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Kluss... un ieskanas durvis kā vienmēr,  
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz. 
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas,  
Ka klust viss uz šīs pasaules.

Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega, 
Un viegli baltas pārslas slīd. 
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā, 
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
ved mūs pretim kādam baltam 
klusumam, aiz kura ir 
kaut kas mīļš, sen aizmirsts 
un pazaudēts, kas mums 
atkal no jauna jāatrod...

                        /Kārlis Skalbe/

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Lai sirdsmiers, saticība un gaišas domas mājo ikvienā no mums!

Lai piepildās  klusi cerētie un sen lolotie sapņi! 
Labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!

Jaunpils novada dome

8. decembrī plkst.10.00 Jaunpils baznīcā 2. Adventes dievkalpojumā  
Dobeles jauktais koris „Viesturzeme”

14. decembrī plkst. 19.00 Viesatu  
kultūras namā Ziemassvētku ieskaņu koncerts

14. decembrī plkst. 22.00 Viesatu  
kultūras namā Svētku balle kopā ar Rikardionu

15. decembrī plkst. 10.00 Jaunpils baznīcā 3. Adventes dievkalpojums

No 15. decembra Jaunpils muzejā Jaunpils biedrības „Dzīpars” izstāde  
„Sirds logs – baltuma vidū”

17. decembrī plkst.16.30 Jaunpils vidusskolā „Sniegavīra Ziemassvētki”  
pirmsskolas grupai „Zemenīte”

19. decembrī plkst.13.00 Jaunpils pils 
kamīnzālē

Jaunpils novada vēsturei veltītās grāmatas 
„Jaunpils muižas, muižiņas”  
atvēršanas svētki

19. decembrī plkst. 18.00 Jaunpils vidusskolā „Sprīdīša Ziemassvētku ceļojums”  
1.–4. klašu grupai

20. decembrī plkst. 12.00 Jaunpils vidusskolā „Rūķu Ziemassvētki” 5–6 gadīgo grupām

20. decembrī plkst.18.00 Jaunpils vidusskolā „Gandrīz ideāli Ziemassvētki”  
5.–12. klašu skolēniem

21. decembrī plkst. 12.00 Viesatu  
kultūras namā

Ziemassvētku eglīte  
pirmsskolas vecuma bērniem

No 22. decembra Jaunpils muzejā Izstāde „Ardievas latiņam”

22. decembrī plkst. 11.00 Jaunpils baznīcā Vokālās grupas VOCALICA  
Ziemassvētku koncerts

22. decembrī no plkst. 
14:00–18:00

Jaunpils pils 
pagalmā Ziemassvētku tirdziņš

22. decembrī plkst. 16:00 Apkārt  
Dzirnavu ezeram Bluķa vilkšana

22. decembrī plkst. 18:00 Jaunpils pilī Ziemassvētku ieskaņas koncerts  
„Mans Ziemassvētku stāsts”

24. decembrī plkst. 18.00 Jaunpils baznīcā Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00 Jaunpils baznīcā Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums

27. decembrī plkst. 12.00 Viesatu  
kultūras namā Ziemassvētku pasākums pensionāriem

29. decembrī plkst. 15:00 Jaunpils pilī Bērnu Ziemassvētku eglīte
Jaungada 

naktī plkst. 01:00 Jaunpils pils 
laukumā Jaunā gada sveikšana

1. janvārī plkst. 21:00 Jaunpils pilī Jaungada karnevāls „Monstru nakts”
5. janvārī plkst. 14:00 Jaunpils pilī Senioru ziemas balle

11. janvārī plkst. 22.00 Viesatu  
kultūras namā

Jaunā gada karnevāls Viesatās!  
Spēlē grupa „Lauku muzikanti”

Svētku pasākumi Jaunpils novadā

Tā gaisma, ko izstaro svece,  
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,  
Izplēn, pazūd un gaist.  
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,  
Un siltums, ko izstaro sirds,  
Tas nezūd. Tas palīdz.  
Un mirdz.

Tuvojas Ziemassvētku laiks, 
kad katrs vēlamies saņemt mīļumu, 
vēlamies būt priecīgi un gaidām 
brīnumu, visvairāk šo laiku gaida 
mūsu jaunā paaudze, tas ir bērni, 
jo viņiem šis ir pārsteigumu un brīnumu laiks.

Jaunpils novada dome pateicas visām Jaunpils novada iestādēm, 
uzņēmējiem un privātpersonām par iepriekšējos gados izrādīto at-
saucību un finansiālo atbalstu domes rīkotajās Ziemassvētku labda-
rības akcijās! 

Jau ilgus gadus šajos svētkos Ziemassvētku vecītis apciemo mūsu 
pašvaldībā dzīvojošos bērnus un bērnus invalīdus, vientuļos pen-
sionārus, pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

Izprotot pašlaik esošo situāciju valstī un to, ka gan pašvaldībai, 
gan katram uzņēmējam budžets ir tik liels cik tas ir, aicinām Jūs 
atbalstīt Ziemassvētkus Jaunpils novadā! 

Mūsu rekvizīti:   Jaunpils novada dome 
     Reģ. Nr. 90000051932 
     Nr. LV66HABA0551020325858 
     Labdarības pasākumiem Ziemassvētkos.

Tāpat kā iepriekšējos gados, ikvienam Jaunpils novada bērnam, 
vēlamies sarūpēt saldumu paciņas – 540 bērniem. Organizēsim 
svētku pasākumus gan pirmsskolas bērniem, gan pensionāriem. 
Sarūpēsim dāvanas 10 bērniem invalīdiem, 65 vientuļajiem pen-
sionāriem, 5 pensionāriem pansionātos. 

Lai prieks ienāk katrā sirdī un mājā!

Ar cieņu, 
 Domes priekšsēdētāja L. Gintere
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 Pamatojoties uz biedrības „Ūdensrozes”  ieguldījumiem 
pašvaldības īpašumā „Viekaļas”, Viesatu pagastā, Jaunpils nova-
dā, ko apliecina 2013. gada 10. novembrī  sastādītais akts par 
veiktajiem ieguldījumiem, biedrībai „Ūdensrozes”, dzēsa telpu 
nomas maksu par 2012. un 2013. gadu Ls 291,67 apmērā. De-
putāti fiksēja ieguldījumu summas atlikumu uz 01.01.2014. – 
Ls 170,33/242,36 euro. 
 Pamatojoties uz IK  „Niedres.O” iesniegumu, apstiprināja  ēdi-

nāšanas cenas Jaunpils vidusskolā ar 2014. gada 1. janvāri:

Ēdiena veids Cena/euro
Aukstās uzkodas (salāti) 0,75
Kompleksās pusdienas 1,45
Izvēles pusdienas 1,60
Kartupeļi, salāti 0,85
Zupa 0,75
Saldais 0,75

1,5 gad. – 4 gad. ēdināšana 1,45
5 gad.– 6 gad. ēdināšana 1,45

 Apstiprināja grozījumus  2012. gada 29. februāra  Noteikumos 
Nr. 1 „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakal-
pojumiem”.
 Pamatojoties  uz noslēgtajiem patapinājuma līgumiem un sa-

karā ar euro ieviešanu,  10 darbiniekiem apstiprināja  atlīdzību par 
privāto mobilo tālruņu lietošanu darba vajadzībām ar  2014. gada 
1. janvāri.
 Saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, apstip-

rināja maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām ar 
2014. gada 1. janvāri:

Pakalpojums Formāts
Maksas 

pakalpo-
jums euro

1. Kopēšana
A4 formāts (1 lpp.) 0,07
A3 formāts (1 lpp.) 0,14

2. Izdruka
A4 formāts (1 lpp.) lāzerprinteris 0,07
A4 formāts (1 lpp.)  
tintes printeris 0,14

3. Laminēšana
A4 formāts (1 lp.) 0,71
A5 formāts (1 lp.) 0,43

4. Iesiešana ar spirāli
A4 formāts līdz 50 lp. 0,85
A4 formāts no 51 līdz 100 lp. 1,42
A4 formāts no 101 līdz 150 lp. 1,78
A4 formāts no 151 līdz 200 lp. 2,13
A4 formāts 201 līdz 250 lp. 2,49
A4 formāts no 251 līdz 300 lp. 2,85

Iesiešana  
(ar termolīmēšanu)

A4 formāts līdz 50 lp. 0,85
A4 formāts līdz no 51 līdz 100 lp. 1,42
A4 formāts no 101 līdz 150 lp. 1,78
A4 formāts no 151 līdz 200 lp. 2,13
A4 formāts no 201 līdz 250 lp. 2,49
A4 formāts no 251 līdz 300 lp. 2,84

Faksa nosūtīšana
Latvijas robežās par 1 lpp. 0,14
Ārpus Latvijas robežām par 1 lpp. 0,57

Faksa saņemšana
Latvijas robežās par 1 lpp. 0,21
Ārpus Latvijas robežām par 1 lpp. 0,64

Dokumentu 
skenēšana

A4 formāts 0,28
A3 formāts 0,43

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta, 13. pun-
kta, b apakšpunktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, ap-
stiprināja Jaunpils novada pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamā 
fonda  iznomāšanas kārtību:

1. objekta pretendentam, iepriekš jāiepazīstas ar objekta stāvokli 
un jāiesniedz pašvaldībai iesniegums un pielikumā jāpievieno  do-
kumenti:

1.1. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju;
1.2. uzņēmuma statūtu kopiju;
1.3. VID izziņu par nodokļu parāda neesamību.
2. Noteica šādu Jaunpils pašvaldībai piederošā nedzīvojamā fon-

da īres (nomas) maksu euro par kv. m mēnesī:

Telpu klasifikācija Maksa par kv. m 
mēnesī/euro

Restorāni, bāri, kafejnīcas, ēdnīcas 1,14
Frizētava, veikali, video, aptiekas, doktorāti, kioski, 
pasti, automobiļu  tirdzniecība un apkalpošana 0,57

Kantori, biroji 0,85
Sadzīves pakalpojumi, sporta un veselības kompleksi 0,57
Izglītības, kultūras, zinātnes pakalpojumi, bērnu 
atpūtas, bibliotēkas, baznīcas, mākslinieku darb-
nīcas un nevalstisko organizāciju darbība

0,57

Noliktavas (tirdzniecības, ražošanas),  
virtuves, sporta telpas 0,43

Mākslas saloni 0,71
Palīgtelpas 0,14
Šķūņi 0,14
Pagrabi 0,14
Skolas ēdnīcas 0,14

1.3. Lēmumu par objekta iznomāšanu pieņems Jaunpils novada 
dome;

1.4. Nomas maksa var tikt samazināta vai palielināta, ja to kon-
krētajā gadījumā apstiprina  Jaunpils novada dome;

1.5. Novada  grāmatvedībai kontrolēt maksājumu saņemšanu un 
brīdināt  nomniekus par  maksājumu termiņu kavējumiem.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 
jauna lēmuma pieņemšanai.
 Pamatojoties uz  Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, ap-

stiprināja Jaunpils sporta nama izcenojumus ar 2014. gada 1. jan-
vāri:

Telpa Lietotāju grupa Izcenojums/euro

Lielā zāle Jaunpils novada iedzīvotājiem
Citiem

4,00 stundā
14,00 stundā

Mazā zāle Jaunpils novada iedzīvotājiem 2,00 stundā

Trenažieri Jaunpils novada iedzīvotājiem
Pensionāriem

4,00 mēnesī
1,40 mēnesī

Pirts
Jaunpils novada iedzīvotājiem 

Citiem

14,00 līdz 
42,50 /vakars
56,50/vakars

Dzīvošana 3,50-5,00 par nakti
Bērnu b/b treniņgrupu  
dalībniekiem (ar 2. gadu) 2,00/ mēnesī

 Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām" 21. panta 14.(g) pun-
ktu un uz  Euro ieviešanas kārtības likumu, apstiprināja pašval-
dībai piederošo autotransportu pašizmaksas tarifus ar 2014. gada 
1. janvāri.
 Pārvadāšanas  tarifus  novada bērniem, skolēniem un pensio-

nāriem samazināt  par 30%.

