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JAUNPILS VIDUSSKOLA AICINA UZ SVĒTKU PASĀKUMIEM:

11.12. plkst. 16.00 „Zemenītes” „Peļu Ziemassvētki”
14.12. plkst. 16.00 „Zemenītes” „Piparkūku Ziemassvētki”
17.12. plkst. 17.00 „Kraukšķīgā pasaka” 1.-4. klašu grupai
18.12. plkst. 12.00 „Ziemassvētki nāk!” 5-6 gadīgo bērnu  
   grupām
18.12. plkst.18.00 „Ziemassvētku laiks...”5.-12. klašu   
   skolēniem

Lai prieks un saticība valda ikvienā ģimenē! 
Priecīgus Ziemassvētkus!

Jaunpils vidusskolas kolektīvs

 

2015. gada decembris

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

turpinājums 2.lpp.

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Lai sirdsmiers, saticība un gaišas domas mājo 

ikvienā no mums!
Lai piepildās klusi cerētie un azotē sen lolotie sapņi!

Labiem nodomiem, gaišām domām un labiem darbiem 
bagātu Jauno gadu!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Lai sirdsmiers, saticība un gaišas domas mājo 

ikvienā no mums!
Lai piepildās klusi cerētie un azotē sen lolotie sapņi!

Labiem nodomiem, gaišām domām un labiem darbiem 
bagātu Jauno gadu!

Jaunpils novada Domes vārdā 
Ligita Gintere

Jaunpils novada Domes vārdā 
Ligita Gintere

…Tik balts un kluss..
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
   /V. Mora/

…Tik balts un kluss..
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.
   /V. Mora/

Tikšanās ar cimdu adītāju Ņinu Bondari
Jau rakstījām, ka bibliotēkā apskatāma cimdu izstāde “Latviešu 

rakstu zīmju maģiskais spēks”. Novembrī 5.klašu skolēni ar audzi-
nātājām bibliotēkas telpās tikās ar cimdu adītāju Ņinu Bondari. 
Bērni ar interesi klausījās Ņinas kundzes stāstījumu par latviešu 
rakstu zīmju maģisko spēku, kurus viņa ieadījusi savos cimdos. 
Atvadoties Ņinas kundze visiem klātesošajiem dāvāja Dārziņa vai 
Akas zīmi, lai, ikdienā nēsājot sev līdz, varētu smelties no gudrību 
avota un gūtu padomu dažādām dzīves situācijām. Šī zīme īpaši 
palīdzot skolēniem un studentiem.

Jaunpils vsk. 5.kl. audzēkņi tiekas ar cimdu adītāju Ņinu Bondari
Jaunpils bibliotēkai – 125!
Jaunpils bibliotēka var lepoties ar 125 gadus garu vēsturi. Pir-

mo reizi vēstures arhīvos bibliotēka minēta 1890.gadā, kad Jaun-
pilī dibināta Sadraudzīgā biedrība. Tādēļ 20.novembrī aicinājām 
sadarbības partnerus, kolēģus no citām bibliotēkām, lasītājus un 
visus bibliotēkas draugus uz kopīgu Jaunpils bibliotēkas 125-tās 
jubilejas atzīmēšanu. Pasākumu vadīja atraktīvais aktieris Kristaps 
Rasims. 

Paldies visiem, visiem, kas skaistos bibliotēkas jubilejas mir-
kļus izbaudīja kopā ar mums. Paldies par labajiem vārdiem, vēlēju-
miem, ziediem un dāvanām!

Jaunpils bibliotēkas bijušie darbinieki: Inta Eglāja, Inta Čepule, Ita Lapsa, Ag-
rita Aleksejonoka, Dina Priedniece un vakara vadītājs Kristaps Rasims
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AKTUALITĀTES

RADOŠĀ DARBNĪCA 
“7 BALLES” IEGŪST BALVU 

“LIELAIS JĒKABS 2015”

Madara Siliņa, Kristaps Rasims, Inga Papendika bibliotēkas 125. jubilejas pa-
sākumā Foto: B. Rasa

Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētājiem dosies 14.decembrī.
Leveste (pie veikala)  plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:50
Saule (centrā)   plkst. 11:10
Jurģi (feldšerpunktā)  plkst. 11:40
Pasūtījumus lūdzam pieteikt pa telefonu 63182195 vai rakstot 

uz e-pastu jaunpilsbiblioteka@inbox.lv 

Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem Jaunpils bibliotēkā, darba 

laika izmaiņām, pasākumiem utml., seko un informē draugus so-
ciālajā saziņas vietnē Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/jaun-
pilsbiblioteka/ 

Kā pastkartē senā pāri sniegotiem kokiem
Uz mijkrēšļa samta spīd pilnmēness,
Un zvaigznes ar ābelēm sadodas rokās
Un pasauli debesu klusumā nes.
Kā pastkartē senā viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka, gan čiekurots zars,
Ak, Ziemassvētki, jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos cilvēka gars.
 /K.Apškrūma/

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība, mīlestība 
jauniem darbiem un sapņiem!

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

20. novembra vakarā Šlokenbekas muižā kopā pulcējās tūrisma 
nozares speciālisti un uzņēmēji, lai noskaidrotu Kurzemes Tūrisma 
asociācijas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs 2015” ieguvējus. 

 „Lielais Jēkabs” ir viens no veidiem, kā Kurzemes Tūrisma aso-
ciācija var pateikt paldies tūrisma nozarē strādājošajiem par iegul-
dīto darbu Kurzemes reģiona tēla veidošanā un popularizēšanā un, 
protams, noskaidrot labākos tūrisma pakalpojuma sniedzējus.

Šogad uz apbalvojumiem pretendēja vairāk nekā piecdesmit 
nominantu sešās nominācijās. Nominantus pēc stingras punktu 
uzskaites vērtēja sešas ekspertu komisijas.

Nominācijā „DIŽAIS KURZEMES MEISTARSTIĶIS MA-
ZAJIEM 2015” balva tika pasniegta radošai darbnīcai “7 balles”. 
Sveču liešana, tinglošana, koka kuģīšu, rotaļu auto, pužļu darinā-
šana... Katram mazajam ķiparam ir iespēja izvēlēties sev tīkamo 
meistarstiķi un solīti pa solītim apgūt prasmi to pagatavot. Un ne 
jau tikai mazie apmeklē Struteles puses “Graudiņu” māju radošās 
darbnīcas, šeit labprāt iegriežas arī pieaugušie. Radošā darbnīca 
paver ciemiņiem pavisam cita veida pasauli –radošu, košu, spilgtu, 
iespaidiem bagātu, šeit var ļauties fantāzijas lidojumam, aizmirst 
ikdienas steigu, darbus un uz mirkli atgriezties bērnībā… “7 bal-
lēs” apstājas laiks…

Svinīgajā balvas pasniegšanas pasākumā kopā ar Aneti un 
Kasparu bija Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa, Jaunpils TIP vadītāja Inga 
Krūtaine un Sabiedrisko Attiecību vadītāja Baiba Rasa.

Anete Krūmiņa un Kaspars Brikulis ir īpaši cilvēki, pateicoties 
viņu atsaucībai, mīļumam, uzņēmībai un radošai pieejai Jaunpils 
ļaudīm ir vieta, kur kopā ar ģimeni vai draugiem atpūsties no ik-
dienas steigas. Un, protams, lepojamies, ka novada vārds tūrisma 
nozarē turpina skanēt arvien plašāk. Sveicam!

 Kaspars Brikulis un Anete Krūmiņa Šlokenbekas muižā 20.11.2015.
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto: A. Jansons

13. decembrī no plkst.13.-18:00 “7 balles” aicina 
uz Puzuru dienu. Dalības maksa 4.00 EUR, 

tālrunis 29211988 vairāk www.7balles.lv
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2015.GADA 26. NOVEMBRA DOMES SĒDĒ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI  

- Apstiprināja megavatstundas aprēķina 
formulu mainīgās apkures tarifa daļai katlu 
mājā „Zītari” (iedzīvotāju maksu par apku-
ri neietekmē).

- Apstiprināja p/a „Jaunpils” Amatu 
mājas nolikumu.

- Nolēma izveidot Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru „Ēr-
ģelniekos”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaun-
pils novads. Klientu apkalpošanas centrs 
atradīsies 1. stāvā. Dome iesniedza pietei-
kumu Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijā, valsts budžeta dotācijas 
saņemšanai 2015. gadā, Valsts un pašval-
dību vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveidei. 

- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 
10 „Par grozījumiem Saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības 
budžetu 2015.gadam ”.

- Daudzdzīvokļu māju „Jaunsēži” kopā 

ar zemi nodeva privatizācijai. Dzīvokļus 
Nr. 1 un 2 „Jaunsēžos” nolēma pārdot dzī-
vokļa īrniekiem. 

- No pašvaldības pamatlīdzekļiem iz-
slēdza šādas būves kopā ar zemi : Ozoli, 
Jaunsēži, Laimas,  Krastmaļi, Mazzālītes, 
Zālītes, Tālavas, Kristāli, Dārza māja un 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: Kalna Li-
bartiņi, Purvmaliņas. 

- No divām personām piedzīs nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu 
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu.

- Vienai mirušai personai dzēsa nekus-
tamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 
parādu. 

- Dome piešķīra finansējumu EUR 
18 532,24 apmērā Jaunpils baznīcas ērģeļu 
atjaunošanai. Piešķirto finansējumu paš-
valdība pārskaitīs SIA „Ugāles ērģeļbūves 

darbnīca”, saskaņā ar trīspusējo vienošanos, 
iesniegtajiem rēķiniem un pieņemšanas – 
nodošanas aktiem.

- Dome apstiprināja nekustamo īpašu-
mu „Mazpuriņi”, „Puriņi”, „Aigas” un „Sau-
laines” izsoles rezultātus. 

- Nekustamajam īpašumam “Saulstari” 
dzīv. Nr.1 noteica domājamās daļas un ie-
kļāva adrešu reģistrā.

- 29.10.2015. domes lēmumā Nr. 149 
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi ne-
kustamā īpašuma „Timotiņi” zemes vienī-
bas sadalei” izdarīja grozījumus

- Atļāva  izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Gobiņas”. 

Ar domes sēdes lēmumiem iepazīties iz-
vērstā veidā un noklausīties sēdes audio ie-
rakstu var novada mājas lapā www.jaunpils.
lv

Ita Lapsa, Kancelejas vadītāja

Ziemassvētku jūtas,
Neizteicamās,
Pildiet visas sirdis
Pilīs, būdiņās!
  Ziemassvētku līksma,
  Debess sūtītā,
  Apmeklē tu visu,
  Kas mīt skumībā!
Ziemassvētku zvaigzne
Lai pār visiem mirdz:
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katras sirds!
  / Vensku Edvarts/   

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

Jaunpils novada dome pateicas visām Jaunpils novada iestā-
dēm, uzņēmējiem un privātpersonām par iepriekšējos gados izrā-

dīto atsaucību un finansiālo atbalstu domes rīkotajās Ziemassvētku 
labdarības akcijās! 

Jau ilgus gadus šajos svētkos Ziemassvētku vecītis apciemo 
mūsu pašvaldībā dzīvojošos bērnus un bērnus invalīdus, vientuļos 
pensionārus, 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 – 530 bērniem. Organizēsim 
svētku pasākumus gan pirmskolas bērniem, gan pensionāriem. 
Sarūpēsim dāvanas 10 bērniem invalīdiem, 70 vientuļajiem pen-
sionāriem, 14 pensionāriem pansionātos. 

