
2013. gada 
jūlijs

Nekustamā īpašuma  „Mežasveikuļi” 
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mežasveiku-
ļi” Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 007 
0110, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 7,4  ha.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 15.00  domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 13 700,00.
Izsoles sākumcena Ls 13 700,00, nodrošinājums Ls 1370,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai 200,00 (ju-
ridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Mežasveikuļi” izsoles no-
drošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Mežasvei-
kuļi” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma 
nomniecei un atsavināšanas ierosinātājai Intai Birkvaldei. 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var ie-
sniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv .

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Mazapsāji” 
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Mazapsāji” Jaun-
pils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 001 0044, kas 
sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3,09  ha.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 15.30  domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 6400,00.
Izsoles sākumcena Ls 6400,00, nodrošinājums Ls  640,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi “Nekustamā īpašuma „Mazapsāji” izsoles nodro-
šinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „ Nekustamā īpašuma „Mazapsāji” 
izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma 
nomniekam un atsavināšanas ierosinātājam Uldim Knislim. 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var ie-
sniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Strautiņu ferma” 
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Strautiņu ferma” 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560040028, 
kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2,34  ha.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 16.00 domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 4200,00.
Izsoles sākumcena Ls 4200,00, nodrošinājums Ls 420,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” izsoles 
nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Strautiņu 
ferma” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma 
nomniecei un atsavināšanas ierosinātājai Irmai Mūrniecei. 
Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var ie-
sniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv .

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Valdnieki”  
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Valdnieki” Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0256, kas sa-
stāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0654  ha.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 17.00  domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 950,00.
Izsoles sākumcena Ls 950,00, nodrošinājums Ls 95,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Valdnieki” izsoles nodro-
šinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Valdnieki” 
izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma 
nomniekam un atsavināšanas ierosinātājam Uldim Pried-
niekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu 
var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas 
dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Veikals-kiosks” 
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Veikals-kiosks” 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056008 0006, 
kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,078  ha.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 16.30  domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 1100,00.
Izsoles sākumcena Ls 1100,00, nodrošinājums Ls 110,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 

Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Veikals-kiosks” izsoles no-
drošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Veikals-
kiosks” izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašu-
ma nomniekam un atsavināšanas ierosinātājam SIA „Bēnes 
PB”. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var ie-
sniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Garāžas” – 2 
izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Garāžas” – 2 Jaun-
pils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 900 0416, kas 
sastāv no nedzīvojamas telpas (garāžas) 41,2 kvm platībā.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 14.00  domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 850,00.
Izsoles sākumcena Ls 850,00, nodrošinājums Ls 85,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi “Nekustamā īpašuma „Garāžas” – 2 izsoles nodro-
šinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Garāžas” – 2 
izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Nekustamā īpašuma  „Garāžas” – 3 
 izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Garāžas” – 3 Jaun-
pils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 900 0417, 
kas sastāv no nedzīvojamas telpas (garāžas) 37,5  kvm 
platībā.

Izsole notiks 2013. gada 19. augustā plkst. 14.30 domes 
ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils nova-
dā.

Objekta nosacītā cena Ls 750,00.
Izsoles sākumcena Ls 750,00 , nodrošinājums Ls 75,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (fiziskām personām) vai Ls 200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2013. gada 8. au-

gusta līdz 2013. gada 16. augusta plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Jaunpils novada domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesnieg-
šanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. 
Nr.  90000051932, budžeta kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr.  LV22HABA0551020325777, bankas kods HABALV22, 
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Garāžas” – 3 izsoles nodro-
šinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodroši-
nājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Garāžas” – 3 
izsoles dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2013. gada 
5. augustā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.
jaunpils.lv.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

2013. gada 
26. jūnija Domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

•	Apstiprināja Jaunpils novada 
domes 2012. gada publisko pārskatu.  
Nodrošinās publiskā pārskata pieeja-
mību Jaunpils novada domes mājas 
lapā www.jaunpils.lv un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trijas mājas lapā www.varam.gov.lv 
elektroniskā veidā.

•	Domes priekšsēdētājai Ligitai Gin-
terei piešķīra ikgadējo apmaksāto atva-
ļinājumu četras kalendāra nedēļas no 
2013. gada 8. jūlija līdz 2013. gada 4. au-
gustam un papildatvaļinājumu 10 (des-
mit) darba dienas no 2013. gada 9. sep-
tembra  līdz 2013. gada 22. septembrim.

