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Paldies par brīvprātīgo 
darbu sabiedriskās 

kārtības un drošības 
nodrošināšanā

Decembra sākumā Jaunpils novada Dome uz svinīgu kopā sa-
nākšanu aicināja pašvaldības policistus un brīvprātīgos palīgus. 
Gan policijas darbinieki, gan brīvprātīgie palīgi nereti piedzīvo tik 
pat raibus mirkļus, kādi decembrī bija skatāmi mākslinieces Zanes 
Valbakas jeb Irbes darbu izstādē Jaunpils muzejā. 

Līdz ar dziesminieces Agitas Rulles samtainās balss un liego ģi-
tārstīgu dueta saspēli, brīvprātīgo palīgu pulkā tika uzņemti jaunie 
palīgi- Andris Arelis un Jānis Ņikiforovs. Paldies par drosmīgo iz-
vēli! 

Pasākuma dalībniekus svinīgi uzrunāja Jaunpils novada Domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, izsakot pateicību par atsaucību un 
palīdzību. Saviem palīgiem par atbalstu sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšanā, pateicās pašvaldības vecākais inspektors 
Mārtiņš Knops un Jānis Siliņš.

Paldies par nesavtīgi veltīto laiku brīvprātīgajam darbam sakām: 
Aivaram Miķelsonam, Aivim Krūmiņam, Arvīnam Dārziņam, Ai-
garam Dārziņam, Jānim Sīricam, Mārtiņam Knopam (junioram), 
Staņislavam Nikolajevam, Gundaram Dukam, Vilnim Rasam un 
Aināram Pašulim! 

Lai mierīgs un drošs Jaunais 2017. gads!
Baiba Rasa

Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Dzidra Krastiņa

Pašvaldības brīvprātīgo policijas palīgu sumināšanas pasākums Jaunpils 
muzejā

Jaunpils novada Domes deputāti: Ē. Strautiņš, K. Leimanis, G. Nikolajevs, 
L. Gintere, D. Adiņa, R. Altenburgs, R. Pranis, V. Pavlovska

Pasaulē ir daudz cilvēku, kuriem netrūkst ne talanta, ne 
gribēšanas,taču viņi tik un tā neko nesasniedz.

Talants un gribēšana ir tikai atspēriena punkts, lai dzīvē ko 
paveiktu.

Lai par kaut ko kļūtu ir jāstrādā. Visa pamatā ir darbs, 
amata prasme un tehniskie paņēmieni.

Lai sasniegtu kādu mērķi, pirmkārt vajadzīga apņemšanās 
otrkārt, talants, treškārt, zināšanas un māka, un visbeidzot 

– izdevība.
Lai mums viss ir līdzsvarā! Lai izdodas!

Ligita Gintere,Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja

Es novēlu  LAIKU!
Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko 
veltām viens otram.
Es novēlu VĀRDUS!
Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus.
Es novēlu MIERU!
Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts 
Tevī pašā.

Laimīgu Jauno gadu!
Dace Adiņa, Jaunpils novada Domes priekšsēdētājas vietniece

Darbīgu, gaišām domām un labiem darbiem bagātu
 Jauno gadu!

Jaunpils novada Domes deputāti
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

2016. gada 22.decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi

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

 Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi 
pateikties novada uzņēmējiem, iestāžu va-
dītājiem, zemniekiem, aktīviem un atsaucī-
giem cilvēkiem, kuru atbalstam pateicoties 
apciemojām 70 vientuļos pensionārus, 12 
bērnus ar īpašām vajadzībām. Bērni rota-
ļājās un priecājās piedaloties svētku eglītēs, 
Ziemassvētku vecītis atnesa 483 bērniem 
saldumu paciņas, 75 bērniem grāmatas un 
spēles, ~120 pensionāri Viesatās un Jaunpi-
lī kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas 
un labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un 
“Ķīšu” pansionātiem. 14 Audžuģimenes 
apmeklēja koncertuzvedumu “Grinča Zie-
massvētki”, 141 cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām un Černobiļas AES avārijas likvidā-
cijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu. 
- Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sū-
tīja:
- SIA“Joži” un SIA“Pētertāles” Sproģu ģime-
ne,
- SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimene, 
- kafejnīca „Līvas” Dagmāra Altenburga, 
- AS Jaunpils LIS,
- SIA “Levestes Dārzs” -Andris Zanķis, 
- A/S Jaunpils pienotava Viesturs Krilovs,
- AS „Kurzemes CMAS” Gatis Kaķis, 
- SIA „Amberland wood” Artūrs Balams,
- A/S Zentenes lauksaimnieks priekšsēdē-
tājs Normunds Zelčāns un Malda Niedre, 

- A/S „Greenyard horticulture Latvia” Re-
nārs Skudra un Tālis Sipenieks,
- SIA „Prostone” Mundis Kurmahers, 
- SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene,
- SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zan-
dersone,
- SIA „Jaunpils zobārsts” Ilze Rencberga, 
- SIA „Karamele” Gita Zeikmane, 
- SIA „MC” īpašnieks Modris Cīrulis, 
- SIA „Jaunpils projekts” Priednieku ģime-
ne,
- SIA „Mārksmens” Dace Broka un Aija 
Bērziņa,
- SIA “Lestenes maiznīca” Knuts un Iluta 
Rautsepi, 
- IK“Niedres O” Daila un Oskars Niedres,
- z/s”Upenieki” Birģeļu ģimene,
- z/s “Jaundziras” Andersonu ģimene,
- z/s„Ciemgaļi” Arvis Nikolajevs,
- z/s„Arāji” Metlu ģimene,
- z/s “Bramaņi” Štolceru ģimene,
- z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
- z/s „Rešņi” Kārļa Jēkabsona ģimene,
- z/s „Brīvzemnieki” Violas Lūses ģimene,
- z/s „Gundegas” Inas Gulbes ģimene, 
- z/s „Priežkalni” Arta Graudiņa ģimene, 
- z/s „Melkaļi” Lūšu ģimene, 
- z/s „Vecčakši” Ravu ģimene,
- z/s „Mazstrautiņi” Kalpu ģimene,
- z/s „Beķeri” V. Didrihsones ģimene,
- Kabaku ģimene,
- z/s„Jumpravnieki” Nikolajevu ģimene,
- Ivara Jauča ģimene,
- Valda Bieranda ģimene, 
- Biedrība „7 balles”- Kaspars Brikulis, 
- Jaunpils mednieku biedrība, 
- z/s„Mežvīni” biškope Judīte Valaine,

Nolēma ar 2016.gada 1. janvāri izbeigt 
domes struktūrvienības „Jurģu – feldšeru 
vecmāšu punkts” darbību

Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 
18/2016 „Par grozījumu Jaunpils novada 
domes 2009.gada 5. augusta saistošajos no-
teikumos Nr.1. „Jaunpils novada pašvaldī-
bas nolikums””.

Nolēma Jaunpils vidusskolā ar 2017. gada 
1. septembri izveidot Teātra pulciņu.

Lai nodrošinātu profesionālās pilnveides 
izglītības programmas „Tūrisma pakalpo-
jumu sniegšana” mācību procesu, nolēma 
ar mācību priekšmetu pasniedzējiem slēgt 
uzņēmuma līgumus par konkrēta darba 
veikšanu noteiktā periodā. Nepieciešamo 
finansējumu ieplānos Jaunpils vidusskolas 
budžetā.

Aptiprināja Nolikumu Nr.16/2016 “Par 
grozījumiem 2013.gada 13. februāra no-

likumā Nr.1 “Par Jaunpils novada domes 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību”

Apstiprināja grozījumus 08.09.2016. lē-
mumā Nr.125. „Par jaunas automašīnas-
mikroautobusa iegādi”

Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju 2017.gadā Jaunpils novada 
domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu pašval-
dības autonomo funkciju veikšanai nepie-
ciešamā transporta iegādei EUR 39 930,00 
apmērā uz 7 gadiem no Valsts kases ar no-
teikto gada procentu likmi projekta “Jauna 
pasažieru mikroautobusa piegāde Jaunpils 
novada domei” realizācijai.

Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju 2017.gadā Jaunpils novada 
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
EUR 39686,79 uz 5 gadiem no Valsts kases 

ar noteikto gada procentu likmi būvpro-
jektu izstrādes un autoruzraudzības darbu 
veikšanai ELFLA pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” ietvaros;

Pieņēma lēmumu Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Jaunpils novadā

Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 19 
/2016 „Par grozījumiem Saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2016.gadam””.

Apstiprināja nekustamā īpašuma „Jurģu 
lauki” 2016. gada 7. decembra izsoles rezul-
tātus 

Atcēla Jaunpils novada domes 2016. gada 
26.maija Domes lēmumu Nr.87 „ Par dzī-
vokļa nr.4 daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” 
atsavināšanu” 

Atcēla Jaunpils novada domes 2016. gada 
28. janvāra Domes lēmumu Nr.5 „ Par dzī-

- Biruta un Kārlis Šteini,
- Ilze Strode,
- A.Bogatajs,
- G. Doroškēvica,
- A.Busovcova,
- Aigars Jakovels,
- “Tukuma Neatkarīgās ziņas”.

Pašvaldības iestādes un struktūrvienī-
bas - P/a “Jaunpils” un SIA “Jaunpils pils” 
direktore Kristīne Liepiņa, Silva Nordena, 
Mārīte Knisle, Sandra Zariņa un kafejnīcas 
kolektīvs, Viesatu kultūras nama vadītāja 
Agita Rulle un Inga Kalviņa, folkloras kopa 
„Viesi”, Jaunpils vsk. direktors Jānis Liepiņš, 
skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne, 
Tamāra Juzupa, dziedošie, dejojošie un te-
ātri mīlošie kolektīvi. 

- Pagasta sabiedriskās organizācijas 
- Baptistu draudze, biedrība, pensionā-
ru biedrība”Jaunpils”, līnijdeju dejotājas 
“Vēlziedes” un „Vīgriezes”, Cukura diabēta 
biedrība un Jaunpils bibliotekas kolektīvs.

- Mūsu kolēģi - Baiba Rasa, Skaidrīte 
Dzeguze, Dace Adiņa, Ilze Zorika, Dita El-
lere, Elīna Liepiņa, Gvido Leiburgs un lab-
iekārtošanas dienesta kolektīvs, Lāsma Za-
riņa, Vita Petrova, Māra Zilberte, Staņislavs 
Bugaičuks, Vairis Koškins, Rostiks Ariko, 
Guntis Gulbis. 

 Pateicamies par dāvāto uzticību un ce-
ram uz kopēju sadarbību arī turpmāk. 

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, 
veiksmi un labiem notikumiem piepildītu 
Jauno 2017. gadu!

Priekšsēdētāja
Ligita Gintere

Sociālā dienesta vadītāja
Inita Lapiņa
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Izpilddirektora informācija

Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksu Jaunpils novadā

Atskatoties uz šogad paveikto esmu ie-
zīmējis svarīgākos veikumus. Katra gada 
sākums un nogale ir iepriekšējā gada re-
zultātu apkopošanas un nākamā budžeta 
plānošanas un apstiprināšanas laiks, kad 
citi darbi atvirzās it kā otrā plānā. Šī gada 
sākumā notika ievērojams solis pašvaldības 
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uz-
labošanā, tika izveidots Klientu apkalpoša-
nas centrs, kas uzsāka darbu jaunās telpās 
un kopā ar kasi tagad nodrošina apmeklē-
tājiem ērtāku pakalpojumu gan iemaksām, 
gan konsultācijā, gan dokumentu plūs-
mai. Pārcēlās uz zemāku stāvu: Sociālais 
dienests, Kancelejas vadītāja un juridisko 
pakalpojumu sniedzējs, Attīstības noda-
ļa, Nekustamo īpašumu nodaļa, Būvvalde, 
Bāriņtiesa. Uz atsevišķām telpām pārcēlās 
arī Grāmatvedības nodaļa. Domes sēžu 
zāle tagad arī ir pirmajā stāvā. Paralēli tika 
veiktas arī strukturālas izmaiņas izveidojot 
sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu. 

Šie pasākumi ir vērsti uz pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu, domes veiktspējas 
palielināšanu un darbinieku darba apstāk-
ļus uzlabošanu.

Šogad jaunās atsevišķās telpās, visi kopā, 
ir arī PSIA ”Jaunpils KS” darbinieki. Tās at-
rodas Vēju ielā Centra četrstūra atjaunotajā 
daļā. 

Iegādājāmies īpašumu “Jaunpils dzirna-

vas”, kura sastāvā ir ēkas un parkam piegu-
ļoša zeme, kā arī veicām īpašuma galvenās 
ēkas jumta daļas konservācijas darbus. Ta-
gad tiek gatavoti projekti ēku atjaunošanai 
un pielāgošanai plānotajiem mērķiem.

Esam iegādājušies arī pirmā stāva daļu 
“Jaunviekaļu” ēkā un tagad viss īpašums 
pieder pašvaldībai. 

Ir veiktas pašvaldībai piederošo ēku teh-
niskās un energo ekspertīzes (Ērģelnieki, 
Jaunviekaļas, Kalna skola, Lodes, Jaunpils 
dzirnavas, Pils), kas nepieciešamas tālākai 
projektu izstrādei. Remontējām jumta daļu 
“Ērģelnieku” ēkai. Ir izbūvēts ūdensvads 
Mesteru ielā. 

Jaunpilī ir uzstādīta skulptūra Marija, 
veikta koku kopšana, uzstādīti soli, parkā 
novietots “Mīlestības akmens”, parka takām 
daļai uzbērts segums, pasūtīts tehniskais 
projekts parka lapenei un parka labiekārto-
šanai. Ir atsvaidzināts svētku apgaismojums 
centrā.

Top arī vides elementi un norāžu zīmes, 
kas dabā parādīsies nākamajā gadā. 

Levestes sporta laukumā un Viesatu bir-
zītē uzstādīti bērnu rotaļu laukumi. 

Viesatu centra ielā izbūvēts apgaismo-
jums ar ekonomiskajiem LED gaismekļiem 
no Kultūras nama līdz Birzītei.

Paralēli pašvaldības ceļu uzturēšanai 
(grants virskārtas atjaunošana, grāvju rak-

šana, asfalta bedrīšu un virskārtas apstrāde, 
caurteku remonti) tika veikti priekšdarbi 
lai taptu pārbūves tehniskie projekti grants 
ceļiem ar intensīvāko satiksmi, kuri arī ir 
atzīti par prioritāri atjaunojamiem. Pārbū-
ve tiks veikta ar ELFLA līdzfinansējumu. 

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūrā 
ir veikti ieguldījumi, uzlabojot futbola lau-
kumus centrā un Levestē, pašu spēkiem ir 
veikti arī kosmētiskie remonti sporta zālē. 
Ir uzstādīta slingu iekārta un gaidām vēl 
aprīkojumu.

