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Jaunpils kultūras ziņas Viesatu kultūras nama ziņas
1. martā Jaunpils pilī 

viesojās aktieri Zane Bur
nicka, Kārlis Anitens un 
Aina Poiša Ditas Balčus 
izrādē „Pado mi precētiem 
pāriem”. Humoristiskā izrā-
dē tās personāži ironizēja par 
glorificēto televīzijas spēku un 
palīdzīgās rokas sindromu. 

Tika izspēlēta itāļu Mo-
riertī pāra ģimenes krīze, kad 
laulībā ir pavadīti 18 gadi. 
Luidži  – tēvs un vīrs, ir par 
brīvām pāru attiecībām, bet 

Antonija – viņa sieva, ir par ģimenes saglābšanu un tas viss notiek realitātes šova 
skatītāju acu priekšā!

28. martā plkst. 12:00 
Margaritas Stārastes piemi
ņas pasākums un grāmatu 
izstāde pils Lielajā zālē.

Bērnu pasaku grāmatu auto-
re un ilustratore Margarita Stā-
raste nosvinēja 2. februārī savu 
100  gadu jubileju, bet diemžēl 
dažas dienas vēlāk 18. februārī 
Latviju pāršalca sēru vēsts par au-
tores nāvi. 

Margaritas Stārastes radītie tēli 
Zīļuks, piparkūku vīriņš Kraukšķītis „Ziemas pasakā”, Tince Stārastes darbā „Tin-
ce grib mācīties” un Ieviņa Zentas Ērgles darbā „Ieviņa Āfrikā” ieņem nozīmīgu 
vietu ne tikai latviešu bērnu literatūrā, bet arī bērnu sirdīs. 

Kopumā māksliniece ir ilustrējusi aptuveni 100 gan pašas, gan citu autoru 
sarakstītas grāmatas – pasakas, tēlojumus, dzejoļus, kā arī tautasdziesmas. Viņas 
populārākās grāmatas ir „Balti tīri sniega vīri”, „Ziemassvētku pasakas”, „Zīļuks”, 
„Pasaku ābece” un „Lācīša Rūcīša raibā diena”. 

Atceroties un iepazīstot Margaritas Stārastes tēlus no jauna, pieminēsim un 
godināsim tautā iemīļoto bērnu grāmatu autori un ilustratori piemiņas pasāku-
mā Jaunpils pils Lielajā zālē. Pasākuma laikā būs apskatāma pasaku grāmatu un 
kalendāru izstāde. 

29. martā Koru sa
draudzības koncerts un 
balle 

Ik gadu Jaunpils koris 
pie sevis ciemos aicina sa-
vus sadraudzības korus, 
lai koncertā kopīgi sveiktu 
viens otru un koncerta ap-
meklētājus. Pasākumā pie-
dalīsies kaimiņu novadu un 
arī draugu kori no Rīgas. 
Pēc koncerta dalībnieki at-
pūtīsies ballē. 

4. aprīlī jaunākās latviešu spēlfilmas 
„Džimlai Rūdi Rallallā!” demonstrācija.

Filmas sižeta pamatā ir veco ļaužu pansionā-
ta iemītnieki, kuri jau gadiem ilgi jūtas nevienam 
nevajadzīgi un traucējoši. Bet tad viņiem rodas 
traka ideja – atteikties no pensijām un doties brīv-
prātīgi armijā, tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā 
un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos gadus. Vecīši 
ir gana gudri, šo notikumu organizējot, un tagad 
īstie piedzīvojumi sākas.

Starptautiska preses konference, ministru sat-
raukums, senioru intrigas un reāla darbība armi-
jas poligonā – tas viss būs skatāms jaunajā filmā. 

Pansionāta iemītnieku un Latvijā pazīstamu 
personu lomās iejutušies: Ingrīda Andriņa, Ļevs 

Birmanis, Olga Dreģe, Uldis Dumpis, Mārtiņš Egliens, Baiba Indriksone, Ģirts 
Jakovļevs, Astrīda Kairiša, Aivars Kalnarājs un citi iemīļoti aktieri. Režisori Jānis 
Cimermanis un Māris Putniņš.