Lai prieks ienāk katrā sirdī un mājā!
Ar cieņu, 

Domes priekšsēdētaja: Ligita Gintere

Lai mums stipras un laimīgas ģimenes!

Par godu Starptautiskajai ģimenes dienai 2016.gada 14.mai-
jā Jaunpils novada dzimtsarakstu nodaļa bez maksas svinīgā 
laulību reģistrācijā salaulās tos Jaunpils novadā dzīvojošos ie-
dzīvotājus, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā, un ir atzinuši 
paternitāti bērnam (bērniem). Jāsamaksā būs tikai valsts node-
va 14,00 EUR. Pieteikties laulību reģistrācijai var jau no 2015. 
gada 16. novembra. 

Sīkāka informācija pa tālruni 63180958.
Dzidra Krastiņa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

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 Petro-
vas saņemt Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,-)!

Telefons 63180959 vai 63107068.
Lūgums kasēs ierasties līdz 19. decembrim

Novada sociālais dienests
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ATSKATS UZ VALSTS SVĒTKU SVINĪBĀM

LĀČPLĒŠA DIENAS VAKARS JAUNPILS NOVADĀ

Jaunpils Jaunsardzes priekšgalā Sintija Ješkova

Lāčplēša stunda Jaunpils novada Ru-
buļu kapos

Kā ik gadu, arī šogad 11. novembra rīta 
pusē Jaunpils muzeja darbinieces Ligija 
Rutka un Zinta Arika, Jaunpils pašvaldības 
pārstāvji un Jaunpils vidusskolas jaunieši ar 
audzinātājām un vēstures skolotāju Andru 
Ķergalvi devās uz Rubuļu kapiem, lai godi-
nātu brīvības cīnītāju Pēteri Priedīti. 

Piemiņas pasākums iesākās ar Jaun-

Piemiņas brīža dalībnieku kopbilde 11.11.2015.

sardzes goda gājienu līdz P. Priedīša atdu-
sas vietai, izskanot dzejas rindām, sekoja 
muzeja vadītājas Ligijas Rutkas stāstījums 
par Lāčplēša ordeņa kavalieri, savukārt 
skolotāja un priekšsēdētājas vietniece Dace 
Adiņa aicināja jauniešus runāt ar veciem 
cilvēkiem, lai izzinātu savas dzimtas un ze-
mes vēsturi. Skanot ģitāras stīgām Kristapa 
Pobusa izpildījumā, kopīgi tika dziedāta 
dziesma “Es karāji aiziedams”. 

Saulainās rudens saules ieskauti un ar 
siltu zāļu tējas tasi rokā, dalībnieki pār-
runāja Lāčplēša dienas nozīmi. Jāmin, ka 
Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē ir apska-
tāma izstāde, kas veltīta Jaunpils Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieriem, kuri saistīti ar 
Jaunpili.

Baiba Rasa, 
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa

Novembris mūsu atmiņās ir laiks, kad 
mēs katrs savu piederību Latvijai izjūtam 
īpaši. Tas ir laiks, kad ikviena latvieša do-
mas un sajūtas ir ar sarkanbaltsarkano 
lentīti caurvītas. Laiks, kad mēs pieminam 
tos varoņus, kuri atdeva dzīvības par mūsu 
dzimteni.

11.novembra vakarā Jaunpilī notika 
svinīgs brīdis pie Jaunpils vidusskolas. Iz-
skanot dzejas rindām no kompozīcijas 
“Piemini Latviju”, direktors Jānis Liepiņš 
domās ļāva aizceļot pagātnē, atskatīties 
uz laiku teju 100 gadus atpakaļ. Jaunpils 
pašvaldības izpilddirektors Pēteris Bara-
novskis aicināja jaunpilniekus cīnīties par 
saviem mērķiem un idejām, aicinot darīt 
to ar cilvēcīgu cieņu vienam pret otru. Svi-
nīgajā brīdī Jaunpils pils laukumā gājiena 
dalībniekus uzrunāja mācītājs Jānis Saulīte 
un deputāts Raivo Altenburgs. 

 Vakarā ugunskuriem kuroties, ar dāmu 
kluba “Vīgriezes” zāļu tējas tasi rokās, gā-

jiena dalībnieki varēja skatīties filmas “4x4 
Par Brīvību” pirmizrādi. 

Savukārt Viesatu pusē notika Lāčplēša 
vakaram veltīts pasākums kopā ar folkloras 
kopas “Viesi” latvisko dziedājumu. 

Prieks, ka visiem kopā ir izdevies atdzī-
vināt svecīšu celiņu veidošanu un gājienu 
tradīciju, lai sajustu, ka esam vienoti, ka 
esam kopā savā Latvijā, savā Jaunpilī un 
Viesatās. Novadā, kurā cienām viens otra 

darbus un domas, kurā vienojamies kopī-
gam mērķim. Nepazaudēsim arī ikdienā šī 
vakara lāpu mirdzumu un degsmi, kas tik 
skaisti atstarojas mūsu acīs un sirdīs! Bū-
sim varonīgi un drosmīgi arī ikdienā par 
mūsu bērniem, par mūsu ģimenēm, par 
mūsu Jaunpili, par mūsu Latviju!

 
Baiba Rasa, 

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto: M. Barons
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AKTUALITĀTES

VALSTS SVĒTKI
Šogad novembrī mūs ieritināja sim-

boliskais Krišjāņa Barona tautasdziesmu 
kamolītis, atgādinot par tautasdziesmās 
minētajām senču gudrībām. Kamolītis tika 
ritināts Struteles pusē, pieminot Dainu tēva 
180 jubileju. Mūsu pusē kamolā saritinātās 
gudrības allaž turētas godā, caur tām mācā-
mies paši un mācām mūsu bērniem darba 
tikumu un sirdsgudrību.  

Jaunpilī ik dienas tiek paveikti daudz 
labi darbi. Un ikviens ražīgs darbs jebku-
rā amatā un profesijā ir patriotisms. Mums 
tikai jāprot šie darbi pamanīt un novērtēt, 
teic Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere. 

Šogad Jaunpils novada Domes apbal-
vojumus saņēma četrpadsmit īpaši cilvēki, 
labo darbu darītāji- ar kuriem no sirds le-
pojamies.

Sandra Prontekere - 2. pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Ir trīs lietas, kas dzīvē mirdz Saule, 
ziedi un laba sirds!

Pastnieks laukos ir visgaidītākais cil-
vēks katrā sētā. Sandra pastā strādā jau 
vienpadsmito gadu, deviņi no tiem aizvadī-
ti priekšnieces krēslā. Pienākumi allaž tiek 
veikti ar lielu rūpību un precizitāti. Viņai 
piemīt augsta atbildības sajūta, un, kā jau 
īstiem darba rūķiem gadās –nācies strādāt 
arī vēlos vakaros un pat brīvdienās.

Sandra ir pilna pozitīvas enerģijas. 
Vienmēr laipna, atsaucīga un izpalīdzī-
ga-gan pret pasta klientiem, gan kolēģiem 
un līdzcilvēkiem. Ar smaidu tiek sagaidīts 
katrs jaunpilnieks, kurš ienācis pasta noda-
ļā.

Aurika Bogataja-2.pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Pati vērtīgākā īpašība dzīvē-mūžīgā 
zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un at-
dzimst katru rītu no jauna.

Jaunpils vidusskolā ir aizritējis 26 gads. 
Visus gadus Aurika strādā par sākumskolas 
skolotāju un audzinātāju.

Skolotāju raksturo smaids un tas brīniš-
ķais mirdzums acīs, kuru bērni un līdzcil-
vēki iemīl no pirmās tikšanās reizes. Bēr-
niem skolotāja ļoti patīk, Aurika lieliski 
sadarbojas ar vecākiem un skolas kolēģiem. 

Tuvākā un tālākā apkaimē Auriku pazīst 
kā rokdarbu meistaru. Ilgus gadus skolotāja 
vada interešu izglītības pulciņu “Čaklās ro-
kas”. Ar saviem un bērnu darbiem regulāri 
piedalās Izglītības pārvaldes organizētajās 
izstādēs. Iesaistās pašvaldības organizētajos 
pasākumos-vada radošās darbnīcas dažādu 
pasākumu ietvaros. Aurika ir īsts Jaunpils 
dārgakmens.

Gunta Bondere-2.pakāpes goda raksts

Par priekšzīmīgu amata pienākumu veik-
šanu un sabiedrisko aktivitāti

Gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārē-
jā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē ilgoto, 
lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko 
viņa sirds.

Kā teic Guntas kolēģi, radi, draugi- “sie-
viete-spridzeklis”. Gunta dzimusi, augusi 
Jaunpilī, īstena savas vietas patriote.

Laba meita mātei, lieliska mamma sa-
vām trejmeitiņām, saprotoša sievasmāte un 
mīļa vecmāmiņa. Uzticīga draudzene, izpa-
līdzīga un priekšzīmīga darba kolēģe.

Gunta nekad neatsaka palīdzību, pieda-
lās pils pasākumos, darbojas pils izbrauku-
ma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā.

Pēdējos astoņus gadus strādā degvielas 
uzpildes stacijā “MC”. Šajā darbā Gunta ir 
akurāta, priekšzīmīga, sirsnīga un laipna.

Gunta ir izcila saimniece, gan pie pa-
varda, gan savās lauku mājās. Humors, 
smaids, pozitīvs gars ir vadmotīvs ikdienā, 
šis vadmotīvs iedvesmo arī līdzcilvēkus.

Vita Leite-2.pakāpes goda raksts
Par atbalstu Jaunpils novada biedrībām 
un līdzcilvēkiem

Nekas nemaksā tik lēti un netiek tik 
augstu vērtēts kā laipnība.

Vitu dzīves ceļš aizvedis tālu no Jaunpils. 
Kopš 2003. gada viņa dzīvo Somijā Ālandu 
salās, kur līdz vīra aiziešanai aizsaulē strā-
dā veco ļaužu aprūpes centrā par aprūpē-
tāju. Neskatoties uz visām grūtībām, Vita 
vienmēr ir gribējusi palīdzēt citiem. Vita 
dzimtenē atgriežas ik pēc trim mēnešiem, 
lai ziedotu un palīdzētu organizācijām un 
cilvēkiem Jaunpilī. Īpašu paldies Vitai saka 
Jaunpils pensionāru biedrība, Vita ir ziedo-
jusi naudu senjoru ekskursijām, datoram, 
līdzfinansējusi dažādus projektus. Senjori 
tiek atbalstīti gan finansiāli, gan materiāli. 
Daudzi cilvēki ir saņēmuši nepieciešamo 
inventāru un aprīkojumu dažādu slimību 
gadījumos-ratiņkrēslus, kāju sildāmos, ma-
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sāžas gultu un vēl un vēl..

Uz piebildēm, ka nevajag tērēties, Vita 
atbild: “Man ir prieks padarīt citus priecī-
gus”.

Arnis Lapsa-2.pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu veik-
šanu 

Kas darbu nedara, tas par darbu runā. 
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas 
darbu dara, tas klusē un darbs par viņu 
runā.

Arnis dzimis un bērnību pavadījis Jaun-
pilī. Arī skolas gadi un darbs līdz pat šai 
dienai rit Jaunpilī. Īsts Jaunpils patriots.