Šis gads ir iezīmējies kā projektu ga-
tavošanas laiks nākamā gada grants ceļu 
pārbūvei, mājas “Lodes” atjaunošanai ar 
lietošanas veida maiņu uz sociālo, skolas 
sporta laukuma pārbūvei, meliorācijas sis-
tēmas atjaunošanu pašvaldībai piederoša-
jos īpašumos, ir pienācis laiks atjaunot arī 
auto parku, kā arī turpināsies darbs pie jau 
iesākto projektu gatavošanas un finansēju-
ma iespēju meklēšana bērnudārza piebūvei, 
pilij un tās apkārtnei, parkam, dzirnavām, 
sporta namam, Jaunviekaļām …… Melio-
rācija un grants ceļu pārbūve būs ar ELFLA 
līdzfinansējumu, taču pārējo projektu reali-
zācijai visticamāk ņemsim aizdevumus. 

Nākamajā gadā turpināsim asfaltiem 
veikt virsmas apstrādi, labot grants iesēdu-
mus, greiderēt un atjaunot grāvjus un caur-
tekas kur tas ir nepieciešams. 

vokļa Nr.3 daudzdzīvokļu mājā “Laimas” 
atsavināšanu” 

Īpašumam „Lopu kautuve Centrā”, Jaun-
pils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-
3145, nomainīja nosaukumu un adresi uz 
„Granīti”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaun-

pils novads, LV-3145.
Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma 

„Dīķi”, kopējā platība 21,6 ha, vienu zemes 
gabalu 11,6 ha platībā. Atdalītajam zemes 
gabalam piešķirt nosaukumu „Ozols”.

Apvienoja vienā zemes gabalā pašvaldī-

bai piekritīgu zemi „Pie Vasaras” un „Vasa-
ras”. Apvienotā zemes gabala platība 0,7 ha, 
nosaukums „Vasaras”. 

 Precizēja 24.02.2016. lēmumu Nr.30 
„Par zemes lietošanas mērķa maiņu un ad-
reses precizēšanu.”

Š.g.15.decembrī Saeima pieņēma likuma 
grozījumus, kas paredz Dabas resursu no-
dokļa (turpmāk tekstā –DRN) likmes cel-
šanu par atkritumu apglabāšanu no 2017.
gada 1.janvāra. Likme par vienas tonnas 
sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 
EUR 12,00 uz EUR 25,00. 

Ievērojot augstāk minēto, SIA „Eco Bal-
tia vide” uzskata, ka sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā būtu nosakāma: 
EUR 7,16 (esošā maksa) + EUR 2,05 (pie-
augums atbilstoši DRN paaugstināšanai) = 

EUR 9,21 par 1m3 sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, neieskaitot PVN.

Jaunās Maksas aprēķins:
- 1m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši 

publiskā iepirkuma piedāvājumam – 158 
kg jeb 0,158 tonnas;

- 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāša-
nas tarifa pieaugums – EUR 13,00 neieskai-
tot PVN;

- 1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas 
izmaksu pieaugums – EUR 2,05 neieskaitot 
PVN;

Pamatojoties uz grozījmiem Dabas re-

sursu likumā, SIA „Eco Baltia Vide” lūdza 
pašvaldību apstiprināt jauno sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas maksu EUR 
9,21 apmērā par 1 m3 sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, neieskaitot PVN.

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes 
un SIA „Eco Baltia Vide” 2013.gada 27.mar-
tā noslēgtā līguma Nr. 5-32.2/27 punktu 
Nr. 4.2.2., dome apstiprināja sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksu EUR 9,21 
apmērā par 1 m3, neieskaitot PVN. Maksa 
stāsies spēkā ar 2017.gada 1. janvāri.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI/PROJEKTI

APSTIPRINĀTS 
ar Jaunpils novada domes

30.11.2016. lēmumu Nr. 182.
(protokols Nr. 12,6.punkts )

 Saistošie noteikumi Nr. 16/2016.
„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra 

Saistošajos noteikumos 
Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu

Izdarīt Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra Saisto-
šajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 
uzturēšanu” šādus grozījumus:

Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētā-

jiem jāveic atkritumu šķirošana nodalot no organiskajiem atkri-
tumiem (dabīgie ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos (vidē 
nesadalās) atkritumus (svečturi, sveces, lentas, plastmasa, metāls, 
floristikas oāzes, mākslīgie ziedi, u.c.), ko izmet speciāli tam pare-
dzētās vietās.”

Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 
„10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožo-

gojuma augstums nedrīkst pārsniegt 0,7 m, izņemot gadījumus, 
kad saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana.”

Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā: 
 „13.3. Veikt mazo arhitektūras formu (piemēram, krusti, piemi-

nekļi, soliņi, atbalsta sienas utt.) novākšanu vai citus pasākumus, ja 
tie nepieciešami vides drošības nodrošināšanai.”

Izteikt 39.2. punktu šādā redakcijā: 
„39.2. Kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas 

un tā atzīta par pamestu atbilstoši šo noteikumu 37. un 38. punk-
tiem.”

Izteikt 40. punktu šādā redakcijā: 
„40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties 

uz šo noteikumu 39.2. punktu, persona var lūgt atjaunot kapavie-
tas uzturēšanas tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaim-
niekotājam, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas 
uzturēšanas līgums ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir 
veikts jauns apbedījums. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas 
uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt jaunu kapavietas uztu-
rēšanas līgumu.”

Izteikt 43.1. punktu šādā redakcijā: 
 „43.1. Pirms kapa vietu labiekārtošanas, uzturētājs konsultējas 

ar kapu apsaimniekotāju par teritorijas labiekārtojuma materiā-

liem un dizaina risinājumiem.”
Izteikt 43.3. punktu šādā redakcijā: 
„43.3. Jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no vēs-

turiskajiem apbedījumiem (vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar 
kapsētu plānu.” 

Papildināt noteikumus ar apakšpunktu 43.4. šādā redakcijā:
„43.4. Kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, beto-

na, koka, metāla izstrādājumus, kas stilistiski līdzīgi vēsturiskajiem 
kapsētas apbedījumu labiekārtojuma elementiem vai iederas vēs-
turisko kapu ainavā.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 16/2016.
„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 19. decembra 

Saistošajos noteikumos 
Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Jaunpils novada Domes 
05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.17 
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu 
uzturēšanu” nepieciešami, lai precizētu 
dažos punktos noteiktās prasības.

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Grozījumos precīzāk atrunāta atkritumu 
šķirošana, precīzāk definētas mazās 
arhitektūras formas un noteikta kārtība, 
kā tiek labiekārtotas kapu vietas Sparvu 
kapos.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Paredzētiem grozījumiem nav ietekme 
uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Paredzētie grozījumi uzņēmējdarbības 
vidi Jaunpils novadā neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ievietots 
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām ir 
notikušas.

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” 
LEADER projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” (apakšpasākuma kods – 

19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” atbilstoši 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas ter-
miņš: 06.02.2017. – 06.03.2017.

Projektu īstenošanas vieta – Kandavas 
Partnerības teritorija: Kandavas novads, 
Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas 
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Projektu konkurss “Darām paši” noslēdzies

pagasti Tukuma novadā.
Kopējais izsludinātais finansējums kon-

kursa 3.kārtā: 161759,93 EUR.
Izsludinātās Rīcības :
1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības (iz-

ņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīs-
tībai” – Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt 
jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo 
darbības uzlabošanu un paplašināšanu 
nelauksaimnieciskās darbības jomā, kā arī 
atbalsts jauniem un esošiem mājražotājiem 
darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, 
vietējās lauksaimniecības produkcijas rea-
lizācijas vietu izveidei. Ieguldījumu atbalsts 
paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkoju-
ma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām sais-
tītām izmaksām un personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanā. Izsludinātais finansējums 
– 54642,52 EUR.

2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tū-
risma jomā” – Rīcības ietvaros paredzēts 
atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un 
esošo darbības uzlabošanu un paplašināša-
nu tūrisma jomā. Ieguldījumu atbalsts pa-
redzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma 
iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistī-
tām izmaksām un personāla kvalifikācijas 
paaugstināšanā. Izsludinātais finansējums 
– 27732,05 EUR.

4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures un 
kultūras mantojuma objektu attīstībai” – 
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt dabas, 
vēsturisko un kultūrvēsturisko vietu un 
objektu saglabāšanu un attīstību. Rīcības 
ietvaros var īstenot tikai sabiedriskā labu-
ma projektus, kas nozīmē, ka plānotajam 
projekta mērķim nav komerciāla rakstura. 
Projektu rezultāti ir publiski pieejami un 
par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. 
Izsludinātais finansējums – 26185,46 EUR.

 5.Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” - Rīcības ietvaros pare-
dzēts nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu da-
žādošanu iedzīvotāju radošai un profesio-
nālai pilnveidei. Rīcības ietvaros var īstenot 
tikai sabiedriskā labuma projektus, kas no-
zīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav 
komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir 
publiski pieejami un par to izmantošanu 
netiek prasīta samaksa. Izsludinātais finan-
sējums – 39159,83 EUR.

 6.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem pasāku-
miem” – Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt 
mācību un izglītojošus pasākumus. Rīcības 
ietvaros var īstenot tikai sabiedriskā labu-
ma projektus, kas nozīmē, ka plānotajam 
projekta mērķim nav komerciāla rakstura. 
Projektu rezultāti ir publiski pieejami un 

par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. 
Izsludinātais finansējums – 14040,07 EUR.

Ar Kandavas Partnerības attīstības stratē-
ģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta 
vietējās attīstības stratēģija) un dokumen-
tāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu pro-
jekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības 
„Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, 
Kandavā, un tīmekļa vietnēs http://www.
kandavaspartneriba.lv/ un http://www.lad.
gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta veidā var iesniegt Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta 
adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta 
iesniegumu papīra formātā var iesniegt 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā 
Talsu ielā 11, Kandavā, 2 eksemplāros un 
tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā 
datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā 
ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija – Inta Haferberga, 
tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese in-
taha@inbox.lv.

2016.gadā Jaunpils novada domes orga-
nizētajā mazo projektu konkursā tika ie-
sniegti 14 projekti, apstiprināti un piešķirts 
finansējums 11 projektiem par summu 
EUR 8074, kuriem biedrības gan naudas 
līdzekļu, gan brīvprātīgā darba veidā iegul-
dīja savu līdzfinansējumu EUR 3700.

Šajā gadā 5 projekti tika īstenoti, lai uz-
labotu dzīvesvidi daudzdzīvokļu māju ie-
dzīvotājiem gan izbūvējot mājas pamatu 
hidroizolāciju, gan siltinot ārsienu, gan 
nomainot logus kāpņu telpās, kā arī orga-
nizējot vairāku daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājus kopēja bērnu atpūtas laukuma un 
zaļās zonas iekārtošanai. Šāda iedzīvotāju 
aktivitāte un līdzdarbība daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošanas jomā priecē pro-
jektu konkursa organizētājus un vērtētā-
jus. Īstenojot 3 projektus, tika paplašināta 
dažādu vecumu iedzīvotāju iespēja attīstīt 
savu vaļasprieku un aktīvo atpūtu – gan 
paaugstinot novusa prasmes, gan nodroši-
not papildus aktivitātes pirmskolas vecuma 
bērniem, gan uzsākot jaunas tradīcijas gal-
da spēļu popularizēšanā, gan stiprinot ko-
pienas tradīcijas kopīgi darbojoties virtuvē. 
Jaunpils baznīcas biedrības īstenotais pro-
jekts ir labs ieguldījums novada nozīmīga 
kultūrvēstures pieminekļa Jaunpils ev.lut.
baznīcas vērtību popularizēšanā, savukārt 

biedrības “Jaunpils RAC “Rats”” īstenotais 
apmācību projekts vietējās mazās uzņēmēj-
darbības attīstībai krietni saaktivizējis vie-
tējos esošos un topošos mājražotājus.

Projekts – uzvarētājs: „Mēs –mazbēr-
niem” Projektu īstenoja pensionāru biedrī-
ba “Jaunpils”

Baznīcas ielā daudzdzīvokļu mājās dzī-

vo 22 pirmskolas un jaunāko klašu bērni, 
23 seniori un 12 ģimenes ar dažāda ve-
cuma bērniem. Vasarās pie vecvecākiem 
uz ilgāku laiku ciemojas vēl otrtik bērnu. 
Pagalmā starp “Dailēm” un “Pērlēm”, kurā 
atradās plaša, labi pārskatāma, taču pusiz-
jukusi smilšu kaste, pensionāru biedrība 

„Mēs –mazbērniem”. Projektu īstenotāji pensionāru biedrība “Jaunpils”
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Mācāmies, augam un attīstāmies visa mūža garumā

Laikraksta “Jaunpils Vēstis” lasītāji pagā-
jušā gada oktobra numurā tika informēti 
par to, ka Jaunpils novada pašvaldība sa-
darbojoties ar Lielbritānijas organizāciju 
Dacorum CVS, ir izstrādājusi un kā partne-
ris piedalās Erasmus+ programmas īsteno-
tajā projektā Quality Learning Experience 
= Quality Active Ageing (“Mācīšanās mūža 
garumā = kvalitatīvas aktīvās novecošanās 
garants”), ko līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Projekts ir Erasmus+ Stratēģiskās partnerī-
bas pieaugušo izglītības un mācību jomā. 
Stratēģiskas partnerības ir starptautiski 
projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un kopīgot 
inovatīvu praksi, kā arī veicināt sadarbību, 
mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes 
apmaiņu izglītības un apmācības jomās. 
Projekta darbība tika uzsākta 2016. gada 1. 
oktobrī un ilgs 30 mēnešus līdz 2019. gada 
marta mēnesim. Projekts tiek realizēts sa-
darbojoties septiņām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm – Latvijai (Jaunpils), Lielbritā-
nijai (Hemel Hempstead), Bulgārijai (Sofi-
ja), Grieķijai (Atēnas), Itālijai (Roma), Lie-
tuvai (Kauņa) un Spānijai (Granada), snie-
dzot iespēju dalīties pieredzē un zināšanās. 

Projekta mērķis un būtisks faktors, kas 
saista visus septiņus projekta partnerus, ir 
stingra apņemšanās izmantot mūžizglītību 
kā instrumentu, lai palīdzētu gados vecā-
kiem cilvēkiem saglabāt aktivitāti un neat-
karību. Mācoties cilvēks spēj uzturēt aktīvu 
gan prātu, gan ķermeni. Mūžizglītība vei-
cina personības izaugsmi un ļauj uzlabot 
dzīves kvalitāti, veselību un labklājību, kā 
arī sniedz tik ļoti nepieciešamo piederību 
sabiedrībai, palīdzot izvairīties no sociālās 
izolācijas.

