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Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2021. GADA
- MARTS -

Rit marta dienas. Kādam šobrīd mērs 
pavisam pilns un vairs nezin, kur likties... 
Kāds sāk saskatīt: ziemas saulē pavasara 
vēsmas, mēģina saklausīt kādu putnu pava-
sara dziedājumu..... Kāds sevi kritizē, ka ne-
var saņemties, ka nav motivācijas – trūkst 
vēlme darīt. Kāds nezina, kā lai iepauzē 
darbus un atslēdzas. Kāds, iespējams, šo-
brīd ir pamatīgā krīzē - psiholoģiskā, fizis-
kā, finansiālā, attiecību. Kāds var atviegloti 
izelpot, ka nav tik traki. 

Katram savs stāsts.
Bet tas, ko mēs noteikti varam mācīties 

vai sev atgādināt ir laipnību un līdzjūtību 
pret sevi un citiem!

Dažkārt mēs esam meistari paškritikā un 
citu kritizēšanā. Pieņemu, ka dažreiz iezo-
gas doma - ja sevi neturēšu stingros grožos, 
tad taču pilnībā izlaidīšos, neko nesasnieg-
šu, nekas nebūšu. Tomēr prakse rāda, ka 
nebeidzama paškritika un sevis bāršana ilg-
termiņā aizved tieši pie tā, no kā cenšamies 
izvairīties. Pastāv risks, ka pārgurstam, iz-
degam, mums parādās kādas psihiskas vai 
fiziskas problēmas un mēs patiešām vairs 
nevaram…

Līdzjūtība pret sevi un citiem ir viena no 
atslēgām, lai pārlaistu grūtības, lai palīdzē-
tu sev un, lai paveiktu to, kas paveicams, bet 
ar atbalstošu nevis kritizējošu pieeju pret 
sevi un citiem.

Šobrīd ir vērojama cilvēku aizkaitināmī-
ba - mājās ar tuviniekiem, darbā ar kolē-
ģiem, sociālajos tīklos. Vērojama nepacie-
tība, dusmas un pat naidīgums. 

Šobrīd pastāvošie ierobežojumi, neskaid-
rība un nenoteiktība par nākotni ir daļa no 
tiem. Pieņemu, ka līdzcietība un labvēlība 
gan pret citiem, gan pret sevi varētu palī-
dzēt mums justies labāk un mazināt aizkai-
tināmību. Tās ir prasmes ar kurām nepie-
dzimst, bet kuras var attīstīt trenējot - mazi-
not trauksmi ikdienā fiziskās aktivitātēs, ne 
uz citu rēķina. Ieteikums - neuzsākt sarunu, 
kad izjūti lielas dusmas vai aizkaitināmību. 

Pirms jebkuras sarunas paņem nelielu 
pauzi, ieelpo un izelpo. Atceries to, ka jeb-
kurš cilvēks pasaulē vēlas būt laimīgs un 

brīvs no raizēm.
Jebkurš cilvēks var sagurt un nespēt visu 

perfekti paveikt laikā un nevainojami.
Un, lai mēs būtu līdzcietīgāki pret citiem, 

svarīgi būt draudzīgākam pret sevi – ie-
mācīsies cienīt sevi, pratīsi cie-

nīt citus!
Atļauj sev nebūt perfektam!
Atceries, ka Tu neesi viens!
Mācies būt laipnāks pret sevi!

Ar cieņu, Irina
Tel. 28615243.
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INFORMĀCIJA JAUNPILS IEDZĪVOTĀJIEM

JAUNPILS NOVADA DOMĒ PAKALPO-
JUMI KLĀTIENĒ TIEK SNIEGTI TIKAI 

PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
Domes speciālisti klātienē pieņem tikai 

saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var 

veikt telefoniski vai e-pastos, darbinieku 
k o n t a k t i n - f o r m ā c i j a 
atrodama m ā j a s 
l a p ā w w w .
j a u n - pils.lv/

kontakti  
Informējam, ka arī 

Jaunpils novada Valsts 
un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpoša-
nas centrā (VPVKAC) 
pakalpojumus turpmāk 
var saņemt pēc iepriek-
šēja pieraksta pa tālr. 
63107068

Pēc iespējas, aici-
nām iedzīvotājus veikt 
nepieciešamos maksā-
jumus, izmantojot at-
tālinātās iespējas - in-
ternetbanku vai portā-
lus www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv.

Dokumentus lūdzam 
ievietot pastkastītēs pie 
ieejas Klientu apkalpo-
šanas centrā Jaunpilī  vai 
pie Viesatu pagasta pār-
valdes ieejas.

