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2016. gada janvāris

Jaungada karnevāls “Džungļu nakts” Jaunpils pilī

turpinājums 2.lpp.

No kreisās: R. Altenburgs, Ē. Strautiņš, J. Krūmiņš, V. Pavlovska, P. Bara-
novskis, L. Gintere, M.Petrova, K. Leimanis. G. Nikolājevs un D. Adiņa 
gada nogales sēdē 17.12. 2015. Foto:B. Rasa

Skaistāko gadu mijas laiku esam aizvadījuši ar baltām 
domām un labiem darbiem. Liels paldies ikvienam, kas ar 
enerģiju, labu darbu, gaišu domu, uzmundrinošu vārdu, un 

siltu roku padara gaišāku ikdienas dzīvi novadā. 
Lai visiem izdodas radīt un dalīties ar skaistiem mirkļiem 

un labiem darbiem 2016. gadā!

Harmoniju, saticību un bezgala lielu ticību visam labajam 
saglabāsim visu nākamo gadu. Lai Pērtiķa Jaunais gads 

visiem dod spēku, veselību un laimi! Visas pārējās ieceres un 
sapņus mēs piepildīsim paši.

Vēl -Jaunpils novada Domes deputāti un darbinieki

Tradicionāli 1. janvārī Jaunpils pilī norisinājās Jaungada karne-
vāls, kurā šogad, sveicot ugunīgo pērtiķi, valdīja džungļu gaisotne 
– mazliet liānas, mazliet palmas un protams, pērtiķi. 

Džungļus pierībināja leģendārā grupa “Credo”, kuras hīti ska-
nēja vairākkārtīgi. 

Grupa “Credo”

Eksotisku noskaņu karnevālam piešķīra šova deju grupas “SPI-
RIT” meitenes, dejojot brazīļu, kubiešu un indiāņu ritmos. 

 Šova deju grupas “SPIRIT” dejotājas

Visa vakara garumā varēja apmeklēt hennas un vizāžistu darb-
nīcu, nofotografēties, izmantojot FOBO foto kasti, kā arī apgleznot 
piparkūkas un liet sveces. 

 
Karnevālā netika aizmirstas tā tradicionālās vērtības – laimes 

liešana un nākotnes pareģojumi. 
Pusnaktī notika masku parāde, kurā, kā jau tas pienākas, mas-

kas demonstrēja tērpus un raksturus. Žūrijā bija gan pasākuma or-
ganizatori, gan karnevāla apmeklētāji.
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 Savukārt, īpašo pirts “Amāja” saimnieka simpātijas balvu saņē-
ma otrs Alu cilvēku pāris. 

Pēc pusnakts bija skatāmi bārmeņu triki Biezpiena un Rozīnes 
izpildījumā. 

Bārmeņi Biezpiens un Rozīne

Rīta pusē dejas turpinājās grupas “LaBamba” muzikālajā pava-
dījumā!

Grupa “LaBamba” 
Varbūt pateicoties aukstajai naktij, džungļus izbaudīt bija iera-

dušies vairāk kā 900 apmeklētāju, kas ir līdz šim lielākais apmeklē-
tāju skaits karnevālā! 

Jaungada karnevāls Jaunpilī nākamgad nemainīgi - 1. janvārī!
Informāciju sagatavoja:

Inga Krūtaine
Reklāmas speciāliste Jaunpils pils

Foto: Lāsma Zariņa, Inga Krūtaine 

turpinājums no 1.lpp. 

AKTUALITĀTES

 Lauris Dzelzītis 
Jautrības uzturētājs - vakara vadītājs, bija aktieris Lauris Dzel-

zītis, kurš, kamēr žūrija apspriedās, nolēma, ka ir jāiemāca haizivij 
peldēt. Viņu atbalstīja arī apmeklētāji un haizivs devās savā pirmā 
peldējumā pāri zālei. 

Haizivs peldējums pāri zālei

Šogad karnevālā tika apbalvotas sekojošas maskas - pirāte un 
zirgs, džungļu iemītniece, Bizbizmārītis, papagailis, zilonis, pan-
du trio, haizivs un draugi, Zirnekļcilvēks, viesi no siltajām zemēm, 
Lauva un tīģeriene, kā arī ādās tērptie Alu cilvēki. 

Jaunpils novadu 2016. gadā 
varēs redzēt kanālā TV24
Informējam, ka sižetus par Jaunpils novadu 2016. gadā va-

rēs redzēt kanālā TV24. Sižeti par aktualitātēm Latvijas novados 
skatāmi ik darba dienu plkst. 6.00 un 7.30 raidījumā 5 Novadi 
Latvijā, kā arī sestdienās un svētdienās plkst. 8.30 Nedēļas kop-
savilkumā.

Sižeti atrodami arī www.tvnet.lv, www.jaunpils.lv, Jaunpils 
novada Domes twitter.com, facebook.com ,.draugiem.lv kontos

Tāpat kā 2015. gadā, arī šogad katru mēnesi 3 interesantākos 
pasākumus iemūžināsim tv.

Gaidīsim  idejas un ieteikumus!
Baiba Rasa, tel. 20204694
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VIESATU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS

17. DECEMBRA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

JAUNPILS NOVADA DOMES GALVENĀ GRĀMATVEŽA 
AMATA PIENĀKUMUS TURPMĀK PILDĪS ANTA SKUJA 

26.decembrī Viesatās kopā pulcējās 
maze ķipari. Bērnus apciemoja rūķis, kr-
auklis, pārsliņa un mazā raganiņa. Pašiem 
bija jāsagatavo eglīšu rotājumi jāpalīdz ro-
tāt eglīte, uzburt sniegs un jāmeklē rūķis. 
Un, protams, neizpalika arī rotaļas.

Savukārt 28.decembrī Viesatās kopā 
pulcējās pensionāri uz svētku pusdienām. 
Pasākumā priekšnesumu sniedza folkloras 
kopa ”Viesi”. Vadītāja Arianda Puriņa bija 
atvedusi līdzi trīs bērnus no Ceraukstes, kas 
arī dziedāja dziesmas un spēlēja dažādus 
instrumentus. Par mūziku rūpējās Madars.

9.01.16 Jaungada karnevāls kopā ar 
grupu “Dakota.

3.vieta - Mūķeņu kompānija
2. vieta - Atraktīvais mērkaķēns
1.vieta King kongs un mazā raganiņa
Grand Prix balvu ieguva Milzīgais pēr-

tiķis
Veicināšanas balviņas saņēma Bēgļi, 

Salātlapiņai un mērkaķītim, labā raganiņa, 
enģeļis, Pepija Garzeķe.

Paldies par radošu izpaušanos arī visām 

pārējām maskām.
 06.02.16 Sārtā ballīte kopā ar grupu 

“Vēja runa”

27.02.16 Jaunpils novada pašdarbnieku 
balle kopā ar “Ingu un Normundu.”

Inga Kalviņa, Agita Rulle

Jaungada karnevāls Viesatu kultūras namā

- Atļāva izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Zeltiņi”, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā zemes 
vienības 24,00 ha platībā sadalīšanai trīs 
zemes gabalos. 

- Apstiprināja lēmumu par �nansiālo 
atbalstu Biedrībai „Kandavas partnerība”. 
Ikgadējo biedra naudu EUR 70,00 un EUR 

800,00 biedrības aktivitātēm ieplānos Attīs-
tības nodaļas kārtējā gada budžetā. 

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

- Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 
par pašaizliedzīgu personisko ieguldījumu 

Jaunpils pašvaldības tēla veidošanā un pār-
stāvēšanā vietējā, valsts un starptautiskā 
mērogā piešķīra prēmiju 50% apmērā no 
mēnešalgas. 

Domes sēdes lēmumi izvērstā veidā 
un sēdes audio ieraksts domes mājas lapā 
www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja I.Lapsa

4. janvārī Jaunpils novada Domes galvenās grāmat-
vedes pienākumus sāk pildīt Anta Skuja. 

Anta ir ieguvusi augstāko izglītību ekonomikā ar 
specializāciju grāmatvedībā un �nansēs Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē, kas ir devusi labus pamatus 
profesionālajām zināšanām.

Līdzšinējā darba pieredze ir bijusi starptautiska 
mediju uzņēmuma grāmatveža un galvenā grāmatveža 
amatos, kā arī tirdzniecības uzņēmuma galvenā grāmat-
veža amatā, kuros ir iegūtas praktiskas zināšanas �nan-
sēs un grāmatvedībā, grāmatvedības procesa organizē-
šanā un vadībā. 

Vēlam veiksmi pieņemot izaicinājumu strādāt paš-
valdības grāmatvedībā!

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa
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IZPILDDIREKTORS PĒTERIS BARANOVSKIS 
PAR PADARĪTO 2015. GADĀ

Pagājušajā gadā visi kopā esam pavei-
kuši gan mazus, gan lielus ieplānotos dar-
bus. No šodienas atskatoties uz paveikto, 
sasniegtie rezultāti tik organiski iekļaujas 
kopējā skatā, ka lai arī pagājis salīdzinoši 
neilgs laiks, jau liekas ka tā ir bijis jau sen. 
Taču ieskatoties dokumentos redzam, ka 
tas ir paveikts 2015 gadā. Lielākie veikumi 
pagājušajā gadā bija: 

Gada sākumā iepirkām jaunus autobu-
sus-ISUZU un VW, nokalpojušo autobusu 
vietā, skolnieku pārvadāšanai. 

Pateicoties siltajam, lietainajam laikam 
janvārī mainījām ceļa posma Sviļi Rogas 
Rūšu strauta izskaloto caurteku un atjau-
nojām ceļmalas grāvjus. Šajā ceļa posmā 
sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, kuri 
sev piederošajā meža īpašumā pārtīrīja no-
teces grāvi, kurā tiek novadīti arī nokrišņu 
ūdeņi no ceļa šis ceļa posms vairs nav tik 
mitrs. 

Visu ziemu intensīvi tika zāģēti vecie un 
bīstamie koki kapsētās un parkā, kuru liet-
derīgo koksni sazāģējām materiālos, zarus 
malkā, bet celmus kas traucē zāliena kop-
šanai izfrēzējām.

Iestājoties pavasarim uzsākām darbus 
ceļu kopšanā. Pagājušajā gadā sākām uz-
stādīt videonovērošanas kameras Jaunpils 
centra teritorijā un pie skolas. 

Veicām iepirkumu degvielas piegādei, 
kurā uzvarēja SIA Lukoil Baltija R. 

Ir izbūvētas jaunas pieejamākas pils tu-
aletes ar ieeju no pagalma. 

Pārtīrīta Rūšu strauta gultne un veikta 
rekonstrukcija tam pieguļošo lauksaim-
niecības zemju meliorācijas sistēmās. Lai 
arī darbu veikšanai paredzētie termiņi bija 
saspringti, pateicoties sausajai vasarai visi 
darbi tika paveikti līgumā noteiktajā lai-
kā. Sakarā ar to, ka veicot darbus bija ne-
pieciešamība izrakt vairāk nekā sākotnēji 
bija paredzēts projektā un izraktā masa ir 
ļoti mitra tad pašreiz izveidojusies sala nav 
nolīdzināta. Šis darbs būs jāveic vēlāk pēc 
masa izžūšanas vai nu izlīdzinot pa salu vai 
aizvedot lieko prom. 

Veicām arī sociālā dienesta telpu izvei-
di pirmajā stāvā Ērģelnieku ēkas daļā pre-
tī baznīcai. Arī veicot darbus šajā ēkā bija 
nepieciešams veikt neatliekamus papildus 
darbus, tā teikt pie vienas rakšanas, kā re-
zultātā ir sakārtota drenāža un nosiltināti 
pamati arī gar sporta zāles sienu kur mit-
rums tagad vairs nebojā telpas sienas. 