•	Sakarā ar deputātu sastāva maiņu, 
izdarīja  izmaiņas Jaunpils novada Do-
mes komisijās: Arvīdu Jakovelu atbrī-
voja no amata pienākumu pildīšanas 
Iepirkumu komisijā un Nekustamo 
īpašumu vērtēšanas komisijā un Intu 
Krūmiņu atbrīvoja no pienākumu pil-
dīšanas Dzīvokļu komisijā.

•	Nolēma atsavināt pašvaldības ne-
kustamos īpašumus „Mežasveikuļi”, 
„Mazapsāji”, „Valdnieki”, „Veikals-kiosks”, 
„Garāžas” – 2, „Garāžas” – 3 un „Strau-
tiņu ferma”, pārdodot tos mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli. Nekustamo 
īpašumu izsoles komisija organizēs 
nekustamo īpašuma atsavināšanas pro-
cedūru.

•	Noteica zemes platību 0,51 ha par 
pajām privatizētai ēkai – Nr. 0041 grau-
du kalte „Rogas”, Nr. 0044 Noliktava, 
Nr. 0321 graudu noliktava” – uzturēša-
nai, ēkas atrodas uz SIA „Agro Marts” 
piederošas zemes ar zemes kadastra 
apzīmējumu 90560060169. Nomainīja 
ēkām nosaukumu no „Nr. 0041 grau-
du kalte „Rogas”, Nr.  0044 Noliktava, 
Nr. 0321 graudu noliktava” uz nosau-
kumu „Niedres”, ēkām piešķirt adresi 
„Niedres”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaun-
pils novads.

•	Vienai personai piešķīra veselības 
aprūpes pabalstu virs Ls 50,00 (piec-
desmit latiem).

Domes sēdes lēmumi izvērstā veidā 
pieejami Jaunpils novada mājas lapā: 
www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Jaunpils novada dome no š. g. 

8.  līdz 28. jūlijam būs slēgta, sakarā 
ar Domes, Sociālā dienesta, Bāriņtie-
sas un PSIA „Jaunpils KS” darbinie-
ku atvaļinājumiem

Neatliekamos gadījumos 
varēs sazvanīt:

Dzimtsarakstu nodaļas vietnieci 
Dzidru Krastiņu,        tālr. 29199878

Kancelejas vadītāju Itu Lapsu, 
                                      tālr. 29469824

Sociālo darbinieci ar ģimenēm un 
bērniem Daci Adiņu,  tālr. 26526519

Bāriņtiesas priekšsēdētāju Aiju 
Labsvārdi,                     tālr. 26368462

Viesatu pagasta pārvalde no š. g. 
8. jūlija līdz 7. augustam būs slēgta, 
sakarā ar pārvaldes vadītājas atvaļi-
nājumu.

Novada sēde
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•	 Jaunpils novada domes 2013. gada pro-
jektu konkursā  „Darām paši!” mūsu 
projekts „Tas bija mūsu laiks” ir apstip-
rināts. Projektā paredzēts vairākus 1970.–
1990. gadu 16 mm šaurfilmu diskus, ko uz-
ņēmis Artūrs Lācis par Jaunpils saimniecisko 
un kultūras dzīvi, pārveidot digitālā formātā.

•	  Turpinās  projekta TETEREVU FONDS 
„Mūžu dzīvo, mūžu mācies” realizācija. Ar 
9.  jūliju sākas mūžizglītības nodarbību cikls 
līdz 13. augustam. Vēl ir vairākas brīvas vie-
tas ekskursijai pa Vidzemi 22. un 23. augustā, 
kurā būs arī iepazīšanās ar Lubānas pensionā-
ru biedrību „Cerība”. Līdzi ņemt guļammai-
su vai kādu piepūšamo matraci un segu, jo 
nakšņošanai Lubānas seniori mums piedāvāja 
skolas sporta zāli. Būšot arī iespēja mājturības 
kabinetā uzvārīt ūdeni tējai vai kafijai brokas-
tīm un vakariņām.

•	 2. augustā plkst. 15:00 Engures senioru 
biedrība mūs aicina uz draudzības pasākumu 
Engurē. Būs arī tradicionālā zivju zupa! Pie-
teikties līdz 27. jūlijam. Izbraukšana plkst. 
13:50 no pasta laukuma.

•	 3. augustā Kandavas novada seniori 
mūs 5 cilvēku sastāvā aicina uz savu novada 
kārtējo balli. Braukšana ar savu transportu.

•	 Ir saņemts arī ielūgums no Tukuma pil-
sētas pensionāru biedrības, kura aicina mūsu 
biedrības 10 pārstāvjus uz starpnovadu pen-
sionāru saietu 10. augustā plkst. 14:00 Slam-
pes Kultūras pilī. Braukšana ar savu transpor-
tu.

