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Novada sēde

•	 Nekustamo	 īpašumu	„Medulāji”	dzīvokļu	Nr.	1	
un	Nr.	5		un	„Rosmes”	–	19	remontu	kopsummā	līdz	
Ls  3000,00	nolēma	 	 finansēt	 no	 Sociālā	 dienesta	 bu-
džeta	līdzekļiem.

•	 P/a	„Jaunpils”	muzejam	projekta	„Jaunpils	mu-
zeja	 harmonija”	 restaurācijas	 īstenošanai	 nepiecieša-
mo	finansējumu	Ls	 1222,91	 apmērā	nolēma	finansēt	
no	p/a	„Jaunpils”	muzeja	budžeta	līdzekļiem.

•	 Līnijdejotāju	 kolektīva	 „Vīgriezes”	 vadītājas	 at-
algojumam	 par	 laika	 posmu	 no	 š.	 g.	 septembra	 līdz	
decembrim	 Ls	 160,00	 apmērā	 nolēma	 finansēt	 no	
p/a „Jaunpils”	aģentūras	budžeta	līdzekļiem.	

•	 Pensionāru	 biedrībai	 „Jaunpils”,	 projekta	 „Tas	
bij	mūsu	 laiks...”	 īstenošanai	 piešķīra	 papildus	 finan-
sējumu	Ls	292,86	no	Attīstības		nodaļas	programmas	
„Darām	paši”	2013.	gada	projektu	konkursa		neizman-
totajiem		budžeta	līdzekļiem.	Pagarināja		projekta	„Tas	
bij	 mūsu	 laiks...”	 realizācijas	 termiņu	 no	 2013.	 gada	
20. novembra	līdz	30.	novembrim.

•	 Pašvaldību	 aizņēmumu	 un	 galvojumu	 kon-
troles	 un	 pārraudzības	 padomei	 nolēma	 lūgt	 atļauju	
2013. gadā	Jaunpils	novada	pašvaldībai	ņemt	ilgtermi-
ņa	 aizņēmumu	LVL	 63  092,	 uz	 15	 gadiem	no	Valsts	
kases	ar	noteikto	gada	procentu	likmi	autobusa	iegādei	
pašvaldības	 autonomo	 funkciju	 nodrošināšanai.	Aiz-
ņēmuma	pamatsummas	atmaksu	veiks	saskaņā	ar	kre-
dīta	atmaksas	grafiku.	Aizņēmumu	atmaksu	garantēs	
ar	Jaunpils	novada	pašvaldības	budžetu.

•	 Apstiprināja	 konkursa	 „Skaista	 mana	 sēta”	
2013.  ga	da	 rezultātus.	 Laureātus	 godinās	 svinīgā	 pa-
sākumā	 š.	 g.	 25.	 oktobrī	 biedrībā	 Jaunpils	 reģionālās	
attīstības	centrs	„Rats”.	
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”

Mežraupu	ģimene	„Celmiņi”	–	1.	vieta
Šteinu	ģimene	„Kalniņi”	–	2.	vieta
Līču	ģimene	„Imantieši”	–	3.	vieta

Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”
Čiapu	ģimene	„Viesuļi”	–	1.	vieta
Lauriņu	ģimene	”Sudrabiņi”	–	2.	vieta
Kozlovsku	ģimene	„Diānas”	–	3.	vieta

Speciālbalvas par sakoptiem un interesantiem vides 
objektiem: 

Dace	un	Ainars	Rasas	„Draudzības”.
•	Ievēlēja	Jaunpils	novada	vēlēšanu	komisiju	seko-

jošā	sastāvā:	Vija	Rasa,	Elīna	Liepiņa,	Baiba	Rasa,	Aija	
Labsvārde,	Lidija	Pavlova,	Zinta	Arika,	Vairis	Koškins.

•	Apstiprināja	 Saistošos	 noteikumus	 Nr.	 10	 „Par	
grozījumiem	2009.	gada	5.	augusta	Saistošajos	notei-
kumos	Nr.	1	„Jaunpils	novada	pašvaldības	nolikums””.

•	Apstiprināja	 	 Saistošos	 noteikumus	 Nr.	 11	 „Par	
grozījumiem	2013.	gada	27.	marta	Saistošajos	noteiku-
mos	Nr.	4	„Par	pašvaldības	nodevām	Jaunpils	novadā””.

•	Apstiprināja	 Saistošos	 	 noteikumus	Nr.	 12	 „Par	
grozījumiem	2011.	gada	2.	februāra	Saistošajos	notei-
kumos	Nr.	 24	 „Par	 	 sabiedrisko	kārtību	 Jaunpils	 no-
vadā”.

•	Apstiprināja	 Saistošos	 noteikumus	 Nr.	 13	 „Par	
grozījumiem	2012.	gada	24.	oktobra	Saistošajos	notei-
kumos	Nr.	11	„Par	braukšanas	izdevumu	kompensāci-
jām	izglītības	iestāžu	audzēkņiem”.

•	Apstiprināja	 Saistošos	 	 noteikumus	Nr.	 14	 „Par	
grozījumiem	2012.	gada	24.	oktobra	Saistošajos	notei-
kumos	Nr.	11		„Par		braukšanas	izdevumu	kompensā-
cijām	izglītības	iestāžu	audzēkņiem”.

•	Apstiprināt	 Saistošos	 noteikumus	 Nr.	 15	 „Par	
grozījumiem	2011.	gada	2.	februāra	Saistošajos	notei-
kumos	Nr.	27	 	„Par	 	topogrāfiskās	informācijas	sistē-
mas	aprites	kārtību	Jaunpils	novadā.

•	Apstiprināja	 	Saistošos	 	noteikumus	Nr.	16	„Par	
grozījumiem	2011.	gada	28.	septembra		Saistošajos	no-
teikumos	Nr.	12	„Par	interešu	un	pieaugušo	neformā-
lās	izglītības	programmas	licencēšanas	kārtību”.

•	Apstiprināja	 Saistošos	 noteikumus	 Nr.	 17	 „Par	
grozījumiem	 2011.	 gada	 30.	 novembra	 Saistošajos	
noteikumos	Nr.	 8	 „Par	 Jaunpils	 novada	 pašvaldības	
sociālo	palīdzību	un	pašvaldības	pabalstiem”.

•	Apstiprināja	 	 Saistošos	 noteikumus	Nr.	 18	 „Par	

grozījumiem	2013.	gada	13.	februāra	„Saistošajos	no-
teikumus	Nr.	3		„Par	Jaunpils	novada	pašvaldības	bu-
džetu	2013.	gadam”.

•	Apstiprināja	 	2013.	gada	19.	 augusta	nekustamā	
īpašuma	„Garāžas”	–	2	un	Garāžas	–	3	 izsoles	 rezul-
tātus.

•	Nolēma	 rīkot	 Jauniešu	 biznesa	 plānu	 konkursu	
„Esi	 uzņēmējs”,	 apstiprināja	 	 konkursa	 nolikumu	 un		
vērtēšanas	komisiju	šādā	 	 sastāvā:	Ligita	Gintere,	Pē-
teris	Baranovskis,	Vija	Zīverte,	Aigars	Jakovels,	Anete	
Krūmiņa,	Līga	Augule,	Kaspars	Leimanis.

•	Precizēja	 zemes	 vienības	 platību	uz	 2,33	ha	pēc	
robežu	instrumentālās	uzmērīšanas	nekustamajā	īpa-
šumā	ar	zemes	kadastra	apzīmējumu	90900020284	un	
piešķīra	 jaunu	nosaukumu	 „Strauti”,	Viesatu	pagasts,	
Jaunpils	novads.