2016. gada decembrī Jaunpils domes pro-
jektu vadītāja Zane Ērmane piedalījās pro-
jekta sagatavošanās vizītē Romā, Itālijā, kur 

satikās pārstāvji no visām septiņām pro-
jektā iesaistītajām valstīm – Latvija, Lietu-
va, Lielbritānija, Bulgārija, Itālija, Spānija, 
Grieķija. Tikšanās notika Itālijas partneru 
Replay Network birojā, kas atrodas vienā 
no pilsētas zaļajām teritorijām. Projekta sa-
gatavošanās vizītes dalībniekiem bija iespē-
ja iepazīties ar veiksmīgu sociālās un tera-
peitiskās dārzkopības projektu. Izmantojot 
radošu pieeju, ir izveidoti nelieli sakņu un 
puķu dārzi, kuros aktīvi strādā un sadarbo-
jas gan vecāka gadagājuma cilvēki, gan pie-
augušie ar mācīšanās traucējumiem, gūstot 
abpusēju labumu un gandarījumu.

Projekta sagatavošanās vizītes laikā visi 
partneri iepazīstināja ar savām pārstāvē-
tajām organizācijām un to, kā tās izmanto 
mūžizglītības iespējas kā līdzekli, lai uz-
labotu senjoru dzīves kvalitāti, garīgo un 
fizisko veselību. Liels uzsvars tika likts uz 
kultūrmantojuma un tradīciju saglabāša-
nu. Šīs ir jomas ar kurām Jaunpils var droši 
lepoties. Nozīmīgs kultūrvēstures man-

tojums un seno tradīciju kopšana. Plašs 
nodarbību klāsts un sevis pilnveidošanas 
iespējas, ko piedāvā Jaunpils reģionālās 
attīstības centrs “RATS”. Aktīvā Jaunpils 
Pensionāru biedrība un tās daudzpusīgās 
aktivitātes. Jaunpils Amatu māja, kur at-
klāt kultūras un tradīciju daudzveidību un 
pilnveidot savus talantus. Projekta partneri 
bija patīkami pārsteigti uzzinot, cik rosīgi 
cilvēki mīt Jaunpilī un saskatīja daudz ko-
pīgu interešu un labas izredzes veiksmīgai 
projekta attīstībai un savstarpējai sadarbī-
bai. Projekta dalībnieki ar nepacietību gai-
da viesošanos Jaunpilī 2018. gada maijā. Vēl 
pirms uzņemam viesus pie sevis, dosimies 
smelties zināšanas mācību vizītēs Lielbritā-
nijā, Spānijā un Lietuvā, lai iedvesmotos un 
mācītos, kā vislabāk pilnveidot mūžizglītī-
bas procesu Jaunpils novadā. 

Projekta ietvaros plānotas septiņas īs-
termiņa mācību vizītes katrā no projekta 
dalībvalstīm. Katra mācību vizīte ilgs pie-
cas darba dienas un tajās piedalīsies divi 

nolēma šo smilšu kasti atjaunot, atjaunojot 
un uzlabojot rotaļu vidi bērniem un drošī-
bu. Projekta mērķis: sakārtot vidi pagalmā 
starp “Dailēm” un “Pērlēm”, atjaunot bērnu 
aktīvās atpūtas vietu, izlīdzināt virsmu, sa-
kārtot un paplašināt smilšu kasti, uzstādīt 
līdzsvara šūpoles, uzlikt papildus pusbaļķu 
solus. Aktivizēt dažādu paaudžu iedzīvotā-
ju līdzdalību projekta realizācijā.

Projekta realizēšanā piedalījās 39 dažā-
du paaudžu iedzīvotāji un domubiedri no 
„Pērlēm” un „Dailēm”. Darbus veica ar lie-
lu prieku un ir ļoti gandarīti par rezultātā 

sakārtoto māju pagalmu, par iespēju pirmo 
reizi daudzu gadu laikā iepazīt kaimiņus, 
veicot kopīgu darbu. Bērni ar lielu prieku 
un lepnumu strādāja kopā ar vecākiem un 
citiem pieaugušajiem, kaimiņi ieraudzīja 
citu līdzcilvēku prasmes un darbaprieku. 
Tas viss ļāva projektu īstenot laikā, kā arī 
noorganizēt grandiozu sētas jaunā veidola 
atklāšanu. 

Sakārtots pagalms, atjaunota un uzlabota 
droša bērnu aktīvās atpūtas vieta, atjauno-
ta un paplašināta smilšu kaste, uzstādītas 
jaunas līdzsvara šūpoles bērniem, uzstādīti 
4 jauni oša koka soli, iesēts zālājs pagalmā 

starp mājām un mājas galā. Rezultāti būs 
reāla ērtība un sakārtota vide iedzīvotā-
jiem daudzus gadus. Pašiem iedzīvotājiem 
iesaistoties, radusies labāka sapratne starp 
dažādām paaudzēm un cēlusies pašvērtība. 
Projekts ļāva apzināt pašu resursus un ie-
spējas risināt citas problēmas, kā arī uzsākt 
priekšdarbus daudz vērienīgāka projekta - 
māju apsaimniekošanas biedrības izveidei. 
Projekta vadītāja Mārīte Kazmina. Biedrī-
bas vadītāja – Austra Sipeniece.

Vija Zīverte, 
projekta koordinatore, Jaunpils novada 

Attīstības nodaļas vadītāja
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Viesatu pagasta centrs kļūst gaišs

Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji viesojas Maskavā

pieaugušo izglītībā iesaistītie darbinieki 
no katras partnervalsts. Jau š.g. februārī uz 
Lielbritāniju pārstāvēt Jaunpili dosies Vija 
Zīverte un Zane Ērmane.

Projekta sagatavošanās vizīte Romā ir at-
stājusi pozitīvu iespaidu. Projekts ticis pro-
fesionāli sagatavots, apvienojot partnerus 
ar daudzpusīgu pieredzi gan mūžizglītības 

Novembra sākumā saņēmām ielūgumu 
no mūsu draugu skolas Maskavā piedalīties 
un pārstāvēt Latviju, Jaunpili, Jaunpils vi-
dusskolu UNESCO asociēto skolu forumā 
“Mūsu kopīgās iespējas – kopīgie rezultāti”, 
kurš notiks Maskavā laikā no 8. līdz 12. de-
cembrim.

 Bijām ļoti priecīgi par uzaicinājumu, par 
iespēju būt Maskavā, satikt draugus, iepazīt 
jaunus cilvēkus, sevi parādīt un piedalīties 
tik liela mēroga forumā. Uzaicinājumu pie-
ņēmām, sākām kārtot vīzas, citus nepie-
ciešamos dokumentus, gatavot prezentāci-
jas, iestudēt priekšnesumus un 10 cilvēku 
sastāvā (skolēni - Aneta Grāvīte, Kristīne 
Kalviņa, Everita Muceniece, Ralfs Ander-
sons, Klāvs Sīmanis, Roberts Muško, sko-
lotāji- Dace Adiņa, Artūrs Zaremba,Irēna 
Martuzāne un direktors Jānis Liepiņš) 7. 
decembrī devāmies ciemos. 

Ceļš bija garš – 15 stundas autobusā ar 
pavisam nelielām pieturām un samērā lielu 
stresu uz robežas, kad ar visām mantām ir 
jākāpj ārā no autobusa un jāiziet kontroli. 
Tik daudz filmu, cik noskatījāmies autobu-
sā, nebija skatīts pus gada laikā. Maskavā 
iebraucām 8.decembra rītā piekusuši, bet 
laimīgi. Apkārt sniega kupenas, no gaisa 

ieviešanā, gan darbā ar Eiropas Savienības 
projektiem. Tas mums sniedz lielisku ie-
spēju apgūt labas prakses piemērus un ie-
viest jaunas metodes mūžizglītības procesa 
attīstībā, un kas ne mazāk svarīgi, veicināt 
Jaunpils un Latvijas atpazīstamību pasaulē.

Par turpmākajām projekta aktivitātēm 
varēsiet uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, 

arī bagātīgi snieg, ceļi neizbrienami, šeit, 
saka maskavieši, kas mūs sagaida, ziemai 
neviens nekad nav īsti gatavs. 

Taisnā ceļā tiekam aizvesti uz skolu un 
ierauti notikumu virpulī. Iepazīšanās, at-
klātās angļu valodas un audzināšanas stun-
das, ekskursija pa skolām, skolas muzeja 
apmeklējums, tikšanās ar skolas direktori 
un skolotājiem – pilna darba diena, pat aiz-
mirsās, ka tikko 15 stundas esam braukuši 
un gulējuši ļoti maz.

9. decembris – ekskursiju diena. Brau-
cam autobusā pa sniegotās Maskavas ielām 
un klausāmies interesanto gida stāstījumu 
par pilsētas vēsturi, senajām ielām un vēs-
turiski nozīmīgām ēkām, par cilvēkiem, kas 
šeit dzīvojuši un veidojuši šo neizsakāmo 
pilsētas atmosfēru. Tiek skandēta no galvas 
Bulata Okudžavas dzeja, uzzinām daudz 
interesanta par Visocki, Marinu Cvetaje-
vu un citām Maskavā dzīvojošām pasau-
les slavenām personībām. Braucam garām 
mazākām un lielākām ēkām un sajūtamies 
tik maziņi pret Maskavas varenību. Pilsēta 
nebeidzas. Saprotam, kāpēc Maskava tiek 
saukta par Krievijas sirdi. 

Tālāk seko ekskursija Maskavas Kremlī. 
Trāpāmies tieši laikā, kad pie pieminek-

kā arī sekot informācijai sociālajos tīklos. 
Vairāk par Erasmus+ programmu var 

uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eras-
mus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv

Zane Ērmane
Jaunpils novada domes projektu vadītāja

2017. gads Viesatu pagasta iedzīvotāju ik-
dienā ienes pozitīvas pārmaiņas. 

Pērnā gada nogalē noslēdzās Viesatu cie-
ma apgaismojuma izbūves darbi un Viesa-
tu centrs posmā no Viesatu kultūras nama 
līdz pat atpūtas vietai “Birzīte” kļūst gaišs. 
Apgaismojums aprīkots ar ekonomiskajiem 
LED gaismekļiem. Labiekārtošanas darbi –
zemes līdzināšana, zālāja iesēšana u.c. tiks 
turpināti atbilstošos laika apstākļos.

Kopējās izmaksas apgaismojuma izbūvei 
ir 35543,28 EUR, no kuriem būvniecība un 
pieslēguma izbūve sastāda 31054,18 EUR, 
savukārt projekta izstrādes un būvuzrau-
dzības izdevumi 4489,1 EUR. 

Lai drošs ceļš kājāmgāgējiem un autova-
dītājiem! 

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja
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SKOLAS ZIŅAS

Jaunpils vidusskolas skolēnu 1. Semestra sekmju reitings. 
Lepojamies un vēlam veiksmi 2. mācību semestrī!

ļa – Mūžīgā uguns notiek sardzes maiņa. 
Uspenskas katedrāle –vissenākais diev-
nams Katedrāles laukumā, Blagoveščenskas 
un Arhangeļskas katedrāles, Ivana Bārgā 
zvanu tornis, Carienes zelta palāta, vislielā-
kais pasaules zvans – „Carj Kolokol”, XVI 
gadsimta kaujas tehnikas brīnums – lielga-
bals „Carj Puška”. Sarkanais laukums, Vasī-
lija Svētlaimīgā katedrāle, Vēstures muzejs, 
Mauzolejs, Kazaņas katedrāle, Voskresens-
kas vārti, Aleksandra dārzs un Manēžas 
laukums un vēl, un vēl, un vēl….Gids mūs 
“nomierina” – jūs pat 10-to daļu vēl neesat 
redzējuši..

Vakarā – muzikālā teātra apmeklējums, 
skatāmies lugu pēc Čarlza Dikensa darba 
“Olivera Tvista” brīnumainie piedzīvojumi. 
Un atkal jauni, fantastiski iespaidi. Pats te-
ātris, kur tevi sagaida dzīvi Olivera Tvista 
grāmatas varoņi. Sākas luga, un tu esi no-
nācis 19. gadsimta Londonā un kopā ar 
Oliveru izdzīvo viņa sūro bērnību. Esam 
pārsteigti, jo lielu daļu lomu izpilda bērni, 
pie tam augstā profesionālā līmenī.

10. decembris – konferences diena. Sko-
las visas telpas ir pārtapušas par izstāžu 
zālēm, kur viesi- citas Maskavas skolas iz-
likuši informācijas stendus par labāko, ar 
ko viņi lepojas. Te notiek robotikas paraug-
demonstrējumi, tērpu skates, radošās darb-
nīcas, tikšanās ar Lielā Tēvijas kara veterā-
niem, atklātās nodarbības dziesmā un dejā. 
Mūsu stends saucas “Viesmīlīgā Maskava”. 
To esam iekārtojuši mēs kopā ar draugiem 
no Igaunijas. Direktors Jānis Liepiņš un 
skolotājs Artūrs Zaremba veiksmīgi pre-
zentē mūsu valsti, stāsta par izglītības sis-
tēmu Latvijā, par programmām, ko realizē 
mūsu skola, par mūsu pašvaldības milzīgo 
atbalstu izglītībai un kultūrai mūsu nova-
dā. Skolotājas Irēna Martuzāne un Dace 
Adiņa ir sagatavojušas prezentāciju par 10 
sadarbības gadiem ar Maskavas 2098.sko-

lu un Tallinas Mahtras pamatskolu. Mēs 
ar lepnumu iemācam konferences viesiem 
latviešu rotaļdeju, ko mājās palīdzēja saga-
tavot skolotāja Irēna Liepiņa, un cienājam 
viesus ar Lestenes garšīgajām piparkūkām, 
par ko liels paldies Rautsepu ģimenei, un 
Jaunpils pienotavas sieru – paldies Baibai 
Grāvītei. Skolu delegācijas par piemiņu sa-
ņēma Jaunpils skolas un novada suvenīrus 
– paldies Baibai Rasai.

Tad seko koncerts par godu Maskavas 
aizstāvēšanas no vācu karaspēka 75.ga-
dadienai, kā arī skolas dziedošo ģimeņu 
koncerts. Izcili sagatavoti priekšnesumi, 
dziesmas un dejas ar patriotisku tematiku 
un šis patriotisms, no malas skatoties, lie-
kas absolūti patiess un neuzspēlēts. Izjus-
ti, emocionāli sakāpināti, reāli pārdzīvoti 
priekšnesumi. Paldies mūsu delegācijas 
bērniem – Kristīnei Kalviņai par skaisto 
dziesmu “Raksti”, kas sajūsmināja visus zālē 

sēdošos, paldies dejotājiem Everitai Muce-
niecei, Ralfam Andersonam, Anetei Grāvī-
tei, Klāvam Sīmanim, Kristīnei Kalviņai un 
Robertam Muško un viņu skolotājai Irēnai 
Liepiņai par skaisti un cēli izdejoto “Maģo 
danci”. Paldies vecākiem par lieliskajiem 
bērniem!