•	 Atgādinājums tiem biedriem, kuri vēl 
nav samaksājuši biedru naudu, to izdarīt. 
Pretējā gadījumā, pēc statūtu punkta 4.5.1. 
ar valdes lēmumu var izslēgt no biedrības, ja 
biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis 
biedru naudu.

•	 Maijā mūsu biedrība tika uzņemta par 
biedru Latvijas pensionāru federācijā un dar-
bam LPF Domē deleģējām mūsu biedrības 
biedru Kārli Ķergalvi, kurš jau bija LPF  de-
legācijas sastāvā, kura iesniedza prasību Saei-
mā par pensiju indeksāciju. Mūsu pensionāru 
biedrības telpās varat iepazīties ar LPF laik-
rakstu „Latvijas pensionārs”.

•	 Turpinām makulatūras vākšanu katru 
trešdienu no plkst. 10:00–12:00.

Austra Sipeniece

9.20–9.30 Dalībnieku pulcēšanās un re-
ģistrēšanās pie Viesatu kluba.
(9.00 no Jaunpils pils laukuma izbrauks au-
tobuss uz Viesatām)

9.30    Svētku atklāšana

9.40–14.00 Ceļojums pa novada skaistā-
kajām sētām: 

 X „Ošnieki”  Smeltes un Zonbergu 
       ģimenes

 X „Alksnāji”   Rasu ģimene
 X „Voldemāri”   Rutku ģimene
 X „Pladaras” Bierandu ģimene
 X  Elles kalni 

14.00–15.00  Pusdienas Jaunpils vidus-
skolā un ceļojums turpinās:

 X „Ozolkalni” Smelteru ģimene

 X „Odiņi”  Ineta Freimane ar ģimeni
 X „Jaunkalni”, Jaunpils pienotava

18.00  noslēgums Jaunpils pils pagalmā
Dalības maksa: Ls 5,00

   Pasākuma laikā tiks nodrošināts autobuss, 
kā arī pusdienas. 
   Pieteikties un samaksāt dalības maksu var 
pie:
Zentas Plezeres     – tel. 26342462  
Silvijas Lāces – pensionāru biedrības telpās: 
trešdienās  no 10.00–12.00
Birutas Šteinas      – tel. 28369562, 
Dzidras Krastiņas – tel. 29199878

Jaunpils dārzkopības biedrība, 
Jaunpils novada dome

Līgo svētki Jaunpils novadā
Līgo svētku nedēļas nogali Jaunpils novadā piektdienas, 21. jūnija, rītā atklāja mazie „Ze-

menītes” audzēkņi, kuri ar smaržīgām Jāņu zālēm, gardiem pīrāgiem, skanīgām dziesmām un 
jautrām rotaļām bija ieradušies aplīgot novada domes darbiniekus. 

Tās pašas dienas pēcpusdienā pils pagalmā norisinājās Jāņu ielīgošanas pasākums, uz 
kuru laipni tika aicināti visi novada ļaudis un viesi. Līgo koncertā piedalījās bērnu dienas 
centrs „Zemenīte”, bērnu deju kolektīvs „Kamolītis”, Līgotāju ansamblis, jautrie un draiskie 
spēlmaņi – Kaspars, Jānis un Mārtiņš jeb „Trio no Rio-nē!”.  Tradicionāli darbojās Līgo tir-
dziņš, kurā pārdošanā bija dažādi Jāņu sieri, 
alus, pīrāgi, vainagi un pušķi,  krelles, cepures 
un dažādi našķi.  Kā jau ierasts, bija iespēja 
panašķoties ar pils pavāres ceptajām gardajām 
pankūkām.

22. jūnija va-
karā Saulgrieži 
tautiskās tradī-
cijās tika svinēti 
Kartavkalnā kopā 
ar folkloras kopu 
„ Mi lzka lniek i”. 
Sanākušie varēja 
iekurtajā rituāla 
ugunskurā sade-
dzināt pērnā gada 
vainagus un ziedot 
ugunij, lai labklājī-
ba Jaunpilī būtu 
un novadniekiem 

darbi šķirtos. Uguns 
rituāla noslēgumā 
„Milzkalnieki” mā-
cīja rotaļas un dzies-
mas, kuras Līgo 
vakarā katrs saviem 
viesiem varēja atrā-
dīt.

