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Novada sēde

Par Jaunpils novada apbalvojumu 
GODA RAKSTS

Saskaņā ar noteikumiem  „Par Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem”, ierosinājumus par ap-
balvojumu GODA RAKSTS lūdzam iesniegt novada Domē līdz  2013. gada 22. oktobrim.

Jebkura persona ir tiesīga ieteikt apbalvošanai ar Jaunpils novada domes apbalvojumu citu personu, 
vēršoties ar rakstisku ierosinājumu domē.

Jaunpils novada dome apbalvojumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķir, pamatojoties uz 
domes lēmumu.  

Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Jaunpils novada domes  apbalvojumu norāda:
– ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
– dzimšanas datus;
– vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar Jaunpils novada domes  apbalvo-

jumu;
– iesniedzēja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu vai iesniedzēja – 

juridiskās personas – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Izskatot pieteikumus par apbalvojuma  GODA RAKSTS piešķiršanu  vērtē:
– pilsoniskās un sabiedriskās aktivitātes;
– ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada  attīstībā kopumā;
– pozitīva novada  tēla veidošana un novada  vārda popularizēšana;
– profesionālā darbība;
– ilggadējs un panākumiem vainagots darbs Jaunpils novada  labā;
– citi īpaši nopelni.

Apbalvojumu  GODA RAKSTS atkārtoti  var piešķirt  ne agrāk  kā pēc 10 gadiem.

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

No šā gada 1. jūlija  ir stājušies spēkā būtiski grozījumi li-
kumā „Par pašvaldībām”, nosakot amatu savienošanas papildu 
ierobežojumus. Vienas no izmaiņām likumā nosaka, ka no šā 
gada 1. jūlija pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā pieci tūkstoši 
iedzīvotāju, domes priekšsēdētājs vienlaikus vairs nevarēs pil-
dīt arī pašvaldības izpilddirektora pienākumus. Šādas izmaiņas 
izdarītas, lai nodalītu lēmējvaru no izpildvaras. 

Jaunpils novada pašvaldībā līdz šim, amatu apvienošanas 
kārtībā, izpilddirektora pienākumus veica domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere, to atļāva likums, jo novadā iedzīvotāju skaits ir 
zem pieciem tūkstošiem, bet, stājoties spēkā izmaiņām likumā 
„Par pašvaldībām”, nācās lūkot pēc jauna izpilddirektora. 

Novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 21. augustā 
notikušajā Finanšu komitejas sēdē, izmantojot likumā noteik-
tās tiesības, deputātus iepazīstināja ar sevis izvirzīto izpilddi-
rektora amata kandidātu Pēteri Baranovski. P. Baranovskim ir 
pieredze pašvaldības darbā, jo ir bijis gan Jaunpils novada do-
mes deputāts, gan arī izpilddirektors Jaunpils pagasta padomē. 
Līdzšinējā P. Baranovska darba vieta ir VAS „Latvijas Hipotēku 

un zemes banka”, Risku vadības pārvalde, Risku vadības departaments. Šajā darbā P. Baranov-
skis guvis juridisku, finanšu un projektu izvērtēšanas un kontroles pieredzi, kas ir nozīmīga 
izpilddirektora darbā.

22. augustā notikušajā domes sēdē deputāti apstiprināja P. Baranovska iecelšanu izpilddi-
rektora amatā. Jaunais izpilddirektors darbu uzsāka 2. septembrī.

Izpilddirektora kontakti: e-pasts: peteris.baranovskis@jaunpils.lv, mob. tālr. 26436651.

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

•	 Jaunpils vidusskolai darba burtnīcu iegādei  piešķīra papildus finansējumu Ls 1982,00 apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

•	 Dome pašvaldības izpilddirektora amatā iecēla Pēteri Baranovski. P. Baranovskis  darbu uzsāks  
2. septembrī.

•	 2013. gada 13. februāra  Nolikumā Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un dar-
binieku atlīdzību” izdarīja  grozījumus: deputātiem palielināja   stundu skaitu no 40  uz 50, par kurām 
deputāts drīkst saņemt atalgojumu. Deputātu nostrādātās stundas tiek uzskaitītas; deputātiem palielinā-
ja darba samaksas koeficientu no 0,28 uz 0,35; Domes priekšsēdētājai  palielināja samaksas koeficientu  
no   1,94 uz   2,53. 

•	 Jaunpils novada domes amatu un amatalgu sarakstā izdarīt šādus grozījumus: 
Struktūrvienībā  „Administrācija” 
1. Amatam „Novada domes priekšsēdētājs paaugstināt mēnešalgu no  920,00 Ls uz Ls 1200,00
2. Amatam   „Pašvaldības izpilddirektors” paaugstināt  mēnešalgu  no Ls 640,00 Ls  uz 
Ls 952,00  

Pašvaldības 
pamatdarbības
struktūrvienība

Amata nosaukums
Amatu 

vietu skaits
(likmes)

Kl.
Kods Mēnešalga 

Amatu saime, 
apakšsaime,

līmenis

Administrācija Novada domes 
priekšsēdētāja 1 111 25 1200,00

Pašvaldības 
izpilddirektors 1 1130 07 952,00

Administratīvā 
vadība
1IVA1

Struktūrvienībā „Sporta nams”  amatam „Ēkas  dežurants” palielināja amata likmi no 1 uz 1,5 
Pašvaldības 

pamatdarbības
struktūrvienība

Amata nosaukums
Amatu 

vietu skaits
(likmes)

Kl.
Kods Mēnešalga 

Amatu saime, 
apakšsaime,

līmenis
Sporta nams Ēkas dežurants 1,5 9629 05 1,73 Ls/st Fizisks darbs 13 III

•	 Apstiprināja  Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par grozījumiem 2013. gada 13. februāra „Saistošajos 
noteikumus Nr. 3  „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2013. gadam ”.