Pie Ērģelniekiem tagad ir arī moderna 
publiskā tualete, kas labi kalpos gan vietē-

jiem, gan iebraucējiem.
Šajā ēkas daļā būs arī Jaunpils novada 

apmeklētāju apkalpošanas centrs, kurā va-
rēs iesniegt iesniegumus un saņemt gan 
pašvaldības, gan valsts iestāžu e-pakal-
pojumus, kā arī veikt īpašuma nodokļu 
un pašvaldības nodevu iemaksas. Arī šie 
pakalpojumi būs pieejami telpās pirmajā 
stāvā. Sīkāk par iespējamajiem pakalpoju-
mu veidiem informēsim turpmāk. Centra 
atvēršana paredzēta martā. 

Paredzam, uz šo ēkas daļu otrajā stāvā 
pārcelt arī būvvaldi un nekustamo īpašumu 
nodaļu, attīstības nodaļu, bāriņtiesu, sēžu 
zāli, kā arī izīrēt telpu PSIA ”Jaunpils KS” 
grāmatvedībai. Tas uzlabos darba apstākļus 
un šo pašvaldības darbinieku pieejamību 
apmeklētājiem. 

“Ērģelnieki” 
Paralēli lielajiem projektiem veicām arī 

vairāku pašvaldībai piederošu īpašumu uz-
turēšanas darbus: 

Tika nomainīts bojātais jumts, garāžas 
vārti, logi, kā arī iebetonētas grīdas daļā 
līdz šim neizmantoto telpu, īpašumā “Dū-
meņi”. Tas nodrošināja ērtākus pašvaldības 
transporta līdzekļu novietošanas apstākļus. 

Nomainījām Ērģelniekos jumta note-
ces trubu un sakārtojām virs sporta nama 
jumta malas, kā arī atjaunoja segumu virs 
Amatu mājas kāpņu telpas.

Nomainījām sabrukušo gājēju celiņu 
segumu gar Pils ielu pretī pastam un celi-
ņu uz Viesatu pārvaldi, kā arī sadarbībā ar 
draudzi Baznīcas ielā pie baznīcas ieejas. 
Segums tika atjaunots arī pie ieejas Amatu 
mājā un pie atjaunotās Ērģelnieku ieejas.

Īpašumam “Jaunkalni” tika nomai-
nīts apkures katls un veikts katlu telpas 
remonts, kā arī ārpusē pa ēku perimetru 
veikti nokrišņu ūdens noteces regulēšanas 
darbi.

Tika atjaunots futbola laukuma se-
gums, kura atjaunošanā piedalījās arī vai-
rāki novada uzņēmēji ar materiāliem un 
tehniku, kas ļāva visiem kopā izdarīt labāk 

un vairāk nepalielinot budžetā plānoto lī-
dzekļu apjomu.

Labiekārtošanas dienesta vajadzībām 
ir iegādāti pļāvējs un trimeri nolietojušos 
vietā.

Greidera motora kapitālā remonta dēļ 
rudens bija saspringts, jo ceļu virskārta ir 
nolietojusies un ilgi negreiderējot ātri vei-
dojas bedres, īpaši uz intensīvāk lietota-
jiem, taču tagad greideris ir atkal darbā un 
īsi pirms saliem paspējām galvenos ceļus 
nogreiderēt. Protams, pareizi būtu remon-
tus veikt kad nav jāgreiderē, taču šoreiz 
nebija izvēles, jo motors beidzās uz ceļa 
un ieilga speci�sko rezerves daļu piegādes 
dēļ. Šoziem tiks veikts remonts pārējiem 
atklātajiem defektiem un nākamajā sezonā 
varēs strādāt bez liekiem saspringuma mo-
mentiem. 

Asfalta bedrītes saremontējām, bojā-
tajās vietās grants virskārtu atjaunojām 
ar drupināto maisījumu visā novada teri-
torijā, tiesa gan ne visās nepieciešamajās 
vietās. Darbus turpināsim šogad. Lielākie 
virskārtas atjaunošanas un ūdens novadī-
šanas darbi ar granti tika veikti ceļam uz 
Veclauku kapiem, Rogu ceļam un Trīdiķu 
ceļam, bet Teiku ceļam tika atjaunotas ar 
drupināto maisījumu asfalta malas.

Veicām Sudrabu ielas tilta pie Jaunkal-
niem pamatu konservāciju, faktiski atjau-
nošanu.

Pilij esam noslēguši līgumu par ener-
goaudita veikšanu un būves tehnisko no-
vērtējumu, kas ir nepieciešams saskaņā 
ar normatīvajos aktos noteikto, kā arī ne-
pieciešams iesniedzot projektus līdzekļu 
piesaistei pils ēkas fasādes atjaunošanai un 
jumta seguma atjaunošanai. 

Ir uzsākts arī intensīvāk lietojamo ceļu 
ar grants seguma stāvokļa ekspertu novēr-
tējums, kas nepieciešams tālākai projektu 
izstrādei un šo ceļu virsmas pārbūvei ap-
gūstot ES līdzekļus. 

Visiem šiem uzskaitītajiem darbiem pa 
vidu notika dažādi citi notikumi, sadarbī-
bas ar kolēģiem un novada uzņēmējiem, 
ko parasti saucam par ikdienas darbiem, 
taču bez šiem šķietami mazajiem ikdienas 
darbiem un katra iesaistītā cilvēka labas 
līdzdarbošanās man nebūtu tik daudz ko 
rakstīt par paveikto. 

Gada nogalē pilī bija pasākums, kuru 
izjuta arī daļa novada uzņēmēju un dau-
dzi novada iedzīvotāji- LPIA (Latvijas paš-
valdību izpilddirektoru asociācija) gada 
kopsapulces pasākums, kura laikā mums 
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jaunpiliešiem bija iespēja ne tikai apliecināt 
šādu lielu pasākumu organizēšanas prasmi, 
bet arī parādīt daļu no mūsu uzņēmējiem. 
Spriežot pēc apmeklētības un kolēģu at-
sauksmēm pasākums izdevās.

Šajā gadā turpināsim iesāktos darbus 
pašvaldības īpašumu sakārtošanā un teri-
toriju labiekārtošanā. Tas attiecas gan uz 
pašvaldības ceļiem, gan pašvaldībai pie-
derošajām ēkām, gan dzīvokļiem. Darāmā 
ir pietiekami. Tāpēc pateicos visiem par 
sadarbību pagājušajā gadā un novēlu vese-
lību, veiksmi un sapratni šajā gadā. Tad arī 
iespējas paveikt iecerēto būs. 

Atgādinām, ka ar 2015. gada 1. jūliju 

spēkā stājas grozījumi MK 21.06.2011. g. 
noteikumos Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrēšanas kārtība, saskaņā ar ku-
riem suni drīkst atsavināt-pārdot, atdot, 
nodot adopcijai, dāvināt u.c. tikai tad, ja 
tas ir apzīmēts ar mikroshēmu (čipēts) un 
reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC) uz atsavinātāja:

23.2 No 2015. gada 1. jūlija suņa īpaš-
nieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadīju-
mā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta 
mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datu-
bāzē uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, 
kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ār-
valstīs).

Ja suni nav paredzēts atsavināt, bet tas 
vēl nav čipēts un reģistrēts valsts vienotajā 
datu bāzē, dzīvnieka īpašniekam tas jāizda-
ra līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Suņu īpašnieku ievērībai –čipēts suns 
skaitās reģistrēts atbilstoši MK noteiku-
miem Nr. 491 tikai tad, ja informācija par 
suni reģistrēta Lauksaimniecības datu cetra 
datubāzē. Ikviens dzīvnieka īpašnieks var 
pārliecināties par šo faktu LDC mājas lapā 
DZĪVNIEKU REĢISTRĀ. 

Top jauni pašvaldības saistošie noteiku-
mi par dzīvnieku turēšanu Jaunpils novadā. 

Pēteris Baranovskis
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

Foto:B. Rasa

INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS ZIŅAS 

Jaunpils novada Domes darba laiks:

Jaunpils no-
vada Domes 
darba laiks:

Darba laiks

Domes ad-
ministrācijas 
(speciālistu) 
pieņemšanas 

laiks

Maksājumu 
pieņemšanas 

laiks

Pirmdiena 8.00.-12.00, 
13.00-18.00

9.00-12.00, 
13.00- 18.00

9.00-12.00, 
13.00- 18.00

Otrdiena 8.00.-12.00, 
13.00-17.00 – –

Trešdiena 8.00.-12.00, 
13.00-18.00 – 9.00-12.00, 

13.00- 18.00

Ceturtdiena 8.00.-12.00, 
13.00-17.00

9.00-12.00,
13.00-17.00

9.00-12.00,
13.00-17.00

Piektdiena 8.00- 14.00 – –

Viesatu pagasta pārvaldes darba laiks:

Nedēļas diena Darba laiks Apmeklētāju pie-
ņemšana

Pirmdiena 9.00-15.00 9.00-15.00
Otrdiena 9.00-15.00 –
Trešdiena 9.00-15.00 9.00-15.00

Ceturtdiena 9.00-15.00 –

Novada domes priekšsēdētājas apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 9.00 - 12.00 13.00-18.00
Viesatu pag. pārvaldē: 1x mēnesī, laiks tiek saskaņots

Domes priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00 - 12.00 13.00-18.00

Izpilddirektora apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00 - 12.00 13.00-18.00

Bāriņtiesas pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 14.00-16.00
Ceturtdienās 10.00-12.00
Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša 1.un 3. trešdienā no 9.00-12.00

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:
Pirmdienās, ceturtdienās
9.00-12.00, 13.00-18.00 
Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša 1.un 3. trešdienā no 9.00-12.00

Nekustamo īpašumu speciālista pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 9.00-12.00, 13.00-18.00
Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 9.00-
12.00

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00-12.00, 13.00-18.00

Būvvaldes pieņemšanas laiks:
Katra mēneša 1. ceturtdiena no plkst. 8.00-12.00
Katra mēneša 3. trešdiena no plkst. 13.00-17.00

Lauksaimniecības konsultanta pieņemšanas laiks:
katra mēneša 3. piektdienā 9.00-12.00
Viesatu pag. pārvaldē: Pirmdienās un trešdienās 9.00-15.00 

2015. gadā Jaunpils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā salaulāti 52 pāri, starp tiem 
8 pāri ir Jaunpilnieki. Jaunpils baznīcā biju-
šas četras laulības. Novadā ir piedzimuši 33 
bērniņi, 13 zēni un 20 meitenes. Tajā skai-
tā mēs priecājamies arī par abiem dvīnīšu 
pāriem. Neparastāko vārdiņu vidū zēniem 
ir Rodrigo, Rodijs, bet meitenēm – Kima. 

Savukārt četriem bērniņiem vecāki ir izvē-
lējušies ielikt divus vārdiņus. Populārākos 
vārdus nebūs iespējams nosaukt, jo neviens 
no vārdiņiem neatkārtojas. 

Novadā miruši 48 iedzīvotāji.
Dzidra Krastiņa,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

INFORMĀCIJA 
IEDZĪVOTĀJIEM

PSIA “Jaunpils KS” informē, ka ar 2016. 
gada 1.februāri par komunālajiem maksā-
jumiem skaidrā naudā kasē tiks piemērota 
komisijas maksa 1.30 EUR apmērā par pa-
kalpojumu.



Jaunpils vēstis6. Decembris 2015

www.jaunpils.lv

AKTUALITĀTES

LATVIJAS GODA ĢIMENES APLIECĪBAS 
„3+ ĢIMENES KARTE” IZSNIEGS ARĪ TURPMĀK

5.janvārī, valdība vienojās, ka Latvijas 
Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes kar-
te”, kas izsniegtas līdz 2015.gada 31.decem-
brim, turpinās darboties visu 2016.gadu, 
informē Labklājības ministrija (LM). 

Šīs kartes piešķir, ja ģimenē ir trīs vai 
vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai 
līdz 24 gadu vecumam, ja bērns mācās. 
Tās mērķis ir veicināt daudzbērnu ģimeņu 
labklājību, sniedzot atvieglojumus dažādu 
pakalpojumu saņemšanā daudzbērnu ģi-
menei.