Līgo vakarā, 23. jūnijā, no plkst. 22:00 bija iespēja Jaunpils 
parkā līgot kopā LĪGO zaļumballē, kuru spēlēja Iecavas muzi-
kants – Māris, vai arī vakaru lustīgi pavadīt Viesatu Birzītē kopā 
ar Viesatu kultūras nama pašdarbības kolektīviem.

Informāciju sagatavoja Līga Eidmane-Kabaka 
Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Vairāk fotogrāfijas 
par Līgo svētkiem 
Jaunpils novadā 

skatieties mājaslapā 
www.jaunpils.lv

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
Jaunpils novada Dārzu svētki – ceļojums 

pa novada skaistākajiem dārziem – 
25. jūlijā

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izmantot iespēju 
paviesoties mūsu novada skaistākajos dārzos un sētās.
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Jaunpils kultūras ziņas Viesatu kultūras ziņas

Liepu un siena mēnesis – jūlijs
Jūlijs – laiks, kas kopš senlaikiem baltu tautās ticis dēvēts par Liepu mēnesi. Senie latvieši dēvējuši arī par 

siena un vīgriežu mēnesi.
Jūlija sākumā, 2. jūlijā sentēvi svinējuši Laideni, kad saulīte sāk „nolaisties” 

zemāk un ap Laideni briestot labība.
10. jūlijs tiek uzskatīts par Septiņu brāļu dienu, kas pēc vecā kalendāra ir 

tie paši Septiņi gulētāji. Ticējumi vēsta, ka,  ja Septiņu brāļu dienā līst, tad līstot 
septiņas nedēļas no vietas. Otrs ticējums vēsta, ka, ja ielīst 7 brāļu dienā, līs 7 ne-
dēļas; ja 7 gulētāju dienā, līs 7 dienas. 

Jūlijs ir saimnieku mēnesis, jo Jēkabos – 25. jūlijā, ir saimnieku diena un 
maizes diena, bet Annās – 26. jūlijā, ir saimnieču diena. 

Jēkabi iezīmē viena darba posma beigas un otra sākumu: līdz Jēkabiem tika 
pabeigta siena pļauja, un sākta rudzu un miežu pļaušana. Lielas svinības Annās 
un Jēkabos nerīkoja, bet gāja ciemos pie Annām un Jēkabiem, dāvinot viņiem 
vainagus no rudzu vārpām. 

Ap Jēkabiem sākās labības pļauja un Jēkabdienā varēja likt galdā pirmo jaunās maizes cepienu. Arī jaunos kartupe-
ļus un ābolus drīkstēja baudīt, sākot ar Jēkabiem.

Senos laikos gan Jēkabi, gan Annas bija kāzu dienas. Jēkabos jaunais saimnieks (dēls) varēja pārņemt mājas valdī-
šanu, bet Annās pārveda jauno saimnieci.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki
Ar liepziedu smaržu ir iesācies arī skanīgais dziesmu svētku laiks. 

Jau 21. jūnijā Rīgas Mākslas telpās tika atklāta Dziesmu un deju svētku 
tautas lietišķās mākslas izstāde „Dziesma top citādi“. Vērienīgajā izstā-
dē apskatāmi teju 2000 darbi – lakati, segas, cimdi, pinumi, rotas, ādas 
darbi, keramika un citi. Izstādē ir izstādīti arī 25 Jaunpils audēju darbi 
un vēl 24 cimdu pāri, ko adījusi džūksteniece Ņina Bondare. Izstāde 
būs apskatāma līdz 8. septembrim.

28. jūnijā Dziesmu svētku 
ieskaņu koncertā Tukumā ceļa 
maize tika pasniegta visiem 
Tukuma, Kandavas, Engures 
un Jaunpils novada kolektī-
viem, kuri devās uz dziesmu 
svētkiem. Starp tiem bija arī 
Jaunpils koris, JDK „Atsperīte”, 
VPDK „Jaunpils” un lietišķās 
mākslas pulciņš. Sveicienus 
saņēma arī vokālā grupa „Vo-
calica”, kura 30. jūnijā pieda-
lījās Vokālo ansambļu skatē 
Mazā ģildē un izcīnīja godpilno 
2.  vietu Latvijā jaukto vokālo 
ansambļu grupā. 

