
2014. gada 
janvāris

„Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug 
un piepildās ar prieku. Tas ir lielā-
kais sirds dzīves noslēpums. Darot 
kaut ko citu labā, vislielākais la-
bums tiek mums pašiem.”

/Tomass Manns/

Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties novada uzņē-
mējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un atsaucīgiem 
cilvēkiem, pateicoties viņu atbalstam,  apciemojām 60 vientuļos 
pensionārus un 7 bērnus invalīdus. Bērni rotaļājās un priecājās 
piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis 496 bērniem atnesa 
saldumu paciņas, 142 pensionāri Viesatās un Jaunpilī kopā, pie ba-
gātīgi klātiem svētku galdiem, priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas 
un labus vārdus aizvedām uz „Raudas” un „Ķīšu” pansionātiem. 
Latviešu biedrības namā mūsu audžuģimenes ar bērniem baudīja 
gardas uzkodas. 114 cilvēki ar īpašām vajadzībām un Černobiļas 
AES avārijas likvidācijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu.

Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sūtīja:
SIA „Joži” un SIA „Pētertāles” – Sproģu ģimene, SIA „Līvas 

grupa” – Smelteru ģimene, kafejnīca „Līvas” – Dagmāra Altenbur-
ga, AS Jaunpils LIS, SIA „Levestes Dārzs” – Andris Zanķis, Zin-
ta Mielava un Dmitrijs Sidorenko, A/S „Zentenes lauksaimnieks” 
priekšsēdētājs Normunds Zelčāns un Malda Niedre, A/S  „Jaun-
pils pienotava”, SIA „Lestenes maiznīca” – Knuts un Iluta Raut-
sepi, SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” – Guna Zandersone, SIA „Bē-
nes PB” priekšsēdētājs Grigorijs Sidorčiks un Līga Andreca, SIA 
„Mārksmens” – Dace Broka un Aija Bērziņa, SIA „Karamele” – Gita 
Zeikmane, SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene, SIA „Kaims” – Kaspara 
Leimaņa ģimene, SIA „Gumsa” – Gunta Doroškēvica, SIA „EGG 
KOKS” – Viesturs Kriškalns, SIA „Jaunpils zobārsts” – Ilze Renc-
berga, IK „Niedres O” – Daila un Oskars Niedres, I/U „MC” īpaš-
nieks Modris Cīrulis, z/s „Rešņi” – Kārļa Jēkabsona ģimene, z/s 
„Mazstrautiņi” – Kalpu ģimene, z/s „Vecčakši” – Ravu ģimene, z/s 
„Bramaņi”  – Štolceru ģimene, z/s „Jaundziras” – Andersonu ģi-
mene, z/s „Mazkraučas” – Arbidānu ģimene, z/s „Melkaļi” – Lūšu 
ģimene, z/s „Vārpas”  – Šāginu ģimene, z/s „Upenieki” – Birģeļu 
ģimene, z/s  „Jumpravnieki” – Guntis Nikolajevs, z/s „Ciemga-
ļi” – Arvis Nikolajevs, z/s „Brīvzemnieki” – Violas Lūses ģimene, 
z/s „Mežvīni” – biškope Judīte Valaine, z/s „Skaras” – Stūru ģimene, 
z/s „Arāji” – Metlu ģimene, z/s „Vilcēni” – Valda  Bieranda ģimene, 
z/s „Amatnieki”  – Jēkaba Amatnieka  ģimene, z/s „Gundegas”  – 
Inas Gulbes ģimene, z/s „Priežkalni” – Arta Graudiņa ģimene, z/s 
„Klapkalnes” – Šteinu ģimene, IK Ivars Jaucis, Biruta un Kārlis 
Šteini, Ilze Strode, Edgars Tumovs, Jānis Kalnbergs, Māris Krastiņš, 
AS „Kurzemes CMAS” – Gatis Kaķis, z/s „Krastiņi” – Šteinbergu 
ģimene, z/s „Ošenieki” –Smeltes un Zonbergu ģimenes, z/s „Jaun-
kupšas” – Petrovu ģimene, SIA „Priednieks” – Priednieku ģimene.

Pašvaldības iestādes un struktūrvienības – P/a „Jaunpils” un 
SIA „Jaunpils pils” direktores p.i. Kristīne Liepiņa, Silva Nordena, 
Sandra Zariņa un kafejnīcas kolektīvs, Viesatu kultūras darba or-
ganizatore Agita Kalviņa, folkloras kopa „Viesi”, Jaunpils vsk. di-
rektors Jānis Liepiņš, skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne, 
Mārīte Kabaka, Tamāra Juzupa, Līga Gulbe, dziedošie, dejojošie un 
teātri mīlošie kolektīvi.

Pagasta sabiedriskās organizācijas – Baptistu draudze, biedrība 
„7 balles” – Kaspars Brikulis, pensionāru apvienība „Jaunpils”, līnij-
deju dejotājas „Vēlziedes” un „Vīgriezes”.  

Mūsu kolēģi – Skaidrīte Dzeguze, Dace Adiņa, Elīna Ūdre, Ilze 
Zorika, Aivis Krūmiņš, Baiba Rasa, Pēteris Baranovskis, Lidija 
Pavlova un labiekārtošanas dienesta kolektīvs, Vita Petrova, Mā-
rīte Petrova, Vija Rasa, Vija Zīverte, Māra Zilberte, Inga Kalviņa, 
Guntis Gulbis, Staņislavs Bugaičuks, Vairis Koškins, Rostiks Ariko, 
Dzidra Krastiņa, Elīna Liepiņa un Agija Līvmane.  

Šogad 16 ģimenes ar bērniem sagaidīja pie sevis Rūķus – cilvē-
kus, kas vēlējās apdāvināt ģimenes. Prieks par šiem Rūķiem – Jāni 
Siliņu, Līvu un Aivi Krūmiņiem, Gitu un Uldi Gavariņiem,  Ilutu 
un Knutu Rautsepiem, Dagmāru un Raivi Altenburgiem, Andri 
Prikazu,  Reini Mizgu, uzņēmumiem no Rīgas – Latvijas „Volvo” 
centru, „Poētika”, „Citāds krogs”, „Mersedess Benz” klubu, J. Rozes 
grāmatnīcu. Jau ceturto gadu ģimenes pie sevis sagaidīja pārsteigu-
mus no „Tukuma Neatkarīgajām ziņām”. 

Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadarbību 
arī turpmāk. 

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi un labiem noti-
kumiem piepildītu Jauno gadu!

Priekšsēdētāja Ligita Gintere
Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa

Deputātu novēlējumi Jaunajā gadā

Domes 
priekšsēdētāja
Ligita Gintere

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē.
Neļauj tumsai pāri ceļam krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj.
Balti sniegi rudens pelnus klāj un neapklāj.
Tad, kad zvaigznes naktī zemē krīt,
Paņem vienu – sirdi sasildīt.
                                    /Armīns Ronis/

No sirds Jums novēlu labu veselību, 
kopābūšanas prieku ar saviem tuvinie-
kiem, mīļajiem, radiem, draugiem, līdz-
cilvēkiem. 

Nākošajā gadā vēlu piepildīt sen lolo-
tos sapņus, uzdrīkstēties darīt, paturēt 
prātā, ka tikai mēs paši esam tie, kas ar 
labiem darbiem un gaišām domām mūsu 
Latviju labāku darīs. Domāsim pozitīvi, 
būsim atvērti un ticēsim brīnumiem! Un 
pāri visam – atcerēsimies būt laimīgi! 
Laimīgu Jauno 2014. gadu!

Dace Adiņa

Lai mums pietiek spēka un gudrības – 
saprast, to, ko mēs nevaram mainīt, 
un, lai mums pietiek spēka mainīt to, ko 
mēs varam mainīt... Un galvenais atšķirt 
vienu no otra...

Skaistu šo gadu – satikt jaunus drau-
gus, mīlēt un būt mīlētiem, saskatīt sī-
kumos dzīves jēgu!!!! Lai Jaunajā gadā 
piepildās viss, ko sirds vēlās, galvenais 
veselību un sapņot… Lai visi sapņi pie-

pildās!  

Raivo 
Altenburgs

Nemeklējiet laimi pasaulē, laime ir 
Jūsos pašos un vietā, kurā dzīvojat. 
Esiet uzticīgi sev! Jaunajā gadā novēlu 
nesatraukties par lietām, kuras nevarat 
ietekmēt, dzīvojiet harmonijā ar sevi, ap-
kārtni un sabiedrību!

Kaspars 
Leimanis

«Lai sasniegtu panākumus, kas pār-
sniedz jūsu sapņus un cerības, vispirms 
jāsāk sapņot.»  (Ralfs Čarels) 

Ēriks 
Strautiņš

Jaunajā gadā novēlu Eiropas naudu, 
padomju cenas, čigānu jautrību, 
sibīriešu veselību, pensionāru sīkstumu, 
bezpajumtnieku izturību un ministru 
nekaunību! 

Raivis 
Pranis

Visiem Jaunpils novada iedzīvotājiem 
novēlu veiksmīgu 2014. gadu, kā jau 
Zirga gadam pienākas, lai katram ir savs 
dzīves vezums, ko vest – citam lielāks, ci-
tam mazāks!

Aigars Jakovels

Novēlu darbīgu 2014. gadu, jo 
«slinkums uz priekšu kuļas tik lēni, ka 
nabadzība to ātri panāk». 

Velga 
Pavlovska

Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību.

                         /M. Laukmane/

Laimi, veiksmi, veselību, saticību, sap-
ņu un mērķu piepildījumu Jaunajā gadā!