•	Piešķīra	 Jaunpils	 novada	 Jaunpils	 pagasta	
starpgabaliem	 ar	 zemes	 kadastra	 apzīmējumiem	
90560030136,	 platība	 7,1	 ha,	 90560070058,	 platība	
17,1	 ha,	 90560080216,	 platība	 0,1	 ha,	 90560010046,	
platība	 14,4	 ha	 nosaukumu	 „Jaunpils	 starpgabali”,	
Jaunpils	pagasts,	Jaunpils	novads.

•	Atļāva	 izstrādāt	 zemes	 ierīcības	projektu	nekus-
tamā	 īpašuma	 „Strazdi”,	 Jaunsēži,	 Jaunpils	 pagastā	
Jaunpils	novadā	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmēju-
mu	9056	010	0106	un	platību	5,44	ha	sadalīšanai	trīs	
daļās	pēc	klāt	pievienota	un	būvvaldē	apstiprināta	plā-
na	pielikuma.	Atdalāmo	zemes	gabalu	platības	0,83 ha	
un	 3,67  ha,	 paliekošā	 „Strazdi”	 zemes	 gabala	 platība	
0,94 ha.	

•	Atļāva	 izstrādāt	 zemes	 ierīcības	projektu	nekus-
tamā	īpašuma	„Lauciņi”,	Saule,	Jaunpils	pagastā	Jaun-
pils	 novadā	 zemes	 vienības	 ar	 kadastra	 apzīmējumu	
9056 0040001	un	platību	18,1	ha	sadalīšanai	divās	da-
ļās	pēc	klāt	pievienota	un	būvvaldē	apstiprināta	plāna	
pielikuma.	Aptuvenās	atdalāmās	zemes	platība	6,0	ha.	

•	Apstiprināja	būvvaldes	un	sekojošu	komisiju	sa-
stāvus:	

Ar Domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var 
iepazīties novada mājas lapā www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Jaunpils novada domes deputāti – 
skolas solos

Latvijas	 Izglītības	 un	 zinātnes	 darbinieku	
arodbiedrība	 jau	 kopš	 2011.	 gada	 rīko	 akciju	
„Skolas diena”,	aicinot	deputātus	vienu	dienu	
iejusties	pedagoga	dzīves	un	darba	ritmā.	Ak-
cijas	mērķis	–	veidot	lēmējvaras	un	sabiedrības	
izpratni	par	pedagoga	darba	pienākumiem	un	
rosināt	 kvalitatīvas	 diskusijas	 par	 pedagogu	
darba	vides	attīstības	vajadzībām.

19.	septembra	lietainajā	rītā	Jaunpils	vidus-
skolas	skolotāju	ikdienas	gaitām	sekoja	domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, deputāti Raivo 
Altenburgs, Velga Pavlovska un Ēriks Strau-
tiņš.	 Deputāti	 savu	 „skolas	 dienu”	 sāka	 jau	
plkst.	9:00,	apciemojot	 	piecgadīgo	bērnu	gru-
pu,	kurā	mazie	audzēkņi	audzinātājas	M.	Raš-
manes	 uzraudzībā	 zīmēšanas	 nodarbībā	 rāmi	
un	cītīgi	krāsoja	lietussardziņus.

Jaunpils	 novada	 domes	 priekšsēdētāja	
L.  Gintere	 piedalījās	 lasīšanas	 stundā	 3.	 klasē	
un	 kopā	 ar	 7.	 klases	 skolēniem	 un	 skolotāju	
I. Liepiņu	atkārtoja	zināšanas	par		staru,	taisni	
un	nogriezni	ģeometrijā.	Patīkami	bija	 redzēt,	
ka	3.	klases	 skolēni	 strādā	raiti,	 ir	kārtīgi,	 	 sa-
vukārt	7.	klasē	skolotājai	uzmanība	jāpievērš	ne	
tikai	mācību	vielai,	bet	arī	audzināšanas	jautā-
jumiem,	atzina	L.	Gintere.

V.	 Pavlovska	 ētikas	 stundā	 kopā	 ar	 3.	 kla-
ses	 skolēniem	 un	 skolotāju	 T.	 Juzupu	 domāja	
par	 labajiem	 darbiem,	 par	 noteikumiem,	 kas	
jāievēro,	lai	visi	bērni	skolā	justos	labi.	Atzinī-
bas	vērtas	bija	skolēnu	patiesi	sirsnīgās	atbildes	
un	gaišās	domas.

R.	Altenburgs	un	11.	klases	audzēkņi	papil-
dināja	zināšanas	ķīmijā	un	bioloģijā.	Deputāts	
atzina,	ka	direktora	J.	Liepiņa	vadītās	stundas	
ir	 tikpat	 interesantas	 un	 aizraujošas	 kā	 viņa	
skolas	 laikā,	 savukārt	 ķīmija	 kļūst	 arvien	 sa-
režģītāka.	

Par	 krāsām	un	 formām	angļu	 valodā	 kopā	
ar	4.	klases	skolēniem	skolotājas		A.	Marčinkus	
vadībā	 mācījās	 V.	 Pavlovska	 un	 Ē.	 Strautiņš.	
Deputāti	 bija	 patīkami	 pārsteigti	 par	 stundas	
darba	organizētību	un	skolēnu	labajām	runāša-
nas	prasmēm.

Akcijas	 laikā	 deputāti	 apmeklēja	 arī	 skolas	
atbalsta	 personālu	 –	 medmāsu	 	 un	 paciemo-
jās	 logopēdes	 kabinetā.	 Lielam	 skaitam	mazo	
bērnu	 ir	 vajadzīga	 logopēda	 palīdzība.	 Vecā-
kiem	mājās	vairāk	jārunā	ar	savām	atvasēm,	lai	
attīstītu	 runas	 prasmes	 un	 atraisītu	 valodiņu,	
atzina	D.	Siliņa-Šudurova.

Vietējā	 lēmējvara	devās	apraudzīt	arī	pašus	
mazākos	–	pirmsskolas	grupu	„Zemenīte”.	Ka-
mēr	mazie	ķipari	 saldi	gulēja	pusdienas	 laiku,	
deputāti		kopā	ar	vadītāju	A.	Trokšu	pārrunāja	
aktuālākos	jautājumus	„Zemenītē”.	Vadītāja	de-
monstrēja	pašas	rokām	meistarīgi	veidotos	rok-
darbus	–	adītas	un	tamborētas	sēnītes,	dažādu	
formu	un	krāsu	attīstošās	rotaļlietas.	

Pēc	 „Skolas	 dienas”	 aktivitātēm	 deputā-
ti	 kopā	 ar	 skolas	 vadību	dalījās	 pārdomās	par	
piedzīvoto,	savām	acīm	redzēja,	ko	un	kur	būtu	
nepieciešams	 pilnveidot.	 Skolā	 pavadītā	 diena	
palīdzēja	vairāk	izprast	skolas	dzīvi	un	skolotāja	
ikdienu.	Tā	nebūt	nav	viegla!

Akcijas	 noslēgumā	 gan	 skolas	 darbinieki,	
gan	 deputāti	 vienojās,	 ka	 turpmāk	 ir	 jārīko	
kopīgas	 diskusijas,	 lai	 veiksmīgi	 varētu	 risināt	
problēmjautājumus.	 Un,	 protams,	 lepoties	 arī	
ar	 sasniegumiem.	 Šāda	 sadarbības	 tradīcija	 ir	
turpināma!	

Informāciju sagatavoja Baiba Rasa,
Jaunpils novada domes Sabiedrisko 

attiecību speciāliste 
Foto – Baiba Rasa

2013. gada  26. septembra 
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Apmeklētāju ievērībai!
Būvvaldes	 	 vadītāja	Edmunda	Samuše-

noka	pieņemšana	no 7. novembra pārcel-
ta uz 4. novembri.