Svētki atbalsojās Jaunpilī! 30. jūnijā dienas vidū, kad saule bija zenītā – plkst. 13:29, dziesmu un deju svētku dalīb-
niekiem un līdzjutējiem kopīgi dziedot l.t.dz. „Bēdu, manu lielu bēdu!”, mastā tika pacelts Jaunpils Dziesmu un deju 
svētku karogs, tādejādi simboliski atklājot svētkus arī Jaunpilī. Pirms karoga pacelšanas laba vēlējumus svētku dalīb-
niekiem teica Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena un Jaunpils novada domes deputāts Raivo Altenburgs.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki Rīgā notika  no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Tiem gatavojās 
3277 mākslinieciskie kolektīvi, kas aptver 90 000 dalībnieku no visas Latvijas. Vairāk par Dziesmu un deju svētku 
norisi un Jaunpils kultūras nama pašdarbības kolektīvu dalību tajos būs skatāms augusta numurā.  

Pasākumi un koncerti
Šogad tradicionālie Viduslaiku svētki notiks 10. augustā. Svētku ietvaros 

būs izrāde „Lauva ziemā”, kurā galvenajās lomās ir aktieri: Zane Jančevska, 
Juris Kalniņš, Egils Melbārdis, Ieva Aniņa, Kaspars Aniņš, Kristians Kare-
ļins, Mārtiņš Brūveris un režisors: Juris Jonelis. Nakts balli spēlēs grupa „Vēja 
runa”. 

Vasaras sezonā Jaunpilī gan jūlijā, gan augustā tiek plānoti vairāki āra 
pasākumi – amatierteātru izrādes, zaļumballe un arī diskotēka, tādēļ aicinām 
sekot līdzi informācijai par pasākumiem Jaunpils novada mājas lapā: www.
jaunpils.lv, Jaunpils pils Draugiem.lv profilā un citur.  

Lai jauka, silta un piedzīvojumiem bagātu vasara!

Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine, kultūras pasākumu organizatore

23. jūnijā Viesatu 
Birzītē notika Līgo 
svētku koncerts.  Līgo 
svētku koncertā savas 
jaunības dienas atce-
rējās Sietiņš un Sieti-
ņiene. Visus koncerta 
apmeklētājus priecēja 
jaukie dejotāji ar at-
raktīvām dejām, solisti 
ar burvīgu dziesmu iz-
pildījumu un amatier-
teātris „Pupuķis’’.

Viesatu 
pagasta 
svētki

2. un 3. augus-
tā Viesatās  pagasta 
svētki.

Pirmā diena 2. augusts
Ģimenes diena, bērnu sportisko aktivitāšu diena.
Plkst. 11.00 Svētku atklāšana pie Viesatu  kultūras nama.
Turpmākās dienas nodarbes:

•	 Vecā krēsla atdzimšana;
•	 Dēlīšu apgleznošana;
•	 Konkurss „Prāta mīklu minēšana’’
•	 Sportiskās aktivitātes bērniem;
•	 Velomaratons bērniem;
•	 Velomaratons pieaugušajiem;
•	 Kino filmu skatīšanās;
•	 Atceres pasākums: „I. Ziedoņa dzejā un dziesmās’’.

Otrā diena 3. augusts
Plkst. 5.00 Makšķerēšanas sacensības;
Pieaugušo Sporta svētki;
Plkst. 9.30 Reģistrācija Viesatu Birzītē;
Plkst. 10.00 Sporta dienas atklāšana;
Spēles; individuālās disciplīnas;
Vakarā Svētku balle.

VISI MĪĻI AICINĀTI UZ VIESATU PAGASTA SVĒTKIEM!
Viesatu kultūras nama vadītāja Agita Kalviņa

Foto: Leta.lv

Foto: Tukuma tūrisma informācijas centrs

Foto: Jaunpils pils

Publicitātes foto

Mēs, LTF Tukuma nodaļas iniciatori 
un aktīvisti, esam izveidojuši biedrību 
Vēsturiskā atmiņa. Sakarā ar LTF 25. ga-
dadienu gribam izdot grāmatu LTF 
Tukuma rajona nodaļa. Cerētais un sa-
sniegtais, kas stāstītu par Tautas frontes 
dibināšanu un darbību bijušajā Tukuma 
rajonā. Mūsu ieceri materiālā veidā ir 
atbalstījušas triju novadu pašvaldības, 
taču Kandavas novada dome nav radusi 
iespēju palīdzēt. Sakarā ar to biedrībai 
pietrūkst līdzekļu šīs ieceres īstenošanai.

Mēs lūdzam visus bijušā Tukuma 
rajona iedzīvotājus savu iespēju robe-
žās palīdzēt tapt šai grāmatai (līdz šim 
paveikto varat lasīt Tukuma novada 
domes mājas lapā: http://ltf.tukums.
lv). Pirmām kārtām palīdzību lūdzam 

uzņēmējiem, kam tieši Tautas frontes 
veikums pavēra ceļu komercdarbības 
sākšanai. Pagātnes atcerēšanās, kopīgā 
veikuma iemūžināšana ir mūsu visu 
kopīgais uzdevums.