•	 Noteica, ka Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu ko-
misiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma noteiktajā kārtībā var pieteikt līdz 2013. gada 15. sep-
tembrim.  

•	 Vienai personai nolēma  segt sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksas pansionātā no Sociālā die-
nesta budžeta līdzekļiem.

•	 Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri komandēja  uz Sanktpēterburgu (Krievijā) no 2013. gada 

27. līdz 29. augustam piedalīties  forumā, kuru organizē  Igaunijas–Latvijas–Krievijas  pārrobežas pro-
jekta „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot  dzīves kvalitāti lauku apvidos” ietvaros.

•	 Nodibinājumam „Kokneses fonds”, goda sardzes ozolu alejas izveidei, no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem  ziedos Ls 200,00 (divi simti lati).

•	 Precizēja zemes vienības platību pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas   nekustamajā īpašumā 
„Padegas”, Brandavas, Jaunpils pagastā Jaunpils novadā no 12,3 ha uz 21,51 ha. 

•	 Piešķīra Jaunpils ciemata centrā esošajam dambim un slūžām (būvei) nosaukumu „Jaunpils ezers” 
Dambi un slūžas uz Jaunpils novada domes vārda  reģistrēs Zemesgrāmatā. 

•	 AS „Latvenergo” piederošam ēku (būvju) īpašumam piešķīra  nosaukumu „Transformatoru 
apakšstacija TP-7840”, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 00186, būves 
kadastra apzīmējums 9056 002 0064 006, un būvei piešķīra adresi „Transformatoru apakšstacija 
TP-7840”, Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 

•	 Dome nolēma pārdot uz nomaksu nekustamo īpašumu „Mežasveikuļi”, jo savas pirmpirkuma tie-
sības, likuma noteiktā kārtībā pieteica  zemes nomnieks.

•	 Apstiprināja  domes sēžu grafiku 2013.  gada  pēdējiem četriem mēnešiem

Dome, komiteja Septembris Oktobris Novembris Decembris
Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo lietu komiteja 4 9 6 4

Attīstības komiteja 11 16 13 11
Finanšu komiteja 18 23 20 11
Domes sēde 26 31 28 19

Komiteju sēdes notiks  trešdienās plkst. 16.00.
Domes sēdes notiks mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00.
Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties.

•	 Dome slēgs līgumus par  nekustamo  īpašumu  „Mazapsāji”, „Veikals-kiosks” un „Valdnieki”  pār-
došanu, jo likuma noteiktā kārtībā nomnieki pieteica savas pirmpirkuma tiesības. 

•	 Biedrībai RAC „Rats”, juridiskā adrese „Jaunkalni”, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā,   
Dome nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu  LVL 200,00 (divi simti lati) apmērā projekta „Nāc pul-
kā”, kurš tiks iesniegts Kopienu iniciatīvu fonda programmas „Atbalsts kopienu  centriem” atklātajā 
konkursā.

•	 Domes priekšsēdētājas vietnieci Daci Adiņu  deleģēja rīkojumu parakstīšanai par priekšsēdētājas 
Ligitas Ginteres komandējumiem, kuriem nav nepieciešams  pašvaldības finansējums.

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

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

22.09.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Jaunpils novada domes izpilddirektors – 
Pēteris Baranovskis



Jaunpils Vēstis2

Daudzi Jaunpils novada pensionāru biedrības biedri ar nepa-
cietību gaidīja ekskursiju, kas bija paredzēta 2013. gada 22. un 
23. augustā, kura tapa ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansē-
tā projekta „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” un Jaunpils novada domes 
līdzfinansējuma atbalstu, lai mēs uzzinātu par Lubānas pensionā-
ru biedrības darbu, kura 
arī apgūst  minētā fonda 
finansētos projektus, ie-
gūtu jaunas atziņas, ko 
izmantot savā turpmākajā 
darbībā, pa ceļam apska-
tot ievērojamus dabas un 
apskates objektus.

22. augustā mēs jaukā 
noskaņojumā devāmies 
ceļā. Pirmais apskates ob-
jekts –  Koknese LIKTEŅ-
DĀRZS. Daudzi LIK-
TEŅDĀRZU apmeklēja 
pirmo reizi. Ar lielu inte-
resi sameklējām Jaunpils 
pensionāru biedrības, no-
vada domes un muzeja ie-
stādītos kociņus. Pensionāru biedrības iestādītā lapegle Nr. 677 aug 
vareni! Arī šoreiz ziedojām LIKTEŅDĀRZA turpmākai izveidei.

Tālāk mūsu ceļš gar likteņupi Daugavu veda uz Krustpili. Ap-
skatījām Krustpils pili, kas vairāk kā 300 gadus bijusi baronu fon 
Korfu dzimtas īpašums. Tā ir viena no senākajām viduslaiku pilīm 
(1237. g). Pils „brūnā dāma” mūs netraucēja.

Pilī no 1921. gada līdz 1993. gadam saimniekoja armijas daļas. 
Interesanta ekspozīcija saglabājusies no padomju armijas 50 saim-
niekošanas gadiem. No atjaunotā pils torņa pavērās skaists skats uz 
Krustpils luterāņu baznīcu, muižas saimniecības ēkām un parku, 
bet pāri Daugavai redzama Jēkabpils vecpilsēta. 

Nākošo apskatījām Jēkabpili. Interesanta vecpilsēta ar senlaicī-
gām celtnēm, skaistu centrālo laukumu (senais tirguslaukums) – 
svariem, aku, lūša strūklaku un teikām. Sakopta pilsēta ar skaistu 
promenādi gar Daugavas krastu.

Mūsu ceļš vijās tālāk uz Atašienes pagasta „Skujiņām”, kur mūs 
sagaidīja ļoti atraktīvais Jānis Zalāns ar privāto un plašo retromoto-
ciklu un dažādu armiju formas tērpu kolekciju. 