Kontakti saziņai ar 
Jaunpils novada domes 
administrācijas darbi-
niekiem

Dome: tel. 
63107069, 29146413, 
epasts:dome@jaunpils.lv

I z p i l d d i r e k t o r s : 
tel.26436651, epasts: pe-
teris.baranovskis@jaun-
pils.lv

Klientu apkal-
pošanas centrs: tel. 
63107068, 29146515, 
epasts:jaunpils@pakal-
pojumucentri.lv, 

Dzimtsarakstu nodaļa: 
tel. 63180958, 29199878, 
epasts: dzidra.krastina@
jaunpils.lv

Sociālais dienests: 
tel. 63180959,29499243 
epasts: socdienests@
jaunpils.lv, inita.lapina@
jaunpils.lv;

Sociālais darbinieks 
darbam ar ģimenēm un 
bērniem tel. 26526519, 
epasts.dace.adina@jaun-

pils.lv 
Psihologs tel. 28615243
Bāriņtiesa: tel.63180992, 26368462, 

epasts: barintiesa@jaunpils.lv, aija.labsvar-
de@jaunpils.lv;



www.jaunpils.lv 3

2021. gada marts AKTUALITĀTES

Pašvaldības policija: tel. 29155434, 
epasts:janis.silins@jaunpils.lv

Viesatu pagasta pārvalde: tel. 26697464, 
63181370, epasts: viesatas@jaunpils.lv

Komunālā saimniecība: tel. 25186822, 
epasts: info@jaunpilsks.lv

Būvvalde: 29445806
Nodokļi administrators tel. 29146415, 

epasts.ilze.zorika@jaunpils.lv 
Nekustamo īpašumu nodaļa tel. 

29209173, epasts.zinta.mielava@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa tel. 29330697, epasts.

vija.ziverte@jaunpils.lv
Informācija: 

Baiba Rasa, Jaunpils ND 
Sabiedrisko attiecību un tūrisma 

nodaļas vadītāja Tel.20204694
baiba.rasa@jaunpils.lv
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Domes sēdes informācija

Vēlētāju ievērībai – 2021.gada 5.jūnijā pašvaldības vēlēšanas

Jaunpils novada saimnieki un saimnieces!

Atskaite par padarītajiem 
darbiem februārī.

Šajā atskaites periodā veiktie 
darbi:

1. Turpinās atjaunošanas dar-
bi nekustamajā īpašumā “Lo-
des”.  Ēka top aizvien gatavāka 
un skaistāka.

2. Februāra sākumā turpinā-
jās sniega tīrīšanas darbi gan 
Labiekārtošanas nodaļai, gan 
pašvaldības autoceļu 

uzturētājam.
3. Labiekārtošanas nodaļa 

gādā malku, novāc bīstamos 
kokus Jaunpils parkā un pie 
pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma “Dūmeņi”.

4. Notiek kapitālsabiedrību 

izvērtēšana un dokumentācijas 
sagatavošana Administratīvi te-
ritoriālās reformas vajadzībām. 

 2021.gada 25.februāra do-
mes sēdē nolēma:

Apstiprināts lēmums “Par 
Jaunpils novada domes 2020.
gada publiskā pārskata sagata-
vošanas kārtību”.

Apstiprināts lēmums “Par 
2021.gada projektu konkursu 
“Darām paši””.

Apstiprināts lēmums “Par 
projekta Nr. 16-08-A00403-
000345 grozījumiem un daļēju 
maksājuma atmaksu”.

Apstiprināts lēmums “Par 
grozījumiem amatu vai amatal-
gu sarakstos”.

Apstiprināts lēmums “Par 
Jaunpils novada pašvaldības 
reorganizācijas plāna konstatē-
jumu/lēmumu daļas apstiprinā-
šanu”.

Apstiprināts lēmums “Par at-
līdzību privāto automašīnu lie-
totājiem”.

Apstiprināts lēmums “Par 
Mūzikas klases izveidošanu 
nekustamajā īpašumā “Kalna 
skola”-4”.

Apstiprināts lēmums “Par 
2021. gada atklāta projektu 
konkursa „Priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska jaunie-
šu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” nolikuma apstipri-
nāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par 
vienreizējās piemaksas pie-
šķiršanu par darbu Covid-19 
pandēmijas laikā Jaunpils  vi-
dusskolas pirmsskolas izglītības 
pedagogiem un auklei”.

Apstiprināts lēmums “Par 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.2/2021 “Grozījumi 2021. 
gada 28.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.1/2021 „Par Jaun-
pils novada pašvaldības budže-
tu 2021.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Par at-
vaļinājumu domes priekšsēdē-
tājai Ligitai Ginterei”.

2021.gada 5.jūnjā Latvijā notiks kārtējās 
pašvaldību vēlēšanas, kurās var piedalīties 
balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savie-
nības valstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, 
kuri reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 
Pašvaldību vēlēšanu kārtība un vēlētāju re-
ģistrācijas kārtība ir noteikta Pašvaldības 
domes vēlēšanu likumā un Vēlētāju reģistra 
likumā. 

Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā vēlēša-
nu apgabalā, kur ir viņu reģistrētā dzīves-
vieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai 
pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais 
īpašums.

Ja vēlētājs vēlas izmantot iespēju bal-
sot vēlēšanu apgabalā, kur viņam pieder 
nekustamais īpašums, tad ne agrāk kā 70 
dienas un ne vēlāk kā 9 dienas pirms vēlē-
šanām jāpiesaka vēlēšanu apgabala maiņa. 
Vēlēšanu apgabala maiņu var pieteikt gan 

klātienē jebkuras pašvaldības dzīvesvie-
tas deklarēšanas iestādē, gan arī internetā, 
izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.

Trīs dienas pirms vēlēšanām likumā 
noteiktos laikos ir iespēja nobalsot ie-
priekš:

- pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz plkst. 20.00;

- ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 
līdz plkst. 16.00;

- piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 
līdz plkst. 20.00.

Vēlēšanu dienā, kas ir sestdiena, vēlēša-
nu iecirkņu darba laiks būs no plkst.7.00 
līdz plkst.20.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
var nokļūt iecirknī, var pieteikt balsoša-
nu savā atrašanās vietā. 