Arnis ir labs vīrs sievai Itai, mīlošs tēvs 
savām meitām un mazbērniem, saprotošs 
sievastēvs znotiem. Arnis ir viesmīlīgs pirt-
nieks, katru sestdienu kur pirti saviem mī-
ļajiem, radiem, draugiem un paziņām. 

Pēc darba gadiem pilī Arnis sāk strādāt 
Ēnavu kūdras purvā. Kolēģi saka, ka Arnis 
ir īsts darba rūķis. Ne tehnikas, ne dzīves-
gudrību padomu Arnis neliedz arī saviem 
kolēģiem. Kolektīvā viņš ir uzticības pero-
na un cilvēks uz kuru vienmēr var paļau-
ties. Apkārtējie augsti novērtē Arņa darba 
spējas, prasmes un draudzīgumu.

Maiga Minčonoka-2.pakāpes goda raksts
Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē

Spēja rūpēties par kādu ir īpašība, kas 
piešķir dzīvei dziļāko jēgu un nozīmīgu-
mu

Dzimusi Dobeles novadā, taču ceļš 
1971. gadā atved uz Jaunpili.

Dzīve un liktenis piespēlē dažādus brī-
žus, aiziet aizsaulē brālis, Maiga nedomā-
jot ne mirkli pieņem savā ģimenē brāļa 3 
bērnus. Rūpējas, skolo un māca dzīves gud-
rības. Viegli nav, bet mīlestība dara brīnu-
mus. Brāļa bērni tiek mīlēti tik pat stipri, 
cik savējie. Savu spēku un mīlestību Maiga 
turpina dot saviem 9 mazbērniem un nu 
jau 1 mazmazbērnam.

Vairāk kā 20 gadus viņa ir draudzes lo-
cekle, ar prieku un gandarījumu brīvprātīgi 
strādā baznīcā, uztur tīrību un kārtību. 

Maigas dzīvē sapņi piepildās, smagi 
strādājot tiek īstenots sapnis par privātmā-
ju. “Vālodzīšu” mājas pavarda gunī vēljop-
rojām sildās visa saime. 

Maiga ir sirds skaidrs cilvēks, izstarojot 
siltumu ir draugs līdzcilvēkiem un brangs 
atbalsts savai ģimenei.

Rita Jēkabsone-2.pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu veik-
šanu

Cilvēks ir dzimis darbam, līdzīgi kā 
putns lidošanai.

Rita Jēkabsone Jaunpils vidusskolā strā-
dā jau septīto gadu. Ikdienas darbs un rū-
pes par sākumskolas telpu tīrību tiek veikts 
ar augstu atbildības sajūtu un vienmēr 
priekšzīmīgi. Kolēģi saka, ka Rita darbo-
jas kā bitīte, nav nevienam jāsaka priekšā, 
kas un kur jādara, jo Rita redz visu pirmā. 
Darbs ir cilvēka lielākais tikums un Rita to 
veic godam. Neviens darbs nav par smagu 
un neviens nav dzirdējis Ritu sūdzamies…

Rita ir sirds cilvēks. Atsaucīga, smaidī-
ga, pozitīva sadarbībā ar skolas kolēģiem 
un līdzcilvēkiem. 

Labprāt iesaistās kolektīva rīkotajos pa-
sākumos. Līdzcilvēki augsti vērtē to, ka uz 
Ritu var paļauties. 

Silva Nordena-1. pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu darbu kultūrā un Jaunpils 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Dzīvei ir tāda krāsa, kāda ir tavai iz-
tēlei.

Silva kultūras nozarē nostrādājusi 35 
gadus. Ar Silvas gādību pašdarbniekiem ir 
augsti sasniegumi skatēs un Jaunpils vārds 
tiek nests pasaulē. Iedzīvotāju iesaistīšanās 
kultūras dzīvē un tās veidošanā, veido mūsu 
latvisko dzīvesziņu, rada kopības sajūtu, at-
brīvo radošo garu un veicina personisko iz-
augsmi un pats galvenais-veido piederības 
veidošanos savai vietai. Silva ir īsts ide-
ju ģenerators, ar savām idejām realizējusi 
neskaitāmus pasākumus, saglabājot ļoti 
augstu kvalitātes latiņu ne tikai pret savu 
darbu, bet arī pret visiem pasākumu or-
ganizēšanā iesaistītajiem. Mēs esam lepni, 
jo Silvas vadībā aktīvi organizētā kultūras 
dzīve ir veicinājusi Jaunpils novada vārda 
popularizēšanu tuvākā un tālākā apkārtnē.

Silva Nordena ir viens no tiem vērtīga-
jiem cilvēkiem, kuru dēļ var teikt, ka Jaun-
pils lielākā bagātība ir Jaunpils ļaudis.
Agris Smelteris -1. pakāpes goda raksts

Par veiksmīgu uzņēmējdarbību un Jaunpils  
novada popularizēšanu

Cilvēkam, kurš zina kurp iet, pasaule 
pati paver ceļu.

Ja vajadzētu izmērīt Agra devumu no-
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vadam-diez vai to maz varētu. No zem-
nieku saimniecības līdz Latvijā un pasaulē 
atpazīstamam uzņēmumam SIA “Līvas 
grupa”. Ražotās koka mājas aiznes mūsu 
novada vārdu tālu pasaulē. 

Agris ir cilvēks, kas neapstājas-sākums: 
zemnieku saimniecība, veikals, kafejnīca, 
pirts, plastmasas logi, koka logi, masīv-
koksnes līmēšana-kāpnes, mēbeles, un jau 
2007. gadā tiek uzstādīta pirmā pildrežģu 
māja. Gadiem ejot nemitīgi tiek domāts par 
kvalitāti un inovācijām, nu jau pieejamas 
dažādas moduļu mājas. Un visas ražotas 
Jaunpilī.

Agris ik dienas nes novada vārdu pa-
saulē ar sava uzņēmuma produkciju un ik-
dienas dzīve ir gana spraiga. Liels atbalsts 
ir sieva Tatjana, kas no pašiem pirmsāku-
miem ir atbalstījusi, citu prāt varbūt pat 
dullās idejas. Agris lepojas ar meitām un 
īpašs notikums ir mazmeitiņas ienākšana 
ģimenē. 

Tāds mums tas Agris ir, gan jums, gan 
mums, gan savai ģimenei. Viens cilvēks, 
kurā satilpst tik daudz zināšanu, pieredzes, 
atjautības, zinātkāres, mērķtiecības, mīles-
tības un līdzjūtības.
Sarmīte Grīnfogele-1. pakāpes goda raksts

Par ilggadīgiem ieguldījumu sabiedriskajā 
dzīvē un kultūras mantojuma saglabāšanā 

Šeit mēs esam tāpēc, lai palīdzētu cits 
citam mūsu kopīgajā ceļojumā.

Sarmīte nāk no Kandavas puses. Rok-
darbi ar mammas gādību bijuši tuvi jau 
kopš bērnības. Vienmēr bijis sapnis par 
aušanu. Pēc vidusskolas Sarmīte devās mā-
cīties uz Vecbebriem, mērķis bija kļūt par 
rokdarbu skolotāju, bet izglītības reformas 
rezultātā tika iegūts diploms ar ierakstu 
“kultūras darbinieks laukos”. 

Sarmīte vienmēr bijusi viena radošāka-
jām Jaunpils aušanas pulciņa dalībniecēm. 
Ar lielu aizrautību viņa stāsta par mustu-
riem un tehnikām. Savulaik stelles bijušas 
dzīvoklī, gan pagrabstāvā iekārtotā austuvē. 
Arī šodien Sarmīte auž, ada un izšuj krust-
dūrienā…

Pie darba, kas ieguldīts Jaunpils pagasta 
dzīves un sadzīves organizēšanā, noteikti 
jāmin, ka Sarmīte ilgu laiku dziedāja korī 
un ilgus gadus ar sirdsdegsmi darbojas lu-
terāņu baznīcas draudzē.

Apkārtējo cilvēku cieņu un mīlestību 
Sarmīte iemantojusi ar sirdsgudrību, labes-
tību un patiesumu.

Smeltes un Zonbergu ģimenes-1.pakāpes 
goda raksts

Par ieguldījumu  Rāvu ciema  sabied-
riskās dzīvēs veicināšanā

Latvietim zeme ir svēta, gandrīz vai 
svētāka nekā debess. Sēklu sējot, vienojas 
Dievs un cilvēks.

Abas ģimenes dzīvo “Ošnieku” mājās, 
kuras ir dzimtas mājas jau piektajā, un 
pašreiz tajās dzīvo trīs paaudzes: Smeltes 
un Zonbergu ģimenes. Šajā mājā tur godā 
latviskās tradīcijas, interesējas par dzimtas 
vēsturi un māca to arī jaunajai paaudzei.

Šajā mājā gaidīts ikviens tiks laipni uz-
ņemts un pacienāts.

Ģimenē izaudzināti 2 bērni, Inga un 
Sandis. Inga turpina saimniekot dzimtas 
mājā, lieli palīgi ir abi dēli, kuri kopj un 
saimnieko dzimtas īpašumā, izveidota tru-

šu pilsētiņa.
Vairākus gadus “Ošnieki” ieguvuši titu-

lu “Sakoptākā sēta”. Lai parādītu arī citiem 
savas skaistās dobes, šajā sētā laipni tika uz-
ņemti arī Dārza svētku dalībnieki.

“Ošnieku” saime uztur dzīvu Rāvu cie-
ma garu, aktīvi piedalās Lielajā talkā, pie-
dalās mazo ciemu dienā. 

Aktīvi, sirsnīgi un atsaucīgi cilvēki, kas 
palīdzēs, atbalstīs līdzcilvēkus.

Dzidra Krastiņa-1.pakāpes goda raksts
Par ieguldījumu un atbalstu Jaunpils 

novada biedrību attīstībā 
Putnu pazīst pēc dziesmas, cilvēku pēc 

darbiem.
Jaunpils dārzkopības biedrībā Dzidra 

darbojas jau 14 gadus, savukārt ikdienas 
darbs rit pašvaldībā. 

Dzidra ir aktīva, zinoša un ar apbrīno-
jamām darba spējām-viņa paspēj būt vien-
mēr un visur. Dzidra ir agronoms un daļa 
sirds pieder dārzkopībai. Ikdienā  strādā 
pašvaldībā Dzimtsarakstu nodaļā, vairā-
kus gadus vadīja rīcības grupu “Upe 8” un 
darbojās kā lauksaimniecības speciālists. 
Dzidra nemitīgi pilnveido savas zināšanas, 
šogad tika iegūta vēl viena augstākā izglītī-
ba –jurista palīgs.

Dzidra ir cilvēks uz kuru var paļauties. 
Izpalīdzīga, atsaucīga un pozitīva. 

Dzidra jau vairākus gadus organizē 
konkursu “Skaista mana sēta”, darbojas arī 
kā žūrijas komisijas priekšsēdētāja. Organi-
zē dažādas lekcijas un ekskursijas. 

Dzidra apkārtējo cilvēku vidū ir ieman-
tojusi cieņu un mīlestību. Viņa ir uzticams 
draugs, patīkams sarunu biedrs. Uz Dzidru 
var paļauties un lūgt palīdzību, nekad ne-
tiks atteikts.
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Valsts svētki Viesatās

AKTUALITĀTES

Valsts svētku koncerts Viesatās 18.11. 2015.

Dzidra Krauča - GODA NOVADNIEKS
Par mūža ieguldījumu izglītībā un sabied-
riskajā darbā

Vai tas nav brīnums – jo vairāk mēs 
dodam, jo vairāk mums pieder!