Jānis
Krūmiņš

Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt nesaglabājamo. 
Par spīti ikdienišķībai  
Izplaucēt brīnumu dzīvē, 
Par spīti grūtumam 
laimīgiem būt!

                        /L. Brīdaka/

  Laimīgu un 
  veiksmīgu 

    Jauno gadu!

Veidosim mūsu avīzīti „Jaunpils Vēstis” kopā!
Aicinu jūs izteikt savas idejas un priekšlikumus avīzes veidotājiem. Nešaubos, ka katram no 

mums ir kāds jautājums par dzīvi novadā, uz kuru vēlaties saņemt atbildi. Iespējams, ka par 
jums vai jūsu kaimiņu dzīves gājumu, sasniegumiem, nodarbošanos, hobijiem utt., par aktuāliem 
jaunumiem un interesantiem notikumiem gan Jaunpils centrā un Viesatās, gan arī Jurģos, Saulē, 
Rāvos, Strutelē, Levestē būtu interesanti uzzināt arī citiem mūsu novada ļaudīm. 

Vārds ir visstiprākais valdnieks: mazs un nemanāms tas dara brīnišķīgas lietas, spēj pār-
varēt bailes un atvairīt skumjas, izsaukt prieku un iežēlināt sirdi.  /Gorgijs/

Katram Jaunpils novada iedzīvotājam – bērnam, jaunietim, vidējās paaudzes pārstāvim un 
sirmgalvim ir savs interešu loks, ir labi iespaidi, ar kuriem dalīties, un, protams, arī 
pa kādam sasāpējušam jautājumam gadās. Aicinu jūs būt aktīviem, atsaucīgiem un  gaidīšu 
jūsu idejas un ieteikumus. Rakstiet e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv, vai zvaniet pa tālr. 
63180993; mob. tālr. 20204694.

Laimīgu, jaukiem notikumiem, radošām idejām, necerētām un cerētām veiksmēm bagātu, labu 
domu caurvītu un  labiem darbiem piepildītu Jauno gadu!

Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste, Baiba Rasa



Jaunpils Vēstis2

Domes sēdē

2013. gada 19. decembra domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

•	 Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzintardruvas”,  kopējā platība 16,7 ha, zemes gabalu 
11,0 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu „Meža Dzintardruvas”.  Atlikušajam 
zemes gabalam  5,7 ha platībā saglabāja esošo nosaukumu „Dzintardruvas”.

•	 Noteica zemes lietošanas mērķi divām zemes vienībām. 
•	 Sakarā ar  SIA „Jaunpils Pils” ieguldījumiem pašvaldības īpašumā, Dome SIA „Jaunpils Pils”  dzē-

sa telpu nomas maksu  par 2013. gadu Ls 1200,00. Fiksēja atlikušo ieguldījumu summu uz 31.12.2014. –  
Ls 2561,18. 

•	 Sakarā ar biedrības „Dzīpars” ieguldījumiem, Dome minētajai biedrībai dzēsa telpu  nomas mak-
su par 2013. gadu Ls 235,20.  Fiksēja atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2014. – Ls 7142,94. 

•	 Sakarā ar biedrības „Jaunpils  reģionālās attīstības centrs  „Rats”” ieguldījumiem, Dome  minētajai 
biedrībai  dzēsa telpu nomas maksu par 2012. un 2013. gadu Ls 332,40 (trīs simti trīsdesmit divi lati 
40 santīmi). Fiksēja atlikušo ieguldījumu summu uz 01.01.2014. –  Ls 12 161,46.

•	 Dome biedrībai  „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats””   nodrošinās pašvaldības līdzfinan-
sējumu   2703,46 euro apmērā,  projekta „Ciemu plānu izstrāde – sabiedrības līdzdalības veicināšana 
pozitīvām pārmaiņām laukos” īstenošanai.

•	 Sociālajam dienestam  atļāva piešķirt  veselības aprūpes pabalstu vienai personai  virs saistošajos 
noteikumos noteiktās summas no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

•	 Ar  biedrību „Novusa  klubs Jaunpils” pagarinās deleģēšanas līgumu par pašvaldības autonomās 
funkcijas „veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu” veikšanu uz  3 gadiem.

•	 Nolēma atsavināt pašvaldībai piederošo automašīnu Nissan Pathfinder, valsts reģ. Nr. FE 54  VIN  
JNSAR05Y4W155443 par brīvu cenu. Noteica automašīnas  nosacīto cenu Ls 495,00.  

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 21 „Par grozījumiem 2013. gada 13. februāra” Saistošajos 
noteikumus Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”.

•	 Apstiprināja  Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas,  Attīstības komitejas  un Fi-
nanšu komitejas nolikumus.

•	 Sakarā ar  pirmpirkuma tiesību izmantošanu, slēgs pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma  „Starp-
gabali”, pārdošanu. Līgumā paredzēs, ka nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par diviem gadiem. 

Domes  sēdes lēmumi izvērstā veidā pieejami Jaunpils novada mājas lapā: www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Novusa klubs „Jaunpils”
4. janvārī notika novusa kluba „Jaunpils” Jaungada kausa izcīņa komandām, kurā piedalījās 

Jaunpils, Saldus, Tukums 2, Auce un Kandava. 1. vietu izcīnīja Kandavas komanda. Mūsējiem 
šoreiz 4. vieta, bet jāmin, ka jaunpilnieki bija tikai viena soļa attālumā no godpilnās 2. vietas. 

Jaunpilnieki: Edgars Butkēvičs, Ivars Butkēvičs, Artūrs Zambergs, Andris Bremanis, Alek-
sandrs Voroncovs un Kaspars Brikovs novusa meistarības spēles iemaņas, gadu trenējoties, ir uz-
labojuši, un, tā teikt – progresējuši. 

Veiksmi un uzvaras Jaunajā 2014. gadā! 
Informāciju sagatavoja: Ēriks Strautiņš

•	 Ar janvāra mēnesi katru trešdienu no 
plkst.  10:00–12:00 Sporta pilī Borisa un Ināras 
Teterevu fonda finansētā projekta „Mūžu dzīvo, 
mūžu mācies” ietvaros notiek veselību uzlabojo-
šu vingrojumu apmācība. Vēl ir iespējams pieteik-
ties un piedalīties. Vingrotājiem projekta ietvaros 
tiks iegādāti arī vingrošanas paklājiņi. Dalības 
maksa par projekta līdzekļiem.

2013. gada 31. decembrī noslēdzām šī paša pro-
jekta 1. posmu un aizsūtījām atskaiti par paveik-
tām aktivitātēm, kas notika pagājušo gadu. Tā nu 
turpinām šo pašu projektu, kurā bez vingrošanas 
ir paredzētas foto apmācības nodarbības, kuras 
notiks no marta vidus līdz maijam reizi nedēļā 
ceturtdienās (sekot līdzi informācijai tiem, kuri ir 
pieteikušies). Marta beigās Biedrības gada atskaites 
sapulcē paredzēts arī seminārs – lekcija par alter-
natīvās medicīnas pielietošanu slimību gadījumos.

•	 2013. gada 27. novembrī Teterevu fonda 
rīkotajā godināšanas pasākumā Ziemeļblāzmas 
pilī  mūsu biedrībai tika pasniegta balva 350 Ls 
(498,01  EUR) vērtībā Dāvanu karte SIA „Biļešu 
paradīze” organizācijas valdes, biedru un brīv-

prātīgo darba motivācijai kultūras pasākumu 
apmeklēšanai. Tā nu esam jau iegādājušies biļe-
tes operas „Traviata” apmeklējumam 26. janvārī 
plkst. 15:00. Izbraukšana 12:30 no pasta laukuma. 
12. februārī brauksim uz baleta izrādi  „Karme-
na. 5 tango” plkst. 19:00, izbraukšana plkst. 16:30. 
Vēl būs iespēja vēl iegādāties ieejas biļetes uz teāt-
ru izrādēm – sekojiet līdzi informācijai.

•	 25. janvārī plkst. 16:00 draugi Lielvircavas 
kultūras namā aicina mūs uz pirmo EIRO Balli 
„Mēs tikai smejam…” Izbraukšana plkst. 14:30. 
Pieteikties līdz 22. janvārim.

•	 Atgādinājums – pēc 2013. g. 2. oktobra 
biedrības kopsapulces lēmuma tika izdarītas iz-
maiņas statūtos: ar 2014. gadu biedru naudas 
maksa 5 EUR gadā. Varat jau sākt maksāt. Arī da-
lības maksa uz starppagastu draudzības vakariem 
2 EUR (bez ceļa un apsveikumu izdevumiem).

•	 Noslēgusies makulatūras pieņemšana. 
Paldies visiem, kuri ņēma dalību savākšanā un 
iekrau šanā Līgatnes papīrfabrikas transportā. Ar 
maija mēnesi atkal sāksim jaunu pieņemšanu.

Austra Sipeniece

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”…
•	 6. janvārī Jaunpils novada dome rīkoja Jaungada balli pilī novada pensionāriem pie skaisti klā-

tiem galdiem un lustīgu deju mūziku ar rotaļām starp deju starplaikiem. Mums spēlēja jaunais deju 
mūzikas ansamblis ar Agitu un Māri. Liels paldies par šo pasākumu novada domes vadībai, personīgi 
Ligitai Ginterei, Initai Lapiņai un SIA Jaunpils pils, personīgi Silvai Nordenai un Sandrai Zariņai ar 
darbiniekiem, kuri to visu sarūpēja, lai seniori varētu bez rūpēm priecāties. Kārtējo reizi mūsu biedrība 
šajā pasākumā sveica un godināja savus biedrus, kuriem 2013. gadā bija apaļo gadu jubilejas, sākot no 
70 gadiem. Šogad tie bija 14, bet ieradušies bija 11. 

