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Gribas, lai baltā pasaulē,
Balti sniegi snieg.

Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.

Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst, 

Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir. 

/Imants Ziedonis/  

GAIŠAS MĪLESTĪBAS PIEPILDĪTUS ZIEMASSVĒTKUS 
UN LAIMĪGU, PANĀKUMIEM UN BALTĀM DOMĀM 

BAGĀTU JAUNO GADU!
JAUNPILS NOVADA DOMES VĀRDĀ

 
 Ligita Gintere

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

Gaišus, klusus un mierpilnus Ziemassvētkus vēlot un no 
sirds ticot, ka visi kopā Jaunajā gadā spēsim darīt azvien 

skaistākus darbus, domāt aizvien gaišākas domas un 
smaidīt viens otram mazliet vairāk kā līdz šim! Lai 

piepildās!

Baiba Rasa
Jaunpils Vēstis veidotāja

Jaunpils Novada domes Ziemassvētku vecītis
aicina pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES seku likvidācijas 

dalībniekus, uzrādot DEĀK izziņu vai apliecību, 
Jaunpilī domes kasē pie Ilzes Zorikas, 

Viesatās pie pārvaldes vadītājas Vitas Petrovas
  saņemt Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,)!

11. novembrī Jaunpils vidusskolas au-
dzēkņi, mācītājs Jānis Saulīte, Jaunpils 
muzeja un novada domes darbinieki devās 
uz Rubuļu kapiem, lai pieminētu kavalieri 
Pēteri Priedīti. Pulcēšanās, piemiņas brī-
dis un kopīga tējas malkošana kļuvusi par 
tradīciju, kas jauniešos stiprina patriotisma 
jūtu rašanos.

Lāčplēša dienas vakarā vairāki simti jaun-
pilnieku devās gaismas gājienā no Jaunpils 
vidusskolas līdz pils placim. Šajā gadā gan 
Jaunpils vidusskolas audzēķni, gan skolotā-
ji pārstedza gājiena dalībniekus ar svecīšu 
veidotām spēka zīmēm, kuras, līdz ar tum-
sas iestāšanos, radīja īpašu noskaņu.

Pils laukumā gaismas gājiena dalībniekus 
sagaidīja iekurti ugunskuri, par dzimtenes 
mīlestību runāja mazpulcēni un Jaunpils 
teātra aktieri. Par Lāčplēša dienas nozīmi 
atgādināja Jaunpils novada domes priekš-
sēdētāja Ligita Gintere un mācītājs Jānis 
Saulīte. Un, protams, kopības sajūta latvie-
tim nav iedomājama bez dziesmām, Lā-
čplēša dienas izskaņā klātesošos ar dziesmu 
priecēja Māris Krastiņš ar palīdzēm. Lai 
mazliet sasildītos, dāmu kluba “Vīgriezes” 
dāmas cienāja ar siltu tēju un pārliecinājā-
mies, ka vienu no gardākajām  maizēm Lat-
vjā cep te pat netālu “Lestenes maizniekā”.

Lāpu gājiens Viesatu pagastā 11.11.2016

Valsts svētku 
mēnesis Jaunpils 
novadā aizvadīts 

godam
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Pirmo gadu arī Viesatu pagasta ļaudis 
Lāčplēša vakarā devās gaismas gājienā, lai 
kopā nestu gaismu Viesatās. 

Birzītē kopā ar  folkloras kopas “Viesi” 
sievām tika izdziedātas dziesmas, noliktas 
svecītes un lāpas un atgriežoties mājās, lai 
arī rokas  nosalušas, bet sirds bija  siltuma 
pielijusi.  

Kā ierasts, arī šogad -Valsts svētku 
priekšvakarā tika godināti labo darbu vei-
cēji. “Teic, kur zeme visskaistākā” koncerts 
vedināja uz pārdomām par dzimtenes mī-
lestību, mūsu piederību novadam, bagātīgie 
foto slaidi parādīja to, cik Jaunpils novads 
ir skaists. Atraktīvā vakara vadītāja Laura 
Subatnieka vārdi, Jaunpils pašdarbības ko-
lektīvu izcilais sniegums mijās ar garajām 
apsveicēju rindām, kuras plūda, lai izrādītu 
godu un cieņu tiem novadniekiem, ar ku-
riem lepojamies. Un 2016. gadā īpaši lep-
ni esam par vienu no stiprākajām novada 
ģimenēm-Andersonu ģimeni, kuru svētku 
reizē godināja Latvijas Mazpulki. 

Un 2016. gadā īpaši lepni esam par:

Normunds Holšteins-2. pakāpes goda 
raksts

Par priekšzīmīgu amata pienākumu 
veikšanu un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē

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

Viens no uzņēmuma “Līvas grupa” uzcī-
tīgākajiem darbiniekiem, strādā uzņēmu-
mā astoņus gadus. Godprātīgs un kārtīgs 
pilsonis, jau no pirmajām dienām viņš ir 
pierādījis sevi kā uzticamu, uzcītīgu un lo-
jālu darbinieku. Šajos gados ne drusciņas 

nav zaudējis savu daba sparu un azartu.
Viens no galvenajiem uzņēmuma “Līvas 

grupa”  darbības virzieniem ir māju ražoša-
na un uzstādīšana. Pats pamatīgākais darbs 
ir pamatu liešana. Pamatu liešana-viens 
no atbildīgākajiem darba posmiem, pa-
teicoties pedantiskajai dabai, uzticēts tieši 
viņam. Un kolēģi ir pārliecināti, ka pamati 
vienmēr būs kārtīgi un pamatīgi. 

Neskaitāmus gadus ir Jaunpils vidējās pa-
audzes deju kolektīva dejotājs. Kādu laiku 
darbojies arī baznīcas draudzē.

Šīs cilvēciskās vērtības liecina ne vien par 
to, ka viņš labs darbinieks, bet arī lielisks 
ģimenes galva, priekšzīmīgs novada iedzī-
votājs. Šādi cilvēki, uz kuriem var paļauties 
vienmēr, ir stiprs pamats jebkura uzņēmu-
ma un novada kopējai izaugsmei. 

Viņš ir viens no cilvēkiem, kas mūsu no-
vadu padara īpašu-ar darbu, ar mīlestību 
pret vietu, kur dzīvo, strādā. Vietu, kuru ar 
lepnumu saucam par savām mājām.

Liene Balode-2. pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu 

veikšanu
Dzīvē ne vienmēr galvenais ir saņemt la-

bākās kārtis: reizēm jāprot labi izspēlēt tās, 
kas iedalītas. Džeks Londons.

Viņa ir viens no gaidītākajiem cilvēkiem 
lauku  sētās. Atved ne vien avīzes un vēs-
tules, bet nereti gadās, kad maršrutu sāk 
no veikala vai aptiekas, sagādājot  pārtikas 
produktus, zāles un citas nepieciešamās 
lietas, kuras lūdz cilvēki. Jaunpils pasta no-
daļas darbā aizvadīti pieci gadi. Savu darbu 
veic precīzi un ātri. Viņas darbu atzinīgi 
novērtējusi arī Latvijas pasta vadība. Ar 
darba kolēģiem un klientiem vienmēr laip-
na un pieklājīga. 

Ģimenē aug divi dēli-Henrijs un Rihards. 
Dēli apmeklē dažādas ārpusskolas nodar-
bības, daudz laika tiek veltīts aizvešanai un 
atvešanai. Viņai patīk braukt ar velosipēdu, 
vasarā kopā ar puikām bieži redzama ap-
braukājot Jaunpils pagastu. Aktīvi apmeklē 

Smaidīga, enerģiska, vienmēr ar dzirk-
stelīti. Atsaucīga, draudzīga izpalīdzīga, 
iemantojusi kolēģu un līdzcilvēku cieņu un 
atzinību.

Monika Sīrica-2. pakāpes goda raksts
Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Jo vairāk dodam, jo lielāka vēlēšanās dot.
Dzimusi Jaunpilī 3 bērnu ģimenē. Skolas 

gaitas sāk Jaunpils vidusskolā, jau pabei-
dzot 7. klasi sāk strādāt, jo jāpelna iztika 
sev un ģimenei. 

Vēlāk satiek savu vīru, nodibina ģimeni, 
kurā piedzimst divi dēli. Laime ir īsa, jo jau 
pēc pieciem gadiem liktenis uzliek smagu 
pārbaudījumu. Tālāk vienai jāaudzina dēli 
un jākopj slimā māmulīte.

Dzīve turpinās, viegli nav, bet viņa nesū-
dzas. Vēlāk piedzimst meita un dēls. Viņa 
iegādājas ģimenes māju “ Bērzkalni”, kur 
ģimene sāk saimniekot, bet atkal liktenis ir 
nežēlīgs, jo mūžībā aiziet arī otrs vīrs. Žē-
lot viņa sevi nevar, jārūpējas par bērniem, 
zemnieku saimniecību, lopiņiem. Viss pra-
sa spēku un izturību, arī no sievietes. Un tā 
zemnieku saimniecība “Bērzkalni” pastāv 
vēl šodien, starp skaistiem labības laukiem, 
bišu stropiem, zemeņu dobēm un skaistiem 
ziediem. 

Aizejot pelnītā atpūtā, viņa var veltīt lai-
ku sev un atvilkt elpu. Saimniecībā lielos 
darbus padara dēls  Jānis ar ģimeni, brīv-
dienās arī meita Dzidra. 

Šobrīd viņa aktīvi dejo līnijdejas, iesais-
tās biedrības “Vīgriezes” pasākumos. Kā 
jau īsta dārza mīle, ir arī Dārzkopības bied-
rības biedrs, saņēmusi atzinību par skaisto 
garšaugu dobi un greznajām puķu dobēm.  
Darbojas arī pensionāru biedrībā un ir ko-
ordinators Saules ciema pusē. Īpaši patīk 
doties  dažādās ekskursijās. Savu sirdsmī-
lestību viņa dāvā četriem bērniem, desmit 
mazbērniem un nu jau četriem mazmaz-
bērniem. Dzīves smagums nav viņu sa-
lauzis, viņa kļuvusi stiprāka un izturīgā-
ka. Kaut reizēm ir grūti, viņa smaida. Šis 
smaids ir patiess un to zina viņas tuvie un 
līdzcelvēki. No viņas vienmēr staro mīles-
tība-gan smagi strādājot, gan cēli izdejojot 
deju soli uz skatuves. Iemantojusi jaunpil-
nieku cieņu, mīlestību un sapratni. 
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Ilga Kantika -2. pakāpes goda raksts
Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Ar cilvēkiem ir kā ar zvaigznēm: ir pašspī-

doši ķermeņi, kas dod spēku un sauli citiem. 
Dzimusi Saldus rajona Jaunlutriņos, tur 

kopā ar brāli pagājusi viņas bērnība un sko-
las gadi. 1965. kopā ar dzīvesbiedru atbrauc 
uz Jaunpili un sāk strādāt Jaunpils LIS dārz-
niecībā. Vienīgā darba vieta, kurā aizritējis 
21 gads un 14 no tiem braukti ar traktoru. 