Būvvalde 
Edmunds	Samušenoks
Pēteris	Baranovskis
Vija	Zīverte
Guntis	Jubiņš
Zinta		Mielava
Ēriks		Strautiņš

Administratīvā komisija 
Ligita	Gintere	
Dace	Adiņa	
Velgu	Pavlovska	
Ēriks	Strautiņš	
Raivo	Altenburgs

Dzīvokļu komisija
Ligita	Gintere
Pēteris	Baranovskis
Guntis	Jubiņš
Ēriks	Strautiņš
Zinta	Mielava

Administratīvo aktu 
strīdus komisija
Ligita	Gintere
Dace	Adiņa	
Pēteris	Baranovskis

Iepirkumu komisija
Ligita	Gintere
Pēteris	Baranovskis
Zinta	Mielava
Guntis	Jubiņš
Ēriks	Strautiņš
Aigars	Jakovels

Nekustamo īpašumu  
izsoles komisija
Ligita	Gintere
Pēteris	Baranovskis
Zinta	Mielava
Kaspars	Leimanis
Agija	Līvmane
Aigars	Jakovels

Nekustamo īpašumu 
vērtēšanas komisija 
Ligita	Gintere
Pēteris	Baranovskis
Zinta	Mielava
Agija	Līvmane
Kaspars	Leimanis



Jaunpils Vēstis2

 ¾ 26. septembrī	 Jaunpilī	 viesojās	 filmēšanas	 komanda	
Kristas	Vāveres	vadībā,	lai	veidotu	videostāstu	Teterevu	fonda	
rudens	pasākumam,	gan	arī		TV	raidījumam	„Viss	notiek”	par	
pašvaldības	spēju	sadarboties	ar	saviem	iedzīvotājiem,	kā	spēj	
atvērt	novada	iedzīvotāju	prasmes	–	talantus.	Arī	mūsu	biedrī-
bas	dažas	aktivitātes	tika	ietvertas	šajā	videostāstā,	kā	nūjoša-
na	un	līnijdejas	un	iepazinās	ar	mūsu	projektu	„Tas	bija	mūsu	
laiks”	par	Artūra	Lāča	uzņemto	šaurfilmiņu	digitalizēšanu.

	¾ Mūsu	projektā	„Tas	bija	mūsu	 laiks”	par	A.	Lāča	uz-
ņemto	16	mm	šaurfilmu	digitalizāciju,	īstenošanas	gaitā	ra-
dās	 papildus	 iespējas,	 lai	 uzlabotu	 to	 kvalitāti,	 tāpēc	 radās	
papildus	izdevumi.		Lūdzām	novada	domei	papildus	naudas	
līdzekļus,	kas	tika	atbalstīts.	Paldies!

 ¾ 2. oktobrī	 notika	 pensionāru	 biedrības	 kopsapulce,	
lai	pārvēlētu	pensionāru	biedrības	„Jaunpils”	valdi	un	izda-
rītu	izmaiņas	statūtos.	Jaunajā	valdē	uz	3	gadiem	tika	ievēlēti	
3  valdes	 locekļi:	 Austra	 Sipeniece,	 Kārlis	 Ķergalvis,	Mārīte	
Kazmina.	 Apstiprināja,	 ka	 biedrības	 biedri	 maksā	 biedru	
naudu	vienu	 reizi	 gadā 3,51 Ls (5 eiro).	 Sapulcē	piedalījās	
novada	domes	priekšsēdētāja	Ligita	Gintere	un	izpilddirek-
tors	Pēteris	Baranovskis.	

	¾ Teterevu	fonda	finansētā	projekta	„Mūžu	dzīvo,	mūžu	
mācies”	ietvaros	Tukuma	slimnīcas	vadītāja	Dzintra	Rabke-
viča	ļoti	interesanti	un	uzskatāmi	iepazīstināja	mūs	ar	iespē-
jām	 valsts	 apmaksātiem	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumiem	
un	visumā	ar	veselības	aprūpes	sistēmu.

 ¾ 18. oktobrī plkst. 19:00	 Kaķenieku	 kultūras	 namā	
notiks	kārtējais	pagastu	draudzības	vakars	par	tēmu	„Čību	
balle”.	Mūsu	Maiga	 Siliņa	 ir	 satamborējusi	 visiem	 „čības”	
un	 vakara	 gaitā	 –	 līdzpaņemto	 čību	 konkurss.	 Izbraucam	
plkst. 18:30.	Pieteikties	pie	Judītes	Kalmes	līdz	15.	oktobrim.

 ¾ 9. novembrī plkst. 14:00 Jaunpils kultūras namā	se-
nioru	līnijdeju	grupa	„Vēlziedes” svin	savu	10	gadu	jubileju.	
Apsveicam!	

 ¾ 9. novembrī plkst. 18:00	Slampes	kultūras	pilī	drau-
dzības	vakars.

	¾ Makulatūras	vākšanai	pēdējais	termiņš!
A. Sipeniece

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktivitātes
6.	 septembrī	 Irlavā	notika	Novadu	12.	Grāmatu	 svētki.	Saņēmām	uzaicinājumu	no	

Jaunpils	pagasta	bibliotēkas	vadītājas	Ingas	Papendikas,	piedalīties	šajos	svētkos.	Ar	lie-
lāko	prieku	atbalstījām	savas	bibliotēkas	organizēto	braucienu	uz	Irlavu.	Bija	ļoti	jauka	
un	interesanta	diena.

Visi	 rudens	 lielie	 dar-
bi	 tikpat	 kā	 padarīti	 un	
mēs  –	 dāmu	 klubs	 „Vīg-
riezes”	 –	 varam	 atpūsties	
un	apskatīt	Latvijas	skais-
tumu	 rudenī.	 Saulainā	
svētdienas	 rītā	 devāmies	
ekskursijā	 uz	 Džūkstes	
pusi,	 lai	 savām	 acīm	 ap-
skatītu	 muzeju	 Džūkstē,	
bet	 tas	 mums	 neizdevās,	
jo	naktī	muzejs	tika	izlau-
pīts	un	visi	eksponāti	no-
zagti.	 Pēc	 tam	 devāmies	
tālāk	 uz	 Lanceniekiem,		
kur	 ļoti	 jaukā	 gaisotnē	

izstaigājām	 Pasaku	 muzeju,	
noskatījāmies	filmu	par	„Kur-
badu”.	Tālāk	mērojām	ceļu	uz	
Lestenes	 baznīcu.	 Lestenes	
brāļu	 kapos	 apglabātajiem	
Latvju	zemes	aizstāvjiem	aiz-
nesām	 rudens	 ziedu	 sveicie-
nus.

28.	 septembrī	 bijām	 eks-
kursijā	 uz	 Siguldu	 un	 Kri-
muldu.	Pa	ceļam	lija.	Sigulda	
mūs	 sagaidīja	 biezā	 miglā	
tīta,	bet	tad	tā	izklīda	un	visa	
diena	 bija	 silta	 un	 saulaina.	
Izstaigājām	 Bobsleja	 trasi,	
pagaršojām	 Latvijas	 lielākā	
avota	Saltavota	ūdeni.	Skaisti	
skati	pavērās	no	Siguldas	pilsdrupām.	Tur	bija	 iespēja	apskatīt	Papīra	mākslas	 izstādi,	

Smilšu	 muzeju.	 Si-
guldas	 baznīcā	 ir	
skatāma	Valda	Atāla	
veidotā	pogu	gleznu	
izstāde.	 Tā	 tiešām	
ir	 māksla,	 kaut	 ko	
tādu	 izveidot	 no	
vienkāršām	 pogām.	
Kā	 var	 būt	 Siguldā	
un	 neaiziet	 uz	
Gūtmaņalu?!	 Bijām	
arī	 uz	 Krimuldas	
baznīcu,	 pie	 kuras	
katram	 bija	 iespēja	
izstaigāt	 Baltās	 lilijas	
labirintu.	 Interesanta	
ekskursija	 bija	 pie	
akmeņkaļa	 –	 māk-
slinieka	Šval	bes.	Ska	-

tījāmies	laik	me	tīgo	akmeņu	mākslu.	Ton	nām	smagi	lauk	akmeņi	pārtop	māk	slas	darbos.	
Jauks	brauciens,	kas	ar	siltām	pusdienām	noslēdzās	Raganas	ķēķī.