Transports

Pašiz-
maksas  
tarifs 

euro/km

Pārva-
dāšanas 

tarifs  
euro/km

Pārvadāšanas 
tarifs novada 

bērniem, 
skolēniem un
pensionāriem 

euro/km

Autobuss  
SETRA  HF-8773 1,15 1,27 0,88

Autobuss  
ISUZU Turquoise HE-1315 0,75 0,82 0,58

Autobuss (skolēnu)  
BMC  HT-1904 0,95 1,05 0,74

MB Sprinter 315 GH-8822 0,55 0,61 0,43

Automašīna  
Škoda  HZ-3835 0,43 0,47 –

Automašīna  
Škoda Octavia AH-4848 0,53 0,58 –

VW GH-5911 0,46 0,50 –

 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 20 „Par grozījumiem 
2013. gada 13. februāra „Saistošajos noteikumus Nr. 3  „Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”.
 Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kuma 9. panta pirmo daļu, vienai personai piešķīra pabalstu, ceļa 
izdevumu segšanai no dzīves vietas uz Dobeles slimnīcu.
 Dome  atbalstīja  projektu „Demogrāfisko pasākumu īstenoša-

na Latvijā – daudzbērnu ģimenes apliecības – „Goda ģimenes kar-
te ieviešana” (atlaižu un privilēģiju kartes daudzbērnu ģimenēm). 
Domei slēgt līgumu starp „Pašvaldību”, „Fondu” un „Sabiedrību”, 
paredzot tiesības pašvaldībām veikt izmaiņas Līguma projektā at-
bilstoši pašvaldības faktiskajai situācijai un vienojoties ar Fondu un 
Sabiedrību.  Sociālā   dienesta vadītāju Initu Lapiņu nozīmēt par  
atbildīgo personu  „Goda  ģimenes kartes” ieviešanā.
 Dome  nodrošinās biedrībai „Jaunpils reģionālās attīstības 

centrs  „Rats”” pašvaldības līdzfinansējumu, Ls 300,00 (trīs simti 
lati 00 santīmi) apmērā,  Borisa un Ināras Teterevu fonda  atbalstītā 
projekta „Virtuve vieno jaunpiliešu paaudzes” īstenošanai.  
 Dome lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei atļauju 2014. gadā Jaunpils novada pašvaldī-
bai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu: LVL 103194,60  uz 15 gadiem no 
Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi KPFI finansētā pro-
jekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” 
realizācijai.
 Dome lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei atļauju 2013. gadā Jaunpils novada pašval-
dībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu LVL 29 986,01  uz 5 gadiem no 
Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi datoru un prezentācijas 
tehnikas iegādei Jaunpils vidusskolas vajadzībām.
 2013. gada 31. oktobra Domes sēdes Nr. 10  lēmumu Nr. 26 

„Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta  „Meliorācijas sistē-
mu renovācija Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un valdījumā  
esošās zemēs” realizācijai”,  lēmumu Nr. 25 „Par aizņēmuma ņemša-
nu Valsts kasē projekta  „Mūsdienīgas skaņas un gaismas aparatūras 
iegāde un uzstādīšana Jaunpils novada kultūras namā” realizācijai” 
un  lēmumu 24 „Par aizņēmuma ņemšanu  Valsts kasē jauna trak-
tora iegādei papildināja ar  punktiem par aizņēmumu atmaksas uz-
sākšanas termiņiem.
 Dome nolēma iestāties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabied-

rība ar dvēseli – Latvija”. Attīstības nodaļas vadītāju Viju Zīverti de-
leģēja par  pašvaldības pārstāvi dalībai apvienībā.
 Noteica statusu „pašvaldībai piekritīga zeme” zemei „Mazbē-

tiņi”, zemes kadastra apzīmējums 9056 010 0076, platība 0,439 ha, 
kura ierakstāma zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda. 
 Apstiprināja nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Saule, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
90560040001 zemes vienības sadales projektu.    
 Izslēdza no adrešu reģistra sistēmas  adresi:  „Pļaviņas”, Jos-

ti, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.  Iekļāva adrešu reģistrā adresi: 
„Pļaviņas”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 
 Sakarā ar to, ka noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens 

izsoles dalībnieks, nekustamo īpašumu  „Strautiņu ferma” un „Me-
žasveikuļi” izsoles nolēma uzskatīt par nenotikušām un pārtrauca 
atsavināšanas  procedūras.
 Apstiprināja Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par grozījumiem 

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

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Ar Domes sēde jautājumiem izvērstā veidā var iepazīties 
Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv

Pašvaldības policijas vecākajam inspektoram 
Mārtiņam Knopam mainījies mobilā tālruņa nu-
murs. Turpmāk zvaniet uz tālr. nr. 29155434.

2013. gada  28. novembra sēdē pieņemtie lēmumi

2012. gada 29. februāra  Noteikumos Nr. 1  „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumiem” izdarīt šādus grozījumus:

1.  3. punktu „Jaunpils  novada Dzimtsarakstu nodaļas  pakalpojumu veidi” izteikt šādā redakcijā: 
3.1.  Maksas pakalpojumi līdz 2013. gada 31. decembrim
Nr. 

p. k. Maksas pakalpojuma nosaukums Summa/lati

1. Visa veida civilstāvokļa aktu izrakstu, izziņu un tml. dokumentu sa-
gatavošana un izsniegšana  1,06

Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc personas lūguma) 
uz citām dzimtsarakstu nodaļām 2,11

2. Svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils ceremoniju zālē 84,34
3. Svinīgs  laulību svētku rituāls Jaunpils pils pagalmā 122,99
4. Speciālās kāzu jubilejas ceremonija 31,63
3.2. Maksas pakalpojumi ar 2014. gada 1. janvāri

Nr. 
p. k. Maksas pakalpojuma nosaukums Summa/euro

1. Visa veida civilstāvokļa aktu izrakstu, izziņu un tml. dokumentu sa-
gatavošana un izsniegšana  1,50

Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc personas lūguma) 
uz citām dzimtsarakstu nodaļām 3,00

2. Svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils ceremoniju zālē  120,00  
3. Svinīgs  laulību svētku rituāls Jaunpils pils pagalmā  175,00  
4. Speciālās kāzu jubilejas ceremonija 45,00

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā: 
     8.  Noteikumu 3.1. apakšpunkts  ir spēkā līdz 31.12.2013. 
3. Izteikt  9. punktu t šādā redakcijā: 
     9.  Noteikumu 3.2. apakšpunkts stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Grozījumi  2012. gada 29. februāra  Noteikumos Nr. 1   
„Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

2013. gada 28. novembrī        Grozījumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām ” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu un Euro ieviešanas kārtības likumu
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Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos no-
teikumos  Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldī-
bas nolikums” šādus grozījumus:

1. Punktu Nr. 3  izteikt šādā redakcijā:
Dome atbilstoši Republikas pilsētas do-

mes un novada domes vēlēšanu  likumam 
sastāv no 9 deputātiem. Dome no Domes 
deputātiem ievēl Domes priekšsēdētāju, 
vietnieku un trīs pastāvīgo komiteju lo-
cekļus. Domes darbību nodrošina Domes 
priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirek-
tors, kā arī administrācijas darbinieki atbil-
stoši pašvaldības  pārvaldes struktūrai.

2. Punkta Nr. 4 apakšpunktos aizstāt ci-
parus:

4.1. apakšpunktā  ciparu 8 (astoņi) aiz-
stāt ar ciparu 6 (seši);   

4.2. punktā ciparu 5 (pieci) aizstāt ar ci-
paru 4 (četri);

4.3. punktā ciparu 5 (pieci) aizstāt ar ci-
paru 4 (četri).

3.  Punktu Nr. 11 papildināt ar punktiem:
11.2. Pluņģe, Lietuva;
11.3. Perano, Itālija;
11.4. Gotlande, Zviedrija;
11.5. Pasaules Ņūkāslu alianses biedri – 

Šinširo (Japāna), Neušatele (Šveice), Ņūkāsla 
(Dienvidāfrika), Ņūkāsla pie Laimas upes 
(Anglija), Kotabaru (Malaizija), Noiburga 
pie Donavas (Vācija),   Ņūkāsla (Austrālija), 
Ņūkāsla (Kanāda), Ņūkāsla pie Tainas upes 
(Anglija), Novohrade (Čehija). 

