
2014. gada 
novembris

Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā visā Latvijā tiek 
iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts ar-
mijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju 
jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.  gada 11. no-
vembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek go-
dināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 
1918. gada 18. novembra līdz 1919. gada 11. novembrim 
bija viens no sarežģītākajiem Latvijas vēsturē, kad tika iz
cīnītas vairākas kaujas, cenšoties iegūst valsts neatkarību. 
Tikai 1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji 
tika padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs – neatkarība ir iegūta. 
Īpašu uzmanību Bermonta karaspēka un Latvijas valsts ar
mijas cīņas piesaista ar faktu, ka latviešu cīnītāji bija skaitlis
kā mazākumā, turklāt sliktāk bruņoti. Joprojām kā galvenie 
Latvijas valsts armijas uzvaras iemesli tiek minēti latviešu 
karavīru drosme un varonīgums, sabiedroto 
valstu sniegtais atbalsts Latvijai, kā arī pretinie
ka armijas iniciatīvas trūkums un sliktā kaujas 
organizācija.

Lāčplēša dienas nosaukumu šis datums 
ieguvis par godu latviešu tautas mitoloģis-
kajam varonim Lāčplēsim – ar lāča ausīm un 
lāča spēku apveltītais stiprinieks kļuvis par 
simbolu varonībai un valsts mīlestībai.

Pērn 11. novembra vakarā   Jaunpilī aizsā
kām jauku tradīciju veidot sveču celiņu pie 
Jaunkalniem, pieminot Lāčplēša dienu. Sim
tiem svecīšu liesmiņu ieskauti, atnākušie klau
sījās rok operu „Lāčplēsis” un bija kopā šajā 
piemiņas brīdī.

Šogad aicinām piedalīties piemiņas pasāku

mā un gaismas gājienā!
Pasākuma gaita:
18.00 – Svinīgs brīdis pie Jaunpils vidus

skolas
18.30 – Gaismas gājiens no skolas gar Jaun

kalniem līdz pils laukumam 
19.00 – Ugunskura iedegšana, jaunsargu un zemessar

gu parāde pils laukumā
19.15 – Piemiņas dievkalpojums Jaunpils baznīcā

Viesatu pagastā 11. novembrī plkst. 19:00 ļaudis ai-
cināti pulcēties pie ezera laivu piestātnes, lai pieminētu 
Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Līdzi ņemsim 
svecītes!

Aicinām vecākus kopā ar bērniem izgatavot pašdarinā
tus gaismekļus!

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākās dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.

                              (..)
                                                                            /A. Sakse/

Sveicu Jaunpils novada iedzīvotājus 

Valsts svētkos!
Novēlu ikvienam  izbaudīt un svinēt savas 

dzimtenes svētkus, apzināties piederību savai 
tautai, savai zemei un savam novadam.

Nav skaistākas zemes par Latviju un nav mī-
ļākas vietas par Jaunpili...

Mīlēsim, cienīsim un kopsim savu zemi, bū-
sim draudzīgāki un iecietīgāki viens pret otru.  

Kopā, ar gaišām domām un labiem darbiem, 
celsim mūsu Latviju, mūsu Jaunpili!

Būsim kopā Gaismas gājienā Lāčplēša dienā 
un Valsts svētkos!

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere

Lāčplēša diena Jaunpils novadā

Valsts svētku svinības 
Jaunpils novadā

15. novembrī Latvijas Republikas 
proklamēšanas 96. gadadienas koncerts un balle 

15. novembrī plkst. 19:00 Jaunpils pilī notiks Latvijas valsts prok
lamēšanas 96. gadadienai veltīts koncerts „Ar mīlestību Latvijai”. Svēt
kos uzrunu teiks un Goda rakstus Jaunpils novada iedzīvotājiem: 
Austrai Ķinķerei, Ligijai Rutkai, Vijai Zīvertei, Mārai Zilber tei, Lo-
nijai Didrihsonei, Judītei Kalmei, Arvīnam Dārziņam, Līgai Andre-

cai, IK „Niedres O”, Ērikai Stajukai, Indrai Ansonei, Jurim Voitovam, Mārim Beķerim un Anitai  Marčin-
kus pasniegs Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere. Koncertā piedalīsies Jaunpils amatiermākslas  
kolektīvi.

Plkst. 22:00 gaidām uz Svētku balli, 
kuru spēlēs pazīstamais dziedātājs And
ris Ērglis un mūziķis Jānis Strazds. Biļetes 
cena – € 3.50. 

Vietas pie galdiņiem pieteikt un bi
ļetes iegādāties lūgums līdz 14. novem
brim (t. – 29296334).  Kamīnzālē darbo
sies kafejnīca „Pils krodziņš”.

18. novembrī plkst. 14:00 Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 96. gadadienas 
koncerts „Skani, Latvija mana” Viesatu 
kultūras namā.

Valsts svētku nedēļā aicinām pie apģēr
ba nēsāt sarkanbaltsarkano lentīti!

Informāciju sagatavoja:
B. Rasa, S. Nordena, I. Krūtaine, 

A. Kalviņa

Novembris – 
patriotisma mēnesis 
Jaunpils vidusskolā

 X No 3.11. līdz 14.11. piedalīšanās Izglītības un zinātnes 
ministrijas video, foto un stāstu konkursā „Tu esi Latvija”.

 X 10.11. Mārtiņdienas gadatirgus „Ražots Jaunpilī”.
 X 11.11. Rubuļu kapu sakopšana, piemiņas brīdis. (9.–12. kla

ses, Jaunsargu pulciņš).
 X 11.11. Stipro diena skolā. Sacensības individuālajās dis

ciplīnās. Lāčplēša kauss. Plkst. 18.00 Lāpu gājiens no skolas uz 
pili, piemiņas brīdis pie skolas, piemiņas brīdis baznīcā. (skolē
ni, skolotāji, vecāki, Mazpulki, Jaunsargi).

 X 14.11. plkst. 13.00 Valsts svētku koncerts skolā „Es esmu 
dzimis Latvijā”.

 X 19.11.–21.11. izstāde skolas zālē „No okupācijas līdz brī
vībai”.

 X 21.11. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbība sko
lēniem.

 X 24.11.–28.11. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde 
„Latvija Brīvības cīņu laikā 1918.–1921.” skolas zālē.

Uz izstādēm un 
pasākumiem aici-
nāti visi interesenti! 
Pirms izstāžu ap-
meklēšanas, lūdzu 
sazināties ar skolo-
tāju Andru Ķergalvi 
pa tel. 29283903, lai 
vienotos par apmek-
lēšanas laiku!
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Domes sēdē

2014. gada 21. oktobra 
Domes sēdē pieņemtie 
lēmumi

•	 Nolēma izbeigt  pastāvīgās zemes lietošanas 
tiesības uz zemi „Valgumi” 2,0 ha platībā. Dome  
slēgs  zemes nomas līgumu par māju „Valgumi” 
zemes nomu 2,0 ha platībā uz 10 gadiem.

•	 Izbeidza Jaunpils novada domes īpašuma 
tiesības uz zemi sakarā ar privatizācijas pabeigša
nu uz īpašuma „Levestes klubs” zemi.

•	 Precizēja zemes platību īpašumā „Māja Drav
nieki” Jaunpils pagastā no 1,5 ha uz 0,8 ha zemes. 

•	 Apstiprināja nekustamā īpašuma „Leļi”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienī
bas zemes vienības sadales projektu.  Atdalā
majiem zemes gabaliem Nr. 220.0 ha platībā un 
Nr.  2.2.0  ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Jūlijas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.

•	 Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Oši” 
zemes gabalu ar zemes 3,8 ha platībā. Atdalītajam 
zemes gabalam piešķīra  nosaukumu „Lauki”. 

•	 Apstiprināja  nekustamo īpašumu „Zolt
neri”, „Pretī Pilsciemam”, „Skujumuiža” un „Pie 
Elīnām” 2014. gada 13. oktobra izsoļu rezultātus. 
Dome par šo nekustamo īpašumu pārdošanu 
slēgs pirkuma līgumus ar SIA „Joži”.

•	 Apstiprināja izmaiņas nekustamā īpašuma 
„Pie Jaunsētām” izsoles nolikumā, paredzot, ka 
pirkuma maksa par īpašumu ir nomaksājama ne 
vēlāk kā 30 dienu laikā no izsoles rezultātu apstip
rināšanas dienas un īpašumtiesību pārreģistrāci
ja uz pircēja vārda veicama pēc pilnas pirkuma 
maksas. Apstiprināja  nekustamā īpašuma „Pie 
Jaunsētām” 2014. gada 13. oktobra izsoles rezul
tātus Dome slēgs pirkuma līgumu ar z/s „Vārpas”.

•	 Biedrībai „Kultūras laboratorija” piešķīra 
līdzfinansējumu EUR 2697,30  apmērā, projekta 
„Trenažieru zāles izveide Jaunpilī” realizācijai.

•	 Jaunpils vidusskolai, pirmsskolas audzinātā
jas piemaksas pie darba algas un VSAOI maksāju
mu nodrošināšanai, piešķīra papildus finansējumu 
EUR 158,00 apmērā par 2014. gada septembra, ok
tobra, novembra un decembra mēnešiem.

•	 Lai uzlabotu sporta  infrastruktūru, veiks 
futbola laukuma vienkāršotu rekonstrukciju. Ap
stiprināja  futbola laukuma vienkāršotas rekons
trukcijas tāmi.

•	 Dome atcēla lēmumus par īpašumu no
došanu PSIA „Jaunpils KS”, kuru rezultātā PSIA 
„Jaunpils KS” būtu jāpalielina pamatkapitāls. Lē
mumos minētos īpašumus nodos PSIA „Jaunpils 
KS“ pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 14 
„Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra „Sais
tošajos noteikumus Nr. 1 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2014. gadam”.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 15  
„Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzī
bu un pašvaldības pabalstiem.”