Sīkāka informācija par filmas demonstrēšanas laiku un cenām sekos!

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu aktivitātes 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” 22. februārī piedalījās tautas deju 

kolektīvu dižkoncertā Slampes kultūras pilī. Koncerta laikā kolektīvi tika vērtēti 
un rezultātā izteikti ieteikumi kolektīvu vadītājiem, lai labāk un pareizāk varētu 
sagatavot savu kolektīvu skatei un koncertam 4. jūlijā Durbes estrādē, kurš tiek or-
ganizēts Pasaules koru olimpiādes ietvaros. Otrais dižkoncerts paredzēts 16. martā 
Tukuma kultūras namā un tajā piedalīsies jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”. 

JDK „Atsperīte” 1. martā viesojās un dejoja sadraudzības koncertā „Sasit 
plaukstas, piesit kāju, lai dimd visa pasaulīte” Auces kultūras namā. Savukārt, 
20.  martā plkst. 
19.00 Jaunpils ko-
ris pie dalīsies Tu-
kuma novada un 
starpnovadu koru 
kopmēģinājumā 
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā.

Informāciju 
sagatavoja:

Inga Krūtaine, 
Reklāmas 

speciāliste

14. februārī Viesatu kultūras namā notika tradi
cionālā Sārtā ballīte. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi, un bija 
ieradušies sārtā apģērbā! Jaunpils Vidējo tautisko deju ko-
lektīvs bija īpaši pacentušies, speciāli šuvuši pat tērpus, un 
galdiņa noformējums bija atbilstošs Sārtai ballītei!

Paldies  par lielo atsaucību un jauko izdomu visiem Sār-
tās ballītes apmeklētājiem! 

22. februārī Viesatu kultūras namā viesojās Do
beles amatierteātris „Smaids” ar izrādi „Pacelt Va
bolīti”, režisors Aivars Mežķis.

21. februārī Viesatu kultūras namā notika Zem
nieku un uzņēmēju balle. Pasākumā izskanēja lūgums, ka 
Viesatu kultūras nama folkloras kopai „Viesi’’ vajadzīgas bungas. 
Neilgi pēc uzaicinājuma kāda Jaunpils novada  ģimene Viesatu 
folkloras kopai uzdāvināja bungas. Paldies dāvinātājiem! 

18. martā plkst. 18.00 notiks Pidžamu ballīte 
bērniem līdz 16 gadu vecumam. Pasākumā ierasties ar 
savu mīļāko, jaukāko pidžamu, līdzi ņemot arī spilventiņu. 
Pasākumā dažādas atrakcijas, rotaļas, stafetes, dejas.

14. martā Viesatu amatierteātris „Pupuķis’’ un 
Vidējo tautisko deju kolektīvs brauks ciemos uz 
Tumi un piedalīsies pasākumā „Ko prot tavā mazā 
pagastiņā’’.

Informāciju sagatavoja: 
 Agita Kalviņa, Viesatu kultūras nama vadītāja

Zane Burnicka un Kārlis Anitens izrādē 
„Padomi precētiem pāriem”.

Foto: Jaunpils pils arhīvs

Margaritas Stārastes grāmatu izstāde. 
Foto: Jaunpils pils arhīvs

Jaunpils koris Sadraudzības pasākumā pagā
jušā gada rudenī.

Foto: Jaunpils pils arhīvs

VPDK „Jaunpils” dižkoncertā Slampes kultūras pilī.
Foto: www.ntz.lv

Es ļoti labi atceros, ka visi muižas staļļi bija pilni ar zir-
giem. Tur bija darba zirgi, sporta zirgi un tādi milzīgi lieli 
ar krēpēm un resnām kājām. Tos sauca Latvijas vilcējs „Ar-
dēnijs”. Tie man kā puikam interesēja visvairāk. Tāpēc de-
vos uz Dobeli, kur dzīvo šo skaisto zirgu pirmā trenera dēls 
Māris Veihmanis. Esam labi pazīstami, jo kopā uzaugām.