LM uzsver, ka „3+ Ģimenes karte” ir ne 
tikai kā daudzbērnu ģimenes statusu aplie-
cinošs dokuments, bet šīs kartes īpašnie-
kiem ir arī tiesības saņemt atvieglojumus 
tiem pakalpojumiem, kurus sniedz atseviš-
ķas valsts un pašvaldību institūcijas, juri-

diskas un �ziskas personas. 
Lai ieviestu Latvijas Goda ģimenes ap-

liecības atbalsta programmu, laikā no 2013.
gada līdz 2015.gada decembrim norisinājās 
pilotprojekts. Tā laikā sadarbībā ar Sabied-
rības integrācijas fondu un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldi izstrādāta kartes 
izsniegšanas kārtība un nodrošinātas atlai-
des daudzbērnu ģimenēm vairāk nekā 150 
dažādu nozaru uzņēmumos.

2015.gada septembrī SIA „Hannu Pro” 
veiktajā aptaujā par kartes lietošanu pie-
dalījās vairāk nekā 3000 karšu lietotāji – 
daudzbērnu ģimeņu pārstāvju. Aptaujāto 
vecāku – karšu īpašnieku – viedoklis par 
„3+ Ģimenes kartes” noderīgumu arī turp-
mākajos gados liecina, ka lielākā daļa jeb 
94% respondentu uzskata šādu karti par 

noderīgu viņu ģimenei arī nākotnē.
Iesniegumu par kartes piešķiršanu var 

iesniegt elektroniski, portāla www.goda-
gimene.lv sadaļā „Piesakies kartei”, kā arī 
personīgi fondā, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu. 

Kartes turpinās izsniegt Sabiedrības in-
tegrācijas fonds, vienlaikus veicinot valsts, 
pašvaldību un privāto uzņēmumu iesaistī-
šanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģime-
nēm.

Līdz 2015.gada decembrim „3+ Ģime-
nes kartes” saņēmuši 14 096 daudzbērnu 
ģimeņu vecāki.

Informāciju sagatavoja:
Viktorija Buraka, Labklājības ministrijas 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Neviena zvaigzne, pat arī Ziemassvētku naktī 
Netiks dāvināta tāpat vien: nolikta pie kājām,
Pie namdurvīm vai pēkšņi aizdegta sirdī -
Visu, visu vajadzēs pašiem radīt ar dvēseli,
Dvēseli dzirdīgu...
Neviena zvaigzne, pat arī Ziemassvētku naktī,
Netiks pēkšņi ielikta kabatā
Kā spoži mirdzoša poga:
Visu, visu vajadzēs pašiem radīt no gluži nekā – 
No gaismas, no sīkas gaismiņas
Tieši sirds logā 
  /pēc M. Laukmanes/

 Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties novada uz-
ņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un atsaucī-
giem cilvēkiem, kuru atbalstam pateicoties apciemojām 50 vien-
tuļos pensionārus, 9 bērnus ar īpašām vajadzībām. Bērni rotaļājās 
un priecājās piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis atnesa 
476 bērniem saldumu paciņas, 67 bērniem grāmatas un spēles, 120 
pensionāri Viesatās un Jaunpilī kopā priecājās Ziemassvētku bal-
lēs, dejas un labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un “Ķīšu” pan-
sionātiem. 14 Audžuģimenes un 3 aizbildņu ģimenes apmeklēja 
Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Sudraba slidas”, 142 cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām un Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieki 
saņēma �nansiālu atbalstu.

Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sūtīja:
- Aigars Jakovels
- SIA“Joži” un SIA“Pētertāles” Sproģu ģimene,
- SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimene, 
- kafejnīca „Līvas” Dagmāra Altenburga, 
- AS Jaunpils LIS 
- SIA “Levestes Dārzs” -Andris Zanķis, Zinta Mielava un 
  Dmitrijs Sidorenko, 
- A/S Jaunpils pienotava Viesturs Krilovs,
- AS „Kurzemes CMAS” Gatis Kaķis, 
- A/S Zentenes lauksaimnieks priekšsēdētājs 
  Normunds Zelčāns un Malda Niedre, 
- SIA „Prostone” Mundis Kurmahers, 
- SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene,

- SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zandersone,
- SIA „Jaunpils zobārsts” Ilze Rencberga, 
- SIA „Karamele” Gita Zeikmane, 
- I/U „MC” īpašnieks Modris Cīrulis, 
- SIA „Mārksmens” Dace Broka un Aija Bērziņa,
- SIA “Lestenes maiznīca” Knuts un Iluta Rautsepi, 
- SIA „Bēnes PB” priekšsēdētājs Grigorijs Sidorčiks un 
  Līga Andreca,
- SIA „Priednieks”, Priednieku ģimene, 
- IK“Niedres O” Daila un Oskars Niedres,
- z/s”Upenieki” Birģeļu ģimene,
- z/s “Jaundziras” Andersonu ģimene,
- z/s„Ciemgaļi” Arvis Nikolajevs,
- z/s„Arāji” Metlu ģimene,
- z/s “Bramaņi” Štolceru ģimene,
- z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
- z/s „Brīvzemnieki” Violas Lūses ģimene,
- z/s „Gundegas” Inas Gulbes ģimene, 
- z/s„Ošnieki” Smeltes un Zonbergu ģimenes, 
- z/s „Priežkalni” Arta Graudiņa ģimene, 
- z/s „Melkaļi” Lūšu ģimene, 
- z/s„Vārpas” Šāginu ģimene,
- z/s „Vecčakši” Ravu ģimene,
- Kabaku ģimene
- z/s„Jumpravnieki” Guntis Nikolajevs,
- Līvijas Jauces ģimene,
- Andra Ārgaļa ģimene,
- Valda Bieranda ģimene. 
- „7 balles”- Kaspars Brikulis, 
- z/s”Mežavoti” Margas Jēkabsones ģimene
- z/s„Mežvīni” biškope Judīte Valaine,
- Biruta un Kārlis Šteini,
- Ilze Strode,
- Andrejs Lauriņš,
- Edijs Pahmurkins,
- Andis Aleksejenoks, 
- Elita Birģele,
- „Tukuma Neatkarīgās ziņas”.
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Muzeja ziņas

Pašvaldības iestādes un struktūrvienības - P/a “Jaunpils” un SIA 
“Jaunpils pils” direktore Kristīne Liepiņa, Silva Nordena, Sandra 
Zariņa un kafejnīcas kolektīvs, Viesatu kultūras darba organizato-
re Agita Rulle un Inga Kalviņa folkloras kopa „Viesi”, Jaunpils vsk. 
direktors Jānis Liepiņš, skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne, 
Mārīte Kabaka, Agita Trokša, Tamāra Juzupa, dziedošie, dejojošie 
un teātri mīlošie kolektīvi. 

- Pagasta sabiedriskās organizācijas - Baptistu draudze, biedrī-
ba, pensionāru apvienība ”Jaunpils”, līnijdeju dejotājas “Vēlziedes” 
un „Vīgriezes”, Cukura diabēta biedrība.

- Mūsu kolēģi - Baiba Rasa, Skaidrīte Dzeguze, Dace Adiņa, 

Elīna Ūdre, Ilze Zorika, Aivis Krūmiņš, Pēteris Baranovskis, Gvido 
Leiburgs un labiekārtošanas dienesta kolektīvs, Ita Lapsa, Žanete 
Barone, Vita Petrova, Mārīte Petrova, Vija Rasa, Māra Zilberte, 
Staņislavs Bugaičuks, Vairis Koškins, Rostiks Ariko, Dzidra Kra-
stiņa, Elīna Liepiņa. 

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

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi un labiem 
notikumiem piepildītu Jauno 2016. gadu!

Ligita Gintere, Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja, 
Inita Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

Svētku laikā mēs kļūstam domīgāki. 
Jau jūtot egļu zaru un piparkūku smaržu 
gaisā, pamazām sākam vērtēt, izvērtēt, 
pārvērtēt- notikumus, lietas un sajūtas- 
sevī un pasaulē, tuvāk un tālāk. Bijuši 
gan skaisti un aizraujoši, gan skumji un 
traģiski, gan vienkārši mīļi vai smiek-
līgi mirkļi. Kaut kur tie mūsos paliks, 
aizķersies, un varbūt no kāda izaugs kas 
cits-lielāks un svarīgāks. Aizvadītā gada 
nogalē nepietrūka brāļu Ziemeļu dzie-
dātās dziesmas “Uzsniga sniedziņš balts 
“siltās noskaņas. Tādēļ šo gadu dzīvosim 
ar domu un laba vēlējuma spēku, ko cits 
citam sakām svētkos.

Jaunpilī 2016.gadā godina. “Mēs pā-
rāk maz savos novados ieklausāmies no-
vadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, 
kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu 
mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedri 
nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos 
tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas 
nesēju censoņu devumu savai vietai un 
cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vie-
tējo dzīvesspēju! “, rakstījis Im. Ziedonis 
savā darbā “Leišmalīte”. Šos Im. Ziedoņa 
vārdus mēs esam ņēmuši kā vadmotīvu 
mūsu ikgadējai informācijai par Jaunpils 
godināmajiem novadniekiem un īpašajām 
sabiedriskajām aktivitātēm 2016. gadā. Ap-
kopojot materiālus,esam kārtējo reizi pār-
liecinājušās par sakāmvārda “Nevis vieta 
grezno cilvēku, bet cilvēks vietu” patiesību. 
Kādi lieliski cilvēki mūsu novadā dzīvojuši 
un dzīvo un notikumi iekrāsojuši un iekrā-
so mūsu ikdienu, radot pozitīvas sajūtas. 
Ar sagatavoto informāciju būs iespējams 
iepazīties Jaunpils novada mājas lapā www.
jaunpils.lv. Interneta vietne tiešām ir ļoti 
laba informatīvais uzziņas vieta, jo aizvadī-
tajā gadā ar šī uzziņas veida palīdzību savus 
radiniekus meklējuši cilvēki no Latvijas, 
Krievijas un ārzemēm. Plašāka informācija 
par minētajiem cilvēkiem un notikumiem 
iespējams iegūt Jaunpils muzejā. Aicinu 
visus kļūt par šī informatīvā materiāla līdz-
veidotājiem un informēt par neprecizitā-

tēm un kļūmītēm.
Guntas Kraulere- profesionāla māks-

liniece ar maģistra grādu vizuāli plastiskā 
mākslā, izmēģina dažādus mākslas veidus 
un izpaužas atšķirīgās tehnikās, par ko mēs 
varam pārliecināties arī Jaunpilī skatāma-
jā izstādē. No 1986. gada skolotāja Saldus 
mākslas skolā, dzejniece – 2 grāmatu ‘Kad 
zvaigznēs pienenes snieg”, “Uz degoša tilta 
“autore. No 2014. gada vada J. Rozentāla 
Saldus mākslinieku grupu- ir tās māksli-
nieciskā konsultante. Jaunpilī māksliniecei 
dzīvo daudz skolasbiedru, jo viņa no 1969.-
1972. gadam mācījusies Jaunpils vidussko-
lā. Izstāde Jaunpils muzejā būs skatāma līdz 
janvāra beigām. 

Izstāde par Mārtiņu Freimani- dzie-
dātāju, komponistu, dzejnieku, aktieri, rai-
dījumu vadītāju. Šogad 27. janvārī aprit 5 
gadi, kopš viņa pāragrās aiziešanas mūžībā. 
Bērnību pavadījis Aizputē, studējis angļu 
�loloģiju. Kopš 1994. gada kļuva par grupas 
“ Tumsa” solistu. Kopā ar grupu iznākuši 
6 albumi. Piedalījies Eirovīzijas dziesmu 
konkursā kā dziedātājs un komponists. Lie-
pājas teātra izrādē “Kaupēn, mans mīļais” 
ar lieliem panākumiem izpildīja titullomu. 
Piedalījies Latvijas Televīzijas seriālos.2004. 
gadā klajā nāk viņa dzejoļu krājums “Zālīte 
truša dvēselei”. 2005. gadā viņš rada mūzi-
ku mūziklam ”Autoplanēta”. 