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 

balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri 
vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pie-
teikties balsošanai  pa pastu no ārvalstīm. 
Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš 
- no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties 
varēs valsts pārvaldes pakalpojumu portā-
lā www.latvija.lv , Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas Re-
publikas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, 
Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi.

Novadu domēs ievēlējamo deputātu skai-
tu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, 
kāds attiecīgās pašvaldības administratīva-
jā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā 
(2021. gada 21. janvārī) ir reģistrēts Iedzī-
votāju reģistrā. Līdz ar to šajās vēlēšanās 
Tukuma novadā ievēlējamo deputātu skaits 
ir 19 deputāti.

Tukuma novada vēlēšanu komisija

Mājas kafejnīcas Jaunpils novadā-skan 
interesanti. Meklējam novadniekus, kuri 
prot cept, vārīt, šmorēt un vēlētos piedalī-
ties vienas dienas Mājas kafejnīcu veidoša-
nā! 

 “Mājas kafejnīcu dienas”, iepriekš nori-
tējušas lībiešu krastā Kolkā un Dundagā, 
arī pie suitiem Alsungas pusē. Šogad šāds 
pasākums iecerēts visa gada garumā visā 
Latvijā, arī mūspusē. 

Pasākums notiks 2. un 3.oktobrī.  

“Mājas kafejnīcu dienās” var piedalīties 
gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināša-
nas pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, 
kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai 
tūrismu, bet šīs aktivitātes ietvaros ir ar 
mieru atvērt savas mājas/sētas un pacienāt 
viesus. Pasākumā aicināti piedalīties visu 4 
Tukuma apkārtnes novadu – Tukuma, En-
gures, Jaunpils un Kandavas novada ļaudis.

Ja Tevi interesē šī ideja vai gribi uzzi-
nāt ko vai- rāk, piesakies 

līdz 7.aprīlim pa tel. 20204694 vai rakstot 
baiba.rasa@jaunpils.lv , lai Tevi vēlāk varē-
tu uzaicināt piedalīties infomirklī – semi-
nārā, kurā būs iespējams uzzināt ko vairāk 
par to, kas ir “Mājas kafejnīcu dienas”.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
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PAZIŅOJUMS par Tukuma novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu
kandidātu pieteikšanas termiņu

Projektu konkurss “Darām paši -2021” 

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus 
mācību motivācijas palielināšanai

Centrālā vēlēšanu komisija 2021.gada 
21.janvārī izsludinājusi republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanas, kas no-
tiks 2021.gada 5.jūnijā.

Atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas 
instrukcijai “Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu 
komisiju izveidošanas instrukcija”:

Tukuma novadā tiek veidotas 16 vēlēša-
nu iecirkņu komisijas;

Kandavas novadā tiek veidotas 7 vēlēša-
nu iecirkņu komisijas;

Jaunpils novadā tiek veidotas 2 vēlēšanu 
iecirkņu komisijas;

Engures novadā tiek veidotas 4 vēlēšanu 
iecirkņu komisijas.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņš ir no 
2021. gada 1.marta līdz 2021. gada 16.ap-
rīlim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus iecirkņa komisijā ir: 

1. reģistrētām politiskām partijām vai re-
ģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turp-
māk – vēlētāju grupa); 

3. Tukuma novada vēlēšanu komisijas lo-
ceklim.

Katra politiskā partija vai politisko par-
tiju apvienība, vēlētāju grupa vai Tukuma 
novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā 
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk 
kā septiņus kandidātus.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pie-
teikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglī-

tība; 
3.kurš vēlēšanās nav pieteikts par depu-

tāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona 
kandidātu saraksta iesniegšanai; 

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, 
Tukuma novada Domes deputāts; 

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas lo-
ceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar 
Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto 

paraugveidlapu (1.pielikums) un iesnie-
dzams Tukuma novada vēlēšanu komisi-
jai.

Pieteikumā norādāmas ziņas par komisi-
jas locekļa kandidātu, t.sk.,: vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa 
numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu 
sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Kopā ar 
pieteikumu kandidāts paraksta apliecinā-
jumu, ka viņš piekrīt savas personas datu 
apstrādei, kas veicama saskaņā ar Centrālās 
vēlēšanu komisijas  instrukcijas prasībām, 
kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, 
ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu ko-
misijas instrukcijas, lēmumus un rīkoju-
mus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu 
aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu 
aizsardzības likumam. 

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pie-
teikums jāparaksta katram vēlētājam, norā-
dot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietas adresi. 

Tukuma novada vēlēšanu komisija

Jaunpils nova-
da dome arī šogad 
izsludina mazo 
projektu konkursu 

“Darām paši”.
Konkursā aicina piedalīties ikvienu Jaun-

pils novadā reģistrētu biedrību vai nodi-
binājumu, kā arī citu biedrību un nodibi-

nājumu teritoriālās struktūrvienības, kas 
darbojas Jaunpils novadā.

Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils no-
vada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 
vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.

Konkursa nolikums un projekta pietei-
kuma veidlapa pieejami Jaunpils novada 
domes Attīstības nodaļā, un Jaunpils nova-

da mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Attīs-
tība”, apakšsadaļā “Projekti” - “Darām paši”.   

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 
2021.gada 30. martam.