Ir dēls, septiņdesmito gadu sākumā ģi-
mene sāk celt savu māju. Ir saimniecība-
govis, cūkas, buļļi. Rakstīti Eiropas projek-
ti. Ģimenes dārzā lepni slejas 550 upeņu 
krūmi, ābeles, bumbieres arī cidonijas. 

Aizejot pelnītā atpūtā, viņa nestrādā un 
beidzot bauda dzīvi-aktīvi iesaistās sabied-
riskajā dzīvē. Jau 14 sezonu dejo līnijdeju 
kolektīvā “Vīgriezes”. Aktīvi piedalās pasā-
kumos, vides sakopšanas talkās. Iesaistījās 
projekta “Taciņas uz mīlestības akmens 
jaunā elpa” sakopšanas darbos.

Ir aktīva, radoša, vēl aizvien ar prieku 
darbojas savā piemājas dārzā un, kad at-
griežas mājās no pasākumiem, viņu sirsnīgi 
sagaida kaziņas. 

Nozīmīgs skaitlis 50, tik gadi nodzīvoti 
Jaunpilī un izdarītas trīs cilvēka dzīvē sva-
rīgākās lietas: uzcelta māja, izaudzināts dēls 
un iestādīts koks. 

Oļegs Metla-2. pakāpes goda raksts.
Par sasniegumiem mājražošanas attīs-

tībā un veiksmīgu uzņēmējdarbību 
Visgrūtākais ir pieņemt lēmumu rīkoties, 

viss pārējais ir tikai neatlaidība. Amēlija Er-
harte.

1979. gadā pārceļas dzīvot uz Jaunpili. 
Apprecas un nodibina ģimeni. Abi ar sievu 
ir lieliski vecāki četriem bērniem. Gadiem 
ritot, bērni ir dāvājuši viņam piecus maz-
bērnus.

Sākotnēji strādājis par šoferi tagadējā 
“Kurzemes CMAS” tā sauktajā buļļu stacijā. 
Bijis cītīgs darbinieks, saņēmis goda rakstu 
par labu darbu.

2000. gadā uzsācis savu komercdarbību 
mājražošanā. Kopā ar sievu izveidojot uz-
ņēmumu un gatavojot vienus no gardāka-
jiem kūpinājumiem Latvijā. Uzņēmumā 
viņš ir atbildīgais par ražošanu. 

Mīl kārtību un precizitāti, uz viņu vien-
mēr var paļauties, iesāktais darbs vienmēr 
pabeigts nevainojami un pēc labākās sirds-
apziņas. 

Ar savu produkciju nesis Jaunpils vārdu 
tālu aiz novada robežām. Šobrīd augsto 
produkcijas kvalitāti pazīst visā Latvijā. 
Ar pieredzi dalījies “Lauku avīzē”, “Mūs-
mājas”  un mājražotāju žurnālos. Bijis pat 
kulinārijas šova “Sirmā ēdienkaratē” sērijā. 
Viņa saimniecībā “Arāji”  viesojies Mār-
tiņš Rītiņš.  Tāpat kopā ar kundzi filmē-
jušies  Streiča filmā “Rūdolfa mantojums”, 
kur filmā pie galda pasniedz  pašu sara-
žoto zemnieku saimniecības “Arāji” asins 
desu. Pateicoties saimniekam, ikvienam 
jaunpilniekam pieejama kvalitatīva un ar 
mīlestību gatavota produkcija, un neviens 
tirdziņš nav iedomājams bez smeķīgajiem 
kūpinājumiem un laipnajiem saimniekiem 
aiz letes. 

Sandra Zariņa -1. pakāpes goda raksts
Par augstiem sasniegumiem “Jaunpils 

pils” kroga ekonomiskajā izaugsmē un 
pozitīva novada tēla veidošanu valsts mē-
rogā

Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, rakstīta ar 
Dieva roku. Hanss Kristians Andersens.

Jaunpils ir viņas dzimtā vieta. Mīlestība 
pret ēdiena gatavošanu un pavāra iemaņas 
apgūtas jau bērnībā, jo gan mamma, gan 
vecāmammā bijušas atzītas dažādu godu 
saimnieces. Pabeigusi jaunpils vidusskolu, 
dodas uz Rīgu apgūt ēdiena gatavošanas 
tehnologa specialitāti. Dažus gadus strādā 
Jaunpilī, bet vēlāk dodas strādāt restorānā 
“Rīga” , “Līvu akvaparkā” un “Rožmalās”. 
Taču mājas un ģimene ir Jaunpilī. Klausot 
sirdsbalsij, viņa atgriežas un sāk strādāt Pils 
krodziņā par šefpavāru.  Mēdz teikt, ka pa-
vārs ir profesija, bet šefpavārs dzīvesveids. 
Viņa atbild ar visu-par uzņēmuma vārda 
spodrināšanu, ēdiena kvalitāti, darbinieku 
prasmēm un kvalifikāciju, mikroklimatu 
darba vietā. 

Cītīgi meklē vēstures ziņas, tās sakausē ar 
praksi, lai Jaunpils krogs mūsdienu ēdien-

kartē ienestu visbūtiskāko no pagātnes. 
Krodziņa virtuvei raksturīgs latviskums, kā 
jau viduslaiku stilam piederas-netiek lieto-
tas eksotiskās garšvielas, bet gan ķiploki, 
medus, sinepes, rozmarīns, savukārt gaļas 
marinēšanai -alus, vīns un rūgušpiens. 

Viņai ļoti patīk gatavot desertus, ir izcila 
kūku cepēja, kaut ar to nelielas. Izejvielas 
tikai dabiskās-oliņas no pašas kūts, pašas 
gatavotie ievārījumi un ogas… Un, pro-
tams, ikdienas ēdienkartes tapšanā izman-
toti Jaunpilī un Latvijā ražoti produkti.

Darbs ir atbildīgs un saspringts, svarīgs ir 
komandas darbs. Viņa ir komandas dvēse-
le. Labs draugs, atsaucīga, pozitīva, bet arī 
prasīga priekšniece. Taisnīga, vienmēr res-
pektē savus kolēģus. Rūpējoties par kolēģu 
fizisko veselību, noorganizē vingrošanas 
nodarbības.

 Un ne jau tikai ēst gatavot patīk, viņa 
aizraujas ar dārza darbiem, mīl teātri un 
grāmatas.  

Jaunpils vārds tiek popularizēts ar tele-
vīzijas šovu palīdzību, piedalījusies šovā 
“Mūsdienu Latvijas garša”, iekļūstot finālā. 
Divus gadus pēc kārtas gūta atzinība un 
azvara Siera un maizes svētku kūku kon-
kursā. Savu talantu netur noslēpumā, re-
gulāri dalās pieredzē un arī citām Jaunpils 
saimniecēm piedāvā savas zināšanas, orga-
nizē un pasniedz kursus “Ratā”.

Jaunpils krodziņš ir iemīļota vieta maltī-
tēm, gan mājiniekiem, gan viesiem. Izcila 
ēdiena kvalitāte gan ikdienas piedāvāju-
mam, gan speciāliem pasūtījumiem. Šajā 
vietā jūtams nedz tikai kamīna siltums, bet 
īsts dvēselisks siltums, par ko gādā kroga 
saimniece. 

Aivars Miķelsons 1. pakāpes goda 
raksts

Par profesionālu amata pienākumu 
veikšanu, ilggadīgu aktivitāti sabiedris-
kajā dzīvē un  kārtības nodrošināšanā

Līdz dienai, kad esi izdarījis ko tādu, par 
ko tev neviens nekad nesamaksās, tu neesi 
pa īstam dzīvojis. ‘Džons Bunjans.
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Dzimis, audzis, skolas un darba gaitas 
uzsācis tepat Jaunpilī kolhozā “Dzirkste-
le”. Pēc dienesta Padomju armijā  atgriežas 
dzimtajā Jaunpilī, dibina ģimeni.

Bijis aktīvs Tautas frontes dalībnieks, de-
vies uz barikādēm Rīgā. Ir zemessargs un 
īstens Jaunpils patriots. Aktīvi darbojas kā 
pašvaldības policijas brīvprātīgais palīgs, 
nodrošinot drošību un kārtību gan publis-
ko pasākumu laikā, gan pils saimes ļaužu 
ikdienā.

Pašdarbības deju kolektīva stāžs vairāk 
kā 30 gadi un deju soli stalti lec vēl tagad. 
Izdejoti neskaitāmi koncerti gan uz Jaun-
pils pils skatuves, gan Vācijā, Ungārijā, gan 
dziesmu un deju svētkos Rīgā. Bijis tas gods 
vienmēr gājienos nest karogu.

Strādājot Jaunpils pilī, viņa pārziņā ir 
visi saimnieciskie darbi. Tā kā pasākumu 
rindas Jaunpilī nav mazas, tad arī darba ir 
daudz. Un ne jau tikai saimnieciskie darbi 
viņam padodas. Viņš lieliski prot izšaut liel-
gabalu, iejusties mūka ādā, organizēt vidus-
laiku spēles, izvārīt gardu putraimu putru, 
iekārtot muzeja izstādes un vēl, un vēl…bet 
visvairāk viņam patīk braukt. Tuvu un tālu. 
Ja jābrauc nakts vidū, brauks!

Sabiedrisks, uzticams, draudzīgs, precīzs. 
Savējie pazīst kā  un lielisku humoru!

Silvija Lāce-1. pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu ieguldījumu sabiedriska-

jā darbā
To, kas pašam jāizdara, nav iespējams iz-

darīt par agru. Džeina Ostina. 
Lielāko darbā mūžu nostrādājusi Jaun-

pilī krājkasē. Vienpadsmit gadus apzinīgi 
pildījusi pensionāru biedrības kasieres pie-
nākumus. Gan aktīvi iesaistās, gan palīdz 
organizēt biedrības pasākumus: piedalās 
dažādu projektu īstenošanā, 4 gadu garumā 
organizē pienotavas produktu tirdzniecību 
biedriem, ekskursiju organizēšana, pieda-
lās makulatūras vākšanā. Viens no būtiskā-
kajiem ieguldījumiem-biedrības aktivitāšu 
dokumentēšana fotoalbumos un koordi-
natora pienākumi. Viņa regulāri redzama 
piedaloties pensionāru organizētajos vides 

sakopšanas pasākumos un Lielajās talkās. 
Viņas iniciatīva bija senioru līnijdeju un 
vokāļā ansambļa “Pīlādzītis” organizēšana. 

Aizvien fiziskās aktivitātes ir dzīves sa-
stāvdaļa, aktīvi nūjo un vada nūjošanas 
grupu.  Ilgus gadus ir dārzkopības biedrī-
bas valdē un apzinīgi veic viņai uzticētos 
pienākumus. Palīdz organizēt represēto 
nokļūšanu uz ikgadējo salidojumu. 