Kā svinējām Ziemassvētkus
Gada sirsnīgākie un gaidītākie svētki – Ziemassvētki, kad 

ikkatru no mums apvij neierasti gaiša noskaņa, ticība laba-
jam,  vēlēšanās piedot un  palīdzēt, ir sagaidīti un aizvadīti 
godam. Decembris, lai arī šogad bez baltās un liegi pūkainās 
sniega segas, tomēr gaišs, cilvēcīgas sirsnības piepildīts un 
svētku pasākumiem bagāts.

Jau 14. decembrī Ziemassvētku ieskaņu koncertā brīnu-
maino svētku noskaņu Viesatās uzbūra jaunās folkloras kopas 
čigānietes, čigāns, Nāve, Bluķamāte, Lācis u.c. dalībnieki pie-
skandinot kultūras nama (turpmāk k/n) zāli un pārsteidzot 
ar fantastiski skanīgajām balsīm, tērpiem un atraktivitāti. 
Koncertā uzstājās mazie un lielie dejotāji, jaunieši „breikoja”, 

k/n vadītāja Agita Kalviņa izdziedāja svētku dziesmas, liekot 
ikvienam sajust lielo svētku brīnumu tuvojamies. 

Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji šogad bija sagata-
vojuši īpaši jaukus Ziemassvētku priekšnesumus. 17. decem-
brī paši mazākie „Zemenītes” audzēkņi svinēja „Sniegavīra 
Ziemassvētkus”, kopā ar audzinātājām pārvērtās par apa-
ļiem sniegavīriem, uzburot baltu un pūkainu sniega valstību, 
pēc kuras mēs visi tik ļoti ilgojamies! 19. decembrī 1.–4. kl. 
skolēni, skolotāji un vecāki devās „Sprīdīša Ziemassvētku 
ceļojumā” ceļojums bija aizraujošs un jauku pārsteigumu 
pilns. 20. decembrī 5 un 6 g. bārdainie rūķi u.c. tēli sagaidīja 
„Rūķu Ziemassvētkus” un atraktīvo Salavecīti.  5.–12. kl. 
skolēni svinēja „Gandrīz ideālus Ziemassvētkus” – šovs 
„Saimnieks meklē sievu” ar atraktīvo Magoni, kura vēl jopro-
jām nevarēja izvēlēties līgavaini,   psihologu šovā „Runāsim 
atklāti” Sniegbaltīte, Sarkangalvīte un Salavecis risināja mīlas 
likstas, „Dziedošās ģimenes” Agita T. ar bērniem un Māris K. 
ar meitu, K. Leimane sniedza muzikālus priekšnesumus 
u.c. Priekšnesumus vērtēja un atzīmes piešķīra 3 amizanti 
Salavecīši!

Radoši un jautri, mīļi un sirsnīgi – tā Jaunpils vidusskolas 
skolēni sagaidīja gada sirsnīgākos svētkus – Ziemassvētkus! 
Skolēni saņēma atzinības rakstus par labām un teicamām 
sekmēm un viņu vecāki – pateicības rakstus. Augstākais vi-
dējais vērtējums skolā – Jānim Tonem. Arī šogad  Salavecītis 
bija sarūpējis saldumu paciņas katram bērnam.

2013./2014. mācību gada I semestra sekmju reitings:
  1. vieta – Jānis Tone (9. kl.)
  2. vieta – Una Birģele (9. kl.)
  3. vieta – Linda Grāvīte (6. kl.)
  4. vieta – Zane Buklagina (10. kl.)
  5. vieta – Everita Muceniece (5.b kl.)
  6. vieta – Elīza Viņķe (8. kl.)
  7. vieta – Kalvis Rautseps (5.a kl.) un Sanija Bulaha (5.a kl.)
  8. vieta – Elīna Cīrule (11. kl.)
  9. vieta – Viktorija Krīgerte (9. kl.)
10. vieta – Loreta Altenburga (5. a kl.) un Rūta Alise 

Vaivare (6. kl.) 
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21. decembrī pirmsskolas vecuma bērni ar vecākiem de-
vās uz Viesatu k/n, lai satiktu Salavecīti. Jautrās rotaļās veda  
Lācis, Gailis, Muša un Rūķi. Patīkami un priecīgi, ka arī Vie-
satu viesu mazie ķipari apmeklē k/n Ziemassvētku pasāku-
mu. 

22. decembrī Jaunpils baznīcā notika vokālās grupas „Vo-
calica” Ziemassvētku koncerts un Jaunpils pilī norisinājās 
Ziemassvētku tirdziņš.

Koka rotaslietas, gaļas žāvējumi un citas gardas lietas 
bija pieejamas tirdziņa apmeklētājiem. Siltu karstvīnu varē-
ja iegādāties pie pils kroga meitenēm, bet gardu piparkūku 
mīklu nopirkt pie „Lestenes maiznīcas” rūķiem, kuri tirdzi-
ņa apmeklētājiem atklāja noslēpumus Piparkūku mājiņu 
veidošanā. Dažādi adījumi, alvas laimītes  un tamborēju-
mi bija gan no viestirgotājiem, gan arī Jaunpils „Dzīpara” 
amatniecēm. 

Plkst.16:00 gan tirdziņa apmeklētāji, gan citi interesenti  
tika aicināti uz Bluķa vilkšanu. Bluķa vilcējiem ceļš bija garš, 
jo jāvelk tas bija apkārt Dzirnavu ezeram, pa ceļam veicot 
saulgriežu sagaidīšanas rotaļas. Kad bluķis izvilkts, tad tas 
tika sadedzināts kopā ar bluķa vilcēju pērnā gada neveiks-
mēm.

Vakarā Ziemassvētku ieskaņu koncertu „Katram savs 
Ziemassvētku stāsts” Jaunpils pilī iezvanīja zvanu ansamblis  
„ACCELERANDO” no Jelgavas. 

Koncertā trīs Jaunpils jaunieši: Ieva, Sandra un Uģis katrs 
izstāstīja savu Ziemassvētku stāstu.

Caur kristīgām un mūsdienu dziesmām Jaunpils kora un 
grupas „Vocalica” izpildījumā tika izstāstīts kristīgo Ziemas-
svētku stāsts. Otrais Ziemassvētku stāsts bija saistīts ar Zie-
mas saulgriežiem – Masku gājienu, kuru dejā „Nerejati ciema 

suņi” izdejoja jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”. Caur snie-
gotiem piedzīvojumiem  dziedāja mazie „Ķipariņi”, valsi un 
Ča-Ča-Ča dejoja Estere un Emīls.

Trešais Ziemassvētku stāsts bija par svētkiem, kurus vei-
dojam mēs paši – dziesmām, dejām un noskaņu. Ziemassvēt-
ku dziesmas noskaņai dziedāja Elvis un Simona un senioru 
ansamblis „Pīlādzītis”. 

Koncerta noslēgumā dejotāji, dziedātāji un skatītāji vieno-
jās kopīgā svētku dziesmā „Eglīte smaržo un mirdz”. Dziesmu 
sadzirdējis bija arī Ziemassvētku vecītis, kurš bija ieradies, lai 
sveiktu koncerta dalībniekus!

22. decembrī Jaunpils novada audžuģimenes piedalījās 
Ziemassvētku pasākumā Latviešu Biedrības namā, Rīgā. 
Paldies Jaunpils novada domei par autobusa ceļa izmaksu 
segšanu! Ģimenes baudīja svētku koncertu, uzstājās Liene 
Šomase ar māsu, Vītolu ģimene, līnijdejotājas „Vīgriezes” 
u.c. Pasākums tika veidots kā Sent-Ekziperī Mazā prinča 
ceļojums uz dažādām planētām, kamēr atrod īsto, uz ku-
ras viņu mīl, tas bija simbolisks mazā bērna stāsts, kuram 
nav iespējas augt savā ģimenē. Jāmin, ka Mazais princis, 
radošās apvienības „Opā-opā” dalībniece, kas allaž uzstājas 
audžuģimeņu pasākumos – tā ir atraktīvā Jaunpils vsk. 7. kl. 
skolniece Tīna Jankovska. Tā kā audžuģimeņu kustībai 
Latvijā aprit 10 gadu, pasākumā projekcijās un intervijās 
(A. Baštiks, J. Bērziņš, Ā. Martukāne u.c.) tika sniegts vēs-
turisks atskats par audžuģimeņu pirmsākumiem un godi-
nātas pirmās audžuģimenes. Video projekcijā arī Jaunpils 
sociālā dienesta vad. Inita Lapiņa un Dace Adiņa dalījās ar 
savu pieredzi audžuģimeņu kustības veidošanas pirmsāku-
mos. Vienas no pirmajām audžuģimenēm sāka veidoties arī 
Jaunpils novada Viesatu pagastā – Švānu (2000),vēlāk Krū-
taiņu (2004), Petrovu (2004), Silvijas Rasas (2004), Annas 
un Ivara Šteinu (2004), Šulcu (2004), Inas Jurēvicas (2005), 
Šternbergu  (2005), Aijas Zonbergas (2005), Ilzes Ra-
sas  (2006), Ainas Jēces (2006), B. Rasas (2009), Smai-
das Balodes (2009) S. Amatnieces (2009),Vijas un Viļņa 
Rasu (2009). Kopš 01.10.2009., izveidojoties Jaunpils novada 
bāriņtiesai, mājas pavarda un sirds siltuma mājvietu mūsu 
audžuģimenēs ir raduši 49 bērni. Daļa bērnu ir atgriezušies 
savās ģimenēs, daļa ieguvuši jaunas mājas citviet Latvijā un 
pasaulē, daļa vēl joprojām dzīvo audžuģimenēs. 