– Pastāsti Māri, kā Jaunpilī gadījās šie milzīgie zirgi?
– Nu tad, klausies. Mans tēvs Jēkabs Veihmanis, mam-

ma, es un mazais brālītis Ojārs dzīvojām Slagūnās bunkurā. 
Mūsu mājas kara laikā bija nopostītas. Vecāki zināja, ka būs 
izsūtīšana uz Sibīriju. Ko darīt? 

Jaunpils pilī dzīvoja Pones. Pones ģimene kādreiz dzī-
voja Slagūnās, mūsu kaimiņi, ļoti labi cilvēki. Paklīda tā-
das valodas, ka jāglābjas ir Jaunpilī, bet tieši muižā, kur par 
direktoru bija krievu armijas pulkvedis Čibāļins. Jaunpils 
muiža – tā Jaunpils centru sauca ilgus gadus. 

Pēc kara Čibāļinam bija uzdots izveidot KVVEN (Kur-
zemes valsts vaislas ērzeļu novietni). Viegli pateikt – izvei-
do! Pa kara laiku centrs tukšs no cilvēkiem, zirgu arī nav, 
apkārt muižai tikai viensētas. Toreiz Jaunpils bija Dobeles 
rajons. Dobelē pie teikšanas bija tādi paši krievu pulkve-
ži kā Čibāļins. Ar vienu vārdu sakot, sistēma tā pati, kāda 
ir visu laiku. Viņš bija Dobelē sarunājis: „Savus izsūtāmos 
meklējiet, kur gribiet, bet manu muižu lieciet mierā”. Un tā, 
Andri, arī bija – no muižas neizsūtīja uz Sibīriju nevienu 
cilvēku.

– Pastāsti, kā atbraucāt uz Jaunpili?
– Naktī tēvs iejūdza zirgu ratos, mūs visus ratos un pa 

taisno uz Jaunpili. Kā šodien atceros, bija 1948. gada agrs 
pavasaris, tāds pavēss laiks. Ar gaismiņu iebraucām Jaun-
pils muižā. Tēvs zirgu iestūrēja tur, aiz dzirnavām pirms 
slūžām, pa to celiņu, kurš ved uz estrādi. Tur arī piesē-
ja zirgu un visi klusiņām devāmies uz pils trešo stāvu pie 
Ponēm. Zirgu atdevām KVVEN. Ar Ponēm vienā istabiņā 
nodzīvojām labu laiku. Tēvs dabūja darbu pie zirgiem. Ja tu 
zinātu, cik toreiz muižā bija labi un saticīgi cilvēki, dalījās 
ar pēdējo kas ir.

Mans tēvs ļoti mīlēja zirgus un daudz ko prata. Čibāļins 
to bija ievērojis. 

Tu jau atceries, ka mēs dzīvojām zirgu staļļa galā? Aiz 
sienas mūsu dzīvoklim bija veterinārais dienests. Tie bija 
gudri vīri ar Ulmaņlaika izglītību: dakteris Blumbergs un 
feldšeris Ābele. Viņi bija pirmie Jaunpilī, kuri nodarbojās ar 
zirgu ciltslietu zinātni. Viņi bija pirmie, kuri paši mākslīgi 
apsēkloja ķēves. Mans tēvs kopa zirgus un palīdzēja dak-
teriem.

Skaties, šī ir apliecība, ka mans tēvs ir zirgu mākslīgais 
apsēklotājs ar visu Čibāļina parakstu. Un tad viņš sāka 
strādāt par zirgu mākslīgo apsēklotāju un cilts zirgu tre-
neri.

– Pagaidi Māri, ļauj man pārprasīt. Tātad es sa
protu, ka Jaunpils zirgu ciltslietu pirmie speči bija 
dakteris Blumbergs, feldšeris Ābele un tavs tēvs Veih 
manis.