Viņa ir savas Kalna ielas patriote-vien-
mēr rūpējas par Kalna ielas iedzīvotājiem 
un ielas vajadzībām.

Stingra, apzinīga, izpalīdzīga, iemantoju-
si līdzcilvēku cieņu un atzinību.

Gatis Kaķis -1. pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu 

pienākumu veikšanu un novada vārda 
popularizēšanu valsts un starptautiskā 
mērogā

Putnu pazīst pēc dziesmas, cilvēku pēc 
darbiem.

Vienā no lielākajiem uzņēmumiem no-
vadā un reizē vienā savdabīgākajiem uzņē-
mumiem Latvijā aizrit 20 darba gadi. Kopš 
2000. gada uzņēmuma vadītāja amatā. 

Vienmēr profesionāls, priekšzīmīgi veic 
amata pienākumus, ilggadīga darba re-
zultātā uzņēmums kļūst atpazīstams gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Viens no lielākajiem 
nodokļu maksātājiem ne vien novadā, bet 
visā Zemgalē. 

Vienmēr izdarīs vairāk  kā prasa. Piemīt 
izcilas lektora dotības, izkoptas darbā ar 
studentiem, kas brauc izglītoties šajā īpaša-
jā jomā. 

Atbalsta bērnu un jauniešu aktivitātes 
gan sportā, gan pašdarbībā, protams, atbil-
dīgi vēlas zināt konkrētus mērķus līdzekļu 
izlietojumam. Vienmēr atbalsta Ziemas-
svētku labdarības pasākumus. 

Atsaucīgs, saprotošs, pretimnākošs un 
prasīgs vadītājs ar lojālu attieksmi pret sa-
viem 30 darbiniekiem. Ir pārliecināts, ka 
katra darbinieka atbildība un  devums ir 
garants uzņēmuma izaugsmē un Jaunpils 
novada vārda nešanai pasaulē. Lai arī  nav 
Jaunpils novada iedzīvotājs, iemantojis vie-
tējo iedzīvotāju un līdzcilvēku atzinību, cie-
ņu un mīlestību.

Artūrs Zaremba - 1. pakāpes goda 
raksts

Par ilggadīgu pedagoģisko darbu un 
basketbola tradīciju popularizēšanu no-
vadā

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

Sporta skolotājs ar vairāk kā 20 gadu stā-
žu, basketbola kluba “Jaunpils” galvenais 
treneris un sporta kluba “Jaunpils treneris. 

Kā min pieteicēji, viņš ir mūsu iedvesmo-
jošākā persona. Galvenais basketbola kluba 
dibināšanas iniciators. Noturēt maksimāli 
augstā līmenī, celt basketbola spēles kvali-
tāti un popularizēt to jauniešu vidū veido-
jot basketbola tradīcijas Jaunpilī.

Un ne jau vien ar basketbolu viņš nodar-
bojas, Jaunpils vidusskolā viņš ir dažādu 
pasākumu idejas autors-saviesīgo sarīko-
juma deju konkursa “Zelta kurpīte”, sporta 
dienas daudz citi. Viņš ir arī meiteņu mī-
lulis, ko pierāda nesen iegūtā uzvara Zelta 
zivtiņas konkursā.

Daudz laika viņš velta bērnu attīstībai un 
ikdienā viņš ir stingrs plecs Dinam-Mariu-
sam, Nadīnai-Patrīcijai un Rihardam.

Vienmēr mērķtiecīgs, neapstājas grūtību 
priekšā, labs padomdevējs. Jaunpils novada 
vārda un basketbola kluba popularizētājs 
Latvijā.

Kārlis Šteins- 1. pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu ieguldījumu un aktivitāti 

sabiedriskajā dzīvē
Šeit mēs esam tādēļ, lai palīdzētu cits ci-

tam mūsu kopīgajā ceļojumā.
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Dzimis un audzis Viesatu pagastā, 10 
bērnu ģimenē.

Strādājis kolhozā “Darba spars” par šo-
feri-mehanizatoru. Strādājis ar lielu atbil-
dības sajūtu, tāpēc bijis vairākkārtējais so-
ciālistisko sacensību uzvarētājs nominācijā 
“Labākais kombainieris” pat rajona mēro-
gā. Pildījis deputāta pienākumus Viesatu 
pagasta padomē, pēc kolhoza likvidācijas 
strādā par mežsargu. 

Trīs bērnu tēvs, gādīgs vectēvs pieciem  
mazbērniem. Aktīvi apmeklē Viesatu pa-
gasta pasākumus, piedalās sapulcēs, aktīvs 
talku dalībnieks. Izpalīdzīgs un atsaucīgs. 
Ir mednieku biedrības “Lācis” biedrs.

Kopš Jaunpils novada dibināšanas 2009. 
gadā, aktīvi iesaistās pensionāru organi-
zētajās aktivitātēs. Palīdz organizēt starp-
pagastu sadraudzības pasākumus, bez at-
līdzības ar personīgo transportu piedalās 
biedrības aktivitātēs. Ir aktīvs Dārzkopības 
biedrs. Ar nesavtīgu brīvprātīgo darbu sa-
biedrības labā iemantojis līdzcilvēku atzi-
nību.

Zane Sapnova-1.pakāpes goda raksts
Par ieguldījumu Jaunpils baznīcas kul-

tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs 

stiprākus. Frīdrihs Nīče.
Jaunpils baznīcas biedrības dibinātāja un 

aktīva dalībniece. Absolvējusi Kristīgo aka-
dēmiju, ar savu attieksmi pret dzīvi ir pa-
raugs saviem bērniem, draugiem, kolēģiem 
līdzcilvēkiem. 2015. gadā iegūst maģistra 
grādu  bibliogrāfijas zinātnē. 

Vienu no nozīmīgākām vietām viņas 
dzīvē ieņem Jaunpils baznīca. Nemitīgi tiek 

plānoti, rakstīti un realizēti projekti. At-
jaunotais altāris, mirdzošais kroņlukturis, 
ērģeles…Milzīgas vērtības tiek pievienotas 
Jaunpils vēsturiskajam centram…Zane un 
viņas domu biedri apzinās, ka šim darbam 
ir mūžības elpa, jo atjaunotās vērtības pa-
liks vēl ilgi pēc mums. 

Viņai piemīt laba organizatora talants, ir 
izskanējuši vairāki koncerti, vākti līdzek-
ļi baznīcas restaurācijai, uzņemti ārzemju 
viesi, organizētas nometnes un daudz cita 
…

Dzīve viņai ir uzlikusi savus  pārbaudīju-
mus, taču nekad nav rūgtuma vai sūkstīša-
nās. Spēku dod bērni, aušana un ticība. 

Strādīga, godīga un principiāla, kas nen-
ogalina, tas norūda, viņa atsmej un dodas 

tālāk!
Inese Cine - Goda novadnieks
Par mūža ieguldījumu un pašaizliedzī-

gu darbu novada iedzīvotāju veselības 
aprūpes nodrošināšanā

Stipri cilvēki vienmēr ir vienkārši. Ļevs 
Tolstojs.

Savu sirdsdarbu sāk darīt tālajā 1970. 
gadā. Un līdz pat šim brīdim tas ir vienīgais 
darbs. Darīts no sirds, apzinīgi un nesavtī-
gi. Glābt cilvēku dzīvības, būt klāt smagā-
kajos liktens brīžos, traukties palīgā nakts 
melnumā, ar kājām rudenī brist dubļus, 
ziemas spalgajā salā -pārvarēt kupenas, lai 
nokļūtu laikā. Neskaitāmas stundas sēdē-
tas pie pacientu gultām, gaidot  labvēlīgu 
rezultātu. Sirdsdarbam nav stundu likmes, 
tas tiek darīts cauru diennakti, to zina visi 
jaunpilnieki. 46 darba gadi aizritējuši Jurģu 
feldšerpunktā.

Godprātīgi pildīti Jaunpils deputātes 

amata pienākumi 8 sasaukumus.
Inese ir sirdscilvēks, kuras devums sa-

biedrībai nav novērtējams vārdos. Jebkurš 
paldies būs par maz, vissirsnīgāko pateicī-
bu par mūža ieguldījumu, šodien var izlasīt 
sveicēju acīs.

Viesturs Krilovs - Goda novadnieks
Par pozitīva novada vārda popularizē-

šanu valsts un starptautiskā mērogā un 
augstiem sasniegumiem piena pārstrādes 
nozarē.

Nekad netraucē cilvēku, kurš dara to, kas 
tavuprāt nav iespējams. Amēlija Erharte

Jaunpils pienotavas firmas zīme ir zila 
bante un uzraksts Jaunpils, kas apzīmē vie-
tu, kur top gardā pienotavas produkcija. 
Firmas zīme “Jaunpils pienotava” nes Jaun-
pils vārdu tālu pasaulē. Veicinot pienotavas 
produkcijas atpazīstamību, apmeklētas da-
žādas starptautiskas pārtikas izstādes. Ar 
neatlaidību, nosvērto raksturu un gadu ga-
diem uzkrātām zināšanām piena pārstrādē, 
Viesturs panācis produktu izcilo garšu un 
kvalitāti. Kā pierādījums izcilajai garšai mi-
namas neskaitāmas uzvaras un apbalvoju-
mi dažādās izstādēs. “Mini mozzarella” pa-
visam nesen notikušajā “Riga Food 2016” 
saņēma sudraba medaļu. 

Pateicoties viņam, uzņēmums neilgā lai-
kā ir izaudzis un stabili ieņem nozīmīgu 
vietu gan Latvijas, gan ārzemju tirgū.

Kaut arī dzīvesvieta ir Rīga, Viestura dzī-
ve un profesionālā darbība cieši saistīta ar 
Jaunpili. Bijis arī Jaunpils pagasta padomes 
deputāts. Arī dažādu pasākumu norise nav 
iedomājama bez viņa atbalsta un gardajiem 
Jaunpils pienotavas produktiem. Īpaši aug-
sti vērtējama atsaucība labdarībai.