4. Punktu Nr. 13 izteikt šādā redakcijā
13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pil-

dīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 
pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

13.1. komisijas:
13.1.1. vēlēšanu komisiju;
13.1.2. administratīvo komisiju;
13.1.3. iepirkumu komisiju;
13.1.4. dzīvokļu komisiju;
13.1.5. administratīvo aktu strīdu komisiju; 
13.1.6. nekustamo īpašumu vērtēšanas ko-

misiju; 
13.1.7. nekustamo īpašumu izsoles ko-

misiju;
13.2. Viesatu konsultatīvo padomi.
5. Punktu Nr. 20 izteikt šādā redakcijā:
20. Domes priekšsēdētājs:
20.1. ir politiski un likumā „Par pašval-

dībām” noteiktajā kārtībā tiesiski atbildīgs 
par pašvaldības domes darbu;

20.2. ierosina jautājumu izskatīšanu paš-
valdības domē, pastāvīgajās komitejās un 
komisijās;

20.3. vada Domes darbu, koordinē jautā-
jumu izskatīšanu komitejās;

20.4 atver un slēdz kontus bankas iestā-
dēs, pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti 
un citām pašvaldībām;

20.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi 
tiesā;

20.6. Domes vārdā izdod pilnvaras, 

paraksta līgumus un citus dokumentus; 
20.7. vada Finanšu komitejas darbu;
20.8. sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs 

valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
20.9. atbild par tiesas spriedumu izpildi 

lietās, kurās viena no pusēm ir Dome;
20.10. var ierosināt attiecīgajā administra-

tīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes 
iestāžu vadītāju atlaišanu no ieņemamā amata;  

20.11. saskaņo pašvaldības izpilddirektora 
lēmumus par pašvaldības administrācijas dar-
binieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

20.12. koordinē deputātu, administrācijas 
darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

20.13. slēdz koplīgumu ar pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem;

20.14. veic citus pienākumus, kas pare-
dzēti likumos, Ministru kabineta noteiku-
mos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

Izslēgt punktu Nr. 23.
7.  Punktu Nr. 24 izteikt  šādā redakcijā
24.  Domes deputāti pēc Domes priekš-

sēdētāja priekšlikuma ieceļ izpilddirektoru, 
kurš pilda ar Domes lēmumiem noteiktos 
un šajā nolikumā paredzētos uzdevumus. 
Izpilddirektors ir pašvaldības administrāci-
jas vadītājs, kurš:

24.1. organizē Domes izdoto saistošo no-
teikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir 
tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvī-
gajās komitejās;

24.2. dod rīkojumus pašvaldības admi-
nistrācijas un iestāžu vadītājiem;

24.3. sagatavo priekšlikumus Domei par 
attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un 
nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

24.4. ierosina Domei iecelt amatā vai at-
brīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus; 

24.5. informējot Domes priekšsēdētāju, 
pieņem darbā vai atbrīvo no darba pašvaldī-
bas administrācijas darbiniekus;

24.6. iesniedz Domei priekšlikumus par 
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību iz-
veidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

24.7. rīkojas ar pašvaldības mantu un fi-
nanšu resursiem;

24.8. organizē teritorijas attīstības prog-
rammas, teritorijas plānojuma, publiskā 
pārskata un budžeta projektu izstrādi un 
iesniedz tos apstiprināšanai Domei;

24.9. Domes sēdēs ziņo Domei par ad-
ministrācijas darbu, kā arī pēc Domes vai 
Domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz 
ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem 
jautājumiem; 

24.10. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārval-
des iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pār-
ņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu 
savā kompetencē; 

24.11. piedalās Domes un komiteju sē-
dēs un jautājumu apspriešanā; 

24.12. atceļ administrācijas pieņemtus 
prettiesiskus pārvaldes organizācijas lēmu-

mus un iesniedz Domei priekšlikumus par 
pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietde-
rīgu lēmumu atcelšanu; 

24.13. organizē pašvaldības iepirkumus,
24.14. pašvaldības lēmumu un budžetā 

atvēlēto līdzekļu ietvaros nosaka pašvaldī-
bas administrācijas struktūru, štata un ār-
štata darbinieku sarakstu, darbinieku amata 
aprakstus.

24.15. pārstāv pašvaldības administrāci-
ju attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

24.16. Domes vārdā izdod  saimniecis-
ka rakstura darījuma vai uzdevuma izpildei 
pilnvaras un citus juridiskos dokumentus;

24.17. veic citus pienākumus, kas pare-
dzēti pašvaldības nolikumā un Domes lē-
mumos, un Domes, Domes priekšsēdētāja, 
viņa vietnieku uzdevumā.

8. Punkta Nr. 25  pirmo teikumu izteikt 
šādā redakcijā:

Pēc kārtējām pašvaldības domes  vēlēša-
nām un pašvaldības Domes priekšsēdētāja 
amata zaudēšanas  gadījumā izpilddirektors 
nodrošina un organizē dokumentācijas un 
materiālo vērtību nodošanu  jaunajam paš-
valdības  Domes priekšsēdētājam.

9. Nodaļas 58. punktu izteikt šādā re-
dakcijā:

Līdz 2013. gada 31. decembrim darba 
līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, uzņē-
muma un citus saimnieciskos  līgumus par 
summu, kas nepārsniedz  Ls 3 000,00 (trīs 
tūkstoši lati) un būvniecības līgumus , kas 
nepārsniedz Ls 10 000, 00 (desmit tūkstoši 
lati) slēdz pašvaldības izpilddirektors.

Darba līgumus ar pašvaldības darbi-
niekiem, uzņēmuma un citus saimniecis-
kos  līgumus par summu, kas nepārsniedz 
4270,00 (četri tūkstoši divi simti septiņdes-
mit) euro  un būvniecības līgumus, kas ne-
pārsniedz 14  230,00 (četrpadsmit  tūkstoši 
divi simti trīsdesmit) euro slēdz pašvaldības 
izpilddirektors.

10. Punktu Nr. 66 otro teikumu  izteikt 
šādā redakcijā:

Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00. (nepieciešamī-
bas gadījumā sēžu  norises laiks var mainīties)

11. Izslēgt punktu Nr. 92.
12. Izslēgt apakšpunktu Nr. 95.13.  
13. Apakšpunktu Nr. 103.4 izteikt šādā 

redakcijā:  
13.1. Izpilddirektors.
14. Punktu Nr. 104 izteikt šādā redakcijā:
Apmeklētāju  pieņemšana:
104.1. Domes priekšsēdētājam, priekš-

sēdētāja  vietniekam un izpilddirektoram 
vienu reizi nedēļā – pirmdienās;

104.2. Domes deputātiem ne retāk kā 
reizi divos mēnešos;

104.3. Domes atbildīgajiem darbiniekiem, 
saskaņā ar Iekšējās darba kārtības noteiku-
miem.

Informācija ar apmeklētāju pieņemšanas 
laikiem  izliekama uz informācijas stenda un 
publicējama domes  interneta mājas lapā.

15. Punktu Nr. 120 izteikt šādā redakcijā.
Lai nodrošinātu pašvaldības administrā-

cijas autonomās kompetences jomā  atbilstoši 
augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem  iz-
doto administratīvo  aktu un faktiskās rīcības 
apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldība 
izveido Administratīvo aktu strīdus komisiju  
3 (trīs) cilvēku sastāvā:

120.1. Domes priekšsēdētājs;
120.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks;
121.3. Izpilddirektors.
16. Punktā Nr. 121. vārdu vadītājs aizstāt 

ar vārdu priekšsēdētājs.   

17. Punktu Nr. 123 izteikt šādā redakcijā:
„123. Administratīvo aktu strīdu komi-

sijā apstrīd novada domes padotībā esošo 
institūciju un amatpersonu faktisko rīcību 
un administratīvos aktus, kurus izdod:

123.1. Izpilddirektors;
123.2. Iestāžu vadītāji;
123.3. Būvvalde;
123.4. Dzīvokļu komisija;
123.5.Pašvaldības policija;
123.6. Nekustamo īpašumu vērtēšanas ko-

misija;
123.7. Nekustamo īpašumu izsoles ko-

misija.”
18. Šo noteikumu 9. punkta otrā daļa 

stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Saistošie noteikumi  Nr. 10
Grozījumi Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”

Jaunpils novadā
2013. gada 28. novembrī              Izdoti saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 1. punktu,  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem  Nr. 10

„Grozījumi Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Atbilstoši Republikas  pilsētas domes un novada vēlēšanu 
        likumam Domē mainījās deputātu skaitliskais sastāvs, kā arī 
        attiecīgi pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs.
1.2. 2013. gada 31. janvārī ir izdarīti grozījumi likumā  
      „Par pašvaldībām”.
1.3. Domes  1. Sēde  par komiteju skaitlisko sastāvu.
1.4. 2013. gada 22. augustā  domes  sēdē pieņēma lēmumus par  
       izpilddirektora ievēlēšanu.
1.5. Precizēti priekšsēdētāja, izpilddirektora  pienākumi.
1.6. Līgumu slēgšanas nosacījumi.

2. Īss saistošo  
noteikumu satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
       21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt Jelgavas pilsētas
       pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu  pieņemšanas 
       kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, 
       kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2.3. Saistošajos noteikumos:
2.3.1. precizēti nolikumā lietotie termini, grozīts pastāvīgo  
          komiteju  skaitliskais sastāvs;
2.3.2. jaunā redakcijā izteikta trīs domes priekšsēdētāju  
          vietnieku kompetence;
2.3.3. precizēta domes priekšsēdētāja un izpilddirektora kompetence; 
2.3.4. izdarīti vairāki redakcionāli labojumi.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde neatstās lielāku ietekmi uz pašvaldības 
budžetu, kā tas paredzēts Jelgavas pilsētas 2013. gada budžetā. 

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

Nav 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošos noteikumus piemēros pašvaldība.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

 27. novembrī 6 mūsu biedrības pārstāvji bija ielūgti uz Borisa 
un Ināras Teterevu fonda pasākumu „Nebridis nezināsi, cik dziļš” 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Rīgā, pateicībā par ieguldījumu labda-
rības darbā un palīdzībā līdzcilvēkiem savā apkaimē. Mūsu biedrī-
ba tika apbalvota ar Atzinības rakstu un „Biļešu paradīzes” dāvanu 
karti 350 Ls vērtībā kultūras pasākumu apmeklēšanai. Dāvinājuma 
mērķis ir atbalstīt Apdāvinātā statūtos noteikto bezpeļņas mērķu sa-
sniegšanai, jo īpaši organizācijas valdes, biedru un brīvprātīgo dar-
ba motivācijai.Tad nu sekojiet līdzi informācijai un izmantojiet šo 
unikālo iespēju! Arī mūsu novada priekšsēdētāja Ligita Gintere tika 
godināta ar Atzinības rakstu par atbalstu biedrību darbā. Jāatzīmē, 
ka viņa bija vienīgā novada vadītāja, ko apbalvoja. Apsveicam un 
lepojamies par sadarbību! 
 28. novembrī Jaunpils pilī prezentējām JND programmas 

„Darām paši!” 2013. gada projektu „Tas bija mūsu laiks...”, par 
Artūra Lāča šaurfilmu digitalizāciju. Izrādījās, ka ar Baibas 
Sipenieces-Gavares režiju ir sanākusi filma par pagājušā gadsimta 
1970.–1990. gadu vēsturi, kura būs kā vēsturiska liecība par tiem 

laikiem. Pasākums bija kupli apmeklēts, kurā arī piedalījās TV 3 fil-
mēšanas komanda.
 Tā kā bija interese iegādāties filmas kopijas un arī „melnraks-

ta” disku, aicinām interesentus pieteikties pensionāru biedrības tel-
pās trešdienās no plkst. 10:00–12:00.  