Mēs	 līnijdeju	kolektīvs	 „Vīgriezes”,	 kas	darbojas	dāmu	kluba	paspārnē,	 sakām	 lielu	
paldies	Ligitai	Ginterei	par	 atbalstu,	 labām	 idejām,	 labiem	vēlējumiem.	Paldies	nova-
da	deputātiem	par	sniegto	pozitīvo	attieksmi	mūsu	līnijdeju	kolektīva	vadītājai	Valijai	
Baumgartei.	Tagad	mums	priekšā	liels	un	atbildīgs	darbs,	jo	gatavojamies	decembrī	pie-
dalīties	olimpiādē	„Senioru	kauss	2013”.

Dāmu kluba „Vīgriezes” vārdā 
Inta

Pensionāru  biedrībā „Jaunpils”…

Baltu vienības diena 
Kartavkalnā

22.	septembrī	visā	Latvijā	tika	atzīmēta	Baltu	vienības	diena.	Tālajā	1236.	gadā	Saul-
stāvjos	Saules	kaujā	latviešu	un	lietuviešu	ciltis	kopīgiem	spēkiem	sakāva	Zobenbrāļu	or-
deni.	Pieminot	šo	notikumu	kopš	2000.	gada	tiek	atzīmēta	Baltu	vienības	diena.

Mūsu	novadā	šo	dienu	atzīmējam	 jau	otro	gadu.	Arī	 šogad	–	22.	 septembra	vakarā	
jaunpilnieki	pulcējās	Kartavkalna	virsotnē	kopā	ar	folkloras	kopu	„Virši”	no	Remtes,	lai	
tumsas	un	lāpu	uguns	ieskauti,	noturētu	uguns	rituālu	senču	piemiņai.	

Jaunpils	 novada	 do-
mes	 izpilddirektors	
P.  Baranovskis	 aizdedza	
ugunskuru.	 Klātesošie	
ugunij	 ziedoja	 labības	
graudus,	 lūdzot	 tai	 spē-
ku,	 izturību	 un	 vieno-
tību,	 pateicās	 par	 visu	
labo	un	skaisto.	Ar	rāmi	
skanīgajām	 dziesmām	
„Viršu”	 sievas	 pieskan-
dināja	 Kartavkalna	 ap-
kārtni.	 Veroties	 ugunī	
un	izdziedot	senās	latvju	
tautasdziesmas,	 katrs	 iz-
juta	vienotības	spēku	un		pagātnes	elpu.	Mazliet	mistiskas	burvības	apvīti,	uguns	rituāla	
noslēgumā	iestiprinājāmies	senču	garā	–	Kultūras	nama	vadītāja	S. Nordena	cienāja	ar	
rupjmaizi	un	medu.

Informāciju sagatavoja Baiba Rasa, 
Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto – Baiba Rasa
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„Olimpiskā diena 2013” Jaunpils vidusskolā

27.	septembra	rītā	Jaunpils	vidusskolā	un	82	norises	
vietās	visā	Latvijā	notika	Olimpiskā	diena,	kopā	pulcē-
jot	vairāk	nekā	87 000	dalībnieku.	Jaunpils	vidusskolā –	
245 dalībnieki.	 Šogad	pasākuma	devīze	 ir	 „Esam	 spor-
tiska	ģimene”.	

„Ģimene	 ir	 tā,	kas	katram	palīdz	atrast	pareizo	ceļu	
ne	tikai	sportā,	bet	arī	mācībās	un	dzīvē”,	tā	uzsver	LOK	
ģenerālsekretārs	 Žoržs	 Tikmers	 –	 olimpiskais	 vēstnesis	
Jaunpils	vidusskolā.

Pasākums	 skolā	 sākās	 ar	 Olimpisko	 rīta	 vingrošanu,	
kuras	mērķis	bija	visus	dalībniekus	pamodināt	un	sagata-
vot	 turpmākajām	dienas	aktivitātēm.	 Jaunpils	vidusskolā	
ritmiskiem	 vingrojumiem	 nodevās	 visi:	 gan	 paši	 mazā-
kie –	pirmsskolas	grupas	„Zemenīte”	audzēkņi,	1.–12. kla-
šu	skolēni,	gan	skolotāji,	vecāki	un	ciemiņi	–	novada	do-
mes	priekšsēdētāja	L.	Gintere	un	olimpietis	Ž. Tikmers.	

Visas	 dienas	 garumā	 sporta	 skolotāju	 D.	 Adiņas	 un	
A.  Zarembas	 vadībā	 skolēnu	 komandas	
piedalījās	 stafetēs	 un	 individuālajos	 sporta	
veidos.	Skolas	zālē	bija	tikšanās	ar	olimpieti		
Ž.	Tikmeru,	Olimpisko	spēļu	 īsfilmas	skatī-
šanās.

	 Labākie	 šogad	 Jaunpils	 vidusskolā	 bija	
komanda	„Lēnie”	–	V.	Ņikitina,	E.	Pašulis,	
K.	Sergejeva,	L.	M.	Tiļļa,	I.	Siliņš,	I.	Zāgma-
ne,	 L.	 Altenburga	 un	 E.	 Rubene	 un	 „Pat-
rika	 komanda”	 –	 P.	 Grīnfogels,	 H.	 Uzārs,	
S. Ķergalve,	R.	Lamberts,	S.	Birziņa,	E.	Va-
naga,	R.	Vasioleks,	R.	Melderis.	Zīmējumu	
konkursa	 uzvarētāja	 ir	 2.	 klases	 skolniece	
N.  Šišlo.	 Uzvarētāji	 iegūst	 iespēju	 noskatī-
ties	Kontinentālās	Hokeja	 līgas	 	komandas	
Rīgas	„Dinamo”	mājas	spēli	š.	g.	13.	oktob-
rī.	 Biļetes	 uzvarētājiem,	 Olimpisko	 kausu,	
diplomu	 katram	 dalībniekam,	 kā	 arī	 spor-

ta	 inventāru	 kopīgai	 lietošanai:	 basketbola	
bumbas,	mācību	disku,	lodi	un	veseri	dāvina	
LOK.	Lai	pēc	Olimpiskās	dienas	aktivitātēm	
uzņemtu	 spēkus	 –	 Jaunpils	 novada	 dome	
sarūpēja	 katrai	 klasei	 kārumu	 kasti.	 Dome	
nodrošinās	uzvarētājus	arī	 	ar	transportu	uz	
hokeja	spēli.

„Olimpiskā	diena”	 ir	 vienīgais	 vispasaules	
pasākums,	 ko	 ik	 gadus	 organizē	 Olimpiskā	
kustība.	Šī	diena	cilvēkos	vairo	olimpiskās	vēr-
tības	–	izcilību,	draudzību	un	cieņu.	Neaizmir-
sīsim	šīs	vērtības	un	sportosim	arī	ikdienā!

Informāciju sagatavoja Baiba Rasa, 
Jaunpils novada domes sabiedrisko 

attiecību speciāliste
Foto – Baiba Rasa

Jaunpils vidusskolā 
oktobrī

	¾ 		1.	oktobrī	 	 Labo darbu diena. 
    Skolā viesojas skolēnu vecvecāki.

	¾ 		4.	oktobrī	 	 Plkst. 14.00 – Skolotāju dienai veltīta 
    ekskursija.

	¾ 		7.	oktobrī  POLICIJAS DIENA. Tikšanās	ar	valsts	policijas	
	 	 	 	 darbiniekiem	no	plkst.	10.00	līdz	12.00	pa	klašu		
	 	 	 	 grupām.