Jaunpils baznīca aicina uz dievkalpojumiem  
Adventa un Ziemassvētku laikā

Svētdien,  27. novembrī plkst. 10.00 – 1 Adventa dievkalpojums
Svētdien,  4. decembrī     plkst. 10.00 – 2. Adventa dievkalpojums
Svētdien,  11. decembrī  plkst. 10.00 – 3. Adventa dievkalpojums
Svētdien,  18. decembrī  plkst. 10.00 – 3. Adventa dievkalpojums

Sestdien,  24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums, dievkalpojumā dziedās Jaunpils jauktais koris, di-
riģente Lāsma Pommere
Svētdien,  25. decembrī plkst. 10.00 – 1. Ziemassvētku dievkal-
pojums
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30.novembra Jaunpils novada domes lēmumi

Jaunpils pašvaldībā jau no 2012.gada 24.oktobra ir spēkā 
saistošie noteikumi Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu 

kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem”

darības akcijās! 
Jau ilgus gadus šajos svētkos Ziemassvētku vecītis apciemo mūsu 

pašvaldībā dzīvojošos bērnus un bērnus invalīdus, vientuļos pen-
sionārus, pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

Aicinām Jūs atbalstīt 
Ziemassvētkus Jaunpils novadā! 
Mūsu rekvizīti:   
Jaunpils novada dome
Reģ. Nr. 90000051932
Nr. LV66HABA0551020325858
Labdarības pasākumiem
 Ziemassvētkos.
Tāpat kā iepriekšējos gados, ikvienam Jaunpils novada bērnam, 

vēlamies sarūpēt saldumu paciņas – 480 bērniem. Organizēsim 
svētku pasākumus gan pirmskolas bērniem, gan pensionāriem. 
Sarūpēsim dāvanas 10 bērniem invalīdiem, 52 vientuļajiem pen-
sionāriem, 15 pensionāriem pansionātos. 

Lai prieks ienāk katrā sirdī un mājā!
Ar cieņu,  Domes priekšsēdētāja  L. Gintere

Nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma 

„Zvaigznes”,Viesatās, Viesatu pagastā, 
Jaunpils novadā otrās izsoles atzīšanu par 
notikušu un trešās izsoles rīkošanu.

Apstiprināt lēmumu par „Jaunpils nova-
da attīstības programmas investīciju plāna 
aktualizēšanu”.

Apstiprināt lēmumu par projektu „Me-
liorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana 
Jaunpils novada pašvaldībai piederošās ze-
mēs un valdījumā esošās zemēs”

Tika apstiprināts lēmums par sociālās 
aprūpes pakalpojumu izmaksu segšanu 
personai.

Apstiprināts lēmums par pabalstu veselī-
bas aprūpei.

Apstiprināt lēmumu „Par platību preci-
zēšanu.

Apstiprināt lēmumu „Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpa-
šumam „Ieviņas”” 

Apstiprināt lēmumu par „Par izmaiņām 
Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā”.

Apstiprināt lēmumu „Par ēkas „Jaunpils 
dzirnavas” jumta konservāciju, kopējā kon-

servācijas summa sastāda EUR 5941.35, 
projekta finansējumu veiks no budžeta at-
likuma.

Apstiprināt lēmumu  „Jaunpils novada 
jauniešu iniciatīvu projekta konkurss”.

Apstiprināt lēmumu „Par rehabilitācijas 
zāles aprīkojumu” . Rehabilitācijas zālē tiks 
iegādāts slinga terapijas aprīkojums un te-
rapijas galds- kušete.

Apstiprināt lēmumu „Par Saistošo notei-
kumu Nr.16/2016 „Grozījumi Jaunpils no-
vada domes 2014.gada 19.decembra Saisto-
šajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils nova-
da kapsētu uzturēšanu” galīgo redakciju.”

Apstiprināt lēmumu „Par biedrībai „Vēj-
malas”2014.gada projektam „Darām paši” 
izmaksātā avansa atzīšanu izdevumos.

Apstiprināt lēmumu „”Par grozījumiem 
Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””

Izpilddirektora informācija.
Atskaite par padarītajiem darbiem starp 

sēdēm novembrī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Notika kārtējais Jaunpils iedzīvotāju 

forums. 

2. Ir noslēdzies iepirkums Viesatu apgais-
mojuma izbūvei, ir uzsākti izbūves darbi.

3. Tika greiderēti grants ceļi, lai līdz sa-
lam paspētu  tos nolīdzināt.

4. Notika Lāčplēša dienas pasākumi, 
Valsts gadadienas svinību pasākumi.

5. Ir saņemta vkpai atļauja veikt jumta 
konservācijas darbus Dzirnavu ēkai, kā arī 
esam atraduši iespēju šo darbu izdarīt.

6. Ir noslēdzies iepirkums  sociālā die-
nesta mikroautobusa iegādei un izsludināti 
iepirkumi-  skolas stadiona pārbūves pro-
jektēšanai un Jaunpils novada ceļu un ielu 
uzturēšana ziemā.

7. Labiekārtošanas nodaļa darbojās- tīrot 
sniegu, zāģējot kokus un izvietojot ziemas-
svētku  apgaismojumu. 

8. Jaunpils novada domē  viesojās Tērve-
tes novadu speciālisti, lai iepazītos ar mūsu 
pieredzi dažādu jautājumu risināšanā.   

Ar domes sēdes lēmumiem izvērtsā veidā 
aicinām iepzīties mājas lapā.

www.jaunpils.lv
Sekretāre: 

Dita Ellere

Ziemassvētki ir ceļā
pasauli sasildīt
ikviena cerības laimei,
un sapņus piepildīt..
 sniegpārsliņu mirdzums sirdī
 atkal tik balts un tīrs
 vai tas ir bērniņš smaidīgs 
 vai arī noskrandis vīrs
katra mājā prieks ienāks
svētību nesdams sev līdz
ziemassvētki ir ceļā
ikvienu tie sasildīs. 
 /Jānis Damroze/ 
Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad katrs vēlamies saņemt mīļu-

mu, vēlamies būt priecīgi un gaidām brīnumu. Visvairāk šo lai-
ku gaida mūsu bērni, jo viņiem šis ir pārsteigumu un brīnumu 
laiks.

Jaunpils novada dome pateicas visām Jaunpils novada iestādēm, 
uzņēmējiem un privātpersonām par iepriekšējos gados izrādīto at-
saucību un finansiālo atbalstu domes rīkotajās Ziemassvētku lab-

Kas drīkst saņemt transporta izmaksu 
kompensāciju?

Bērni, kuri pamatizglītību vai vidējo iz-
glītību iegūst Jaunpils vidusskolā un intere-
šu izglītību (mūzikas, mākslas, sporta u.c.) 
apgūst ārpus Jaunpils novada administratī-

vās teritorijas izglītības iestāžu reģistrā re-
ģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, 
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 
saņēmusi licenci interešu izglītības prog-
rammas īstenošanai tiek kompensēti trans-
porta izdevumi.

 Kompensāciju par transporta izdevu-
miem izmaksā šo bērnu vecākiem ( aizbild-
ņiem), pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) 
iesniegtiem noteiktiem dokumentiem. 

Cik liela ir transporta izmaksu kom-
pensācija?
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Par parakstu vākšanu

Jaunpilī uzstādīti 10 ainaviski- ozola parka soli

Jaunpils vidusskolas audzēkņiem pašval-
dība 100% apmērā kompensē transporta 
izdevumus, kas saistīti ar braucienu sabied-
riskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasa-
žierus reģionālajā vietējas nozīmes maršru-
tā mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
Jaunpils vidusskolai un atpakaļ.

Bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo 
izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un inte-
rešu izglītību apgūst ārpus Jaunpils novada 
administratīvās teritorijas, transporta izde-
vumus kompensē faktiskajā apmērā, nepār-
sniedzot 29,00 euro mēnesī vienai ģimenei, 

ja vecāki vadā bērnu ar personīgo automa-
šīnu, vai nepārsniedzot 15,00 euro par bēr-
nu, ja minētais bērns izmanto sabiedrisko 
transportlīdzekli.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz?
Iesniegums.
 Bērna braukšanas biļetes sabiedriskajā 

transportlīdzeklī vai degvielas iegādi aplie-
cinoši dokumenti.

Personas, kura īsteno interešu izglītības 
programmu vai izglītības iestādes reizi 
mācību gadā izsniegta izziņa par to, ka au-
dzēknis apmeklē konkrēto izglītības iestādi. 

Cik ilgā laikā jāiesniedz iesniegums?
Bērnu vecāki (aizbildņi) ir tiesīgi piepra-

sīt kompensāciju par iepriekšējo pusgadu.
Kur jāiesniedz iesniegums? 
Jaunpils novada Sociālajā dienestā. 
Cik ilgā laikā tiek izmaksāta kompen-

sācija? 
Kompensāciju izmaksā pēc iesniegto do-

kumentu pārbaudes 10 dienu laikā pēc ie-
snieguma iesniegšanas dienas. 

Kompensāciju izmaksā Jaunpils novada 
domes kasē vai pārskaita uz iesniegumā 
norādīto bankas norēķinu kontu.

Centrālā vēlēšanu komisija  2016. gada 
24.novembrī reģistrēja parakstu vākšanai 
biedrības “Varu Latvijas tautai” atkārtoti 
iesniegto tautas nobalsošanas ierosinājumu 
par Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanu 
šajā jautājumā biedrība “Varu Latvijas tau-
tai” rosināja jau pagājušajā gadā, bet šī pa-
rakstu vākšana noslēdzās bez rezultāta. Šā 
gada 13.novembrī. 12 mēnešu laikā iniciatī-
vas atbalstam biedrībai bija izdevies savākt 
514 vēlētāju parakstu. Parakstīties par šo 
vēlētāju iniciatīvu iespējams līdz 2017.gada 
6.novembrim.

Vēlētāju tiesības atsaukt Saeimu ir pare-
dzētas Satversmē, un ierosināt tautas no-
balsošanu par šo jautājumu var ne mazāk 
kā viena desmitā daļa jeb 155224 vēlētāju. 
Tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par 
Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu 
pēc Saeimas sanākšanas un gadu pirms Sa-
eimas pilnvaru beigām.Tiesības piedalīties 
parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvi-
jas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Parakstu apliecināšanai un uzskaitei 
Centrālā vēlēšanu komisija ir izstrādāju-

si elektronisko parakstu vākšanas sistēmu 
(PVS). Savukārt novada vēlēšanu komisiju 
pienākums ir izveidot parakstu vākšanas 
sistēmas lietotāju tiesības dzīvesvietas dek-
larēšanas vietās, bāriņtiesā, kā arī pie pa-
gastu pārvalžu vadītājiem.

 Parakstīt tautas nobalsošanas ierosināju-
mu par Saeimas atsaukšanu Jaunpils nova-
dā vēlētāji var:

1. pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
vietā “Ērģelniekos”,Jaunpilī,Jaunpils pagas-
tā pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes 
Dzidras Krastiņas, katru darba dienu Jaun-
pils novada domes darba laikā;

2. Jaunpils novada bāriņtiesā, “Ērģelnie-
kos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā pie bāriņtie-
sas priekšsēdētājas Aijas Labsvārdes, katru 
darba dienu Jaunpils novada domes darba 
laikā;

3. Viesatu pagasta pārvaldē, ”Viekaļās”, 
Viesatu pagastā pie pārvaldes vadītājas Vi-
tas Petrovas pirmdienās un trešdienās no 
plkst 9.00-15.00, 

4. pie zvērinātiem notāriem un
5. internetā – portālā www.latvija.lv.  

Parakstu apliecināšana Jaunpils novadā 
nav bezmaksas pasākums. Par paraksta ap-
liecināšanu maksa ir EUR 1,42 (viens eiro 
42 eirocenti).