Tālāk dodamies uz Varakļānu pili-muzeju. Priecājāmies kā vie-
tējie saglabā un atjauno 18. gs. grāfa M. Borha pili un ainavu parku. 
Parkā apskatījām arī Mīlestības akmeni, klausījāmies arī stāstus par 
šīm vietām.

Atgadījās negaidītais – sabojājās mūsu autobuss. Visi jutām līdzi 
mūsu šoferītim Guntim.

Ceļu uz z/s „Zvejnieki” turpinājām ar autobusu no Murmastie-
nes „Ceļavēja”, kuru palīdzēja atrast gan mūsu gide Zaiga, gan arī 
Lubānas pensionāru biedrības vadītāja Olga. „Zvejnieki” atrodas 
Lubāna ezera krastā, kura vienīgā Latvijā atrodas  ezera krastā. Tur 
mūs cienāja ar ļoti gardu zivju zupu. Saimnieks ar lepnumu stāstī-
ja par ezeru, tā klāniem, senatnes un tagadējo dzīvi. Lubāns mūs 
skaists un varens sagaidīja un pavadīja ar krāšņu saulrietu.

Nakšņojām Lubānā skolas sporta zālē. Paldies Lubānas pensio-
nāru biedrības „Cerība” vadītājai Olgai Deksnei, Lubānas vidussko-
las vadībai par sagādāto iespēju skolā pārnakšņot un pabrokastot.

23. augusta rītā bijušais ilggadējais (strādāja no 1975. g. līdz 
2009. g.), dziedošais Lubānas novada mērs Miķelis Gruzītis mūs 

iepazīstināja ar Lubānu. 
Lubāna ir ļoti sakopta, 
zaļa pilsēta; pārdomā-
ti veidota saimnieciskā 
dzīve, tiek izmantota kat-
ra iespēja, lai iedzīvotāji 
justos labi savā pilsētā; ir 
vidusskola, bērnudārzs, 
mākslas  skola, aprūpes 
centrs, 2 ātrās medicī-
niskās palīdzības mašī-
nas, kultūras nams, bib-
liotēka, jauniešu centrs, 
pensionāru centrs „Ce-
rība”. Vairāk kā 750 ga-
dus, cauri visām varām 
un kariem pilnīgi sagla-
bājusies Lubānas evaņ-

ģēliski luteriskā baznīca. Pilsētai cauri tek Aiviekste. Aiviekstes 
krastā apmeklējām tur izveidoto piemiņas vie tu represētajiem lubā-
niešiem, kur no klausījāmies Miķeļa Gru zīša komponēto dzies mu, 
paša autora izpildījumā, tas bija emocionāli skais ti.

Cilvēki no Lubānas neaizbrauc! Lubānas novads ir līdzīgs mūsu 
novadam. Tā platība ir 346,96 km2, iedzīvotāju skaits 2778, no tiem 
637 pensijas vecumā. Pensionāru biedrības biedri ir 30.

Lubānas pensionāru biedrības „Cerība” nelielajās telpās mūsu 
biedrības aktīvisti devās uz pieredzes apmaiņas pasākumu. Mūs sir-
snīgi sagaidīja un Lubānas pensionāri pastāstīja par savu darbību 
un parādīja sakrāto pieredzi fotoattēlos un aprakstos. Mēs ieguvām 
jaunus līdzīgi domājošus draugus.

Pārējie ekskursanti devās uz akmeņu parku „Vaidavas”. Ekskur-
siju turpinājām ar autobusiem, ko atsūtīja Jaunpils domes priekšsē-
dētāja Ligita Gintere. Liels sirsnīgs paldies no mums visiem! Paldies 
arī šoferīšiem – Stasim, Rostikam, Aivim un Jānim!

Atceļā apskatījām Cesvaines pili (1896. g.). Pils  rūpīgi atremon-

tēta pēc ugunsgrēka 2002. gadā. Daudzas telpas restaurētas un 
pieejamas apskatei, daudzas vēl remontējamas, skaists skats paveras 
no pils torņa uz Cesvaini un tās apkārtni.

Klintainē mēs baudījām neaizmirstamu braucienu ar vikingu 
laivu „Lāčplēsis” pa Pļaviņu HES appludināto Daugavu. Braucie-
nā kapteinis ar īsta sēlieša azartu stāstīja Sēlijas leģendas un rādīja 
Oliņkalnu un Sēlpils pilsdrupas.

Sirsnīgs paldies ekskursijas organizētājiem!
Judīte Kalme, Mārīte Kazmina

Interesantā ekskursija

Pensionāru 
biedrībā 
„Jaunpils”...

•	 2. oktobrī plkst. 13:00 „Rata” 
telpās notiks pensionāru biedrības 
„Jaunpils” valdes pārvēlēšanas sa-
pulce, kā arī Borisa un Ināras Tete-
revu fonda finansētā projekta „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies” ietvaros pare-
dzētā Tukuma slimnīcas galvenās 
ārstes Dzintras Rabkēvičas lekcija 
par pacientu tiesībām plkst. 14:00.

•	 18. oktobrī Kaķenieku kultūras 
namā kārtējais pagastu draudzības 
vakars „Čību balle”. 

•	 Turpina darbību pensionāru 
biedrības līnijdeju grupa „Vēlzie-
des”, kura darbību sāka 2003. gadā 
9. novembrī Silvijas Lāces rosināta 
un viņas meitas Artas un pēc tam 
mazmeitas Santas vadībā. Pēc tam 
vadību pārņēma un joprojām tur-
pina Dace Pobusa un tiek aicināti 
pievienoties jauni dejotgribētāji.

•	 Joprojām tiek pieņemta ma-
kulatūra katru trešdienu no plkst. 
10:00–12:00 pensionāru biedrības 
telpās.

•	 Atkal mūsu biedrību atcerējās 
un apdāvināja Vita Leite. Par to liels 
paldies viņai. 