Veiksmi Jums! 
Vija Zīverte

Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils novada dome aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, 
no 2021.gada 8.marta iesniegt jaunatnes 
iniciatīvu projektu pieteikumus mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 
Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstī-
ti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas riska grupas izglītojamo mo-
tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamos jau-

niešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kva-
litātes valsts dienests sadarbībā ar pašval-
dībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko 
jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ie-
tvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu 
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes 
j a u n i e š u vidū arī ārpus 
formālās izglītības.

“PuM-

PuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo mo-
tivācijas palielināšanu, lai riska grupā eso-
šie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlai-
cīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu 
jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu 
ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vis-
pārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. 
līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglī-
tības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, 
kuras īsteno profesionālās izglītības prog-
rammas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un 
īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt 
jaunatnes organizācijas, biedrības vai no-
dibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī 
jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar re-
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 Projekts “Mūzikas izglītības veicināšana lauku reģionā”

Biedrībai “Jaunpils reģionālās attīstības 
centrs “Rats””, saņemot lielāko punktu skai-
tu iesniegto projektu konkurencē “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”, ap-
stiprināts Eiropas Lauksaimniecības Fonda 
lauku attīstībai, LEADER projekts “Mūzikas 
izglītības veicināšana lauku reģionā” (pro-
jekta nr.: 21-08-AL14-A019.2203-000002) 
kā rezultātā tiks iegādāts aprīkojums ģitrār-
spēles nodarbību norisei. Projekta mērķis ir 
cilvēkkapitāla stiprināšana laukos, nodroši-
not sabiedrības virzītu sabiedrisko aktivitā-
šu dažādošanu personiskai izaugsmei. 

Pieejami neskaitāmi pētījumi un pub-
likācijas par mūzikas pozitīvo ietekmi uz 

cilvēka prāta spējām un labsajūtu. Piemē-
ram, Stenfordas universitātes pētījums 
norāda uz to, ka mūzikas apguve aktivizē 
smadzeņu daļu, kas atbild par uzmanības 
noturēšanu, prognožu, aprēķinu veikšanu 
un spēju atcerēties notikumus. Savukārt 
citā publikācija norāda uz to, ka mūzikas 
instrumentu spēlētāji ir daudzu industriju 
virsotnēs. Mūzikas instrumenta apguve, at-
tīsta koncentrēšanās spēju, tādējādi atbalsta 
spēju apgūt arī citu jaunu informāciju, uz-
tvert un apgūt jaunas tēmas, kas mūsdienu 

mainīgajā ikdienā ir īpaši būtiski. Apgūstot 
mūzikas instrumenta spēli, vienlaikus tiek 
attīstītas prāta spējas, vingrināta koordinā-
ciju un atmiņa, kas īpaši nozīmīga ne tikai 
jauniešiem, bet īpaši vidēja un vecāka gada 
gājuma cilvēkiem, lai uzturētu darba spējas. 

Ideja par projekta izstrādi radās pēc 2020.
gada rudenī organizētajām ģitārspēles ap-
mācībām pieaugušajiem. Ar mērķi piesais-
tīt tieši pieaugušos ģitārspēlei, tika organi-
zētas nodarbības, ko vadīja Artis Apinis. 
Organizējot  nodarbības tika secināts, ka 
iesaistīšanās nodarbībās apgrūtina mūzikas 
instrumenta neesamība, jo visas ģitāras uz 
pirmo nodarbību bija aizņemtas. Tādēļ, lai 
atvieglotu mūzikas nodarbību sākšanu, tika 
izstrādāts projekts mūzikas instrumentu 
iegādei. Ģitārspēles pasniedzējs Artis pie-
dalās dažādos muzikālos projektos, piemē-
ram, ByTheWay Latvia un URBIX, spēlējot 

turpinājums 8.lpp.

ģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinā-
jumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pie-
ejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek 
nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram 
projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un 
ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegu-
mam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinā-
jums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un pro-
jekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV 
(ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki). 

Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 16.aprīlim.                                   
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti 

līdz  2021. gada 1.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2021. līdz 

31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• personīgi  Jaunpils novada domē, “Ērģelniekos”, Jaun-

pils, Jaunpils pag., Jaunpils novads, LV- 3145
• pasta sūtījumā, adresējot Jaunpils novada domei, “Ēr-

ģelniekos”, Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils novads, LV- 
3145

• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: in-
guna.simane@jaunpils.lv .

Papildu informācija: 
Tālrunis: 29454041                

E-pasts:  inguna.simane@jaunpils.lv                   
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 
2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu 
skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 
no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sa-
darbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm. 
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gan akustisko gan elektronisko ģitāru. Ar 

ģitārspēles nodarbībās izmantotajiem ie-

sildīšanās vingrinājumiem var iepazīties 
youtube.com Jaunpils RAC Rats. Biedrības 
“Jaunpils RAC “Rats”” aktivitātēm var uz-
zināt facebook.com/JaunpilsRATS. Nodar-

bības plānots īstenot pēc COVID 19 vīrusa 

izplatības ierobežojumu beigām. 

Projekta vadītāja R.Zīverte

turpinājums no 7.lpp.