2011. gadā iznākušajā �lmā “Dancis pa 
trim ”Mārtiņš Freimanis spēlēja divas lo-
mas. Liela �lmas daļa uzņemta Jaunpilī.

Šodien Mārtiņa vairs nav, bet dziesmas 
turpina skanēt un dzīvot savu dzīvi.

Pēc viņa nāves izveidots Mārtiņa Frei-
maņa fonds-www.m�.lv ar mērķi- uzturēt 
dzīvu mūžībā aizgājušā mūziķa piemiņu. 
2015. gadā A. Krievs izveidoja dokumen-
tālo �lmu ”Freimis. Mārtiņš Freimanis”. 
2015. gadā Aizputē tika atklāta foto izstāde 
“Mārtiņš Freimanis amatieru foto redzēju-
mā”. Fotogrā�jas izstādei atvēlējuši Freima-
ņa draugi un klasesbiedri, kolēģi un talanta 
cienītāji.

Foto izstāde Mārtiņa Freimaņa piemi-

ņai Jaunpils muzejā būs skatāma no 15. 
janvāra.

Barikādēm 25 gadi. Šī gada janvārī 
apritēs 25 gadi, kopš 1991. gada barikāžu 
vēsturiskajiem notikumiem, kas mūsu val-
stij deva brīvību un neatkarību. Tā laika 
barikāžu notikumos ļoti nozīmīgu lomu 
ieņēma Latvijas lauku ļaudis, kas ar lauk-
saimniecības, meliorācijas un celtniecības 
tehniku no visiem Latvijas reģioniem devās 
uz Rīgu veidot barikādes, būvēja dzelzsbe-
tona aizsargsienas Vecrīgā, ap televīzijas 
torni, Latvijas Televīzijas ēku, ar kuģiem 
bloķēja Daugavu, lai aizsargātu savu nāci-
ju, zemi un atdzimstošo valsti. Arī Jaunpils 
novada ļaudis bija ļoti aktīvi šo notikumu 
dalībnieki. Par šo laiku, notikumiem un 
ļaudīm, Jaunpils muzejā no 12. janvāra būs 
skatāma izstāde “Atmiņu un sirds ugunsku-
ri Jaunpilī”.

Restaurēti seni priekšmeti un no 3. 
janvāra apskatāmi ekspozīcijā “Jaunpils 
muižas, muižiņas”.Tie ir 14.-15. gadsimta 
sakta, kas atrasta Kartavkalnos, 9.-11. gad-
simta šķēpa gals atrasts Dekšņās un 9-11.
gadsimta dzelzs cirvis. Priekšmetu restau-
rācija nav no lētākajiem procesiem. Tā-
dēļ muzejā esam izveidojuši restaurācijas 
priekšmetu plānu, šajā procesā priekšme-
tus iekļaujot pēc nozīmīguma un senatnes 
principa. Šogad pavisam restaurēti 4 muze-
ja krājuma priekšmeti.

Muzeja jaunieguvumi. Aizvadītā gada 
nogale bija bagāta ne tikai ar jaukiem 
un iedvesmojošiem sveicieniem, bet arī 
ar nozīmīgiem Jaunpils muzeja krājuma 
priekšmetu papildinājumiem. Sakām pal-
dies- Jaunpils novada domei un sabiedrisko 
attiecību speciālistei Baibai Rasai, Laimai 
Zariņai, Segejam Ariko, Aijai Zāgmanei, 
Guntai Bondarei, Mārai Butānei, Ritai Bir-
ģelei, Lidijai Galai.

Lai mums visiem kopā veiksmīgs 
2016.gads!

Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja 
vadītāja Ligija Rutka

Krājuma glabātāja Zinta Arika
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Sabiedriskās aktivitātes
Pirms 715 gadiem (1301)

 � Saskaņā ar J.G.Arnta datējumu celta 
Jaunpils pils. 1411. gadā tā pirmoreiz 
minēta ordeņa piļu sarakstā.

Pirms 600 gadiem (1416)
 � No Kandavas novada atdala Tukuma 

novadu. Dokumentos pirmo reizi min 
Tukuma tiesas iecirkni, pie kura pie-
derēja arī Jaunpils.

Pirms 510 gadiem (1506)
 � Vēstures avotos �ksēts Viesātu upes 

vārds. Upes nosaukuma sākotnējā no-
zīme – līkumotā. 

Pirms 465 gadiem (1551)
 � Lībekas zvanu lējējs Kristians Midel-

rāts izgatavo Jaunpils baznīcai pirmo 
zvanu, kuru 1589. gadā nolaupījuši 
poļu karavīri.

Pirms 440 gadiem (1576)
 � Vēstures avotos pirmo reizi minētas 

Viesatas. 
 � Hercogs Gothards Ketlers un Tīss 

fon der Reke Rīgā paraksta pirms 18 
gadiem pieņemto izlīgumu par to, ka 
Jaunpils uz visiem laikiem kļūs par 
Reku dzimtas īpašumu centru Kur-
zemē. Jaunpils pils un vairāku pie tās 
piederošo muižu īpašums piederēja 
ģimenei gandrīz 350 gadu – līdz pat 
1920. gada agrārai reformai.

Pirms 225 gadiem (1791)
 � Jaunpils muižā sāka darboties ūdens-

dzirnavas. No 1881. gada tās nomāja 
Fridrihsons. Ūdensdzirnavas pārbū-
vēja tās pēdējais īpašnieks E.Šmeils.

Pirms 155 gadiem (1861)
 � Pie Jaunpils muižas kā pusmuiža pir-

mo reizi rakstos minēta Leveste.

Pirms 150 gadiem (1866)
 � Ar 1866. gada 19. februārī izdoto liku-

mu tika izveidota Jaunpils pašvaldība, 
kas iesākumā bija cieši saistīta ar Jaun-
pils muižu. Jaunpilī pirmais pagasta 
vecākais bija Mežasveikuļu saimnieks 
Dāniels Lode.

Pirms 145 gadiem (1871)
 � Notika Jaunpils Dziesmu diena. 1936. 

gadā – otrā Dziesmu diena. 2002. gada 
18. maijā – trešā Dziesmu diena Jāņa 
Āboliņa vadībā.

Pirms 120 gadiem (1896)
 � Dibināta biškopības biedrība „Drava”.

Pirms 110 gadiem (1906)
 � Jaunpilī nodibināta Vācu biedrība.

Pirms 95 gadiem (1921)
 � Dibināta Struteles bibliotēku biedrība 

„Ausma” Struteles muižā

Pirms 105 gadiem (1911)
 � Par Jaunpils muižu īpašnieku un pē-

dējo majorātkungu kļūst Vilhelms 
Heinrihs Kristofs Ernsts fon der Reke 
(1875-1933).

Pirms 90 gadiem (1926)
 � 2. maijā atklāja Struteles biedrības 

namu.
 � Ierīkota Struteles pasta telefonu palīg-

nodaļa.

Pirms 85 gadiem (1931)
 � Atklāts Jaunpils Biedrības nams.
 � Dibināts Jaunpils 58. mazpulks.

Pirms 75 gadiem (1941)
 � Sākās pirmās Latvijas iedzīvotāju de-

portācijas.

Pirms 35 gadiem (1981)
 � Dibināta grupa “Coo”, vadītājs Ainārs 

Plezers

Pirms 25 gadiem (1991)
 � 13. janvārī sākās barikāžu laiks Rīgā, 

kas ilga līdz 27. janvārim.

 � 23. augustā Augstākā Padome pieņē-
ma likumu “Par Latvijas Zemessardzi”. 
Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos 
bataljonos iestājās vairāk nekā 10 000 
cilvēku.

 � 31. oktobrī tika pieņemts lēmums par 
Jaunpils muzeja dibināšanu.

 � 14. decembrī tika dibināta Latvijas 
pašvaldību asociācija 

 � Sākās kolhozu un saimniecību reorga-
nizācija.

Pirms 20 gadiem (1996)
 � 26. februārī Jaunpilī „Aizvējos” darbu 

uzsākusi frizētava.
 � Pirmo reizi notika Bērnu un jauniešu 

kustību festivāls.

Pirms 15 gadiem (2001)
 � Nodibināta biedrība „Levestes spicie”.

Pirms 10 gadiem (2006)
 � Nodibināta biedrība „Dzīpars”.
 � Nodibināta biedrība „Lauku partnerī-

ba „Upe 8””.
 � Nodibināta biedrība „Vīgriezes”.

Pirms 5 gadiem (2011)
 � Nodibinātas biedrības “Optimisti”, 

“Rosmes”, “Vējmalas”
 � Nodibināta Jaunpils baznīcas atbalsta 

biedrība
 � Nodibināta Jaunpils brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība 
 � Septembrī atklāja Viesatu atpūtas vie-

tu “Birzīte”
 � Oktobrī atklāts labirints “Graudiņos” 

(7 balles)
 � 8. novembrī atklāts veloceliņš uz Kar-

tavkalniem

Plašāku informāciju par minētajiem noti-
kumiem var iegūt Jaunpils muzejā 

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 
Zinta Arika

IZBRAUKUMA BIBLIOTĒKA JAUNAJĀ 2016.GADĀ 
PIE LASĪTĀJIEM DOSIES 15.FEBRUĀRĪ

Leveste (pie veikala)  plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:50 
Saule (centrā)   plkst. 11:30
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 12:00

Pasūtījumus par grāmatām un žurnāliem, 
lūdzam pieteikt 
pa tālruni 63182195 
vai rakstot uz e-pastu jaunpilsbiblioteka@inbox.lv!
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“Darām paši” 5. gadu jubileja
AKTUALITĀTES

Par veiksmīgāko 2015. gada projektu tika atzīts biedrības “Vīgriezes” projekts 
“Taciņas un Mīlestības akmens jaunā elpa” 

Projektu konkurss programmā “Darām 
paši” Jaunpils novadā tiek organizēts kopš 
2011.gada. Tas ir turpinājums biedrības 
“Rats” īstenotam un Nīderlandes fonda 
KNHM �nansētam projektam 2006., 2008. 
un 2010.gadā. Šo piecu gadu laikā paveikta 
virkne labu darbu-53 projekti, kuri priecē 
gan pašus darītājus, gan daudzus novada 
iedzīvotājus un ciemiņus. 

Ar šo gadu esam apvienības “Sabiedrī-
ba ar dvēseli” dalībnieki un mūsu veikums 
tiek vērtēts arī apvienības mērogā. Jubilejas 
pasākumā atskatījāmies uz 5 gadu veikumu 
un biedrības “Vīgriezes” projektam “Taci-
ņas un Mīlestības akmens jaunā elpa” tika 
dota ceļazīme piedalīties kopējā vērtēšanā 
apvienības mērogā. 

Piecgades jubilejas pasākumā, skanot 
Artūra Dumbra ģitārai un pašgatavotiem 
mūzikas instrumentiem, Attīstības nodaļas 
vadītāja Vija Zīverte aicināja atskatīties uz 
biedrību paveiktajiem darbiem. 

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere projektu konkursa dalībnie-
kiem sakot paldies par labajiem darbiem 
un uzņēmību, pasniedza pateicības par 
realizētājiem projektiem. Ikviens lielāks vai 
mazāks darbs ir ieguldījums novada attīs-
tībā.

2015. gadā Jaunpils novadā realizēti 11 
lieliski projekti: 

Pensionāru biedrība „Jaunpils” realizē-
ja projektu “Atver sirdi priekam”   apgūstot 
zināšanas psiholoģijā. Mācību kursu laikā 
tika skatītas tēma “Vēlīnā brieduma gadu 
cilvēks starp savām vēlmēm, iespējām un 
pienākumiem uz kārtējā dzīves posma 
sliekšņa”, senjori trenēja atmiņu ar dažā-
diem uzdevumiem, mācījās šaļļu un lakatu 
siešanas veidus, apskatīja cilvēkiem rakstu-
rīgu uzvedības veidus problēmu situācijās. 