Audžuvecāki ir sirds cilvēki, kuri dara vārdos nenovērtē-
jamu darbu – rūpējas par tiem bērniem, kuriem klājas daudz 
grūtāk nekā citiem. Jaunpils novada dome izsaka sirsnīgu pa-
teicību šīm ģimenēm! Lai kļūtu par audžuģimeni svarīgs nav 
naudas maka biezums, nodarbošanās vai stāvoklis sabiedrī-
bā – svarīga ir vēlme palīdzēt, rūpēties un sniegt ģimenes sil-
tumu. Latvijā institūcijās atrodas vēl 1800 bērnu.

Arī, Tu, vari kļūt par audžuģimeni un palīdzēt bērnam 
uzaugt ģimenē! Pieteikumus gaida Jaunpils novada bāriņtie-
sā! Jaunas apmācības notiks jau šajā pavasarī.

27. decembrī Viesatu k/n pulcējās pensionāri, lai vēl ve-
cajā gadā lustīgi padancotu un pabūtu kopā. Bagātīgi klāts 
svētku galds, Agita Kalviņa un zāli ar lustīgām dziesmām pie-
skandināja un ritmiskām dejām „pierībināja” Viesatu folklo-
ras kopa, kuras dalībnieki tieši šajā dienā paziņoja savu no-
saukumu t.i. „Viesi”. Jaunā folkloras kopa ir visu viesatnieku 
lepnums, jo sievu un, pagaidām vienīgā dalībnieka vīrieša 
Armanda Roņa, balsis ir varen skanīgas!

Pensionāri pasākumā ne tikai ēda un dzēra, bet arī 
lustīgi dziedāja, dancoja, gāja rotaļās, izrunāja visus jau-
numus, uzklausīja Jaunpils novada domes priekšsēdētā-
jas Ligitas Ginteres un sociālā dienesta vadītājas Initas 

Lapiņas Jaunā gada laba vēlējumus un baudīja kopā bū-
šanas prieku. 

29. decembrī pirmsskolas vecuma bērni Pilī svinēja savu 
Ziemassvētku eglīti kopā ar Čučumuižas rūķiem un Sala-
tēvu. 

Jauno gadu – pirmo EIRO ieviešanas dienu Jaunpils pils 
laukumā sagaidījām ar salūtu, mūziku un novada domes 
priekšsēdētājas Ligitas Ginteres apsveikuma runu! Jaunajos 
mastos tika pacelti – Latvijas valsts, Eiropas Savienības un 
Jaunpils novada karogi. Un vakarā jaunpilnieki un viesi bal-
lējās pārtopot par monstriem populārajā Jaungada karnevā-
lā „Monstru naktī” kopā ar „Dzelzs Vilku” un grupu „Nakts 
viesi”.

5. janvārī Jaunā gada noskaņās pilī ballējās aktīvie Jaunpils 
pensionāri. Tika sveikti jubilāri, pensionāru biedrības „Jaun-
pils” ciemu koordinatori. Par katru no „apaļo gadu” jubilāru 
tika sagatavots apraksts, šie stāstījumi par jubilāriem bija aiz-
kustinoši, kas klausītājos izraisīja dziļu cieņu un lika nobirt 
pa asarai, tajos vērīgi klausoties. Katram dzīves gājums ir bi-
jis atšķirīgs, bet visus vieno viens – darbs. Seniori ir daudz 
strādājuši, lielākoties saimniecībās ar lopiņiem. Ar rokām 
slauktas govis, turētas cūkas, kopta saimniecība un audzināti 
bērni. 

Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Demija un Dei-
vids, uzstājās līnijdejotājas, dziedāja Māris un Agita. Pasā-
kums kā allaž bija sirsnīgs un jauku pārsteigumu pilns.

Informāciju sagatavoja 
Baiba Rasa un Inga Krūtaine

Foto:  
Baiba Rasa un Inga Krūtaine
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Jaunpils kultūras ziņas
Pēc ķīniešu kalendāra Zirga gads sāksies 2014. gada 

31. janvārī un ilgs līdz 2015. gada 18. februārim. Gada kos-
miskais elements ir koks. Tādējādi 2014. gada talismans ir 
koka zirgs.

Koks ir dzīvī-
bas spēka sim-
bols, tas ļauj pār-
varēt jebkuras 
grūtības. Koka 
zirga gads atne-
sīs spilgtas emo-
cijas, izmaiņas, 
notikumu virpu-
ļus un kustību, 
no kuras nebūs 
iespējams izbēgt 

nevienam, kā arī 2014. gadā daudzus gaidīs izaugsme – fi-
nansiāla, profesionāla vai garīga. 

Pozitīvas emocijas ir tās, kuras apsolāmies arī turpmāk 
radīt Jaunpils kultūras namā pasākumos un mākslinieciskajā 
pašdarbībā. 

Gads ir iesācies ar Jaunpils tradicionālo karnevālu – 
1. janvārī un Senioru balli – 5. janvārī!

18. janvārī vidējās paaudzes deju kolektīva „Jaunpils” 
dalībnieki dosies ciemos pie sadraudzības kolektīva „Leti” 
Blīdenes kultūras namā uz viņu 10 gadu jubilejas pasākumu. 

Apstiprinātie pasākumi un to datumi 2014. gadā:
14. februārī plkst. 22:00 Jaunpils pilī būs Mīlestības balle 

ar grupu „Henrix”. Ieeja ballē 5 € / 3.51 Ls iepriekšpārdošanā, 
pasākuma dienā 6 € / 4,22 Ls. Galdiņu rezervāciju var veikt 
pa tālr. 29296334. 

20. aprīlis – Lieldienu pasākums pils pagalmā
11. maijs – Pavasara gadatirgus Jaunpils novadā
24. maijs – Sezonas noslēguma koncerts un balle
20. jūnijs – Ielīgošanas pasākums pie Pils
21. jūnijs – Vasaras saulgriežu rituāls Kartavkalnos
23. jūnijs – Līgo pasākums Pils parkā 
9. augusts – Viduslaiku svētki 
22. septembris – Baltu vienības diena Kartavkalnos
11. oktobris – Rudens balle pilī
16. vai 17. novembris Latvijas proklamēšanas 96. gada-

dienas svētku koncerts, Jaunpils pagasta iedzīvotāju suminā-
šana. Svētku balle 

21. decembris – Ziemassvētku ieskaņas pasākumi

Ļausimies notikumu virpulim un kustībai kopā 
2014. gadā!

Silva un Inga  Jaunpils kultūras namā 

Kā vērtējat aizvadīto gadu uzņēmēja 
acīm?

Vērtēju labi! Gan SIA „Pētertāles” gan 
SIA „Joži” pērnajā gadā ir labi klājies. Raža 
gan ir par 20% mazākā kā pērn, arī cenas 
par  20–30% mazākas. 2013. gads, salīdzi
not arī ar 2012. gada iespaidu,  ir bijis labs. 
Darbojoties lauksaimniecībā, nekas nenotiek 
ātri. Ir jāstrādā tā, lai iznāktu. Visam vaja
dzīgi gadi. Bet var just, ka situācija paliek 
stabilāka un drošāka.

Patreiz uzņēmumā strādā 24 darbinieki.
Novembrī  SIA „Joži” darbinieki Jūs 

pieteica Goda raksta saņemšanai, Jūsu ko
mentārs...

Tas bija liels un patīkams pārsteigums. 
Man bija patiesi liels gods saņemt šo Goda 
rakstu no Jaunpils novada domes, un es aug
sti vērtēju savu darbinieku atzinību. Ir patī

kami, ja labos darbus un centienus novērtē. 
Visi darbinieki man ir labi un arī es lepojos 
ar viņiem.

Kādi ir nākotnes plāni, ieceres, projek
ti?

Plāni un ieceres, protams, ir, bet, šobrīd 
ir pāragri runāt.  Runāsim, tad, kad ieceres 
izdosies īstenot!

Un kā ar aktuālo jautājumu par EIRO?
Eiro vajadzēja jau ātrāk, tad, kad par to 

sāka runāt. Ja tas būtu izdarīts ātrāk, mēs 
būtu varējuši ietaupīt daudz vairāk uz valū
tas konvertēšanu! Šobrīd uzņēmumā EIRO 
nekādas problēmas nesagādā.

Jūsu vēlējums Jaunpils novada ļaudīm.
Lai Jaunais gads ir priecīgs un laimīgs! 

Es novēlu katram strādāt tā, lai būtu 
prieks dzīvot sakoptā vietā – savā novadā. 
Sakoptā vidē ir patīkami dzīvot. Lai paši 

rūpētos par savu namu pagalmiem, sētām 
un īpašumiem, nevajag lielus projektus, 
tikai slotu un gribēšanu. Veiksmīgu Jauno 
2014. gadu! 

Ar Gunvaldi Sproģi sarunājās
Jaunpils novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Baiba Rasa

SIA „Jožu” saimnieka atskats uz pērno gadu...

Senioru dejotprieks

Jaunpils jaunieši iepazīst Eiropas Komisijas darbu

Dāmu kluba „Vīgriezes” 
aktivitātes
 2013. gada 7. decembrī līnijdejotājas piedalījās sa-

censībās Rīgā „Senioru kauss 2013.” Ieguvām 2 kausus par 
3 vietām izvēles dejās un obligātajās dejās.

 22. decembrī bijām Rīgas Latviešu Biedrības namā uz 
Latvijas audžuģimeņu Ziemassvētku pasākumu. Sniedzām 
priekšnesumus un marmorizējām svecītes.
 29. decembrī dāmas apmeklēja Nacionālo teātri, kur 

noklausījās Ziemassvēku ieskaņas koncertu.
 5. janvārī sniedzām priekšnesumus Jaunpils novada 

senioru eglītē. Paldies novada domei par sirsnīgo pasākumu. 
Agitai un Mārim paldies par deju mūziku un jautrajām 
atrakcijām.
 2. februārī dāmas dosies uz teātra izrādi Liepājā.