Jaunpils muzeja īsziņas

Biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības 
centrs “Rats”” aicina pieteikties brīvprātī-
gos līdz 2021.gada 20.martam, kuri pieda-
līsies nemateriālā mantojuma iemūžināša-
nā (tradicionālās receptes un gatavošanas 
procesu; dārzkopības paradumus no sēklas 
līdz “konservējumam”; amatu prasmes un 
procesu, izzudušos amatus laukos; tradīci-
jas un paražas.; mutvārdu vēsturi ar vecāko 
Jaunpils iedzīvotāju dzīves stāstiem.

Iemūžināt var fotografējot, filmējot, ap-
rakstot, veidojot pamācību, lai cits to va-
rētu atkārtot.  Informācija tiek apkopota ar 
mērķi apzināt Jaunpils un tuvējās apkārtnes 
tradīcijas un  daļu no apkopotās informā-
cijas tulkot un dalīties starptautiskā līmenī. 
Šobrīd jau apkopota nedaudz informācija 
par dārzkopības paradumiem un dažās pi-
parkūku un gardumu receptes. 

Nemateriālais mantojums ir mutvārdu 
tradīcijas, tradīcijas, rituāli, zināšanas, zi-
nāšanas par dabu un visumu, zināšanas un 
iemaņas par tradicionāliem amatiem.

- - -
2020. gada septembrī ar projekta atbal-

stu Jaunpils un blakus pagastu iedzīvotā-
jiem bija iespēja apmeklēt Kuldīgas nova-
da Paduri, kur norisinājās jau tradicionālā 
“Jautrā māšīntalka” un pasākuma galvenais 
atribūts ir restaurētā kuļmašīnā,  lai ne-
būtu pārlieku drūzmēšanās, ņemot vērā 
Covid vīrusa izplatību, netika darbināta. 
Pasākums norisinās pie atjaunotās Padures 
klēts, kur otrā stāvā ierīkots muzejs ar vie-
tējo iedzīvotāju veidotu muzeja krājumu. 
Pasākumā bija iespēja nobaudīt ugunsku-
rā ceptu siļķi, ugunskurā kaltētu cigoriņu 
kafiju, koču, kā arī satikties ar meistariem 
un uzzināt vairāk par amatiem, tādiem kā 
koka vilnas darināšana vai pamēģināt šķie-
tami tik vienkāršu lietu kā kulšanu ar spri-

guli. Tāpat bija iespēja klausīties atbilstoši 
pasākumam piemeklētus mūziķus. Brīdī, 
kad sākās spēcīgs lietus mazliet izlijušie 
brauciena dalībnieki apmeklēja Padures 
muižu, kur apskatīja muižas ēku un iepazi-
nās ar tās vēsturi. Pieredzes brauciens tika 
izvēlēts kā viena no mācību metodēm, un 
kā papildu izglītojošs materiāls pirms brau-
ciena dalībniekiem tika piedāvāta noskatī-
ties Nacionālā kino centra veidotajā resursā 
www.filmas.lv izvietoto Indras Burkovsa-
kas producēto un Arvīda Krieva režisēto 
dokumentālo filmu “Tēvs, radi, kuļmašīna”. 

Aktivitāte norisinās Nordplus pieaugu-
šo izglītības projekta “Sargāt nemateriālo 
mantojumu mācoties” ietvaros.

Jaunpils reģionālās attīstības centrs 
“Rats”; facebook.com/JaunpilsRATS; jaun-
pilsrac@gmail.com;  26563460; https://
ej.uz/tradicijaslaukos

Projekta vadītāja R.Zīverte

Marta mēnesis savu nosaukumu esot 
ieguvis par godu senās Romas kara die-
vam Marsam. Latvieši šajā ziņā bijuši pie-
ticīgāki un šo mēnesi nosaukuši par sērs-
nu mēnesi. Lai nu kā būtu, mums marts ir 
pavasara mēnesis, kad diena izlīdzinās ar 
nakti, kad prieku dara dabas atmoda un 
iespēja to izbaudīt.

Muzeja virtuālā pasaule. Muzejs, ie-
vērojot ārkārtas situācijas noteikumus, ir 
slēgts līdz 6. aprīlim, taču tas nenozīmē, 
ka apstājusies pati muzeja darbība. Aiz-
vadītais gads mums iemācījis pielāgoties 
situācijai un darbu organizēt savādāk. Mu-
zeja virtuālās pasaules veidošana un dalība 
vairs nav nekāds jaunums. Šobrīd visas ar 
muzeja darba saistītās sanāksmes, sākot ar 
darba drošības, mācību, muzeju biedrības 
sapulcēm notiek attālināti. 2021. gada mai-
jā tiks slēgta vērienīgā Latvijas muzeju vei-
dotā izstāde, kas bija veltīta Latvijas valsts 
100-gadei. Izstādes galvenais veidotājs un 
kurators bija Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs (LNVM). Izstādes veidošanā pieda-
lījās arī Jaunpils muzejs. Tuvojoties izstādes 
noslēgumam, tiek veidotas novadu dienas. 
22. februārī uz izstādi un tās veidošanas 
procesu atskatījās Kurzemes novada mu-
zeju pārstāvji. Jaunpils muzeja ieguvums ir 