Dzidra ļoti īpašs cilvēks, kuru pazīst visi 
jaunpilnieki, cilvēks, kurš daudziem ir kā 
ģimenes loceklis. Skolotāja Dzidra Krau-
ča visu darba mūžu ir saņēmusi no ģime-
nēm viņu lielāko vērtību - mazos seš- un 
septiņgadniekus skolā, un triju gadu laikā 
iemācījusi viņiem lasīt, rakstīt, rēķināt, 
piešūt pogu, noslaucīt degunteli... Un tad 
- jau ceturtajā klasē, savus trīs gadus lolo-
tos putnēnus palaidusi tālāk lielajā skolā un 
lielajā dzīvē. Skolotājas audzēkņi dzīvo ne 
tikai visā Latvijā, bet daudzās ārvalstīs. Un 
visur, it visur, audzinot gan savus bērnus, 
gan mazbērnus, māca viņiem tās vērtības, 
ko pašiem savā laikā iemācījusi skolotāja 

Krauča. Ļoti daudzi skolotājas audzēkņi 
paši kļuvuši par skolotājiem. Jautāta, kas 
šajā darbā ir tik īpašs, skolotāja saka: “Kad 
tu stāvi 20 bērnu priekšā, un viņi skatās un 
smaida bezzobainām mutītēm, tu redzi dzī-
ves īsto jēgu.” Skolotāja atceras visus savus 
audzēkņus, atceras viņu sasniegumus.

Arī kolēģu vidū Dzidra bijusi un ir sa-
biedrības sirds un dvēsele, kā mamma dau-
dziem jaunajiem skolotājiem, tajā skaitā arī 
bijušajai direktorei Ritai Vārpiņai. Skolotāja 
vienmēr uzklausījusi, uzmundrinājusi, at-
balstījusi, palīdzējusi.

Jaunpilī aizvadīti 52 darba gadi, te ir 
mājas un draugi. Taču, būt skolotājam 
- tas nav darbs, tā ir dzīve. Arī tagad sko-
lotāja aktīvi iesaistās gan pensionāru, gan 
dārzkopju biedrības aktivitātēs, apmeklē 
pasākumus kultūras namā, muzejā, pieda-
lās ekskursijās, talkās, makulatūras vākša-
nā, palīdz līdzcilvēkiem. Skolotāja Dzidra 
Krauča ir spēka avots un paraugs daudziem 
jaunpilniekiem.

Valērijs Kazmins-GODA NOVADNIEKS
Par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā 
un Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina 
mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, 
veido mūsu dzīvi.

Valērijs tautā saukts Kalējs Ēriks. 
Liels, nenovērtējams un nesavtīgs ir 

Ērika ieguldījums sabiedriskajā dzīvē un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
Īpaši nopelni ir Jaunpils muzeja izveidē un 
darbībā. Ēriks ir muzeja krājuma komisijas 
loceklis un zelta vērtē ir viņa zināšanas vēs-
turisko priekšmetu un materiālu novērtēša-
nā un restaurēšanā.

Ēriks ir muzeja labais palīgs, draugs, 
uzmundrinātājs. Vienmēr labā garastāvok-
lī, apveltīts ar labu humora izjūtu, milzīga 
anekdošu krājuma zinātājs un cilvēkmīlis. 
Izcils paraugs darbā ar bērniem.

Ēriks ir senlietu kolekcionārs un nu-
mismāts, kurš popularizē Jaunpils vārdu 
tālu aiz novada robežām. Izcils stāstnieks.

Ēriks ir valsts patriots, darbojas zemes-
sardzē, nu jau gan kā veterāns. Bija pirmais, 
kurš Jaunpilī izveidoja jaunsargu kustību, 
iemācīja dzīves gudrības daudziem delve-
riem, kuri, pateicoties Ērika sirdsgudrībai, 
šodien izauguši par krietniem cilvēkiem.

Ēriks ir kalējs. Kalēja amats mūsdie-
nās ir rets un Ēriks ir meistars savā ama-
tā. 2015. gads ir īpašs jo pateicoties Ērika 
mīlestībai pret savu Jaunpili, tika paveikti 
divi labi darbi-proti, Sparvu un Sveiku-
ļu kapiem nu ir izkalti brīnišķīgi vārti. Ar 
prieku un neprasot samaksu, Ēriks atsau-
cās labiekārtošanas dienesta aicinājumam. 
Jaunizveidotajiem vārtiem ir nenovērtēja-
ma kultūrvēsturiskā un estētiskā vērtība. 
Tā ir Ērika dāvana savai Jaunpilij, mums un 
mūsu nākamajām paaudzēm. 

Ēriks ir Jaunpils lepnums, iemantojis 
līdzcilvēku cieņu un mīlestību. 

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto: B. Rasa

Valsts svētkos Viesatu kultūras namā 
izskanēja koncerts “Gadalaikiem ejot -pie-
mini Latviju”, kuru sagatavoja Viesatu paš-
darbnieki- mazo bērnu deju kolektīvi (va-
dītāja Vikija Platace) un teātra kolektīvs” 
Pupuķis” (vadītāja Vineta Matvijuka).

Dziedātājiem palīdzēja sagatavoties 
Madars Breide  un Agita Rulle.

Viesatu kultūras nama pašdarbnieku 
koncerti allaž ir pozitīvu emociju un sajū-
tu caurstrāvoti. “Pupuķa” aktieru meistarī-
ba atgādina par patiesajām latviešu dzīves 
vērtībām. Īpašs prieks, ka Viesatās vienmēr 
skan dziesma un pašdarbnieku solistu rin-
das papildina arvien jauni dziesminieki. 

Valsts svētkos Viesatu puses ļaudis uz-
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NFI projekta dalībnieki SIA “Līvas grupa” ražotnē 25.11. 2015.

NFI projekta dalībniekus uzrunā Jaunpils ND priekšsēdētāja L. Gintere 25.11.2015.

runāja Jaunpils novada Domes priekšsēdē-
tāja Ligita Gintere, aicinot lepoties ar savu 
pagastu un tā iedzīvotājiem.

Savukārt Viesatu bibliotēkas vadītāja 
sandra Šteina pateicās visiem, kas piedalī-
jās foto izstādē “Tehnika -toreiz un tagad”. 
Īpašs paldies Anitai Tropiņa un Ingai Zon-
bergai!

Paldies pašmāju māksliniekiem par 
svētku noskaņas radīšanu!

Inga Kalviņa, Viesatu k/n vadītājas v.i.
Baiba Rasa S

abiedrisko Attiecību vadītāja
Foto: B. Rasa

 Salatētis aicina ciemos 26. decembrī plkst. 11:00 
pirmsskolas vecuma bērnus un 

28.decembrī plkst. 13:00 pensionārus!

25. novembrī pašvaldību stratēģiskās va-
dīšanas tīkla T1 sanāksme notika Jaunpilī.

Semināra laikā dalībniekus uzrunāja 
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere. 

Novada prezentāciju vadīja Sabiedrisko 
attiecību vadītāja Baiba Rasa.

Uz sanāksmi bija ieradies vieslektors 
Toms Sēgords (Tom Søgård), “Our Town 
Drammen AS” pārstāvis, kurš dalījās pie-
redzē  par pašvaldības tēla stratēģiska veido-
šanu. “Our Town Drammen AS” ir pašvaldī-
bas un privātā sektora kopīgi veidots uzņē-
mums Norvēģijā, viens no veiksmīgākajiem 
pašvaldības tēla stratēģiskas veidošanas pro-
jektiem Norvēģijā.

Seminārs turpinājās ar  diskusiju par vi-
dēja termiņa budžeta nozīmi vidēja termiņa 
stratēģijas īstenošanā un pašvaldības perso-
nāla motivēšanā, kuru vadīja projekta ek-
sperte Lāsma Ūbele.

Viesiem, kuri ieradās Jaunpilī jau 24.11. 
vakarā, bija iespēja darboties radošajā darb-
nīcā “7 ballēs”, savukārt 25.11. visiem kopā 
bija iespēja doties ekskursijā pa pili brāļa 
Mūka Teodora vadībā, apmeklēt Jaunpils 
Amatu māju, un iepazīties ar SIA “Līvas gru-
pa” koka māju ražotni!

Izsakām pateicību par atbalstu vizītes or-
ganizēšanā SIA “Jaunpils pils” un p/a “Jaun-
pils” direktorei Kristīnei Liepiņai un kolektī-
vam, Velgai Pavlovskai, Anetei Krūmiņai un 
Kasparam Brikulim, un Agrim Smelterim!

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 
projekta eksperte

Foto:B. Rasa

VIESATU KULTŪRAS NAMS 

12.decembrī plkst.19:00 aicina uz Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu “Lai Laimes lācis katrā mājā mīt!”. 

Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Brīvdiena”. 
Ieejas maksa 3,50 EUR.
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AICINĀM IESAISTĪTIES!

ATTĪSTĪBAS NODAĻAS ZIŅAS

23. novembrī Jaunpils pils Zaļajā zālē kopā pulcējās pašvaldības 
vadība, pašvaldības iestāžu darbinieki, biedrību un t.s. Nākotnes 
pilsētas spēļu aktīvisti, lai tiktos ar mag.soc.sc. Aināru Brenci par 
Jaunpils pašvaldības zīmolvedības izstrādes uzsākšanu. Tikšanās 
reize bija kā turpinājums “Nākotnes pilsētas spēļu” dalībnieku ide-
jām par pašvaldības tēla veidošanu un norvēģu projekta mārketin-
ga stratēģijas izstrādes ietvaros paustajām idejām. Paldies visiem, 
kas piedalījās un ir apņēmības pilni darboties kopīgo mērķu sa-
sniegšanā.

Atgādinām, ka pirmais solis zīmolvedības izstrādes darba pro-
cesā ir noskaidrot iedzīvotāju un viesu viedokli par Jaunpili. Tāpēc, 
lūdzam veltīt dažas minūtes laika un aizpildīt aptaujas anketu šeit: 
http://visidati.lv/aptauja/1120571960/

Paldies par atsaucību!
Ja arī Tev ir vēlēšanās iesaistīties zīmolvedības izstrādes procesa 

gaitā, laipni aicinām pievienoties-ikviens skatījums, ideja, viedok-
lis ir vērtīgs.

Baiba Rasa mob.t. 20204694

2015.gadu Attīstības nodaļa aizvadī-
jusi laikā, kad līdztekus ikdienas darbiem, 
koordinējām projektu īstenošanu, kuri ir 
pēdējie 2017.- 2013.gada ES fondu perioda 
līdzfinansētie projekti. Pamanāmākie darbi 
šovasar norosinājās Rūšu strauta gultnes 
un slūžu rekonstrukcijā. Projekts pabeigts, 
pārbaudīts. Nav pamata satraukumam par 
salas šī brīža izskatu – jāļauj pāris gadus iz-
raktajām dūņām susēt, lai virskārtu varētu 
nolīdzināt. 

Turpinās monitorings projektam 
“Energoefektivitātes paaugstināšanā Jaun-
pils vidusskolas ēkā”, tas nozīmē, ka regu-
lāri apkopojami, analizējami un iesniedza-
mi dati Latvijas vides investīciju fondā par 
patērēto siltumenerģiju un elektrību skolas 
ēkā, kuru pēc tam fonds izvērtē un pasaka, 
vai esam sasnieguši plānoto ietaupījumu 
vai nē, tas nozīmē – vai esam naudu iz-
mantojuši pareizi, vai nāksies daļu atmak-
sāt. Tādēļ arī turpinām aktīvu sadarbību 
ar skolas personālu, lai saņemto siltumu 
izmantotu efektīvi, t.i. regulāri raudzītos, 
lai klasēs gaisa temperatūra ir komfortab-
la darbam, bet siltums stundu laikā netiek 
laists laukā pa logu. 