	¾ 		8.	oktobrī	 	 Plkst. 11.30 skolas zālē koncerts pirmsskolai  
    un 1.– 4. kl. „Krāsainie sapnīši”.

	¾ 10.	oktobrī	 	 Putras diena 1.–4. klašu skolēniem.

	¾ 18.	oktobrī  Skolēnu Parlamenta vēlēšanas plkst. 13.30. 

	¾ 14.–18.	oktobris Rudens talkas skolas apkārtnes sakopšanai. 

	¾ 14.–18.	oktobris  UNESCO nedēļa. 
    Projekts	„Mana	skola	un	skolotāji”,	
	 	 	 	 noslēdzas	ar	izstādi	skolas	zālē.

	¾ 25.	oktobrī  Vecāku diena skolā. 
    Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!”  
    1.–4.	kl.	pēc	pusdienām,		5.–12.	kl.	pēc	stundām.

	¾ 28.	oktobris	–	
										3.	novembris		 Rudens brīvdienas.

„No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” –
tā	saucās	Radošā	darbnīca	floristikā,	kura	29.	septembrī	notika	Viesatu	pagasta	„Auros”,	kur	biedrības	

„Dzīpars”	un	„Kamenes”	dalībnieces	uzņēma	māju	 saimnieki	Guna	un	Vilnis	Misāni.	Tikšanās	 	 laikā	
Guna	mums	atgādināja		Miķeļu	dienas	tradīcijas,	pastāstīja	par	latviskajām	zīmēm,		katrs	varēja	sev	iz-
vilkt	kādu	zīmi	un	uzzināt	par	tās	nozīmi	cilvēka	dzīves	gājumā.	Pēc	tam,	kad	mitējās	lietus,	tika	iedegts	
ugunskurs,	un	svinības	sauktas	par	Apjumībām,	un	tās	notikušas	Miķeļos,	varēja	sākties.		Visi	varēja	pēc	
patikas		izdejoties,	iet	rotaļās,	panašķēties	ar	gardumiem,	jo	latviskajās	tradīcijās	Miķeļi		minēti	kā	skaļi	
un	lustīgi	svētki,	kad	cilvēki	daudz	dzied,	dejo	un	iet	rotaļās,	izmantojot	tajās	arī	dažādus	vērtīgus	rudens	

krājumus	–	burkānus,	sīpolus,	ābolus	un	citas	
dabas	veltes.

Un	tomēr	ne	jau	tikai	dancojām	un	dziedā-
jām,	bet	 arī	 centīgi	pastrādājām,	 jo	 	Radošajā		
darbnīcā	 bija	 jāpaveic	 liels	 darbs	 –	 jāizgatavo	
divas	Mārtiņzīmes,	kuras		izvietoja	pie	Viesatu	
pagasta	pārvaldes	un	Jaunpils	centrā.	„Dzīpara”		
meitenes	vēl	vija	ligzdu	Mārtiņgailim,	ko	arī	iz-
vietoja	Jaunpils	centrā.

Paldies	dziedošajām	meitenēm	Daigai	Pet-
rovai,	 Rasmai	 Šternbergai	 un	 Solveigai	 Krū-
miņai,	 kura	 ar	 akordeona	 spēli	 izlustēja	 visas	
pasākuma	dalībnieces.

Paldies	māju	saimniekiem	Gunai	un	Vilnim	
Misāniem	par	sirsnīgo	uzņemšanu.

Paldies	visiem,	kas	piedalījās	šajā	pasākumā.
Sandra Šteina
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* * *
 19. oktobrī Viesatu kultūras namā būs Ražas balle.

 2013. gada 23. novembrī Viesatu kultūras namā notiks „Dziedāšanas svēt-
ki’’, kurā šogad izpildīs Latviešu kino filmu un teātru izrāžu dziesmas. Pēc koncerta 
balle.

 Viesatu kultūras namā sezonu atklāj pulciņi:
 Ceturtdienās: plkst. 18.30 dejas bērniem „Rotaļnieki’’, plkst. 19.30 dejas pie-

augušajiem,
 Piektdienās: plkst. 20.00 teātris „Pupuķis’’.

Mīļi  aicināti jauni dalībnieki!
Agita Kalviņa, Viesatu kultūras nama vadītāja

Viesatu kultūras namā

Viesatu bibliotēkas 
aktivitātes

☐ Atgādinu, ka vēl līdz 1. novembrim Viesa-
tu pagasta bibliotēkā var iesniegt  fotogrāfijas par 
tēmu „Toreiz un tagad”. Fotogrāfijās var būt vecās 
mājas, senās latviskās sadzīves lietas, latviskie mā-
jas godi, tradīcijas, cilvēki  un c. Tad šī vieta, lieta, 
vai tradīcija  jānofotografē kā tā izskatās šodien. 
Vecās fotogrāfijas var iesūtīt ieskenētas uz e-pastu 
sandra60@inbox.lv vai arī atnest  personīgi uz bib-
liotēku, kur tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ. 
Jaunās fotogrāfijas arī var sūtīt uz šo pašu e-pastu 
vai arī atnest savu fotoaparātu ar safotografēto ma-
teriālu. Varbūt kādam ir fotogrāfijas, kur redzamas 
Rožkalnu mājas un Viesatu ūdensdzirnavas pirms 
kara. Lūdzu atsaukties!

☐ 1.  novembrī plkst.  20.00 Viesatu kultūras 
nama mazajā zālītē būs tematisks vakars veltīts Ojā-
ram Vācietim. Šogad 13. novembrī dzejniekam  ap-
rit 80 gadi. Klausīsimies stāstī jumu par viņa dzīves 
gājumu, runāsim dzeju, dziedāsim dziesmas ar viņa 
tekstu.

Sandra Šteina,
Viesatu pagasta  

bibliotēkas vadītāja

 Viesatu amatierteātris „Pupuķis’’  režisores Anetas  Rulles vadībā un deju kolektīvs 
Līvas Rasas vadībā 28. septembrī  piedalījās  teātru festivālā „Zelta rudens’’, kas notika Zen-
tenē. Viesatnieki skatītājus priecēja ar koncerta iestudējumu „Sietiņš un Sietiņiene’’.

* * *

 21. septembrī Viesatu kultūras namā  viesojās Dobeles Violetais Ceriņu ko-
ris. Koris priecēja klausītājus ar skaistām dziesmām un atraktīvām dejām.

 No 25. septembra līdz 25. oktobrim Viesatu 
kultūras nams un biedrība „Kamene” organizē izstādi 
„Rudens veltes manā dārzā”. Aicinām iedzīvotājus pie-
dalīties izstādes veidošanā.

Uz izstādi var atnest kādus interesantus augus, dār-
zeņus un ziedus, kā arī izveidot kādu kompozīciju no 
tiem. Eksponātus var nest darba dienās un atstāt Viesa-
tu kultūras nama mazajā zālītē klāt pieliekot savu vār-
du. Var izdomāt arī nosaukumus eksponātiem. Paldies 

tiem, kuri jau atnesuši savus eksponātus, kā piemēram 
70 kg ķirbi, kartupeli-lāci, melnos kartupeļus, ēdamos 
pīlādžus un c.

 25. septembrī notika biedrības sezonas atklāšanas 
nodarbība par tēmu „Mani pagraba krājumi”. Biedrības 
dalībnieces varēja nogaršot gan plūmes jāņogu sulā, 
smiltsērkšķu želeju, kabaču un citronu ievārījumu, 
cūku pupas ar baravikām, apelsīnu-ābolu ievārījumu, 
bumbieru-citronu ievārījumu un pat ābolu un iebiezi-

nātā piena ievārījumu. Vēl tika 
runāts par to, kur katra pabijusi 
vasarā un interesanti bija klau-
sīties gan par Daigas ceļojumu 
uz Stokholmu, Inas un Birutas 
ekskursiju uz Latgali un Ras-
mas, Daigas un Birutas piedalī-
šanos Dziesmu svētkos.