•	 Par Jaunpils novada Bāriņtiesas loceklēm  
uz pieciem gadiem līdz 2019. gada 20. oktobrim 
ievēlēja Initu Lapiņu, Zitu Krūmiņu.

•	 LR proklamēšanas 96. gadadienas pasāku
mā  15. novembrī ar pašvaldības apbalvojumiem 
apbalvos: 

Apbalvojuma 
kandidāts Ierosinātājs

Ligija Rutka P/a „Jaunpils”
Vija Zīverte Biedrība „Dzīpars” un 

pensionāru biedrība 
„Jaunpils”

Māra Zilberte Viesatu pagasta 
iedzīvotāji

Lonija Didrihsone P/a „Jaunpils”
Judīte Kalme Pensionāru biedrība 

„Jaunpils”
Arvīns Dārziņš Pensionāru biedrība 

„Jaunpils”
Līga Andreca Biedrība „Vējmalas”
IK „Niedres O” Jaunpils vidusskola
Ērika Stajuka Viesatu pagasta 

iedzīvotāji
Indra Ansone Dāmu klubs „Vīgriezes”
Juris Voitovs A/s „Kurzemes CMAS”
Māris Beķeris „Aizvēju” un „Vējiņu”  

iedzīvotāji
Austra Ķinķere Dāmu klubs „Vīgriezes” 
Anita  Marčinkus Jaunpils vidusskola

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

Kancelejas vadītāja: Ita Lapsa

FOTO IESKATS JAUNPILS VIDUSSKOLAS 
PASĀKUMĀ „SKOLĀ IET MAN ĻOTI PATĪK”

Jau par tradīciju ir kļuvis pasākums, kuru skolēni gaida ne 
mazāk kā raibās rudens brīvdienas, 24. oktobrī  skolas zālē pulcē
jās skolēni, lai prezentētu savas klases vizītkarti un smīdinātu ar 
anekdotēm par skolu un saviem mīļajiem skolotājiem. Savukārt 
skolotāji varēja pārbaudīt to, cik labi pazīst savu direktoru. Tagad 
visi zinām, ka skolas laikā J. Liepiņš nebija izcilnieks, ceļot grib uz 
Parīzi un mīļākā krāsa ir pelēka...

Skolēnu komandām bija jāveido fotokolāžas no žurnāliem par 
savu klasi un citi interesanti uzdevumi. 

Paldies skolēniem un skolotājiem par  izdomu un pozitīvo gai
sotni, paldies vecākiem, kuri piedalījās skolas pasākumā un at
balstīja savus bērnus!

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Lai veiksmīgāk paskaidrotu, kas tiek domāts, sakot „Mazpulki”, to mēdz salīdzināt ar valsti, 
kurai ir savi statūti, savs karogs, himna „Lai ar sauli laukā ejam”, padome,  padomes priekšsēdē
tājs, savi pilsoņi – mazpulcēni, Svinīgais solījums, devīze un vērtības.

Mazpulks ir bērnu un jauniešu grupa ar savu  nosaukumu un vadītāju, kuru apstiprina bied
rības padome. Jaunpils–Viesatu mazpulks tika nodibināts 2014. gada 27. martā. Mazpulcēns 
parasti ir persona no 8 līdz 19 gadiem, taču šogad pirmo reizi iespēja uzsākt darboties maz
pulkā tika dota 5–7 gadus veciem bērniem pakāpē „Asniņš”. Šā gada pavasarī  interesi par 
darbošanos mazpulkā izteica ap 35 bērniem, no kuriem šobrīd  darbojas 24 mazpulcēni.

Mazpulku mērķis vienot un audzināt valstiski domājošu jaunatni darbam, mīlestībai, sa
vai valstij, savai tautai, dodot 
tai pareizu darba izpratni, 
iemā cot veikt un mīlēt darbu, 
kā arī izprast tā vērtību. Kā 
galveno uzdevumu mazpulkos 
var definēt: ievest jaunatni 
praktiskajā dzīvē.

Mazpulcēns var būt neliela 
lauciņa vai mājdzīvnieka īpaš
nieks, audzēt kādu dārza vai 
lauka kultūru, kopt un audzēt 
mājdzīvnieku vai mājputnus. 
Taču mazpulkā var darboties 
arī tāds bērns un jaunietis, ku
ram nav zemes vai mājdzīvnie
ku, bet viņš labprāt sistemātiski 
rūpējas par vidi, strādā amat
niecības darbus, rūpējas par 
savu mīļdzīvnieku  utt. Svarīgi 
saprast, ka bērns vai jaunietis 

ir mazpulcēns 24 
stundas dienā un 
septiņas dienas 
nedēļā. Maz
pulks nebeidzas, 
izejot  pa telpas 
durvīm – tā ir 
galvenā atšķirī
ba starp interešu 
izglītības pulci
ņu un mazpulka 
darbību.

Pavasarī maz
pulcēni izvēlējās 
savu individuālo 
projektu, pie kura 
strādāja vasaras 
periodā, bet sep

tembrī, aizstāvot vispirms mazpulkā, ieguva tiesības piedalīties Kurzemes novada  Mazpulku 
Rudens forumā Ezerē. Savus projektus Ezerē aizstāvēja: Kora Kintija Krastiņa, Denija Diena 
Stūre, Elīna Ķilda, Kristofers Bierands, Rainers Ķīķis, Anna Krista Dakša, Asnāte Elizabete 
Labsvārde, Gunita Pole, Aleksandra Mertena. Mazpulku padomes „Atzinības rakstu” par 
veiksmīgi veiktu Cūku pupu pētījumu saņēma Asnāte Elizabete Labsvārde. Paldies Dzintrai 
Augulei un Zenta Plezerei, kuras bija  mūsu projektu vērtētājas vietējā Mazpulka skatē skolā.  
Uzklausījām labus padomus un ierosinājumus nākošā gada darbiem.

Visi mazpulcēni, kuri gada laikā ir realizējuši savu izvēlēto projektu, saņem sertifikātu atbil
stoši savai vecuma pakāpei. Protams, ka mazpulcēnam ir vajadzīga  palīdzība un atbalsts, tāpēc 
svarīgi cik pretimnākoši  ir vecāki vai vecvecāki.

Darbošanās mazpulkā dod iespēju iepazīt Latviju, redzēt kultūrvēsturiskas vietas, tikties ar 
bērniem un  jauniešiem no citiem novadiem.

Vislatvijas mazpulcēnu  nometne „Visu daru es ar prieku” šogad bija Neretā no 21. līdz 
25. jūlijam, kurā piedalījās: Asnāte Elizabete Labsvārde, Kristīne Sergejeva, Gunita Pole, Lau
ma Māra Tiļļa un Egija Iluta Piča. Piecu dienu aizraujoša nometne, kas deva iespēju iejusties 
pētnieku lomās, lai pamanītu un labāk ievērotu dabā notiekošos procesus un saskatītu iemeslus 
daudz atbildīgāk izturēties pret vidi. Nometnes norisē piedalījās vides speciālisti no Latvijas 
Universitātes  Ģeogrāfijas un dabas zinātņu fakultātes, kuru vadībā nometnes dalībnieki veica 
eksperimentus un mācījās rīkoties videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Nometnes dalībnieki devās 
ekskursijās uz Likteņdārzu un J. Jaunsudrabiņa muzeju iepazīstot „Baltās grāmatas” aprakstītās 
vietas. Jaunieši darbojās radošajās darbnīcās un devās lielajā vienas dienas pārgājienā.

19.–20. jūnijā 14 mazpulcēni piedalījās 2 dienu vasaras skolāseminārā Pūrē. Kopā ar Tuku
ma, Engures un Kandavas novada mazpulcēniem  apmeklējām lauku sētu „Indāni”, kur notika 
pirmais TV šovs „Lauku sēta”, izstaigājām Čužu taku, iepazināmies ar Pūres Pētniecības centra 
laukiem un ko dara zinātnieki, ēdām zemenes un kopā ar Pūres folkloras kopu ieskandinājām 
Līgo svētkus. Gulējām teltīs un naktī  piedzīvojām  lietus radīto  pārbaudi.

3. maijā Lapmežciemā risinājās Vislatvijas  mazpulku 19. sporta spēles, kurās Jaunpils–Vie

satu mazpulka 
jaunākā grupa 
ieguva 1. vietu. 
Komandā bija: 
Albīna Juzupa, 
Ance Rācene, 
Rainers Pašulis, 
Rainers Kaz
mins.

Katru gadu 
m a z p u l c ē n i 
septembrī pul
cējas Dobeles 
novada Bērzes 
pagasta „Pik
šās”, lai atcerē
tos un go
dinātu Kārli 
Ulmani, kas ir mazpulku dibinātājs Latvijā pirms 85 gadiem. „Pikšās” mazpulcēni veidoja 
ziedu paklāju, tirgojās ar saviem audzētajiem dārzeņiem,  bija iespēja tikties  ar Latvijā po
pulāriem cilvēkiem un politiķiem. Dažiem no mūsu mazpulka dalībniekiem izdevās ierak
stīt jaunu vēstures lappusi savā biogrāfijā, jo nofotografējās un runājās ar rakstnieku Aivaru 
Berķi un ģenerāli Juri Vectirānu, kuri paši pienāca pie mums un uzsāka sarunas.  Aleksan
drai Mertenai  īpašu uzmanību par izaudzēto arbūzu izrādīja  Bērnu fonda vadītājspolitiķis 
Andris Bērziņš.