Šis gads ir bijis laiks, kad aktīvi strādā-
jām pie priekšdarbiem, lai iesniegtu pro-
jektu pieteikumus un īstenotu projektus 
jaunajā ES fondu plānošanas periodā, t.i. 
sagatavotas un prezentētas idejas par valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu atjaunošanas 
pasākumiem, pašvaldības ceļu posmu at-
jaunošanai u.c. 

Ar šo gadu Jaunpils novads ir iestājies 
Kandavas lauku partnerībā, līdz ar to va-
sara un rudens bija laiks, kad aktīvi iesais-
tījāmies Kandavas Partnerības attīstības 
stratēģijas izstrādē 2016.- 2020.gadam, uz 
kuras pamata šajā periodā arī mūsu novada 
uzņēmēji, biedrības, pašvaldība varēs pie-
saistīt LEADER programmas finanses savu 
ieceru attīstībai (skat. Informāciju www.
kandavaspartneriba.lv). 

Jau piekto gadu Dome organizēja mazo 
projektu konkursu „Darām paši”, piešķirot 

kopējo līdzfinansējumu EUR 7114. Šajā 
gadā mūsu novadā 12 biedrības īstenoja 
projektus savu ieceru attīstībai. Priecē, ka 
ar katru gadu projektu pieteikumi, projektu 
īstenošanas process un atskaites kļūst kva-
litatīvākas.  

Mūžizglītības pasākumu īstenošanu 
Dome ir deleģējusi organizēt biedrībai 
“Rats”, kura arī to veic gan piesaistot jaunas 
iedzīvotāju grupas dalībai izglītojošos pasā-
kumos, gan turpinot sadarbību ar pašvaldī-
bas iestādēm, Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centru, Latvijas pašvaldību 
mācību centru, Latvijas pieaugušo izglītī-
bas apvienību. Domei un “Ratam” sadar-
bojoties šogad esam uzsākuši jaunumu – 
ciemu plānu veidošanu, šobrīd Viesatās un 
Levestē, bet ar cerību, ka pārējie ciemi arī 
ieinteresēsies par šiem pasākumiem.

Attīstot veselību veicinošo pasākumu 
klāstu šajā gadā lielākā uzmanība tika veltī-
ta veselību veicinošo pasākumu profilaksei, 
aktualizējot fizisko aktivitāšu nozīmi. Gada 
centrālais pasākums bija septembrī organi-
zētā Sporta nedēļa. 

Turpinās darbs pie Jaunatnes darba 
stratēģijas izstrādes, kura paveikšanai nāk-
sies krietni aktīvāk un pārdomātāk “ie-
springt” nākamajā gadā.

Pārdomāti strādājam pie novada mār-
ketinga stratēģijas izstrādes. Šis pasākums 
ir izaicinājums un jaunums mums visiem, 

bet tieši tāpēc ir interesanti mācīties gan no 
Latvijas, gan Norvēģijas kolēģiem, jo dar-
bības notiek Norvēģijas finansēta projekta 
ietvaros.

Starptautiskās sadarbības jomā ir turpi-
nāta komunicēšana un ziņu apmaiņa ar pa-
saules Jaunpiļu (Ņūkāstlu) asociāciju, kā arī 
šajā vasarā pie mums uzņemti ciemiņi no 
Vācijas, Lielbritānijas un Austrālijas Jaun-
pilīm. Domes mājas lapā caur baneri “New-
castle” regulāri var iepazīties ar aktuālo in-
formāciju citās pasaules Jaunpilīs un mūsu 
vietu šajā saimē. Turpinājusies arī sadar-
bība ar Gruzijas Kvareli pašvaldību, uzņe-
mot ciemiņus Viduslaiku svētku laikā. Par 
jauniem sadarbības partneriem ir kļuvušas 
3 Moldovas pašvaldības, ar kurām sadarbī-
bas līgumi tika parakstīti 28.oktobrī. Šobrīd 
norit darbs pie projektu partneru apzinā-
šanas un un pasākumu plānošanas, lai ie-
sniegtu projektu pieteikumus programmās 
“Erasmus+” un “Eiropa pilsoņiem”.

Šobrīd notiek “Jaunpils novada attīs-
tības programmas 2012.- 2018.gadam ” 
Rīcības plāna un Investīciju plāna aktua-
lizēšanas process, kurā iesaistās visas Do-
mes struktūrvienības un iestādes, sasaistot 
to ar pašvaldības budžeta plānošanu 2016.
gadam.

Attīstības nodaļas vadītāja: 
Vija Zīverte

Mēs, nodaļas darbinieki, šajā svētku gaidīšanas 
laikā vēlam visiem novada iedzīvotājiem ticības, 

cerības un mīlestības piepildītus 
Ziemassvētkus un Jaunajā gadā - 

“Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, 
ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, 
kur vēlies nonākt, cilvēks, kuru vēlies satikt! 

Lai dzīve nekad nekļūtu vienmuļa!”
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻAS ZIŅAS GADUMIJĀ

LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻAS PAVEIKTAIS 2015. GADĀ

Jaunpils novada pašvaldība informē, 
ka 2014. gada 1. novembrī stājušies spēkā 
grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”, kuri paredz īpašu kārtību 
lauksaimniecības zemju pirkšanas jomā. 
Lauksaimniecības zemes atsavināšanas ie-
robežojumi attiecas uz lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, un zemi, kuras sastāvā 
lielākā daļa no kopplatības aizņem lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme. Darījumu 
izvērtēšanas komisija 2015.gadā izskatījusi 
23 iesniegumus un varējusi sniegt 23 pozi-
tīvas atbildes.

Šogad pirmo gadu darbojās Nekustamo 
īpašumu nodaļa kā struktūrvienība ar savu 
budžetu, kuras pamatuzdevums ir sagata-
vot un uzturēt informāciju nekustamā īpa-
šuma nodokļu precīzai aprēķināšanai, kā 
arī ierakstīt pašvaldības īpašumus zemes-
grāmatā, sniegt iedzīvotājiem konsultācijas 
un sagatavot lēmumu projektus nekustamo 
īpašumu jomā komiteju un domes sēdēm, 
sagatavot un sniegt informāciju būvvaldei, 
pašvaldības policijai, labiekārtošanas noda-
ļai, attīstības nodaļai.

Jaunpils novada domes īpašumā ir 79 
dzīvokļi un daudz nedzīvojamās telpas. 
2015.gadā ir pilnībā pabeigta visu dzīvokļu 

un telpu inventarizācija. Sekmīgi turpināju-
sies iedzīvotāju par pajām un sertifikātiem 
privatizēto dzīvokļu reģistrācija zemesgrā-
matās. Šobrīd no pašvaldības bilances ir 
noņemtas tās daudzdzīvokļu mājas, kurās 
visi dzīvokļi ir privatizēti vai ierakstīti ze-
mesgrāmatās uz pašvaldības vārda. Sešām 
daudzdzīvokļu mājām palikuši neierakstīti 
zemesgrāmatās - tikai katrā viens dzīvok-
lis! To kopīgiem spēkiem paveiksim nākoš-
gad! Tādēļ prieks par visām daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanas biedrībām, kuras 
ir nodibinātas un aktīvi darbojas dzīvokļu 
īpašnieku interesēs. Ļoti interesanti ir ap-
saimniekošanas biedrību rakstītie projekti 
domes izsludinātajiem projektu konkur-
siem “Darām paši”! Dome ar savu līdzfi-
nansējumu tos ir atbalstījusi visos gadīju-
mos un konkurence ar katru gadu pieaug! 

Ļoti lēni notiek mazdārziņu pārvietoša-
na no “vientuļa” apstrādāta dārziņa nezāļu 
viducī uz - citu vietu. Tas nav patīkams pro-
cess ne dārziņa turētājiem, ne man. Īpaši žēl 
gados veco cilvēku, kuri zemes iekopšanā 
ieguldījuši milzīgu darbu un līdzekļus vai 
pus-mūža garumā. Laiki ir citi un vajadzī-
bas mainījušās… Zemes kopšana ir dzīves-
veids vai dārga izklaide? Kas nu kuram. To-

mēr ikvienam jāsaprot domes ierobežotās 
iespējas katru gadu bezjēdzīgi appļaut ne-
zāles par naudu, kuru varētu izlietot daudz 
lietderīgāk.

Notiek savstarpējo nomas līgumu re-
ģistrācija īpašā nomas zemju reģistrā. Šo 
procesu nedrīkst ignorēt, jo tādā veidā 
nomnieki iegūst tiesības iegādāties nomāto 
zemi pirkuma vai maiņas gadījumā.

Vēl notiek darbs pie ceļu kā inženier-
būvju reģistrācijas Valsts zemes dienesta 
uzturētajā kadastra informācijas sistēmā. 
Tas ir ļoti darbietilpīgs process, taču tam ir 
svarīgs mērķis – nodrošināt valsts atbalsta 
saņemšanu pašvaldības ceļu uzturēšanai un 
kapitālajam remontam.

Tā ir tikai daļa no padarītajiem darbiem 
šogad.

 Taču būs jauns gads un jauni panāku-
mi darbā - mums visiem! Gadumijā mēs 
domājam un ceram, ka ar katru nodzīvoto 
gadu mēs kļūstam gudrāki, čaklāki, bagā-
tāki – nu, vismaz ar gaišām domām un mī-
ļiem cilvēkiem līdzās. Lai izdodas!

Zinta Mielava, Nekustamo īpašumu 
nodaļas vadītāja

• Kapos, parkā un Jaunpilī tiek izzāģē-
ti bīstamie koki ~50 gab., veicam privāto 
personu nozāģējamo koku ciršanas saska-
ņošanu.

• Iegūti baļķi 66 gab, kas sazāģēti zāģ-
materiālos un sakrauti Dūmeņos, 36 m3

• Palīdzam pie pils nozāģēt lielo nokal-
tušo gobu

• Tiek izfrēzēti nocirsto koku celmi 
Jaunpilī

• Vedam malku maznodrošinātajiem 
(Atbilstoši Soc. dienesta sarakstam)

• Parkā tiek ar kāpurnieku izvilkti sa-
kritušie koki no upes un utilizēti

• Arboristi sakopj vērSgos un nozāģē 
bīstamos kokus Jaunpils centrā, parkā, kap-
sētās, 24 gab.

• Regulāri veicam kopšanas darbus 
novada kapsētās, veicam bezpiederīgo mi-
rušo personu apglabāšanu. Kapu pārzine 
Gita Zeminska pārņem arī Viesatu kapu 
apsaimniekošanu.