 17. oktobrī paredzēta bied-
rības ekskursija uz Upeslokiem, 
kur iecerēts aiziet līdz Spuņak-
menim.

Sandra Šteina,
Biedrības „Kamene” 

 vadītāja

Biedrības „Kamene” aktivitātes rudenī
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Jaunpils kultūras ziņas

Muzeja ziņas
Rudens kā vienmēr atnācis nemanāmi,  un tas ir nenovēršami. Rudens ir brīnišķīgs 

savās klusējošās skumjās un noslēpumā. Ir atnācis rudens apgleznot Latviju. Baudām 
to – visdažādākajās izpausmēs un veidos!

Aicinājums
Aicinām visus Jaunpils novada iedzīvotājus pieteikt sev zināmos cilvēkus – barikāžu dalībniekus, 

kuri nav apbalvoti ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 1991. gada Barikāžu piemiņas zī-
mes valde nolēmusi nodibināt Pateicības rakstu. Godināsim un pateiksimies cilvēkiem par ieguldījumu 
Latvijas neatkarības sasniegšanā.  Pieteikumus sūtīt uz e-pastu  barikazu.muzejs@gmail.com vai atnākt 
uz Jaunpils muzeju. Telefons uzziņām un pieteikumiem 63162128. Paldies visiem, kas aicinājumam jau 
atsaukušies.

Mēneša glezna
Oktobra mēnesī Jaunpils pilskun-

ga kabinetā izstādīta glezna, kuru 
apjūsmojuši jau daudzi muzeja ap-
meklētāji. Tā ir Edmunda Anderso-
na glezna „Jaunpils oktobra novaka-
re”. Darbs gleznots 2007. gadā. Daba 
un norises tajā ir brīvmākslinieka 
Edmunda Andersona mīļākā tēma. 
Personālizstādes Jaunpils muzejā 
notikušas 2007., 2008., 2012. gados. 
Šobrīd izstādītā glezna izmantota 
Jaunpilī uzņemtajā filmā „Dancis 
pa trim” 2011. g. Režisors A. Krievs. 
Gleznu muzejam E. Andersons dā-
vinājis pēc izstādes Jaunpils muzejā 
2011. gadā.

Top kartes papildinājums
Aizvadītajā tūrisma sezonā tika izveidota Jaunpils apskates objektu karte 4 valodās, ko ļoti iecienījuši 

Jaunpils apmeklētāji. Izpētot šīs sezonas apmeklētāju plūsmu, nonācām pie atzinuma, ka trūkst infor-
mācijas vācu un igauņu valodās. Sadarbībā ar izdevniecību „Jāņa sēta” esam sagatavojuši izdevumu 
šajās valodās, lai drīzumā papildinātu informatīvā materiāla klāstu.

Grāmatu prezentācijas
Jaunpils mu-

zeja darbinieces 
vienmēr atbalstī-
jušas savus kolē-
ģus ieceru īste-
nošanā kaimiņu 
novados.

13. septem-
brī piedalījāmies 
Birutas Laijeres  
grāmatas „Zeb-
rus ezers un tā 
apkārtnes bur-
vība” atvēršanas 
svētkos. Grāmatā 
ir sadaļas, kas 
veltītas Jaunpils 
v ē s t u r i s k a j ā m 
vietām un cilvē-
kiem.

16. septembrī Tuku-
ma bibliotēkā tika pre-
zentēta Latvijas Tautas 
frontes 25. gadadienai 
veltīta grāmata „Cerē-
tais un sasniegtais”. Tas 
ir rakstu, atmiņu un do-
kumentu krājums, veltīts 
Latvijas Tautas frontes 
dibināšanas 25.  gada-
dienai. Grāmatā 13 lap-
puses veltītas notiku-
miem Jaunpils novadā. 
Vēsturisko informāciju 
papildina arī vizuālais 
materiāls. Grāmatas 
prezentācija līdz ar iz-
stādes atklāšanu notiks 
arī Jaunpilī – novembra 
mēnesī.

Ar zirgu uz tirgu
Kolēģu veikums vienmēr iedvesmo 

pašus turpmākām iecerēm. 26.  sep-
tembrī piedalījāmies Kandavas kolēģu 
sagatavotās ekspozīcijas „Ar  zirgu uz 
tirgu” atklāšanā, kas vēsta par Kan-
davas saimnieciskās un sabiedriskās 

dzīves centru 19.  gadsimtā – tirgu un traktieri. 
Vēsturiskās informācijas sniegšana nav vienīgā 
funkcija, tā reklamēs arī vietējo ļaužu saražo-
to produkciju, informēs par Kandavas novada 
amatnieku un mājražotāju precēm un pakalpo-
jumiem. Ekspozīcija ir katra muzejnieka sapnis, 
tādēļ priecājamies kopā ar Kandavas kolēģiem.

Jauna izstāde
Brīnišķīgo un apjūsmoto kino vecmeistara Jāņa Streiča izstādi oktobra sākumā nomainīs mākslinieces 

Brigitas Ektermanes darbu izstāde. Māksliniece par sevi saka „Esmu māksliniece. Gleznoju ziedus, ainavas, 
latvju spēka zīmes, pasniedzu gleznošanu. Izstādēs piedalos kopš 1980. gada. Bijušas vairākas personālizstā-
des gan Latvijā, gan ārzemēs. Mani darbi ir emocionāli, gaiši, pat dziednieciski”. Ir taču vērts apmeklēt šādu 
izstādi un iepazīt mākslinieci.

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka, 
  Jaunpils muzeja vadītāja

Veļu mēnesis – oktobris
Klāt oktobris, gada desmitais mēnesis, kas tiek saukts par 

veļu vai zemliku mēnesi. Veļu laiku turējuši par svētāko visā 
gadā, un tas ildzis no Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Šajā laikā 
senie latvieši nedarīja nekādus darbus, bet pateicās saviem 
mirušo senču gariem, klājot bagātīgus svētku galdus, citviet 
nesdami ēdienus un dzērienus uz kapiem. 

Mūsdienās šis laiks vairāk asociējas ar tumšiem un gariem 
vakariem, kad rudens raža ir salikta pagrabos un klētīs. Ir 
laiks nelielai atpūtai pēc labi padarīta darba.  

Pasākumi un koncerti 
Ar 1. oktobri ir atsākusies rosība Jaunpils kultūras namā. Skan 

jaunas melodijas, dip jauni deju soļi Jaunpils amatiermākslas 
kolektīvu dalībnieku izpildījumā. Tiek gatavotas jaunas koncert-
programmas, lai atkal ar tām priecētu pasākumu apmeklētājus. 

12. oktobrī plkst. 21.00 visi laipni aicināti uz Rudens balli 
Jaunpils pilī. Spēlēs grupa „Galaktika” un Normunds Zušs no 
Rēzeknes. Ieejas biļete – Ls 4, Jaunpils novada iedzīvotājiem 
iepriekšpārdošanā – Ls 3 Jaunpils pilī un MC DUS Jaunpils. 

Tiem, kas vēlas baudīt grupas „Galaktika” sniegumu kon-
certveidā, būs pieejamas arī numurētas sēdvietas lielās zāles 
balkonā. Sēdvietas biļete vienlaikus būs arī ieejas biļete deju 
zālē. Balles laikā kamīnzālē darbosies Pils kroga kafejnīca. 
Veikt galdiņu rezervāciju varat pa tel. 29296334.

19. oktobrī plkst. 18.00 Koru sadraudzības koncerts.
Turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, 26. oktobrī 

Latvijas pilīs un muižās notiks Leģendu nakts pasākumi. No 
plkst. 18.00 Jaunpils pilī viesi varēs doties vairākās ekskursijās 
lāpu gaismā apkārt Dzirnavu ezeram. Pasākuma laikā būs at-
vērti Jaunpils pils pagrabi, Jaunpils muzejs un krodziņš. 