Grāmatas atbalstam paredzē-
tos līdzekļus lūdzam iemaksāt bied-
rībai „Vēsturiskā atmiņa”, reģ. Nr. 
40008204939, jur. adrese: Noras iela 12, 
Tukums, LV 3101, AS DNB banka, 
konta Nr. LV 38 RIKO 0002013292718. 
Visi ziedotāji tiks publicēti gan mājas 
lapā, gan grāmatā.

Biedrības Vēsturiskā atmiņa 
valdes locekļi  A. Miezītis, 

J. Celmiņš, V. Seleckis, 
A. Jaunkļaviņa, A. Miezīte  

Biedrības Vēsturiskā atmiņa 
aicinājums
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Muzeja ziņas

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 1320. Metiens 950 eks.

Apsveikumi
kā līksms zvaniņš
iezvani šo rītu
ļauj vējam aizvējot
no sevis seno spītu
kā priecīgs cīrulis
kas pamodies
un laimīgs
lai sajūti šo dienu
skaistāku par citām...

Jaunpils novada dome 
sveic jūlija gaviļniekus 
nozīmīgās jubilejās!

Inu Jurēvicu 
Andri Vēveri
Initu Zūkuri 
Vilni Kārkliņu 

Intu Laurinoviču
Zintu Pūguli 

Veroniku Smirnovu 
Stasi Gricjuti 
Ritu Pimberi 
Gaidu Skrebu 

Liliju Tubulēviču 
Jāni Bumbišku

Veltu Dembovsku
Ženiju Gulbi 
Āriju Kārkliņu 
Līviju Kupši

Birutu Pavlovu 
Albertu Pīzeli 

Smaidu Rašmani 
Zentu Toni 

Janīnu Zaicevu

Nelūdz man zvaigznes
noklāt zem kājām,
Ja mīli, nāc līdzi
uz manām mājām!
Jābrien būs dubļi
pa tumsu un lietu,
Dalīties nāksies
ar garozu cietu.
Neprotu skaļi
par mīlu es klaigāt, –
Tevi man sargāt
un līdzās staigāt!
     /M. Fridrihsone/

Jaunpils novada dome 
sveic jaunlaulātos

Līgu Liepiņu un Edgaru Homku
Ievu Rumbu un Didzi Ozoliņu

Maiju Klimovsku un Madaru Šteinu

Pēc abpusējas vienošanās ar pašvaldību, SIA „Eco Baltia vide” ie-
priekš pagarināja līguma slēgšanas termiņu par sadzīves atkritumu 
izvešanu līdz 2013. gada 27. jūnijam. SIA „Eco Baltia vide” pateicas 
iedzīvotājiem, kas jau paguvuši noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. Aicinām arī pārējos Jaunpils novada iedzīvotājus 
doties noslēgt līgumu arī pēc 27. jūnija, lai arī turpmāk varētu saņemt 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumdošanu, iedzīvotāju iepriekš noslēgtais līgums 
ar  SIA „Kurzemes ainava” zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašval-
dība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Eco Baltia vide” par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu savā administratīvajā teritorijā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju līgums ar 
SIA „Kurzemes ainava” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu zaudēja spēku 
2013. gada 26. jūnijā.

Vēlamies vērst uzmanību, ka situācijās, kad klients nebūs noslēdzis līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju līdz 27. jūnijam, sadzīves atkritumu izvešana no šī īpa-
šuma tiks apturēta, ņemot vērā to, ka „Eco Baltia vide” vairs nav tiesiska pamata 
klientam bez līguma sniegt šo pakalpojumu.

„Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centru darba laiki paliek nemainīgi. 
Jaunpils iedzīvotāji, kas nav paspējuši noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ir aicināti doties uz kādu no SIA „Eco Baltia vide” klientu 
apkalpošanas centriem Rojā, Tukumā, Talsos vai Kandavā. 