Austra Sipeniece

Sākumskolas „Labākā klase” viesojas Ventspilī
Jau otro gadu, sadarbībā ar Jaunpils novada 

domi, skolā tiek organizēts konkurss – „Labākā 
klase”. Šo titulu un apmaksātu autobusu ekskursi-
jai pa Latviju ieguva 4.a klase, 8. klase un 12. klase. 
Audzinātāji I. Skricka, A. Zaremba un D. Adiņa. 

Pienāca 31. maija rīts 
skolā. Skolēni un skolotāji 
sapulcējās uz skolas no-
slēguma rīta līniju. Līnijā 
paziņoja, ka 4.a klase ir 
ieguvusi ,, Labākās klases” 
titulu sākumskolā. Mums 
tas bija negaidīts prieks un 
ļoti liels pārsteigums. Par 
šo titulu mums uzdāvināja 
bezmaksas ceļu ekskursi-
jai. 

Tā 26. jūnija rītā sēdāmies autobusā un devāmies 
ceļā uz Ventspili. Pirmais pieturas punkts bija Mini 
zoodārzs ,,Desu ciemā.” Tur brīvā dabā staigā dažā-
di dzīvnieki – dažādu sugu vistas, pīles, zosis, mazas, 
brūnas cūciņas, poniji, lēkā trusīši, staigā kaziņas. 
Daži dzīvnieki bija apskatāmi būros. Pats dīvainākais 
ko mēs tur ieraudzījām bija tas, ka melna vārna sēdēja 

saimniecei uz pleca. Vārna bijusi maziņa atrasta un 
pieradināta dzīvot kūtī, bet tur tai nav paticis un viņa 
pārcēlusies uz virtuvi, bet tur sataisījusi tādu ,,barda-
ku”, ka saimniece viņu tomēr izlikusi laukā. 

Tālāk devāmies uz jūras malu, kur sēdāmies kuģītī 
,,Jēkabs” un izbraucām nelielu līkumu. Visiem ļoti 
patika. Nākošais pieturas punkts bija Ventspils bānīša 
dzelzceļa stacija. Tur nopirkām biļetes un sēdāmies 
Bānītī, lai aizbrauktu līdz ,,Lemberga hūtei.” Tur mēs 
pavadījām daudz laika. Uzkāpām kalnā pašā augšā. 
Tur sastapām statuju ,,Staltbriedi”, redzējām Ventspils 
panorāmu. Skolēni piedalījās dažādās ūdens atrakci-
jās. 

Laiks paskrēja ātri un nācās sēsties autobusā, lai 
dotos uz ,,Bērnu rotaļu lau-
kumu.” Atpūtušies, papus-
dienojuši, devāmies ceļā uz 
,,Džungļu taku.” Tur bija jā-
pārvar dažādi šķēršļi, kurus 
skolēni ar prieku bez grūtī-
bām pārvarēja. Ekskursi-
jas noslēguma punkts bija 
Ventspils jūras Mols. Uz 
Mola mūs pārsteidza lietus. 

Bijām spiesti sēsties autobusā un doties mājupceļā. 
Skolēnu sejās bija prieks par piešķirto ekskursiju, ap-
skatītajām vietām un pavadīto laiku. 

Lielu paldies sakām skolas vadībai – Jānim 
Liepiņam, Gitai Leimanei, Irēnai Martuzānei kā 
arī Jaunpils novada Domes priekšsēdētājai Ligitai 
Ginterei. Paldies arī mūsu pacietīgajam šoferītim 
Stasim, jo viņam bija mūs jāizvadā uz daudzām 
vietām.

4.a klases audzinātāja 
Ineta Skricka 

Pasākumi skolā 
septembrī

No 09.09.–13.09. Dzejas dienu pasāku-
mi skolā. Radošo darbu konkurss „Es ru-
dens juceklī”.

13.09. Pirmsskolas audzēkņu un 1.–4. kla-
šu skolēnu tikšanās ar dzejnieku U. Ausekli 
un mūziķi U. Fridrihsonu.

13.09. „Grāmatu galds” skolas zālē.
No 11.09.–15.09. skolas delegācija vie-

sojas Tallinas Mahtras ģimnāzijā.
No 23.09.–27.09. drošības nedēļa skolā 

„Droša un veselīga vide”. Tikšanās ar valsts 
un pašvaldības policijas pārstāvjiem.

27.09. 1.–12. klašu Olimpiskā diena.
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Jaunpils kultūras ziņas

Zinību diena Jaunpils vidusskolā

Šogad Zinību diena bija lietaina un auksta, bet krāsainu to padarīja skolēnu smaidi, 
atkalredzēšanās prieks, čalas un košie, saviem mīļajiem skolotājiem sarūpētie, rudens ziedi 
viņu rokās. 

Rīts sākās ar pulcēšanos klasēs, kam sekoja svinīgā līnija skolas sporta zālē un pēc tās – 
skolēniem pirmā audzināšanas stunda, bet vecākiem – sapulce skolas zālē.

2. septembrī skolas gaitas Jaunpils vidusskolā un bērnu dienas centrā „Zemenīte” uzsāka 
325 audzēkņi, no kuriem – 83 bērni pirmskolā un 242 skolēni 1.–12. klasē. Mācības 1. klasē 
uzsāka 22 skolēni, audzinātāja Ineta Skricka. Pedagogu skaits, tostarp arī atbalsta personāls, 
tāpat kā iepriekšējā mācību gadā – 34.

Skolas direktors Jānis Liepiņš, Zinību dienā uzrunājot vecākus, kuri bija pulcējušies skolas 
zālē uz pirmo kopīgo sapulci, atskatījās uz aizvadīto mācību gadu – skolas akreditāciju, jauno, 
2012./2013. gadā ieviesto speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucē-
jumiem, skolas 150 gadu jubilejas pasākumiem. 