Rudens ir ražas laiks, tāpēc Viesatās dzīvojošie mazpulcēni kopā ar biedrību „Kamenes” 
29. oktobrī pulcējās uz kopīgu pasākumu. Mazpulcēniem šis bija pupiņu gads, tāpēc mēs stāstī
jām par savām veiksmēm un neveiksmēm audzējot pupas un pupiņas, minējām mīklas, likām 
rakstus no pupiņām, uzzinājām, kā veicies pieaugušajiem šajā vasarā ar dārza darbiem.

Mazpulcēni atsaucās uz aicinājumu piedalīties Leģendu nakts tirdziņā 25. oktobrī. Lai gan 
bija auksts vējš, Elīza Baumane ar ļoti gardiem keksiņiem un Agneta Anuškova  ar ziedu medu 
tirgojās pils pagalmā. Paldies vecākiem, kuri palīdzēja un atbalstīja!

31. oktobrī mazpulcēni – Kora Kintija Krastiņa, Keita Krastiņa, Kristofers Bierands, Anni
ja Rasa, Elīna Ķilda, Agneta Anuškova, Aleksandra Mertena, Asnāte Elizabete Labsvārde un 
Kristīne Sergejeva  kopā ar Jaunpils muzeja darbinieci Zintu un Jaunpils labiekārtošanas darbu 
vadītāju Gvido devās pirmajā dižkoku ekspedīcijā. Mums palīdzēja ar transportu Elīnas tētis 
Uldis Ķilda, kurš aktīvi iesaistījās koku uzmērīšanas darbos un dižkoku zīmju pielikšanā. Piecu 
stundu laikā atradām 6 jaunus dižkokus, kuri iepriekš nav minēti Jaunpils kultūrvēstures datos. 

Novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis. Latviskums un valstiskuma pašapziņa ir viena 
no biedrības „Latvijas Mazpulki” vērtībām. Tā palīdz saprast, ka Latvija ir vienīgā vieta uz 
pasaules, kur skan latviešu valoda un kur dzīvo ļaudis, kam ir katram sava tautasdziesma. Maz
pulcēni gatavojas Lāčplēša dienas pasākumam – Lāpu gājienam 11. novembrī.

Esam noskaidrojuši, ka  20. gadsimta 30tajos gados Jaunpilī ir darbojušies 2 mazpulki un 
Jurģos 1 mazpulks. Lūdzam atsaukties vecās paaudzes cilvēkus, kuri var mums pastāstīt par 
tiem laikiem un mazpulku darbu, varbūt ir fotogrāfijas vai tā laika mazpulku gadagrāmata.

Mūsu mazpulka pirmais darbības gads  ir bijis darbiem bagāts un veiksmīgs. Mūs vienmēr 
ir atbalstījusi Jaunpils novada Dome un Jaunpils vidusskolas vadība. Liels paldies! Es saku 
paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri kopā ar mazo mazpulcēnu līdzdarbojas mūsu 
aktivitātēs.

Aicinu jauniešus piebiedroties Latvijā lielākajai  lauku bērnu un jauniešu  organizācijai un 
pierādīt, ka laukos ir interesanta dzīve, kopīgi mācīsimies strādāt, apgūt uzņēmējdarbības un 
līdera prasmes un atbildēt par sava  pienākuma izpildi, jo sena gudrība vēstī: „Darbs cilvēku 
nesabojā, cilvēks var sabojāt darbu, ko dara bez aizrautības, sajūsmas un atbildības.”

Jaunpils–Viesatu mazpulka vadītāja 
Līga Bierande

Augsim LATVIJAI!

Gunitas Poles dāliju dārzs Viesatu pagasta „Ceriņos”

Mazpulcēni Ezerē pie pieminekļa, kas veltīts 1. mazpulkam Latvijā

Mazpulcēni aizstāv projektu darbiņus

Mazpulcēni Neretā 2014. gada vasarā

Mazpulcēni Pikšās kopā ar A. Berķi un L. Ginteri

A. Mertenas audzēto arbūzu iegādājas L. Gintere
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Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no 
uztura ir jāveido graudaugu produktiem.   Lai 
veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu 
uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma 
skolās.

Starptautiskā Putras diena ir 10. oktobris.  Arī 
Jaunpils vidusskolas 4. klases atzīmēja šo dienu. 
Bērniem tika sagatavots video ar informāciju par 
graudu pārstādi, graudu veidiem, putru veidiem. 
Graudi bija jāatpazīst arī ar aizsietām acīm. Bei
gās, protams, garšīgākā daļa – degustācija.

Informāciju sagatavoja: Dace Adiņa

Putras diena –  
10. oktobris 

Vislatvijas pirmo audžuģimeņu 10 darba gadu jubilejas koncerts
25. oktobrī Blīdenes kultūras namā noti

ka Vislatvijas pirmo audžuģimeņu 10 darba 
gadu jubilejas koncerts. Pasākuma idejas 
autori – Karabeško audžuģimene, sadarbībā 
ar Blīdenes pašvaldību.  Pirmās 14 ģimenes 
pirms desmit gadiem tika apmācītas Jaunpilī. 
No Jaunpils novada 2004. gadā audžuģime
nes statusu ieguva – Šulcu ģimene, Petrovu 
ģimene, Rasu ģimene (Silvija, Uldis) Šteinu 
ģimene, Krūtaiņu ģimene, Švānu ģimene.

Par sirsnīgu atmosfēru gādāja pasākuma 
vadītāja Baiba SipenieceGavare.

Apsveikuma vārdus sacīja bijušais Bērnu 
un ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks, Lī
vija Liepiņa – Labklājības ministrijas bērnu 
un ģimeņu politikas departamenta direkto
re, Ārija Martukāne – profesionālo audžuģi
meņu apvienības „Terēze” vadītāja. Jaunpils 
Domes vārdā Goda rakstus par godprātīgi 

pildītu audžuģimenes darbu pasniedza Dace 
Adiņa un Inita Lapiņa, kuras pirms desmit 
gadiem organizēja pirmo apmācību Jaunpilī. 
Koncertā dalību ņēma gan Blīdenes deju 
kolektīvi, gan Bikstu Eiropas deju dejo
tāji. Priekšnesumus sniedza arī audžuģi
meņu bērni un vecāki. No  Jaunpils no
vada uzstājās Daiga un Signe Petrovas. 
Koncerta laikā tika apkopota informāci
ja par šo 14 audžuģimeņu paveikto des
mit gados, proti, 185 bērniņi ir kaut mirkli 
raduši mieru un atbalstu šajās ģimenēs. 
Lai  spēks, veselība un mīlestība arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja:  
Dace Adiņa

Audžuģimenes 
Blīdenes kultūras namā

Mēs līdzcietīgi uzklausām otra bēdu stāstu, ļaujot izraudā
ties uz sava pleca, pa reizei ziedojam kādā labdarības akcijā… 
Bet varbūt tieši šobrīd Jūs esat gatavs atvērt sava nama durvis 
un dāvāt sirds siltumu kādam bez vecāku gādības palikušam 
bērniņam ikdienā? Iespējams, tieši Jūsu ģimenē kāds mazulis 
vai spurains pusaudzis, kura mamma un tētis kādu iemeslu 
dēļ nespēj par viņu pienācīgi parūpēties, var apjaust, kas ir 
vecāku rūpes un mīlestība, iepazīties ar sadzīvi, mācīties sav
starpējās attiecības un ikdienas pienākumus? Šobrīd Jaunpils 
pagastā nav nevienas audžuģimenes! Ja vēlaties sniegt at-
balstu bērnam, kuram liegta iespēja uzaugt savā ģimenē, 
kļūstiet par AUDŽUĢIMENI! 

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas ir apguvusi au-

džuģimeņu apmācības programmu, ir ieguvusi audžuģimenes 
statusu, un uz noteiktu laiku uzņem savās mājās bērnus no 
ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri 
zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ 
nevar par viņiem rūpēties, un kuru radinieki nevar uzņemties 
aizbildnību.

Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenonākt bēr
nunamā, bet gan izaugt ģimeniskā vidē, attīstot saskarsmes 
prasmes, gūstot pozitīvu pieredzi ģimenē, kurā  viens par 
otru rūpējas, vērojot, kā tiek organizēta sadzīve, sadalīti pie
nākumi, un vienlaikus gūstot pareizu priekšstatu par ģimeni 
kā vērtību. 

Kā kļūt par audžuģimeni?
Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie 

(vai persona) vecumā no 25 līdz 60 gadiem, (var būt izņēmu-
mi). 

Audžuģimenēm valsts nodrošina bezmaksas apmācības, 
kas tiek organizētas divas reizes gadā, tāpat ir noteikta atlī
dzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu no valsts bu
džeta, savukārt ik mēnesi pabalstu bērna uzturam, apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei maksā pašvaldība, kura bērnu ir 
ievietojusi audžuģimenē. 

Vai jebkurš var kļūt par audžuģimeni?
Uz audžuģimenes statusu nevar pretendēt, ja kāds no lau

lātajiem (persona) ir sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, 
kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, 
(neatkarīgi no sodāmības dzēšanas), vai ir sodīts par nozie
dzīgiem nodarījumiem pret tikumību vai dzimumneaizska
ramību, ir amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba, un tas ir 
konstatēts ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas iestādes 
lēmumu, ir pārkāpis bērnu tiesību aizsardzību reglamentējo
šos normatīvos aktus, vai ir atcelts no aizbildņa pienākumu 
veikšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ vai 
jau reiz ir zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, 
jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm. Tāpat 
audžuģimenes statuss netiek piešķirts, ja vienam no laulāta
jiem (personai) ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības 
tiesības.