5. novembrī plkst. 18.00 Jaunpils pilī viesosies Ukraiņu cirks.
9. novembrī savu 10 gadu jubileju ar koncertu atzīmēs 

līnijdeju grupa „Vēlziedes”, kurām svētku reizē pievienosies arī 
nesen izveidotā līnījdeju grupa „Vīgriezes” un citi sadraudzī-
bas kolektīvi. 

16. novembrī Jaunpils pilī būs Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 95. gadadienas svētku koncerts un balle. Spēlēs grupa 
„Bruģis”.

Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi aktīvi atsākuši 
darboties jaunajā 2013./2014. gada sezonā. Aicinām pievieno-
ties jaunus dalībniekus – gan dziedātājus, gan dancotājus.

Audēju pulciņā „Dzīpars” ikviens var apgūt kādu amata 
prasmi.

Novēlam jauku atvasaras brīdi un uz tikšanos pasākumos 
Jaunpils pilī.

Rakstu sagatavoja Inga un Silva, 
Jaunpils kultūras nams
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Sludinājums

Apsveikumi

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2380. Metiens 950 eks.

Mīla dod brīnišķu spēku –
Sajust, ka neesi viens.
Vai gan dzīvē nerodas prieks,
Kad savijas kopības pavediens?
      /V. Kokle-Līviņa/

Jaunpils novada dome 
sveic jaunlaulātos

Baibu Eglīti un Oļegu Korņilovu,
Tatjanu Bodnari un Valēriju Judinu,

Artu Kozlovsku un Ritvaru Mūrnieku!

Labi vārdiņi, labi vārdiņi
šodien lido bez skaita!
Laikam vārdiņi zina un saprot,
ka visi tos gaida un gaida!
Labi vārdiņi, labi vārdiņi
sasilda, apskauj un mīļo!
Laikam vārdiņi zina un saprot,
cik priecīgi sirsniņā dzīvot!

            /M. Laukmane/

Jaunpils novada dome sveic 
oktobra jubilārus nozīmīgās jubilejās!

Ivaru Arbidānu, Žaneti Baroni, 
Ainaru Gidreviču, Ingu Mozertu, 

Vitoldu Sutānu, Intu Krūmiņu, Vilni Stūri, 
Valdi Tiļļu, Intu Abāšinu, Mihailu Bogatiju, 

Miervaldi Matisonu, Gunāru Spranci, 
Rasmu Burkāni, Laimdotu Eglīti, 

Ilgu Jurevicu, Elzu Laukenbergu, Miķeli Petrovu!

Vakaros tautas dzied
Vakaros tāles skan
Lai klausās mazulīši
Lai dziesmās lieli aug.
  /F. Zvaigznons/

Jaunpils novada dome apsveic  
vecākus ar bērniņu 

Lindas Papendikas un
Renāra Krivencova 

piedzimšanu!

24. septembrī jubileju svinēja 
Maiga Minčonoka!

Dāmu kluba un līnijdeju kolektīva 
„Vīgriezes“ meitenes Tev novēl –

Lai kur Tu ietu, ej ar iedvesmu un ticību.
Lai ko Tu darītu, dari to ar mīlestību un rūpēm.
Lai ko Tu redzētu, uzlūko to ar tīrības skaistumu 
    un atbildības godu.
    (Šrī Činmojs)

Biznesa plānu konkurss 
jauniešiem

Jaunpils novada dome izsludina biznesa plānu konkursu jau-
niešiem. Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska perona – Jaun-
pils novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā no 18 līdz 
35  gadiem un Pretendents nav īpašnieks jau esošam uzņēmu-
mam, un/vai tam nepieder kapitāla daļas kādā citā uzņēmumā. 
Pieteikums jāiesniedz līdz 2013. gada 10. novembrim plkst. 17:00 
Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils novadā, 
iesniedzot personīgi Jaunpils novada domes sekretārei vai atsūtot 
pa pastu kā ierakstītu sūtījumu (pasta zīmogs), vai ar kurjeru. 

Ar konkursa Nolikumu un Pieteikuma veidlapu iespējams iepa-
zīties pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv, kā arī Jaunpils nova-
da domes Attīstības nodaļā.

Reizēm esi TU šarmanta roze 
Strauji skrejošam laikam pie krūts. 
Reizēm lapa likteņa vējos, 
Kurai šķiet – maz no dzīves gūts. 
Reizēm asaras, reizēm priekā – 
Katra dvēseles stīdziņa zied. 
Tā ir dzīve – un līksmo par viņu, 
Lai cik netaisna reizēm tā šķiet. 
Esi laba, kaut arī ne svēta. 
Glabā savu gudrību – 
Burt mīlestības uguni sirdīs,– 
Lēmis liktenis Tev viņu kurt...

  (Kornēlija Apškrūma)

Intu Krūmiņu apaļajā jubilejā sveic Dāmu kluba 
un līnijdeju kolektīva „Vīgriezes“ meitenes un saka 

paldies, ka Tu mums esi!

Jaunpils novada dome 
aicina iesaistīties 
UNESCO nedēļā 2013

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija jau trešo gadu organi-
zē UNESCO nedēļu, kas šogad norisināsies no 14.–18. oktobrim. 
Nedēļas ietvaros ikviens aicināts izcelt lokālo mantojumu un vēl 
aizvien uzturētās tradīcijas. Arī Tev ir iespēja izcelt nemateriālo 
kultūras mantojumu, kas ir Tev līdzās – tiek uzturēts, ģimenē, radu, 
draugu vai paziņu lokā, kā arī dzimtajā Jaunpils novadā! Vairāk in-
formācijas interneta vietnē www.unesco.lv/unesconedela vai vērsties 
Jaunpils novada domē pie sabiedrisko attiecību speciālistes Baibas 
Rasas. Tel. 63180993, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv

Piesakies  
Grāmatu draugu ķēdei!

„Rīga 2014” komanda kā centrālo Eiropas kultūras galvaspil-
sētas atklāšanas notikumu izsludina tautas līdzdalības akciju – 
GRāMATu DRAuGu ķēDI. 

Grāmatu draugu ķēde 2014. gada 18. janvārī norisināsies no 
plkst. 12.00 līdz 18.00, pārvietojot grāmatas no rokas rokā no vecās 
bibliotēkas ēkas uz jauno, tādējādi ikviens varēs piedalīties vēsturis-
kajā mirklī, kad grāmatas pārcelsies uz jauno Gaismas pili.

Ceļš no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Kr. Barona 
ielā 14 līdz Gaismas pilij ir 2014 metru garš un reģistrēšanās sis-
tēmā sadalīts astoņās zonās: Vērmanes dārzs, Merķeļa iela – Raiņa 
bulvāris, Raiņa bulvāris – Aspazijas bulvāris, Audēju iela, Grēcinie-
ku iela, 11. novembra krastmala, Akmens tilts un Mūkusalas iela.

Piesakoties šajā vēsturiskajā akcijā, vari palīdzēt grāmatām no-
kļūt to jaunajās mājās un reizē piedalīties kultūras galvaspilsētas 
gada veidošanā un gūt gandarījumu par šādu tautas kultūras gara 
apliecinājumu.

Reģistrēšanās Grāmatu draugu ķēdei ir sākusies, tādēļ, ja esi vis-
maz 16 gadu vecs, izvēlies savu vietu un laiku!

Lai pieteiktos Grāmatu draugu ķēdei, tev ir jāreģistrējas 
„Rīga  2014” portālā (www.riga2014.org) vai dodies uz tuvāko 
bibliotēku, kur tev palīdzēs piereģistrēties!