 5. decembrī  Latvijas pensionāru federācija organizē „Pensio-
nāru izstrādājumu Ziemassvētku tirdziņu – izstādi”, kā labdarības 
akciju – līdzekļu vākšanu veco ļaužu pansionātam aprīkojuma 
iegādei. Pensionāru organizācijas tirgo savus izstrādājumus, lai 
iegūtu līdzekļus savām vajadzībām. Līdzekļus veco ļaužu pansionā-
tam iecerēts no pasākuma sponsoriem. Mūsu organizācijas biedri 
piedalīsies ar zeķu, cimdu, šaļļu, lakatu, galdautu, sedziņu u.c. iz-
strādājumiem un šo pasākumu vadīs Mārīte Kazmina, piedalīsies 
Emma Lāce un Janīna Grovere un citi rokdarbnieki. Pasākumu kup-
linās senioru vokālais ansamblis „Pīlādzītis” Agritas Aleksejenokas 
vadībā. Novada dome šim pasākumam sponsorē transportu.
 27. decembrī plkst. 17:00 Auces draugi ielūdz uz kārtējo Zie-

masvētku pasākumu Auces Kultūras centrā. Pieteikties līdz 22. de-
cembrim. Izbraukšana plkst. 16:00 no pasta laukuma.
 29. decembrī plkst. 15:00 arī Engures draugi aicina uz savu 

Ziemassvētku balli. Pieteikties līdz 27. decembrim. Izbraukšana 
plkst. 14:00 no pasta laukuma.
 5. janvārī plkst. 14:00 Jaunpils novada dome rīko novada 

pensionāriem Jaungada balli Jaunpils pilī. Arī šogad mūsu biedrība 
sveiks un godinās 14 savus biedrus apaļo gadu jubilejās 2013. gadā. 
Par dalību pieteikties pie saviem koordinatoriem vai pensionāru 
telpās „Jaunkalnos” trešdienās. Ja no attālākajām vietām vajadzīgs 
transports, lūgums pieteikties novada Domē.
 6. janvārī plkst. 16:00 draugi no Smārdes aicina uz draudzī-

bas vakaru Šlokenbekas muižā, kurš bija paredzēts 23. novembrī un 
tika atcelts Zolitūdes traģēdijas dēļ. Izbraukšana plkst. 15:00. Pie-
teikties līdz 3. janvārim.
 Ar 2014. gadu mūsu statūtos ir izmaiņas par biedru naudas 

maksu – tā ir 5 eiro gadā.
 Arī uz sadraudzības pasākumiem dalības maksa 2 eiro dalībai.

Biedrības valdes vārdā visiem priecīgus Ziemassvētkus, 
veselību, izturību un kopā būšanas prieku Jaunajā gadā!

Austra SipenieceTeterevu fonda apbalvošanas ceremonijā. Filmas „Tas bija mūsu laiks 1970.–1980. gadi Jaunpilī” īstenotāji.

Kārlis Ķergalvis filmas prezentācijā iepazīstina skatītājus ar pro-
jekta tapšanas gaitu.
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Viesatu kultūras namā
 Viesatu kultūras nama teātra kolektīvs „Pupuķis’’ (vadītāja 

Aneta Rulle) 29. novembrī bija ciemos Džūkstē pie deju kolektīva 
„Pūces’’ (vadītāja Evita Skavronska) uz piecu gadu jubilejas koncer-
tu. „Pupuķis’’ rādīja fragmentu no pasakas „Brēmenes muzikanti’’.

 Pasākums „Dziedāšanas svētki Viesatās’’ tiek pārcelts uz Jau-
no gadu! Sekojiet informācijai.

 Ziemassvētku pasākumi  Viesatās! 
14. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
                        plkst. 22.00 Svētku balle kopā ar Rikardionu.
21. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas ve-

cuma bērniem.
27. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku pasākums pensionāriem. 

(pieteikšanās līdz 23. decembrim Viesatu pagasta pārvaldē tel. 26697464 
Vita, vai 28742711 Agita).

 Jaunā gada karnevāls Viesatās!
11. janvārī plkst. 22.00. Spēlē grupa „Lauku muzikanti’’, galdiņu 

skaits ierobežots, pieteikties savlaicīgi Agita – tel. 28742711.

Vienkārši vārdi,
Vienkāršas domas,
Laimei jau nevajag 
Sarežģīt lomas.
Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu,
Mīlēt šai ikdienā – brīdi ik vienu.

Sirsnīgus, 
 baltus Ziemassvētkus 

un laimīgu Jauno gadiņu!

Viesatu kultūras nama vadītāja  Agita Kalviņa

Nu jau pagājuši 10 gadi, kopš Silvija Lāce 
rosināja Jaunpils seniores kopā dejot līnijde-
jas. Nodibinājām grupu „Vēlziedes”. Sākums 
nebija viegls. Vienu deju mācījāmies pat 
vairāk kā mēnesi. Vingrinājāmies Silvijas 
meitas Artas vadībā. Ja Artai nebija iespē-
jams darboties ar mums, tad izpalīdzēja vi-
ņas meita Santa. Tā soli pa solim apguvām 
dažādas dejas. Pašām bija prieks par pa-
veikto un iepriecinājām sava un arī draugu 
novadu iedzīvotājus ar savām dejām. Nu jau 
sešus gadus mūsu grupu „Vēlziedes” vada 
Dace Pobusa – atsaucīga, zinoša, laipna.

9. novembrī organizējām pasākumu, kas 
bija veltīts desmit gadu kopābūšanai. Uz-
aicinājām pie sevis ciemos kolektīvus, pie 
kuriem esam viesojušies paši: „Kamenes”, 
„Dzintarkrasts”, „Crazy X”, „Sensus”, „Čilli”, 
Irlavas līnijdejotāji, „Tāds stils” un „Vīgriezes”.

Pasākumā piedalījās arī grupas dalīb-
nieces, kas dejoja no pirmsākumiem: Silvija 
Lāce, Skaidrīte Učelniece, Ilona Misiņa un 
Olita Graudiņa.

Vakars bija ļoti jauks. Šajā jubilejas pa-
sākumā mūs silti sveica Jaunpils domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Jaunpils pils 

kolektīvs ar direktori Kristīni Liepiņu, Jaun-
pils pensionāru biedrības vadītāja Astra Si-
peniece un uzaicinātās deju grupas.

Paldies Silvai Nordenai par palīdzību pa-
sākuma sagatavošanā un vadīšanā, Jaunpils 
domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei, pils 
kolektīvam par sniegto atbalstu. Sirsnīgs 
paldies Judītei Valainei par atsaucību.

Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus 
mūsu deju grupai „Vēlziedes”, jo kolektīvā 
jūtamies ļoti, ļoti labi!

Līnijdejotājas Irēna un Judīte

18. novembrī Viesatu kultūras namā notika svinīgs pasākums 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Pasā-
kumā svētku uzrunu teica Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere. Par īpaši interesantām fotogrāfijām tika sveikti arī 
fotoizstādes „Toreiz un Tagad” dalībnieki: 

Anta Rasa – par veco fotogrāfiju sagatavošanu izstādei.
Līvija Kalviņa – par fotogrāfiju, kur redzamas mājas „Jaunzem-

nieki”, kuras ar zīmuli uz vecas tapetes 1945. gadā  uzzīmējis vācu 
karagūsteknis.

Ilze Pociusa – par vairāku fotogrāfiju iesūtīšanu, kur ar īpašu 
kultūrvēsturisku nozīmi ir „Dzintaru” mājas un Rāvu pienotava.

Valdi Bierandu – par visvecāko iesūtīto fotogrāfiju – Viesatu pie-
notava 1920. gadā.

Ojāru Blumbergu – par fotogrāfiju „Viesatu pamatskolas skolēni 
„Dievs Daba Darbs”  talkā 1940. gadā”.

Pasākuma laikā visi varēja noskatīties Viesatu kultūras nama 
pašdarbnieku veidoto koncertu „Mana Latvija”. 

Sandra Šteina

18. novembra pasākums Viesatās Dāmu kluba „Vīgriezes” 
aktivitātes

 8. novembrī Jaunpils muzejā bija jauka un sirsnīga tikša-
nās ar mākslinieci Brigitu Ektermani „Sarunas par ziediem un 
latviešu spēka zīmēm.”

 9. novembrī sveicām senioru līnijdeju kolektīvu „Vēlzie-
des” viņu 10 gadu jubilejā.

 13. novembrī dāmas devās uz Pūres šokolādes muzeju. 
Ļoti interesants stāstījums par šokolādes ceļu uz mūsu Latviju, 
praktiskās nodarbības konfekšu veidošanā, kārumu pirkšana 
firmas veikaliņā un karstās šokolādes dzēriens jaunajā kafejnīcā. 
Jauka, saulaina diena un izdevies pasākums!

 16. novembrī Latvijas Valsts proklamēšanas 95. gadadie-
nas pasākumā sveicām mūsu dāmu kluba „Vīgriezes” vadītāju 
Intu Krūmiņu ar Atzinības raksta saņemšanu, par ieguldīto dar-
bu novada iedzīvotāju labā.

 29. novembrī apmeklējām Dailes teātra izrādi Rīgā „Arī 
sievietes zaudēja karā.” Nākošais brauciens uz Rīgas Nacionālo 
teātri 29. decembrī uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu.

 30. novembrī dāmu kluba „Vīgriezes” līnijdejotājas pieda-
lījās Rīgā 4. Latvijas nacionālajā čempionātā. Ieguvām 3. vietu 
Social ProLine senioru grupā. Esam ieguvušas pirmo vērtīgo 
kausu mūsu kolektīvam!

 22. decembrī esam saņēmušas uzaicinājumu uz Rīgas Lat-
viešu Biedrības namu uz Audžuģimeņu gada noslēguma pasā-
kumu.

Indra

Kopābūšanas prieks
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Skolēni viesojas Domē
Domē viesojās 5. klašu 

audzēkņi un skolotāja I. Mi
ķelsone. Skolēni iepazinās ar 
domes darbinieku ikdienas 
darba pienākumiem. Skolā so
ciālo zinību tēma 5. klasei bija 
par pašvaldības funkcijām un 
budžetu un – kur gan labāk to 
var uzzināt, ja ne pašā domē! 
Skolēni noskatījās prezentāciju 
par domes darbu, budžetu, bija 
ieinteresēti un guva priekšstatu 

par pašvaldības funkcijām, kā arī uzzināja, cik lieli naudas līdzekļi tiek tērēti izglī
tībai. Bērni iejutās arī deputātu amatā un balsoja vai patika ciemos. Šādas mācību 
vizītes ir noderīgas un priekšsēdētāja L. Gintere un domes darbinieki priecāsies 
uzņemt viesos skolēnus arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja Baiba Rasa
Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Baiba Rasa

Kā svinējām Latvijas dzimšanas 
dienu Jaunpils vidusskolā

Atzīmējot Latvijas valsts 95. dzimšanas dienu, Jaunpils vidusskolā viesojās 
Liepājas teātra aktrise S. Jevgļevska un M. Kupča ar autorprogrammu „Mēs nā
kam iz zaļas zāles”. Ģitārspēle, dziedošās aktrises burvīgā balss, iedvesmojošs 
sirdij un dvēselei tuvs stāstījums par Dzimteni, Māras Zālītes dzejas rindas – viss 
kopā klausītājiem radīja valsts svētku no skaņu, aizskāra pat jauniešu vissmalkā

kās dvēseles stī
gas... Aktrise ai
cināja jauniešus 
domāt labu un 
darīt labus dar
bus, nepamest 
savu valsti, bet 
palikt Latvijā.