– Nu, pilnīgi pareizi.
Bet es atminos, ka dzirnavās dzīvoja smagvilcēju trene-

ris Siliņš.
Pareizi, bet tas jau bija stingri vēlāk. Tad jau staļļi bija 

pilni ar zirgiem. Tad jau bija netikai smagvilcēji, bet arī 
sporta zirgi, kuriem par treneri bija Melbārde.

– Pastāsti Māri, kas tiem mūsu zirgiem bija ko darīt 
Maskavā?

Jaunpilī izveidotā šķirne Latvijas vilcējs „Ardēnijs” bija 
ļoti augsts sasniegums. Toreiz Maskavā bija tādas izstādes 
BDNH (Lauksaimniecības sasniegumu izstādes), kur izstā-
dīja arī mūsu vilcējus. Ragavās krāva smilšu maisus un tad 
no starta vietas, cik tālu aizvilks. Smilšu maisu svaru pakā-
peniski palielināja. Un tad mērīja attālumu cik tālu aizvilka. 
Tur jau bija arī zirgi no daudzām vietām, bet mūsējie brau-
ca mājās ar medāļiem.

– Pēdējais jautājums. Kā tu domā, kur palika tie zirgi?
– Es nezinu.

 Ar Māri Veihmani sarunājās
 Andris Kabaks

PAR ZIRGU – BRĪVĪBA jeb
ieskats vēstures lappusēs – šoreiz par populārajiem Jaunpils zirgiem, 
stāsta vēstures jautājumu entuziasts – Andris Kabaks

Izsole
Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova prakses vietā Pils ielā 14, Tu-

kumā, Tukuma novadā, pirmajā izsolē pārdod Sarmītei Krūziņai piederošo nekustamo īpašumu „Tērces”, dz. 4, 
Tērcēs, Levestē, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Īpašniece: Sarmīte Krūziņa. Piedzinējs: Pašvaldības sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „Jaunpils KS”, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Nekus-
tamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, reģistrēts Jaunpils pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā, kadastra Nr. 9056 900 0343, kopējā platība 84,0 kv2, ar kopējiem inženiertīkliem un pie-
derumiem, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 804/11628 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes, kadastra apzīmējums 9056 007 0101. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2100,00/Ls 1475,89. Nekustamā 
īpašuma solīšana sākas no novērtējuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas 
prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 18. martā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas 
Boļšakovas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvēri-
nātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā LV96TREL9199086001000 10% 
no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 210,00/ Ls 147,59. Maksājuma mērķī norādīt: izsoles no-
drošinājums lietā Nr. 185-C3.1/2013. Maksājumu veikt vismaz divas darba dienas pirms izsoles. Ja jūsu iemaksātais 
nodrošinājums vēl nav ieskaitīts depozīta kontā, tas var liegt jums iespēju piedalīties solīšanā. 

Tālrunis uzziņām 63125048.
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Muzeja ziņas

Viesatu bibliotēkas ziņas

Pavasaris šogad atskrējis agri un tik pārliecinoši, ka pilnīgi sa-
jaucis gan gājputnu atgriešanās laikus, gan sniegpulkstenīšu uzzie-
dēšanu. Aizvadītais mēnesis bija gada īsākais mēnesis, bet paveikto 
ikdienas darbos tas nemazina.

Viss notiek, kā tam jānotiek!

Naudas stunda muzejā. Nav daudz vietu Latvijā, kurās dzīvo 
savs „naudas vīrs” jeb numismāts. Jaunpils pamatoti var lepoties ar 
tādu cilvēku – Ēriku Kazminu, kas pārzina gan veco, gan jauno nau-
du. Noslēdzot izstādi par naudu, 7. februārī Jaunpils muzejā notika 
nodarbība, kurā piedalījās numismāts Ēriks Kazmins un Jaunpils 
vidusskolas 3. klases skolēni ar audzinātāju Tamāru Juzupu. Sko-
lēni projekta nedēļas ietvaros bija naudiņu iepazinuši un meklējuši 
atšķirības, iemācījušies sakāmvārdus  un sagatavojuši āķīgus jau-
tājumus muzeja darbiniekiem. Savukārt mēs izrādījām savu nau-
das kolekciju ekspozīciju zālē, kā arī aicinājām bērnus pašus izkalt 
sev laimes monētiņu. Kad naudiņa bija izkalta, tad devāmies uz 
Pilskunga kabineta, lai iepazītu latiņa monētu kolekciju un „jauno 
naudu” jeb eiro no dažādām valstīm. Sirsnīgs paldies mūsu maza-
jiem draugiem sākumskolā par sadarbību un Ērikam par atsaucību.