Direktors informēja, ka skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām, dienasgrāmatām un 
pašvaldības finansētām darba burtnīcām, kuras glabāsies pie priekšmetu skolotājiem un tiks 
izsniegtas mācību stundās. Izņēmums varētu būt svešvalodas un mūzika, kur skolotāji atzi-

nuši, ka dažkārt ir nepieciešams darba burtnīcas dot līdzi skolēniem mājas darbu izpildīšanai 
un priekšmeta apgūšanai.

Tāpat sapulcē tika ziņots, ka skolēnu ēdināšanā izmaiņu nav un arī autobusi uz un no sko-
las kursēs tāpat kā iepriekšējā mācību gadā.

Savukārt, direktora vietniece audzināšanās darbā Irēna Martuzāne informēja, ka, tāpat kā 
iepriekš, arī šajā mācību gadā skola piedāvā dažādus interešu izglītības pulciņus – pirmo pa-
līdzību, zīmēšanu, kori, aerobiku, tautiskās dejas, teātra pulciņu, čaklās rokas, skatuves runu, 
futbolu, basketbolu, jaunsargus, datorzinības un šī gada jaunumu – programmēšanas pama-
tus. 

Vecākus sapulcē uzrunāja arī novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, uzsverot, ka 
bērni ir vecāku lielākā bagātība un vērtība. Priekšsēdētāja aicināja atrast laiku sarunāties ar 
savām atvasēm, uzklausīt, atbalstīt, mācīt un, ar pašu piemēru, radināt pie veselīga dzīvesvei-
da.

Informāciju sagatavoja Līga Eidmane-Kabaka
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Muzeja ziņas

Ir sācies septembra mēnesis, kad visbiežāk uzrunas sākam ar vārdiem: „Labas sekmes!”. To 
arī novēlam visiem mūsu muzeja draugiem, apmeklētājiem un sadarbības partneriem.

Latvijas Tautas frontei – 25
Atzīmējot šo jubileju un sekmējot ar Tautas frontes darbību saistītu kultūrvēsturisku 

materiālu apzināšanu, komplektēšanu un popularizēšanu, Jaunpils muzejs veido izstādi par 
Trešo Atmodu un Tautas frontes izveidošanu Jaunpils novadā. Izstāde būs ceļojoša, lai to 
varētu eksponēt Jaunpils vidusskolā, bibliotēkās, paralēli rīkojot tikšanās ar tautfrontie-
šiem. Izstādes ietvaros notiks arī grāmatas „LTF Tukumā. Cerētais un sasniegtais” prezen-
tācija. Grāmatā būs arī Jaunpils muzeja darbinieku sagatavotais informatīvais  un vizuālais 
materiāls par Atmodas laika aktivitātēm Jaunpils novadā. Grāmatas izdošanu finansiāli at-
balstīja Jaunpils novada dome.

Mēneša glezna
Akciju turpina Artura Kristiņa glezna „Ērģelnieki un Jaunpils baznīca 1994. gads”. Arturs  

Kristiņš savos darbos iemūžinājis Jaunpils skaistākās dabas ainavas un vēsturiskās celtnes. 
Glezna Jaunpils muzejam dāvināta pēc darbu izstādes Jaunpils muzejā 2008. gadā. Glezna 
šobrīd apskatāma Jaunpils Pilskunga kabinetā.

Jaunumi 
Pilskunga kabinetā

Šobrīd Jaunpils Pilskunga ka-
bineta interjeru papildina por-
celāna trauki no Jaunpils muzeja 
krājuma. Porcelāna galda piede-
rumi izgatavoti Bavārijā, Rīgā Je-
sena fabrikā un Ķīnā.

Pirms projekta pārbaude 
Jau esam informējušas, ka kopā ar Jaunpils novada attīstības nodaļu sagatavojām 

projekta pieteikumu projektu konkursā „Lauku mantojuma saglabāšana un atjauno-
šana”. Veiksmīgi tika izturēta projekta konkursa 1. kārta, tādēļ 23. augustā pie mums 
ieradās komisija, lai dabā pārliecinātos par projekta nepieciešamību un iespējamajām 
pozitīvajām vizuālajām un saturiskajām pārmaiņām Jaunpils muzejā. Iespējams, jau 
drīzumā komisija būs sagatavojusi savu slēdzienu pēc visu atbalsta pretendentu ap-
meklējuma.

Satiec savu novadnieku
Jau ilgāku laiku esam veikušas savu novadnieku apzināšanu. Jaunpils novada mājas lapā iz-

veidota atsevišķa sadaļa Novadnieku enciklopēdija. Katru gadu sniedzam informāciju Tuku-
ma novada gada grāmatas izveidē. Nu jau otro gadu sagatavojam brošētu izdevumu par mūsu 
ļaudīm un sabiedriskajām aktivitātēm. Nu esam iecerējušas iet vienu solīti tālāk, lai iepazīsti-
nātu ar mūsu ļaužu devumu un novadnieku veiksmes stāstiem, kam Jaunpils ir dzimtā puse 
un ir bijis labs starta laukums visai dzīvei. Pasākumu cikls sauksies „Satiec savu novadnie-
ku...” Šobrīd veicam visas nepieciešamās aktivitātes, lai sagatavotu pirmo šī cikla pasākumu, 
kas iecerēts oktobrī. Kā pirmie ar sava novada ļaudīm tiksies ļoti senas jaunpilnieku Rumbu 
dzimtas pārstāvji.

Tēlniece Olita Nigule veic darbu atlasi izstādei Jaunpils izstāžu zālē. Pasākumā aicināsim 
piedalīties dzejnieku Augustu Elmāru Rumbu un vēsturnieci Annu Rumbu.