Atcerēsimies, ka 2017.gada 3.jūnijā Lat-
vijā notiks republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanas. Jau 2017.gada 
3. februārī sāksies pašvaldību vēlēšanu 
priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kurš ilgs 
līdz 3.jūnijam.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei 
tiks lietots Vēlētāju reģistrs. Vēlēšanām 
katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecir-
knī - sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs 
vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.). Līdz 
25.dienai pirms vēlēšanu dienas sākotnēji 
piešķirto iecirkni vēlētāji varēs mainīt, iz-
vēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās paš-
valdības teritorijā vai tajā  pašvaldībā, kur 
vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Priecīgus,gaišus,ticības,cerības un mīles-
tības piepildītus Ziemassvētkus un panāku-
miem bagātu un laimīgu Jauno gadu!

Šādi soli jau no 18. gadsimta izmantoti angļu stila parkos 
Latvijā un Eiropā. Tā kā arī Jaunpilī ir angļu stila jeb ainavis-
kais parks, tad tika nolemts gan parkā, gan Jaunpils centrā 
izvietot tieši šāda stila solus. 

Soli apstrādāti ar ekoloģisku baltu koksnes eļļu, lai izceltos 
koka dabīgā tekstūra, vienlaicīgi nodrošinot koksnes aizsar-
dzību. 

Tie novietoti gan pie baznīcas, sociālā dienesta, domes, 
Līvmaņa parkā, pie tirgus mājiņas un Pasta dīķa. Ir izstrādāts 
arī atkritumu urnu dizains un tās plānots izgatavot 2017. 
gada sākumā un pavasarī uzstādīt blakus jaunajiem soliem. 

Šādi balti masīvkoka soli Latvijā ir tikai Jaunpilī, kas pie-
šķir novadam unikālu ainavisko tēlu.

Lai patīkama sēdēšana, patīkami sarunu biedri gan jums, 
gan jūsu ciemiņiem! Saudzēsim jauno Jaunpils publisko in-
ventāru!

Gvido Leiburgs, Labiekārtošanas 
nodaļas vadītājs Foto:Baiba Rasa
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Jaunpils pašvaldības policijas informācija

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PSIA “Jaunpils KS” (Komunālā saimniecība) 

PAZIŅOJUMS
Sākot ar šā gada 24. novembri PSIA “Jaunpils KS” atrodas 

jaunās telpās: Valdnieki, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
(Birojs atrodas pretī autoostai, 

blakus U.Priednieka un SIA Kaims birojiem)

Darba laiks
Pirmdiena  8.00.-12.00, 13.00-18.00 
Otrdiena  8.00.-12.00, 13.00-17.00
Trešdiena  8.00.-12.00, 13.00-17.00 
Ceturtdiena  8.00.-12.00, 13.00-17.00
Piektdiena  8.00- 12.00, 13.00-16.00

 

Maksājumu pieņemšanas laiks
Pirmdiena  9.00-12.00,13.00-17.00
Otrdiena -
Trešdiena   9.00-12.00,13.00-16.00
Ceturtdiena   9.00-12.00,13.00-16.00
Piektdiena -

Tuvojas Ziemassvētki. Laiks, kuru pavadām ar saviem mīļajiem 
kopīgi sildoties pie iedegtas eglītes un skaitot dzejoļus Ziemassvēt-
ku vecītim. Šis laiks mums asociējas tikai ar siltām un patīkamām 
emocijām. Uzsnieg pirmais sniegs, sniedzot gandarījumu mazāka-
jiem. Aktīvāki klejotāji kļūst meža zvēri, kuriem barības meklēju-
mos jādodas biežāk un tālāk. Manāmi ātrāk piezogās arī tumsa. 
Tāpēc Jaunpils novada domes pašvaldības policija vēlas atgādināt 
par lietām, kuras svētku gaidās mums ir piemirsušās un, acīm re-
dzot, netiek uzskatītas par pietiekami svarīgām.

Pirmām kārtām par to, kā tiek automašīnās pārvadāti bērni 
un citi pasažieri. Nav nekāds jaunums, ka sprādzēties mums par 
pienākumu uzliek Ceļu satiksmes noteikumu 23. punkts (Pasa-
žieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas 
laikā jābūt piesprādzētiem.) un 25.4 punkts (braucot ar mehānisko 
transportlīdzekli, kura konstrukcijā paredzētas drošības jostas, būt 
piesprādzētam un nevest pasažierus, kuri nav piesprādzējušies).  
Par šo punktu pārkāpšanu, jeb automašīnas vadītājam un pasažie-
riem noteikto pienākumu nepildīšanu, pienākās atbildība attiecīgi 
pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.23 1. 
daļas un 149.4 2. daļas. Arī bērnu pārvadāšanas prasības nosaka 
CSN 185. punkts un 189.2. un 189.3. punkts. Iesakām visiem iepa-

zīties ar noteikumiem, kuru regulāra un precīza ievērošana sniegs 
jums daudz lielāku drošību un ļaus izvairīties no liekiem pārdzīvo-
jumiem tiekoties ar policijas pārstāvjiem.

Otra lieta, par kuru svētku gaidās esam aizmirsuši, ir atstarotāju 
lietošana diennakts tumšajā laikā. Tumsai iestājoties, daudz vairāk 
tiek apdraudēta mūsu un bērnu drošība uz ceļiem ja netiek lietotas 
gaismu atstarojoši elementi. CSN 10.punkts (Diennakts tumšajā 
laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, 
kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā 
vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla 
elementiem) skaidri nosaka pienākumu, kuru liela daļa iedzīvotā-
ju ir izvēlējusies ignorēt. Tad attiecīgi arī LAPK paredz atbildību 
par šo pienākumu nepildīšanu punktā 149.23. Atcerēsimies, ka par 
savu drošību vispirms esam atbildīgi mēs paši! Parūpēsimies par 
to, lai bērni un mēs paši būtu droši uz ielām.

Vēlamies brīdināt, ka tuvākajā laikā tiks veikta pastiprināta šo 
noteikumu ievērošanas kontrole. 

Jaunpils novada pašvaldības policija Jaunpils novada iedzīvotā-
jiem vēl mierīgus,  priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 
gadu! 

Jānis Siliņš Jaunpils pašvaldības policists

Pensionāru biedrību pārstāvju 
tikšanās  ar A. Čakšu

 
Latvijas pensionāru federācijas domes sēdē 28. novembrī jaunā 

Veselības ministre Anda Čakša informēja par savu darbību un at-
bildēja uz jautājumiem.

 Valsts mērogā stāvoklis veselības aprūpē ir bēdīgs. Tāds tas ir 
veidojies kopš neatkarības atjaunošanas kā valdošo aprindu ne-
vēlēšanās sakārtot šo sistēmu. To apliecina zemākais valsts finan-
sējums veselības nozarei Eiropas Savienībā, nespēja desmit gadu 
laikā ieviest e-veselības projektu un tāda nesakārtotība pacientu 
aprūpē, ka ministre papildus naudas ieguldīšanu no budžeta vērtē 
kā bezjēdzīgu, kamēr nav būtiski uzlabota veselības nozares pār-
valdība.

Par savas darbības prioritāti ministre izvirzījusi nevis veselības 
pakalpojumu skaitu, bet to kvalitāti. Veselības aprūpes kvalitātei 
visās ārstniecības iestādēs jābūt vienādai. Tika nosodīta nesenā 
pacientu rindas radīšanas situācija Jelgavā, arī tas, ka pie vidējā 
20%  nāves gadījumu skaita insulta slimniekiem, šis rādītājs ir ar 
pārāk plašu diapazonu starp slimnīcām. Ministre atzīmēja, ka no 
1. oktobra ir izmainīta onkoloģijas slimību ārstēšanas kārtība. Viņa 
praktiski darbojas, lai ieviestu kārtību nozares pārvaldībā un ie-
darbinātu e-veselības sistēmu. Esot paredzēts ģimenes ārstu audits.

Ministre aicināja seniorus pašus piedalīties aktīva dzīvesveida  
pasākumos un iesaistīt tajos bērnus un mazbērnus, lai samazinātu 
pie datoriem nosēdēto laiku. Jālieto veselīgs uzturs un regulāri jā-
apmeklē ģimenes ārsts.

Kārlis Ķergalvis
Tel.29176520

SEKO Jaunpils novada Domei 
www.draugiem.lv un 

www.jaunpils.lv
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LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros 
visā Latvijā

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

Š.g. 1.decembrī sākas projektu pieņem-
šana Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos bizne-
sa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas 
Radošo industriju biznesa inkubatorā. 
Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie 
inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu 
jauno komersantu attīstību, tādējādi gan 
attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot 
reģionālo izaugsmi. 

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzī-
votspējīgu un konkurētspējīgu komersantu 
izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas per-
sonas un komersantus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo 
vidi, konsultācijām, apmācībām un pasā-
kumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības 
jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu 
līdzfinansējumu. 

LIAA direktors Andris Ozols: „Neviens 
vairs nešaubās par to, ka Latvijas nākotne 

ir inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbī-
ba, kas spēs nodrošināt iedzīvotājiem ne-
pieciešamās darbavietas visā valstī, stabilu 
labklājību un drošību par nākotni. Lai šī 
nākotne pienāktu iespējami drīzāk, neno-
vērtējami svarīga ir palīdzība ne tikai jau-
nas uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī jau 
esošās attīstīšanai. Tāpēc visos piecpadsmit 
LIAA izveidotajos biznesa inkubatoros tiks 
nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīs-
tīt savu ideju, gan iegūt vērtīgas praktiskas 
konsultācijas.”

Jaunajā inkubatoru programmā ir pie-
ejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras 
ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biz-
nesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa 
jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas 
procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubato-
rā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot 
īpašu vidi pieredzes apmaiņai. 

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu 
nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus 
uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakal-
pojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansē-
jums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma 
kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un 
inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpoju-
ma vērtības daļu.

Projektus var pieteikt LIAA mājas lapā, 
kādā no 15 biznesa inkubatoriem (pilns in-
kubatoru kontaktu saraksts šeit), kā arī, sū-
tot pa pastu uz LIAA centrālo biroju Rīgā, 
Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās 
kārtību inkubatorā un cita informācija pie-
ejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv .

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti 
projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un 
radošo industriju inkubators” ietvaros. 

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67039472

Sadarbība turpinās
Arī šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar Jaunpils vidus-

skolas, nu jau 6.klasi un audzinātāju Daci Adiņu. Skolēni viesojās 
bibliotēkā 31.oktobrī Helovīna noskaņās, kad tika spēlēts “briesmī-
gais” mēmais šovs, lasīti šausmu stāsti un atrisināta mistērija Pils 
pagrabos un, protams, skolēni turpina viens otram ieteikt labu un 
interesantu lasāmvielu.