Annas Saulītes izstāde ir patīkams pārsteigums Jaunpils izstāžu 
zāles apmeklētājiem, jo darbi  skatāmas kā gleznas, bet ne ierastajā 
veidolā. Izstādē  apskatāmas 17 lielu un mazu krustdūriena tehnikā 
veidotu gleznu. Sīks dūrieniņš pie dūrieniņa veikts, rezultātā pār-
tapis par īstu mākslas darbu. Nevienam nav iespējams saskaitīt, cik 
šādu krustdūrienu ir vienā gleznā. Tikai pati autore zina, kāds laiks 
pavadīts pie viena darba izšūšanas. Krustdūriena tehnikā izšūtas 
dažādu sižetisku kompozīciju gleznas, kas pārsteidz ar savu toņu 
bagātību, smalkumu un rūpīgo roku darbu. Šis vaļasprieks apliecina 
ne tikai lieliskas autora prasmes izšūšanā, bet arī ļoti lielu pacietību. 

Gleznas tapušas par visdažādākajām tēmām un viena otru papildi-
na. Izšuvumā pārnesti slavenu pasaules mākslinieku darbi – ziedi, 
cilvēki, mīlestības un reliģijas tematika. Katram darbiņam pievie-
nots siltums, pacietība, mīlestība un dvēseles prieks. Šī izstādi izvie-
tota  izmantojot  jaunās izstāžu zāles piekares sistēmas iespējas, kas 
ir liels ieguvums izstāžu zāles modernizācijā.

Kurzemes reģiona muzeju darbinieku tikšanās notika 25. feb-
ruārī Saldus vēstures un mākslas muzejā. Saldus kolēģi, veidojot 
semināru programmu, bija padomājuši, par saturīgas un intere-
santas programmas izveidi un sirsnīgu uzņemšanu. Bija izveidota 
prezentācija ar katra muzeja iesūtītajiem attēliem ar spilgtākajiem 
sasniegumiem aizvadītajā gadā, to papildinot ar 3 minūšu komen-
tāru. Savukārt Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārstāvji, vadīja 
sarunu par 2013. gada darba rezultātiem, pamatojoties uz muzeju 
iesniegtajiem kvantitatīvajiem rezultātiem, kā arī par jautājumiem, 
kas saistīti ar datu ievadi un ieguvi no kopkataloga un dažādām mu-
zeja darba aktivitātēm, projektu konkursiem un Latvijas 100-gades 
sagaidīšanu. Daudz radošas ierosmes mums radīja arī muzeja ap-
skate. Paldies Saldus kolēģiem.

Muzeju nakts 2014 jau desmito reizi aicinās un gaidīs 17. mai-
jā. Šī gada tēma ir noslēdzošā triju gadu ciklā – dzintars un sar-
kanā krāsa. Jaunpils Muzeju nakti kā katru gadu, veidosim sa-
darbībā ar biedrībām, iestādēm, uzņēmējiem, individuālajiem 
atbalstītājiem, brīvprātīgā darba veicējiem, mūsu ilggadējiem 
sadarbības partneriem biedrību „Dzīpars”, Jaunpils baznīcas 
draudzi, Jaunpils Pils krodziņu, Jaunpils bibliotēku. Mūsu Muzeju 
nakts nosaukums ir „Jaunpils dārgumi dzintara gaismā”. Tad nu 
meklēsim savas dzintara āderītes paši sevī un Jaunpilī. Šobrīd esam 
uzsākušas programmas veidošanu, lai pārsteigumi  būtu visām ve-

cuma grupām. Ja arī Jums ir kāda laba ideja vai iecere programmas 
veidošanā, gaidām telefona zvanu vai pie mums atnākam.