Jnformāciju sagatavoja un visiem: „Labas sekmes” vēl
Ligija Rutka,

Jaunpils muzeja vadītāja

Viesatu kultūras namā
28. augustā Viesatu kultūras namā notika pasākums „Esmu jau 

pirmklasnieks’’. Šie svētki Viesatu pagastā jau notiek  vairāk kā 15 ga-
dus. Tiek aicināti bērniņi, kuri septembrī uzsāk mācības 1. klasē. 
Šajā gadā skolas gaitas uzsāka Alise Niedre, Annija Rasa un Kristians 
Petrovs. Bērniem tiek dāvinātas dāvaniņas ar dažādiem skolas pie-
derumiem. Bērniem notika  nodarbības, kuras šoreiz bija ieradušās 
vadīt skolotājas – Neaizmirstulīte (Agita Kalviņa) un Punktiņa (Inga 
Kalviņa). Bērni savas iemaņas parādīja latviešu valodas, matemātikas, 
rokdarbu, zīmēšanas un  mūzikas nodarbībās. Pasākumu noslēgumā 
bērni varēja aktīvi lēkāt pa piepūšamo pili!

Skolotājas šajā pasākumā pārliecinājās, ka Viesatās ir ļoti gudri un 
skolai  sagatavoti bērni!

Lai jauks, notikumiem bagāts, 
zinošs mācību gads!

Agita Kalviņa, 
Viesatu kultūras nama vadītāja

Pēc tik garas un neparasti 
skaistas vasaras, kad rudens dar-
bu vairums apdarīti, palēnām 
savu darbību iegriež arī Rats.

 � 24.09. plkst. 17.00 uz  pir mo 
tikšanos gaidām visus, kuri pie-

teikušies angļu valodas nodarbībām ar NVA kuponiem. 
Tad arī vienosimies par grupu sadalījumu, par mācību 
laikiem, par mācību materiāliem.

 �Pieteikšanās autovadītāju kursiem – 24.09., 

1.10., 10.10., 15.10. plkst. 18.00, mācības sāksies 
17.10 plkst. 18.00, tad precizēsim nodarbību laikus.

 �27.09. pl. 16.00 skolotāja Sarmīte gaidīs uz tikša-
nos augumā un gados mazākos angļu valodas interesen-
tus – gan pirmsskolniekus, gan sākumskolas bērnus.

 �Ar oktobri pie mums atkal gatavs braukt dr. Dainis 
Logins – adatu terapeits, hipno- un psihoterapeits, nar-
kologs. Lūdzu interesentus pieteikties iepriekš, lai varētu 
vienoties par dienām un apmeklējuma laiku.

Papildus informācija – Andra, telefons 29283903 (lū-
dzu zvanīt pēcpusdienās).

6. septembrī Irlavā notika Novadu 12. Grāmatu svētki, 
kuros piedalījās Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas 
novadu bibliotekāri, kā arī lielāki un mazāki grāmatu 
draugi. 

Svētkus atklāja Irlavas un Lestenes pagastu pār-
valdes vadītājs Vilnis Janševskis un Tukuma novada 
Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs. „Latvijas Avīzes” 
politiskajā diskusijā par tēmu „Pacienti rindās – vai 
slimnīcu par maz un ārsti par lēnu?„ aktīvi iesaistījās 
11. Saeimas deputāts Valdis Zatlers, veselības ministre 
Ingrīda Circene un Tukuma novada domes deputāte 
Dagnija Staķe. 

Svētku laikā katrs varēja atrast sev interesējošu tikša-
nos vai nodarbošanos. Bērni aktīvi darbojās radošajās 
darbnīcās un apmeklēja tikšanos ar fantastikas rakstnieci 
Lauru Dreiži. Tikmēr pieaugušajiem grāmatu draugiem 
bija iespēja tikties ar Mudīti Šneideri par grāmatu „Lilita 
Bērziņa. Dēļ tavām acu liesmām” un ar „Latviešu spēka 
zīmes” autori Brigitu Ektermani. Savukārt, hokeja faniem 
bija iespēja tikties ar Armandu Puči.

Svētku noslēgumā notika jaunāko grāmatu izloze, 
kurā arī Jaunpils un Viesatu grāmatu draugi ieguva sev 
labas un vērtīgas grāmatas. Pēc izlozes sekoja virtuāls ce-

ļojums „Rīga – Pekina” kopā ar aktrisi Ilonu Balodi un 
mūziķi Rolandu Ūdri.

Sakām lielu paldies visiem Jaunpils un Viesatu grāma-
tu draugiem, kuri atbalstīja savas bibliotēkas un piedalījās 
bibliotēku organizētajā braucienā uz Irlavu.

Inga Papendika un Sandra Šteina, 
Jaunpils un Viesatu pagastu bibliotēku vadītājas

 Sveiciens rudenī! 

Ikgadējie Novadu Grāmatu svētki aizvadīti
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Jaunpils kultūras ziņas

Viršu mēnesis – septembris
Ar skolu zvaniem ir iezvanīts devītais gada mēnesis, kuru senie latvieši  sauca par viršu jeb silu mē-

nesi. Pirmais rudens mēnesis sev līdzi nes dabas velšu bagātības gan mežos, gan laukos. Pamazām pildās 
pagrabi un klētis, veidojas krājumi ziemai.

Senajiem latviešiem svinamā diena septembrī bija Miķeļi  jeb  Miķeļdiena (29. septembris), 
kuru tie uzskatīja par gada auglīgās 
daļas aizvadīšanas svētkiem. 

Miķelis latvju dainās saukts par 
labu un bagātu vīru, arī par maizes 
tēvu, kas saistās ar rudens ražas ie-
nākšanos. Miķeļos parasti kāva aunu, 
āzi vai sivēnu, kas tika barots īpaši šai 
dienai un saukts par Miķelīti. Svēt-
ku mielastam saimnieces cepa īpašu 
Jumja maizes klaipu. Saimnieks alus 
iesalam ņēma graudus no katras sē-
jamās labības. Tā kā Miķeļi iekrita 
visbagātākajā gadalaikā, tad mielasta 
galds šai dienā bija ēdienu pārpilns.