Un saprotam, ka ceļojums tuvojas bei-
gām, vēl tikai viena diena šeit – miljonu 
pilsētā Maskavā. Ekskursija uz Maskavas 
metro, apskatām skaistākas metro stacijas, 
izbraucam ar metro, uzzinām daudzus ne 
tikai reālus, vēsturiskus stāstus, bet arī spo-
ku stāstus par Maskavas metro. Pastaiga pa 
Starij Arbat, suvenīru veikaliņi, kafejnīciņas 
un priekšstats par to, kā Maskava gatavojas 
sagaidīt Jauno gadu. Pēcpusdienā- skumjā-
kais brīdis – atvadu vārdi, dāvanu saņem-
šana un došana, un cieša apņemšanās rīkot 
nākamo festivālu – pavasarī Tallinā.

Sagatavoja: brauciena dalībnieki

Karlīna Leimane 6.a klase 9,64
 Tīna Birģele 6.a klase 9,14
Demija Riekstiņa 5. Klase 9
Everita Muceniece 8.klase 8,94
Ilna Anna Rone 5.klase 8,91
Aleksandra Mertena 6.a klase 8,86
Viktorija Niedre 6.b klase 8,79
Linda Grāvīte 9.klase 8,75
Anna Krista Dakša 8.klase 8,75

Nikola Smeltere 10.klase 8,71
Renarts Ruskulis 5.klase 8,64
Terēze Rautsepa 6.a klase 8,57
Katrīna Sapnova 5.klase 8,55
Anete Grāvīte 7.klase 8,47
Loreta Altenburga 8.klase 8,44
Sanija Bulaha 8.klase 8,38
Daiga Medvecka 8.klase 8,38
Rūta Alise Vaivare 9.klase 8,38

Rūta Strode 5.klase 8,36
Beāte Bīlava 6.a klase 8,29
Kalvis Rautseps 8.klase 8,19
Nadīna Pahmurkina 11.klase 8,12
Roberts Muško 7.klase 8,13
Jana Dakša 12.klase 8,13
Marta Elza Rozenberga 5.klase 8,09
Kerija Zute 6.a klase 8,07
Elīza Kuzmicka 12.klase 8
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Jaunpils novadnieki – jubilāri 2017. gadā

Jaunpils viduss-
kolas 10.klase 

kafejnīcā “Līvas” 
apgūst lietišķo 

etiķeti 

Aicinām skolēnus 
piedalīties Ēnu 
dienā 2017 un 
iepazīt novada 

domes speciālistu 
profesijas

Donoru 
diena Jaunpils 

vidusskolā

14.12.2016. Jaunpils vidusskolas 10. kla-
ses skolēni piedalījās lietišķās etiķetes no-
darbībā kafejnīcā „Līvas”. Skolēni apguva 
prasmes klāt svētku galdu, pienest un pa-
sniegt ēdienus, apkalpot viesus mielasta lai-
kā. Tāpat arī guva priekšstatu par kafejnīcās 
nepieciešamajām profesijām, darbinieku 
izglītību, sagatavotību, prasmēm, iemaņām 
un attieksmēm. Liels paldies kafejnīcas 
„Līvas ”vadītājai Dagmārai Altenburgai un 
viņas komandai. Lieliska, interesanta, izglī-
tojoša un garšīga mācību stunda!

10.klases skolēni kafejnīcā “Līvas” kopā ar 
Dagmāru Altenburgu apgūst lietišķo etiķeti

Biznesa izglītības biedrības “Junior Ac-
hievement Latvija” organizētā karjeras iz-
glītības programma Ēnu diena 2017 norisi-
nāsies 15.februārī. 

Aicinām Jaunpils novada uzņēmējus kļūt 
par Ēnu devējiem un reģistrēt savus profi-
lus, piesakot vakances Ēnu dienas portālā 
www.enudiena.lv. 

Jaunpils novada Dome jau vairākus ga-
dus piedalās Ēnu dienā un jauniešiem pie-
dāvā iepazīt tādas profesijas kā pašvaldības 
izpilddirektors, policists, sociālais darbi-
nieks, grāmatvedis, sabiedības veselības 
veicināšanas specialists, jaunatnes lietu 
specialists, kancelejas darbinieks, projektu 
vadītājs un sabiedrisko attiecību speciālists. 

Pieteikties vakancēm portālā skolēni va-
rēs no 16.janvāra. 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un at-
zīta Junior Achievement karjeras izglītī-
bas programma 1.-12. klašu skolēniem un 
profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, 
kuras laikā jaunieši apmeklē kādu darba 
vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro intere-
sējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus 
ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Jaunieti, uz tikšanos Jaunpils novada 
Domē!

Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību un
 tūrisma nodaļas vadītāja

Tel.20204694

2017.gada 15.februārī no plkst. 10.00 līdz 
13.00 Jaunpils novadā, Jaunpils vidusskolā 
norisināsies Donoru diena. Ziedot asinis 
tiek aicināti visu asinsgrupu donori.

Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir 
iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, 
kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva 
var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cie-
tušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt 
vēža slimniekam.

Katrs asins un asins komponentu donors: 
- gūst morālu gandarījumu, 
- izziņu par asins testēšanas rezultātiem 

(pēc pieprasījuma), 
- uzkodu komplektu;
-pēc asins ziedošanas saņem kompensā-

ciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 
euro. Kompensāciju donoriem izmaksā 
bezskaidras naudas pārskaitījuma formā uz 
donora norādīto kontu;

- izziņu par asins nodošanu, kuru, iesnie-
dzot darba devējam, var saņemt apmaksātu 
brīvdienu;

- gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedo-
jot asinis trīs vai vairāk reizes, Tu saņem 
Donora privilēģiju karti, kas dod iespēju 
saņemt dažādas atlaides (vairāk informāci-
jas atradīsi šeit: https://www.vadc.lv/dono-
riem/privilegiju-karte).

Ņem personu apliecinošu dokumentu 
(pasi vai ID karti), bankas konta numuru 
un palīdzi!

Sīkāka informācija par asins ziedošanu 
www.vadc.lv

Pirms 500 gadiem (1517)
 ɶ 2. februārī dzimis Gothards I Ketlers 

- pēdējais Livonijas ordeņa mestrs un 
pirmais Kurzemes hercogs, Zemgales 
grāfs un Livonijas Pārdaugavas herco-
gistes vietvaldis (administrators)

Pirms 325 gadiem (1692)
 ɶ Dzimis Georgs I fon der Reke - vāc-

baltu muižnieks, Jaunpils pils īpaš-
nieks (1716-1760)

Pirms 315 gadiem (1702)
 ɶ 1702. gada 17.(19.) oktobrī dzimis Oto 

Vilhelms Rozenbergs – garīdznieks, 
Jaunpils draudzes mācītājs (1741-
1764)

Pirms 305 gadiem (1712)
 ɶ 9. janvārī dzimis Jukums Baumanis 

(Joahims Baumans) – garīdznieks, 
Jaunpils draudzes mācītājs (1734-
1741)

Pirms 275 gadiem (1742)
 ɶ 12. septembrī dzimis Kristaps Johans 

Broce - čehu izcelsmes Baltijas novad-
pētnieks, zīmējis arī Jaunpils novada 
skatus un Jaunpils pili 

Pirms 270 gadiem (1747)
 ɶ Dzimis Fridrihs Johans Klapmeiers 

– Jaunpils draudzes mācītājs (1777-
1781)
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Pirms 240 gadiem (1777)
 ɶ 7. jūnijā dzimis Kārlis Fridrihs Vat-

sons - garīdznieks, žurnālists, Strute-
les draudzes mācītājs (no 1813)

Pirms 210 gadiem (1807)
 ɶ 6. februārī dzimis Augusts Ferdinands 

Fridrihs fon der Reke – vācbaltu muiž-
nieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 205 gadiem (1812)
 ɶ 19. jūnijā dzimis Hanss Fridrihs Ber-

nevics - mācītājs

Pirms 200 gadiem (1817)
 ɶ 11. jūlijā dzimis Karls Matiass Kris-

tofs Teobalds fon der Reke – vācbaltu 
muižnieks

Pirms 175 gadiem (1842)
 ɶ 20. martā dzimis Matiass Oto Pauls 

fon der Reke – Bauskas un Tukuma 
apriņķa miertiesnesis

Pirms 150 gadiem (1867)
 ɶ 30. septembrī dzimis Pavasaru Jānis 

(īstajā vārdā Jānis Veismanis) – mācī-
tājs, dzejnieks, rakstnieks

 ɶ 13. oktobrī dzimis Fricis Dzelzgalvis - 
politiski represētais

Pirms 145 gadiem (1872)
 ɶ 18. aprīlī dzimis Emīls Šmeils - rūp-

nieks un sabiedrisks darbinieks 
 ɶ 6. jūnijā dzimis Maksis Georgs Leo-

polds fon der Reke – vācbaltu muiž-
nieks, Jaunpils pils īpašnieks (1872-
1911)

 ɶ Dzimis Krišus Siļķe – lauksaimnieks, 
Jaunpils pagasta vecākais (1902-1905)

 ɶ Dzimis Otto Kope - politiski represē-
tais 

Pirms 140 gadiem (1877)
 ɶ 15. maijā dzimis Augusts Dūms – sko-

lotājs, ērģelnieks, kordiriģents, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, politiski 
represētais

 ɶ 25. augustā dzimis Jānis Jaunsudra-
biņš – rakstnieks, gleznotājs, drama-
turgs, grāmatu ilustrators, Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris

 ɶ 29(31). augustā dzimis Eduards Le-
viatāns (Raits) – garīdznieks, Jaunpils 
draudzes mācītājs (1924-1939)

 ɶ Dzimis Augusts Judovics – Jaunpils 
skolas pārzinis, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris

 ɶ Dzimis Krišus Bergmanis – lauksaim-

nieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalie-
ris

Pirms 135 gadiem (1882)
 ɶ 14. jūlijā dzimis Emīls Hunkens - 

dārznieks, mežraga pūtējs, pedagogs, 
amatierorķestra vadītājs

Pirms 130 gadiem (1887)
 ɶ 25. septembrī dzimis Augusts Tone – 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris
 ɶ Dzimis Alberts Dzelzgalvis - 1905. 

gada revolūcijas dalībnieks
 ɶ Dzimusi Dore Vanaga - politiski re-

presētā 

Pirms 125 gadiem (1892)
 ɶ Dzimis Andrejs Bērziņš - politiski re-

presētais 
 ɶ Dzimusi Anna Bolšteine - politiski re-

presētā 
 ɶ Dzimis Nikolajs Bolšteins - politiski 

represētais 
 ɶ Dzimis Alfrēds Liberts - politiski re-

presētais 
 ɶ 27. maijā dzimis Ādolfs Ansis Ķenga – 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
 ɶ 22. septembrī dzimis Žanis Treimanis 

- Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
 ɶ 27. septembrī dzimis Ernests Tone – 

kapteinis – leitnants, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris

 ɶ 3. oktobrī dzimis Fridrihs Ābele – ag-
ronoms, Jaunpils lopkopības skolas 
un lopu audzētavas pārzinis (1937-
1940) 

Pirms 120 gadiem (1897)
 ɶ 26. aprīlī dzimis Žanis Ķergalvis – Lā-

čplēša Kara ordeņa kavalieris
 ɶ 14. maijā dzimis Jānis Zariņš – skolo-

tājs, diriģents
 ɶ 22. oktobrī dzimis Alfrēds Jansons – 

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris
 ɶ Dzimusi Auguste Gulbis - politiski re-

presētā 
 ɶ Dzimis Krišs Krūziņš - politiski repre-

sētais 
 ɶ Dzimusi Elza Marija Mozerte - politis-

ki represētā 

Pirms 115 gadiem (1902)
 ɶ 14. aprīlī dzimis Kārlis Pēpulis – inže-

nieris - mehāniķis, Rīgas prefektūras 
13. iecirkņa priekšnieks

 ɶ 13. septembrī dzimis Voldemārs Fri-
šenfelds – garīdznieks, Jaunpils drau-
dzes mācītājs (1939-1944)

 ɶ Dzimis Alfrēds Dzelzgalvis - politiski 
represētais 

 ɶ Dzimusi Agnese Gaile - politiski re-
presētā 

 ɶ Dzimusi Elizabete Gulbe - politiski 
represētā 

 ɶ Dzimusi Anna Krūziņa - politiski re-
presētā 

 ɶ Dzimis Alberts Sproģis - politiski re-
presētais 

 ɶ Dzimis Kristaps Tontegode – pien-
saimniecības speciālists 

Pirms 110 gadiem (1907)
 ɶ 12. februārī dzimusi Irma Remese – 

izglītības darbiniece
 ɶ 18. maijā dzimis Eduards Jānis Nor-

dens – aizsargs
 ɶ 9. novembrī dzimis Jānis Stūris - poli-

tiski represētais
 ɶ Dzimis Alfrēds Lācis – jaunsaimnieks, 

aizsargs
 ɶ Dzimis Vilis Neilands - politiski re-

presētais 

Pirms 105 gadiem (1912)
 ɶ 2. martā dzimis Alfrēds Zanders - tēl-

nieks
 ɶ 6. aprīli dzimis Žanis Rūsis - sabied-

risks darbinieks, Jaunpils draudzes 
priekšnieks, vēstures apzinātājs 

 ɶ 10. jūnijā dzimusi Natālija Marija 
Granta - skolotāja 

 ɶ 5. augustā dzimis Krišs Freimanis - 
skolotājs

 ɶ 7. augustā dzimis Voldemārs Linde - 
komponists

 ɶ Dzimis Vilis Druģis – arhitekts
 ɶ Dzimis Arvīds Gruntmanis - politiski 

represētais 
 ɶ Dzimis Fricis Arnolds Kreislers - sko-

lotājs, kultūras un sabiedriskais darbi-
nieks 

 ɶ Dzimusi Milda Sproģe - politiski re-
presētā 

Pirms 100 gadiem (1917)
 ɶ Dzimusi Zelma Līkuma – lauksaim-

niecības darbiniece 
 ɶ Dzimusi Marta Bērtaite - politiski re-

presētā

Pirms 95 gadiem (1922)
 ɶ 12. janvārī dzimusi Lavīze Kalniete – 

lauksaimniecības darbiniece
 ɶ 12. martā dzimis Jevgeņijs Osipovs - 

politiski represētais 
 ɶ 19. martā dzimusi Irma Pone – aptie-

kas darbiniece
 ɶ 1. maijā dzimusi Maiga Ziemele - 

lauksaimniecības darbiniece 
 ɶ 10. jūnijā dzimusi Zelma Meiere - lop-
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turpinājums 12.lpp.