Muzeja krājuma jaunumi  pie mums nonākuši pateicoties ļoti 
dāsnajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem – Judītei Kalmei, Šutovu ģi-
menei un Andrim Kabakam. Paldies!

Foto liecība no muzeja krājuma turpinot aizvadītajā mēnesī 
uzsākto. 25. martā atcerēsimies visus pirms 65 gadiem aizvestos 
tautiešus svešumā.

Fotogrāfijā redzams Edgars Stegenburgs, kurš darbojies ieslo-
dzīto pašdarbības pulciņā. Fotogrāfija uzņemta 1954. gada 1. maijā 
Urālos. Fotogrāfiju muzejam dāvinājusi Vita Stegenburga.

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2014. gadā
Pirms 150 gadiem
1864. gada 23. novembrī dzimis Ģederts Kūla (1864–1944)– 

priekšzīmīgs lauksaimnieks, Struteles pagasta vecākais.
Pirms 85 gadiem
1929. gada 14. augustā dzimis Laimonis Jaucis – politiski re-

presētais, Jaunpils LIS mehanizators
Pirms 80 gadiem
1934. gada 3. novembrī dzimis Valdis Grauze (1934–2003)– 

politiski represētais, mehanizators kolhozā „Dzirkstele”
Pirms 70 gadiem
1944. gada 15. novembrī dzimusi Genovaite  Mataitiene – 

Jaun pils meliorācijas strādniece

Pateicamies visiem par ieteiktajiem labojumiem un papildinā-
jumiem.

Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja

Spēle „Esi vērīgs”
 Lai pilnvērtīgi darbotos, bibliotēkas ir atkarīgas 

no savas pašvaldības un apkārtējās sabiedrības at-
balsta. Valsts aģentūras Kultūras informācijas sistē-
mu centrs (KISC), kura mērķis ir panākt, ka ikviens 
apzinās bibliotēkas nozīmi sabiedrības veidošanā un 
reģiona attīstībā, un ikviens ir informēts par to, ka 
bibliotēka var viņam palīdzēt, ir izstrādājuši pirmo 
virtuālo bibliotēkas spēli  www.esiverigs.lv

 Popularizējot Jaunpils novada iesaistīšanos Pasau-
les Ņūkāslu aliansē Viesatu kultūras namā no 21. mar
ta varēs apskatīt Viesatu bibliotēkas veidoto izstādi 
„Jaunpils novads Ņūkāslu aliansē”.

Izstādē varēs apskatīt fotogrāfijas, kas uzņemtas 
Jaunpils novadam piedaloties samitā Anglijā Ņūkāslā 
pie Tainas 2012. gadā, kā arī uzzināt par ieguvumiem, 
kas būs darbojoties šajā asociācijā.

 25. martā plkst. 18.00 Priekšā lasīšanas stunda 
ar zīmēšanu.

 28. martā radošā nodarbība bērniem: Gliemezī
ši no stieplītēm.

 Viesatu bibliotēka jau 5. gadu piedalās E-pras-
mju nedēļā, kas šogad  norisināsies no 24. līdz 30. mar-
tam. Šo nedēļu organizē Latvijas Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) un galvenais mērķis ir veicināt e-prasmju at-
tīstību ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un 
interneta lietošanu, e-prasmes senioriem, digitālie so-
ciālie mediji, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, 
drošība un aizsardzība internetā un c. 

E-prasmju nedēļa Latvijā notiek jau piekto 
gadu. Līdz šim Latvija ir bijusi viena no aktīvā-
kajām E-prasmju nedēļas dalībniece. 2013. gadā 
E-prasmju nedēļā piedalījās vairāk nekā 42 tūkstoši 
dalībnieku, tika iesaistīti vairāk nekā 300 partneri – 
ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, 
bibliotēkas, norisinājās ap 850 dažādi pasākumi vi-
sos Latvijas novados, kā arī bija iespēja sekot pasā-
kumiem interneta tiešraidēs.