atpazīstamībā, pieredzes gūšanā un vien-
kārši apstāklī, ka Latvijas vēsture nav tikai 
Rīgas vēsture un to veido gan lielu, gan 
mazāku muzeju apzinātās vēstures liecības. 
Kurzemes muzeju sveicienu var apskatīt 
sociālo tīklu vietnē Facebook LNVM kon-
tā. Turpat aplūkojama arī Jaunpils muzeja 
sagatavotā un iesūtītā fotogrāfiju stāstu ga-
lerija. Jau rakstījām par muzeju darbinieku 
sagatavoto un atsaucību ieguvušo Barikāžu 
30-gades atcerei veltīto izstādi. Šobrīd tai 
pievienojusies izstāde “Krāsaini spilveni”, 
bet no 5. marta būs skatāma M. Grīnhofas 
apveikuma kartiņu izstāde “Kad 8. marts 

bija brīvdiena un svētku diena”. Visas vir-
tuālās izstādes skatāmas Jaunpils novada 
mājaslapā jaunpils.lv sadaļā Novads/vir-
tuālās izstādes, bet no 2. marta arī Jaunpils 
pils mājaslapā www.jaunpilspils.lv sadaļā 
Muzejs/ virtuālās izstādes.

Muzeja jaunieguvumi. Muzeja krāju-
mu papildinājuši 38 Jaunpili raksturojoši 
priekšmeti. Paldies Anetei un Kasparam 
no biedrības “7 balles”. Savukārt K. Sīmanis 
muzeja krājumu papildināja ar vilcējzir-
gu trenēšanā un sacensībās izmantotajiem 
ratiem. Vilcējzirgu trenera B. Siliņa skais-
tie un spēcīgie zirgi piedalījās gan Latvijas, 
gan Vissavienības sacensībās. Un varbūt, 
ka tieši šis lielformāta jaunieguvums kļūs 
par sākumu iecerei par atklāto krājuma iz-
stādi. Pie muzeja jaunieguvumiem varam 
pieskaitīt arī izstāžu zāles grīdas lakojuma 
atjaunošanu un Pilskunga kabineta krāsns 
pamatnes eksponēšanas darbu īstenošanu. 
Abus šos darbus veica pils saimnieki Mod-
ris un Aivars.

Muzeja priekšmetu restaurācija. Bieži 
vien muzeja krājumā nonākušie priekšmeti 
nonāk ne tajā labākajā saglabātības pakāpē. 
Tādēļ muzejā izveidots krājuma priekšme-
tu restaurācijas plāns. Šogad restaurācijai 
esam sagatavojušas un nodevušas prasmī-
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Viesatu kultūras nams aicina piedalīties aktivitātē Viesatu Birzītē

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

gu un profesionālu restauratoru rokās trīs 
muzeja krājuma priekšmetus, kas pēc res-
taurācijas atgriezīsies Jaunpils muzeja eks-
pozīcijā.

Atbalsts VKKF iesniegtajam projek-
tam. Februāra mēneša pēdējā darbdienā 

saņēmām ziņu – par ļoti dāsnu projektu 
konkursā iesniegtu atbalstu. Konkursā ar 
saviem projektiem piedalījās 54 muzeji, 
atbalstīti tika 27 muzeju projekti. Jaunpils 
muzejs ir to 3 skaitā, kura ieceres realizācija 
atbalstīta ar 20 000 eiro. Š ī ir otrā projekta 

kārta. Pirmajā kārtā 2020. gadā tika veikta 
ekspozīcijas satura un dizaina izstrāde. Ar 
šī projekta atbalstu tiks veikta dizaina pro-
jekta realizācija.

Informāciju sagatavoja 
L. Rutka, Z. Arika

“Izstaigā Lieldienu taku ar pieturām”
Viesatu Birzītē Lieldienās 4. un 5. aprīlī 

būs iespēja ģimenēm, kā arī individuāli, 
izstaigāt Lieldienu taku ar pieturām. Pa šo 
taku var staigāt sev vēlamā laikā. 

Pieturās būs dažādi uzdevumi:
• Olu ripināšana (līdzi olas ,ko ripināt)

• Mīklu minēšana
• Šūpošanās
• Fotostūrītis, lūgums nofotografēties un 

atsūtīt foto uz Whatsapp 20249771, foto 
tiks ievietots facebook lapā 

• Izgrezno vienu koku Viesatu birzītē (lī-
dzi lentītes, dzija, baloni, izgrieztas puķītes 

u.c., kā nu vēlies koku izgreznot, tā ,lai koku 
netraumētu)

• Un vēl citi uzdevumi
Atrodoties Viesatu Birzītē, pastaigas laikā 

ievērosim COVID-19 valstī noteiktos iero-
bežojumus.

➢ Janvārī piedalījāmies fonda “Ziedot.lv” 
izsludinātajā sociālās jomas projektu kon-
kursā ar  AS “Latvijas valsts meži” finansē-
jumu. No 126 iesniegtajiem projektu pie-
teikumiem valstī finansējums tika piešķirts 
47 projektu iniciatīvām. Mūsu organizācija 
ir to skaitā, kas ir saņēmusi finansējumu 
“Pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un 
aktīvam dzīvesveidam” realizācijai. Mūsu 
projekts paredz iegādāties nūjošanas nūjas, 
noorganizēt nūjošanas nodarbības un or-
ganizēt nūjošanas izbraukumu ar nūjošanu 
pa Vaiņodes apkārtnes dabas takām. No-
darbību laiku noteiksim pēc “Covida – 19 ” 
ierobežojumu atcelšanas. Aicinām  pieteik-
ties biedrus, kas vēlas nūjot un kam vēl nav 
nūju, tel. 26314801 Austrai. 