“Grāmatu starts”
Ar 1.novembri sākās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu li-

teratūras centra veidotās lasīšanas programmas “Grāmatu starts” 
2.kārta, kuru finansiāli atbalsta arī Jaunpils novada dome. Prog-
rammas ietvaros uz bibliotēku tika aicināti 14 bērnudārza audzēk-
ņi, lai iepazīstinātu ar bibliotēku un radītu mazajos interesi par 
lasīšanu.

Pirmā nodarbība notika spocīgi miglainā rītā, kur bērnus pils 
pagalmā sagaidīja spociņš, kurš meklēja savus draugus. Bērni tika 
uzņemti “Pūčulēna skoliņā”, iepazinās ar bibliotēku, dažādo grā-
matu pasauli, lasīja par Kiku Miku un Lielo tumsu, zīmēja spoci-
ņus un vēl, un vēl…

Otrā nodarbība, 22.novembrī aizritēja ilgās pēc sniega, jo tas lau-
kā bija paspējis nokust. Bērni līdzi darbojās artikulatīvās pasakas 
lasīšanā “Sniega mātes paladziņi”, noskatījās multenīti no “Avārijas 
brigādes” un uzzināja kāpēc ziemā uzmanīgi jāiet, ja uz ceļa ir le-
dus un izgatavoja katrs savu sniegavīriņu. 

Laiks rit ātri un jau 29.novembrī notika arī trešā nodarbība. Uz to 
tika aicināti arī bērnu vecāki, kuri tika iepazīstināti ar programmas 
ideju un gaidāmo rezultātu. Šajā reizē bibliotekāres un bērnudārza 
audzinātāja Valda veidoja improvizāciju pasakai “Zemeņu ziepes” 
no E.Gulbes un L.Lošinas grāmatiņas “Koko un Riko piedzīvoju-
mi”. Pēc tam, kamēr bērni spēlēja spēles, “uz skatuves” gatavojās 
iziet bērnu vecāki, par ko mazajiem bija liels prieks, ieraugot savas 
mammas un vienīgo tēti peļu un kaķa lomās. Noslēgumā katrs iz-
gatavoja par piemiņu savu pelīti.

Vēl mazliet un…, līdz noslēguma pasākumam, kas notiks jau 
10.decembrī, bērniem ar vecākiem kopā jāizpilda mājasdarbs – no 
bibliotēkas jāpaņem grāmatiņa, kopā tā jāizlasa un par to jāizgata-
vo radošs darbiņš. Uz tikšanos 10.decembrī!

“Nindzja Timijs”
LNB Bērnu literatūras centrs un apgāds “Zvaigzne ABC” sadar-

bībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā par godu Nindz-
jas Timija 3.grāmatas atklāšanas svētkiem rīkoja konkursu “Nindz-
ja Timijs mūsu vidū”. 

No Jaunpils bibliotēkas konkursā piedalījās divi lasītāji. Lai arī 
neviens no abiem nesaņēma godalgotu vietu, esam ļoti priecīgi 
par abu jauniešu iniciatīvu! Emīls Freimanis konkursam iesniedza 
neparasta izgudrojuma – mašīnas un tās pielietojuma instrukcijas 
krāsainu zīmējumu, savukārt Ketija Keita Krastiņa iesniedza ani-
mācijas filmiņu “Nindzja Timijs un nozagtie dārgumi”. Lepojamies 
ar viņu centību un radošajiem, kvalitatīvajiem darbiem!

Abiem konkursa dalībniekiem un viņu atbalstītājiem bibliotēka 
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Lepojamies! Jaunpils 
vidusskola tiek atzīta par 
pedagogam draudzīgāko 
izglītības iestādi 2016

Novembris – Valsts mēnesis 
Jaunpils vidusskolā

piedāvāja 15.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tikties ar 
zviedru rakstnieku Henriku Tammu, kurš ir grāmatas “Nindzja 
Timijs” autors, kā arī iespēju iegādāties jau trešo grāmatu “Nindzja 
Timijs un baltā pērtiķa noslēpums” un, protams, savā īpašumā ie-
gūt paša rakstnieka autogrāfu.

“Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs ad-

ministrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden For-
bund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un bied-
rību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 20. rei-
zi, Latvijā  - 19. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu 
literatūras un kultūras iepazīšana. Šā gada Ziemeļvalstu nedēļas 
tēma bija “Nākotne Ziemeļos”.   

Jaunpils bibliotēkā 14.novembrī uz “Naftas pasakas” lasījumu 
krēslas stundā tika aicināti jaunieši. Tas ir stāsts no krājuma “Al-
latta 2040” un to autors ir viens no desmit grenlandiešu jaunie-

šiem vecumā no 15-25 gadiem. Stāsts sākas 2040.gadā un iezīmē 
samērā pesimistisku pasaules ainu, kurā valda varas attiecības, cīņa 
par resursiem, ekonomiskā nevienlīdzība, slimības un karš. Pēc 
pārrunām, jaunieši pievērsās bibliotēkas jauniegūtajai galda spēlei 
Scrabble.

Paši mazākie uz lasījumu pulcējās 16.novembrī pa dienu. Kopā 
tika lasīts fragments no grāmatas “Gārmana vasara”. Tas ir stāsts 
par pirmklasnieku Gārmanu, kurš baidās no skolas un vēlas no-
skaidrot no kā citi baidās. Pēc kopīga lasījuma, bērni mācījās uzti-
cēties un nebaidīties – ar aizsietām acīm dodoties pastaigā pa pili 
bibliotekāres pavadībā.

Jau vakaram tuvojoties, uz lasījumu ieradās pieaugušie. Kamēr 
bērni skatījās multfilmu, pieaugušie lasīja fragmentu no somu 
rakstnieces Emmi Iterantas futūriskā romāna “Ūdens atmiņa”. Arī 
tas ir par  nākotni, kad pasaulē ir notikusi liela ekoloģiskā katastro-
fa, tā ir gandrīz pilnībā izpostīta un lielas Skandināvijas teritorijas 
klāj vienīgi ūdens. 

“Lasītājs iesaka lasītājam”
8.decembrī, jau Ziemassvētku ieskaņās, bibliotēka aicināja visus 

interesentus uz jaunāko grāmatu apskatu “Lasītājs iesaka lasītā-
jam”. Iepazīstinājām ar bibliotēkas jaunieguvumiem pieaugušo un 
jauniešu daiļliteratūrā un aktuāliem jaunumiem uzziņu literatūrā.

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē. 
     /M.Oša/

LAI ZIEMASSVĒTKU GAIŠUMS UN PRIEKS PIEPILDA 
DOMAS UN SIRDI UN RAISA JAUNU SPĒKU!

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

23.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzī-
gākā izglītības iestāde 2016” pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības 
iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības 
rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 19 izglītības iestādes, kurās viesojās 
žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgu-
mu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināša-
nu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, 
mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. 
Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā iz-
veidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2016” Jaunpils vidusskolai.

Jaunpils vidusskolas A/K pr. Tamāra Juzupa
Lepojamies un vēlam ražīgu, patīkamām emocijām bagātu 1. se-

mestra noslēgumu!

Ļoti daudzveidīgs, notikumiem bagāts aizritēja novembra mēne-
sis Jaunpils vidusskolā.

Lāčplēša dienai un valsts 98. jubilejai skolotāji veltīja tematiskas 
audzināšanas, ģeogrāfijas, mūzikas, literatūras, vēstures un sociālo 
zinību stundas „Saredzi, sadzirdi, atpazīsti, saproti un izgaršo savu 
tēvu zemi”.

No 31.oktobra līdz 4.novembrim skolas zālē bija skatāma Lat-
vijas Nacionālā vēstures muzeja tematiskā izstāde un nodarbība 
skolēniem ”Latvija brīvības cīņu laikā”.

11.novembrī 9.-12. klašu skolēni devās uz piemiņas brīdi Rubu-
ļu kapos, bet ikviens skolēns varēja piedalīties latvju zīmju paklāja 
veidošanā no svecēm skolas teritorijā, lai tās vakarā iemirdzētos un 
sildītu lāpu gājiena dalībnieku sirdis. 

14.novembrī notika Aizsardzības ministrijas un  Nacionālo bru-
ņoto spēku lekcija 9.-12 klašu skolēniem “Kā mēs sargājam Latvi-
ju?!”.

Lai sveiktu savu valsti dzimšanas dienā, 17.novembrī vecākus 
un interesentus kopā pulcēja 1.-5.klašu skolēni un 5.-9.klašu koris 
koncertā „Kas man ir Latvija?”. 

Novembra beigās skolas zāli izrotāja skolēnu un skolotāju ra-
došie, daudzkrāsainie, priecīgie darbi izstādē „Es radu Latviju, es 
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turpinājums 12.lpp.

Mārtiņdienas tirdziņš

Viesatu pagasta iedzīvotājus svētkos sveic novada Domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere

daru Latviju”.                                                                    
Skolēniem bija arī iespējas izvēlēties dažādus individuālus pasā-

kumus novadā un republikā. Piemēram, 11. klases skolniece Nadī-
na Pahmurkina piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 98. 
gadadienai veltītā skolēnu radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts 
prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” („Ko Tu teiktu 18. 

novembrī, ja būtu Valsts prezidents?”).
Svinīgais brīdis pie Jaunpils vidusskolas 11.11. 2016.
Piemiņas brīdis Rubuļu kapos 11.11. 2016.

Gundega Ķirsone, 
Santa Šeiniņa

Kinologu un dienesta suņa 
ciemošanās

8.novembrī skolā ciemojās Valsts robežsardzes koledžas kinologi 
ar dienesta suni. Šī tikšanās bija ļoti saistoša, jo tika rādīti dažādi 
paraugdemonstrējumi. Varēja vērot, kā suns notver aizdomās tu-
ramo personu, kā atrod psihotropās, narkotiskās vielas un tabakas 
izstrādājumus. Suns demonstrēja paklausības paraugstundu: viņš 
mācēja apsēsties, apgulties, iet blakus saimniekam pie kājas, dot 
ķepu, velties un pozēt ar skolniekiem foto sesijā. Aizraujoši bija tas, 
ka iesaistīja arī bērnus. Viņu somās ievietoja meklējamās vielas, un 
suns tās tur atrada. Suņa spēku varēja izjust, kļūstot par  aizdomās 
turamo personu un mugurā uzvelkot speciālo jaku apmācībām. 
Vairākiem dalībniekiem par šo pasākumu atgādinās bilde ar suni.                                          

Tās pašas dienas pēcpusdienā skolēni noklausījās lekciju par stu-
dijām Valsts robežsardzes koledžā.