Biedrība „Vīgriezes” darbojās apkārtnes 
labiekārtošanā dodot jaunu elpu Taciņai un 
Mīlestības akmenim. Darbs vainagojās ar 
krāšņu un pārdomātu atjaunotās takas at-
klāšanu. 

Pēc projekta īstenošanas ir sakopta daļa 
no Jaunpils vēsturiskā parka. Ir atjaunots 
skaists apskates objekts “ Taciņa uz Mīles-
tības akmeni.” 

“Ugunsdzēsējs, nevis garāmgājējs” 
Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsē-
ju biedrība realizējot projektu, iegādājās 
7 kaujas tērpa bikses un 2 jakas. Noorga-
nizēja– apmācības, piedalījās ĢIMENES 
DIENAS PASĀKUMĀ un organizēja mā-
cību trauksmi ar evakuāciju, pēc tam iepa-
zīstinot ar ugunsdzēsēju pienākumiem un 
darbību Jaunpils vidusskolas audzēkņus un 

darbiniekus.
Biedrība „Optimisti”-nomainīja mājas 3 

ieejas durvju nojumju jumtus un veica dē-
līšu nomaiņu pie balkonu sienas. Projekts 
priecē visus 45 „Dzīļu” mājas iedzīvotājus. 
Projekta īstenošanas laikā, tika nopirkti, 
nokrāsoti un nomainīti dēlīši mājai pie bal-
konu sienas. Darbos aktīvi piedalījās visi 
mājas iedzīvotāji – gan pieaugušie, gan jau-
nieši, gan bērni.

Nost ar „Sūnu ciemu-2” B-ba „Dzintars 
A”. „Dzintariņu” mājas iedzīvotāji paveica 
mājas ieeju jumtiņu segumu remontu un 
notekcauruļu galu remontu. Jūnijā tik ie-
sākts, bet tikai augustā pabeigts jumta no-
teku tīrīšanas un jumta sakopšanas darbs. 
Ir apstādināta “Dzintariņu” mājas sienu 
degradācija. Mājas iedzīvotāji spējuši vie-
noties par steidzamākiem darbiem un ir 
paši savām rokām devuši ieguldījumu savas 
mājas sakopšanā. Tas kalpo par piemēru 
blakus “Draudzības” mājas iedzīvotājiem – 
rosina uzņemties vairāk atbildības par savu 
kopmāju.

Biedrība „Tālavas 2014” -„Tālavās” dzī-
vojošie 26 iedzīvotāji ir ieguvuši izremontē-
tu, košu un aicinošu kāpņu telpu, kurā dar-
bus paveikuši pašu spēkiem. Mājas sakop-
šana veicina Jaunpils kopējo sakārtotību un 
iedvesmo apkārtējos iedzīvotājus rūpēties 
par apkārtējo vidi.

Biedrība “Dzīves un veselības skola 
dabā” realizēja projektu “Veselības skola 
dabā”. Projekta ietvaros tika iegādāti mūzi-
kas instrumenti, vingrošanas paklāji, brīv-
dabas spēles, kurus izmantoja projekta ak-

tivitāšu nodrošināšanai – mūzikas instru-
mentu gatavošanas darbnīcā, “Bērnu lauku 
festivālā’, “Bērnu radošā nometnē laukos”. 
Viss turpinās, biedrībai top nākamie mērķi 
un vijās jaunas idejas, kā iesaistīt vietējos 
iedzīvotājus un sadarboties ar citām līdzī-
gi domājošām biedrībām, lai virmotu po-
zitīvas emocijas vietējā novadā. Nometne 
un bērnu lauku festivāls ir mūsu lielākais 
prieks, jo ļauj pilsētas bērniem apgūt jau-
nas radošas prasmes, iepazīties ar Jaunpils 
novadu un kaut nedēļu izbaudīt lauku gai-
sotni, par ko mēs priecājamies ikdienas.

Mūsmājas -4 Biedrība „Tērces”.Projekts 
tika īstenots mājā, kurā dzīvo 50 dažāda ve-
cuma iedzīvotāji, kuri ieguvuši drošāku un 
sakoptāku dzīves vidi. Aizslēdzamas pagra-
ba durvis pasargās pagrabus no nevēlamu 
personu iekļūšanas un labāk nodrošinās 
mājas siltumefektivitāti. Uzstādītas kāpņu 
margas. Uzstādīti papildus rotaļu elementi 
bērnu rotaļu laukumā. Projekta īstenošanas 
laikā “Tērču” mājas vīrieši sadarbojoties 
ar biedrību “7balles” paši veica darbus iz-
mantojot “7 baļļu” aprīkojumu un Kaspara 
konsultācijas.

Bruģētu stāvlaukuma izveidi iepretim 
Jaunpils baznīcai paveica biedrība Jaun-
pils ev.lut.baznīcas draudze. Projekts bija 
kā 2012.gada projekta turpinājumu, veicot 
laukuma bruģēšanu 119 m2 platībā, kurš 
ļoti aktuāls baznīcas apmeklētāju nokļūša-
nai baznīcā sausām kājām. Šobrīd sakārto-
to vietu izmanto gan kājāmgājēji, gan tūris-
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“RATA” ZIŅAS JANVĀRIM

JAUNPILS NOVADA BIEDRĪBU FORUMS

tu autobusi apmeklētāju gaidīšanai meklē-
jot no tveices ēnaināku stāvvietu.

«Ar sausām kājām līdz mīlestības ak-
menim» tā sauc biedrības „Baltais laimes 
lācis” projektu. Sadarbojoties ar biedrību 
“Vīgriezes” darbojās taciņas uz Mīlestības 
akmeni atjaunošanā, tika tika izgatavoti 
jauni soli, kuri objektā tiks novietoti pava-
sarī.

Viesatu pagasta biedrība „Kamene” 

realizēja projektu „Esi radošs-piedalies!”, 
kura mērķis bija iesaistīt Jaunpils novada 
iedzīvotājus un citus interesentus kopīgā 
prieku radošā procesā izgatavojot apsvei-
kuma kartiņas, grāmatzīmes, fotorāmīšus 
ar ornamentu motīvu kancelejas cauru-
motājiem un reljefa veidotājiem. Rezultātā 
tika organizētas 5 radošās nodarbības 310 
cilvēkiem.

„Dzīpars” projektā “Darbosimies krea-
tīvi” izgatavoja koka galdus nodarbību tel-
pai. Tos izgatavoja biedrība „7 balles”. Tika 

iegādāta tirdzniecības nojume āra pasā-
kumu nodrošināšanai. Lai kreatīvi darbo-
tos, projektā tika paredzēti divi semināri: 
„Senā prasme – dzijas krāsošana ar augu 
izcelsmes krāsvielām” un „Vilnas velšanas – 
senā māksla”. 

Lai labiem darbiem bagāts Jaunas gads 
ikvienam no jums!

Baiba Rasa,
 Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa

Janvārī “Ratā’ turpinās nodarbības:
Pirmdienās – angļu valodas klubiņš – 

15.00
Angļu valoda klausītājiem ar priekšzi-

nāšanām – 18.30
Piektdienās – angļu valoda bērniem – 

15.00 un 16.00
Ģitārspēles pamati - 14.00
Esi draudzīgs dabai (radošas nodarbī-

bas no 7 līdz 15 gadus veciem izglītojama-
jiem) – 14.00

Kustību ilūzijas radīšanas iespējamība 
attēlos (animācija) – 16.00

11.janvārī pl.13.00 - Projektu sagatavo-
šana un vadīšana iesācējiem – 3.nodarbība 
(Vija Zīverte)

13.janvārī pl.10.00 – nodarbība “Būt 
mammai’ (sadarbībā ar Sociālo dienestu)

18. janvārī pl.12.00 nodarbība “NVO 

grāmatvedība ” (pasniedzēja Lilita Kalnāja)
27.janvārī pl.13.00 – nodarbība “Būt 

mammai’ (sadarbībā ar Sociālo dienestu)
29.janvārī pl.15.00 – Praktiskie rokdar-

bi kopā ar Intu Finku, nodarbības tēma tiks 
precizēta (Nodarbības katra mēneša pēdējā 
piektdienā pl.15.00)

4.februārī plkst.13.00 – “Virtuvē kopā 
Sandru” (nodarbību vada “Pils kroga’ šef-
pavāre Sandra Zariņa). Nodarbība notiks 
sadarbojoties ar pensionāru un dārzkopju 
biedrībām.

Līdz 20.janvārim aicinu interesentus vēl 
pieteikties nodarbībām 

- Kaligrā�ja.
- Mazuļu skoliņa. 
Pieteikties pa tel 29330697 
vai e-pastu: vija.ziverte@inbox.lv

Top kustīga animācija Artas Berezovskas vadībā

Aicinām visus, kuriem rūp 
Jaunpils novada izaugsme 

un biedrību loma tās 
veicināšanā piedalīties 

Jaunpils novada biedrību
 forumā

 2016.gada 23.janvārī 
no pl.11.00 līdz 15.30 
Jaunpils vidusskolā

Foruma mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības pašorganizēšanos Jaunpils 
novadā, sniedzot noderīgu informāciju un zināšanas par biedrību darbībai būtis-
kām jomām - līdzdalība, sadarbības modeļi, organizācijas tēla veidošana, resursu 
apzināšana un radošuma izmantošana organizāciju darbā. 

Pasākumā piedalīsies Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe un 
politikas koordinatore Kristīne Zonberga. Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) dar-
bojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju o�ciāli reģistrēts sadarbības 
tīkls, kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts 
pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas inte-
reses.

Paredzam, ka pasākums pulcēs aptuveni 50 dalībniekus no mūsu novada un 
būs labs sākums jaunām un turpinājums iesāktai sadarbībai starp organizācijām 
novadā iesaistot iedzīvotājus, risinot sabiedrībai aktuālus jautājumus un īstenojot 
kopīgus projektus.

Biedrību forums tiek organizēts biedrības “Jaunpils reģionālās attīstības centrs 
“Rats”” īstenota projekta “Stipras biedrības - radošs novads” ( līguma Nr. 3.4-16) 
ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” 
un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikša-
nu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Pro-
jekta �nansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets., kuru atbalsta bied-
rība “Latvijas Pilsoniskā alianse’ programmas “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un 
attīstībai’ ietvaros.
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DĀMU KLUBA “VĪGRIEZES” AKTIVITĀTES

AIZVADĪTS LATVISKĀM VĒRTĪBĀM BAGĀTS GADS!

JAUNPILS “7 BALLES”– VIENA NO 160 BIEDRĪBĀM, 
KAS SAŅĒMUŠAS ATBALSTU KVALITATĪVĀKAI 

IKDIENAI NOVADOS 

Mazpulcēnu Ziemassvētki Viesatu kultūras namā 10.12.2015. Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere saka paldies L. Bierandei par 
ieguldīto darbu mazpulku kustības attīstībā Jaunpils novadā

5.12.līnijdeju grupa “Vīgriezes” piedalī-
jās sacensībās “ Senioru kauss 2015.” Četru 
komandu vērtējumā ieguvām kausu par 
2.vietu. Katrai dejotājai diploms un medaļa 
par piedalīšanos.

 11.12.notika pasākums par projektu 
“ Darām paši” vērtēšanu 2015.gadā mūsu 
novadā. Biedrība “ Vīgriezes” rakstīja pro-
jektu “Taciņas un Mīlestības akmens jaunā 
elpa”. Novads iesaistījies apvienībā “Sabied-
rība ar dvēseli”, kas darbojas Pašvaldību 
savienības paspārnē un vērtē biedrību pro-
jektus novados. Biedrības projekts  ieguva 

Ceļazīmi  dalībai ikgadējā iedzīvotāju ini-
ciatīvu projektu noslēguma pasākumā kā 
veiksmīgākais 2015. gada projekts “Darām 
paši”   Jaunpils novadā. Biedrībai prieks, ka 
mūsu darbs tika novērtēts!