kopības speciāliste
 ɶ 28. augustā dzimis Leonards Žukovs 

– zinātnieks (habilitēts pedagoģijas 
doktors), Jaunpils vidusskolas direk-
tors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

 ɶ 22. novembrī dzimis Modris Dom-
brovskis - skolotājs

 ɶ 14. decembrī dzimis Jāzeps Šķesteris - 
farmaceits 

Pirms 80 gadiem (1927)
 ɶ 6. janvārī dzimis Atis Jansons - lauk-

saimniecības speciālists, zootehniķis 
 ɶ 15. janvārī dzimusi Ņina Kazmina – 

lauksaimniecības darbiniece
 ɶ 29. janvārī dzimusi Ilga Dātava – No-

pelniem bagātā agronome
 ɶ 10. februārī dzimis Kārlis Pūgulis – 

lauksaimniecības darbinieks
 ɶ 15. februārī dzimusi Tamāra Darģele - 

lauksaimniecības darbiniece 
 ɶ 20. martā dzimusi Milda Augule – 

lauksaimniecības speciāliste, zooteh-
niķe, Nopelniem bagātā kolhozniece

 ɶ 20. maijā dzimusi Dzidra Birģele - sa-
biedriska darbiniece

 ɶ 27. maijā dzimusi Leonora Helviga – 
skolotāja, Jaunpils vēstures apzinātāja

 ɶ 16. jūnijā dzimis Uldis Dātavs - lauk-
saimniecības speciālists

 ɶ 20. jūnijā dzimusi Mirdza Lapiņa - 
Jaunpils pašvaldības rēķinvede, Jaun-
pils sadzīves pakalpojumu punkta 
vadītāja

 ɶ 21. jūnijā dzimis Andrejs Freimentāls 
– Jaunpils LIS būvdarbu speciālists

 ɶ 5. jūlijā dzimusi Vilhelmīne Jansone - 
skolotāja

 ɶ 14. jūlijā dzimis Laimonis Miķelsons - 
politiski represētais 

 ɶ 15. jūlijā dzimusi Mirdza Birģele - 
lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 15. septembrī dzimis Rihards Zilickis 
– mehanizators

 ɶ 17. septembrī dzimis Kārlis Teihmanis 
– aktieris 

 ɶ 26. decembrī dzimis Gunārs Putniņš - 
lauksaimniecības speciālists, Atmodas 
laika dalībnieks 

 ɶ Dzimis Edmunds Baufāls - lauksaim-
niecības speciālists, ekonomists

Pirms 85 gadiem (1932) 
 ɶ 30. janvārī dzimusi Helga Urbāne - 

politiski represētā, ilggadēja kordzie-
dātāja 

 ɶ 6. februārī dzimis Imants Brūveris – 
izglītības darbinieks 

 ɶ 11. aprīlī dzimis Elmārs Misiņš - lauk-
saimniecības darbinieks 

 ɶ 14. aprīlī dzimis Elmārs Helvigs – ilg-
gadējs Jaunpils vidusskolas skolotājs 
un Jaunpils jauktā kora diriģents

 ɶ 18. aprīlī dzimusi Aina Kārkle – lauk-
saimniecības speciāliste 

 ɶ 19. aprīlī dzimusi Anna Zeminska - 
lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 19. aprīlī dzimis Edgars Piņķis – lauk-
saimniecības darbinieks

 ɶ 25. maijā dzimis Imants Jaucis - poli-
tiski represētais

 ɶ 29. jūlijā dzimis Ilgvars Ķenga - poli-
tiski represētais 

 ɶ 1. augustā dzimusi Valija Piņķe – me-
liorācijas strādniece

 ɶ 20. septembrī dzimusi Skaidrīte Kle-
permane – lopkopības darbiniece

 ɶ 2. oktobrī dzimusi Zeltīte Griezāne – 
skolotāja

 ɶ 24. novembrī dzimusi Rasma Īle – sa-
karu un meliorācijas darbiniece

 ɶ 10. decembrī dzimis Arvīds Eduards 
Lācis - politiski represētais 

 ɶ 25. decembrī dzimusi Janīna Kairiene 
- lauksaimniecības darbiniece

 ɶ Dzimis Artūrs Juzups - mehanizators 
 ɶ Dzimis Viktors Sproģis – lauksaim-

niecības darbinieks
 ɶ Dzimis Reinis Zūkurs – lauksaimnie-

cības darbinieks
 ɶ Dzimis Voldemārs Krustiņš - žur-

nālists, “Latvijas Avīzes” padomes 
priekšsēdētājs līdz 2015. gadam

 ɶ Dzimusi Milda Ķergalve - politiski re-
presētā 

 ɶ Dzimusi Dzidra Neilande - politiski 
represētā

Pirms 80 gadiem (1937)
 ɶ 1. janvārī dzimusi Inta Bumbiška – 

tirdzniecības darbiniece 
 ɶ 20. janvārī dzimusi Velta Sīpoliņa – 

lauksaimniecības darbiniece 
 ɶ 22. janvārī dzimis Aivars Mačiņš – 

galdnieks, politiski represētais
 ɶ 2. februārī dzimusi Rita Muceniece - 

medicīnas darbiniece 
 ɶ 10. februārī dzimis Vilmārs Ozols – 

metinātājs
 ɶ 4. aprīlī dzimusi Leonora Zūkure - 

strādniece 
 ɶ 27. aprīlī dzimis Vilnis Freimanis – 

mehanizators
 ɶ 2. maijā dzimis Jāzeps Skrebs - melio-

rācijas darbinieks 
 ɶ 7. maijā dzimusi Dzidra Melita Zilicka 

– lopkopības darbiniece
 ɶ 10. maijā dzimusi Dzintra Rimšāne – 

lopkopības darbiniece
 ɶ 16. maijā dzimusi Aina Beķere - strād-

niece
 ɶ 24. maijā dzimis Jānis Šteins - meha-

nizators
 ɶ 26. maijā dzimusi Lidija Sondore - 

lauksaimniecības speciāliste, mērnie-
ce

 ɶ 20. jūnijā dzimis Zigmunds Adiņš – 
lauksaimniecības speciālists, inženie-
ris

 ɶ 15. jūlijā dzimis Kazimirs Jukna – šo-
feris

 ɶ 23. septembrī dzimis Arvīds Andris 
Lejnieks – mehanizators

 ɶ 3. oktobrī dzimusi Broņislava Pēterso-
ne - lauksaimniecības darbiniece 

 ɶ 5. oktobrī dzimis Jakovs Prokofjevs – 
mehanizators

 ɶ 18. oktobrī dzimusi Baiba Štegenbur-
ga - lopkopības darbiniece 

 ɶ 3. novembrī dzimis Laimonis Ste-
genburgs – šoferis, ilggadējs Jaunpils 
mednieku kolektīva biedrs, Atmodas 
laika dalībnieks

 ɶ 10. novembrī dzimis Harijs Muce-
nieks - strādnieks 

 ɶ 21. novembrī dzimis Gunārs Veska - 
lauksaimniecības speciālists 

 ɶ 26. novembrī dzimusi Lilita Šmīde-
berga - lauksaimniecības speciāliste

 ɶ Dzimis Imants Dzelzgalvis - politiski 
represētais 

Pirms 75 gadiem (1942)
 ɶ 10. janvārī dzimusi Janīna Grovere – 

skolotāja, audēju pulciņa “Dzīpars” 
dalībniece

 ɶ 16. februārī dzimusi Alma Sīpoliņa – 
lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 26. februārī dzimusi Brigita Kalpa – 
lauksaimniecības speciāliste 

 ɶ 1. martā dzimusi Velta Tiļļa – lopkopī-
bas darbiniece

 ɶ 5. martā dzimusi Bernardeta Ķilda - 
lopkopības darbiniece

 ɶ 15. martā dzimusi Sarmīte Grīnfogele 
– lauksaimniecības darbiniece, Tautas 
daiļamata meistare

 ɶ 29. martā dzimusi Irma Mūrniece – 
lauksaimniecības speciāliste

 ɶ 30. martā dzimis Andris Edgars Pa-
pendiks – lauksaimniecības darbi-
nieks, zemessargs, Atmodas laika da-
lībnieks

 ɶ 23. aprīlī dzimusi Silvija Freimane – 
lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 22. maijā dzimis Osvalds Ķergalvis – 
zemessargs

 ɶ 20. jūnijā dzimis Raimonds Vīnak-
mens – lauksaimniecības darbinieks
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turpinājums no 11.lpp.

Jaunpils kultūras nams

 ɶ 1. jūlijā dzimusi Ligita Guļevska – 
lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 1. jūlijā dzimusi Ausma Jauce – lauk-
saimniecības darbiniece

 ɶ 13. jūlijā dzimusi Ruta Grauze – lauk-
saimniecības speciāliste

 ɶ 23. jūlijā dzimusi Vaira Rubīna - sa-
biedriska darbiniece, sekretāre – liet-
vede Jaunpils pašvaldībā

 ɶ 26. jūlijā dzimusi Antoņina Nikolajeva 
– lauksaimniecības speciāliste

 ɶ 19. septembrī dzimusi Janīna Labsvār-
de - lopkopības darbiniece 

 ɶ 21. septembrī dzimusi Rasma Reima-
ne – lauksaimniecības darbiniece

 ɶ 30. septembrī dzimusi Vija Mozerte – 
sakaru darbiniece

 ɶ 2. novembrī dzimusi Emīlija Spule – 
lauksaimniecības speciāliste

 ɶ 3. novembrī dzimusi Ērika Sverdele – 
lopkopības darbiniece

 ɶ 25. novembrī dzimis Teodors Ķirsis – 
alpīnists, uzņēmējs

 ɶ 24. decembrī dzimusi Liesma Vīnak-
mene – lauksaimniecības darbiniece

 ɶ Dzimusi Herta Oša - kultūras darbi-
niece

 ɶ Dzimis Andris Freimanis - politiski 
represētais 

 ɶ Dzimis Mārtiņš Kūla - politiski repre-
sētais 

 ɶ Dzimis Vitolds Mašnovskis - vēstur-
nieks, Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības Tukuma rajona galvenais 

inspektors 
 ɶ Dzimis Ādolfs Petkevičs - mehaniza-

tors 
 ɶ Dzimusi Rita Rieksta - politiski repre-

sētā 
 ɶ Dzimis Jānis Vanags - politiski repre-

sētais 

Pirms 70 gadiem (1947)
 ɶ 21. janvārī dzimis Māris Brancis – 

mākslas vēsturnieks
 ɶ 3. februārī dzimusi Vizma Agule – 

lauksaimniecības darbiniece
 ɶ 22. februārī dzimusi Ņina Bondare - 

biedrības „Dzīpars” dalībniece
 ɶ 4. martā dzimusi Dzintra Augule - 

lauksaimniecības speciāliste
 ɶ 15. martā dzimis Vasīlijs Skorodihins 

– lopkopības darbinieks
 ɶ 26. martā dzimis Vilnis Baranovs - 

celtniecības darbinieks
 ɶ 29. aprīlī dzimusi Biruta Šteina – lauk-

saimniecības speciāliste
 ɶ 1. maijā dzimusi Dzintra Kļava - sko-

lotāja, bibliotekāre, vēstures apzinātāja
 ɶ 5. maijā dzimis Andris Šutovs - melio-

rācijas darbinieks
 ɶ 16. maijā dzimis Ilmārs Cinis - lauk-

saimniecības darbinieks
 ɶ 3. jūnijā dzimusi Zelma Šāgina - lauk-

saimniecības speciāliste 
 ɶ 17. jūnijā dzimusi Liene Ozola – lauk-

saimniecības darbiniece
 ɶ 11. jūlijā dzimusi Biruta Gulbe – lauk-

saimniecības darbiniece

 ɶ 16. jūlijā dzimis Pēteris Kļava - lauk-
saimniecības speciālists

 ɶ 28. jūlijā dzimusi Inta Dišlere – sko-
lotāja, pētniece, publiciste, sabiedriska 
darbiniece

 ɶ 6. septembrī dzimusi Inese Cine – me-
dicīnas darbiniece

 ɶ 13. septembrī dzimusi Anda Švāģere – 
lauksaimniecības speciāliste

 ɶ 16. septembrī dzimis Antonijs Zunda 
– profesors, vēsturnieks

 ɶ 26. septembrī dzimis Vitālijs Muško – 
šoferis

 ɶ 5. oktobrī dzimis Laimonis Birģelis – 
mehanizators, Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnieks 

 ɶ 16. oktobrī dzimis Reinis Minders – 
zemessargs

 ɶ 17. novembrī dzimis Mārtiņš Ķergal-
vis – lauksaimniecības speciālists, At-
modas laika dalībnieks

 ɶ 22. novembrī dzimis Aivars Didrih-
sons – transporta darbinieks, Atmo-
das laika dalībnieks

 ɶ 30. decembrī dzimusi Mārīte Nikuļina 
– lopkopības darbiniece

 ɶ Dzimusi Valda Krūmiņa – žurnāliste
 ɶ Dzimusi Mārīte Freimane - politiski 

represētā
 ɶ Dzimis Andris Zoltners - politiski re-

presētais 
Plašāku informāciju par minētajiem no-

tikumiem var iegūt Jaunpils muzejā 
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 

Zinta Arika

Aizvadījuši Ugunīgā pērtiķa gadu un pavēruši durvis Ugunīgā 
Gaiļa gadam, retais vairs atceramies, kas tad tika prognozēts ie-
priekšējā gada sākumā, bet galvenais jau ir izvirzīt katram pašam 
savas prognozes – uzstādīt mērķus, uzdevumus, kā veikt iecerēto 
un ieplānoto.

Jau iepriekšējā gada nogalē Jaunpils kultūras namā tika veidots 
nākamā 2017. gada pasākumu plāns, kurā tika plānoti gan tradi-
cionālie pasākumi, gan arī kaut kas jauns un vēl nebijis.

Grupas “COO” jubilejas balle

Aizvadītajā gadā kā vienu no interesantākajiem pasākumiem var 
minēt Muzikantu saietu, kurā piedalījās Jaunpils Muzikanti, kuri 
vēl joprojām spēlē un priecē skatītājus daudzu gadu garumā. Šajā 
pasākumā piedalījās arī ansamblis “COO”, kas savu 35 gadu jubi-
leju nosvinēja novembrī. Pasākumā dziedāja un spēlēja ansambļa 
bijušie mākslinieki, ko varētu nosaukt kā satikšanās mūzikā un 
dziesmā. Pasākums bija viens no gaidītākajiem jaunpilnieku vidū.