• Pasūtam kapu karogus, pasūtam un 
izvietojam kapos atkritumu konteinerus 15 
gab. (240 l )

• Viesatās Vēžu kapos tiek veikta 0,2 ha 
neperspektīva meža izciršana un malkas 
sagatavošana Viesatu katlu mājai 36 m3, 
izcirstā platība tiek apstādīta ar bērza stā-

diem, veikti kopšanas darbi
• Vēžu kapos tiek uzstādīta tualete
•Izgatavo un uzstāda zārku podestus 

Kapličā, 2 gab.
• Izgatavo un pie kapiem uzstāda 8 gab. 

koka informācijas stendus
• Sakārtojam atkritumu izgāztuvi Meža 

kapos, deponējot 600 m3 kompostu!
• Izgatavojam un uzstādām 2 kapu vār-

tu kaltā metāla vērtnes - ‐ Sparvu un Svei-
kuļu kapos

• Veicam Sparvu kapu pieguļošas teri-
torijas labiekārtošanu, planēšana un zāliena 
sēšana

• Kapsētu digitalizācija. Tiek uzmērīti 
visas Jaunpils novada atvērto kapsētu teri-
torijas. Jūlijā saņemam visu uzmērīto kapu 
plānus 8 gab., sākas darbs pie datu bāzes iz-
veides, kas noslēdzas decembrī.

• Veicam ūdens kanalizācijas akas pilnu 
remontu Jaunpilī, vairākām akām uzstā-
dām betona vākus ‐ sakārtojam 6 bīstamos 
objektus!

• Soc. dienestam tiek pārvesta mazno-
drošināto personu iedzīve uz jaunajām dzī-
ves vietām

• Sadarbībā ar floristiem uzstādām pa-
vasara floristu kompozīcijas

• Palīdzam Pašvaldības SIA “Jaunpils 

komunālā saimniecība” saimniecībai likvi-
dējot avārijas sekas un rokot tranšejas

• Sadarbībā ar Zintu Mielavu apseko-
jam šķūnišus pie MīlesSbas takas un uzsā-
kam šķūnīšu aizvākšanas procesu un aina-
vas sakārtošanu

• Izsludinam atklātu skiču ideju kon-
kursa “Jaunpils novada administraSvās te-
ritorijas centra publiskās ārtelpas labiekār-
tojuma koncepcija un risinājumi”, ko sep-
tembrī noslēdzam, saņemot 2 pretendentu 
izstrādātās skices, kas tiek arī eksponētas 
muzejā

• Organizējam Lielo talku - ‐ pasākums 
ar zupu Jaunpils parkā un Viesatās. Izdalam 
ti000 maisus, izved no Ērģelniekiem ti0 m3 
lielgabarīta atkritumu, 5 m3 - ‐ 4 t stikla/
dienas gaismas spuldzes no sporta nama, 
300 talkas maisus ar atkritumiem!

• Rekultivējam un apsējam futbola lau-
kumu 3200 m2 Jaunpilī maijā, pirmā spēle 
septembrī

• Veicam Levestes futbola laukuma ie-
rīkošanu

• Organizējam vadības līmeņa tikšanos 
ar VAS Latvijas valsts meži, 2 reizes, lai vie-
notos par turpmāko sadarbību un invesS-
cijām publisko teritoriju apsaimniekošanā 
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Projekts “Stipras biedrības-radošs novads”

Biedrība “Jaunpils reģionālās attīstī-
bas centrs “Rats”” īsteno projektu “Stip-
ras biedrības - radošs novads” (līguma 
Nr. 3.4-16), kuru atbalsta biedrība “Lat-
vijas Pilsoniskā alianse’ programmas “Rī-
gas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai’ 
ietvaros.

Oktobra mēnesī projekta ietvaros noti-
ka aktīva mūsu biedrību aktīvistu mācīša-
nās, t.i. 6.,13., 28.oktobrī psiholoģes Dainas 
Reinfeldes vadībā notika nodarbības „Po-
zitīvas saskarsmes un radošas atmosfēras 
veidošanas organizācijas darbībā”, kuru 
laikā biedrību vadītāji un aktīvisti iemācījās 
un praktiski darbojoties pielietoja dažādas 
prasmes, kuras veicina pozitīvu saskarsmi 
ar dažādiem klientiem un sadarbības part-
neriem, kā arī ļauj pašam gūt labas emoci-
jas un nepagurt. 

22.oktobrī nodarbības „Ciemu attīstības 
plānošana kā efektīva pieeja vietējās attīs-
tības jautājumu plānošanā un risināšanā”, 
nodarbības vadītājs Āris Adlers (Latvijas 
lauku forums) aicināja nodarbības da-
lībniekus – dažādo mūsu novada ciemu 
aktīvistus aicināt savu ciemu iedzīvotājus 
tikties, domāt un runāt par lietām, kras 
vēlētos mainīt savā ciemā, kā arī par labo 
pieredzi, kuru attīstīt un paplašināt.

24.novembrī nodarbību „Kā veidot 
efektīvas un iedarbīgas aktivitātes ” vadīja 
Lauma Žubule, mācot noteikt plānoto ak-
tivitāšu mērķus, sabalansējot  dalībnieku 
vajadzības un vadītāja mērķus. Kopā ar 
nodarbības dalībniekiem analizēja vadītāja 
lomu veiksmīgas aktivitātes plānošanā un 
norisē. 

Novembra uzsākām jaunu aktivitāti - 
Novada mazo ciemu pilsoniskās sabiedrī-
bas aktivizēšana, uzsākot ciemu attīstības 
plānu izstrādi.- Tās ietvaros jau notikušas 

Radošo ideju darbnīcas Viesatās 5.novem-
brī un Levestē 12.novembrī un  30.novem-
brī  biedrības „Levestes spicie” telpās.  Akti-
vitāte tiek nodrošināta sadarbībā ar biedrī-
bām “Kamene” un “Levestes spicie”.

Janvāra mēnesī tiek plānota mācību 
nodarbība “NVO grāmatvedība” (laiks tiks 
precizēts) un Jaunpils novada biedrību fo-
rums 2016.gada  23.janvārī. 

Projekta plānotās izmaksas: EUR 
2972,00.

 Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” 
un Kultūras ministriju projekta „Par at-
sevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veik-
šanu pilsoniskās sabiedrības attīstības 
un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. 
Projekta finansējuma avots ir Latvijas 
Republikas valsts budžets.

Projekta īstenošanas laiks: 04.08.2015. 
līdz 31.01.2016.

Projekta vadītāja: Vija Zīverte

-  Kartavkalni, Elles kalni, Apsauju ezera 
peldvieta. Rezultātā tiek sakārtots Apsauju 
ezera peldvietas ceļš, uzstādītas 2 tualetes 
Kartavkalnos, uzstādīti 8 jauni koka soliņi, 
ievests drupinātas grants segums Kartav-
kalnos un Elles kalnos un panākta vienoša-
nās par Rotaļu laukuma atjaunošanu.

• Izved sabiedriskās atejas Jaunpilī
• Pļaujam un savācam 2 reizes niedres 

Pasta dīķī un 1 reizi Viesatu ūdenskrātuvē
• Veclauku kapos no drupinātas grants 

seguma izbūvējam stāvlaukumu un remon-
tējam iebraucamo ceļu

• Mīlestības takas projekts Jaunpilī, sa-
darbībā ar biedrību Vīgriezes -  marķējam 
takas gultni, labiekārtojam pārmitro takas 
posmu, izstrādājam koncepciju takas attīs-
tībai un palīdzam biedrībai organizatoris-
kos jautājumos projekta realizācijā

• Piedalamies bērnu un jauniešu vides 
nometnes organizēšanā

• Palīdzam viduslaiku svētku, Jāņu un 
citu publisko pasākumu nodrošināšanā

• Regulāri pļaujam futbola laukumu, 
Jaunpils centru, 2 x izpļaujam Kartavkal-
nus, Elles kalnus un mazos ciematus.

• Appļaujam ceļmalas, latvāņu aizaugu-
ma platības.

• Savācam nojauktā šķūņa atliekas pie 
dzirnavām

• Līdzinām savesto granti Kartavkalnu 
un Elles kalnu takās

• Iztīrām Kartavkalnos upi no sakritu-
šajiem kokiem

• Regulāri vācam atkritumus Kartav-
kalnos, Elles kalnos, un publiskajās vietās 
Jaunpils novadā.

• Izgatavojam un uzstādam kapličā ma-
sīvus, baltus, angļu stila parka solus, 2 gab., 
parkā 2 gab (projekta atbalsts) un pie paš-
valdības 1 gab.

• Pasūtam SIA Troja ceļa zīmes un 2 
k.k. karavīru kapu zīmes, ko arī uzstādam, 
pasūtam SIA Signum ceļa norobežojuma 
elementus pašvaldības policijas un labie-
kārtošanas nodaļas vajadzībām, masu pa-
sākumiem

• Pie jaunajām slūžām ģeopaklājā iestā-
dām 40 rievainās rozes un 200 stefanandru 
krūmus nogāzes stiprināšanai

• Stādām Jaunpilī un Viesatās atraitnī-
tes 500 gab., puķu kastēs un dobēs stādām 
vasaras puķes

• Meža dienu ietvaros iestādām 5 ozola 
dižstādus Jaunpilī pie buļļa galvas

• Sastādām Jaunpilī 600 gab, hiacinšu 

un citu sīpolpuķu sīpolus
•Sastādām 20 m2 dobi pie Sociālā die-

nesta ēkas, Jaunpilī, pārņemam jaunās tu-
aletes apsaimniekošanu

• Izliekam Jaunpils centrā ziemassvētku 
apgaismojuma virtenes, iegādājamies jau-
nus apgaismojuma elementus 216 m

• Būtiski uzlabojam nodaļas tehnisko 
nodrošinājumu, iegādajam jaunus Stihl 
trimmerus 2 gab., Avant traktoram palešu 
dakšas, jaunu jaudīgu zāliena pļaujmašīnu 
CubMan RTZ  ‐50

• Labiekārtošanas nodaļai tiek pasūSti 
un iegādāti darba apģērbi

• Pieņem darbā jaunu labiekārto-
šanas strādnieku Uldi Kunkulbergu ar 
27.04.2015.

• Ceļam darbieku kvalifikāciju. Labie-
kārtošanas nodaļas darbinieki 18.09.20ti5. 
bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Sa-
laspils botānisko dārzu, nodaļas vadītājs 
Valensijā piedalījās starptautiskā arboristu 
projekta noslēguma konferencē pārstāvot 
Latviju.

• Vasarā NVA programmas ietvaros no-
darbinām 9 skolēnus vasaras darbos

Gvido  Leiburgs,  
Labiekārtošanas  nodaļas  vadītājs

“Rats”  
“Rats’ griežoties gada nogales ritmā, 

sūta  svētku sveicienus dažādo nodarbību 
apmeklētājiem un visiem, kuri vēl tikai 
plāno atnākt uz pirmo nodarbību, aktīva-

jiem sadarbības partneriem un Jaunpils 
novada domei ar seno atziņu : ”Lai griežas 
kā griezdamies riteņa rats, laimes kalējs 
vienmēr būsi tu pats.”

Ar jauno gadu piedāvājam jaunus no-
darbību ciklus:

- Kaligrāfija;
- Mazuļu skoliņa (vairāku vecumu gru-

piņas sākot no 3 mēn. vecuma).
Ar prieku gaidīšu Jūsu pieteikumus pa 

tel. 29330697 vai e-pastu: vija.ziverte@in-
box.lv



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 13.Decembris 2015 INFORMĀCIJA

turpinājums 14.lpp.

ZIEMASSVĒTKU LAIKS JAUNPILS PILĪ 

Dāmu klubs “Vīgriezes”
1.novembrī dāmu klubs “Vīgriezes” piedalījās pasākumos, kas 

notika par godu Krišjāņa Barona 180 gadu jubilejai.
  10.novembrī jau otro gadu piedalījāmies Jaunpils vidusskolas 

rīkotajā “Mārtiņdienas tirdziņš” pasākumā kopā ar saviem maz-
bērniem, palīdzot viņiem tirgoties, cienājot visus ar vīgriežu tēju, 
palīdzot iejusties mūsu senču tradīciju atmosfērā.