 16.12. līnijdejotājas sniedza koncertu 
VSAC “Zemgale” �liāles “Lielbērze” pan-
sionātā.

 20.12.līnijdejotājas ar savām dejām 
kuplināja senioru pasākumu Pūrē “Ziemas-
svētku baltums sirdī mirdz.”

 21.12. līnijdejotājas viesojās Kaķenieku 
bērnu dārza eglītes pasākumā.

 30.12. apmeklējām koncertu Rīgas Dai-
les teātrī.

 Jaungada naktī, kopā ar citiem novada 
iedzīvotājiem, klausījāmies Ligitas Ginteres 
uzrunu, skatījāmies krāšņo uguņošanu, ie-
dejojām Ugunīgā Pērtiķa gadu.

 28.12.braucam uz Nacionālā teātra iz-
rādi “ Pulkstenis ar dzeguzi”. Ja interesē, 
zvaniet Intai Krūmiņai.

Darbīgu visiem 2016. gadu!

Dāmu klubs, līnijdeju grupa un biedrība 
“Vīgriezes”

Kopš 2013.gada 160 Latvijas biedrības 
un nodibinājumi saņēma 712 100 eiro lielu 
Borisa un Ināras Teterevu fonda program-
mas “Nāc un dari! Tu vari!” atbalstu dažādu 
ieceru īstenošanai savos novados. Atbalstu 
saņēma arī Jaunpils novada biedrība “7 
BALLES”. Kopumā norises atbalstītas 79 
pašvaldībās, aptverot 108 350 iedzīvotājus 
pilsētās un lauku apvidos.

Biedrība “7 BALLES” radoši darbojas 
Jaunpils novadā – lauku teritorijā, veido ak-
tīvu un estētiski augstvērtīgu vidi, iesaista 
apkārtējos iedzīvotājus kultūras, sporta un 
radošās aktivitātēs. Lielā cieņā ir amatnie-
cība un rokdarbi. Gada ietvaros biedrības 
telpās un apkārtnē sevi radoši izpaudu-
ši vairāk nekā 1500 interesentu. Biedrība 
veiksmīgi piesaista �nanšu līdzekļus un sa-
darbībā ar vietējo pašvaldību soli pa solim 
veido savu dzīvi saturīgāku visiem pagasta 
cilvēkiem. 

Projekts “Radošs prieks un rokdarbi 
Jaunpilī” (EUR 4`085) aicinās vismaz 200 
interesentus, lai uzzinātu vairāk par baltu 
rakstu zīmēm un tērpiem, apgūtu intere-
santas un neparastas rokdarbu tehnikas, 
gleznotu uz lina un zīda, un radinātu sevi 
pie zāļu tēju sagatavošanas un izmantoša-
nas ikviena veselībai. Fonda �nansējums 
nodrošinās nodarbībām nepieciešamo dar-
ba rīku un materiālu iegādi, kā arī samaksu 
nodarbību vadītājiem.

Ir aizritējis 2015.gads, kas mazpulcē-
niem ir bijis notikumiem bagāts ne tikai 
Mazpulku padomes piedāvātajos pasāku-
mos, bet esam veidojuši paši savā Mazpul-
kā aktīvu līdzdarbošanos dažādos valsts un 
novada svarīgos pasākumos.

Gadu sākām ar Raiņa un Aspazijas bēr-
nu dzejas  kompozīcijas izveidi un priekš-
nesuma sniegumu Jaunpils Amatu mājā. 
Oktobrī  gatavojām latviešu tautasdziesmu 
kompozīciju un piedalījāmies  Kr.Barona 
180 gadu jubilejas pasākumā gan Struteles 

muižā, gan Viesatu kultūras namā.
5.-6.novembrī  Jaunpils- Viesatu maz-

pulcēni Anna Dakša, Gunita Pole, Daiga 
Medvecka, Kristīne Sergejeva, Rainers 
Pašulis, Roberts Gredzens un Kristofers 
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turpinājums no 11.lpp.

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS “JAUNPILS”  ZIŅAS

Bierands piedalījās pasākuma „Karavīrs 
laikmetu griežos” noslēguma pasākumā 
Daugavpilī, kuru organizēja Latvijas Ģe-
nerālu klubs,bet �nansiāli pasākumu at-
balstīja Latvijas Aizsardzības Ministrija. 
Uz šo pasākumu uzaicināja to Mazpulku, 
Jaunsardzes, Gaidu un Skautu  organizāciju 
pārstāvjus, kuri bija iesaistījušies konkursā 
„Strēlnieks manā dzimtā”. To ko jaunieši re-
dzēja, dzirdēja un piedzīvoja šajās nepilna-
jās 2 dienās ir vērtības, kuras nevar nopirkt 
par naudu nevienā veikalā. Tās dzīves un 
vēstures vērtības, kuras, manuprāt, jaunieši 
sapratīs tikai pēc gadiem, ar kādiem cilvē-
kiem viņiem ir bijusi laime tikties.

Novembrī mūsu mazpulcēni piedalījās 
Lāčplēša dienas pasākumā, kur bijām saga-
tavojuši dzejas kompozīciju, Mazpulkā spē-
lējām spēli „Iepazīsti Latviju!”, lasījām tau-

tasdziesmas par tēvzemi un latviešu tautas 
pasaku „Lāčausis”” un iesaistījāmies skolas 
daiļrunātāju pasākumā.

Decembris mūsu Mazpulkam  bija 
ļoti atbildīgs, jo rīkojām Ziemassvētku 
pasākumu, kurā piedalījās Tumes, Pūres, 
Džūkstes, Irlavas, Tukuma, Zantes, Lap-
mežciema un,protams, Jaunpils- Viesatu 
mazpulka  dalībnieki. Kopā ieradās ap 100 
mazpulcēniem. Svētku dalībniekus uzrunā-
ja Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere. Katrs Mazpulks bija sagata-
vojis  priekšnesumu, ieradās Ziemassvētku 
vecītis un katram Mazpulkam atnesa dāva-
nu: Sējas un ražas kalendāru 2016.gadam 
un Rotu avīzi. Radošajās  darbnīcās, kuras 
vadīja Ilze Rasa un Sandra Šteina, mazpul-
cēniem bija iespēja veidot latvisko rakstu 
kulonu no pērlītēm, gatavot apsveikumu 
kartiņas, no plastikas veidot eņģelīšus, lo-

cīt dažādus veidojumus no stieplītēm, no 
koka klucīšiem salikt latviskās zīmes, bet 
bija zēnu komanda kura veidoja senlatvisko 
pili. Muzikālo noformējumu pasākumam 
sagatavoja Māris Krastiņš. Diskotēkas laikā 
par deju un kustību priekša rādīšanu lieliski 
darbojās Jaunpils- Viesatu  mazais mazpul-
cēns Marta Kristapsone.

Paldies Jaunpils novada Domei, Jaun-
pils vidusskolas vadībai un vecākiem par 
sniegto atbalstu un līdzdarbošanos, lai visi 
šie pasākumi un svētki varētu  notikt.

Paldies  visiem JAUNPILS NOVADA 
UZŅĒMUMIEM par veiksmīgu un radošu 
sadarbību ar mazpulcēniem un panāku-
miem bagātu Jauno gadu!

  
 Jaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja 

Līga Bierande

Aizvadīts notikumiem un pasākumiem 
bagāts 2015. gads mūsu organizācijā. Šajā 
gadā mūsu biedrībā bija 155 biedri, ar 5 
EUR biedru naudu gadā. Biedri noorgani-
zēja, piedalījās un atbalstīja mūsu aktivitā-
tes:

2015. gadā noslēdzām Borisa un Ināras 
Teterevu fonda �nansēto projektu „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies” , kuru uzsākām 2013. 
gadā ar šādām aktivitātēm: mūžizglītības 
veicināšanas kurss, veselību uzlabojošu 
vingrojumu apmācība, fotokursi, pieredzes 
apmaiņas brauciens pie Lubānas pensionā-
riem,  izgatavojām bukletu par mūsu akti-
vitātēm;

- piedalījāmies Jaunpils novada domes 
�nansētā programmā „Darām paši” ar  
projektu par mūžizglītibas veicināšanas 
kursu turpinājumu;

- pensionāru ziemas ballē janvārī, kuru 
organizēja novada dome, godinājām ie-

priekšēja gada biedrības biedrus apaļo gadu 
jubilejās;

- katru mēnesi piedalījāmies 13 pagastu 
draudzības pasākumos un uzņēmām visus 
draugu kolektīvus pie mums marta mēnesī;

- noorganizējām 3 ekskursijas: uz Jelga-
vu un Baskāju taku Valgumā, uz Latgali ,  
uz Rīgu , kur apmeklējām botānisko dār-
zu, Gaismas pili un Stūra māju;

- bijām nūjošanas pasākumos aprīlī un 
augustā pie mūsu draugu kolektīva Engures 
senioriem;

- viesojāmies pie mūsu draugu kolektī-
va Tukuma pensionāru biedrības  veselī-
bas grupas „Možums”;

- uzņēmām pie mums pieredzes apmai-
ņā Skrundas novada seniorus un sociālos 
darbiniekus , Ķekavas seniores no biedrības 
„Sorbum”, biedrību  „Vecmāmiņas.lv” no 
Rīgas , kuras bija šeit starptautiskā projektā 
ar  Lietuvas un Igaunijas senioriem, kā arī 

tikām uzaicināti atbildes vizītēs, kuras plā-
nojam veikt šogad;

- Miķeļdienas tirgū piedalījāmies ar lab-
darības loteriju;

- kā arī piedalījāmies Lielajā talkā, ko-
lektīvi apmeklējām kulturas pasākumus un  
18. maijā piedalījāmies Latvijas pensionāru 
federācijas kongresā. Piedalījāmies arī citu 
biedrību un novada rīkotajos pasākumos.

- Līnijdeju grupa „Randevu” (tās, kas 
bija „Vēlziedes”) aktīvi darbojās un arī kup-
lināja senioru draudzības pasākumu Kan-
davā.

9. janvārī Jaunpils pilī Novada dome 
rīkoja Jaungada balli novada senioriem, 
kura bija kupli apmeklēta kā katru gadu. 
Vispirms balles viesus pārsteidza galdi pie 
ieejas, kuri bija pilni ar dāvaniņām. Izrādās 
mūsu aizjūras Vita bija pacentusies ar pār-
steigumiem pilnu vakaru.

 Pēc novada domes priekšsēdētājas Li-

Pensionāru biedrības “Jaunpils” aktīvistu kopbilde 09.01.2016.Jubilāru kopbilde 09.01.2016.
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gitas Ginteres sirsnīgiem apsveikumiem 
senioriem, pensionāru biedrība godināja 
savus biedrus nozīmīgās jubilejās, sākot no 
70 gadiem. Šogad ieradušies bija 13, pārē-
jiem apsveikumi tika nogādāti mājās. Bied-
rība kā piemiņu pasniedza krūzīti ar Jaun-
pils skatu simboliku, tiem - kuri pirmo reizi 
tika godināti, kuriem jau bija otrais jubile-
jas apsveikums, saņēma ierāmētu Jaunpils 
pils  fotogrā�ju. Novada Dome kā piemiņu 
jubilāriem un biedrību aktīvistiem arī dā-
vāja krūzīti ar Jaunpils novada simboliku 
un skaistu kalendāru ar Jaunpils skatiem . 
Vakaru atklāja mazie mākslinieki ar dzies-
mām Agritas Aleksejenokas vadībā.  Liels 
paldies viņiem! Jubilāriem par godu un 
pārējiem par prieku līnijdeju grupas “Vīg-
riezes” un “Randevu” dejoja. Zāles dekorē-
jums bija džungļu noskaņās vēl no pils kar-

nevāla, tāpēc iederējās līnijdeju  “Vīgriežu” 
priekšnesums par godu pērtiķa gadam.