Jaunpils kolektīvu nozīmīgākie pasākumi, protams, ir skates, 

VPDK “Jaunpils” Daugavpilī  
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kurās piedalās visi ar augstiem rezultātiem jau daudzu gadu garu-
mā. Par skatēm tika rakstīts maija avīzītē, bet ne mazāk nozīmīgi ir 
sadraudzības koncerti, festivāli un dažādi projekti.

Jaunpils koris aizbrauca ceļojumā uz Vāciju un piedalījās vairā-
kos koncertos.

VPDK “Jaunpils” pārstāvēja Jaunpils novadu projektā “Danči 
pilī” Daugavpilī un piedalījās Kurzemes vēsturiskā novada Deju 
svētkos Liepājā.

Ansamblis “Pīlādzītis” nosvinēja 10gadu jubileju ar koncertu 
“Baltas ābeles zied”.

Jaunpils teātris piedalījās teātru festivālā “Kliģos” un meistarkla-
sē pie režisora Valda Lūriņa.

Līnijdeju grupa “Randevu” īstenoja savu apņemšanos iegūt 
1.vietu līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss”.

Līnijdeju grupa “Vīgriezes” pārstāvēja un prezentēja Jaunpils no-
vadu piejūras festivālā “Pie jūras dzīve mana” Kolkā.

Bērnu kolektīvi “Ķipariņi” un “Pilskundziņi” veltīja Mātes die-
nai pasakainu koncertuzvedumu “Omīte Lillallā un viņas pigoriņi”, 
kurā bija gan emocionalitāte, gan humors.

Jaunpils teātris festivālā Kliģos
Lietišķās mākslas audēju pulciņš kopā ar biedrību “Dzīpars” no-

organizēja praktisku semināru “Vasaras pļavas un dabas krāsas” un 
Kurzemes rokdarbnieču plenēru “Kurzemes tautastērpu darināša-
nas un rotāšanas paņēmieni”.

Ansamblis “Vocalica” kopā ar kori “Domino” ieskandināja Jaun-
pilī 2.Adventi, bet 1.Adventē Jaunpils baznīcā Ziemassvētku no-
skaņas radīja Dobeles kultūras nama jauktais koris “7 Sapņi”. 

Koris “Domino” Ziemassvētku ieskaņas koncertā
Paldies visiem pašdarbniekiem par piedalīšanos pasākumos, par 

idejām, par atsaucību.
Minēju tikai pašus nozīmīgākos kolektīvu darbības pasākumus.

Paldies kolektīvu vadītājiem: Lāsmai Pommerei, Ārijam Ādam-
sonam, Santai Laurinovičai, Agritai Aleksejenokai, Mārim Nei-
landam, Dacei Pobusai, Valijai Baumgartei, Agitai Trokšai, Velgai 
Pavlovskai, Aināram Plezeram.

Paldies jāsaka arī atbalstītājiem un sadarbības partneriem: Jaun-
pils novada domei, SIA ”Jaunpils pils”, Jaunpils vidusskolai, “Ze-
menītei”, Viesatu kultūras namam, Viesatu bibliotēkai, Jaunpils 
pils krogam, Jaunpils bibliotēkai, Jaunpils muzejam, “Niedru lijai”, 
Jaunpils pienotavai. Īpašs paldies Sandrai Ķiņķerei un Artūram 
Reitiņam par sadarbību Jaunpils karnevālā.

Bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi” Valsts svētku koncertā 

Jaunpils koris Vācijā 
2017. gads ir Ugunīgā Gaiļa gads. Astrologi apgalvo: nepakļāvī-

gais Gailis ietekmēs visas zodiaka zīmes bez izņēmuma. Bet kāda 
būs šī ietekme?

Gailis nāk ar drošsirdību, labsirdību, uzticību, cieņu un labvēlī-
bu. Tieši šīs īpašības vajadzēs īpaši kopt un veicināt 2017. gadā, bet 
Gailis saka visu, ko domā, necenšoties slēpt vai izkropļot informā-
ciju. Reizēm viņa atklātība un tiešums var radīt iespaidu par netak-
tiskumu un rupjību, jo spriedumi patiešām ir kategoriski un tieši. 

Tieši tāpēc 2017. gada horoskops iesaka visiem turēt emocijas 
grožos un sekot teiktajam.

Gailis ir pretrunīga zīme, tāpēc 2017. gads būs sarežģīts tiem, kas 
nespēj saglabāt līdzsvaru starp privāto dzīvi un darbu.

 Savukārt visiem ar iniciatīvu apveltītajiem, darbīgajiem cilvē-
kiem Gailis palīdzēs sasniegt daudz – to arī visiem novēlu Jaunajā 
gadā!

Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena
jaunpils-silvai@inbox.lv, 29296334

Foto: Svetlana Pokule, Inga Krūtaine
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Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
Lielā lasītāju balva
2.decembrī, Vidzemes koncertzālē Cēsīs, notika 2016.gada ak-

cijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojums. Tajā tika 
publiskoti konkursa “Lielā lasītāju balva – 2016” rezultāti. 

Bibliotēkās vislasītāko grāmatu tops 2016.gadā:
Oriģinālprozā – Nora Ikstena “Mātes piens”
Oriģināldzejā – Kārlis Vērdiņš “Pieaugušie”
Tulkotajā daiļliteratūrā – Lūsinda Railija “Meitene uz kraujas”
Bērnu oriģinālliteratūrā – Juris Zvirgzdiņš “Miega pasaka”
Tulkotajā bērnu literatūrā – Džefs Kinnijs “Grega dienasgrāma-

ta” 8.grāmata
Dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā – Val-

dis Zatlers “Kas es esmu”
Tulkotajā dokumentālajā literatūrā – Juka Rislaki “Vorkuta! Sa-

celšanās ieslodzīto nometnē”
Būsiet gaidīti bibliotēkā iepazīt nominētās grāmatas!

Lasītājs iesaka lasītājam
8.decembrī aicinājām savus lasītājus uz jaunāko grāmatu apska-

tu. Pie siltas tējas tases un pīrādziņiem iepazīstinājām viens otru ar 
jaunumiem daiļliteratūrā un uzziņu literatūrā. Liels prieks, ka katrs 
interesents atrada savu lasāmvielu tumšajiem ziemas vakariem. 
Aicinām arī pārējos iepazīties ar bibliotēkas pēdējiem jaunieguvu-
miem sociālās saziņas vietnē Draugiem.lv http://www.draugiem.
lv/jaunpilsbiblioteka/gallery/?aid=64807317 un, protams, laipni 
gaidīti bibliotēkā!

Grāmatu starts
Noslēgusies LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas 

programmas “Grāmatu starts” 2.kārta, kuru daļēji finansē Jaunpils 
novada dome. Programmas ietvaros uz bibliotēku tika aicināti 14 
bērnudārza audzēkņi, lai iepazīstinātu ar bibliotēku un radītu ma-
zajos interesi par lasīšanu.

10.decembra rītā uz noslēguma pasākumu pie bērniem un viņu 
vecākiem ciemos bija ieradies arī Pūčulēns no LNB. Pūčulēns ļoti 
vēlējās uzzināt ko bērni iemācījušies Pūčulēna skoliņā un kā vecāki 
jutās bibliotēkā kopā ar bērniem. 

Apmierināts ar uzzināto, Pūčulēns katram bērnam dāvāja LIE-
LO Pūčulēna apskāvienu un, protams, katrs bērns saņēma arī īpa-
šo Pūčulēna mugursomiņu, kurā iekšā bija Māras Cielēnas dzejoļu 
grāmatiņa, informatīvs buklets par lasītveicināšanu vecākiem un, 
lai neaizmirstu lielo skaisto draugu no LNB arī mīļmantiņa – ma-
ziņš Pūčulēns.

Īpašs paldies par sadarbību un palīdzību bērnudārza audzinātā-
jām Valdai un Diānai, kā arī mūsu fotogrāfei Ingai Krūtainei par 
skaistajiem fotomirkļiem.

“Bērniņiem, lai sirdī prieks”
Jau otro gadu bibliotēka piedalās Cukura Diabēta biedrības Jaun-

pils nodaļas organizētajā akcijā “Bērniņiem, lai sirdī prieks!”
Vēlamies pateikties iedzīvotājiem par lielo atsaucību dāvaniņu 

sarūpēšanā bērniņiem invalīdiem un 12 Jaunpils novada mazno-
drošinātajām ģimenēm.

Paldies Lienei Kozlovskai, Ausmai Jaucei, Evijai Sergejevai, Er-
nestam un Ievai Grigoriem, Inesei Miķelsonei – Strautmanei, Aijai 
Zāgmanei, Irmai un Jurim Mūrniekiem, Gunāram Veskam, Inetai 
Miķelsonei, Irēnai Miķelsonei, Emīlijai un Kristiānai Krīgertēm, 
Svetlanai Markovai, Gunitai Freimanei, Sandrai Šteinai, Jaunpils 
pienotavai un veikalam TOP.

Visas dāvaniņas tika sasaiņotas un labie rūķi tās ir jau nogādājuši 
pie adresātiem.

Izbraukuma bibliotēka pie lasītājiem dosies 09.janvārī, 
13.februārī, 13.martā, 10.aprīlī un 15.maijā.

Leveste (pie veikala)  plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:50 
Saule (centrā)   plkst. 11:15
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 11:45
Pasūtījumus par grāmatām un žurnāliem, lūdzam pieteikt pa tāl-

runi 63182195 vai rakstot uz e-pastu jaunpilsbiblioteka@inbox.lv ! 
Remontdarbi pieaugušo literatūras telpā
Sakarā ar grīdas maiņu pieaugušo literatūras telpā, laikā no 

30.janvāra līdz 12.februārim, bibliotēka apmeklētājiem būs pieeja-
ma ar ierobežojumiem atsevišķās dienās. Lūdzu sekojiet informā-
cijai.

Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
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SEKO 
Jaunpils novada Domei draugiem.lv 

un www.jaunpils.lv

Viesatu kultūras nama 
ziņas

Vai 4.Jaunpils iedzīvotāju 
foruma idejas attīstās?

17. decembrī Viesatu kultūras namā notika Ziemassvētku ieska-
ņas koncerts, kurā piedalījās visi pašmāju kolektīvi - folkloras kopa 
”Viesi” - vadītāja Arianda Puriņa, lieli, mazi un pavisam mazi de-
jotāji, vadītāja Ilze Buka, kā arī amatierteātris “Pupuķis” ar vadītāju 
Vinetu Matvijuku. 

Paši mazākie dejotāji ar mammām un lielajiem dejotājiem
Koncertā piedalījās arī ciemiņi no Jaunpils. Ziemassvētku melo-

dijas ar stabulīti izspēlēja Ernests Grigors. Elvis Egle un Kristaps 
Pobuss priecēja skatītājus ar svētku dziesmām un ģitāras spēli. Pir-
mo reizi Ziemassvētku koncertā viesojās un dejoja Jaunpils vidus-
skolas aerobikas grupa, vadītāja Irēna Martuzāne. Pēc koncerta, kā 
ierasts, bija balle, šoreiz kopā ar grupu “Deserts”.

 Elvis Egle un Kristaps Pobuss 
Kā jau katru gadu arī šogad notika Pensionāru Ziemassvētku eg-

līte. Viesatu seniori sanāca kopā, lai draudzīgi patērzētu par pagā-
jušo gadu, jauno apņemšanos nākamajā gadā, mielotos cienastiem 
un baudītu Ziemassvētku ieskaņu koncertu. 

 Maša ar saviem jauniegūtajiem draugiem
Gada nogalē pirmsskolas vecuma viesatniekus ciemos aicināja 

Maša un Lācis uz Bērnu Ziemassvētku eglīti. Bija dziesmas, rotaļas 
un ieradās arī Ziemassvētku vecītis.

Lai visiem laimīgs un krāšņs Jaunais gads!
Informāciju sagatavoja:

 Viesatu kultūras nama vadītājas v.i. Inga Kalviņa.

Jau divi mēneši pagājuši kopš 5.novembrī notikušā 4.Jaunpils ie-
dzīvotāju foruma. Tas ir brītīņš, lai sāktu saprast, vai forumā izteik-
tās idejas paliks tikai ideju līmenī, vai arī grupu dalībnieki ir gatavi 
domāt un darīt, lai tās tālāk īstenotos.

Un tātad, foruma noslēguma posmā tika lemts tālāk attīstīt 5 ide-
jas/projektus:

Projekta “Tūrisma attīstība Viesatās ” darba grupa tikās 9.de-
cembrī 16.00 Viesatu kultūras namā, lai nopietnāk apzinātu Vie-
satu pagasta resursus un iespējas un plānotu tālākos soļus. Tuvāko 
mēnešu laikā būs izpildīti mājas darbi, lai atkal tiktos darba sanāk-
smē un plānotu tālāko attīstību.

Projekta “Sajūtu taka-ūdens, gaiss, zeme uguns”, t.i. aktīvās tūris-
ma trases izveide posmā – Pils – Kartavkalni plāno tikties februāri, 
vēl vienojoties par konkrētu laiku.

Projekta “Ražots Jaunpils novadā”, dalībnieki tikās 26.novembrī, 
tikšanās laikā izvērtēja savus resursus un iespējas, lai kā tālāko dar-
bību organizētu mājražotāju biedrības izveidošanu, kas palīdzētu 
organizēt mazo saimniecību lauksaimniecības produkciju, orga-
nizētu mājražotāju aktivizēšanu novadā. Pirmais savu spēku pār-
baudījums bija 17.decembrī organizētais tirdziņš “Ražots Jaunpilī”, 
kura noslēgumā kopējais vērtējums bija - priekš pirmās reizes labi, 
tikai jādarbojas, lai tas notiktu regulāri, kā arī pašiem vēl daudz 
jāmācās. Nākamā tikšanās plānota 14.janvārī plkst.11.00 “Rata” tel-
pās. Aicināti piedalīties arī interesenti, kuri pirmajā reizē nevarēja 
ierasties.

Projekta “Atpūtas vieta pie Nīlas” darba grupas pirmā tikšanās 
notika 8.decembrī plkst.19.00 “Levestes spico” telpās. Tika pārru-
nātas iespējas to izveidot, bet vēl daudzas lietas, par ko jāvieno-
jas. Projekta darba grupa gaida arī daudz lielāku vietējo Levestes 
iedzīvotāju atsaucību projekta tālākai virzīšanai. Nākamā tikšanās 
plānota februārī.

Projekta “Teātra pulciņš bērniem un jauniešiem’ darba grupas 
pirmā tikšanās bija jau 23.novembrī skolā. Ir skaidrs – teātra pul-
ciņš būs, vadītājai Gunitai darbības idejas “briest” un ir zināms, ka 
ar februāra mēnesi jau sāksies darbība. 