 11.novembra vakarā kopā ar Jaunpils iedzīvotājiem devāmies 
Lāpu gājienā, bet noslēgumā Pils laukumā visus cienājām ar siltu 
vīgriežu un liepziedu tēju.

 17.novembrī piedalījāmies Latvijas Republikas proklamēšanas 
97. gadadienas pasākumā. Sveicām Maigu Minčonoku ar Jaunpils 
novada Goda raksta  saņemšanu, kuru kā kandidātu izvirzīja bied-
rība “Vīgriezes”. Sveicām arī citus apbalvojamos.

  28.novembrī piedalījāmies LLKVDA 6.Nacionālajā līnijdeju 
čempionātā. Liels prieks un gandarījums pašām par ieguldīto dar-
bu, kas tika novērtēts - kauss par 1.vietu Social Prolain 60+ divīzijā.

 Lai visiem jauks un darbīgs   Ziemassvētku gaidīšanas mē-
nesis!

Dāmu kluba vārdā Indra 

Pensionāru Biedrībā 
“Jaunpils”…

26. novembrī Labklājības ministrs Uldis Augulis ielūdza uz  Se-
nioru dienai veltītu koncertuzvedumu  “Ziemeļblāzmas Romance”  
kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.  Tā, ka ielūgumu saņēmām 2 dienas 
pirms koncerta, nedabūjām rezervēt transportu lielākam apmeklē-
tāju skaitam. Aizbraucām ar 1 privāto automašīnu un Rostika bu-
siņu, kopā 23 cilvēku.  Koncerts bija lielisks un daudzi pirmo reizi 
apmeklēja “Ziemeļblāzmas” pili, kuru starpbrīdī varēja apskatīt. 
Pēc koncerta bija iespējams paklausīties deju orķestra muzicēšanu. 
Par šo iespēju liels paldies Uldim Augulim. 

27. decembrī plkst. 16:00  Auces draugi ielūdz mūs uz kār-
tējo Ziemassvētku balli Auces kultūras namā. Braucam ar saviem 
transportiem.

27. decembrī plkst.15:00 arī mūsu draugu kolektīvs no En-
gures rīko Ziemassvētku balli, kurā esam ielūgti. Uz pasākumiem 
pieteikties līdz 23. decembrim. 

Mūsu telpās “Jaunkalnos” nu ir pieejams bezmaksas interneta 
pieslēgums. Lūdzu izmantojiet šo iespēju.

9. janvārī plkst. 15:00 2016. gadā Jaunpils pilī Novada dome 
rīko saviem pensionāriem Jaungada eglītes pasākumu. Nova-
da dome nodrošinās ar transportu. Pieteikties pie Initas Lapiņas 
tel.29499243, biedrības telpās vai pie saviem koordinātoriem. 
Mūsu biedrība šajā pasākumā arī šogad sveiks savus biedrus apaļo 
gadu jubilejās no 70 un ik pēc 5 gadiem, kuras bija 2015. gadā – šo-
gad ir 21 jubilārs. Tuvāka informācija pie koordinātoriem.

Biedrības vārdā izsaku pateicību visiem, visiem, kuri mums 
palīdzēja un atbalstīja un gaišus Ziemassvētkus, lai Jaunajā gadā 
laba veselība, možs gars, saticība un mīlestība!

Austra Sipeniece

Jaunpils cukura diabēta 
biedrība rīko akciju 

“Bērniņiem, lai sirdī prieks”
Ja tev mājās ir lieka grāmata, spēle kāda manta, ja esi izaudzis,  

tad neizmet  ārā, bet ieliec kastītē un izrotā to! Pieliec klāt zīmēju-
mu, ja vēlies uzraksti -no kā tā ir. 

Iepriecināsim mēs bērniņus Jaunpilī un Viesatās, Strutelē. 
Dāvaniņas aicinām atnest uz  Jaunpils Bibliotēku katru dienu 

10.00-18.00 un sestdienās 10.00-16.00,
Viesatu  bibliotēku -trešdienās 10.00-12.00
Vai Pensionāru biedrības telpām- trešdienās no 10.-12.00
Visur Jūs mīļi sagaidīs.
Būsim atsaucīgi! Akcija norisināsies līdz 21.12.2015. 

Adventes laika koncerti
Šogad Ziemassvētkus Jaunpils pilī ieskandinās četros dažādos 

koncertos. 29.novembrī jau notika 1.Adventes koncerts “Ar gaismu 
un mīlestību”, kurā svētkus iedziedāja: Jaunpils senioru ansamb-
lis “Pīlādzītis”, Druvas sieviešu ansamblis “Druvas tonis”, Zebrenes 
sieviešu ansamblis “Modo”, Smārdes sieviešu ansamblis “Randevu”, 
Bikstu vīru ansamblis “Optimisti” un Bikstu sieviešu ansamblis 
“Noskaņa”.

Smārdes sieviešu vokālais ansamblis “Randevu”

Tukuma mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Mūzika Adventei” 
skanēja 2.Adventē - 6.decembrī un tajā piedalījās individuāli izpil-
dītāji, saksofonistu  un vijolnieku ansamblis.

3.Adventē -  13.decembrī, plkst. 15.00 skanēs bērnu vokālo an-
sambļu dziedājums koncertā “Ziemas raibumi”. Piedalīsies Olaines 
kultūras centra bērnu kolektīvi “Olaines cālīši” un Jaunpils “Ķipa-
riņi”.

Savukārt, 4. Adventē - 20.decembrī, plkst. 17:00 - Ziemassvētku 
ieskaņas koncertā  “Sapņa pieskārieni” dziedās Jaunpils koris un 
Dobeles kultūras nama jauktais koris “Septiņi sapņi”. 

27. decembrī 12:00 Aigara Voitišķa ziemas dziesmu cikls 
‘’Leduspuķes Tavā logā’’ 

Aicinot ieraudzīt leduspuķes savā logā un ieklausīties sevī, Na-
cionālā teātra aktrises – Dita Lūriņa un Zane Dombrovska  - 27. 
decembrī 12:00 viesosies pie klausītājiem Jaunpils pilī, lai Ziemas-
svētku klusumā īpašā kamersastāvā izdziedātu mūziķa Aigara Voi-
tišķa dziesmu ciklu ‘’Leduspuķes Tavā logā’’.

Akustiskajā koncertā skanēs dažādos laikos tapuši Aigara Voi-
tišķa ziemas un Ziemassvētku tematikai veltīti skaņdarbi ar dzej-
nieka Pētera Brūvera, Vizmas Belševicas, Ingus Ulmaņa un citu 
autoru vārdiem. 
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Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Priecīgus Kristus
 dzimšanas svētkus!

Aktrišu dziedājumu papildinās ne vien 
paša autora Aigara Voitišķa, bet arī Ginta 
Solas ģitāras akustiskais skanējums. Kon-
certa laikā izskanēs arī vairāki instrumen-
tālie skaņdarbi no Ginta Solas albuma 
‘’Ziema’’.

Biļešu cena: € 7 un € 10 
Biļetes jau pieejamas iepriekšpārdošanā 

Biļešu paradīzes kasēs un  Jaunpils pilī. 
29.decembrī plkst. 11:00 Čučumuižas 

rūķi un Salatēvs aicina ciemos uz Jaunpils 
pili pirmsskolas vecuma bērnus 

2016. gada 9. janvārī plkst. 15:00  

Jaunpils pilī pensionāru Jaungada eglītes 
pasākums

1. janvārī - Jaungada karnevāls 
”Džungļu nakts” Jaunpils pilī 

Sveicot ugunīgo pērtiķi, tradicionālajā 
Jaungada karnevālā 1.janvārī Jaunpils pilī 
valdīs džungļu gaisotne – mazliet liānas, 
mazliet palmas, mazliet tīģeri un, protams, 
pērtiķi. 

Džungļus pieskandinās Latviešu mūzi-
kas leģenda – grupa “Credo”, kuri pagāju-
šogad nosvinēja savu 40 gadu jubileju, un 
grupa “La Bamba”, kuras dalībnieku lielā-
kais gandarījums ir saguruši dejotāji pēc 
nodejotās nakts.

Visi mīļi gaidīti 
svētku dievkalpojumos - 

24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemas-
svētku vakara dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10.00 – Pirmo 
Ziemassvētku dievkalpojums. Īpaši ai-
cinām ģimenes ar bērniem.

mācītājs Jānis Saulīte

Jaungada karnevālu vadīs un par kopējo 
noskaņu gādās aktieris Lauris Dzelzītis. 

Izklaides programmā gaidāmi karstasi-
nīgi ritmi šova deju grupas “SPIRIT” krāš-
ņajos uznācienos. 

Jaunus trikus savā šovā rādīs bārmeņi 
Biezpiens un Rozīne, kuri arī gatavos gar-
dus un eksotiskus kokteiļus bārā visu nakti. 

Savu pozitīvo noskaņojumu un dažādās 
mīmikas, varēs iemūžināt fotogrāfijās, iz-
mantojot “Fobo” foto kasti. Sveču liešanas 
darbnīcā varēs izliet garastāvoklim atbilsto-
šu sveci.

Netiks aizmirstas karnevāla tradicio-
nālās vērtības – laimes liešana, zīlēšana un 
masku parāde pusnaktī. 

Ieeja pasākumā no plkst. 21:00, sākums 
plkst. 22:00. 

Ieejas biļetes karnevālā maskām - € 
7.00, bez maskām - € 10.00, kā arī VIP biļe-
te ( rezervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām) 
- € 30.00.  Par masku tiks uzskatīts kopējais 
izskats ( tēls+ tērps + aksesuāri). 

Biļešu iepriekšpārdošana būs Biļešu 
servisa tirdzniecības vietās!

VIP biļetēm ir nepieciešams precizēt 
personu skaitu pie galdiņa, zvanot uz Jaun-
pils pili t.: 26101458, pretējā gadījumā vie-
tas pie galdiņa tiks sadalītas automātiski.

Vairāk informācijas par pasākuma 
programmu un biļešu iegādes iespējām var 
uzzināt zvanot pa tālruni 2610 1458. 

Lai viltīgais un nebēdnīgais Pērtiķa 
gads nes jaunas, pozitīvas emocijas, nepa-
zaudē skaidru domu un atgūst mieru!

Informāciju sagatavoja:
Silva Nordena un Inga Krūtaine 

Foto: Jaunpils pils, reklāmas foto

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Vi-
ņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību 

(Jņ.3:16)

Šogad Ziemassvētkos Jaunpils baznīca 
staros neskaitāmās ugunīs, gaišumu dos ne 
tikai smaidi sejās un svecītes svētku eglē, 
bet arī skaistais, greznais kroņlukturis, kas 
pēc restaurācijas būs atgriezies baznīcā.

Jaunpils baznīcā kādreiz bijušas trīs ap-
gaismes lustras jeb kroņlukturi, tie dāvināti 
baznīcai tās 300 gadu jubilejā 1892.gadā. 
Divi kroņlukturi bijuši mazāki, viens – cen-
trālais – lielāks. Padomju laikā baznīca tika 
izlaupīta, 1980. gada fotogrāfijā redzama ti-
kai viena lustra sliktā stāvoklī, abas pārējās 
lustras pazudušas. Pēc baznīcas atgūšanas 
1990. gadā palikušo lustru samazināja un 

pārklāja ar bronzas krāsu, pāri palikušās 
detaļas tika saglabātas,  2011.gadā - lustra 
tika demontēta. 