Klientu apkalpošanas centra darba laiki Tukumā, Dienvidu ielā 2: 
•	 Pirmdiena 9.00–12:00 13:00–16:00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Otrdiena 9.00–12:00 13:00–16:00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Trešdiena 9.00–12:00 13:00–16:00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Ceturtdiena 9.00–12:00 13:00–16:00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Piektdiena 9.00–12:00 13:00–16:00      (Pusdienu pārtraukums  no 12.00–13.00)

Klientu apkalpošanas centra darba laiki Tukumā, Pils ielā 5: 
•	 Pirmdiena 9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Otrdiena 12.30–15.30 16.00–20.00      (Pusdienu pārtraukums no 15.30–16.00)
•	 Trešdiena 12.30–15.30 16.00–20.00      (Pusdienu pārtraukums no 15.30–16.00)
•	 Ceturtdiena 9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Piektdiena 9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)

Klientu apkalpošanas centra darba laiki Kandavā, Jelgavas ielā 4a:
•	 Pirmdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Otrdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Trešdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Ceturtdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Piektdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)

Klientu apkalpošanas centra darba laiki Rojā, Strautu ielā 3: 
•	 Pirmdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Otrdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00 –13.00)
•	 Trešdiena  9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Ceturtdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Piektdiena 9.00–12.00 13.00–16.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)

Klientu apkalpošanas centra darba laiki Talsos, Kareivju ielā 6:
•	 Pirmdiena   9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Otrdiena 12.30–15.30 16.00–20.00      (Pusdienu pārtraukums no 15.30–16.00)
•	 Trešdiena 12.30–15.30 16.00–20.00      (Pusdienu pārtraukums no 15.30–16.00)
•	 Ceturtdiena   9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)
•	 Piektdiena   9.00–12.00 13.00–17.00      (Pusdienu pārtraukums no 12.00–13.00)

Neskaidrību un jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti zvanīt SIA „Eco Bal-
tia vide” Klientu apkalpošanas centram pa tālruņa numuru 67 799 999.

Līdzjūtība
Kad zeme aizver vārtus aiz sevis, 
Tos atverot debesīs, 
Vistuvākie, vienatnē skumstot 
                                      bez tevis, 
Tev lūgšanas aiznesīs. 
                                     /R. Urtāne/

Jaunpils novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā 
gaitā pavadot

Andru Tipaini.

„Eco Baltia vide” pateicas iedzīvotājiem, 
kas noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu 
izvešanu un aicina to paveikt arī pārējos

Jaunpils 
novada bibliotēku 

apmeklētāju ievērībai!
Sakarā ar atvaļinājumiem,

 ¾ Viesatu pagasta bibliotēka slēg-
ta no 1. līdz 28. jūlijam.

 ¾ Jaunpils pagasta bibliotēka 
slēgta no 8. līdz 28. jūlijam un 
no 20. līdz 25. augustam.

Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums, 
es gan netikšu satricināts.   Ps. 62:7

JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI 

LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS
23. jūnijā Jaunpils baznīcā viesojās Joahims Bernevics, kādrei-

zējo mācītāju Bernevicu dzimtas pēcnācējs ar kundzi. Jaunpilī vi-
ņus laipni bija uzņēmuši pils ļaudis, kopā ar draudzes priekšnieku 
tika apskatīti Medulāji – agrākā mācītājmāja, un citas vietas, par 
kurām Joahimam bija stāstījusi māte, bet kuras pats viņš redzēja 
pirmo reizi. Līdzīgi kā citiem baltvāciem, arī Berneviciem Latvija, 
kur vairākus gadsimtus dzīvojuši viņu priekšteči, ir tuva un mīļa 
saglabājusies atmiņā. Pēc mātes, kura pusaudžu gados aizbrauca 
no Latvijas, stāstījuma vadoties, Joahims Bernevics labi atpazina 
Jaunpils apkārtnes vietas. 

Baznīcā pēc dievkalpojuma visi pulcējās kopīgai sadraudzībai 
sakristejā, pie tējas krūzes uzklausot Joahima Bernevica stāstu par 
savu dzimtu. Uz mājām Kanādā viņš aizvedīs spilgtus iespaidus un 
arī draudzes dāvāto krūzīti ar Jaunpils baznīcas attēlu.

26. jūnijā draudzi apciemoja Polijas draudzes mācītājs Roman 
Pavlas ar sievu Evu un Nirnbergas draudzes Vācijā pensionētais  
mācītājs Martin ar kundzi Iren. Mācītājs Jānis Saulīte ar viņiem 
bija iepazinies, kalpodams Slokas draudzē, tagad viesi, apciemojuši 
Slokas draudzi, vēlējās redzēt vietu, kur pašlaik kalpo Jānis. Pēc 
kopīgām pusdienām un ekskursijas pilī mācītāji tikās ar baznīcā 
sanākušiem draudzes locekļiem, kopīgi tika dziedātas dziesmas un 
lasīts Dieva Vārds. Jaunpils draudze tika laipni aicināta ciemos pie 
Polijas draudzes nākamajā vasarā.