Kādu atbalstu saņem audžuģimene?
Psihosociālais atbalsts: audžuģimenei ir iespējas saņemt 

bezmaksas individuālās psihologa konsultācijas, piedalīties 
audžuģimeņu atbalsta grupās vienu reizi mēnesī, lai saņem
tu atbalstu, dalītos savā pieredzē, kā arī iegūtu jaunas atziņas 
un idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā pieredzējušu 
psihologu vadībā, ir iespēja apmeklēt metodiskos seminārus 
divas reizes gadā, piedalīties audžuģimeņu salidojumā vasa
rā, kā arī ir iespējams saņemt bāriņtiesas un sociālā darba 
speciālistu atbalstu problēmsituāciju risināšanā.

Finansiālais atbalsts: audžuģimene saņem ikmēneša pa
balstu bērna uzturam pašvaldības noteiktā apmērā (Jaunpils 
novadā 164,00 EUR par katru bērnu), vienreizēju pabal
stu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības 
noteiktā apmērā (Jaunpils novadā 143,00 EUR), kad bērns 
tiek ievietots audžuģimenē, kā arī atlīdzību par audžuģime
nes pienākumu pildīšanu 113,83 EUR mēnesī neatkarīgi no 
audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, un, protams, ģimenes 
valsts pabalstu un citus valsts noteiktos pabalstus.

Ja Jūs ir ieinteresējusi iespēja kļūt par audžuģimeni, 
gaidīsim Jūs uz sarunu Jaunpils novada bāriņtiesā! 

Kontakti: tel. 63180992, mob. t. 26368462,
e-pasts: aija.labsvarde@jaunpils.lv

Informāciju sagatavoja: 
Aija Labsvārde, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aicinām kļūt par audžuģimeni!

„Rats” aicina
 ¾ Pirmdienās plkst. 17.00 – angļu valoda 

klausītājiem ar priekšzināšanām
 ¾ Otrdienās plkst. 16.00 nodarbība cigun, 

plkst. 18.00 mācās topošie autovadītāji
 ¾ Ceturtdienās plkst. 18.00 mācās topošie au

tovadītāji
 ¾ Piektdienās plkst. 15.00 – angļu valoda bēr

niem
 ¾ 7. novembrī  plkst. 15.00 nodarbība floris-

tikā – līdzi jāņem lētās salvetes un pārpalikumi no 
svecēm

 ¾ 14. novembrī plkst. 15.00 Inta Finka mācīs 
cimdu gatavošanu no veciem džemperiem un jakām

 ¾ 21. novembrī plkst. 15.00 nodarbība floris-
tikā – Ziemassvētku dekori ar eņģeļiem

 ¾ 28. novembrī plkst. 15.00 – turpināsim cim
du gatavošanu

 ¾ 5. decembris plkst. 15.00 – floristika „Smar
žīgais Ziemassvētku dekors”

 ¾ 11. novembrī plkst. 15.00 sāksies nodarbī
bas velosipēdista apliecības iegūšanai

 ¾ 19.11. plkst. 15.00–18.00 Kleopatras skais
tuma noslēpumi – Evita Sundar mācīs skaistum
kopšanu ar pašu pagatavotiem līdzekļiem.

 ¾ Joprojām gaidām interesentu pieteikumus 
auklīšu sertifikāta iegūšanai.

 ¾ Pieteikšanās, papildinformācija par nodarbī
bām pa tel. 29283903 (Andra).

Lai garantētu ceļi satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku dzīvī
bu, veselību un mantu, obligāta prasība gājējiem un velosipēdistiem 
diennakts tumšajā laikā neapgaismotās vietās jāvalkā atstarojošā 
veste, savukārt bērniem velosipēdistiem obligāti jāvalkā ķiveres, 
paredz Satiksmes ministrijas grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos. 
Velosipēdistiem, braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas 
redzamības apstākļos, papildus jau obligātajiem oranžajiem atstaro
tājiem velosipēdu riteņu abās pusēs un priekšpusē baltas gaismas un 
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim, obligāti jābūt tērptam vestē 
(apģērbā) ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 
Savukārt bērniem, braucot ar velosipēdu vecumā līdz 12 gadiem 
obligāti jāvalkā ķivere. Šī prasība stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Nepietiks ar to, ka gājējs teiks, ka viņam ir atstarotājs, jo šobrīd 
ir skaidri zināms, ka atstarotājs nedod savu efektu. Līdz ar to ceļu 
satiksmes drošības padomē un Ministru kabinetā ir pieņemts lē-
mums, ka gājējiem apģērbs ar atstarojošiem elementiem turp-
māk būs obligāts. 

Iedzīvotāju ievērībai – Ceļu satiksmes likuma VII nodaļas 
43.  pants nosaka, lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aiz-
sargātu cilvēku dzīvību, veselību un mantu, par ceļu satiksmes 
drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas 
saucamas pie administratīvās atbildības.

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss
149. 23. pants. 2. daļa nosaka:
Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – izsaka brīdināju

mu vai uzliek naudas sodu no EUR 7.00–30.00
149. 21. pants. 1. daļa nosaka:
Par velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu pra

sību pārkāpšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 
EUR 7.00–30.00.

Sargāsim savus bērnus un sevi!
 (Atstarojošās vestes cena veikalā un DUS ir aptuveni 3,50 EUR)

Informāciju sagatavoja: M. Knops

Jaunpils pašvaldības policija atgādina par izmaiņām Ceļu satiksmes 
likumā, kuras stājušās spēkā ar 2014. gada 1. oktobri.

 4.b klases 
skolniece  
Aivija 
Ņikiforova

 4.a klases 
skolēns Ralfs 
Rozenbergs
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Pensionāru biedrībā 
„Jaunpils”…

1. novembrī 18 mūsu biedrības biedri  piedalījāmies paplašinā
tā Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdē „Ko gaidām no LR 
12.  Saeimas un valdības”. Uz šo sēdi bija ieradušies pensionāru 
pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem un mūsu Kārlis Ķergalvis ar 
priekšlikumiem pārstāvēja Zemgales reģionu.

 Pēc sapulces ap
meklējām Gaismas 
pili. Bez gida pavadī
bas izstaigājām 8 stā
vus un apmeklējām 
tur rīkotās izstādes, 
kuras pārsvarā ir bez
maksas. Apskatījām 
Edītes PaulsVīgneres 
darbu izstādi. 

Tā katrā stāvā  ap
skatījām kādu izstādi: 
Jura Cibuļa ābeču iz
stādi, kuras krājumā ir  

ābeču no 217 zemēm. Mēs katrs  atradām savu ābeci! Pārsteidza arī 
slavenais Dainu skapis ar 268 815 lapiņām (3×11 cm), uz kura ir vie
na tautasdziesmas četrrinde. No 2001. gada Dainu skapis ir  iekļauts 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskā reģistrā. 

Vēl apskatījām izstādi 
„Etiķešu skate”, izstādi 
„Latvis. Dzīves, domu 
un darba liecības 
1714–1796”. Izstāde 
vei dota latviešu rakst
niecības pamatlicējam 
G. F. Stenderam. Un 
tad vēl iespaidīgie ska
ti uz Rīgu pāri Dauga
vai no katras bibliotē
kas lasītavas plašiem 
logiem!

No 7. novembra Jaunpils pils muze
ja izstāžu zālē būs apskatāma mūsu foto 
kursu dalībnieku izstāde „Jaunpils – sa-
vējo acīm”, kura ir turpinājums Borisa un 
Ināras Teterevu finansētā projekta „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies” foto nodarbībām.

Smārdes seniori ielūdz mūs uz „Rudens 
Balli” 22. novembrī plkst. 16:00 Šloken
bekas  muižā. Īpašie viesi grupa „Galakti
ka”. Pieteikties līdz 16. novembrim.

29. novembrī otra „Rudens Balle” 
Slampes kultūras pilī plkst. 18:00. Pieteik

ties līdz 23. novembrim. Tad paziņosim par izbraukšanas laikiem.
Kā jau iepriekš ziņots katru otrdienu plkst. 9:00 bezmaksas vin-

grošanas nodarbības Jaunpils Sporta pils zālē un katru piektdienu 
Viesatu kultūras nama zālē. Var piedalīties visi interesenti, jo pagai
dām šīs nodarbības ir Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētā pro
jekta „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” ietvaros.

Pārtraucam makulatūras vākšanu līdz nākošā gada maijam. Pal
dies visiem, kas piegādāja un tiem, kuri to sakrāva aizvešanai.

Austra Sipeniece

1. novembrī Rīgas Sporta manēžā notika Latvijas 
Pensionāru federācijas (LPF) domes paplašinātā sēde. 
Tajā piedalījās vairāk nekā 500 pārstāvju no pensionāru 
organizācijām visos Latvijas reģionos. Sanāksmes mēr
ķis bija atgādināt jaunievēlētajai Saeimai un Valdībai 
par pensionāru problēmām, kuras aizejošie deputāti un 
valdība faktiski ignorēja. Bija uzaicināti visi jaunajā Sa
eimā ievēlētie partiju pārstāvji, kas arī bija klāt, izņemot 
„Vienotību”, kas ar savu klātneesamību sevi pozicionēja 
kā – galvenais pensionāru interešu ignorētājs valstī.