Šā gada maijā Rietumu bankas labda-
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Jaunpilī kopā pulcējas Latvijas izpilddirektori

rības fonds atbalstīja iesniegto kroņluktura 
restaurācijas projektu un piešķīra naudu 
4000 EUR, pārējo - 2758 EUR finansē Jaun-
pils draudze un Jaunpils baznīcas atbalsta 
biedrība, kurai naudu kroņluktura atjauno-
šanai ziedojuši jaunpilnieki. Īpašs paldies 
par atbalstu Vitai Leitei !

Restaurācija tika veikta Rundālē Ilgas 
Galviņas restaurācijas darbnīcā, pieaicinot 
restauratori – vecmeistari Maiju Baņķieri 
un citus izcilus meistarus. 

Restaurācijas gaitā bija jānotīra apsū-
bējums, pārkrāsojumi un jānoņem vecā 
elektroinstalācija, jāveic uzskaite un izpēte, 
lai varētu rekonstruēt krāšņo kroņluktu-
ri tādu, kāds tas bijis 19.gs. beigās. Jāizlej 
jauni lielāki un mazāki zari, kuri nebija 
saglabājušies, jāatjauno svečturu šķīvīši 
un zaru pamatnes bļoda, kura vecuma un 
nepiemērotu glabāšanas apstākļu dēļ bija 
stipri korodēta un sadalījusies vairākos ga-
balos. Tika izlieta arī jauna balustra detaļa, 
saglabājušās detaļas labotas un pulētas. No 
jauna tika izveidota elektroinstalācija, katrs 
svečtura zars aprīkots ar ekonomisku sve-
ces veida spuldzīti.

Paldies kroņluktura restaurācijas gal-
venajam finansētājam – Rietumu bankas 
labdarības fondam, ziedotājiem un darbu 
veicējiem – restauratoriem! Īpašs paldies 
Kasparam Brikulim par nesavtīgo darbu 
kroņluktura uzstādīšanā.

Nākošajā gadā Jaunpils baznīcai tiks 
izstrādāta kopēja interjera koncepcija, šajā 
projektā tiks plānota arī iekštelpu apgais-
mošanas sistēma, esam iecerējuši, ka inter-
jers tiks papildināts vēl ar vairākiem, stilam 
atbilstošiem lukturiem un maziem lukturī-
šiem, kādi agrāk bijuši pie kolonnām. 

Septembrī ērģeļu atjaunošanas darbu 
uzsāka Jānis Kalniņš. Tika uzstādītas ērģe-
ļu galvenās konstrukcijas, vējlādes, reģistru 
traktūra un demontēts oriģinālais ērģeļu 
prospekts. Jānis Kalniņš: “Atvestās ērģeles 
ļoti labi iekļaujas sākotnējā 19. gadsimta 
sākuma korpusa apjomā, tādēļ, saskaņojot 
ar VKPAI, nolēmām demontēt M.Krēsliņa 
paplašinājumus un atjaunot korpusu tā pir-
majā apjomā un veidolā. Līdz ar to ērģeļu 
prospektam tiks atjaunots oriģinālais 19. 

gadsimta sākuma krāsojums – tumši zaļ-
ganzils ar zeltītām karnīzēm. Šis krāsojums 
arī lieliski harmonēs ar atjaunoto altāri un 
kanceli. Darbnīcā prospektam noņemti 
pārkrāsojumi, veikti labojumi un trūksto-
šo detaļu izgatavošana. Pārlīmētas ērģelēm 
līdzi nākošās plēšas. Tuvākajā laikā sāksim 
stabuļu un gaisa sistēmas montāžu un ērģe-
les jau pamazām varēs sākt spēlēt.”

27. novembra Jaunpils novada domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu 
piešķirt ērģeļu atjaunošanai vēl trūkstošo 
summu - 18532,24 EUR.

Paldies visiem, kuri ar savu ziedojumu 
un darbu palīdzējuši piepildīties sapnim 
par skanošām ērģelēm Jaunpils baznīcā!

Īpaši liels paldies Jaunpils novada Do-
mei par būtisku finansiālu ieguldījumu 
ērģeļu atjaunošanā, pateicamies personīgi 
Ligitai Ginterei par izpratni un atbalstu! 
Jaunpils baznīca ir neatņemama Jaunpils 
vēsturiskā centra sastāvdaļa, valsts nozīmes 
kultūras piemineklis, kas ar savu īpašo pa-
gātnes vēstījumu priecē katru Jaunpils ie-
dzīvotāju un viesi.

Šī gada augustā notika draudzes pado-
mes vēlēšanas, taču jaunievēlētā padome 
netika apstiprināta.

Novembrī LELB Kapitula sēdē apstip-
rināja draudzes pagaidu pārvaldi, kuras 
sastāvā ir septiņi draudzes locekļi: mācī-
tājs Jānis Saulīte, Solvita Krīgerte, Dzidra 
Blūma, Zinta Mielava, Daiga Vanaga, Zane 
Sapnova (pagaidu pārvaldes vadītāja)  un 
Māris Vanags. Pagaidu pārvalde gatavos 
jaunas draudzes padomes vēlēšanas, kurām 
jānotiek viena gada laikā.

2015. gada 3. projektu konkursā Valsts 
Kultūrkapitāla Fonds Jaunpils baznīcas 
atbalsta biedrībai ir piešķīris Jaunpils baz-
nīcas kanceles nojaukšanai un restaurāci-
jas uzsākšanai nepieciešamo finansējumu 
- EUR 6000. Pēc Valsts Kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas sa-
ņemšanas kancele tiks demontēta, pārvesta 
uz Pilsrundāli un  restaurācijas darbnīcā 
sāksies atjaunošanas darbs. Baznīcā tiks 
uzstādīta pagaidu kancele, kuru izgatavos 
Kaspars Brikulis.

Ziņas sagatavoja Zane  Sapnova

4. decembrī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldību Iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) atskaites kopsapulce 
par 2014./2015. gada darba periodu, kopā pulcējot vai-
rāk kā 180 dalībnieku no visas Latvijas. 

Izpilddirektorus un viesus uzrunāja priekšsēdētājas 
vietniece Dace Adiņa un izpilddirektors Pēteris Bara-
novskis,  savukārt Jaunpils novada prezentāciju pasnie-
dza Sabiedrisko Attiecību vadītāja Baiba Rasa. Sanāksmi 
apmeklēja arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis un viesi no Gruzijas.

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš prezentēja dar-
bu atskaiti par valdes padarītajiem darbiem 2015. gadā. Izpilddirektoru kopsapulce Jaunpils pilī 04.12.2015.
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Šajā gadā notikušas vienpadsmit sanāks-
mes, kuras apmeklēja no 61-178 dalībnie-
kiem. Ikmēneša valdes sēdēs skatīti tādi 
jautājumi  kā, piemēram,  par azartspēļu 
likuma grozījumiem, energoresursu plāno-
šanu un kontroli u.c.

 Šajā gadā LPIA  biedri piedalījās starp-
tautiskā konferencē Čehijā, savukārt čehu 
kolēģi jūnijā viesojās Latvijā.  Starptautiskā 
projekta noslēguma konference notika Slo-
vēnijā.

2016. gada aktuālākās tēmas darbam: 
siltuma un ūdensapgādes perspektīva, ko-
munālo maksājumu iekasēšana un parādu 
piedziņa, publisko ūdeņu, autoceļu apsaim-
niekošana, publiskie iepirkumi. Kā arī sa-
darbība ar robežsardzi, zemessardzi, NBS, 
jaunsargu organizēšana. Aktuāli jautājumi 
ir arī par kultūras mantojumu, dabas aiz-

Gaiši, gaiši uguns deg,
Tavā mājas lodziņā.
Tur laimīte dzīvi raksta,
Mazajai meitiņai.

Jaunpils novada Dome sveic vecākus ar 
meitiņas Zanes Rēzijas Ķildas piedzimšanu!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 09.11.2015.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 1050 eks.

Laimi, kas nebeidzās,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic decembra gaviļniekus:

Jāni Juzupu, Agri Smelteri, Vilni Zeikmani, Edīti Birģeli
Guntu Bonderi, Olitu Graudiņu, Melitu  Gožu

Andri Liepu, Ernu Burkāni, Skaidrīti Dambi
Emīliju Jēgeri, Romānu Jēgeru, Dailoni  Nordenu

Tik daudz vēl nepateiktā 
No dzīvē izjustā. 
Tik daudz vēl nepaveiktā 
No mūžā cerētā.
 (V. Kokle–Līviņa)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no 
Marijas Strodes, Aivara Sproģa un Romāna Podageļa atvadoties.

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.
   /N. Dzirkale/

Vienai dzīvei vieni vārti
Saules gaismai atvēlēti.
Žēl, ka nezinām, cik ilgi
Tiks tie vaļā paturēti.

 Maijai Podagelei, meitām Aijai un 
Ilzei ar ģimenēm, no vīra un tēva 

Romāna uz mūžu atvadoties.
Jurģu iedzīvotāji

Dziļa līdzjūtība mūsu biedrēm Maijai 
Podagelei vīru un Lienei Didrihsonei brāli  

Romānu Podageli zaudējot. 
Pensionāru biedrība “Jaunpils”

No sirds pateicos visiem, kuri mani ap-
sveica svētkos sakarā ar apbalvojumu.

Dzidra Krauča
PATEICĪBA

Izsakām dziļu līdzjūtību Maijai Podagelei dzīvesbiedru zaudējot.
Rita un Alfons

NODARBĪBA 
“NVO GRĀMATVEDĪBA” 

18.JANVĀRĪ PL.12.00 “RATĀ”.

Tēmas:
1. Gada pārskats, izmaiņas, saga-

tavošana
2. SLO atskaite un nākamā gada 

plāna sagatavošana.
3. Brīvprātīgais darbs, likumdoša-

na, līgumi, uzskaite un grāmatvedī-
bas uzskaite, projektu līdzfinansēju-
mi ar brīvprātīgo darbu, izaicināju-
mi 2016. gadā.

4.Paredzamās izmaiņas biedrī-
bu un nodibinājumu likumdošanā 
par saimniecisko darbību NVO, (7. 
panta grozījumu projekts, ko rosina 
FM)

Pasniedzēja Lilita Kalnēja

sardzību, ūdens baseinu likumi, ūdens-
saimniecības pakalpojumu likums u.c. Ak-
tuāls ir jautājums par deinstitucionalizāci-
jas gaitu, kā arī pārrobežu sadarbība, skolu 
tīkli, mežu apsaimniekošana, būvinspekci-
jas darbs –graustu novākšana u.c. 

Pēc semināra daļas viesi apmeklēja 
Jaunpils novada uzņēmumus: A/S  “Kurze-
mes CMAS”, Sia “Līvas grupa”, A/S “Jaun-
pils Pienotava” un devās ekskursijā pa Jaun-
pils pili. 

Paldies par atsaucību vizītes organi-
zēšanā Gatim Kaķim, Ojāram Mozertam, 
Viesturam Krilovam, Kristīnei Liepiņai un 
Jaunpils pils kolektīvam, kā arī mazajiem 
“Pilskundziņiem” un vadītājai Agitai Trok-
šai.

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto: B. Rasa