Santa Šeiniņa (7.klases skolniece)      

10.novembrī, godinot Mārtiņus,  skolas aktu zāle pārvērtās Mār-
tiņdienas tirdziņā, kurā gan sāļu, gan saldu vai praktiski lietojamu, 
rokdarbus piedāvāja iegādāties Jaunpils vidusskolas skolēni. Jau-
nākajiem pārdevējiem palīdzēja vecāki. 10.klases meitenes organi-
zēja loteriju, kurā varēja laimēt dažādus mazus pārsteigumus, bet 
Kristīne Eļkina intervēja skolēnus, kuri tirgojās. Tiem, kas savas 
vēlmes tirdziņā bija piepildījuši, bija iespēja piedalīties radošajās 
nodarbībās.

Kintija Kalviņa, Kristīne Kalviņa (7.klases skolnieces)

Viesatu kultūras nama ziņas
Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienā - 18.novem-

brī, Viesatu kultūras namā notika svētkiem veltīts koncerts “Liepu 
smarža ceļas pretī debesīm - pretī Latvijai! ’’.

Koncerta apmeklētājiem svētku runu teica Jaunpils novada Do-
mes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Latvijas skaistumu dzejnieku 
vārdiem attēloja teātra režisore Vineta Matvijuka un izdziedāja 
Agita Rulle. 

Koncerta laikā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt izstādi par 
20.gs. 30. gadu un vēlāka laika apģērbiem, kuru Viesatu bibliotēkas 
vadītājas Sandras Šteinas vadībā veidoja paši iedzīvotāji. Pasākuma 
laikā izstādes veidotāji saņēma arī pateicību par to. 

Dažādu cilvēku likteņu stāstus izspēlēja amatierteātra ”Pupuķis” 
dalībnieki un deju soļus izdejoja visi trīs Viesatu deju kolektīvi. 

 Lai visiem mierīgs un gaišs Adventes laiks un uz tikšanos Zie-
massvētku pasākumos!
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Viesatu kultūras namā 
17. decembrī 
Plkst. 19:00 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Plkst. 22:00 Ziemassvētku balle ar grupu “deserts” 
Ieeja: 3.50 EUR
Galdiņu rezervācija 28717075 Inga 
Par drošību rūpēsies apsardze

Amatierteātris “Pupuķis” Viesatu pagasta pašdarbnieku kolektīvu kopbilde 18.11.2016.

Viesatu kultūras namā 
17. decembrī
Pensionāru Ziemassvētku eglīte 
18:00 Tikšanās pie kafijas tases mazajā zālītē 
19:00 Ziemassvētku koncerts 
Pieteikties pie Vitas t. 26697464 vai Ingas t. 28717075

Inga Kalviņa 
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i.

Foto: Baiba Rasa

1. janvārī - Jaungada karnevāls ”Kā pasakā…” Jaunpils pilī

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

Reiz sensenos laikos aizsākās tradīcija 1. 
janvārī doties uz gadskārtējo Jaungada kar-
nevālu Jaunpils pilī.  Šogad šajā naktī pilī 
valdīs maģiska gaisotne, atdzīvosies pasaku 
tēli un lielajā zālē norisināsies Masku balle, 
kurā spēlēs Latvijas mūzikas ārēs pazīstamā 
grupa “Apvedceļš”. 

Par burvjiem, pasākām dziedās un kar-
nevālu vadīs dziedātājs  Ainars Bumbieris.  

Savu svētku tērpu un pozitīvo noskaņo-
jumu varēs iemūžināt fotogrāfijās un kari-
katūrista zīmējumos. Nakts garumā varēs 
zīlēt laimi sveces ēnā, ļauties maģiskajām 
pārmaiņām,  iegūt laimes lozes un pusnakts 
stundā piedalīties masku parādē.

Ieejas biļetes karnevālā maskām - € 5.00, 
bez maskām - € 8.00, kā arī VIP biļete (re-
zervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām) - 
€30.00.  Par masku tiks uzskatīts kopējais 
izskats ( tēls+ tērps + aksesuāri). 

Biļešu iepriekšpārdošana būs Biļešu ser-
visa tirdzniecības vietās!

VIP biļetēm ir nepieciešams precizēt per-
sonu skaitu pie galdiņa, zvanot uz Jaunpils 
pili t.: 26101458, pretējā gadījumā vietas pie 
galdiņa tiks sadalītas automātiski.

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

Vairāk informācijas par pasākuma prog-
rammu un biļešu iegādes iespējām var uz-
zināt zvanot pa tālruni 2610 1458. 

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine 
Reklāmas foto

Atsākam vingrot Jaunpils sporta nama 
zālē otrdienās 9:15. Nodarbības vada Inga 
Fridrihsone.  Lūdzu pievienojieties!

27. decembrī plkst. 17:00 Auces seniori 
ielūdz uz Ziemassvētku pasākumu Auces 
kultūras centrā. 

29. decembrī plkst.15:00 braucam uz 
Ziemassvētku pasākumu pie Engures se-

nioriem. Uz abiem pasākumiem braucam 
ar autobusu. Pieteikties līdz 24. decembrim.

8. janvārī 2017.g.  plkst. 14:00 Jaunpils 
pilī Jaunpils novada dome rīko Jaungada 
balli senioriem. Pensionāru Biedrība šajā 
pasākumā sveiks savus biedrus apaļo gadu 
jubilejās, sākot no 70 gadiem. Par dalību 
pieteikties pie saviem koordinatoriem vai 

novada domē pie Initas Lapiņas. Atgādinā-
jums, ka biedrības biedriem katru gadu jā-
maksā biedru nauda 5 EUR gadā. Pēc  bied-
rības statūtiem, ja gadu nav maksāts, tad no 
biedrības tiek izslēgts. 

Lai visiem mierīgi, gaiši svētki! Izturība 
un veselība!

Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
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Pasākuma plāns 12. decembrim – 15. janvārim
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā/Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ 

Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils vidusskolā

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
17.12.
11:00

Ziemassvētku tirdziņš “Radīts Jaun-
pils novadā”
Tirgotājiem lūgums pieteikties pa 
tālr.26554810 (Kristīne)

Jaunpils 
centra tirgus 
būdiņā un 
apkārtnē

17.12.
18:00

Pensionāru  Ziemassvētku eglīte
 Viesatu pagasta pensionāriem
Ieeja ar iepriekšēju pieteikšanos

Viesatu 
kultūras 
nama
Mazā zāle  

17.12.
19:00
22:00

Ziemassvētku koncerts un balle
Viesatu pašdarbības kolektīvi, 
 Grupa “Deserts” no Jelgavas
Ieeja koncertā bezmaksas, ballē  € 3.50

Viesatu 
kultūras nams

18.12.
12:00

Jaunpils Cukura diabētu biedrības 
labdarības akcijas “Bērniņiem, lai 
sirdī prieks!” noslēgums
Ziemassvētku Rūķenīte ar palīgiem 
Ieeja ar ielūgumiem

Jaunpils pils 
Zaļā zāle 

20.12.
18:00

Ziemassvētki nāk!”        Ziemassvētku 
pasākums Jaunpils vidusskolā 1.-4. 
klašu grupām                                                                                    

Jaunpils 
vidusskolas 
Lielā zāle

21.12.
11:00

„Mājiņa mežā”- Ziemassvētku pasā-
kums Jaunpils vidusskolas 5-6 gadīgo 
bērnu grupām                                                                                         

Jaunpils 
vidusskolas 
Lielā zāle

21.12.
18:00

„Nākotnes Ziemassvētki”- Ziemas-
svētku pasākums Jaunpils vidusskolas 
5.-12.klašu skolēniem

Jaunpils 
vidusskolas 
Lielā zāle

23.12.
10:00
16:00

„Vecīša cimdiņš” Ziemassvētku pasā-
kums pirmsskolas grupiņām „Zeme-
nīte”

Jaunpils 
vidusskolas 
Lielā zāle

26.12.
10:00

Pirmskolas vecuma bērnu eglīte
Ziemassvētku vecītis, Maša un lācis 
Ieeja ar ielūgumiem

Viesatu 
kultūras 
nama 
Lielā zāle 

28.12.
12:00

“Ziemassvētki pie Krustmātes 
Mūmū”
Ziemassvētku vecītis, lielās lelles
Bērni ar vecākiem, ieeja ar ielūgu-
miem

Jaunpils pils
Lielā zāle

01.01.
1:00

Jaungada sagaidīšana 
Svētku uzrunas, salūts

Jaunpils pils
laukums 

01.01.
21:00

Jaungada karnevāls “Kā pasakā…” 
Grupa “Apvedceļš”, Ainārs Bumbieris, 
laimes liešanas, masku parāde, foto 
mirkļi u.c.  
Ieeja maskās € 5.00, bez maskas € 8.00, 
VIP € 30.00 (rezervēta vieta pie galdiņa 
ar uzkodām)

Jaunpils pils
zāles

07.01.
22:00

Jaungada karnevāls Viesatās
Grupa “Roja”
Ieeja maskās € 3.50, bez maskas € 5 .00

Viesatu 
kultūras nams

08.01.
14:00

Senioru ziemas balle
Ieeja ar iepriekšēju pieteikšanos

Jaunpils pils
Lielā zāle

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS

05.01.-
25.01.

 “Rakstniekam Egīlam Lukjans-
kim-80” 

Viesatu 
bibliotēka

06.01.-
26.01.

“Dziedātājai Olgai Rajeckai-55” Viesatu 
bibliotēka

TURPINĀS

16.11.–
15.01.

Zane Valbakas  darbu izstāde 
“Irbes divas dažādas pasaules”*

Jaunpils 
muzeja
 Izstāžu zāle

01.12.-
01.02.

Foto izstāde “Foto mirkļi Irlavā” Viesatu 
bibliotēka

12.12.-
12.02.

Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji 
“Pulksteņi”

Viesatu 
bibliotēka

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir 
bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
22.12., 
05.01.
15:30-18:00

Keramika
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu 
māja

15.01.
11:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bēr-
niem. Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils 
bibliotēka

15.01.
11:00-14:00

Rokdarbi 
Pasniedzēja un tēma tiks precizēta
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu 
māja

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. 
Sekojiet līdzi informācijai!

Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja   - 28301408  
Jaunpils muzejs   - 63162128, 20223423
Jaunpils bibliotēka   - 63182195  
Viesatu bibliotēka   - 28352654
Jaunpils kultūras nams   - 29296334  
Viesatu kultūras nams   - 28717075
Jaunpils pils    - 26101458
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Novemra mēnesis Dāmu klubam “Vīgriezes“ 
bija notikumiem bagāts

11.novembrī piedalījāmies Lāčplēša die-
nas Gaismas gājienā un Pils laukumā dalīb-
niekus cienājām ar siltu vīgriežu tēju.

17. novembrī Valsts svētkos Ilga Kantika 
un Monika Sīrica saņēma Novada goda-
rakstus par ieguldīto darbu Novada izaugs-
mē. Prieks un lepnums par viņām!

19.novembrī līnijdeju grupa “ Vīgriezes” 
piedalījās 7.Latvijas nacionālajā līnijdeju 

Novembra sākumā no 01.11.-11.11.2016. 
norisinājās kampaņa “Mazais 100 - gades 
pilsonis”. 