➢ 2017.gadā Jaunpils novada dome at-
balstīja mūsu biedrības priekšlikumu par 
Elmāra Dubulta piemiņas vietas izveido-
šanu Jaunpilī. Lauksaimniecības zinātņu 
doktors Elmārs Dubults strādāja Jaunpils 

lopkopības izmēģinājumu stacijā 1967.-
1993. gadam, bija tās direktors 1968.- 1987. 
gadam. Viņam bija uzticēti arī valsts eksā-
menu komisijas priekšsēdētāja pienākumi 
zooinženieru fakultātes studentiem Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā 1981.-1985.g. 
Līdzās augstiem ražošanas rādītājiem 
lopkopībā un zinātniski pētnieciskajiem 
izmēģinājumiem  ar saimniecības finan-
siālu atbalstu un paša E. Dubulta līdzdalī-
bu darbojās mākslinieciskās pašdarbības, 
sporta un citu interešu kolektīvi. Nākama-
jām paaudzēm paliek E. Dubulta darbības 
laikā Jaunpilī izbūvētie dabasgāzes vadi, 
ciemata kanalizācija ar attīrīšanas staciju, 
rekonstruētā pils, uzceltais sporta nams, at-
jaunotais baznīcas tornis ar apzeltīto gaili, 
izstrādātais Ezermājas projekts (realizēts 

direktora A. Miezīša vadībā), kā arī idejas 
par ūdensdzirnavām. Novada domes sēdē 
izveidotā komisija ( Zinta Mielava, Jānis 
Krūmiņš, Baiba Rasa, Ligija Rutka, Kārlis 
Ķergalvis, Austra Sipeniece darbojas – izvē-
lēta vieta, tiek izvērtēti dažādi priekšlikumi, 
uzklausīti mākslinieku vērtējumi, meklēti 
darbu izpildes racionālākie varianti. Saka-
rā ar novada reformu ir sarežģījies finanšu 
jautājums, tāpēc aicinām visus, kam iespē-
jams, ar saviem ziedojumiem atbalstīt šīs 
ieceres realizāciju.

Pensionāru Biedrības “Jaunpils” bankas 
kontu: LV79HABA0551036381064, reģ. Nr. 
50008167691 ar norādi “Elmāra Dubulta 
piemiņai”. Liels paldies tiem Jaunpils ie-
dzīvotājiem, kuri jau iepriekšējos gadus ir 
ziedojuši.

Informāciju sagatavoja: 
Austra Sipeniece, Kārlis Ķergalvis,

pensionāru Biedrības “Jaunpils” 
valdes locekļi
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ERASMUS+ starptautiskais skolu partnerības projekts “BE AWARE FOR 
YOUR FUTURE” (Jaunas prasmes labākai dzīvei)  Jaunpils vidusskolā

Dzimtsarakstu nodaļām-100!

Pateicība

Gadu atpakaļ šinī laikā – marta sākumā 
– Jaunpilī plānojām uzņemt Erasmus+ pro-
jekta “Jaunas prasmes labākai dzīvei” dalīb-
niekus no četrām partneru valstīm – Lie-
tuvas, Polijas, Itālijas un Turcijas. Jauniešus 
un skolotājus, kuri mērķtiecīgi gatavi apgūt 
pirmās palīdzības prasmes, iepazīties ar 
glābšanas dienestu darbu, iepazīt citu kul-
tūru, satikt jaunus cilvēkus, attīstīt svešva-

lodu un komunikācijas prasmes. Bet neko 
no plānotā neiznāca realizēt-ceļošanas aiz-
liegums, pulcēšanās aizliegums, pasākumu 
aizliegums. Saņēmām atļauju projekta pa-
garinājumam līdz šī gada septembrim, bet, 
redzot situāciju pasaulē, saprotam, ka jā-
darbojas jau tagad. Tāpēc uz Jaunpili viesus 
marta mēnesī aicināsim virtuāli, piedāvājot 
noskatīties skolēnu sagatavotas prezentā-
cijas par Latviju, Jaunpili, Jaunpils vidus-
skolu, video filmu par pirmās palīdzības 
prasmēm,  virtuālu ekskursiju pa Jaunpils 
skaistākajām vietām, ciemošanos Latvijas 
galvaspilsētā, virtuāli apskatot Rīgas Medi-

cīnas vēstures muzeja ekspozīcijas. Plānos 
ir noklausīties Rīgas Stradiņa universitātes 
pasniedzēju nodarbību jauniešiem un Lat-
vijas Aizsardzības ministrijas lekciju par 
drošību valstī un rīcību krīzes situācijās. No 
koordinējošās skolas  Polijā ceram sagaidīt 
nodarbības pirmās palīdzības prasmju ap-
guvē un interesantas virtuālas tikšanās ar 
visu valstu skolēniem, iepazīstot viņu gata-
votās prezentācijas. Ļoti ceram, ka vismaz 
projekta noslēgumā augusta mēnesī, varē-
sim doties uz Polijas skolu, lai klātienē īste-
notu projektā paredzētās aktivitātes.

Projekta koordinatore I.Martuzāne

18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistē-
mai apritēja simt gadu. Šajā zīmīgajā datu-
mā notika Latvijas dzimtsarakstu simtgadei 
veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas 
Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija 
godināja dzimtsarakstu sistēmas darbinie-
kus.