Ar nelielu ievadrunu uzstājās LPF valdes priekšsē
dētājs Andris Siliņš, kas no ZZS saraksta tagad ir ievē
lēts par Saeimas deputātu. Pēc tam savu vērtējumu 
par Saeimas un Valdības līdzšinējo darbību un pra
sības pensionāru aktuālo problēmu risināšanai iztei
ca Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas 
pensionāru biedrību pārstāvji. Galvenās prasības bija 
sociālās nevienlīdzības mazināšanu pensiju indeksā
cijas rezultātā – dzīves dārdzība pieaug vienādi visiem 
pensionāriem, bet dažu eiro pielikums pie pensijas ir 
mazāk tiem, kam pensija jau tā ir mazāka. Diskriminē
jošs pret jaunajiem pensionāriem sākot no 2012. gada 
ir Likuma labojums, kas atceļ piemaksu par darba stā

žu līdz 1995. gadam – kā rezultātā 2012. gadā pensijā 
aizgājušais ar 44 gadu darba stāžu, atrēķinot IIN, katru 
mēnesi nesaņem 20.00 eiro. Igaunijā un Lietuvā gadiem 
darbojas veselības apdrošināšanas sistēma, kas nodro
šina vecajiem ļaudīm pieejamu ārstniecības aprūpi. Lai 
arī LPF par šo problēmu atgādina gadu no gadu, jauno 
valdību veidojošo partiju priekšvēlēšanu programmās 
šī vajadzība nav pieminēta. Sanāksmē runāja arī par 
neapliekamā minimuma paaugstināšanu ar ienākuma 
nodokli apliekamajai  pensijai par nekustamā īpašuma  
nodokļa samazināšanu vienīgajam mājoklim  un citām 
pensionāriem sāpīgām lietām. 

Klātesošie pārstāvji savās runās nenoliedza pensio
nāru prasību pamatotību, tomēr norādīja uz budžeta 
saspringtību un apgalvoja, ka topošajā jaunās Valdības 
deklarācijas projektā esot paredzēta šo jautājumu risi
nāšana. Sanāksmes noslēgumā tika pieņemta rezolūcija 
ar pensionāru prasībām jaunajai Saeimai.

Sanāksmes dalībniekus iepriecināja Saldus pensionāru 
biedrības akordeonistu ansambļa „Akords” uzstāšanās. 

Informāciju sagatavoja: Kārlis Ķergalvis 
(tel. 29176520)

Pensionāru federācijas domes sēde

Ritas Birģeles 1. ābece

Ejam uz Gaismas pili!

Mūsējie Latvijas Pensionāru federācijas 
paplašinātajā Domes sapulcē

Dāmu kluba aktivitātes
Dāmu klubam, sadarbojoties ar Rīgas tū

ristiem, 24. septembrī divdesmit jaunpilnieki 
devās deviņu dienu ekskursijā uz Melnkalni, 
Serbiju un Albāniju. skaista daba, serpentīna 
kalnu ceļi, Adrijas jūras siltais ūdens peldētā
jiem, gardi nacionālie ēdieni. Bija iespēja redzēt 
kā aug mandarīni un saraut cienastu mājinie
kiem. Top idejas par braucienu nākošajā gadā. 
22. oktobrī piedalījāmies pieredzes braucienā 
uz Rūjienu ar visām novada Nevalstiskajām 
organizācijām. Skaista pilsēta, laipni un vies
mīlīgi cilvēki. Smēlāmies idejas sava darba 
pilnveidošanai. 25. oktobrī saņēmām uzaicinā
jumu piedalīties pasākumā „Rudens leģendas 
Jaunpils pilī”. Ņēmām aktīvu dalību rudens 
velšu andelē mandelē. Ciemiņus cienājām ar 

siltu vīgriežu tēju, gardiem pīrādziņiem 
un plātsmaizītēm. Apmeklējām muzikālo 
dzejas tikšanos „Depozīts”. Klausījāmies 
Ojāra Ulmaņa dzeju autora izpildījumā. 
29. novembrī Jaunpils un AnneniekuKa
ķenieku dāmu klubu kopējais brauciens uz 
Rīgas Nacionālo teātri uz izrādi „Lilioms”. 
21. decembrī Nacionālajā teātrī „Gadu mi
jas koncerts”. Interesentus lūdzam pieteik
ties pie Intas Krūmiņas. Nu ko, vēl viens 
darbīgs mēnesis pavadīts! Uz redzēšanos 
nākamajā avīzē. 

Dāmu kluba vārdā, Indra

•	 Septiņu pretendentu konkurencē par Jaunpils pagasta bib
liotekāri izvēlēta Madara Siliņa. Madaras pienākumos ietilpst 
bibliotēkas apmeklētāju bibliotekārā un informacionālā apkalpo
šana, bibliotēkas krājuma organizācija, izstāžu un pasākumu, kā 
arī radošo darbnīcu organizēšana un vadīšana, SIPP apmeklētāju 
plūsmas organizēšana, Izbraukuma bibliotēkas organizēšana utml. 

•	 Pēc izglītības Madara ir tulkotāja, bet vienmēr ir sapņo
jusi, ka varētu strādāt 
bibliotēkā. Jau pirmajās 
nostrādātajās nedēļās 
Madara ir apzinājusi 
Bērnu žūrijas bērnus, 
iesaistījusi jaunus ek
spertus žūrijā, kā arī 
uzsākusi darbu ar bib
liotēkas parādniekiem 
un sākusi veidot pēc 
satura novecojušo grā
matu sarakstu. Madara 
veiksmīgi ir izturējusi 
pirmo pārbaudījumu  – 
Leģendu nakti, kur bija 
jāizveido izstāde un 
jānovada radošās darb
nīcas.
  Jau no septembra 

vidus bibliotēkā notiek datorapmācība senioriem Lattelecom so
ciālās iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros, kuru vada Valija 
Baumgarte. Šajās apmācībās jaunas zināšanas apgūst 14 seniori.

•	 25. oktobrī Jaunpils pils aicināja apmeklētājus uz Leģendu 
nakti. Otro gadu šajā pasākumā piedalās arī Jaunpils bibliotēka. 
Bibliotēkas sagatavoto izstādi „Rudens latviešu tautasdziesmās” 
pasākuma laikā ikviens interesents varēja apskatīt Zaļajā zālē. 
Tikmēr bibliotēkas telpās ikviens varēja darboties radošajās 
darbnīcās, kur varēja izgatavot ezīti no čiekura, uztaisīt spo
ciņu, izkrāsot kļavas lapu vai radīt glezniņu ar rudens ainavu 
punktošanas tehnikā.

•	 Jau 17. reizi Latvijā norisināsies Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa, kurā 10 gadus iesaistās arī Jaunpils bibliotēka. Ziemeļ
valstu bibliotēku nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu 
literatūras un kultūras iepazīšana. Šogad Nedēļa notiek no 
10. līdz 16. novembrim un tās tēma ir „Troļļi Ziemeļos”. 

•	 12. novembrī „Bērnu žūrijas” eksperti tiek aicināti piedalī
ties Tūves Jānsones grāmatas „Tētis un jūra” 2. nodaļas lasījumā. 
Pēc lasījuma bērni Srapbookinga tehnikā veidos diplomus, ku
rus varēs apskatīt bibliotēkā līdz novembra beigām. 

•	 Pasākuma beigās bērni mēģinās pārtapt par Troļļiem un 
to visu iemūžināt fotogrāfijās, kuras tiks sūtītas projekta vadītā
jiem uz Zviedriju, lai piedalītos konkursā.

•	 Ar šā gada novembra mēnesi atsāksim Izbraukuma bib-
liotēku uz Jaunpils pagasta ciematiņiem – Struteli, Sauli, Jur
ģiem un Levesti. Ja ir vēlme pēc konkrētas grāmatas, lūdzu 

sazināties iepriekš ar bibliotekārēm pa telefonu 63182195. Par 
Izbraukuma bibliotēkas datumu un laikiem, lūdzu sekojiet in
formācijai uz ziņojumu dēļiem savu ciematu centros.

Inga Papendika, Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

„Vīgriezes” Andelē mandelē Rudens leģendu naktī pilī

„Vīgriezes” tikšanās ar dzejnieku O. Ul-
mani

Neturi sveci zem pūra!
Ja Tu laiku pa laikam savā nodabā raksti pantiņus un Tev 

patīk dzejot un apcerēt, tad Jaunpils bibliotēka aicina Tevi 
atsaukties, lai tumšajos ziemas vakaros mēs omulīgā gaisot
nē kopīgi dalītos savos domu lidojumos un apcerējumos, kā 
arī iedvesmotos viens no otra.
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Uz Rūjienu
Pavisam nesen – 22. oktobrī piedalījos brīnišķīgā pieredzes pasākumā, ko bija organizējusi 

biedrība „Rats”. Tas bija Jaunpils novada biedrību pārstāvju brauciens uz Rūjienu, lai iepazītos ar 
turienes nevalstiskajām organizācijām.

Rūjiena ir viens no Ziemeļvidzemes gleznainākajiem novadiem, sastāvošs no Rūjienas pilsētas 
un četriem pagastiem – Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas. Apgabals aizņem 352 km2 . Pamatnodar
bošanās – mežrūpniecība, lauksaimniecība, t.sk. aitkopība, piena pārstrāde (Rūjienas saldējums!), 
tūrisms, sociālā aprūpe kā uzņēmējdarbība(!). Rūjienas pilsētiņā dzīvo tikpat daudz iedzīvotāju, 
cik Jaunpils novadā kopā. Nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi pēc skaita tur ir astoņpad
smit. Daļa no tām – Attīstības centrs „Baltās naktis”, „Pieneņu pūka”, Rūvenietis, Rūjienas amat
nieku biedrība „Rūzele”, Mūžizglītības atbalsta centrs „Iejava”, lauku sieviešu biedrība „Dzīne”, 
„Rūjienas Ievas”, Sporta klubs „Rūjiena”, Rūjienas senioru māja, Rūjienas mežīpašnieku biedrība, 
„Oleru muiža”.  