Indra Ansone

7. decembrī mūsu līnijdejotāju grupa „Vēlziedes” startēja 
senioru līnijdeju sacensībās „Senioru kauss – 2013”. 
Pasākums bija brīnišķīgs. Tā bija laba pieredze mūsu klāt 
nākušajiem dejotājiem, jo tāda uzstāšanās viņiem bija pirmo 
reizi. Nekas, ka palikām sestie, tas mūs nesatrauca. Galvenais 
bija atkalredzēšanās ar pazīstamajiem kolektīviem, jaukā 
atmosfēra un kopābūšanas prieks.

Pirmo reizi mūsu kolektīva pārstāve Modrīte startēja in-
dividuālajā deju grupā (Turējām par viņu īkšķus!). Liels bija 

pārsteigums redzot, ka vienīgā savā vecuma grupā startēja 
81-gadīga kundzīte. Viņa ar savu dejotprieku pierādīja, ka 
vecumam nav nozīmes.

Vislielāko paldies mums jāsaka kolektīva vadītājai Dacei 
par nesavtīgo un ieguldīto darbu.

Par atbalstu šajā braucienā mūsu kolektīvs saka paldies Sil-
vai Nordenai un domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei, kā arī 
mūsu šoferītim Stasītim par pacietību visas dienas garumā.

Judīte un Irēna

Jauniešu nodarbinātība ir visā Eiropas Savienībā aktuā-
la problēma, kurai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. 
Spānijā un Itālijā 2013. gada augustā vairāk kā 50% no 
jauniešiem vecumā līdz 25  gadiem bija bez darba. Lat-
vijā tie bija mazāk kā 20% jaunieši. Arī jauniešu sociālā 
iekļaušanās sabiedrībā, darba vidē ir problēma, kurai tiek 
meklēti risinājumi un izstrādāti pasākumi problēmas ma-
zināšanai. 

Jauniešu viedokļu iegūšanai par noteiktajiem pasāku-
miem nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomā, kurus 
izstrādājusi Eiropas Komisija, tika realizēts starptautiskais 
projekts „Eiropas Komisijas darba simulācija – nodarbinā-
tība un sociālā iekļaušana”, kuru kopīgi izstrādāja projekta 
partneri no Spānijas, Itālijas un Latvijas (Jaunpils novada 
dome un biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija”).

Sadarbības rezultātā 2013. gada nogalē  no 8.–13. decem-
brim astoņi Jaunpils novada jaunieši: Lāsma Zariņa, Agnis 
Zīverts, Aneta Rulle, Elīna Pāvilsone, Inga Krūtaine, Jānis 
Barons, Jānis Ginters un Arnolds Šteins un projekta koordi-
natores: Agita Kalviņa un Inese Šubēvica,  piedalījās projekta 
aktivitātēs Reggio Calabria (Itālijā).

Pirms došanās uz projekta norises vietu jauniešiem notika 
sagatavošanās semināri, kuros tika iepazīts Eiropas Komisi-
jas darbs, problēmu aktualitātes Latvijā un sadarbības part-
neru valstīs. 

Jaunieši sagatavošanās semināru laikā.

Kūrortpilsēta Reggio Calabria atrodas Itālijas „zābaka” 
pašā purngalā. No tās redzams ir Etnas vulkāns un Sicīlija. 
Dodoties prom Latvijā palika aukstums un sniegs, bet jau ie-

rodoties Reggio Calabria mūs sagaidīja +18o līdz +20o, kas 
vietējiem iedzīvotājiem jau bija ziemas sākums, bet mums – 
ziemeļniekiem – atvasara. Daži jaunieši  to izmantoja, lai 
11. decembrī nopeldētos Vidusjūrā.  

Lāsmas, Arnolda un Agitas pelde Vidusjūrā.

Pirmā projektu dalībnieku tikšanās Reggio Calabria.

Ierodoties  projekta norises vietā Reggio Calabria,  latvie-
šu delegāciju sagaidīja 8 jaunieši un 2 koordinatori no Spā-
nijas un Itālijas delegācijām. Jau pirmajā dienā grupās bija 
jāsagatavo Mana eiropieša vēlēšanās saraksts (My European 
wishlist), kuru izstrādājot varēja pārliecināties par dažādo un 
atšķirīgo ekonomisko, kultūras un sociālo problēmu esamību 
dalību valstīs. 



Lai uzzinātu, kā pērnajā gadā klājies vienam no Jaunpils novada lielākajiem 
uzņēmējiem, devāmies ciemos uz sarunu pie  SIA „Joži” īpašnieka G. Sproģa. Lai 
gan visiem darbiniekiem šobrīd ir atvaļinājumu laiks, pats saimnieks savā darba 
kabinetā plāno un rēķina, kaļ nākotnes plānus uzņēmuma attīstībai...
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Jaunpils jaunieši iepazīst Eiropas Komisijas darbu

Darba grupas prezentācija.

Latvijas delegācija iepazīšanās vakarā.

Iepazīšanās vakarā katra dalībvalsts cienāja ar saviem nacio-
nālajiem ēdieniem un dzērieniem. Spāņiem biju viņu nacio-
nālie salami, sieri un saldumi. Latvieši lika galdā pelēkos zir-
ņus, Jaunpils pienotavas sieru izlasi, rupjmaizi un saldumus. 
Spāņi un itāļi spēja novērtēt arī Rīgas Melno balzamu un 
Bauskas alu, kā arī viņiem iepatikās mūsu plaukstiņpolka un 
Agitas skanīgās dziesmas ģitārspēles pavadījumā.

Latviešu sarūpētie cienasti.

Eiropas Komisijas darba simulācija sākās ar komisijas pre-
zidenta vēlēšanām, kurās lielāko balsu skaitu ieguva Spānijas 
delegācijas pārstāve Lorena, bet pārējie kandidāti – Jānis B. 
(Latvija) un Emanuela  (Itālija) kļuva par viceprezidentiem. 
Kā jau īstajā komisijā, katrs dalībnieks kļuva par konkrētās 
nozares komisionāru, kuri darbojās 4 komisijās, lai izstrādā-
tu savus priekšlikumus jaunatnes nodarbinātības un sociālās 
iekļaušanās jomās. 

Latviešu delegācija Reggio Calabria pašvaldības zālē Eiro
pas Komisijas prezidenta vēlēšanu laikā.

Komisiju darbā grūtākais bija domāt nevis kā vienas valsts 
pārstāvim, bet jau globālāk kā Eiropas Savienības konkrētās 

nozares komisāram. Problēmas, kas ir aktuālas mums Latvi-
jā, piemēram, Spānijā ir maznozīmīgas, bet kas ir ļoti aktuāls 
Itālijā – mums maznozīmīgas. Ir jāmeklē un jāatrod kompro-
miss.

Zaļās komisijas darba grupa.

Lai izvērtētu labākos komisiju priekšlikumus, tika organi-
zētas debates, pēc kurām ar balsojumu tika izvirzīti priekšli-
kumi jauniešu nodarbinātības un sociālās iekļaušanās jomā 
iesniegšanai Eiropas Parlamentā. 

Zilās komisijas balsošana par izvirzītajiem priekšliku
miem.

Darba rezultāts tika prezentēts arī noslēguma konferencē, 
kurā piedalījās ne tikai projekta dalībnieki, bet arī jaunieši no 
Reggio Calabria skolām. 

Tā kā darbošanās Eiropas Komisijā aizņēma lielāko 
projekta laiku, tad pēc labi padarīta darba, spāņi un lat-
vieši nolēma sevi atalgot ar ekskursiju uz Sicīlijas pilsētu 
Mesinu. 

Atpūtas brīdis Sicīlijā.

Projekts vēl nav noslēdzies, tiks izstrādāts video klips 
un izdots buklets par projektu un tā rezultātiem, kā arī 
Jaunpilī būs apskatāma ceļojošā izstāde par projektu un 
tā norisi. 

Jau tagad projekta dalībnieku vārdā var teikt paldies Jaun-
pils novada domei un projekta koordinatorei Līgai Augulei, 
biedrībai „Jaunatnes līderu koalīcija” un Inesei Šubēvicai 
par koordinēšanu, Pieaugušo izglītības centra „Rats” darbi-
niekiem par telpām un gardām maizītēm kafijas pauzēs un 
Jaunpils pils krodziņa darbiniecēm par gardām uzkodām ga-
rajā ceļā. 

Itālijas, Spānijas un Latvijas delegācijas.

Kā atzina šī projekta dalībnieki – šādi projekti ir noteik-
ti pieredzes vērti ikvienam jaunietim. Arī Jaunpilī vajadzētu 
nodrošināt jauniešiem plašākas iespējas piedalīties starptau-
tiskās mobilitātes programmās un šis projekts pierādīja, ka 
Jaunpils novada domei rūp jauniešu līdzdalība starptautiskos 
projektos.