Paldies novada Domei un visiem uz-
ņēmējiem un arī mūsu biedram Andim 
Aleksejenokam , kuri bija ziedojuši, lai šis 
pasākums notiktu. Paldies arī visam Jaun-
pils pils un Pils kroga kolektīvam par ba-
gātīgi klātiem galdiem, lustīgo deju mūziku 
grupai “Elements”, ziedu veikala īpašniecei 
Lienei Didrihsonei par sadarbību, šoferītim 
Staņislavam Bugaičukam par ballētāju at-
vešanu un nogādāšanu atpakaļ mājās.  Liels 
paldies Vitai un Ievai Leitēm par sagādā-
tiem pārsteigumiem visa vakara gaitā.

23. janvārī plkst. 16:00 Lielvircavas 
kultūras namā kārtējais draudzības vakars. 
Izbraucam plkst. 13:20.

Pieteikties līdz 20. janvārim.
4. februārī plkst.13:00 „Rata” telpās 

pasākums „Kas garšīgs virtuvē” ar mājas 
vīnu degustāciju, kuru kopīgi organizē 
„Rats”, Dārzkopji un pensionāru biedrība.

18. martā plkst.16:00 Viesatu kultūras 
namā mūsu biedrības rīkotais starppagastu 
draudzības vakars.

Mūsu biedrības kasiere Silvija Lāce pēc 
pašas vēlēšanās atstāja kasieres darbu. Bied-
rības vārdā izsaku pateicību par priekšzī-
mīgi veikto darbu daudzu gadu garumā. 

Kasieres darbu uzņēmās Valda Čiapas. 
Biedru naudas tagad lūdzu maksāt viņai. 
Vēlam viņai izturību šajā atbildīgajā darbā.

Aicinām pievienoties jaunus biedrus un 
piedalīties organizētās aktivitātēs.

Lai visiem laba veselība un kopā būša-
nas prieks!

Biedrības vārdā: Austra Sipeniece

JAUNPILS CUKURA 
DIABĒTA BIEDRĪBA  AICINA 

UZ SEMINĀRU  
Jaunpils Cukura Diabēta biedrība rīko semināru- 06.02.2016.

plkst 11.00. Rata telpās.
Semināra programma:  lektori no Rīgas, �rmas saistībā ar stri-

piem un zālēm 2 tipa cukura diabētiķiem, pati Štelmanes kundze 
arī mūs apciemos. Tējas pauze. Un ciemiņi no Tukuma Ruta Ro-
zentāle ar saviem jaunumiem.

Temati būs:
-veselīgs uzturs
- pēdu aprūpe
-  komplikācijas saistībā ar cukura diabētu, kas būtu jāzina ik-

vienam veselam cilvēkam. 
 Gaidīsim ikvienu cilvēku, kuram interesē sava veselība. Lū-

gums dalību pieteiktu pa telefonu 26275654 Zanei vai rakstīt uz  
e-pastu zane_grigore@inbox.lv           

                 

Jaunpils Cukura Diabēta 
biedrība saka paldies

 “Jaunpils Cukura diabētu biedrības” rīkotās akcijas “Bērni-
ņiem, lai sirdī prieks” ietvaros, kas notika  Ziemassvētkos tika ie-
priecināti 49 bērni, 19 ģimenēs Jaunpilī, Strutelē un Viesatās.

Sakām lielu paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem:
- Valaiņu un Vesku ģimenēm par kārumu, 
lai paciņa būtu saldāka,
- Lienei Didrihsonei,
- Lienei Kozlovskai ar ģimeni,
- Svetlana Markova ar ģimeni,
- Inesei un Irēnai Miķelsonēm,
- Ingrīdai Lagzdiņai,
- Sigitai Freimanei,
- Edītei un Tīnai Birģelēm,
- Madarai Siliņai,

- Ingai Papendikai,
- Austrai Sipeniecei,
- Sandrai Šteinai,
Ingai Kalviņai un visiem rūķīšiem, kuri nebija pielikuši zīmītes 

klāt pie dāvaniņām. Liels paldies Dacei Adiņai, kas dāvaniņas no-
gādāja pie bērniņiem.

Paldies čaklajiem rūķiem, kas nāca palīgā dāvaniņas iesaiņot! 
Vēlējāmies lai katrs bērniņš būtu priecīgs saņemot dāvaniņu. 

Mums tas izdevās! Paldies visiem. Kopā mēs to paveicām. Man 
prieks par lielo atsaucību! Ceru uz sadarbību un atsaucību arī nā-
kamajā gadā!

 Novēlu Jums visiem veiksmi, prieku un veselību Jaunajā Pēr-
tiķa gadā!

Cukurdiabēta biedrības vadītāja Zane   

Jaunpils Brīvprātīgo 
Ugunsdzēsēju biedrība 

Jaunpils BUB aicina iedzīvotājus apsekot savas apkures sistē-
mas, krāsnis, dūmvadus un skursteņus. Pārbaudiet arī elektroie-
kārtas un ierīces.

Atgādinām, ka ugunsnelaimes gadījumā jāzvana uz tel. 112,
kad tas izdarīts, var zvanīt Mārim -26183231.
Sakot paldies par atbalstu 2015. gadā, Jaunpils brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība aicina visus iedzīvotājus neaizmirst par 
drošību arī 2016. gadā un aicina ziedot ikgadējo summu biedrības 
atbalstam un transporta uzturēšanai: no dzīvokļa tie varētu būt 10 
eiro, no viensētas -50 eiro, 200 eiro no zemnieku saimniecības un 
uzņēmuma. 

Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS “SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444
Paldies par atsaucību!
Rūpēsimies par savu drošību kopā!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš
Tel. mob.26183231
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KĀDS BK JAUNPILS IR BIJIS 2015. GADS?

ATSKATS UZ BIRZĪTES HOKEJA ČEMPIONĀTU VIESATĀS

Jaunajā „Ugunīgā pērtiķa” gadā esam 
kopā nodzīvojuši pirmās dienas, tādēļ pie-
nācis laiks atskatīties atpakaļ - kāds basket-
bola klubam „Jaunpils” ir izvērties 2015. 
gads. 

Pagājušais gads basketbola klubam ir 
bijis ļoti īpašs un darbīgs. Grūti nosaukt 
kādu konkrētu datumu, kad mūsu galvās un 
sirdīs dzima ideja par šo lielisko projektu - 
izveidot Jaunpilī Latvijas basketbola līgas 
3. divīzijas komandu, taču viens ir skaidrs 
- tas ir izdevies! Pateicoties mūsu direktora 
Oskara pūlēm, itin laicīgi un organizēti ie-
sniedzām visus nepieciešamos dokumentus 
Latvijas Basketbola savienībā (tur tiešām ir 
ko iesniegt...), sakārtojām organizatoriskos 
jautājumus un sadalījām atbildīgās jomas. 
Klubā vairākiem spēlētājiem ir ne tikai jā-
demonstrē labs basketbols, bet arī jāsniedz 
savs artavs kādā organizatoriskā jomā, vai 
tā būtu medicīna, marketings vai atbalstī-
tāju piesaistīšana. Mums ir improvizētas 
sapulces, kurās nelielā, bet radošā pulkā 
apspriežam dažādus jautājumus, piedāvā-
jam savas idejas un faktiski plānojam mūsu 
nākotni.

Arī tīri sportiski šis noteikti bija 
izaicinājums,jo, lai arī katram no sešpad-
smit BK „Jaunpils” sastāvā esošajiem spē-
lētājiem bija savs „sasniegumu dosjē” spēlē 
ko sauc par basketbolu, tomēr kopā šādā 
līmenī spēlēt nācās pirmo reizi. Gatavoties 
sākām jau vasarā, kad trīs reizes nedēļā nā-
cās iekarot Kartavkalnus, estrādes „ellīgās 
trepītes” un Jaunpils skaistos apvidus - ko-
mandas �zioterapeita Andra Fridrihsona 
vadībā mēs izpildījām visdažādākos vingri-
nājumus,

Jauns izaicinājums bija jāpieņem arī 
komandas galvenajam treneris Artūram 

Zarembam, kurš līdz šim bija trenējis tikai 
bērnu komandas, tādēļ liels prieks, ka šis 
pirmais gads ir pagājis pozitīvi - koman-
da turpina stabilizēt savu sniegumu, ir iz-
cīnījusi jau 12 uzvaras, kas noteikti ir labs 
sasniegums. Pats galvenais - mēs ejam uz 
priekšu!

Ir vesela virkne cilvēku un organizāciju, 
kas mums ir ļoti palīdzējuši, lai mēs varē-
tu atrasties tur, kur šobrīd atrodamies. Jau 
no paša sākuma esam jutuši lielu Jaunpils 
Novada domes atbalstu, īpašs paldies do-
mes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei un iz-
pilddirektoram Pēterim Baranovskim, kuri 
ir biežs viesi mūsu mājas spēlēs un drošs 
atbalsts mūsu ideju īstenošanā. Lielu dar-
bu paveicis ir Jaunpils Sporta nama direk-
tors Ainārs Plezers - mūsu mājas spēļu zāle 
joprojām tiek „apdeitota” un, mēs no sirds 
ticam, ka jau tuvākajā nākotnē tajā varēs 
norisināties augstākā līmeņa sporta sacen-
sības. Noteikti jāpiemin mūsu sekretariāta 
galdiņa pārstāves, jo nav šaubu, ka tieši 
Jaunpilī ir skaistākās „galdiņa meitenes” 
visā Austrumeiropā. Viņas zilbina ar savu 
smaidu, pozitīvismu un čaklumu, bet viņu 
rokas darbojās precīzi kā Šveices pulkste-
nis. Lielu darbu katru mājas spēli veic mūsu 
draugs un skaļās balss īpašnieks Kristaps, 
kurš atbildīgi pilda ne tikai spēles informa-
tora pienākumus, bet sniedz arī pozitīvu 
enerģijas lādiņu pirms katra mača. Kā lai 
nepiemin mūsu skaisto a�šu un plakātu 
„Van Gogu” - Ivaru Veiliņu, kurš mums 
regulāri ir palīdzējis ar savām radošajām 
idejām. Ja laukuma malā redzat izskatīgu, 

maza auguma vīrieti ar fotokameru, tad tas 
noteikti ir mūsu fotogrāfs Gatis. Gaču - pal-
dies!

Pateicības uzņēmumiem: „Peri”, „Val-
tek”, „JS Products” un „Jelgavas krekli”. 
Īpašs paldies mūsu senam draugam Mārti-
ņam Namniekam. Tāpat joprojām meklē-
jam cilvēkus, uzņēmumus un organizācijas, 
kas jebkādi var mums palīdzēt mūsu mērķu 
realizēšanā.

Atgriežoties pie sportiskajiem rezul-
tātiem, šobrīd ar bilanci 13-3 atrodamies 
LBL3 A. apakšgrupas otrajā vietā, un ir 
skaidrs, ka BK „Jaunpils” turpinās cīņu par 
augstākajām godalgām turnīra otrajā fāzē. 
Nākošajā gadā esam sagatavojuši saviem 
skatītājiem vairākus pārsteigumus, par ku-
riem informēsim tuvākajā laikā. Joprojām 
neesam atmetuši ambiciozo mērķi - aiz-
vadīt kādu maču pie pilnām tribīnēm! Ja 
arī šis sapnis netiks izsapņots 2016. gadā, 
mēs noteikti darīsim visu, lai to sasniegtu 
nākamgad. Jau šobrīd mēs esam pateicīgi 
ikkatram, kurš nāk skatīties mūsu spēles un 
sniedz atbalstu - laukumā tas ir jūtams, un 
mēs skaidri apzināmies, ka skatītāji ir jāno-
pelna.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītā-
jiem, draugiem, paziņām un sadarbības 
partneriem par 2015. gadu! Īpašs paldies 
mūsu mīļajām dāmām - sievām un drau-
dzenēm, kuras ir pacietušas šo „spartisko” 
dzīvesveidu. 