Dzimtsarakstu nodaļas, kopš to izveido-
šanas 1921. gada 18. februārī, ir tieslietu 
ministra uzraudzībā. Šobrīd Latvijā darbo-
jas 122 pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas. 
“Dzimtsarakstu nodaļas veic sabiedrībai 
nozīmīgas funkcijas – laulību reģistrāci-
ju, personu dzimšanas un miršanas fakta 
reģistrāciju. Tas nozīmē, ka dzimtsarakstu 
nodaļas ir līdzās cilvēkam visu dzīvi – no 
dzimšanas līdz mūža beigām. Dzimtsaraks-
tu nodaļu praktiskais un ikdienišķais darbs 
ieņem fundamentālu lomu ģimenisko tra-
dīciju un vērtību sardzē, kas mūsu sabied-

rībai ir bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi,” 
uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Jaunpils Dzimtsarakstu nodaļa darbu uz-
sākusi 1922. gadā. Darbības rajonā ietilpa 
Jaunpils, Bikstu, Lestenes un Struteles pa-
gasti. Par nodaļas pirmo pārzini ievēlēja 
Bikstu pamatskolas skolotāju Kārli Ceroni, 
par viņa vietnieku Bikstu pagasta Ļūmaiņu 
māju īpašnieku Frici Kohu. Nodaļas kance-
leja atradās Jaunpils pils telpās. 1926. gada 
martā nodaļa pārcēlās uz Jaunpils pagasta 
namu.

No 1986. gada līdz pat 2014. gada  Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja ir Ligita Gintere. 
Darba gaitās kopā salaulāti 500 pāru. Mai-
noties LR likumdošanai,kopš 2014. gada 
līdz šodienai Jaunpils Dzimtsarakstu noda-
ļu vada Dzidra Krastiņa. Dzidra teic, ka tā 
ir brīnišķīga sajūta vadīt laulību ceremoniju 
un redzēt cik spoži mirdz mīlestība jaun-

laulāto acīs. Ar patiesu prieku tiek sagaidīti 
jaunie vecāki, kas reģistrē jaundzimušos 
novadniekus. Un ar līdzjūtību tiek kārtoti 
jautājumi, kas skar aiziešanu aizsaulē.

Sveicam  visus bijušos un esošos darbi-
niekus jubilejā!

Papildu informācija:
Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā sāka 

darboties no 1921. gada 18. februāra, kad 
Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste iz-
sludināja likumu “Par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju”. Par paraugu Latvijas dzimtsa-
rakstu sistēmas normatīvās bāzes izveidei 
tika ņemti citu Eiropas valstu likumi, seviš-
ķi Šveices 1907. gada Civilkodeksa normas 
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas no-
teica, ka par šo jomu ir atbildīga valsts.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja

Izsakām pateicību Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai, Viesatu pagasta jauniešiem: Emīlam Gulbim, Gundaram Gulbim 
un Laurim Šteinam par sniegto palīdzību un operatīvo rīcību palīdzot ugunsgrēka nelaimē. 

Mēs ļoti ar Jums lepojamies. Lai Jūsu visu sirdīs arī turpmāk atrodas vietai palīdzībai, izpalīdzībai un palīdzēt nelaimē. Lai Jums 
spēks un veselība!

Paldies arī tiem, kuri nepabrauca garām un dāsni piedāvāja savu palīdzību.
Jansonu ģimene Viesatās
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Februārī dzimušas trīs 
meitenītes.

Apsveicam vecākus!

Apsveicam Lodīšu ģimeni ar 
meitiņas piedzimšanu!

Jurģu iedzīvotāji

Viena mūža ir par maz!
Viena mūža nav vēl gana.
Visu sasniegt, veidot, post, –
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos.
 (A. Krūklis)

Neviens putniņš tā nedzied
Kā dzied sila balodītis
Neviens mani tā nemīl
Kā mīl mani tēvs, māmiņa

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(Z. Vijupe)

Tava mīļa māmulīte
Mūža miegu aizmigusi,
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm
Nu darbi, rūpes un vasaras dus.
(M. Lozberga)

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast...
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.
(Ā. Elksne)

Pierimst soļi, klusē doma! 
Neskan mīļā tēva balss.
Tikai klusa sāpe sirdī,
 Ilgi vēl pēc viņa sauks.

 Mūžībā devušies:
Leons Kazāks, 

Austra Ķiņķere, Tamāra Metla, 
Ilgons Koškins, Rita Pašule, Valdis Tiltiņš

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem

Visdziļākā līdzjūtība Vairim 
Koškinam, tēti aizsaulē pavadot.

Jaunpils novada domes kolēģi

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem 
Tamāru Metlu aizvadot aizsaulē.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”

Izsakām līdzjūtību Anatolijam 
Metlam no mammas atvadoties, 

PSIA Jaunpils KS koleģi.

Visdziļākā līdzjūtība 
Austras Ķiņķeres 

piederīgajiem viņu aizvadot 
mūžībā. Pensionāru Biedrība 

“Jaunpils”

Izsakām līdzjūtību Maijai, meitai 
Elitai dzīvesdraugu un tēvu Leonu 

Kazāku mūžības ceļā aizvadot. 
Jurģu iedzīvotāji

Veselību, stipru garu un priecīgu mirkļu vēlam marta 
īpašajiem gaviļniekiem!

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
It visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis.

Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā,
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

(Rainis)

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.03.2021. Atbildīgā par izdevumu 
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