Projekta dalībnieks Agnis Zīverts atzīst: „Personīgi pro-
jektā ieguvu plašākas zināšanas par Eiropas Komisijas darbu 
un funkcijām. Teorija par to kā notiek lēmumu virzīšana un 
pieņemšana Eiropas Komisijā vispārīgā mērogā bija zināma, 
taču tā iespēja, ka varējām praktiski darboties, simulēt Ei-
ropas Komisijas darbību un ar savām domām un argumen-
tiem ietekmēt lietu virzību Eiropā, deva lielāku izpratni par 
notiekošo un plašāku skata punktu uz konkrētām lietām, jo 
kopīgi darbojāmies ar spāņiem un itāļiem, kuriem ir savādā-
ka dzīves pieredze un uzskati par problēmām, kuras pastāv 
visās mūsu valstīts un, kuras tika apspriestas projekta gaitā. 
Projekta laikā sapratu, ka izprast notiekošo un saprast savu 
lomu Eiropas Komisijas līmenī ir daudz vienkāršāk darbojo-
ties praktiski. Uzskatu, ka katram Eiropas Savienības iedzīvo-
tājam vispārīgi būtu jābūt informētam par to, kā notiek lietu 
virzība Eiropas Komisijā, tāpēc būtu ieteicams rīkot vairāk 
šādus projektus gan starptautiski, gan katrā valstī atsevišķi, 
lai jaunieši un arī vecāku gada gājuma cilvēki būtu lietas kur-
sā par notiekošo. Arī par citām tēmām.”

Katram no projekta dalībniekiem bija savi iemesli un 
mērķi, iesaistoties šajā projektā, bet noteikti katrs ir ieguvis 
ne tikai plašākās zināšanas par Eiropas komisijas darbu un 
problēmu aktualitāti, bet pozitīvas emocijas, jaunus iespai-
dus par Itāliju un viņu ikdienu, spāņiem un viņu kultūru un, 
protams, jaunus draugus un paziņas ārzemēs. 

Jaunpils jaunieši Sicīlijā Messinas pilsētā.

Projekts tika finansēts Eiropas Savienības neformālās iz-
glītības programmas „Jaunatne darbībā” (2009–2013) ietva-
ros un jau šobrīd ikviens interesents var uzzināt vairāk par 
Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām – starptautiskiem 
projektiem – iepazīstoties ar jauno jauniešu mobilitātes 
programmas „Erasmus+” (2014–2020) vadlīnijām Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras (www.jaunatne.gov.lv) 
mājas lapā. Erasmus+ piedāvās ļoti plašas iespējas jauniešiem 
līdzdarboties dažādos projektos.

Ikviens interesents gaidīts tiek arī foto izstādē, kas februārī 
būs apskatāma dažādās Jaunpils novada iestādēs un organi-
zācijās un kur būs iespēja uzzināt vairāk gan par starptautis-
kiem jauniešu projektiem kopumā, gan par mūsu – Jaunpils 
novada jauniešu – piedzīvoto Eiropas Komisijas darba simu-
lācijas projektā. 

Uz tikšanos klātienē fotoizstādes atklāšanā februāra sāku-
mā! 

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,

Projekta dalībniece
Foto: Agita Kalviņa
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Pirms 370 gadiem (1644)
■ Izgatavots Struteles pirmās baznīcas altā

ris ar pārējo iekārtu, ko, iespējams izgatavojis 
Tobiass Heincs ar saviem palīgiem – viņa audžu-
dēlu Kristoforu Veidemanu, galdnieku Hansu no 
Kurzemes, Andreasu Mikaelsonu un, iespējams, 
Franci Hopenštetu.

Pirms 315 gadiem (1699)
■ Poļu pulkvedis un kambarkungs Kameņe-

cas komandants Johans Zigismunds fon Lēbels 
(?–1705) un viņa sieva Benigna Hedviga fon 
Pfeilicera-Franka Struteles baznīcas altāri lika 
pārbūvēt, par ko liecina ģerbonis un gadskaitlis 
„1699” predellā. 

Pirms 230 gadiem (1784)
■ Hercoga muižā Vīšeņķos sāk strādāt ārsts 

Dāvids Heinrihs Gampers (?–1798)
Pirms 195 gadiem (1819)
■ Notika zemnieku nemieri Jaunpils un Lau

ku muižās.
Pirms 180 gadiem (1834)
■ 29. oktobrī tika izdots Kurzemes guberņas 

valdes rīkojums par uzvārdu došanu latviešu zem-
niekiem. Uzsākta ģimeņu vārdu – uzvārdu doša
na Jaunpils muižas zemniekiem.

Pirms 165 gadiem (1849)
■ Jaunpils baznīcā notikuši remontdarbi, veikta 

altāra restaurācija, balsināta baznīca.
Pirms 155 gadiem (1859)
■ Jaunpils baznīcā izbūvēja divas sānu luktas, 

palielinot sēdvietu skaitu līdz 800. 
Pirms 110 gadiem (1904)
■ Dibināta Jaunpils krājaizdevumu biedrība.
Pirms 105 gadiem (1909)
■ Dibināta Jaunpils 1. Lopkopības pārraudzī

bas biedrība.
Pirms 100 gadiem (1914)
■ 1. augustā sākās Pirmais pasaules karš. Kā 

vēsta Jaunpils pagasta hronika 2/3 no Jaunpils 

pagasta iedzīvotājiem pametuši savas mājas, lai 
dotos bēgļu gaitās svešumā un vēlāk izklīstu pa 
visu plašo Krieviju. Daudzi no bēgļu gaitām vairs 
neatgriezās.

Pirms 95 gadiem (1919)
■ 16. martā J. Baloža komandētā Latvijas ar

mijas Studentu rota atbrīvoja Jaunpili.
■ 10. aprīlī Jaunpilī dibināta Aizsargu nodaļa.
■ 22. augustā savu darbību uzsāka Jaunpils 

pasta kantoris.
■ 30. novembrī tika izveidota Valsts Jaunpils 

muižas paraugsaimniecība.
■ Vilhelms fon der Reke pamet Jaunpils pili.
Pirms 90 gadiem (1924)
■ 1. martā Jaunpils pagastā nodibināts aizsar

džu pulciņš, vadītāja Elza Vilmane.
■ 6. martā dibināts Jurģu 559. mazpulks.
■ Dibināts Jaunpils jauktais koris, pirmais 

kora diriģents bija Kārlis Ceronis.
■ Atvērta Jurģu 1. pakāpes pamatskola.
Pirms 85 gadiem (1929)
■ Dibināta Jaunpils lopkopības pārraudzības 

biedrība. 
■ Dibināta Latvijas Sarkanā Krusta Jaunpils 

nodaļa.
Pirms 80 gadiem (1934)
■ 23. jūlijā Jaunpilī viesojās Latvijas valsts pre-

zidents Kārlis Ulmanis
■ 29. jūlijā likts pamatakmens Valsts Jaunpils 

zirgu apkalēju mācību kalves ēkai. Būvuzņēmējs 
Ž. Stoss, arhitekts Jēpe.

Pirms 75 gadiem (1939)
■ Jaunpilī iesvētīja Jaunpils lopkopības skolas 

karogu.
■ Jaunpilī sāk darboties zirgu apkalēju sko

la.
Pirms 65 gadiem (1949)
■ 25. martā notiek deportācija – diena, ko 

nedrīkst aizmirst, sākās komunistiskā terora re-

presijas pret latviešu tautu, kas skāra arī Jaunpils 
novada ģimenes. 

■ 31. decembrī beidza pastāvēt apriņķi un pa-
gasti. Pamatojoties uz Latvijas PSR Augstākās pa-
domes 1949. gada 31. decembra dekrētu, apriņķi 
un pagasti tika likvidēti. Atbilstoši šim iedalīju-
mam Jaunpils ciemā darbojās Jaunpils darbaļaužu 
deputātu padomes izpildkomiteja.

Pirms 45 gadiem (1969)
■ Nodibina Jaunpils pūtēju orķestri. Kolek-

tīvs beidza pastāvēt 20. gs. 80-to gadu beigās.
Pirms 40 gadiem (1974)
■ 1. janvārī Jaunpils pils atjaunotajā zālē pirmo 

reizi notiek Jaungada karnevāls.
■ Uzņemta Rīgas kinostudijas filma „Melnā 

vēža spīlēs”, vairāki skati uzņemti Jaunpils pilī. 
Filmas režisors Aleksandrs Leimanis. Kopā ar po-
pulāriem latviešu aktieriem masu skatos filmējās 
Jaunpils iedzīvotāji un vidusskolas audzēkņi.

Pirms 25 gadiem (1989)
■ 16. martā notiek PSRS Tautas deputātu vē-

lēšanas, kurās no Tukuma rajona ievēlēti LTF at-
balstītie deputāti A. Dandzbergs, E. Grinovskis un 
I. Kalniņš.

■ 6. maijā LPSR AP pieņēma lēmumu par 
zemnieku saimniecībām. Izveidojās pirmās septi-
ņas tā sauktās Breša zemnieku saimniecības.

■ 23. augustā, pieminot Molotova–Riben-
tropa akta parakstīšanu, notiek akcija „Baltijas 
ceļš”.

Pirms 20 gadiem (1994)
■ 18. novembrī iznāk Jaunpils pagasta pado-

mes izdevuma „Jaunpils Vēstis” pirmais nu
murs.

Pirms 15 gadiem (1999)
■ 16. martā atjaunota Sarkanā Krusta noda

ļa Jaunpilī. Tās priekšsēdētāja līdz pat šodienai ir 
Dace Antone. 10. septembrī tika atvērta ziedoju-
mu nodaļa „Stropiņš”.

■ 1. aprīlī Jaunpils baznīcai no Liepājas at-
vests jauns zvans.

■ 22. jūlijā 3×3 nometnes dalībniekus ar savu 
klātbūtni pagodina Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga.

■ 21. augustā Jaunpilī tiek svinētas pirmās 
Viduslaiku dzīres. 

■ 18. decembrī iesvētīta viesu māja „Brama
ņi”, kur saimnieko Štolceru ģimene.

■ 26. decembrī ar jaunu altāri, altārgleznu, 
kanceli un baznīcu soliem Ziemassvētkus sagai-
da Struteles baznīca. Pasākumā piedalās Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis 
Vanags.