Pasākumi un koncerti 
2. septembrī, sadarbojoties 

ar Viduslaiku krodziņu, Jaun-
pils muzeju un Jaunpils bib-
liotēku, skolēniem bija iespēja 
darboties radošajā darbnīcā, 
apskatīt Jaunpils muzeju bez 
maksas un nofotografēties īpa-
ši veidotā foto stūrī. Priecāja-
mies, ka šo izdevību izmantoja 
ne tikai Jaunpils, bet arī Tuku-
ma, Auces un Dobeles novada 
iedzīvotāji!

12. oktobrī plkst. 22:00 visi 
laipni aicināti uz Rudens balli 
Jaunpils pilī. Spēlēs grupa „Ga-
laktika” un Normunds Zušs no 
Rēzeknes.

Amatiermākslas kolektīvi – pulciņi
Rudens ir klāt un no 1. oktobra savu darbību atsāk Jaunpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, 

kuru mērķis ir nodrošināt amatiermākslas procesa nepārtrauktību Jaunpils novadā. 

Uzdevumi darbības mērķa sasniegšanai:
1. virzīt kolektīvu uz rezultātu un darbības kvalitāti, piedaloties skatēs un festivālos;
2. rast iespēju dalībniekiem brīvi izvēlēties radošās darbības jomu;
3. organizēt kolektīviem regulāru mēģinājumu un koncertdarbību gan vietējā mēroga, gan valsts 

mēroga pasākumos;
4. savstarpēji sadarboties ar visiem kultūras nama kolektīviem un vadītājiem;
5. veidot koncertprogrammas dažādu pasākumu ietvaros.

2013./2014. gada sezo-
nā darbosies sekojoši ko-
lektīvi:

•	 Jaunpils jauktais ko-
ris – vadītāja Lāsma Pom-
mere, kormeistars Ārijs 
Ādamsons

•	 Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Jaunpils” – 
vadītājs Jānis Liepiņš

•	 Jauniešu deju kolek-
tīvs „Atsperīte” – vadītāja 
Žanna Kļava

•	 Senioru vokālais an-
samblis „Pīlādzītis” – va-
dītāja Agrita Aleksejenoka

•	 Līnijdeju grupa „Vēlziedes” – vadītāja Dace Pobusa 
•	 Bērnu vokālais ansamblis „Ķipariņi” – vadītāja Agrita Aleksejenoka
•	 Vokālā grupa „Vocalica” – vadītājs Ainārs Plezers
•	 Lietišķās mākslas pulciņš – vadītāja Velga Pavlovska

Kolektīvi sezonu atsāks ar 1. oktobri. Laipni aicināti ir esošie pulciņu dalībnieki un, protams, 
arī jauni dalībnieki!

Kolektīvu mēģinājumu laiki un vietas:
Kolektīva nosaukums Diena, laiks Vieta

Jauktais koris Pirmdiena 18.00–20.30
Ceturtdiena 18.00–20.30

Jaunpils 
vidusskola

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jaunpils”

Otrdiena 20.00–22.00
Ceturtdiena 20.00–22.00 Jaunpils pils skatuve

Jauniešu deju kolektīvs
„Atsperīte”

Piektdiena 19.00–22.00
Svētdiena 12.00–14.00 Jaunpils pils skatuve

Ansamblis „Pīlādzītis” Otrdiena 18.00–20.00
Ceturtdiena 18.00–20.00

Jaunpils pils
aizskatuve

Līnijdeju grupa „Vēlziedes” Otrdiena 13.00–15.00 Jaunpils pils Lielā zāle

Bērnu vokālais ansamblis „Kipariņi” Otrdiena 17.00–18.00 Jaunpils pils aizskatuve

Lietišķās mākslas pulciņš Pēc vie nošanās Sporta nams

Vokālā grupa „Vocalica” Trešdiena 19.00–21.00 Jaunpils pils aizskatuve

Mēģinājumu laikos var būt izmaiņas! Sekojiet līdzi informācijai! 

Sezonas prioritātes 
•	 Līnijdeju kolektīva „Vēlziedes” 10 gadu jubilejas pasākums 2013. gada 9. novembrī
•	 Jaunpils kora 90 gadu jubilejas pasākums 2014. gada 26. aprīlī. 
Lai visiem dārzos bagātīga rudens raža, bet sirdīs vēl saulaina, silta un krāsaina vasara!
Uz tikšanos pasākumos!

Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena 
Kultūras pasākumu organizatore Inga Krūtaine

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktivitātes
Šis gads jau iet uz beigām un dāmu klubs „Vīgriezes” grib padalīties ar jums par savām 

jaunajām un neaizmirstajām aktivitātēm pagājušajā laika posmā. 
27. jūlijā dāmu klubs „Vīgriezes” kopā ar līnijdejotājām devās ekskursijā uz Latgali. Mīļi 

mūs uzņēma senioru līnijdejotājas „Bokonu brūklenes” Viļānu novada Dekšārēs. Sniedzām 
priekšnesumu un dejojām kopīgās līnijdejas. Sagaidot mūs cienāja ar gardu zupu un dažādiem 
Latgales gardumiem. Kolektīvs ir mūsu draugi jau vairākus gadus, kas aicina mūs ciemos 
un beidzot radās izdevība aizbraukt, jo uz Aglonu brauca mūsu novada audžuģimenes. 
Naktsmītnes bija Aglonā un tāpēc bija iespēja apskatīt Kristus karaļa kalnu. Fantastiska vieta 
ar īpašu, dievišķu auru. Sajūta, ka tur apstājas laiks. Otrajā dienā apmeklējām Aglonas Bazi-
liku. Tā ir vieta, kura kalpo pārdomām un svētīgām atklāsmēm. Audžuģimeņu noslēgumu 
pasākumā līnijdejotāju kolektīvs sniedza priekšnesumu un iepriecināja visus ar savām dejām. 
Mājupceļš 6 stundu garumā, pagāja nemanot, jo visi braucēji – lieli un mazi vienojās kopīgās 
dziesmās. Par sniegto iespēju kolektīvs saka lielu paldies Dacei Adiņai, Ligitai Ginterei, Vijai Ra-

sai,  Ilzei Rasai, mūsu 
šoferītim Stasim un vi-
sām jaukajām audžu-
ģimenēm. 