Zinot vēstījumus, ka šajā gadā :
Graudi būs, bet jārok pašam
Ūdens būs, bet jāsmeļ pašam, 
vēlam darba grupām aktīvi attīstīt labās idejas tālāk un darboties 

to īeviešanai.
Ieinteresētie iedzīvotāji konkrētu projektu veicināšanai aicināti 

pievienoties darba grupām minētajos laikos un vietās.
Vija Zīverte

Attīstības nodaļas vadītāja
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Pasākuma plāns no 16. janvāra līdz 15. februārim 
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā/ Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ 

/Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils vidusskolā/ Reģionālās attīstības centrā “Rats”

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
20.01. 
13:00

14:00

No 14:00

Barikāžu aizstāvju atceres diena, pieminot 1991.gada barikāžu laiku, 5.-12.klašu skolēnu 
ierindas skate. Skate tiek organizēta sadarbībā ar Dobeles Zemessardzes 51. kājnieku 
bataljonu un Jaunpils vidusskolas Jaunsardzes vienību.
Skolas pagalmā klātesošos uzrunās Dobeles Zemessardzes 51. kājnieku bataljona 2.kājnie-
ku rotas komandieris Raivis Jansons.
Pie ugunskura aicinām sajust barikāžu īpašo gaisotni, pagaršot lauku virtuves karavīru 
zupu vai biezputru, sasildīties ar krūzīti smaržīgas zāļu tējas.

Jaunpils vidusskola

20.01. 19:00 Irlavas amatierteātra muzikālā izrāde. “Kaķīša dzirnavas”. Ieeja bez maksas Viesatu kultūras nams
21.01.  11:00 Sniega diena Jaunpils centrs
21.01. 13:00 Spēļu pēcpusdiena, Biedrība “Dzīves un veselības skola dabā”. 

Dalība - ziedojums
Jaunpils “Rats”

23.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena. Jaunpils vidusskola
25.01. 
15:00-18:00

 Biedrību vadītāju pasākums Jaunpils “Rats.

26.01. 
12:00-15:00

Sniega diena Jaunpils vidusskolā

28.01. 17:00  Muzikāli teatralizēts uzvedums  “Do-Re-Mi Panti”
Valmieras drāmas teātra aktieri Māra Mennika un Oskars Morozovs, 
Aijas Kukules mūzikas studijas „Omnes” bērnu koris

Jaunpils pils Lielā zāle

29.01.
13:00-15:00

Tuppervare Jūrmalas filiāles viesu diena “Janvāra jaunumi” Jaunpils “Rats”

04.02.
12:00

Žetonu balle 12. klasei.
LBL spēle Jaunpils sporta namā

Jaunpils vidusskola

10.02. 19:00 Cirks “Karabas”. 
Iluzionists Gabriel Got, žonglēšana, nažu mešana, ilūzija, interaktīvie numuri, iesaistot 
skatītājus, klauna uzstāšanās, ekvilibristi, akrobātiskie triki, uguns šovs un citi orģināli 
priekšnesumi. 
Ieejas biļetes: € 3.00, € 5.00, € 7.00, € 10.00,  € 15.00
Biļetes būs nopērkamas 2 h pirms izrādes vai veicot rezervāciju pa telefonu 26862740

Jaunpils pils Lielā zāle

11.02. 22:00 Mīlestības balle. Rikardions & Uzlūdz dāmas. 
Kamīnzālē darbosies Pils krodziņš. Ieejas biļetes ballē iepriekšpārdošanā - € 5.00, pasā-
kuma laikā - € 6.00.Biļešu iepriekšpārdošana  un galdiņu rezervācija Jaunpils Pilī un MC 
DUS Jaunpils

Jaunpils pils Lielā zāle

15.02.
11:00-13:00

Donoru diena Jaunpils vidusskola

15.02. Ēnu diena iestādēs un uzņēmumos Jaunpils vidusskola,
Jaunpils novada Dome

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
16.01.-01.03. “Viss sākās ar Saviesīgo biedrību” – Jaunpils biedrību vēstures lappuses Jaunpils muzeja Ekspozīciju 

zāle *
16.01.-20.01. Izstāde skolas zālē „Mēs – tauta” Jaunpils vidusskola
01.02.-28.02. “Ak, svētā Lestene”, Tukuma muzeja ceļojošā izstāde. Atklāšanas pasākuma datums 

tiks precizēts
Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle
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TURPINĀS
16.11.–31.01. Zane Valbakas darbu izstāde “Irbes divas dažādas pasaules”

Radoša nodarbība kopā ar Zani Valbaku.(Datums tiks precizēts)
Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

05.01.-25.01.  “Rakstniekam Egīlam Lukjanskim-80” Viesatu bibliotēka
06.01.-26.01. “Dziedātājai Olgai Rajeckai-55” Viesatu bibliotēka
01.12.-01.02. Foto izstāde “Foto mirkļi Irlavā” Viesatu bibliotēka
12.12.-12.02. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji “Pulksteņi” Viesatu bibliotēka

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

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
19.01., 02.02. 15:30-18:00 Keramika. 

Pasniedzēja Velga Melne. 
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

16.,23., 30.01. 15:00 Ģitārspēle. 
Pasniedzējs Artūrs Dumbris. 
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

16.,23., 30.01. 15:15 Animācija bērniem. 
Pasniedzēja Arta Berezovska. 
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

16.,23., 30.01. 18:00 Angļu valoda ar priekšzināšanām. 
Pasniedzēja Zane Ērmane. 
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

18., 25.01. 18:30 Angļu valoda bez priekšzināšanām. 
Pasniedzēja Zane Ērmane
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

16.,23., 30.01. 15:30 Joga. 
Pasniedzēja Evita Sundar. 
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

16.,23., 30.01. 15:00 Angļu valoda bērniem. 
Pasniedzēja Sarmīte Slavska. 
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

25.01. 13:00-17:00 Grāmatvedība pašnodarbinātajiem un biedrībām. 
Pasniedzēja Inga Pumpure. Dalības maksa

Jaunpils “Rats” 

29.01., 12.02.
11:00-14:00 /14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. 
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

15.01. 11:00-14:00 Filcēšana. 
Pasniedzēja Ieva Zāgmane. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

20.01.  17:30-18:30 Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka
29.01. 11:00-14:00 Frivolitē. 

Pasniedzēja Marika Rutkovska. Dalības maksa
Jaunpils Amatu māja

31.00
14:00

Virtuves gudrības kopā ar Sandru Zariņu
Dalības maksa

Jaunpils “Rats” 

07.02.
17:30-18:30

Pārrunas “Vai varu justies drošs 
interneta pasaulē ? “

Viesatu bibliotēka

12.02.
10:00-13:00

Nodarbība adīšanā 
Pasniedzēja Baiba Pilāne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408  Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423 Jaunpils bibliotēka - 63182195  
Viesatu bibliotēka - 28352654  Jaunpils kultūras nams - 29296334    Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils pils – 26101458                      Jaunpils vidusskola -26464378  Jaunpils “Rats” -29330697
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Arī šogad par godu Starp-
tautiskajai ģimenes dienai 
2017.gada 13.maijā Jaun-
pils novada Dzimtsarakstu 
nodaļa bez maksas svinīgā 
laulības ceremonijā salaulās 
tos Jaunpils novadā dzīvo-
jošos iedzīvotājus, kuri dzī-
vo kopā nereģistrētā laulī-
bā, un ir atzinuši paternitāti 
bērnam (bērniem). Jāsa-
maksā būs tikai valsts no-
deva 14,00 EUR.  Pagājušā 
gadā šādu iespēju izmantoja 
trīs Jaunpils pāri.

Pieteikties laulību reģis-
trācijai var līdz 2017. gada 
13. aprīlim. Sīkāka infor-
mācija pa tālruni 63180958.

Lai mums stipras un lai-
mīgas ģimenes!

BK «Jaunpils» trenējas kopā ar jaunajiem talantiem
Basketbola klubs «Jaunpils» neilgi pirms Ziemassvētkiem aizva-

dīja pirmo koptreniņu ar Jaunpils jauniešiem. Dažādās basketbola 
aktivitātēs iesaistījās ne tikai apmēram 20 jaunie basketbolisti, bet 
arī viņu vecāki.

«Mums ir liels prieks, ka izdevās pirms svētkiem tikties ar tuvā-
kajiem Jaunpils basketbola tradīciju turpinātājiem. Ar lielu daļu no 
viņiem jau esam tikušies dažādās sacensībās, piemēram, šīs vasa-
ras strītbola turnīrā, taču bija arī vairākas jaunas iepazīšanās. Īpašs 
prieks par jauniešu vecākiem, kuri ir pozitīvi un atvērti,» tā pēc 
treniņa BK «Jaunpils» kapteinis Oskars Rungevics.

Jaunie basketbolisti un daži laimīgie vecāki tika pie BK «Jaun-
pils» atbalstītāju krekliem. Klubs informē, ka jau tuvākajā nākotnē 
tiks aizvadīti vēl vairāki koptreniņi, kuru mērķis ir popularizēt bas-
ketbolu kā lielisku brīvā laika pavadīšanas veidu. Tāpat BK «Jaun-
pils» vadība izsaka īpašu pateicību jauniešu vecākiem, kuri ziedoja 
savu laiku un ieradās uz šo pasākumu. 

Foto: no BK «Jaunpils» arhīva 

2016. gads futbola dzīvē ir bijis notikumiem bagāts Jaunpilī un visā Latvijā. Esam pārstāvējuši FK 
Jaunpils komandu Tukuma novada minifutbola čempionātā, kā arī piedalījušies Latvijas veterānu 
Olimpiādē, kura šogad norisinājās Aizkrauklē. 

No izgājušā gada spilgtākajiem notikumiem gribētu pieminēt fantastisko pasākumu “Futbola diena 
Jaunpilī”, kur kā jau informējām, bijām pamanīti no Latvijas Futbola federācijas puses, iekļuvām starp 
deviņiem labākajiem un balvu izlozē tikām pie sava “DJI” bezpilota lidaparāta jeb “Drona”.

Vēl neliela informācija par futbola notikumiem, kas aizsākušies 2016.gadā un turpināsies arī šogad: 
Katru piektdienu no 17:00 – 18:30 Jaunpils sporta namā notiek bērnu un jauniešu futbola nodarbī-

bas uz kurām visi tiek laipni aicināti;
Katru otrdienu un ceturdienu sporta namā notiek futbola treniņi, kuros dalību var ņemt lieli un mazi futbola entuziasti;
Sākot ar 2016.gada 17.decemri līdz nākmā gada martam sestdienās norisināsies Jaunpils novada atklātais telpu futbola čempio-

nāts. Sabraukuma datumi tiks izziņoti.
FK Jaunpils visiem novēl sportisku un futbola notikumiem bagātu jauno 2017. gadu. 
Ierosinājumus, novēlējumus vai priekšlikumus rakstiet uz e-pastu: info@fkjaunpils.lv

FK Jaunpils preses dienests
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Labo darbu sarakstu papildina arī jaunieši

Jaunpils jaunieši piedalās “Pilnīgā kosmosā” un sveic 
kaimiņus jubilejā

Pirmssvētku laiks ir tas laiks, kad mums ik katram gribas darīt 
ko labu un noderīgu. Mums gribas sniegt un dalīties ar prieku un 
labestību ar apkārt esošajiem cilvēkiem. Šādu emociju iespaidā pa-
gājušā gada decembrī ar jauniešu līdzdalību, noorganizējām divas 
nelielas sirsnības akcijas ar kuru palīdzību iepriecināt mūsu nova-
da seniorus. 

Laika posmā no 12.decembra līdz 19.decembrim jauniešiem 
bija iespēja iesaistīties labdarības akcijā “Eņģeļu pasts”, kurš Lat-
vijā norisinās jau diezgan ilgu laiku. Un smeļoties iedvesmu no šī 
labi zināmā labdarības projekta, radās ideja iepriecināt mūsu paša 
novada seniorus. Mēs novada jauniešiem lūdzām kļūt par Eņģeli 
kādam no mūsu senioriem novadā, un iepriecināt viņu, padarot 
viņa ikdienu krāsaināku, nosūtot viņam ar roku rakstītu kartiņu 
svētkos,vai ar roku rakstītu uzmundrinošu vēstulīti. Visas kartiņas 
un vēstulītes sadarbībā ar Jaunpils sociālo dienestu tika nogādātas 
kādam no mūsu novada senioriem, kas dzīvo šeit pat novadā uz 
vietas vai atrodas kādā no pansionātiem. 

Otra no nelielajām, sirsnīgajām labo darbu akcijām bija pipar-

Ar vērienīgu un patiesi krāšņu pasākumu “Pilnīgs kosmoss” 
2016. gada 15. decembrī Tukuma novada Multifunkcionālais jau-
natnes iniciatīvu centrs atzīmēja savu piecu gadu jubileju. Kā jau 
pieņemts, arī Jaunpils novada jaunieši kopā ar novada jaunatnes 
lietu speciālisti devās apsveikt, Tukuma jauniešu centra, lielisko 
komandu šajā skaistajā svētku dienā. 

Tukuma jauniešu centra komanda bija noorganizējuši, aizraujo-
šu un ļoti daudzveidīgu pasākuma programmu, kas spēja aizraut 
jebkura vecuma jauniešus un arī pieaugušos. Visiem pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja iejusties Jauniešu biedrībsa “TuTV” tele-
vīzijas studijas atmosfērā un ierunāt ziņas. Latvijas skauti un gai-
das bija parūpējušies noskaņu, lai ikkatrs varētu izbaudīt skautisma 
garu. Kopā ar Jauniešu centra animācijas studija viesiem bija iespē-
ja veidot multfilmas. Pasākuma laikā Tukuma jaunie ģitāristi snie-
dza nelielu koncertu, kuri Artura Dumbra vadībā jauniešu centrā 
apgūst ģitārspēli. Vakara gaitā uzstājās vēl daudzu citi piesaistīt 
mākslinieki, kas mums kā apmeklētājiem ļāva izbaudīt lielisku 
vakaru, jaukā atmosfērā. Kamēr mūsu novada jaunietes Viktorija 
Ariko, Anna Patrīcija Sirme un Simona Juškevica izbaudīja visas 
pasākuma piedāvātās aktivitātes, mūsu novada jaunatnes lietu spe-
ciāliste svinīgas pieņemšanas laikā, sveica Tukuma jauniešu centra 
komandu un tās vadītāju Daci Laukmani. Jauniešu centram uzdā-
vinājām noderīgu un izklaidējošu spēli jauniešiem, kas dos iespēju 
viņiem nostiprināt komandas darba prasmes, bet tajā pašā laikā 
izbaudīt jautru un smieklīgu spēli. Kopā ar spēli uzdāvinājām pa-
ciņas ar piparkūkām, kuras tajā pašā dienā izcepa mūsu novada 
jaunieši no 7. un 9.klases.