Mazāko klašu 
skolēni dziedāja, 
skaitīja dzeju par 
Dzimteni. Skatī
tājiem bija iespē
ja noskatīties īsu 
teātra izrādi par 
Sprīdīti, kas vēlas 
doties pasaulē. 
Bet laimes zeme 
ir mājās!  

Informāciju 
sagatavoja 

Baiba Rasa,
Jaunpils novada 

domes 
sabiedrisko 

attiecību 
speciāliste

Foto: 
Baiba Rasa

Amerikas pedagogi Jaunpils 
vidusskolā

22. novembrī Jaunpils vi
dusskolā Amerikas Savienotu 
Valstu vēstniecības pārstāvja 
Andra Arhomkina vadībā iera
dās divas radošas Amerikas 
Savienoto Valstu pedagoģes. 
Šo radošo un aktīvo pedagogu 
vadībā 3.a, b  un 4. klašu sko
lēni piedalījās nodarbībā, kuras 
laikā tapa brīnišķīga ainavu ko
lāža. Kolāžai par pamatu tika 
ņemti Jaunpils novada skais
tāko un ievērojamāko vietu 
bērnu veidotie zīmējumi, kas tika aplicēti ar dažādu krāsu kvadrātveida papīra 
gabaliņiem. Skolēni radoši un aktīvi darbojās grupās un pāros. 

Viesu pedagogu lielāko izbrīnu izraisīja skolēnu saprašanās gan savā starpā, 
gan arī ar pedagogiem, jo jāņem vērā tas, ka skolēni strādāja bez tulka palīdzības.  
Kolāžas papildinājumā skolēnu uzdevums bija izteikt savas domas par iespē jām 
darboties, izklaidēties, attīstīties Jaunpils novadā. Uz ko skolēni sniedza patie
sas, interesantas, uzjautrinošas un radošas idejas. No skolēnu puses izskanēja arī 
amizants izteikums, ka Jaunpils novadā ir dažādu dārgumu atradnes vietas. Uz 
ko viespedagogiem radās jautājums – tieši kādus dārgumus ir iespējams redzēt 
Jaunpils novadā? Skolēni atbildēja, ka dārgumi mums ir Jaunpils pils, baznīca un 
citas ievē rojamākās vietas. Uz ko arī skolēni saņēma lielu uzslavu no viesu puses.

Nodarbības beigās skolēni izveidoja un prezentēja dažādus teikumus angļu va
lodā, kuros tika izteikts gan tas, cik skaitliski daudzas, gan tas, kādas aktivitātes ir 
iespējamas  Jaunpils novadā.

Skolotāja Anita Marčinkus

Aicinām uz Ziemassvētku pasākumiem Jaunpils vidusskolā:
   
17.12. plkst. 16.30  „Sniegavīra Ziemassvētki”
                                pirmsskolas grupai „Zemenīte”
19.12. plkst. 18.00  „Sprīdīša Ziemassvētku ceļojums”
                                1.–4. klašu grupai
20.12. plkst. 12.00  „Rūķu Ziemassvētki” 5–6 gadīgo grupām
20.12. plkst. 18.00  „Gandrīz ideāli Ziemassvētki” 
                                5.–12. klašu skolēniem

Tā kā „vecajam” autobusam sāka rasties dažādas ķibeles 
un remontdarbos būtu jāiegulda nesamērīgas izmaksas, iz
devīgāk bija iegādāties jaunu šāda tipa autobusu, kas uz mata 
ir līdzīgs iepriekšējam. Pateicoties šofera Staņislava prasmī
gai, atbildīgai un rūpīgai autobusa uzturēšanai, pašvaldība 
veiksmīgi varēja pārdot šo autobusu.

Jauno autobusu var raksturot šādi: transportlīdzeklis ar 
lielam autobusam raksturīgu komforta un drošības līmeni 

un līdz šim vienīgi mikroautobusiem sasniedzamu ekono
miskumu, manevrēšanas spēju un kustīgumu. Autobusa sēd
vietu izkārtojuma variācijas ietver modifikāciju ar 33 sēdvie
tām. Turquoise aprīkots ar Euro 5 standartam atbilstošu un 
ilgmūžīgu 190 zs Isuzu dīzeļdzinēju.

Apsildes konvektori, priekšsildītājs (webasto) un spēcī
gā salona apsildes sistēma pārvērš Turquoise par perfektu 
transportlīdzekli skarbiem ziemas apstākļiem, kas mums 
ir svarīgi. Tam raksturīgas daudzas inovācijas braukšanas 
drošības jomā – ABS un ASR bremzēšanas sistēmas, aiz
mugurējās balstiekārtas pneimatiskā piekare un priekšējās/
aizmugurējās disku bremzes tiek piegādātas kā standarta ap
rīkojums. Arī pateicoties EGR (izplūdes gāzu recirkulācija) 
daļa no izplūdes gāzēm, atkarībā no dzinēja noslodzes, tiek 
novadīta atpakaļ dzinēja gaisa padeves sistēmā. Tādējādi, 
īpaši samazinās slāpekļa izmešu daudzums. Visvairāk ražo
tākais un pats izturīgākais dīzeļdzinējs pasaulē, nu ripos pa 
Jaunpils novada ceļiem. 

Informāciju sagatavoja 
Aivis Krūmiņš, Autotransporta nodaļas vadītājs

Foto: Baiba Rasa

Pašvaldībai jauns autobuss – Turquoise – Anadolu 
Isuzu, kuru stūrē šoferītis Stasis

„Sirds logs ziemas baltuma vidū”
Logs ir telpu norobežojošs atvērums sienā, jumtā, kurš 

ļauj telpā ieplūst dabiskajai gaismai un skaņai, kā arī gaisam, 
ja tas ir atverams. 

No šā gada 15. decembra Jaunpils muzeja izstāžu zālē ai
cinām apskatīt Jaunpils audēju pulciņa darbus, ar kuriem tas 
piedalījās Dziesmu un deju svētku tautas lietišķās mākslas iz
stādes „Dziesma top citādi”, un floristu grupas Gunas Misā
nes nodarbībās  veidotās Ziemassvētku kompozīcijas izstādē 
„Sirds logs ziemas baltuma vidū”.

Kaut arī izstādē ir tikai apskatāmi audekli un floristika, to
mēr Jaunpilī rokdarbniecēm ir iespēja papildināt prasmes un 
rast radošas idejas dažādās izglītojošās nodarbībās. Lai par to zi
nātu arī citi, pastāstīsim, ko biedrība ir izdarījusi un plāno veikt.

Adītājas sajūsmina rīdzinieces Baibas Pilānes, kuras va
ļasprieks ir mūsdienīgi adījumi un jaunākās paaudzes dzijas, 
nodarbības. „Izmantojot šobrīd pieejamos dzijas materiā
lus, varam radīt fantastiskus tērpus. Ļoti pakāpeniskās toņu 
pārejās krāsota vilnas dzija nemaz neprasās pēc sarežģītiem 
rakstiem. Efektīga ir adīšana dažādos virzienos jeb uzsākot 
no viena punkta. Varam adīt, sākot no sānu malas. Praktiska 
metode, kā izvairīties no apnicīgās vīļu šūšanas, ir adīšana pa 
apli un bezvīļu reglāns,” tā saka pasniedzēja. Ir notikušas jau 
šādas nodarbības:

•	 dažādu formu šalles, izmantojot toņu pārejās krāsotas 
dzijas (apaļšalles, volānšalles, ragu šalles);

•	 „citādas zeķes”, izmantojot tikai speciālās zeķu dzijas 
un mainīgu adīšanas virzienu, piemēram, sākot no purngala 
vai papēža. Arī dažādi uzmetumu un noraukumu varianti.

Turpmāk vēl apgūsim:
•	 netradicionāli adīti cimdi, puscimdiņi, pērļu mauči, 

dubultadījums;
•	 dažādas cepures, apkakles, kapuces, klasiska berete un 

citi dažādi ap kaklu liekami objekti, kam nav izgudrots lat
viskais nosaukums;

•	 pečvorka adījumu pamatprincipi (klasiskas rombu va
riācijas, trapeces silueta veidošana, viss par heksagoniem);

•	 adīšana dažādos virzienos (no sānu malas vai vidus
līnijas, adījuma sākums no viena punkta), diagonāls adī
jums;

•	 nepabeigtās kārtas, „swing” tehnika;
•	 adīšana pēc piegrieztnes, dažādi detaļu sašūšanas pa

ņēmieni, ketelēšana, adījumu apdares;
•	 viss par reglānu – no augšas adīts, apaļais jeb izklaidus 

reglāns, džemperis bez vīlēm;
•	 viss par „Entrelac” tehniku.
Par  nodarbību laiku interesentēm lūdzu interesēties pie 

V. Pavlovskas.
Kluss... un ieskanas durvis kā vienmēr, 
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz. 
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas. 
Ka klust viss uz šīs pasaules. 
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega, 
Un viegli baltas pārslas slīd. 
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā, 
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt.

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
ved mūs pretim kādam baltam 
klusumam, aiz kura ir 
kaut kas mīļš, sen aizmirsts 
un pazaudēts, kas mums 
atkal no jauna jāatrod...
                     (K. Skalbe)

Gaišus, mīlestības pilnus svētkus Jums visiem!
Biedrība „Dzīpars”

Nodarbību floristikā vada Guna Misāne. Tiek gata-
votas kompozīcijas par godu 18. novembrim.
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Muzeja ziņas

Mūsu veikums novembrī
8. novembrī Jaunpils muzejā notika tikšanās ar  māks

linieci Brigitu Ektermani 
pasākumā „Sarunas par 
ziediem un latviešu spēka 
zīmēm”. Brigitas brīniš
ķīgā izstāde vēl it kā par 
mēnesi pagarināja vasaru 
Jaunpils izstāžu zālē. Sa
vukārt viņas zināšanas par 
latviešu spēka zīmēm un 
to izmantošanu bagātināja 
un iedvesmoja pasākuma 
dalībniekus. Fotogrāfijas 
var skatīt mājas lapā www.
jaunpils.lv galerijā.