Zane Sapnova, draudzes locekle

Liepu ziedēšana atgādina, ka vasara sa-
sniegusi  pilnzieda laiku un arī mums ikvie-
nam gribas baudīt, smaržot un gūt iedves-
mu turpmākiem darbiem.

Jūnijs mūs priecēja ar dārza  karaļa – īrisu 
ziedēšanu. Īrisu ziedēšanas laiks ir īss. Šogad 
šis laiks bija tieši tāds, kāds atbilst šīm par 
ziemeļu orhidejām sauktajām puķēm – saule, 
auglīga augsne un puķkopja mīlestība. Visas 
šīs  prasības apvienojas Ulda un Zentas Pleze-
ru aprūpētajos īrisos, kas šogad saziedēja par 
nedēļu ātrāk kā parasti. Krāšņo ziedu izstāde 
bija skatāma Jaunpils muzeja izstāžu zālē. Ap-
meklētāji izmantoja iespēju īrisu gumus arī 
iegādāties.

Sadarbībā ar Jaunpils novada domes at-
tīstības nodaļu sagatavojām iesniegšanai 
projektu „Jaunpils muižas lauksaimniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
popularizēšana un pieejamības nodrošinā-
šana”. Projekta apstiprināšanas rezultātā mēs 
Jaunpils iedzīvotāju dzīves veidu un tradīcijas 
atspoguļosim interaktīvā veidā, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas,  kā arī modernizējot 
muzeja infrastruktūru. 

Pirmsjāņu laikā Jaunpilī viesojās Jaunpils 
bijušā mācītāja Aleksandra Bernevica mazdēls 
Joahims Knakštets no Kanādas. Šī bija viņa 
pirmā ciemošanās Latvijā – par kuru viņam 
tik daudz bija stāstījusi vecmāmiņa. Viņas 
stāstījums bijis tik emocionāls, ka Knakšteta 
kungs visas vietas Jaunpilī – Mācītājmuižu, 
Lauku muižu, Lauku un Sparvu kapus atpazi-
na jau tām tuvojoties. Knakšteta kungs ar dzī-
vesbiedri bija sajūsmā par Latvijas dabu, aprū-
pētajām kapsētām, ēdieniem un sirsnīgajiem 
cilvēkiem. Es, savukārt,  saku paldies visiem 
cilvēkiem par atsaucību un sapratni, kuri bija 
iesaistīti šajā notikumā – L. Ginterei, I. Diš-
lerei, M. Ķergalvim, K. Liepiņai, R. Rumakai.  
G. Zeminskai, L. Pavlovai  un Jaunpils drau-
dzei. Jaunpils muzeja zinātniskais krājums 
kļuva bagātāks ar vairākām unikālām vizuā-
lajām liecībām un atmiņām, kuras Knakšteta 
kungs atveda no Kanādas un ir viņa dzimtas 
relikvijas.

Mēneša glezna. Turpinot iesākto tradīci-
ju, šobrīd Jaunpils muzeja pilskunga kabinetā 
apskatāma Raita Zvirbuļa litogrāfija Jaunpils 
Pils.

Grafika ir tēlotājmākslas veids, kas aptver 
zīmējumu un uz zīmējumu balstītus iespied-
darbus-estampu.

Raitis Zvirbulis ir Latvijas mākslinieku sa-
vienības biedrs. Grafiķim notikušas vairāk kā 
60 izstādes Latvijā un ārzemēs. Pēc izstādes 
Jaunpilī, autors Jaunpils muzejam dāvāja šo 
darbu, kas atrodas Jaunpils muzeja krājumā.

Izstāde „Kā dziesma top” ir Jaunpils mu-
zeja iekļaušanās svētku norisēs un aicinājums 
paskatīties uz Dziesmu svētkiem no citas pu-
ses – dziesmas tapšanas brīža, kad dziedātāja 
rokās nonāk svētku nošu grāmatiņa. Nelielajā 
izstādē aplūkojamas dziesmu svētku nošu grā-
matiņas, bukleti, nozīmītes. Visiem izstādī-
tajiem priekšmetiem ir savs Dziesmu svētku 
stāsts, jo piederējušas Jaunpils kora dziedātā-
jiem. Grāmatiņas glabā dziedātāju uzvārdus, 
pierakstus, diriģenta izteicienus. Lielākā daļa 
izstādīto priekšmetu piederējušas ilggadējam 

Jaunpils kora dziedātājam Adrianam Valdma-
nim. Pats senākais priekšmets ir no 1950. gada 
Padomju Latvijas II Dziesmu svētkiem.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja

Kopā ar ciemiņiem no Vācijas un Polijas.