Pirms 10 gadiem (2004)
■ 15. oktobrī Latvijas pasts sērijā „Latvijas pilis” 

izdevis pastmarku, ko rotā Jaunpils pils attēls. 
Tās mākslinieks Ludis Danilāns. Vienlaikus ar 
pastmarku izdod arī Jaunpilij veltītu aploksni. 

■ 13. novembrī notika pirmais Jaunpils iedzī
votāju forums, kurā piedalījās 87 jaunpilnieki, 
kurā nolemj paši saviem spēkiem īstenot projek-
tus.

Pirms 5 gadiem (2009)
■ 18. septembrī atklāj atjaunoto estrādi Jaun

pils parkā.
■ 15. oktobrī atklāj bērnu uzraudzības istabu 

„Zemenīte”. Par audzinātājām sāk strādāt Agita 
Trokša un Gunta Kaudze.

■ 6. jūnijā notiek Eiropas Parlamenta un Lat
vijas pašvaldību vēlēšanas. Par Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāju ievēl Ligitu Ginteri.

■ 1. jūlijā izveidojās Jaunpils novads, apvie
nojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem.

Plašāku informāciju par minētajiem notiku-
miem var iegūt Jaunpils muzejā.

Informāciju sagatavoja 
 Ligija Rutka un Zinta Arika

Sabiedriskās aktivitātes un notikumi

Muzeja ziņas
Atskatoties uz aizvadīto gadu, atmiņā vēlamies izcelt tikai labo – 

veiksmes un panākumus, gandarījumu un prieku. Nav nozīmes, vai 
tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki, šķietami nenozīmīgi darbiņi, jo 
viss, kas vairo pozitīvo mums apkārt, palīdz veidot pasauli skaistāku 
un laimīgāku. Tā nu arī muzeja darbinieces gada nogalē atskatījā-
mies uz paveikto un sastādījām savu labo darbu veikumu TOP-3, 
kurā 

Pirmo vietu ieņem grāmatas „Jaunpils muižas, muižiņas” 
izdošana.

Otrajā vietā Jaunpils muzeja akreditācija, kas ir apliecinā-
jums muzeja atbilstībai valstī pieņemtajiem kritērijiem.

Trešajā vietā piedalīšanās projektu konkursos, piesaistot 
līdzekļus harmonija restaurācijai un izstādes sagatavošanai. Esam 
sagatavojuši informāciju par Jaunpils Atmodas laika aktivitātēm, 
kura lasāma grāmatā „Cerētais un zaudētais”.

Plānojot darbus aizvadītā gada pēdējam mēnesim, centāmies 
ievērot latviskas dzīves tradīcijas – rosoties, jo strādāt ir latviski. Un 
vēl latviskāk ir strādāt ar jēgu un prieku.

Adventes laika pirmajā nedēļas 4. decembrī notika 
gadskārtējā muzeja vadītāju sanāksme Rīgā, kurā parasti tiek no-
zīmētas nākamā gada aktivitātes, īstenojot kultūrpolitikas pamat-
nostādnes 2014.–2020. gadam „Radošā Latvija”, kas ir sabiedrības 
un valsts pārvaldes skatījums uz idejām un vajadzībām, ko kultūras 
cilvēki ir definējuši šajā dokumentā.

Adventes laika otrajā nedēļā Jaunpils muzejā atgrie-
zās Jāņa Kalniņa restaurētais Jaunpils muzeja harmonijs, kas ieguvis 
savu otro elpu skanējuma un vizuālā izskata ziņā. Tas viss – pateico-
ties projekta un Jaunpils novada domes atbalstam. Kā parasti šādās 
reizēs neiztikt bez labiekārtošanas vīru rokām, jo instruments ir ar  
svara ziņā iespaidīgs.

Harmonijs ar palīgu palīdzību atkal mājās.

Adventes laika trešajā nedēļā tika atklāta biedrības 
„Dzīpars” – vadītāja Velga Pavlovska un floristu – vadītāja Guna 
Misāne kopējā izstāde „Sirds logs – baltuma vidū”. Viena no skais-

tākajām izstādēm – ar skaistu atklāšanu, ķekatām, Sarmas Upesle-
jas dzeju un jauku noskaņojumu. Izstāde būs skatāma līdz janvāra 
beigām.

Mirkļi no izstādes atklāšanas. (Vairāk Jaunpils 
mājas lapā www.jaunpils.lv).

19. decembrī notika grāmatas „Jaunpils mui-
žas, muižiņas” atvēršanas svētki. Daudzu gadu  
veikums nu apkopots grāmatā un tika nodots lasī-
tāju vērtējumam. Šī ir vienīgā grāmata, kā lasāms 
Jaunpils novada vēstures stāsts no 13.–20.  gad-
simtam. Novada vēstures grāmata veidota, lai pēc 
iespējas vairāk par līdz šim nezināmo un plašāk 
atklātu interesanto Jaunpils vēsturi. Grāmatas 
vairāk kā 400 lappusēs un 200 attēlos aprakstīti ne 
tikai vēstures notikumi un fakti, bet arī vietas un 
cilvēki, kas Jaunpilī dzīvojuši. Daudzi iespējams 

atradīs savu tēvu un vectēvu, senču un kaimiņu, skolu, viensētu, 
ciemu un citu apkārtnes pieminējumu, uzzinot to nozīmi vēstu-
risku notikumu griežos. Cerams, ka grāmata būs vērtīgs izdevums 
ikvienai jaunpilnieka ģimenes bibliotēkai. Kā paliekošs un nozī-
mīgs ieguldījums Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma izzināša-
nā un popularizēšanā grāmata ir īpašs veltījums Jaunpils novada 
ļaudīm un viņu veikumam. Grāmata ir ļoti grezna un krāšņa, kas 
bija patīkams pārsteigums pasākuma viesiem, kuri bija mērojuši 
tuvākus un tālākus ceļus, lai piedalītos pasākumā. Jaunpilnieki jau 
sen to bija pelnījuši. Vislielākā pateicība Jaunpils novada domei 
un priekšsēdētājai Ligitai Ginterei par atbalstu grāmatas tapšanā. 
Paldies visiem, visiem. Mūs gaida kopīgs darbs pie nākamās grā-
matas par laika posmu no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. 
Grāmatu šobrīd var iegādāties Jaunpils muzejā.

Grāmata ir klāt. (Vairāk Jaunpils mājas lapā www.jaunpils.lv).

Līdz janvāra beigām pilskunga kabinetā būs skatāma izstāde „Ardievas lati-
ņam”.

  
Muzeja jaunieguvumi. Gada nogalē esam saņēmuši papildinājumu muze-

ja krājumam no J.  Siri-
cas, A. Kabaka, A.  Zāg-
manes, J. Kalmes un 
Matiasa fon der Rekes, 
kurš muzejam dāvināja 
Marijas Šarlotes Fran-
ciskas fon der Rekes 
portreta kopiju.

Paldies par jaukajiem 
Ziemassvētku sveicie-
niem un Jaunā gada vē-
lējumiem, kas dod ener-
ģiju un spēku ikdienā!

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka,

Jaunpils muzeja 
vadītājaIzstāde „Ardievas latiņam”.
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Iemūžināt savu karnevāla tērpu 
fotogrāfijā vai vienkārši nofotogra-
fēties savu draugu pulkā aicināja 
fotogrāfs Uģis Grantiņš Laulību zā-
lītē. Tiem, kas vēl nebija izveidojuši 
monstru naktij piemērotu grimu, to 
izdarīja pie vizāžistes Unas Bernato-
vičas un Imidža studijas „UnaStyle” 
stilistes.

Pēc grupas „Zelta vilks”  apmeklētājus izklaidēja grupas „Nakts viesi” mūziķi ar pazīstamām latvie-
šu un ārzemju dziesmu interpretācijām.  

Neskatoties uz to, 
ka 2. janvārī daudziem 
bija jādodas uz darbu, 
karnevālā šogad bal-
lējās teju 500 cilvēki! 
Lai arī gads mums ir 
iesācies monstrīgi, vē-
lamies, lai tas turpmāk 
ir mīlīgs un gaišs!

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,

Reklāmas speciāliste

Foto: Lāsma Zariņa

Vairāk foto pieejams  
www.draugiem.lv/jaun
pilspils

Jaungada karnevāls „Monstru nakts” Jaunpils pilī

Pirmajā dienā, kad Latvijā tiek ieviests lielais monstrs – eiro,  1. jan-
vārī Jaunpils pili piedārdināja Jaungada karnevāls „Monstru nakts”. 
Dažādās pils zālēs monstrīgas atrakcijas un pārsteigumi norisinājās 
visas nakts garumā! 

 Vakara vadītājs.

 Masku apbalvošana – 
1. vietas ieguvēji.

 Pils Lielajā zālē plosījās grupa „Dzelzs vilks” ar 
savu ballīšu programmu „Zelta vilks”, kas spēja satri-
cināt ikvienu  monstru un karnevāla apmeklētāju!

 Grupa „Dzelzs vilks”.

 Dejas un atpūta Viduslaiku krodziņā.  Grupa „Nakts viesi”.

Disko mūzikas un karaokes cienītāji izklaidējās – Rozā zālē, bet 
liegas melodijas Jura Pavlova izpildījumā bija baudāmas Viduslai-
ku krodziņā.

Dejas „Zelta vilka” 
pavadījumā vijās līdz 
pusnaktij, kad notika 
masku parāde, kurā 
sapulcējās monstri, ra-
ganas, spoki, peles un 
pat bruņinieki. 1. vietu 
masku parādē ieguva 
2 monstri. 

Deju starp-
laikos zālē un 
pusnaktī pils pa-
galmā karnevāla 
apmeklētāji vēro-
ja uguns šovu. 