10. novembrī  Jaunpils muzeja izstāžu zālē tika atklāta 
mūsu novadnieces 
Olitas Nigules Rum
bas darbu izstāde At-
skats. Mākslinieces 
godināšana bija sirs
nīgs un emocionāls 
brīdis, kur satikās 
kādreizējie skolas 
biedri, draugi, māks
linieki un tuvi cilvē
ki. Protams, ka ļoti 
azartisks bija pašas 
mākslinieces stāstī

jums par savu dzīvi un daiļradi, kuru papildināja vizuālo mate
riālu prezentācija. Fotogrāfijas var skatīt mājas lapā www.jaunpils.
lv galerijā.

11. novembrī kā jau katru gadu, sadarbībā ar Jaunpils 
vidusskolas audzēkņiem, devāmies uz Rubuļu kapiem, kur atdusas 
mūsu Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Pēteris Priedītis. Pasākumā 
piedalījās Jaunpils vidusskolas  jaunsargi. Pēcpusdienā Jaunpils mu

zejā varēja apskatīt izstādi par brīvības cīņām Jaunpils pusē un no
skatīties filmu Rīgas sargi. Fotogrāfijas var skatīt mājas lapā www.
jaunpils.lv galerijā.

25. novembrī piedalījos darba seminārā „Eiropas 
projektu atbalsts Latvijas muzeju kultūrvēsturiskā mantojuma 
virzīšanai uz Europena”. 2013. gada 1. martā beidzās projekts 

Linked Heritage, kura rezultātā muzeji saņēma tehnisko nodro
šinājumu, tika  apmācīti darbinieki Nacionālā Muzeja krājuma 
kopkataloga izveidei. Iepriekšējā projekta simbols – pūce pār
lidojusi uz nākamo projektu Athena Pluss, kas turpināsies līdz 

2015.  gadam un kura galvenais mērķis ir muzeja krājuma  po
pularizēšana.

Adventes laiks muzejā
Šis laiks saistās ar svētku noskaņu, Adventes svecēm un 

Ziemsvētku dziesmām. Advente simbolizē došanos no tumsas uz 
gaismu. Advente nozīmē atnākšanu.

1. ADVENTE – no 1. decembra
Olitas Nigules Rumbas darbu izstāde Atskats līdz 10. decembrim 
2. ADVENTE – no 8. decembra

Ziemassvētki nāk ar dāvanām un pārsteigumiem. Akcijas – Mē-
neša glezna ietvaros būs aplūkojamas divas gleznas – E. Anderso
na lielformāta glezna „Skats uz Jaunpils pili 18. gadsimta vidus”. Šī 
glezna būs aplūkojama līdz 20. decembrim. Pēc tam būs apskatāma 
A. Smilgas glezna „Ziedi”.

3. ADVENTE – no 15. decembra Jaunpils biedrības „Dzīpars” 
izstāde „Sirds logs – baltuma vidū”. Kopējā izstādē būs aplūkojami 
audēju un floristu darbi.

19. decembrī plkst. 13.00 būs Jaunpils novada vēsturei veltītās 
grāmatas „Jaunpils muižas, muižiņas” atvēršanas svētki.

4. ADVENTE – no 22. decembra izstāde „Ardievas latiņam”. 
Naudas paraugi aptvers laika posmu no Latvijas valsts izveidoša
nas pirmsākumiem un nacionālās valūtas izveides līdz mūsdienām. 
Īpaši aktuāli izstādes materiāli ir pašlaik, kad gatavojamies pāriet uz 
eiro sistēmu. Izstāde atgādinās, cik skaista un vērtīga ir bijusi mūsu 
pašu Latvijas nacionālā nauda. 

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt. 

Veiksmi, saticību un svētīgas pārdomas 
ģimenes lokā Ziemassvētku laikā vēl

Ligija un Zinta  Jaunpils muzejā

Gada nogalē padarīti darbi, kas jau sen gaidīja savu kārtu, stāsta Jaunpils novada 
domes izpilddirektors P. Baranovskis

Kā vērtējat savu darbu 3 mēnešu garumā?
– Jaunpils novada domē, līdz šim, izpilddirek-

tora amats bija, bet šī amata pienākumus pildīja, 
apvienojot ar domes priekšsēdētāja funkcijām, 
manuprāt, viena no kompetentākajām pašvaldību 
vadītājām, Ligita Gintere.  

Var teikt, ka pārbaudes termiņš šajā amatā ir 
beidzies, un uz šodienu esmu iepazinies ar šī ama-
ta darba specifiku.  Pats ne mirkli neesmu šaubījies 
par to vai  esmu īstajā  vietā. Jaunpils novadā ir 
manas ģimenes mājas un esmu gandarīts, ka varu 
ar savu darbu, enerģiju un iepriekšējos darbos gūto 
pieredzi, būt noderīgs darbam Jaunpils pašvaldībā.

Tā ir sanācis, ka šajā periodā vairāk esmu pie-
vērsies saimnieciskajiem darbiem, taču tas nebūt 
nav viss ar ko jānodarbojas izpilddirektoram. Tu-
vojoties ziemai ir jāslēdz jauni sniega tīrīšanas līgu-
mi, jo iepriekšējiem beidzies termiņš. Darbojos arī 
iepirkumu komisijā, patreiz meklējam paredzēto 
skolas remontu veicējus, mēbeļu izgatavotājus. Ir 
jau noslēgts līgums ar skolai nepieciešamās dator-
tehnikas piegādi, kā arī ir beidzies piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš jauna daudzfunkcionāla mi-
nitraktora iepirkumam, kas paredzēts kā jaudīgāks 
palīgs Jaunpils teritorijas sakopšanā gan vasarā, 
gan ziemas periodā. Kopā ar domes speciālistiem 
notiek darbs pie nākamā gada veicamo darbu plā-
nošanas un saskaņošanas ar budžeta iespējām. 

Pateicoties tam, ka man ir uzkrāta pieredze 
saimnieciskajos darbos, kā arī darbā ar dažādu 
projektu izveidi, izvērtēšanu, īstenošanu, uzrau-
dzību ir vieglāk iejusties darbā, taču tas nenozīmē, 
ka arī man nav jāmācās. Šobrīd apmeklēju Latvi-
jas pašvaldību savienības mācību centrā speciāli 
jaunajiem izpilddirektoriem organizētos kursus, 
lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci 
darbam pašvaldībā, kas daudzējādi atšķiras no 
parastas prakses uzņēmumā vai firmā. Mācību 

grupa sastāv no izpilddirektoriem, kas sākuši darbu 
pašvaldībās pēc jaunās likuma normas stāšanās spēkā, 
kas nosaka lēmējvaras nodalīšanu no izpildvaras. 
Papildus lekcijām ir iespēja apmainīties ar piere-
dzi, jo grupā esam no visiem Latvijas reģioniem 
gan tikko sākuši darbu, gan mācās arī jau ilgāk 
strādājoši kolēģi.

Ko ir izdevies jau paveikt?
Kā jau minēju, šoreiz vairāk ir to saimniecisko 

darbu – kopā ar speciālistiem izplānoti, lai būtu 
efektīvi, darbu tāmēs paredzētās izmaksas rēķi-
nātas un pārrēķinātas, lai nepārmaksātu, meklēti 
labākie darbu veicēji utt. Lai Jauno gadu varētu  
iesākt veiksmīgi, vecajā gadā vēl rūpīgi jāpastrādā, 
lai pabeigtu jau iesāktos darbus, taču ar Jaunpils 
novada domes finansu līdzekļiem – ap Ls 18 000, 
jau esam veikuši dažādus remontdarbus. 

Viesatās daudzdzīvokļu namam „Draudzības” 
salabots jumts tajā daļā, kurā atrodas ugunsdzēsē-
ju auto un cita tehnika un daļā, kurā pašvaldībai 
pieder visvairāk dzīvokļu. Tiek veikti remontdarbi 
arī mājas ārsienai, kura sliktā jumta stāvokļa dēļ 
brūk kopā, radot apdraudējumu vietējiem iedzīvo-
tājiem.

Tika veikti remonti, lai novērstu ūdens radītos 
bojājumus Viesatu kultūras namā. Kopā remont-
darbos Viesatu pagastā esošajos domes īpašumos 
tika ieguldīti gandrīz Ls 11800. Ceru, ka šie darbi 
novērsīs šo objektu tālāku bojāšanos.

„Ērģelniekos” domes un sporta nama ēkām ir veikts 
dakstiņu jumta remonts, nomainīti bojātie un uzlik-
ti izkritušie dakstiņi.  Ēkas pamati, trenažieru telpās, 
tiek pildīti ar speciālu ķīmisku vielu, lai novērstu ūdens 
sūkšanos telpās caur bloku savienojuma vietām. Šis 
variants ir pārbaudīts, jo pērn šādi darbi tika veikti 
vienā telpā, un rezultāts ir labs, tāpēc tagad turpinām to 
darīt arī pārējās telpās. Kopumā ieguldītie līdzekļi būs 

Ls 8200. Šīs trenažieru telpas pēc remonta 
būs daudz piemērotākas paredzētajam 
mērķim un apmeklētājiem būs patīkamāk 
tajās uzturēties.

Ir uzstādītas divas jaunas tualetes 
novada domei piederošos īpašumos 
„Brandavās” un „Medulājos”.

Dzīvoklī  „Rosmes” – 19 ir veikts ka-
pitālais starpstāvu pārsedzes remonts, 
dzīvoklis bija avārijas stāvoklī, un lai 
varētu dzīvokli izmantot, šis remonts 
bija nepieciešams. Pašvaldība ieguldīja 
līdzekļus Ls 1931,- apmērā. Kosmētisko 
remontu telpās īrnieks veic par saviem 
līdzekļiem. 

Vēl šogad līdz 13.12. Jurģu feldšerpunktā tiks no-
mainīti logi un durvis, nosiltināti griesti un sala-
bots skurstenis, kas ir ļoti sliktā stāvoklī. Remontā 
plānots ieguldīt Ls 4100. Šie ir tikai neatliekamie 
darbi, lai nepasliktinās ēkas stāvoklis un samazinā-
tos izdevumi apkurei. 

Daļēji remontētajai ēkai „Jaunkalnos” nomainīsim 
ieejas durvis un pagraba logus, kam pietrūka līdzekļu 
iepriekšējā remonta laikā  Šiem darbiem tērēsim ap 
Ls  2000. Tad visas ēkas no ārpuses būs ar vienādām 
durvīm un logiem, kā arī vajadzētu rasties ietaupīju-
mam izdevumiem apkurei. 

Pie domes ēkas „Ērģelnieki”  paredzēts uzstādīt 
trīs jaunus karogu mastus, tāpēc tie tika iegādāti 
un  pēc iebetonēto pamatņu sacietēšanas, kas šajā 
gadalaikā notiek lēnāk,  karogu kāti tiks uzstādīti. 
Par kātiem, to atvešanu un betonēšanas darbiem 
kopā esam samaksājuši Ls 1315. Turpmāk varēsim 
izkārt Latvijas, Eiropas Savienības un mūsu Jaun-
pils karogu, vai arī atbraukušo ciemiņu karogus.