Pēc pasākuma es, kā jaunatnes lietu speciāliste varu pilnīgi prie-
krist Tukuma jauniešu centra vadītājas Daces Laukmanes teikta-
jam. Ka darbs ar jauniešiem esot, kā pilnīgs kosmoss, bet tajā pašā 
laikā tas ir aizraujošs un piedzīvojumu pilns, un rada gandarījuma 
sajūtu par padarīto darbu. Noteikti novēlam viņiem tik pat aizrau-
tīgi turpināt lieliski iesākto darbu. Kā arī mums ir no kā mācīties 
un gūt iedvesmu, ar laiku būt tik pat lieliskiem un izveidot tik pat 
kvalitatīvu un daudzveidīgu piedāvājumu pilnu jauniešu centru arī 
mūsu novadā! 

Jaunietes - Viktorija, Simona, Anna Patrīcija un jaunatnes lietu speciāliste 
Lāsma, izmantoja iespēju nofotogrāfēties pasākuma foto stūrītī!

Jaunpils Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma, pasniedz dāvanu Tukuma jaunat-
nes iniciatīvu centra vadītājai Dacei Laukmanei.

kūku cepšana novada senioriem. Lielā rosība notikās 15.decem-
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Dāmu kluba aktualitātes

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

“Klusa nakts, svēta nakts” Jāņa Delikatnija izpildījumā

Jubilāru un aktīvistu kopbilde 08.01.2017.

brī Jaunpils pils Mednieku zālē, kad desmit mūsu novada jaunieši 
no Jaunpils vidusskolas 7.klases un 9.klases, iejutās rūķu tēlā un 
sacepa novada senioriem daudz gardas un skaistas piparkūkas. 
Protams procesa laikā neiztikām bez smiekliem un nelielu joku, 
un blēņu sastrādāšanas, bet galvenais ka beigu rezultāts ir lielisks 
un gards! Paldies maniem desmit rūķīšiem, kas man palīdzēja šajā 
nelielajā darbiņā un kuri nu var papildināt savu labo darbu saraks-
tu – Anete Grāvīte, Jānis Brūders, Oļegs Sergejevs, Sanija Medele, 
Markuss Sergejevs. Ralfs Andersons,Evelīna Eva Stepanova, Linda 
Grāvīte, Roberts Muško, Aleksa Tihomirova.

Esmu ļoti pateicīga un gandarīta par mūsu aktīvajiem jaunie-
šiem, kuri piedalījās un iesaistījās šajos abos jaukajos labo darbu 
pasākumos un palīdzēja svētku laikā iepriecināt mūsu novada se-
niorus. Apsveikuma kartiņas un vēstulītes bija tiešām daudz un 
spēja iepriecināt vairāk, kā 80 mūsu novada seniorus. Un katram 
no senioram kopā ar sirsnīgo apsveikumi tika arī maza paciņam 
ar gardām lielām piparkūkām. Liels paldies visiem, kas iesaistījās! 

Paldies “Pils krogam” par atbalstu!
Jaunatnes lietu speciāliste

Lāsma Zariņa

Aizvadīts rosīgs un darbīgs gads mūsu biedrībā. Turpinājām 
iesāktās aktivitātes un no jauna sākām darbību kā sabiedriskā la-
buma statusa biedrība, tāpēc varējām piedalīties labdarības lote-
rijā gadatirgos Jaunpilī un iegūtos līdzekļus izmantot biedrības rī-
kotajās aktivitātēs. Pārsvarā līdzekļus izlietojām mūsu organizēto 
ekskursiju uz Vidzemi divas dienas, uz Salaspils botānisko dārzu 
un Brīvdabas muzeju Rīgā un nūjošanas pasākumu Ķekavā un Do-
les salā) līdzfinansēšanai. Pateicoties šim iegūtam statusam, gada 
nogalē saņēmām ziedojumu 300 EUR apmērā no SIA NORDEN 
COSMETICS mūsu biedrības biedru aktīvas socializācijas un pil-
soniskās līdzdalības veicināšanai. Par to liels paldies firmas īpaš-
niekiem Inesei un Andrim Priekuļiem.

Atsākām veselību uzlabojošu vingrošanas nodarbības Jaunpils 
sporta namā (interesenti var pievienoties katru otrdienu no plkst. 
9:15.)

Piedalījāmies Jaunpils novada domes organizētajā projektu kon-
kursā “Darām paši” ar projektu “Mēs – mazbērniem” (projekta va-
dītāja Mārīte Kazmina) un projekts no žūrijas tika atzīts par labāko. 
Biedrībā pagājušajā gadā bija 140 biedri t.i., kuri samaksāja bied-
ru naudas maksu 5 EUR gadā. Ja gadu nav maksāta biedru nauda, 
pēc statūtiem tiek izslēgts no biedrības un, ja vēlas atkal iestāties 
biedrībā, jāraksta iesniegums par uzņemšanu. Ņēmām dalību Lat-
vijas pensionāru federācijas rīkotajās aktivitātēs, jo esam tās biedri. 
Piedalījāmies Zemgales reģiona konferencē Skrīveros, savācām 280 
parakstus, lai valstī tiktu ieviesta valsts finansēta veselības aprūpes 
sistēma piedalījāmies paplašinātā pensionāru federācijas sapulcē 
Rīgā par dažādiem pensionāru interesējošiem jautājumiem.  

- 9. janvārī pilī Jaunpils novada dome ar uzņēmēju atbalstu rī-
koja gadskārtējo senioru Ziemas balli. Mūsu biedrība jau astoto 
gadu izmanto šo gadījumu un svinīgi godina savus biedrus nozī-
mīgās jubilejās sākot no 70 gadiem. Šis pasākums vienmēr ir saviļ-
ņojošs un ļoti sirsnīgs. Jubilāriem par godu dejoja līnijdeju grupas 
“Randevu”’un “Vīgriezes” un dziesmas dziedāja ansamblis” Jaun-
pils elements”, kurš pēc tam spēlēja dejas. Paldies sakām visiem, vi-
siem, kuri pielika savu artavu, lai šis pasākums godam izdotos! 

- 21.janvārī plkst.16:00 Lielvircavas kultūras namā draugi mūs 
ielūdz uz pirmo Gaiļa gada balli. Dejas spēlēs “Dvinskas muzikan-
ti” no Daugavpils. Izbraucam 14:20 no “ Topa”. Pieteikties līdz 18. 

janvārim. 
- 25. februārī plkst.14:00 Bikstu kultūras namā uz pasākumu ie-

lūdz Bikstu pensionāru biedrība. Izbraucam 13:30. Pieteikties līdz 
21. februārim.      

Lai Jaunajā gadā visiem laba veselība!
Austra Sipeniece

Sveiciens visiem Jaunajā Ugunīgā gaiļa 2017. gadā!
 Nedaudz vēl par to, ko darījām pagājušā gada decembrī.
 Otrajā adventē piedalījāmies Jaunpils Amatu mājas rīkotajā pa-

sākumā.Ģērbušās dažādās maskās. kopā ar visiem , vilkām un de-
dzinājām bluķi, dziedājām un dejojām.

 10.decembrī piedalījāmies līnijdeju pasākumā Rīgā “Senioru 
kauss’”. Izvēles dejās ieguvām 4.vietu. Katra dejotāja saņēma dip-
lomu un medaļu.

  17.decembrī bijām uz pasākumu pie Jaunsātu līnijdejotājām 
“Strīpaino reiss”. Bija iespēja parādīt savus jūrnieku tērpus. Dāva-
nā aizvedām lielu, lielu dzīvu karpu. Par zivi liels paldies Aigaram 
Vaitam!

 1.janvārī ar jestru gaiļu deju iedejojām Jaunpils novada 2017.
Ugunīgā gaiļa gadu!

 Lai visiem spēks un izturība!
  Dāmu klubs, līnijdeju grupa, biedrība “Vīgriezes”
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Jaungada karnevāls ”Kā pasakā…” Jaunpils pilī
Tradicionāli gads Jaunpils pilī sākās ar Jaungada karnevālu. Šo-

gad šajā naktī pilī valdīja pasaku gaisotne.  Pārvēršot pili par pa-
saku valstību, ar dziesmu  “Lai Burvji buras” karnevālu atklāja tā 
vadītājs un nakts burvis Ainars Bumbieris.

Burvis un Pamāte ar divām meitām
Lielajā zālē norisinājās Masku balle, kurā apsolījis ierasties bija 

arī Princis. Ieradusies bija arī Pelnrušķītes Pamāte ar abām mei-
tām, no kurām vienu viņa gribēja izprecināt princim. Balli spēlēja 
grupa “Apvedceļš”. 

Grupa “Apvedceļš” 
Laulību zālē darbojās pasaku feja, kas apgleznoja karnevālu 

dalībnieku sejas. Turpat mirkļus fotogrāfijā iemūžināja fotogrāfs 
Mārtiņš Barons. Fotogrāfijas tika izsūtītas uz pils rakstvežiem at-
stātajām e-pasta adresēm. 

Gatis Šļūka 
Mirkli iemūžināt varēja arī galma gleznotāja karikatūrās, kuras 

zīmēja pazīstamais karikatūrists Gatis Šļūka. Nakts garumā varēja 
zīlēt laimi sveces ēnā un makšķerēt laimes akā pie pils rūķiem. 

Īsi pirms pusnakts ieradās Princis un Pelnrušķīte, kas ļāvās dejai 
līdz pulkstenis sita pusnakti. Pelnrušķīte steigā devās prom un līdz 
ar viņu arī Princis un Pamāte ar meitām.  

Princis un Pelnrušķīte
Kad iestājusies bija pusnakts, sākās masku parāde. Ieradušies bija 

dažādi pasaku tēli – jautrie siventiņi, Sarkangalvītes, velni, meža 
zvēri, Indiāņu pāris, Pepija Garzeķe, princeses, Tantiņa, lācēns, sul-
tāns ar svītu, Sarkangalvīte ar vilku un mednieku,  u.c. 

Masku parādes laureāti un Grand Pri ieguvēji
Godalgotās vietas ieguva –  3. vietu Velnu pāris,  2. vietu Ping-

vīns un Mārīte, 1. Vietu – Ļaunā pamāte un Sniegbaltīte, Grand 
Prī  - Alise un Trakais cepurnieks. 

Balle turpinājās vēl pēc pusnakts – muzikāli izklaidēja grupa 
“Apvedceļš” un Ainars Bumbieris.

Ainars Bumbieris
Krodziņā visiem bija iespējams baudīt Kraukšķīša gardumus vi-

sām gaumēm, galerijā bija Zelta zivtiņas uzkodas un dzērieni, bet 
kamīnzālē bija bārs ar septiņiem rūķiem. 

 “Kā pasakā” tika pavadīta 1. janvāra nakts! Pasaku varoņi atgrie-
zušies grāmatu lapaspusēs un katrs karnevāla apmeklētājs savās 
ikdienas gaitās.   

Inga Krūtaine
Jaunpils pils Reklāmas speciāliste
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Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic janvāra jubilārus!

Aldi Andrecu, Ēriku Bogataju, Gintu Rubīnu,
Anatoliju Anuškovu, Sergeju Ariko,

Rudīti Jurevicu, Ēriku Pētersonu, 
Elitu Stabulnieci, Janīnu Groveri,

Intu Bumbišku, Veltu Sīpoliņu, Melitu Vanagu,
Ritu Zirnīti,  Raitu Āboliņu, Valentīnu Bērziņu,

Zigmundu Bludziņu, Ilmāru Blumbergu,
Ligitu Daugavieti, Astrīdu Kalpu,

Artūru Lāci, Dzidru Rulli, Helgu Urbāni
Ninu Kazminu!

Vislabākā rota cilvēkam -
laba sirds.
Glabā to tīru kā pērli,
lai mirdz!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 13.01.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.
(Z. Purvs)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem, no  
Leonīda Jakubovska, Jāņa  Liepas un Nikolaja Beķa uz mūžu 

atvadoties.

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
/Latviešu tautasdziesma/

Sveicam vecākus ar bērniņu 
Elīzas un  Riharda piedzimšanu!

Decembra mēnesī salaulāts 1 pāris 
APSVEICAM!

LĪDZJŪTĪBAS

Pateicība
Sirsnīgi pateicos Velgai un biedrības “Dzīpars” kolektīvam, Sandrai 
par garšīgo kūku, “Randevu” dejotājiem, kaimiņiem, bērniem un 

mazbērniem par mīlestību un laba vēlējumiem jubilejā! 
Emma

Aicinām iedzīvotājus informēt par ārkārtas situācijām uz 
ceļiem un apgrūtinātu vai neiespējamu braukšanu!
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Kurzemes reģiona 

Tukuma nodaļas ziemas dienesta informatīvais dežurantu 
tālrunis 29358434.

JAUNPILS NOVADA DOME AICINA DARBĀ  
GRĀMATVEDI UZ LAIKU

  
Prasības kandidātiem:

• Vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība grāmat-
vedībā un/vai ekonomikā, finansēs;

• Pieredze finanšu vadībā un plānošanas jomā;
• Vēlamas zināšanas budžeta grāmatvedības uzskaites jomā un 

ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
• Vēlama pieredze darbā ar grāmatvedības programmu G-Vedis;
• Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus,organizēt un plānot savu 

darbu,noteikt prioritātes;
• Teicamas latviešu  valodas zināšanas;
• Labas zināšanas lietvedībā;
• Pozitīva attieksme pret klientiem un  kolēģiem.

Galvenie darba pienākumi:
• Veikt pilnu iestādes finansiālo operāciju uzskaiti, pamatojoties 

uz vispārējiem grāmatvedības principiem;
• Nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi;
• Aprēķināt un analizēt finanšu rādītājus;
• Plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali;
•Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus;
• Uzskaitīt kreditorus un debitorus;
• Apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus;
• Izpildīt kases operācijas,nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti;
• Veikt primāro grāmatvedības dokumentu apstrādi,uzskaiti un 

kontroli;
• Veikt pamatlīdzekļu, materiālo un nemateriālo vērtību, saistību 

un prasību inventarizāciju;
• Sagatavot finanšu pārskatus iestādes un citu institūciju vajadzī-

bām,
• Veikt citas nepieciešamas darbības grāmatvedības jomā.

Mēs piedāvājam:
• aizraujošu pilna laika darbu, kas nav savienojams ar citu darbu;
• konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās garantijas;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-
pastu: pasvaldiba@jaunpils.lv vai iesniegt personīgi Jaunpils no-
vada domes klientu apkalpošanas centrā („Ērģelniekos”, Jaunpilī, 
Jaunpils  nov., LV-3145) ar norādi „GRĀMATVEŽA VAKANCE” 
līdz 2017.gada 23.janvārim (ieskaitot).