 Uguns šovs 
Jaunpils pils pa
galmā.

Nākotnes pareģojumus varēja iz-
liet laimītēs pils Vīna pagrabā un iz-
zīlēt Taro kārtīs Izstāžu zālē. 

 Foto salons un grimēšanās Laulību 
zālē.



Jaunpils Vēstis8

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 0087. Metiens 950 eks.

2013. gada 5. decembrī ir parakstīts līgums starp Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, Vides investīciju fondu un Jaunpils novada 
domi par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas 
ēkā” Nr. KPFI-15.2/225. 

Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai sa-
mazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un 
panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros plānots īstenot:

Māla ķieģeļu sienas siltināšana, cokola un pamatu siltināšana, grīdas 
siltināšana, augšstāva pārseguma siltinājuma sakārtošana.

Ēkā plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 76.9 kWh/m2.
Projektā plānotais CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 

0.6 kg CO2/Ls.
Projekta indikatīvais KPFI finansējums sastāda  EUR 65 859,04 
(LVL 46 286.00). 
Projektā iekļautās aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jū-

nijam.
Iepirkuma rezultātā būvdarbu veikšanai tika izvēlēta firma SIA „Sil-

tums Jums”, ar kuru noslēgts līgums par darbu veikšanu, līgumcena – 
EUR 121 349,32 (LVL 85 284,79).  Galvenā darbu veikšana notiks marta, 
aprīļa, maija un jūnija mēnešos.

Biedrība „Jaunpils RAC „Rats””  
īsteno projektu 
„Virtuve vieno 

jaunpiliešu paaudzes”
līguma Nr. 5.2./2013-104

Projektu finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds un līdzfinansē Jaun-
pils novada dome.

Projekta īstenošanas laiks –
2013. gada 1. oktobris – 2014. gada 30. novembris

Projekta aktivitātes – 
1. Virtuves – mācību telpas iekārtošana biedrības „Jaunpils RAC 

„Rats”” telpā.
2. Nodarbības – virtuves sarunas – jauniešu un senioru sadarbība, 

nodarbība par veselīgu uzturu.
3. Nodarbības – rosīšanās virtuvē – senioru pieredzes nodošana 

jauniešiem.
4. Virtuves gudrības jaunajām māmiņām.

Šobrīd ir iekārtota virtuve „Rata” telpās, kurā šī projekta ietvaros 
nodarbības sāksies janvārī, taču jau šobrīd ir daudzas idejas par jau-
niem pasākumiem saistītiem ar virtuves izmantošanu ārpus projekta 
aktivitātēm. Tas nozīmē, ka šādas vietas izveidošana tiešām bija svarī-
ga un jau ilgi cerēta iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai.

Biedrība „Jaunpils RAC „Rats”” 
īsteno projektu 
„Nāc pulkā!”

līguma Nr. AKC/2013/063

Projekta īstenošanas laiks –
2013. gada 13. novembris – 2014. gada augusts

Projekta aktivitātes – 
1. Semināru cikls „Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pen-

sijas vecumā”.
2. Radošās darbnīcas dažādu vecumu iedzīvotājiem.
3. Radošo darbu izstāde.

SKOLAS DARBA PLĀNS 
janvārim

17. janvārī Plkst. 12.00 Sporta diena 1.–6. kl. skolēniem un  
  vecākiem „Sniega diena”

21. janvārī Projektu nedēļas 1. diena
  Skolas pašdarbības kolektīvu labdarības 
  pasākumi pansionātos „Rauda” un „Ķīši”

22. janvārī Projektu nedēļas 2. diena

31. janvārī Pasākums „POPIELA” 5.–12. kl. skolēniem 
   plkst. 17.00 

Apsveikumi

Pateicības

Līdzjūtības

Jaunpils novada dome 
aicina darbā 

 labiekārtošanas nodaļas vadītāju
Piedāvājam:
Darbu pozitīvā uz attīstību vērstā kolektīvā. Darba pienākumos 

ietilps sena kultūrvēsturiska centra labiekārtošanas un sakopšanas 
darbu organizēšana, pils parka un novada teritorijā esošo ciemu ap-
kārtnes ainavas veidošana un labiekārtošanas organizēšana.

Pretendentam  izvirzītās prasības:
•	 Augstākā izglītība;
•	 Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā;
•	 Atbildība un precizitāte;
•	 Spēja izstrādāt projektu publiskai ārtelpai;
•	 Spēja izprast kultūrvēsturiskās ainavas un dabas mantojuma 

nozīmi;
•	 Autovadītāja apliecība B kategorija.
Vēlamās prasības: 
•	 Izglītība ainavu arhitekta specialitātē tiks uzskatīta par priekš-

rocību;
•	 Vēlama pieredze struktūrvienības vadītāja darbā.
Izglītību apliecinošus dokumentus, CV un motivācijas vēstuli ar 

norādi „labiekārtošanas nodaļas vadītājs” lūdzam sūtīt uz e-pastu 
pasvaldiba@jaunpils.lv vai iesniegt Jaunpils novada kancelejā līdz 
2014. gada 11. februārim.

Jaunpils domes kancelejas adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.

Telefons uzziņām: 26436651, 63180996.

Atgādinājums
Atgādinām, ka ūdensskai-

tītāja rādījumus un izmaiņas 
patērētāju skaitā jāpaziņo līdz 
nākošā mēneša 5. datumam!
Tālr. 63107103, e-pasts: 
    intacepule.jaunpils@inbox.lv

Ja netiks noziņots skaitītāja 
rādījums pēc stāvokļa uz 01.01., 
tad par 2013. gada decembra 
mēnesi, ūdens patēriņš tiks rē-
ķināts pēc faktiski dzīvojošiem 
patērētājiem!

Veiksmi, veselību un saticī-
bu Jaunajā gadā vēlot

Komunālā saimniecība 
„Jaunpils”

Atgādinājums 
iedzīvotājiem

Atgādinām, 
ka jāpārslēdz līgumi 
par sniega tīrīšanu! 
Līgumus var aizpildīt 

Viesatu pagasta pārvaldē un 
Jaunpils novada domē. 

Jautājumu gadījumā, zvaniet
26436651; 63180996 vai 

rakstiet e-pastā: 
peteris.baranovskis@ 

jaunpils.lv
Jaunpils novada domes 

izpilddirektors 
Pēteris Baranovskis

Paziņojums biedrībām
30. janvārī „Ratā” 15.00–18.00  tiek aicināti visu  biedrību vadītāji (vai pār-

stāvis, ja vadītājs nevar tikt), lai tiktos ikgadējā biedrību sanāksmē. Lūdzu rast 
iespēju katras biedrības pārstāvim piedalīties, jo tiks pārrunāti visu biedrību dar-
bību saistoši un ietekmējoši jautājumi.

Savu dzīves grāmatu mans tantuks aizvēra gada īsākajā dienā. Ir iestā-
jies miers, bet palikušas atmiņas, atmiņas...

... tāpēc es gribu pateikt lielu paldies

 ¾ Inesei Cinei par iejūtību
 ¾ Jānim un Gitai Zeminskiem ar dēlu par palīdzību
 ¾ Vairim Koškinam par atsaucību
 ¾ Jurim Muceniekam par sapratni
 ¾ Dzidrai Krastiņai par izpalīdzību
 ¾ Puķu meitenēm Lienei un Lailai par atbalstu
 ¾ Aīdai Šēferei par sirsnību
 ¾ Mīļš paldies Ritai un Jānim Jēkabsoniem par man doto iespēju

Visiem tantuka un Čipiņa bijušajiem kaimiņiem Jaunajā gadā novēlu 
labu veselību, veiksmi ikdienas gaitās un jaukus kaimiņus!

Paldies visiem!
Judīte Valaine

* **
Kad egles zaros sveces deg...

Liels paldies Strutelniekiem, līnijdejotājām „Vēlziedes”, visiem laba-
jiem cilvēkiem, draugiem, kas mani sveica jubilejā!

Pateicos par darbu Nellijai, Sandrai un viņas ko-
mandai.

Arvīns

Skaistu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji;
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.
        /Latv. tautasdz./

Jaunpils novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā 
gaitā pavadot

Irēnu Jakovļevu
Hariju Gožu

Ko Laimiņa vēlēt grib,  
Gadiņiem mijoties?  
Mazu rūpi, izturību,  
Mīļu vārdu siltumam.
            /Latv. tautasdz./

Jaunpils 
novada dome sveic 
janvāra jubilārus 

nozīmīgās jubilejās!

Juriju Šumeiko 
Rudīti Veisbergu 

Romas Voveri 
Audronu Baumani 

Aivaru Ķīķi 
Baibu Pīlādzi 
Astrīdu Gulbi 
Tatjanu Kalniņu 
Aiju Lavrinoviču 
Ligitu Daugavieti 
Edgaru Misiņu 
Ellu Baumani 

Valentīnu Bērziņu 
Ēriku Birģeli 
Skaidrīti Irbi 
Liliju Kauliņu
Ninu Kazminu 

Veroniku Kreicbergu 
Jāni Liepu 

Helgu Urbāni 

Lai Jaunā gada dienas ir 
                    priecīgas un garas, 
Lai laika pietiek visu padarīt! 
Lai mirkļi laimīgie kā mūžība 
                                  ir gari, 
Bet nelaimīgie aizmirstas jau rīt!

Jaunajā gadā veselību un 
saticību katrā ģimenē vēlot 

Viesatu pagasta 
pārvaldes vadītāja.

Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi.
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par to mīļo un labo, ko devi.

Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu 
biedrei Melitai Gožai ar piederī-
gajiem, dzīvesbiedru Hariju Gožu 
zaudējot.

Pensionāru biedrība 
„Jaunpils”
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