Ir pasūtītas norādes zīmes visiem kapiem Jaun-
pils novadā, lai atvieglotu kapu atrašanu. Zīmes tiks 
izvietotas pie pašiem kapiem un pie ceļu krustoju-

miem. Zīmju izmaksas apmēram Ls 815. Nākamgad 
turpināsim darbu pie norāžu zīmju uz mājām, vietām 
un ēkām uzstādīšanas lielākajos ceļu krustojumos, kā 
arī izstrādāsim saistošos noteikumus par norādēm, ielu 
nosaukumiem, māju nosaukumu zīmēm, lai tiktu no-
teikts vienots standarts visā novadā.

Un tālāk nākotnē?
Turpināšu strādāt, mācīties un pacentīšos kļūt 

par „labu izpilddirektoru”, kas nebūt nav viegls uz-
devums, jo darba un amata pienākumu  ir patiesi 
daudz un dažādās dzīves sfērās. Šajā jomā ir jābūt 
elastīgam un jādomā pozitīvi! Ar labiem darbiem 
un nodomiem uz priekšu!

Jūsu vēlējums Jaunpils novada iedzīvotājiem 
gadu mijā?

Novēlu katram pašam saprast, kas ir labi un pa-
censties būt labam pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 
vidi, kurā dzīvojam, darbu ko darām, valsti utt., 
jo  labiem cilvēkiem viss vienmēr labi izdodas un 
labestība atmaksājas! Lai veiksmīgs, panākumiem 
un labiem darbiem caurvīts Jaunais gads!

Novembrī vēlu rudeni nomaina agra ziema, kad negaidīti var 
pārsteigt gan silti vēji, gan bargi sali. Šajā mēnesī esam piedzīvojuši 
pilnu emociju gammu – no saviļņojuma valsts svētku dienās līdz 
izmisuma un bezspēcības apziņai jūtot līdzi Zolitūdes traģēdijas 
upuriem.

Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp,
Pats visas elles var paciest.
Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp
Un kad viņš skatās tev acīs.
Un mēmi klusē, un nelūdz nekā,
Lai sāpju smagums tiek dalīts.
Visbriesmīgāk ir, kad otram sāp
Un tu nezini, kā lai palīdz.
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Jaunpils kultūras ziņas
Vilku mēnesis – decembris

Decembris ir ziemas pirmais un gada pēdējais mēnesis. 
Senie latvieši šo mēnesi sauca par Vilku mēnesi vai Svētku 
mēnesi, jo šajā mēnesī ir ziemas saulgrieži, kad diena ir vis
īsākā un nakts visgarākā.

1. decembrī šogad – pirmā Advente, ar kuru sākas Zie
massvētku gaidīšanas laiks. Ad
vents ir četru nedēļu periods, kas 
sākas svētā Andreja svētkiem  – 
30.  novembrim – tuvākajā svēt
dienā un ilgst līdz 24. decembra 
vakaram. Tā ir gatavošanās Kris
tus piedzimšanas svētkiem un 
kristiešu liturģiskā gada sākums, 
kas tiek saistīts ar gavēni, mieru, 
klusumu un pārdomām.

Šajā laikā no egļu zariem pītajā Adventa vainagā tiek de
dzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas 
svētdienā – pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas 
ir Kristus), otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums uz 
Pestīšanu), trešā – ganiņu svece (prieks) un ceturtā – eņģeļu 
svece (mīlestība). 

21. decembrī ir ziemas saulgrieži – laiks, kad Saule pār
veļas Debesu kalnam. Tas ir mīta laiks, kad dabā, vistumšā
kajās gada dienās ir haoss. Notiek visbrīnumainākās lietas 
un pārvērtības. Senči ticēja, ka tas ir laiks, kad tiek austi nā
kamā gada meti un visa pasaule atdzimst jaunai dzīvei. 

24. decembris – Ziemassvētku vakars, Svēts vakars, Blu
ķa vakars vai Dvēseļu vakars. Ziemassvētku vakarā, kad visi 
saimes ļaudis bija saģērbušies goda drānās, saimniece visus 
aicināja pie galda. Saimnieks piesauca Dievu un pateicās par 
rudens devumiņu. Pieminēja arī mirušos tuviniekus, kas 
Ziemassvētku naktī nāk pie savējiem. Pie galda vieta bija at
stāta arī Dievam.

Lai arī baltvācu muižās un pilsētu dzīvokļos Ziemassvēt
ku eglīte Latvijā ienāca jau 17. gadsimtā, latviešu istabās tā 
parādījās tikai 19. gadsimta vidū.

Pēc kristiešu kalendāra 25. decembrī svin Jēzus piedzim
šanu un Pirmos Ziemassvētkus, bet 26. decembrī – Otros 
Ziemassvētkus. 

Pasākumi un koncerti 
16. novembrī plkst. 19:00 Jaunpils pilī notika Latvijas 

valsts proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svētku koncerts, 
kurā uzrunu teica Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Li
gita Gintere. 

Pasākumā pasniedza Jaunpils novada Goda rakstus devi
ņiem novada iedzīvotājiem: Ligitai Reķei, Agritai Alekseje
nokai, Gunvaldim Sproģim, Dacei Adiņai, Kārlim Jēkabso
nam, Ainai Āboliņai , Lidijai Zvagulei, Aivim Pabērzam un 
Intai Krūmiņai. 

Mijoties Kārļa Skalbes piezīmju (1918–1919) un mūsdie
nu atziņu lasījumiem Ingas Krūtaines un Renātes Rumakas 
izpildījumā, svētku koncertā tika stāstīts par Latviju, tās cil
vēkiem un bagātībām dažādu laiku griezumā. 

Latvijas stāstu dejā izdejoja vidējās paaudzes deju kolek
tīvs „Jaunpils” (vad. Jānis Liepiņš) un jauniešu deju kolektīvs 
„Atsperīte” (vad. Ž. Kļava). 

Iemīļotas un zināmas latviešu dziesmas izdziedāja vo
kālais ansamblis „Pīlādzītis” un Jaunpils koris, bet latviešu 
autoru dzeju runāja Jaunpils vidusskolas Skatuves runas pul
ciņa dalībnieces: Kristīne Sergējeva, Viktorija Ariko, Tīna 
Jankovska, Evelīna Bitere un Aleksandra Mertena, kuras sa
gatavojusi bija pulciņa vadītāja Tamāra Juzupa.

Koncerta noslēgumā gan skatītāji, gan dalībnieki vienojās 
dziesmā „Pie Dieviņa gari galdi”.

„Ielaidiet mūziku savā ikdienas dzīvē. Izdziediet dzīvi ar 
sirdi. Dzīvojiet šodienā ar pilnīgu atdevi šim konkrētajam 
brīdim. Mīliet vienā notī.”

29. novembrī Jaunpils pilī tika izspēlēts mūziķa Edvīna 
Gorbunova kon
certstāsts „Es un 
mūzika vai mūzika 
un es...”. Koncert
stāsts bija ilgi lolota 
ideja tās autoriem – 
Edvīnam Gorbu
novam, Modrim 
Aumalim un Silvai 
Nordenai.

Koncertā skanē
ja iemīļotu E.  Gor
bunova autoru lat

viešu un ārzemju dziesmu pērles un krievu romances, bet 
skatītājus visvairāk aizkustināja tieši paša mūziķa sarakstītās 
un sakomponētās dziesmas. Pēc koncerta beigām skatītāji 
aiz saviļņojuma nevēlējās doties prom un lūdza Edvīnam 
nodziedāt vēl pāris dziesmas.

8. decembrī pilī viesojās cirks ALAN, kur mazos apmek
lētājus priecēja dresētie dzīvnieciņi: sunīši, kaķīši, lapsas, 
seski un čūskas, akrobāti, vingrotāji un jautrie klauni.

22. decembrī no plkst. 14:00–18:00 pils pagalmā dar
bosies gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš, bet plkst. 16:00 
pulcēsimies pie Jaunpils pils vārtiem, lai kopā ar folkloras 
kopu „Milzkalnieki” vilktu bluķi apkārt Dzirnavu ezeram. 
Līdz ar bluķi sadedzināsim visas gada neveiksmes, ļaunumu 
un bēdas. Priecāsimies, ja būsiet saģērbušies kā īsti budēļi!

Vakarpusē, 22. decembrī plkst. 18:00 pils Lielajā zālē 
visi aicināti uz Ziemassvētku ieskaņu koncertu „Katram savs 

Ziemassvētku stāsts”, kurā piedalīsies mazie un lielie Jaunpils 
pils pašdarbības kolektīvu dalībnieki un zvanu ansamblis 
„Accelerando” no Jelgavas.

29. decembrī plkst. 15:00 bērnus uz Ziemassvētku pa-
saku Jaunpils pilī ielūdz jautrie Čučumuižas iemītnieki. Tie 
bērni, kuri neapmeklē pirmsskolas grupiņas Jaunpils vidus
skolā, saņems arī Ziemassvētku vecīša paciņas. Ja vecākiem 
rodas kādi jautājumi par pasākumu vai paciņām, var zvanīt 
Dacei Adiņai pa tālr. 26526519. 

Jaungada naktī plkst. 01:00 pulcēsimies pils laukumā, 
lai kopīgi sveiktu 2014. gadu!

Pirmajā eiro ieviešanas dienā – 1. janvārī plkst. 21:00, 
pili piedārdinās Jaungada karnevāls „Monstru nakts”. 
Grupas „Dzelzs vilks” (14. decembrī ballīšu projekts „Zelta 
vilks”) un „Nakts viesi” plosīsies pils Lielajā zālē, bet Rozā 
zālē būs diskotēka un karaoke! Nākotnes pareģojumi, mons
trīgas atrakcijas un pārsteigumi visas nakts garumā! 

Ieejas biļetes karnevālā maskām – 5,00 Ls/7,00 €, bez 
maskām 7,00 Ls/10,00 €, kā arī VIP biļete (rezervēta vieta 
pie galdiņa ar uzkodām) – 20,00 Ls/30,00 €.

5. janvārī plkst. 14:00 Jaunpils pilī būs Senioru ziemas 
balle.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
5. decembrī senioru ansamblis „Pīlādzītis” un lietišķās 

mākslas pulciņš „Dzīpars” piedalījās biedrības „Pensionāru 
iespēju centrs” organizētajā Ziemassvētku labdarības gada
tirgū  Rīgas Kongresu nama telpās. Tajā iegūtie līdzekļi tiks 
ziedoti Latvijas pansionātiem.

7. decembrī līnijdeju grupa „Vēlziedes” devās uz Lat
vijas senioru līnijdeju sacensībām – deju festivālu „Senioru 
kauss 2013” Rīgā.

14. decembrī Jaunpils koris ir ielūgts uz jauktā kora 
„Skulte” 145 gadu jubileju.