Pirmais mūsu viesošanās objekts – Oleru muiža, 18. gs. beigu agrīna klasicisma stilā celts ēku 
komplekss. Muiža atrodas tālu no pašvaldības centra, Jeru pagastā, pavisam nomaļā vietā,  to sāka 
apsaimniekot gados jaunu entuziastu trijotne, taču šobrīd aktīvu darbību izvērsis  viens no īpaš
niekiem – Kārlis Zemītis, kurš ir kokamatnieks un mākslinieks, biedrības dibinātājs. Viņš saka: te 
ir vieta sajūtām, pārdomām un sarunām. Muižā tiek rīkotas mākslinieku tikšanās un nopietnās 
mūzikas koncerti. Aktīvi tiek piesaistīti līdzekļi ar Eiropas Savienības projektiem, Kultūrkapitāla 
fondu,  Pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tagad Oleru muiža ir valsts nozīmes kultūrvēsturisks 
piemineklis, kurš pacelts burtiski no drupām. Saimnieks mūs izvadāja pa muižas parku, īpaši uz
sverot dārza un ainavas elementu atjaunošanu 19. gs. tradīcijās. Ieguldīts apbrīnojams un cieņpilns 
darbs un līdzekļi!

Ekskursijas nākošais objekts – Rūjienas senioru māja, kura atrodas Rūjienas bijušās slimnīcas 
ēkā. Ēka pieder pašvaldībai, tā iznomāta uzņēmumam SIA „Amicus Pro”, kuras pamatnodarbe 
ir veco ļaužu sociālā aprūpe. Uzņēmuma filozofija ir „Mēs savam klientam dodam daudz vairāk 
iespēju nekā vientuļa gulta”. Ēka ir pilnībā renovēta, tajā ir izveidots augsta līmeņa sociālo pakal
pojumu sniegšanas centrs, veco ļaužu pansionāts ar ēdināšanu, medicīnisko un sociālo aprūpi. 
Ēkā izveidotas atbilstoši iemītnieku veselības iespējām un interesēm nodarbes un interešu pulciņi, 
lai vecie cilvēki saglabātu prasmes, dzīvesprieku un veselību. Centrs darbojas tikai no 2011. gada, 
taču jau šobrīd tajā dzīvo 90 iemītnieki. Par iespējām uzturēties šajā iestādē sākuši interesēties 
ārzemnieki, kas ir patiess šīs iestādes novērtējums!

Tālāk –  uz Tūrisma in
formācijas centru, izstāžu 
kompleksu, muzeju, kam 
seko pilsētas centra apska
te un viesošanās Rūjienas 
amatnieku mājā „Rūzele”, 
tajā atrodas arī telpa senio
ru biedrībai. 

Pasākuma „nagla” bija 
Līgas Siliņas – stāstnieces, 
dziedātājas, sava nova
da patriotes un biedrības 
„Rūvenietis” dibinātājas 
klātbūtne un stāstījums 
par to, kā rūvenieši atra

duši draugus Japānā. No 2007. gada Japānas pilsēta Higašikava ir Rūjienas sadraudzības pilsēta. 
Muzejā iekārtota ja
pāņu atvesto dāvanu 
istaba, bet Higašika
vā goda vietā atrodas 
vecais rūveniešu ro
kas ūdenspumpis un 
aug 30 balti ceriņi. 
Un vēl japāņu pašu 
uzbūvēts pieminek
lis, kurš rāda virzienu 
uz Rūjienu. Ik vārdā 
jūtama patiesa cie
ņa pret tik atšķirīgas 
tautas tradīcijām un 
kultūru! Līgā Siliņā 
klausoties laikam 
zūd vērtība. Viņa 
mūs izsmīdina ar no
tikuma atstāstu par Igaunijas 
un Latvijas valstu prezidentu 
viesošanos Rūjienā. Ne jau par 
pašu faktu (visu cieņu tam), 
bet par amizantiem sīkumiem 
tā organizēšanā. Viņa aizved 
pie padomju laikos nosargātā 
brīvības cīņu pieminekļa, kam 
līdzās uzbūvēts kaut kas jauns 
un ļoti vērtīgs – simboliska 
„ligzda” visiem talantīgajiem 
rūveniešiem, kā aicinoša vieta, 
kur vienmēr atlidot, atbraukt, 
pulcēties.  Rūjienā vienmēr bi
jusi vidusskola, mākslas skola, 
sporta skola, mūzikas skola, 
pirmsskolas bēr nu izglītības 
iestāde. Ar saviem cilvēkiem 
Rūjiena tiešām lepojas, un 
viņu ir ļoti daudz – kompo
nisti, mākslinieki, diplomātis
kie darbinieki, uzņēmēji... Te 
nu vietā ir pieminēt faktu, ka 
mūsu visu cienītā un enerģiskā 
Zenta Plezere arī ir rūveniete. 
Rūjienā visos laikos dzīvojuši 
talantīgi, stipri, gudri un darbī
gi ļaudis, kuriem visas valdības 
bijušas labas esam. Tādi viņi ir 
arī šodien.

Paldies Rūjienas novada lau
ku attīstības speciālistei Ivetai  
Buņķei par mūsu ekskursijas 
maršruta izveidi un 
mūsu pavadīšanu 
visas dienas garu
mā. 

Paldies Vijai, An
drai par gaišu un 
iedvesmojošu ek
skursiju un Jaunpils 
novada Domei par 
finansiālu atbalstu 
tran sportam!

Jaunpils NVO 
pārstāvju vārdā – 

Zinta Mielava

Foto: Dz. Krastiņa

Oleru muiža

Senioru māja

Senioru darinātie spilveni

Amatnieku darinājumi

Vilnas zeķes ar Rūjienas rakstiem

Unikāls, Rūjienas mākslas skolas audzēkņu darināts trīsdi-
mensiju mākslas darbs, izmantoti 38 000 bērza kociņi

Līga Siliņa

Simbolisks vides objekts-ligzda-vieta, kur atgriezties
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Jaunpils kultūras ziņas

Līnijdejotājas gatavojas Latvijas Nacionālam līnijdeju 
čempionātam un Senioru kausam

Līnijdeju grupa „Vīgriezes” 2014. gada 22. novembrī dosies uz 5. Latvijas Nacio
nālo līnijdeju čempionātu Rīgā, kultūras  pilī „Ziemeļblāzma”. Sacensības organizē 
Latvijas līnijdeju un kantrivesterna deju asociācija (LLKVDA).

Savukārt, 2014. gada 6. decembrī notiks trešās Latvijas senioru līnijdeju sacen
sības – deju festivāls „Senioru kauss 2014”, kurā piedalīsies līnijdeju grupa „Vēlzie
des”. 

„Senioru kauss 2014” būs trešās senioriem veltītās līnijdeju sacensības Latvijā, 
kuras rīkos Līnijdejotāju klubs „Jautrie zābaciņi”, līnijdeju instruktore un tiesnese 
Iveta Kalniņa sadarbībā ar Baložu kultūras namu, Ķekavas novada domi un Latvijas 
Sporta veterānu – senioru savienību.

Lai mums visiem gaišs šis valsts svētku laiks un atzīmēsim tos kopā, 
pie apģērba nēsājot sarkanbaltsarkano lentīti!

Informāciju sagatavoja:
Silva Nordena, Inga Krūtaine

Foto: I. Krūtaine, Ivo Fomina reklāmas foto, 
Elizabetes Zagorskas menedžments

21. decembrī Ziemassvētku ieskaņas koncerts Jaunpils pilī 
Adventa ceturtajā svētdienā – 21. decembrī, ieskandināsim Ziemassvētkus ieskaņas kon

certā kā jau katru gadu! Sīkāka informācija sekos! 

25. decembrī Ziemassvētku dziesmas koncertprogrammā 
„Ziemas sirds”

25. decembrī plkst. 17:00 izdzīvojot skaisto Ziemassvētku laiku Elizabete Zagorska, Atis 
Auzāns un Jānis Lemežis klausītājiem piedā
vās koncertprogrammu „Ziemas sirds”.

„Man Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir 
īpašs,” atzīmē Elizabete. „Tieši šajā laikā katrs 
varam sajust to gaismas enerģiju, ko Dieviš
ķie spēki ļauj mums piedzīvot. Tas ir laiks, 
kad mūzikas un dziesmas spēks ļauj atvērties 
mūsu sirdīm patiesā mīlestībā.”

Programmā skanēs skaistākās latviešu un 
ārzemju autoru dziesmas, kā arī Nika Matve
jeva oriģināldziesmas. Koncertprogrammā 
dzirdēsiet: Klusa nakts, Ak tu priecīgā, Katru 

gad no jauna, Balts sniedziņš snieg uz skuji
ņām un citas iemīļotas melodijas.

Instrumentālās grupas pavadīti tās izdziedās pazīstamie mūziķi: Atis Auzāns, Elizabete 
Zagorska un Jānis Lemežis.

Koncertu atbalsta Jaunpils novada Dome. Ieejas biļete € 3.50. 

Pasākumi un koncerti 

1. janvārī Jaungada karnevāls Jaunpils pilī
Tradicionāli Jaungada karnevāls 

Jaunpilī norisināsies 1. janvārī, kas 
šogad iekrīt ceturtdienā, bet ar prieku 
informējam, ka 2. janvāra darba diena 
tiks pārcelta uz 10. janvāri. Jau šobrīd 
varam paziņot, ka dalību ir apstipri
nājis mūziķis Ivo Fomins ar grupu un 
grupa „Liepavots”. Sekojiet līdzi infor
mācijai!

Pašdarbības kolektīvi
Jaunpils korim – 90

18. oktobrī ar jubilejas koncertu „Gadalai
ki” Jaunpils koris atzīmēja savu 90. jubileju. 
Par godu šim notikumiem kora dalībnieki 
bija ietērpušies savos jaunajos koncerttērpos. 

Pēc koncerta kora dalībnieki baudīja savu 
draugu kolektīvu priekšnesumus un apsvei
kumus. Viesu vidū bija draugu koris „Sēja”, 
muzikālā apvienība „Astoņi kustoņi”, Tumes 
koris un Skultes koris. Jubilāriem dāvanu – 
koncertmapes, jau iepriekš bija pasniegusi 
Jaunpils novada Dome. 