Kampaņa notika saskaņā ar Latvijas Pil-
soniskā alianses un Latvijas Republikas 
Kultūras ministriju.  

Kampaņas ietvaros organizācijas devās 
uz skolām, lai izspēlētu interaktīvu spē-
li. Biedrība “Rats” 4. novembrī devās pie 
Jaunpils vidusskolas 8. klases skolēniem, lai 
izspēlētu spēli, kuras laikā jaunieši sniedza 
argumentētu viedokli, atbildot uz vairā-
kiem apgalvojumiem. 

Spēles laikā jaunieši sniedza viedokli 
par tādiem  jautājumiem, kā piemēram, 
“Latvija ir iespēju zeme!”,  “Ja 16 gadu  ve-
cumā būtu iespēja piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās, es piedalītos”, “Sagaidot Latvijas 

čempionātā.
Saņēmām 2 kausus par 1.vietām - viens 

par 3 obligātajām dejām savā vecuma gru-
pā, bet otrs par izvēles programmu. 10.de-
cembrī Rīgā notiks līnijdeju pasākums “ Se-
nioru kauss”.Gatavojamies tajā piedalīties 
ar izvēles deju.

Jau vairākus gadus Inta Krūmiņa sadar-
bojas ar Tūristu firmu “Rīgas tūristi”.No 7.-

simtgadi, pie apģērba nēsāšu lentīti valsts 
karoga krāsās”.

Spēle bija arī lieliska iespēja jauniešiem 
uzzināt vairāk arī par saviem klases bied-

14.novembrim 18 jaunpilnieki devās eks-
kursijā ar MSC kruīza laineri “Fantasia” jeb 
fantāzijas lidojumā 18 stāvos pa Vidusjūru. 
Nu ko lai saka - tas bija fantastiski!

Vēlam visiem darbīgu arī decembra mē-
nesi!

Dāmu klubs,līnijdeju grupa, biedrība 
“Vīgriezes”

riem. Viens no dalībniekiem norādīja: “Ne-
zināju, ka klases biedri ir tik patriotiski”.

Renāte Zīverte
Biedrības “Rats” pārstāve

Biedrības “Rats”  ziņas

Biedrība “Rats” kopā ar Jaunpils vidusskolēniem kļūst 
par 100 gades pilsoņiem

Biedrības “Rats” pārstāve Renāte Zīver-
te, Nīderlandē, Ommen pilsētā piedalījās 
apmācībās, kuru laikā dalībniekiem tika 
sniegta iespēja pielietot dažādas neformālās 
izglītības iespējas uzņēmējdarbības iemaņu 
attīstībai un to apmācībai darbā ar jaunie-
šiem.  Mācību laikā tika apgūtas “trenera” 
iemaņas, dažādi rīki pašizaugsmei, tāpat 
vienlaikus tika apgūtas dažādas praktiskas 
iemaņas un radoši paņēmieni uzņēmējdar-
bības plānošanai, veiksmīgas sadarbības un 
komandas veidošanā. 

Renāte norāda,” Apmācību laikā vēlreiz 
nonācu pie secinājuma -  galvenais ir darīt. 
Nevis mēģināt, bet tieši darīt un uz 100%.  
Domāt ir labi, tomēr tikai domājot neko 
“neuzbūvēsi”.   Jāizmanto iespējas, jāpielie-
to iemaņas, jāatbrīvojas no sabiedrībā un 
savā apziņā iesakņojušiem pieņēmumiem 
un tikai jādara. Nekad neteikšu, ka to ne-
var izdarīt, ja pati nebūšu darījusi. Būšu 
atvērta jaunajam, paplašināšu savu redzes 
loku un izaicināšu savu “komforta zonu”, 

bet  vienlaikus uzmanīgi klausīšos un vē-
rošu. Nevērtēšu un nekomentēšu lietas un 
darbības, kurās neesmu iesaistījusies, ja 
man to neprasīs darīt.”  “Šis varētu būt ļoti 
īss kopsavilkums par apmācībās notikušo 
un gūtajām atziņām”, uzsver Renāte,  “varu 

piekrist filozofam un domātājām Aristote-
lim, kurš teicis, ka “Labākās idejas dzimst 
tumsā un aukstumā”, nedaudz pārnestā no-
zīmē, bet tomēr lieki piebilst, ka apmācība 
grupa īpaši radoša un motivēta kļuva tieši 
apmācībās ārā.  

100 gades pilsoņi-Jaunpils vidusskolas 8.klase
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Jaunpils muzejā tiek sumināti konkursa “Skaista mana sēta” 
2016. gada laureāti 

Līdz ar novembrim tik neraksturīgo sniega kārtu, 10. novem-
brī-Mārtiņdienā, Jaunpils muzejā pulcējās konkursa “Skaista mana 
sēta” 2016. gada laureāti, Dārzkopju biedrības pārstāvji un intere-
senti. Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pasnie-
dza atzinības rakstus un laureāti saņēma arī dāvanu kartes. Kā ie-
rasts 1. vietu ieguvēji saņēma arī īpašo plāksnīti, kuru piestiprinot 
pie mājas-arī ciemiņi un garāmgājēji zinās par apbalvojumu. Lūk, 
konkursa rezultāti:

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”:
1. vieta Mizgu ģimene „Valdavas”, Jaunpils pagasts
2. vieta Petrovu ģimene „Jaunkupšas”, Viesatu pagasts
3. vieta Nordenu ģimene” Struteles avotiņi”, Jaunpils pagasts
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”:
1. vieta Bērziņu ģimene „Kalndruvas”, Jaunpils pagasts
2. vieta Zariņu ģimene „Madaras”, Jaunpils pagasts
3. vieta Puriņu ģimene „Ziediņi”, Jaunpils pagasts
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”:
1. vieta „Ezermāja”, Jaunpils pagasts
Savukārt Veicināšanas balvas par labiekārtotu bērnu rotaļlau-

kumu un atpūtas vietu mazdārziņā nokļūs pie Zuicānu ģimenes, 
Zanes Lūsei un Aigara Birģeļa

Bet par veiksmīgi iesāktu mājas teritorijas iekopšanu.
Rūtai Bušmanei un Mārtiņam Krauzem „Kaijās”.
Dārzkopju biedrības vadītāja Zenta Plezere pateicās visiem 

skaisto sētu saimniekiem un minēja, ka Jaunpils novads ar katru 
gadu top sakoptāks. Par atbalstu biedrībai, paldies tika teikts Jaun-
pils novada Domei, kā arī konkursa žūrijas locekļiem, un, protams, 
čaklajam rūķītim -žūrijas komisijas priekšsēdētājai Dzidrai Krasti-
ņai. Paldies Jaunpils muzeja vadītājai Ligijai Rutkai un Zintai Arika 
par sadarbību un atbalstu izstāžu un konkursa noslēguma pasāku-
ma organizēšanā.

Pēc pasākuma oficiālās daļas, piparmētru pasaules pazinēja un 
entuziaste Lolita Duge atklāja šī daudzveidīgā auga labās īpašības, 
kā arī dalījās pieredzē par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jāmin, ka 
Lolitas dārzā piparmētras aug 0,5 ha platībā un mājražošanas pro-
cesa pilnveidošanā tiek realizēti arī projekti.

Lolita piedāvā apmeklētājiem iepazīt piparmētru dažādos vei-
dos, darboties radošajās darbnīcās, gatavot piparmētru ziepes, pi-
parmētru auduma ziedus, izgreznot traukus ar piparmētru orna-
mentiem, pagatavot produktus sejas un ķermeņa lutināšanai utt. 
Un, protams, izgaršot šī unikālā auga garšas dažādos veidos: pipar-
mētru sīrups, lapas, zefīrs, medus ar piparmētru garšu un gardus 
cepumus. Lolita min, ka vēl daudz jāmācās, lai izzinātu visus pipar-
mētras noslēpumus, taču ieskatam piedāvā dažus noslēpumus. Pie-
mēram, vai zinājāt, ka piparmētrai piemīt nomierinoša, sviedrējoša 
un sāpes mazinošas īpašības? Un ne tikai ķimenes, bet arī pipar-

3. vieta Nordenu ģimene” Struteles avotiņi”, Jaunpils pagasts

3. vieta Puriņu ģimene „Ziediņi”, Jaunpils pagasts 

2. vieta Petrovu ģimene „Jaunkupšas”, Viesatu pagasts

1. vieta Bērziņu ģimene „Kalndruvas”, Jaunpils pagas
2. vieta Zariņu ģimene „Madaras”, Jaunpils pagasts 
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Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic decembra jubilārus: 

Baibu Lagzdiņu, Inetu Sondori,
Valdi Aleksejenoku, Juri Birģeli, Ainu Gaigalu,

Viju Rasu, Andi Renertu, Zintu Sergejenko,
Vladimiru Kostučenko, Vitu Stegenburgu,
Sarmīti Šūlbergu, Zigmundu Voldemāru,

Ernu Burkāni, Skaidrīti Dambi,
Emīliju Jēgeri, Dailoni Nordenu!

Tikai laimīgiem pieder izvēle, pārējiem tiek apstākļi.
Tikai laimīgie saņem, ko grib, pārējie dabū to, kas palicis pāri.
Tikai laimīgie kolekcionē sajūtas, pārējie krāj mantu.
Tikai laimīgie vada laiku, parējos vada laiks…
…Tikai laimīgie ir laimīgi, pārējie pūlas par tādiem kļūt…
    /Gunta Kraulere/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 12.12.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
 (M. Jansone.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dzintrai Dubultai, 
brāli mūžibā pavadot.

Zootehniķu Dzelzs kolektīvs

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis. 
  /Ārija Elksne/

Sveicam vecākus ar meitiņas -Māras 
piedzimšanu!

NOVEMBRA MĒNESĪ SALAULĀTI 3 PĀRI. 
APSVEICAM!

mētras ieteicamas jaunajām māmiņām, kas baro bērnus ar krūti, 
lai būtu vairāk piens. Lietojot augus jābūt arī piesardzīgiem, jo pi-
parmētru spēcīgās iedarbības dēļ ir gadījumi, kad tās nav ieteicams 
lietot uzturā. Tās nevajadzētu dot maziem bērniem, jo piparmētra 
zīdaiņiem var izraisīt bīstamas elpošanas problēmas. Arī lietojot 
citus medikamentus, jābūt uzmanīgiem lietojot piparmētru tēju, jo 
daži medikamenti “nedraudzējas” ar piparmētrām.

Lolitas Duges novēlējums Jaunpils novada dārza mīļiem-uzdro-
šinieties dzīvot tā, kā to liek sirds.

Informācija un foto:Baiba Rasa Jaunpils novada Domes 
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

1. vieta „Ezermāja”, Zinta Sergejenko Jaunpils pagasts

1. vieta Mizgu ģimene „Valdavas”, Jaunpils pagasts