 26. martā plkst. 11:00 Vie
satu bibliotēkā būs tikšanās ar 
lauksaimniecības datu centra 
speciālisti Veltu Ludišu, kas mācīs 
darboties ar mājas lapu www.ldc.lv

Viesatu biedrības 
„Kamene” aktivitātes

Februārī notika nodarbība 
„Kameņu mājas”. Nodarbību va-
dīja Ilze Rasa un mācīja no žur-
nālu atgriezumiem veidot kolāžas 
par pamatu ņemot savu māju. No  
žurnālu atgriezumiem tiek veido-
tas attēls, kurā ir  iespēja pārcelt 
savu māju iedomātā fantāzijas pa-
saulē- pie baseina un jūras krastā, 
starp pilīm ziedošiem dārziem.M. Stāraste „Saulīte”.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Šteina, Viesatu bibliotēkas vadītāja
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Apsveikumi

Līdzjūtības

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 0611. Metiens 950 eks.

Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
                 /V. Kokle –Līviņa/

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem 
pēdējā gaitā pavadot

Vilni Stajuku.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
                      /K. Skalbe/

Jaunpils novada Domes darbinieki izsaka dziļu līdzjūtī
bu Zanei Vanagai, tēti aizsaulē pavadot.

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
  /M. Zviedre/

Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību 
mūsu biedrei Lienei Ozolai, māsu Intu aizvadot mūžībā.

Nav nekā cita, kas patiesi
 būtu dēvējams par īstu mākslu,
 kā māksla mīlēt cilvēku.
      /Z.Mauriņa/

Jaunpils novada dome sveic 
jaunlaulātos

Elīzi Kūriņu un Raiti Vilneru!

Tā kā saule ābeļziedam 
Esiet savam bērnam klāt, 
Lai no jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt! 
    /K. Apškrūma/

Jaunpils novada Dome sveic vecākus 
ar meitiņas Evelīnas Kudrjavcevas 

piedzimšanu!

Paņem vienu saules staru, lai Tev šodien priecīgāks ir prāts, 
Paņem vienu mīļu glāstu, lai Tavā sejā iespīd smaids, 
Paņem vienu gliemežvāku, lai Tavās plaukstās laime dzimst, 
Paņem vienu rozes ziedu, lai Tavās acīs rīta rasa krīt, 
Paņem vienu saulesrietu, lai Tavs uzlecošais rīts, 
Ir saules stariem piepildīts.
Paņem vienu sveces liesmu, lai var dvēseles mierā būt,
Paņem vienu dzintargraudu, lai Tavos matos zelta zibsnis viz,
Paņem vienu spožu zvaigzni, lai uz brīdi Tavas plaukstas silda, 
Paņem vienu mākoni baltu, lai sapņi Tavi baltāki kļūst. 
     /Ieva Feldmane/

Jaunpils novada Dome sveic nozīmīgās jubilejās marta gaviļniekus:

Dakšu Raimondu, Grīnfeldu Māri, Missu Dzintru, Sasniku Nadeždu, 
Bērziņu Valentīnu, Zvaguli Lidiju, Aļejuneni Irēnu, Birkenšteinu Vilmāru, 

Jēkabsoni Margu, Ahmadejevu Rašitu, Ariko Nadeždu, Beķi Nikolaju, 
Bērziņu Mirdzu, Bierandi Mirdzu, Lielpinku Spodru, Lūsi Eleonoru, 

Ļūļu Dzidru, Mucenieci Proskoviju, Poni Irmu, Rutku Ritu!

Ir cilvēki, 
kuriem negribas garām paiet. 
Ir tādi, 
ar kuriem gribas putenī iet. 
Tas tāpēc, 
ka viņos dvēsele 
tik silti un vienkārši zied 
kā ugunī – dzirkstele, 
kas vējam uzpūšot, 
uzplaukst vēl vairāk un nedziest. 
Tādi cilvēki ir kā salūts, 
ko nevis svētku, 
bet ikdienas debesīs sirds meklē. 
          /M. Svīķe/

Mīļi sveicam Austriņu 
viņas lielajā jubilejā! 