Jubilejā Jaunpils novada Domes pateicība tika izteikta bijušajām kormeistarēm un kora 
ilggadējiem dalībniekiem. Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa korim papildus laba vēlē
jumiem dāvāju jubilejas kūku. 

Kora dalībnieki pateicās visiem atbalstītājiem: Jaunpils novada Domei, Jaunpils pilij, Silvai 
Nordenai u.c. Noslēgumā visi kori vienojās kopdziesmā „Sanāciet, sadziediet”. 

Teātris dodas 
viesizrādēs 

Pēc veiksmīgās pirmizrā
des 11. oktobrī, kas pulcēja 
kuplu skatītāju pulku, Jaun
pils teātris ir jau devies 1. no
vembrī uz Jaunsātu kultūras 
namu un dosies 6. decembrī 
uz Blīdenes kultūras namu 
viesizrādē ar M. Neilanda 
lugu „OSIS”. 

Jaunpils kultūras namā dar
bojas bērnu deju kolektīvs ve
cumā no 4–6 gadiem. 27. ok
tobrī notika pirmā tikšanās, 
bet vēl ir iespējams pievieno
ties dejotājiem. Deju kolektīvu 
vada Agita Trokša. 

Mēģinājumu laiks ir pirmdienās no 18.00–20.00. Līdzi jāņem bērnam viegli, 
dejošanai piemēroti apavi un mēģinājuma tērps. Meitenēm jābūt svārciņiem.

Neskaidrību jautājumos zvanīt – 29296334  
kultūras nama vadītājai S. Nordenai.

Koncertprogrammas „Ziemas sirds” reklāmas 
foto

Ivo Fomins un grupa

Jaunpils jauktais koris

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
L. Gintere un sabiedrisko attiecību vadītāja 
B. Rasa

Gaviļnieki – Jaunpils jauktais koris

Līnijdeju grupa „Vīgriezes” Jaunpils novada svētku koncertā parka estrādē

Jaunais bērnu deju 
kolektīvs

Jaunpils teātris
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Kopš 2014. gada jūnija līdz novembrim Jaunpils novadā risinājās projekts, kura mērķis bija novērtēt jauniešu 
dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā, izmantojot anketēšanas metodi 
(jaunatnes politikas īstenošanas indeksu). Rezultātā ir noskaidroti dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekme 
uz jauniešu dzīvi un pašizjūtu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un 
jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Aptaujā piedalījās 112 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunieši atbildot uz anketā uzdotajiem 
jautājumiem, ļāva noskaidrot viedokli par astoņām jomām – izglītība un apmācība, līdzdalība, brīvprātīgais 
darbs, jaunrade un kultūra, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, sociālā 
iekļaušanās, kā arī jaunatne un pasaule.

Rezultāti parāda, ka jaunieši labi jūtās tādās jomās, kā veselības aizsardzība un labklājība, nodarbinātība un 
uzņēmējdarbība un brīvprātīgais darbs. Pavisam cita aina parādās tādās jomās kā līdzdalība, sociālā iekļaušanās, 
un, jaunatne un pasaule, kur jaunieši sevi un savas izjūtas raksturo kā ierobežotas un nelabvēlīgas.

Foruma gaitā visi jomu speciālisti aicināja uz diskusijām jauniešus, vecākus un visus interesentus, lai kopā 
izspriestu, kāpēc situācija ir tāda kāda tā ir. Priekšlikumi bija daudz un dažādi, tādēļ ir klāt otrais darba cēliens, 
lai apkopotu visus šos piedāvājumus un atrastu veidus kā risināt kaut daļu no visiem jautājumiem.

Paldies jauniešiem, kas 
sniedza savu viedokli anketās. 
Paldies visiem Foruma 
dalībniekiem. Paldies jomu 
ekspertiem – A. Ķergalvei, 
P. Baranovskim, V. Zīvertei, 
V.  Pavlovskai, R. Alten-
burgam, L. Bierandei, Kas-
param un Gitai Leimaņiem, 
K. Liepiņai, I.  Krūtainei, 
D.  Adiņai, A. Kalviņai. Liels 
paldies pasākuma virzītājai un 
enerģiskajai kuratorei Inesei 
Šubēvicai. 

Jaunpils novada „Jauniešu Forums 2014” 
„Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jaunpils novadā”

FOTO 

IESKATS 

FORUMA 

NORISĒ

Informāciju 
sagatavoja: 

Andris Prikazs
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Viesatu bibliotēkas ziņas

Muzeja ziņas

29. oktobrī biedrība „Kamene” organizēja 
nodarbību par tēmu „Pagraba krājumi”

Nodarbība notika sadarbībā ar Viesatu mazpulku  un viņu va-
dītāju Līgu Bierandi.  Mazpulku dalībnieki bija sagatavojuši stās-
tījumu par pupu audzēšanu, bet vadītāja Līga pastāstīja par maz-
pulku  padarīto darbu un nākotnes plāniem. Savukārt „Kamenes” 
dalībnieces bija sagatavojušas stāstījumus par ķiploku, sīpolu, 
kāpostu, tomātu, kartupeļu, galda  biešu, ķiploku,  ķirbju  audzē-
šanu un visi kopīgi nogaršoja izaudzēto ražu. Nodarbības laikā 
Līga bija sagatavojusi dažādus uzdevumus, kā, piemēram, pupiņu 
šķirošana pa krāsām un  sajaukto tautasdziesmu salikšana.
 Viesatu mazpulku vadītāja Līga Bierande stāsta par 

pa darīto 
darbu un 
nākotnes 
iecerēm 

 Kristīne, Annija, Asnāte-Elizabete un 
Signe no pupiņām izliek mazpulku emblēmu

 Radošā nodarbība bibliotēkā „Burciņu 
apdekorēšana”

Novadu diena Iecavā
17. oktobrī Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita 

Gintere,  Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, sociālā dar-
biniece/skolotāja Dace Adiņa un Sabiedrisko a ttiecību va-
dītāja Baiba Rasa piedalījās  Novadu dienā Iecavā, kurā tika 
izskatīti dažādi pašvaldībās svarīgi un aktuāli jautājumi.

Novadu diena tradicionāli notiek katru gadu. Šajā dienā tie-
kas novadu vadītāji, speciālisti un ministriju pārstāvji, lai kopā 
debatētu par pašvaldībām nozīmīgiem jautājumiem. Šogad  trīs 
darba grupās tika diskutēts par tēmām, kas skar izglītību, peda-
gogu atalgojumu, sociālo uzņēmējdarbību un kooperāciju, kā 
arī sociālo iestāžu deinstitucionalizāciju (turpmāk tekstā saīsi-
nāts – DI).

Iecavas vidusskolā izglītības darba grupa tikās ar IZM va-
došajiem speciālistiem, pārrunāja jaunās izglītības vadlīnijas un 
skolu tīkla attīstību. Ligita Gintere, Jaunpils pašvaldības vadītā-
ja, LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja, informēja 
par izmaiņām izglītības nozarē tuvākajā nākotnē. Atgādinām, 
ka Saeima 22. maijā ir apstiprinājusi „Izglītības attīstības pa-
matnostādnes 2014.–2020. gadam”, un, ņemot vērā šo doku-
mentu, L. Gintere norādīja, cik būtiski ir skolās rast radošu 
pieeju un aprobēt jaunas idejas: „Nākotnē jāliek uzsvars uz ino-
vāciju un ergonomiku, lielāka uzmanība jāvērš uz bērna radošā 
potenciāla attīstību.” Tāpat L. Gintere aicināja gan pašvaldību, 
gan pašas skolas meklēt iespējas ES finansējuma piesaistei skolu 
attīstībai. Tika diskutēts arī par pedagogu atalgojuma modeli, 
mācību metodēm un ES struktūrfondu atbalsta iespējām.

Sociālās uzņēmējdarbības un kooperācijas darba grupa 
strādāja Iecavas internātpamatskolā un diskutēja par jautāju-
miem, kas saistīti gan ar iepirkumu sistēmu un vietējo zīmolu 
attīstību. Šajā grupā piedalījās B. Rasa.

 Latvijā no kopējā komersantu skaita tikai 3% nodarbojas ar 
sociālo uzņēmējdarbību. 

Šī iemesla dēļ LPS uzskata, ka pašvaldībām ir būtiska loma 
sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā un šādu uzņēmumu 
attīstībā, lai gan pašvaldības tieši iesaistīties komercdarbībā 
nedrīkst. Darba grupas dalībnieki tika aicināti domāt arī par 
kooperācijas attīstības veicināšanu pašvaldībās un veidiem, kā 
to panākt. 

Svarīgi gan uzņēmējiem, gan pašvaldībai saprast, ka sociālā 
uzņēmējdarbība ir veids, kā sociālās atstumtības riskam pakļau-
tās iedzīvotāju grupas, piemēram, invalīdus un pirmspensijas 
vecuma personas integrēt darba tirgū un veicināt viņu savstar-
pējo socializēšanos. 

Sabiedrībā pastāv viedoklis, ka NVO darbība jau daļēji ir tā 
pati sociālā uzņēmējdarbība, taču tā tomēr nav. Līdz šim brī-
dim tomēr nav īstas skaidrības un vienota viedokļa par sociālo 
uzņēmējdarbību un tās turpmāko attīstību. Nākotnē šīs uzņē-
mējdarbības jomas attīstība un popularizēšana tiks aktualizēta.

Kā viens no veiksmīgākajiem piemēriem šajā jomā tika mi-
nēts Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas dienas stacionārs.