Sertificēta masiere Rita Grīnfogele piedāvā masāžas pakalpojumus „Jaunkalnos” (Aptiekas māja) 2. stāvā. Veicu klasisko 
un ajūrvēdas masāžu. Jaunums – pindu masāža (masāža ar ārstniecības augu maisiņiem). Nestrādājošiem pensionāriem – 25% atlaide. 
Ir iespēja iegādāties dāvanu kartes.

Pieteikšanās un sīkāka informācija – 26295159 vai rita.grinfogele@gmail.com

 6. oktobrī, Pļaujas svētku dievkalpojumā Jaunpils draudzē 
svētdienas skola uzsāks darbu.

Aicinām bērnus mācīties un iepazīt Dieva Vārdu, svinēt svētkus, 
piedalīties praktiskās nodarbībās; vecāki, vecvecāki un draugi, kuri 
atnākuši līdz, varēs piedalīties dievkalpojumā, jo nodarbības notiks 
katru svētdienu plkst.10.00, dievkalpojuma laikā, baznīcas sakriste-
jā. Nāc pats un aicini līdzi draugus! 
 Pļaujas svētki jau klāt, kad vācam pagrabos, ko esam izaudzē-

juši.  Redzot ražu un apsverot, cik lieli   krājumi nepieciešami  sa-
vai ģimenei, varam izvērtēt, vai esam spējīgi dalīties arī ar citiem.  
Lauku cilvēkam reizēm kartupelis šur vai tur nav būtiska lieta, bet 
pilsētniekam tas ir liels ieguvums un atspaids. 

Draudze saņēma bīskapa Pāvila Brūvera aicinājumu ziedot pār-
tiku atbalsta centram ģimenēm un bērniem „Sirdsgaisma”, kas at-
rodas  Rīgā, Ziepju ielā 13. Centra darbiniece Baiba Vanaga vēstulē 
bīskapam raksta:

„Lūdzu Tevi, Pāvil, apsvērt lauku draudžu iespējas palīdzēt 
Rīgas trūcīgajiem bērniem! Mums nepieciešams lauku atbalsts pār-
tikas veidā. Tie var būt augļi, dārzeņi, ievārījumi, medus, zāļu tējas, 
olas, biezpiens, krējums utt.c.

Bērni šeit (centrā ģimenēm un bērniem „Sirdsgaisma”) nonāk 
ar pašvaldības Sociālā dienesta norīkojumu no ģimēnēm, kas trū-
cīgas, vardarbīgas vai vecāks viens audzina bērnus, netiek galā 
utt. Vasarā bērni nāk pa dienu, skolas laikā nāk pēc stundām un 
pavada šeit laiku, – pilda mājas darbus, rotaļājas, zīmē, dara rok-
darbus, mazgājas. Ģimenes, kurām nepieciešams,  nāk uz šejieni 
mazgāt veļu. No humānās palīdzības izsniedzam apģērbus, apa-
vus, gultas veļu.  Visgrūtāk ir ar pārtiku. Lielai daļai bērnu šis ir 
vienīgais ēdiens dienā, jo mājās nav ko ēst. Bērni vienmēr ir izsal-

kuši, bet mums nepietiek naudas, lai viņus pilnvērtīgi pabarotu…
Pļaujas svētki jau klāt, kad vācam pagrabos, ko esam izaudzējuši. 

Redzot ražu un apsverot, cik lieli krājumi nepieciešami savai ģimenei, 
varam izvērtēt, vai esam spējīgi dalīties arī ar citiem.  Lauku cilvēkam 
reizēm kartupelis šur vai tur nav būtiska lieta, bet pilsētniekam tas ir 
liels ieguvums un atspaids.”

Padomes sēdē tika nolemts visu, ko atnesīsim uz baznīcu svēt-
dien, Pļaujas svētkos, mācītājs aizvedīs un nodos „Sirdsgaismas” 
darbiniekiem bērnu ēdiena gatavošanai. Ja kādam ir vēlēšanās aiz-
vest pašam uz Rīgu savā saimniecībā izaudzēto, sarunājiet, lūdzu ar 
centra darbiniekiem: adrese: Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004. Telefons 
67704831, www.sirdsgaisma.ucoz.lv, vadītāja Inese Vītola, darba 
laiks: darba dienās 12.00–20.00.

Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu 
ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. 
2. Kor. 9:8.
 Liels ieguvums visiem jaunpiliešiem ir Åkerman & Lunda 

ērģeles, būvētas 1966. g., kuras Zviedrijas Solnas draudze dāvina 
Jaunpils draudzei.

Solnas draudzei ir piecas baznīcas, no kurām viena ēka tiek pār-
dota, bet ērģeles pēc padomes lēmuma dāvinātas kādai draudzei 
Baltijas reģionā, kurai tās nepieciešamas.

Sazinoties ērģeļbūvniekam Jānim Kalniņam ar draudzes pado-
mi, tika nolemts pieņemt šo dāvinājumu. Oktobra beigās ērģeles 
tiks demontētas un pārvestas uz Jaunpili, pavasarī tās uzstādīs Jaun-
pils baznīcā kādreizējo ērģeļu vietā. Stabules plānots ievietot agrāko 
ērģeļu prospektā, tādejādi Jaunpils baznīcas ērģeļu prospekts atgūs 
agrāko, pirmskara izskatu.

Jaunpils iegūs labu koncertinstrumentu, ko izmantos gan diev-

kalpojuma liturģijas pava-
dījumam, gan ērģeļmūzikas 
koncertiem.

Mums ir ziedojumos savākta neliela daļa no nepiecieša-
majiem Ls 7 500, lai apmaksātu ērģeļu demontāžu, atvešanu 
un montāžu, būsim priecīgi un pateicīgi par katru, kaut vis-
mazāko ziedojumu šim mērķim; ērģeļu atjaunošanai drau-
dze ir atvērusi atsevišķu kontu, reģ nr. 90001083634, konta 
nr. LV45HABA0551017161902.
 12. oktobrī draudzes locekļi un citi interesenti aicināti piedalī-

ties Struteles baznīcas sakopšanas talkā. Ņemsim līdzi telpu uzkop-
šanas lietas – lupatas, slotas, spaiņus, cimdus, groziņu sadraudzībai, 
labu garastāvokli un plkst. 10.00 tiksimies Strutelē!
 13. oktobra Jaunpils draudzes svētdienas dievkalpojums notiks 

nevis Jaunpils, bet gan Struteles baznīcā plkst. 10.00, Jaunpils baznī-
cā šajā dienā dievkalpojuma nebūs. Šajā dienā nenotiks arī svētdie-
nas skolas nodarbības.
 19. septembrī uzzinājām priecīgu jaunumu – VKKF piešķīris 

Jaunpils baznīcas restaurācijai 1500 Ls, par šo naudu tiks restaurēti 
altāra retabla dekoratīvie kokgriezumi.

Zane Sapnova

  Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu neredzēs.
                  Ebr. 12:14

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

Cilvēka nozīme ir vērtējama ne tik daudz pēc tā,
ko viņš pēc sevis ir atstājis, bet arī pēc tā,
kā viņš ir darbojies un ko pratis iegūt no citiem,
un vēl pēc tā, kā viņš citus pratis ierosināt
uz darbošanos un vērtību apgūšanu.
                                                          ( J. V. Gēte)

Jaunpils novads lepojas ar profesionāliem, 
zinošiem un radošiem pedagogiem! Sakām pal-
dies par pacietību, enerģiju un sirds siltumu, ko 
Jūs, Jaunpils vidusskolas skolotāji, atdodat mūsu 
bērniem. Novēlam, lai ikdienu piepildītu dzīves-
prieks, radošas idejas, skolēnu iemantotā atzinība 
un mīlestība.

Sveicam Jaunpils vidusskolas 
pedagogus Skolotāju dienā!

Jaunpils novada dome
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