Mēs Tevi mīlam!

Dāmu kluba „Vīgriezes” līnijdeju meitenes

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – ALTUM

No 2014. gada 1. janvāra Hipotēku banka 
strādā ar jaunu nosaukumu – VAS „Latvijas 
Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Ar jauno nosaukumu ALTUM turpina īstenot valsts atbalsta programmas, 
un izsniedz valsts atbalsta programmu aizdevumus uzņēmējiem, kuriem ir 
grūtāk saņemt finansējumu komercbankās. Mazāki un lielāki aizdevumi 
pieejami plašam uzņēmēju lokam. Tie ir gan iesācēji biznesā un jauni 
projekti, gan pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt 
konkurētspēju, kā arī lauku saimnieki. ALTUM klientus apkalpo savās filiālēs 
un attīstības programmu konsultāciju centros visā Latvijā.

Plašāka informācija par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem: 
                   www.altum.lv
Cieņā, 
Laura Saulīte, 
Jelgavas filiāles vadītājas vietniece, 
Vecākā kredītprojektu vadītāja 
Tālr. (+371) 63026729, 29469914; e-pasts: laura.saulite@altum.lv 

Aicinām uz nodarbību 
„Kā veidot un kopt 
daiļdārzu”

„Rats” visus dārzkopības entuziastus, viņu drau-
gus, kaimiņus un paziņas aicina uz dārznieces, dārzu 
plānotājas, viena no Tukuma izcilākajiem daiļdārziem 
īpašnieces Daces Lukševicas nodarbību „Kā veidot 
un kopt daiļdārzu”. Nodarbība paredzēta 29. aprīlī 
no plkst. 10.00–16.00, lai jau maija brīvdienās visu 
jauno varētu izmēģināt savā dārzā. Dalības maksa – 
10 eiro. Tā kā nodarbība ilgs visu dienu, līdzi ņemam 
sviestmaizes, kafija un tēja būs „Ratā”. Interesentus 
lūdzu iepriekš pieteikties un iemaksāt pusi dalības 
maksas. Jūnijā   Dace vadīs dalībnieku ekskursiju pa 
Tukuma puses daiļdārziem. 

Lūgums pieteikties Ratā vai zvanīt Andrai pa 
tel. 29283903.

Sociālā darbiniece Dace Adiņa  
apgūst Vecāku mācību 
programmu „Bērna emocionālā 
audzināšana” (BEA) vadīšanu

Dace Adiņa vadīs nodarbības/mācības BEA program-
mā. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem bērni ir 
vecumā no dzimšanas līdz 7 gadiem. Programmā ir izda-
lītas 10  tēmas jeb soļi: temperaments, ķermeņa kontrole, 
piesaiste, spēlēšanās un fantāzija, valoda un komunikācijas 
prasmes, pašvērtējums, disciplinēšanas metodes, problēmu 
risināšana utt. un katrā solī vecākiem tiek sniegta plaša, uz 
empīriskiem pētījumiem balstīta informācija par bērna at-
tīstību un audzināšanas principiem. Programma ir izstrādā-
ta Kanādā un tās autore Sāra Lendija.

Aicinām pieteikties nodarbībai, zvanot Dacei: tel. 
26526519.

 Laiks un vieta tiks precizēta.

Audēju biedrība „Dzīpars” aicina
16. martā plkst. 11.00 floristikas nodarbība. „Pavasara asni” kolāžas veidošana 

6. aprīlī no plkst. 10.00–15.00 „Satiec savu meistaru”

Paldies!
Jaunpils no-

vada Sociālais dienests izsaka 
pateicību Maxima Latvija par 
atsaucību un labdarību. Pateico-
ties Maximas  atbalstam 60 Eur 
vērtībā  – vairākas novada trū-
cīgās ģimenes ar bērniem varēs 
spēlēt galda spēles, likt puzles un 
rotaļāties ar jauniem rotaļu klu-
čiem.