Dāmu klubs „Vī-
griezes” šajā gadā ir 
kuplinājis un pie-
dalījies daudzos pa-
sākumos, kas noti-
kuši mūsu novadā. 
Piedalījāmies aerobi-
kas festivālā, Jāņu ie-
līgošanas pasākumā 
un viduslaiku svēt-
kos. Apmeklētas te-
ātra izrādes gan Rīgā, 
gan Liepājā.

Siltā un saulainā 25. jūlija svētdienā dāmas ar savām ģimenēm devās ekskursijā uz „Valgu-
ma pasauli”, lai kopā izstaigātu interesanto „Baskāju taku”. Vienam otru atbalstot tika pārva-
rēti dažādi šķēršļi, lai noslēgumā baudītu rožu ziedlapiņu, paparžu un jūras sāls kāju vanniņu 
un atgūtu spēkus dzerot dažādu zālīšu tēju. Tā kā daudzas no mums šovasar nebija bijušas pie 
jūras, tad devāmies turp, lai pamērcētu kājas jūras ūdenī un justu jūras spirgto vēju. Mājup 
braucot izbraucām 
caur seno, majestā-
tisko Vecmoku lie-
pu aleju un apmek-
lējām Jaunmoku 
pils parku.  

Jūlijā bija saulai-
na jauka ekskursija 
uz Cēsīm kopā ar 
Anennieku, Kaķe-
nieku un Dobeles 
dāmu klubiem. 
28. septembrī ga-
tavojamies kopīgai 
rudens ekskursijai 
uz Siguldu.

Mīļi un sirsnīgi 
sveicām savas mei-
tenes Moniku un 
Ilgu viņu jubilejās. Un novēlam, lai ikvienai no mums un jums sasniedzot viņu dzīves gadus 
būtu tikpat spēka, enerģijas un dzīves prieka.

Visi šie jaukie pasākumi mums ir devuši spēku, pozitīvas emocijas, enerģiju, lai visu iesāk-
to un iecerēto turpinātu.

Dāmu kluba „Vīgriezes” vārdā, Indra

2012./2013. gadasezonas pašdarbnieki Jaunpils kultū-
ras nama jubilejā. 
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visa dzīve – viena gaidīšana
ūdensrozes ziedā paslēpies viens 
                                  skūpsts
visa dzīve – viena ziedēšana
ziemas salā uzplaukst sapnis neno-
plūkts
visa dzīve – viena mīlēšana
skaties
raugies skaidrām acīm pasaulē
visa dzīve – viena piedošana
to – ko nepaspēji
rudens vējiem izlūgties
visa dzīve – viena dejošana
malā nepaliec
nāc – piedalies...
                           /I. Tora/

Jaunpils novada dome 
sveic septembra jubilārus 

nozīmīgās jubilejās!
Inesi Eglīti 

Aigaru Mizgu 
Inesi Ozoliņu 
Tālivaldi Rutki 
Vilmu Stūri 

Lilitu Arbidāni 
Dzintru Dubulti 

Staņislavu Nikolajevu 
Antoņinu Ābeli 
Irēnu Jakovļevu 
Ausmu Kleimani 
Lizeti Ansoni 

Maigoni Birģeli 
Gunāru Blūmu

Mirdzu Guļevsku 
Dzidru Jauci 

Skaidrīti Klepermani 
Ēriku Līdaku 

Jadvigu Pramalti
Ritu Šeršnovu 
Dzidru Štolceri 

Ilmu Urbāni

tev šodien uzdāvinu daļiņu
no savas sirds
to plaukstā paturi un paveries
tur maza zīle mirdz
kā maza zīle dzīves kokā plūkta
ir mana mazā dāvana – no sirds
to plaukstā paturi un paveries
un sargā –
es uzticu tev daļiņu
no savas zīles sirds...
                                   /I. Tora/

Jaunpils novada dome 
apsveic jaunlaulātos:

Martu Matvejevu un 
Rahimu Rustamovu  

Ivetu Fogeli un Gati Lorenci 
Lindu Skudru un Renāru Gravu

Lieni Borherti un Ivaru Mucenieku
Kristiānu Bolūdi un Ojāru Eglīti

Eviju Zāģeri un Renāru Vati
Zani Unguri un Normundu Vugulu

Lieni Sproģi un Andri Ginteru
Jeļenu Burenko un Maksimu Djominu

Zaigu Zaicevu un Arni Modri
Kristīni Feldmani un Gati Didzi

Zaigu Valdmani un Haraldu  Plivču
Artu Jakovelu un Mārtiņu Lindi

             
 
 

  

SVEICAM ZINĪBU DIENĀ!

Skolas sirdspuksti ir skolēni
Bet skolas stiprums – skolotāji.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāji ir luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeri.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolotāji!

                                                      (Lāsma Stašule)

Jaunpils novada dome sveic skolēnus, skolotājus, 
skolas darbiniekus un vecākus

Zinību dienā!
Novēlam skolēniem neizsīkstošu zinātkāri un 

degsmi gūt jaunas zināšanas, 
skolotājiem izturību un pacietību, 

bet vecākiem – spēku un enerģiju kopā darboties 
ar savām atvasēm, atbalstīt un uzmundrināt!

Lūgsim tavai dvēselītei
debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
varam domās kopā būt.
      /V. Kokle-Līviņa/

Jaunpils novada dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā 
gaitā pavadot

Zentu Lidiju Dakšu