Andris Fridrihsons

9. janvārī mājinieka Emīla Gulbja va-
dībā Viesatu Birzītē kopā pulcējās deviņas 
komandas no tuvākas un tālākas apkaimes. 
Hokeju spēt bija ieradušies jaunieši no Tu-

kuma, Saldus, Šķēdes, Vienības, Lutriņiem, 
Jaunpils, Struteles un mājiniekus pārstāvēja 
2 komandas. 

 Prieks par aktivitāti un vēlmi aktīvi pa-

vadīt brīvdienas. Kamēr skatītāji un atbals-
tītāji sildījās pie ugunskura, uz Birzītes dīķa 
četriem laukumiem aktīvie puiši cīnījās par 
ripu. Komandu rezultāti sekojoši, paturot 
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RĀVU PUSĒ PAŠIEM SAVA ZIEMAS PRIEKU TRASE

prātā, ka draudzība ir svarīgāka par vietu 
sadalījumu!

1.“Gorodiņš”
2.”Saldus”
3. “Gvido” no Šķēdes
4. “Vienība”
5. “Metalurgs” Jaunpils
6. Strutele  
7. “Mežinieki” Viesatas
8.Lutriņi
9. Viesatas&Co
Pasākuma idejas autors un organizē-

tājs Emīls Gulbis saka lielu paldies par at-
saucību saviem palīgiem: Tomam Rasam, 
Arnoldam Šteinam un visiem puišiem, kas 
palīdzēja laukuma tīrīšanas darbos.

Paldies Ilmāram Kovaļevskim, kurš rū-
pējās par dalībnieku paēdināšanu ar karstu 
zupu. Ilmārs bija pagatavojis pat divu veidu 
zupu!

Emīls optimistiski teic, ja laika apstākļi 
būs atbilstoši, hokeju Viesatās spēlēsim kat-
ru gadu! Uz tikšanos Viesatās nākošgad!

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa Dīķa hokejs Viesatās 09.01.2016.

Par to, ka Rāvu iedzīvotāji ir vieni no 
aktīvākajiem visā novadā, pārliecinājāmies 
jau Mazo ciemu dienās. 

Taču Rāvu puses ļaudis pārsteidz arī ar 
aktivitāti ziemas laikā. Edmunds Petrovs 
ar  ģimeni un kaimiņiem no “Stūrīšu”  un 
“ Meža Prūšu” mājām jau divus gadus kal-
dinājuši ideju par ziemas prieku trases iz-
veidošanu. Divus gadus domājām, šogad 
sanācām kopā uz talku un izdarījām, teic 
idejas autors Edmunds Petrovs. Pirms kapu 
svētkiem, bruņojušies ar lāpstām, grābek-
ļiem un apņēmību –Ilze, Aivars, Gita, Ed-

munds, Renārs, Ivo, Reinis, Sanita, Edgars 
un citi aktīvisti devās veidot trasi. Darāmā 
rāveniekiem bijis daudz gan ar rokām, gan 
traktoru. Jāizceļ celmi, trase jāattīra no asa-
jām kazeņu stīgām, jānolīdzina ar kultivā-
toru, jānolasa mazie akmeņi, kas plēsuši 
plēves utt. Ūdens 20 l kannās ar auto vests 
vairāk par piecām reizēm.

Atbilstošiem trases izmēriem tika pa-
gatavotas pat speciālas ragavas ar platām 
sliecēm 10 cm augstumā. Plānā ir arī tra-
ses uzlabojumi, piemēram,  ir jau iegādātas 
virves, ar kuru palīdzību būs drošāk uzkāpt 

kalniņā. Pavasarī būs jānomiglo arī asās 
kazenes. Un nākošgad trases augšagalā jā-
izveido pacēlums no smiltīm, lai tas kurš 
brauc pirmais var noturēties, kamēr citi sa-
sēd aizmugurē. 

Kā teic Edmunds, vislabāk pašiem rā-
viniekiem patīk braukt ar plēves maisiem 
vilcieniņā.  

Rāvu puses ļaudis aicina ciemos arī 
citus iedzīvotājus baudīt ziemas priekus 
jaunizveidotajā trasē!

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto: I. Smelte



Jaunpils vēstis16. Decembris 2015

www.jaunpils.lv

INFORMĀCIJA

JAUNPILS NOVADA DOME SUMINA POLICIJAS PALĪGUS

No kreisās 1. rindā, M. Knops, E.Sausserdis, A. Dārziņš. L. Gintere, J. Siliņš, A. Krūmiņš, 
2. rindā:P. Baranovskis, J. Krūmiņš, A. Dārziņš, J. Sīrica, M. Knops (juniors).

Uzstājas Ernests Grigors Viesatu pašdarbnieku kopbilde 12.12.2015.

Arī šogad Jaunpils novada Dome rīkoja policijas die-
nai veltītu pasākumu, kurā īpašs paldies tika teikts Jaun-
pils pašvaldības policijas brīvprātīgajiem palīgiem. Pal-
dies par nesavtīgi veltīto laiku brīvprātīgajam darbam: 
Aivaram Miķelsonam, Aivim Krūmiņam, Arvīnam Dār-
ziņam, Aigaram Dārziņam, Jānim Sīricam, Mārtiņam 
Knopam (junioram), Staņislavam Nikolajevam, Gunda-
ram Dukam, Vilnim Rasam un Aināram Pašulim!

Pasākuma dalībniekus svinīgi uzrunāja Jaunpils no-
vada Domes priekšsēdētāja L. Gintere, izsakot pateicību 
par atsaucību un palīdzību. Saviem palīgiem par atbalstu 
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, teica 
arī pašvaldības vecākais inspektors Mārtiņš Knops.  

Lai zinātu, kāds būs nākošais gads, kalēja Ērika Kaz-
mina vadībā Jaunpils muzejā,  kārtības sargi izlēja laimī-
tes un kopā ar pils atslēgu glabātāju Mārīti Knisli izkala 
naudiņu.

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā p/a 
“Jaunpils” kolektīvam!

Baiba Rasa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS  VIESATĀS

JAUNPILS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Balto sniedziņu gaidot un cerot satikt 
pašu Laimes lāci, 12. decembra vakarā Vie-
satu kultūras namā pulcējās ļaudis no tuvā-
kas un tālākas apkaimes. 

Viesatās Ziemassvētku ieskandināšana 
un Laimes lāča meklēšana iesākās ar Ernes-
ta Grigora muzikālo priekšnesumu atklājot 
koncertu “Lai katram mājās Laimes lācis 

mīt!”. 
Koncertā uzstājās Viesatu bērnu un 

jauniešu deju kolektīvi, savukārt amatier-
teātris “Pupuķis”  un fokloras kopa “Viesi” 
aicināja skatītājus domāt par sensenajām 
gudrībām, kuras vārdos ietērpis viens no 
talantīgākajiem latviešu autoriem Andrejs 
Upīts grāmatā “Sūnu ciema zēni”. 

Ziemassvētku tuvošanos caur dziesmu 
paspilgtināja Agitas Rulles un Madaras 
Rutkas dziedājums.

Paldies māksliniekiem par skaisto kon-
certu!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa

Decembris aizritēja svētku noskaņās. 
Paldies skolēniem, skolotājiem un vecā-
kiem par paveikto darbu. Īpašs paldies Frei-
maņu ģimenei un visiem ceturtās klases 
skolēnu vecākiem par atsaucību pasākuma 

organizēšanā.
19. janvārī Jaunpils vidusskolas paš-

darbnieku kolektīvi dosies uz labdarības 
koncertiem “Raudā” un “ Ķīšos”.

27. janvārī Jaunpils viduskolā  vecāku 

diena.  Vecāki aicināti apmeklēt stundas un 
tikties ar skolotājiem visas dienas garumā, 
savukārt plkst. 16:00 tikšanās ar Valsts po-
licijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma 
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepiln-
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“Kraukšķīgā pasaka” 1-4. klašu skolēni

5 un 6 gadīgo bērnu grupu Ziemassvēki Piparkūku Ziemassvētki “Zemenītē”

Jaunā teātra aktieris Andris Keišs un Latvijas valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ordeņa pasniegšanas ceremonijā

5-12.klašu skolēnu pasākums “Ziemassvētki nāk!” 

LEPOJAMIES - ANDRIS KEIŠS SAŅEM TRIJU 
ZVAIGŽŅU ORDENI

gadīgo lietu vecāko inspektori I. Ļvoviču un 
inspektori M. Tesļuku par emocionālo un 
�zisko vardarbību, tās atpazīšanu un novēr-
šanas pasākumiem. 

Jaunpils vidusskolas 12. klase aicina uz 
Žetonu vakaru 06.02.2016. plkst.18:00.

Balli spēlēs Juris Pavlovs, ieeja 1.00 EUR
Laipni aicināti!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto: B. Rasa, I. Martuzāne, L. Jurēvica

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, Melngalvju namā 
notika Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanas svinīgā ceremonija. 
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu or-
denis tika piešķirts vairākiem kultūras un sporta darbiniekiem, 
starp viņiem arī aktieris, kuru ar lepnumu saucam par jaunpilnie-
ku -Andris Keišs. 

Jaunā Rīgas teātra aktierim Andrim Keišam Triju Zvaigžņu or-
denis tika piešķirts par nopelniem Latvijas kultūrā, spilgtu radošo 
devumu Latvijas profesionālā teātra un kino mākslā.

Jaunpils novada Dome lepojas ar A. Keiša sasniegumiem un 
par godu šim notikumam aktierim ar  ģimeni –dvīņiem Magdalē-
nu un Ādamu, dzīvesbiedri Kristīni Zadovsku un vecākiem, dāvi-
na iespēju radoši darboties biedrībā “7balles”.

Jaunpils iedzīvotāju vārdā sirsnīgi sveicam ar augsto apbalvo-
jumu un  vēlam laimīgu, veiksmīgu un radošiem projektiem ba-
gātu Jauno gadu!

Veiksmi radošajā darbā vēlot
Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību vadītāja Foto: skaties.lv F64
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Gaiši, gaiši uguns dega
Tumšajā kaktiņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Jaunpils novada Dome sveic vecākus 
ar meitiņas Justīnes Lauras Kondrātes 

piedzimšanu!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 18.01.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Mūsu dzīves laime ir atkarīga 
no mūsu domu būtības. 
Dzīve ir tāda, kādu mēs paši 
ar savām domām to veidojam.
 
 /Marks Aurēlijs/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 

jubilejās sveic janvāra gaviļniekus:

Jāni Mizgu, Tāli Sipenieku, Inu Zaņķi, Zigmundu Beināru,

Marutu Ciguzi, Antonu Kokinu, Raitu Āboliņu,

Zigmundu Bludziņu, Ilmāru Blumbergu,

Astrīdu Kalpu, Artūru Lāci, Valentīnu Bērziņu

Ligitu Daugavieti, Ninu Kazminu, Veroniku Kreicbergu,

Jāni Liepu, Dzidru Rulli, Helgu Urbāni

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
  (I. Lasmanis)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no 
Skaidrītes Irbes, Vilmas Vanagas, Lilijas Tubuļēvičas, 

Laimoņa Jauča atvadoties.

Lai sapnis balts viņa dvēseli aijā.
Un klusais miers ar saviem 
spārniem sedz...
 /Ā.Elksne/

Pensionāru Biedrība „Jaunpils” izsaka 
dziļu līdzjūtību mūsu biedriem Irēnai 

Liedskalniņai brāli un Mārim Jaucim tēvu 
zaudējot.

“Latvijas Mednieku apmācību centrs”
  organizē kvalitatīvus kursus mednieka 
un medību vadītāja apliecības iegūšanai 

brīvdienās Tukumā.
Pieteikties pa tālr.  29282027 

vai www.lmac.lv

 
Labiekārtošanas dienests janvārī plāno veikt 

bojāto papeļu nozāģēšanu Sudrabu ielā.