Savukārt, Jaunpils koris no 18.–21. decembrim dodas 
kruīzā Rīga–Stockholma–Rīga ar kompānijas „Tallink” kuģi 
„M/S Isabelle”. Brauciena laikā kora dalībnieki sniegs 30 mi
nūšu Ziemassvētku koncertu kuģa pasažieriem.  

2013. gads kopīgi mums ir izdevies bagātīgs un ražens –
nosvinēta vidējās paaudzes deju kolektīva „Jaunpils” – 30. se
zona, līnijdeju grupas „Vēlziedes” – 10. sezona, bet Jaunpils 
kultūras nama 40. jubilejas sezona pēc pils restaurācijas. 
Amatier kolektīvi labi sevi parādījuši skatēs un vasarā piedalī
jušies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos 
Rīgā, tādēļ liels paldies visiem kultūras nama mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, pašvaldī
bai un Jaunpils iedzīvotājiem par atbalstu un atsaucību. 

Lai sniegbalts un dzirkstošs ir šis svētku laiks un 
Ziemassvētku miers lai katrā namā!

Lai mūs ceļā vada spēks un izturība un 
lai panākumiem bagāts ir Jaunais gads!

Uz tikšanos Jaunpils pils pasākumos! 
Informāciju sagatavoja:

Inga Krūtaine un Silva Nordena
Foto: Jaunpils pils arhīvs

Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un 
šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja 
pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, 
nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida 
nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un, tiem 
turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un 
viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani 
bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā 
Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās 
ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir 
Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē 
gulošu.” Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacī-
ja: „Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” Un, kad nu 
eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: „Ejam tad nu 
uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot.” Un tie steigdamies 
nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, 
tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās 
par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos 
pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par 
visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts.        Lk. 2:1-20

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību (Jņ. 3:16)

Dievs atklāj savu mīlestību, nākot Jēzum Kristum pasaulē, novēlu Jums vi-
siem to piedzīvot savā dzīvē! Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Mācītājs Jānis Saulīte

Notikumi Jaunpils baznīcā Ziemassvētku laikā:
8. decembrī plkst. 10.00 – 2. Adventes dievkalpojumā dziedās Dobeles jauk

tais koris „Viesturzeme”. Koris priecēs mūs nelielā koncertā arī pēc dievkalpo
juma.

15. decembrī plkst. 10.00 – 3. Adventes dievkalpojums.
22. decembrī plkst. 11.00 – vokālās grupas VOCALICA Ziemassvētku kon

certs.
24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Īpaši aici

nām ģimenes ar bērniem.
•	 Šis rudens Jaunpils baznīcā bijis darbīgs un rosīgs. Daudz ir izdarīts, daudz 

vēl jādara.
•	 12. oktobrī draudzes locekļi pulcējās Struteles baznīcas sakopšanas talkā. 

Strādājām vairākas stundas – slaucījām, mazgājām un kopām, kamēr baznīca spī
dēja un laistījās. 13. oktobrī dievkalpojums Struteles baznīcā pulcēja daudz ļaužu 
gan no Jaunpils, gan Struteles apkārtnes.

•	 Oktobrī atvedām Solnas draudzes dāvātās ērģeles, liels paldies Jaunpils no
vada domei par finansiālo atbalstu šī darba veikšanai.

•	 Salabots ir baznīcas jumts un notekrenes.
•	 Norit darbi baznīcas altāra galda pamatnes pārbūvē un sakārtošanā.
•	 2013. gada 4. projektu konkursā VKKF piešķīris altāra restaurācijas turpinā

šanai 2500 latus, tie paredzēti retabla 2. stāva altārgleznas ierāmējuma dekoratīvo 
kokgriezumu polihromijas un zeltījuma restaurācijai.

Zane Sapnova

Jaunpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes ziņas

Jaunpils novada dome 
teic paldies policistiem un 
brīvprātīgajiem palīgiem

Š. g. 5. decembrī – Policijas dienā Jaunpils pils muzejā notika svinīgs pasā
kums, kurā Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pasniedza patei
cības rakstus pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Mārtiņam Knopam, 
iecirkņa inspektoram Edgaram Sausserdim un 9 brīvprātīgajiem policijas dar
biniekiem: A. Krūmiņam, A. Dārziņam, V. Rasam, A. Miķelsonam, J. Siricam, 
Z. Oļeškēvicam, A. Papendikam, A. Pašulim un G. Dukam.

Paldies M. Knopam par atbildīgo darba pienākumu pildīšanu un E. Sausser
dim par ieguldījumu kārtības nodrošināšanā!

Pašvaldība lepojas ar tik brašiem vīriem, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību 
novada teritorijā. Ir gatavi doties apgaitās, dara to brīvprātīgi un pašaizliedzīgi – 
gan darba dienā, gan savā brīvdienā, gan gaišā dienā, gan tumšā naktī. Paldies 
Jums par to!

Jaunpils pils muzeja vadītāja Ligija Rutka sniedza nelielu vēsturisku ieskatu 
policijas darba attīstībā Latvijā un Jaunpils novadā, pasākuma turpinājumā sekoja 
svētku mielasts un neformālas sarunas.       

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada domes  Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Ligija Rutka

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 
un Goda rakstu saņēmušie novada iedzīvotāji: Ligita Reķe, 
Inta Krūmiņa, Kārlis Jēkabsons, Lidija Zvagule, Gunvaldis 
Sproģis, Aina Āboliņa, Agrita Aleksejenoka un Dace Adiņa.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jaunpils” dejā  „Dieviņš bij”.

Edvīns Gorbunovs koncertstāstā „Es un mūzika  vai 
mūzika un es…”

Jaunpils kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi un to vadītāji kultūras nama jubilejas pasākumā.
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Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2958. Metiens 950 eks.

Apsveikumi

Līdzjūtības

Tas eņģelis ar veiksmes spārniem
pie katra klusi ciemos nāk,
vien izgaismo tam DOMU savu
un tici – piepildījums nāks,
jo arī eņģelim no svara,
ka acis priekā starot sāk, -
vien uztici tam DOMU savu.
 /S. Upesleja/

Jaunpils novada dome sveic 
decembra jubilārus 
nozīmīgās jubilejās!

Mārīti Ariko 
Ojāru Kalnišķi 

Sarmīti Krūziņu 
Intu Sipenieci 

Jekaterinu Bērziņu 
Arvīnu Dārziņu 

Mirdzu Žurovsku 
Astrīdu Jēgeri
Ernu Burkāni 

Skaidrīti Dambi 
Emīliju Jēgeri 

Romānu Jēgeru 
Dailoni Nordenu

Par visiem spārniem
augstāk
mīlestība ceļ!
       /Dz. Rinkule-Zemzare/

Jaunpils novada dome 
sveic jaunlaulātos

Santu Štolceri un Andri Spūli 
Anitu Zeizu un 

Alekseju Romanovu!

Tēvs iemāci dēliņam
Māte māci meitiņai
Kā rudzīši iesējami
Kā maizīte izcepama
Kā cirvītis cilājams
Kā dziedama tautas dziesma
    /F. Zvaigznons/

Jaunpils novada dome 
sveic vecākus sagaidot 

jaundzimušos
Valteru Kabaku
Kārli Jakovļevu
Lindu Cinku!

Pateicība

Naktīs, kad zvaigžņu lietus līst,
Veries debesīs.
Sameklē mani starp tiem –
Debesīs paslēptiem eņģeļiem.
            /M. Freimanis/

Jaunpils novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā 
gaitā pavadot

Līgu Baumani
Vilni Niedri

Veltu Auziņu
Nadeždu Ņikuļinu

Kamdēļ šie ziedi un klusums,
Klusums tāds dīvains pār mums.
                      /Arvīds Grigulis/
Pensionāru biedrība „Jaunpils” 

izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem 
mūsu biedrības biedri Līgu Bau-
mani pavadot mūžībā, un mūsu 
biedrības biedriem Zigrīdai Stu
dentei un Jurim Niedrem brāli Vil-
ni Niedri zaudējot.

Veļu laikā veļu ceļu saltu  
Nolēmusi māmulīte iet,  
Atstājot kā mežābeli baltu  
Mūžu, lai tas bērnos tālāk zied. 
                        (K. Apškrūma)

Biedrība „Dzīpars” izsaka līdz
jūtību Ingunai Zoltnerei ar ģimeni 
māti aizsaulē pavadot.

Apsveicam Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāju Ligitu Ginteri  un 

mūsu Austru Sipenieci 
ar Teterevu fonda 
balvas saņemšanu.

Priecīgus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno gadu!

Jaunpils līnijdejotāju grupa „Vēlziedes”

Aicina iesniegt projekta 
pieteikumus tūrisma aktivitāšu 
veicināšanai

no 02.01.2014. līdz 31.01.2014.
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, 

attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un 
infrastruktūru.

Izsludināta projekta iesnieguma pieņemšana Pasākuma aktivitātei „Tūrisma 
pakalpojumu dažādošana”. Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakalpojumu snie-
dzējs, kurš vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūrisma 
bukletā vai tīmekļa vietnē. 

Vairāk www.lad.gov.lv, palīdzība projekta pieteikuma sagatavošanā Jaunpils 
novada domes Attīstības nodaļā, zvanot pa tālr. 63180960 vai rakstot epastā ane
te.krumina@jaunpils.lv

LAD informē, ka no šā gada 1. decembra stāsies spēkā Regulas par Finan
šu disciplīnu prasības, kas paredz, ka 2013. kalendārajā gadā iesniegtajiem pla
tību maksājumu pieteikumiem, kuros atbalsta izmaksājamā summa pārsniedz 
2000 eiro, tā tiks samazināta par 2,453658%. Ieturējums tiks veikts no tās summas 
daļas, kas pārsniedz 2000 eiro.

Sludinājums

Sirsnīgi patei
cos mūsu kolek
tīva meitenēm 
un visiem, kas 
sveica mani jubi
lejā! Paldies par 
labiem vārdiem 
un sirsnīgiem vē
lējumiem. 

Indra

Ekskursija uz Melnkalni, Serbiju un Albāniju no 
2014. gada 4.–12. oktobrim

ar autobusu. Ir arī iespēja aizlidot un atlidot. Tuvāka informā
cija pie Austras Sipenieces telefons 26314801 un Intas Krūmiņas 
26535011.

Jaunpils novada domes Ziemassvētku vecītis
aicina pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES seku 

likvidācijas dalībniekus, 
uzrādot DEĀK izziņu vai apliecību,  Jaunpilī domes 

kasē pie Ilzes Zorikas, Viesatās pie pārvaldes vadītājas 
Vitas Petrovas saņemt Ziemassvētku sveicienus (Ls 15,)!

 Lūdzu kasēs ierasties 
līdz 13. decembrim.

Novada sociālais dienests 
Telefons 63180959 vai 63107068.
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