Darba grupā par sociālo darbu  DI piedalījās I. Lapiņa un 
D. Adiņa. Jāmin, ka LM ir 
izstrādājusi „Pamatnostād-
nes sociālo pakalpojumu 
attīstībai 2014.–2020. ga-
dam”. Tās ietver vairākus 
rīcības virzienus, bet viens 
no būtiskākajiem ir DI, kas 
nozīmē, ka cilvēkiem, kuri 
pašlaik mīt valsts sociālās 
aprūpes institūcijās, bet va-
rētu dzīvot ārpus tām, pa-
kāpeniski tiks nodrošināti 
sociālie pakalpojumi dzī-
vesvietā. Par šo tēmu disku-
tēja trešā darba grupa, kuru 
vadīja LPS Veselības un so-
ciālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs, Talsu novada 
pašvaldības vadītājs Aivars 
Lācarus. 

Valsts sociālās aprū-
pes iestādēs esošo klientu 
iekļaušanās sabiedrībā ir 
ārkārtīgi sarežģīts process. 
Ja attiecībā uz bērniem ar 
īpašām vajadzībām un bēr-
niem bez vecākiem DI ir 

veicināma un atbalstāma, tad daudz komplicētāka ir personu 
ar garīgiem traucējumiem un ierobežotu rīcībspēju iekļaušanās 
sabiedrībā ārpus aprūpes iestādēm. Jāteic, ka diskusijas darba 
grupās bija diezgan karstas, it īpaši jautājumos, kuri skar soci-
ālās jomas un DI.

Pēc diskusijām darba grupās un plenārsēdes, Iecavas nova-
da Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis aicināja apskatīt Iecavas 
PII „Cālītis” moduļtipa piebūves, pilsētas stadionu un parku, 
kur viesus gaidīja pārsteigums – Fire Spirit uguns žonglēšanas 
priekšnesums.

Paldies Iecavai!
 

Informāciju apkopoja: Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Izglītības darba grupas 
vadītāja L. Gintere 

Novadu dienas dalībnieki Iecavas pilsētas sporta stadionā

Mūsdienu patriotisms ir saglabāt latviskumu sevī, atrodot tam vietiņu sirdī. Un novembris ir tieši tas mēnesis, kad ar svecīšu liesmām 
Lāč plēša dienā godināsim mūsu brīvības cīnītājus, un 18. novembrī svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu.

Muzejnieku tikšanās –  nemitīgi notiekot dažādām  re-
formām, arvien retāka ir muzejnieku tikšanās reizes, lai uzzinātu par 
jaunākajām tendencēm muzeja darbā. Kurzemes reģiona muzeja dar-
binieki tiekas pēc savas iniciatīvas. Šoreiz  tikšanās notika Latvijas ceļu 
muzejā, kur mūs laipni uzņēma muzeja darbinieki. Iepazināmies ar 
muzeja krājumu un ekspozīciju, kā arī ar iespējām digitālā vidē pār-
nest audio, video un kino krājumu. Par iespējām mūs informēja Latvijas 
kino, foto, audio dokumentālā centra darbinieki. Arī Jaunpils muzeja 
krājumā esošiem priekšmetiem šobrīd tiek veikta nolietojuma novērtē-
šana, lai varētu tos pēc tam digitalizēt. Savukārt mūsu muzeja bibliotēka 
papildināta ar izdevumu par Latvijas ceļu muzeja un ceļinieku vēsturi.

Dzejas laiks. Rudens ir īstenais dzejas lasīšanas un klausīšanās 
laiks. Tādēļ Leģendu nakts ietvaros 25. oktobrī pie mums viesojās ļoti 
interesanta personība Ojārs Ulmanis. Jau ilgāku laiku izstāžu zālē aplū-
kojama viņa gleznu izstāde, tad šajā vakarā šo personību mēs iepazinām 
arī kā dzejnieku, dziesminieku un vienkārši skārienjūtīgu cilvēku, kas 
prot cilvēkus uzrunāt visdažādākajos veidos. Muzikālo noformējumu 
pasākumā veidoja Ziedonis Turss.

Muzeja jaunieguvumi. Paldies sakām Rūtai Jaucei  un 
Arturam Lācim par fotogrāfijām un priekšmetiem izstādes sagata-
vošanai, kā arī Ritai Birģelei par atmiņu stāstiem.

Lāčplēša stunda. Tā jau ir kļuvusi tradīcija, ka 11. novem-
brī Jaunpils muzeja darbinieki sadarbībā ar Jaunpils vidusskolas 
audzēkņiem dodas uz Rubuļu kapsētu, lai godinātu mūsu nova-
da Lāčplēša ordeņa kavalieri – Pēteri Priedīti. Aicinām līdzi visus 
braukt gribētājus. Autobuss no skolas izbrauks plkst. 10.00.

Jaunpils – savējo acīm. Tāds nosaukums dots Jaunpils 
foto kursu dalībnieku izstādei. Izstādē būs  aplūkojami astoņu kursa 
dalībnieku fotogrāfijas. Kursi notika projekta „Mūžu dzīvo, mūžu 
mācies ietvaros”.

Izstādes atklāšana notiks 7. novembrī plkst. 14.00. Izstādē būs 
aplūkojami foto piederumi no A. Lāča un Jaunpils muzeja krājuma.

Informāciju sagatavoja 
  Ligija Rutka un Zinta Arika

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs 
administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden For-
bund), bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrī-
bu Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 18. rei-
zi, Latvijā – 17. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu 
literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek 
lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un 
citi pasākumi. 

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu 

bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas 
sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. 

Šogad Nedēļa notiek no 10.–16. novembrim un pirmdiena, 10. no-
vembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs ko-
pējie lasījumi – Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda 
pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. 

Un vai šādu – viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās 
vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neofi-
ciālu pasaules rekordu? 

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Troļļi Ziemeļos.

14. novembrī plkst. 17.30 Viesatu bibliotēkā sveču gaismā  notiks  
Siselas Bēe un Petera Madsena grāmatas „Troļļi labākie draugi” lasīšana mazajiem bērniem kopā ar vecākiem.

No 18. novembra līdz 18. decembrim  Viesatu kultūras namā
izstāde no cikla „Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” par tēmu „Svētki”.

25. novembrī plkst. 18.00 priekšā lasīšanas stunda bērniem, 
lasīsim Valerija Tomasa un Korkijs Pols „Rosīgā ragana Vinnija” grāmatu.  

Informāciju sagatavoja: Sandra Šteina, Viesatu bibliotēkas vadītāja

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

Muzejnieku tikšanās Ceļu muzejā

Dzejas un mākslas pieskāriens Leģendu naktī
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Pateicība

Apsveikumi

Līdzjūtība

Jaunpils novada Domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 20204694, e-pasts baiba.rasa@jaunpils.lv. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2680. Metiens 950 eks.

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu  
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.  
Un kādai mīļai, labai sirdij  
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals. 
   (N. Dzirkale)

Jaunpils novada Dome izsaka līdz-
jūtību piederīgajiem, pēdējā gaitā pa-
vadot  

Leonoru Helvigu.

Dziedi māmiņ „Aijā žūžū”, 
Visu mūžu Tavs es būšu! 
Lāča bērns, kam ogas lasīs,  
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Jaunpils novada Dome 
sveic vecākus 

ar dēliņa
Eināra Ņikiforova 

piedzimšanu!

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu.
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus... daudz ilgāk.
    /Ā. Elksne/

Jaunpils novada Dome sveic 
jaunlaulātos

AUSTRI VASIĻEVSKI 
un ANTRU BALODI!

Sirsnīgs paldies visiem, kas atcerējās un apsveica Jaunpils kori 90. gadu jubilejā!
Īpašs paldies Jaunpils novada Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei un Domei par atbalstu, skais-

tajiem tērpiem un jaunajām mapēm!
Paldies Kristīnei Liepiņai, Silvai Nordenai  un visai pils saimei!
Mīļu paldies sakām arī Vidējās paaudzes deju kolektīvam par brīnumgardo sveicienu!

Koristi un diriģenti

No vasaras mācies 
                 mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un  
                        siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,  
     pieliekot mīļumu klāt. 
        /Ā. Elksne/

Jaunpils novada Dome 
nozīmīgās jubilejās sveic 

novembra gaviļniekus:
Rumaku Lailu,
Skricku Inetu, 

Bierandu Valdi,
Mataitieni Genovaiti,
Arbidānu Mārtiņu,
Dobelmani Robertu,

Žulpu Mirdzu,
Īli Rasmu,

Luģi Albertu,
Maraku Mariju,

Milleri Veltu,
Neilandi Martu,

Skricku Veltu,
Vanagu Vilmu!

Svecīšu vakars
Jaunpils novada kapos

Viesatu pagasta kapos
Sestdien, 22. novembrī

Rāvu kapi 14.30
Vēžu kapi  16.00

Jaunpils pagasta kapos
Svētdien, 23. novembrī

Vītiņu kapi   14.00
Lauku kapi   15.30
Meža kapi   17.00

Seminārs
„Meža meliorācija un 

ES sniegtās iespējas tās sakārtošanai”

Norises vieta: Jaunpils RAC „Rats” telpās, „Jaunkalni”, (Aptiekas māja, 2. stāvs)

Tēmas: 
 Meliorācijas nozīme mežsaimniecībai. 
 Meliorācijas iespējas mežā.
 Likumdošanas ierobežojumi.
 Eiropas Savienības sniegtās iespējas 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Lektors:  Sc.ing. Mārcis Saklaurs, LLU doktorantūra, mežzinātne (pētniecības virziens – mež
audžu ekosistēmu pakalpojumi ūdensteču krastos, upju krastos esošu mežu īpašnieks).

Semināra dalībnieki tiks nodrošināti ar kafijas pauzi.
Mācību  noslēgumā dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
Mācību grupā 25 dalībnieki.

Lūdzam informēt par savu dalību seminārā iepriekš:
zvanot pa telefonu 29283903 Andrai Ķergalvei.  
                                       

Uz tikšanos!

2014. gada 10. novembrī 
plkst. 10.00
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