
www.jaunpils.lv 1

2020. gada novembris

 

 

Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- NOVEMBRIS -

LEPOJAMIES!
Jaunpils no-
vada domes 
Apbalvojuma 
kandidāti

Ierosinātājs Apbalvojums

Vija Zīverte Jaunpils 
novada 
biedrības

GODA NOVADNIEKS
Par nozīmīgu 
ieguldījumu Jaunpils 
novada attīstībā un 
pašaizliedzīgu darbu 
novada biedrību 
izaugsmē

Inta Čepule Jaunpils 
novada 
dome, PSIA 
“Jaunpils KS”

1.Pakāpes goda raksts 
Par ilggadīgu un 
nozīmīgu ieguldījumu 
pašvaldības darbā

Guna 
Zandersone

Jaunpils 
novada 
iedzīvotāju 
grupa un 
Jaunpils 
muzejs

1.Pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu darbu 
un ieguldījumu 
veselības aizsardzībā 
un priekšzīmīgu, 
profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Agita Trokša Jaunpils 
vidusskola

1.Pakāpes goda raksts
Par augstiem un 
ilggadīgiem sas-
niegumiem un 
ieguldījumiem 
izglītībā, kultūrā un 
sabiedriskajā darbā

Ainārs Birģelis Jaunpils 
novada 
Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju 
biedrība, 
Mednieku 
biedrība 
“Jaunpils”

1.Pakāpes goda raksts
Par nozīmīgu 
ieguldījumu 
sabiedriskajā darbā 
un novada vārda 
popularizēšanā

Guntis 
Kuzmickis

SIA “Līvas 
grupa”

2.Pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un 
profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Evita  
Ņikiforova

SIA 
“Mārksmens”, 
Jaunpils TOP

2.Pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un 
profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Modrīte 
Pētersone

Pensionāru 
biedrība 
“Jaunpils”

2.Pakāpes goda raksts
Par aktivitāti 
sabiedriskajā darbā

Inguna 
Krīgerte

AS “Jaunpils 
pienotavas” 
darbinieki

2.Pakāpes goda raksts
 Par priekšzīmīgu un 
profesionālu amata 
pienākumu veikšanu

Šogad svētki ārēji būs citādi-bez kopā būšanas tradicionālajā Valsts 

svētku koncertā un apbalvojuma kandidātu sveikšanas publiski klātienē. 

Apbalvojuma kandidāti tiks sveikti 18. novembrī  individuāli, iepriekš sa-

zinoties. 

Šis laiks mums māca, cik daudz cilvēkam nozīmē kopābūšana ar līdz-

cilvēkiem gan ikdienā, gan svētku reizē. Sargāsim viens otru un ievērosim 

drošības pasākumus.

Jaunpils  novada domes vārdā sirsnīgi sveicam apbalvojuma kandi-

dātus un sakām paldies ikvienam, kas šī gada laikā ar savām domām, 

darbiem esat stiprinājuši mūsu novadu, un ļāvuši Jaunpils vārdam gai-

ši skanēt Latvijā un pasaulē. 

Priecīgus un garīgi piepildītus svētkus!
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“Diena Krišjāņa Barona dzimtajā pusē-Strutelē”
31. oktobra saules pielietajā dienā, at-

zīmējām Jaunpils novada  dižgara Kr. Ba-
rona 185.jubileju.Ar svētbrīdi Struteles 
baznīcā un piemiņas pasākumu Struteles 

muižā , Jaunpils dzejdaru lasījumiem pie 
Im. Ziedoņa lielozola un jubilejas kliņģera 
baudīšanu, ar izstādi Jaunpils muzejā,kas 
būs apskatāma līdz 27.novembrim.Paldies 

visiem, kuri piedalījās, atbalstīja un domās 
bija kopā ar mums.

Fotogrāfijās mirkļus no pasākuma iemū-
žināja L. Rutka un L. Kozlovska.

Struteles baznīca 31.10.2020.Viesatu pagasta  folkloras kopa “Viesi”  Struteles baznīcā kopā ar 
mācītāju Jāni Saulīti

Klātesošos atceres pasākumā uzrunā Ligita Gintere, Jaunpils ND 
priekšsēdētāja. 31.10.2020. Struteles muižā
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Oktobris aiziet, aiznesdams līdzi rudens 
lapu zeltu, patīkamas un ne tik patīkamas 
lietas. Tajā nepatīkamo lietu sarakstā varam 
nepatīkamo Covid  laiku, kas dzīvi sagrie-
zis ja ne gluži kājām gaisā, tad vismaz izsi-
tis no ierastajām gan- ar daudzajiem nevar, 
nedrīkst nepienākas. Tas iejaucies arī mūsu 
jauki iecerētajā pasākumā, kas veltīts Kr. 
Barona 185. jubilejai. Kad iznāks avīzīte 
kārtējais numurs pasākums jau būs noticis, 
bet Jaunpils muzejā  vēl savu vēstījumu tur-
pinās izstāde 

 “No Struteles zemniekdēla  līdz Dainu 
tēvam”. Tas ir stāsts  par mūsu novada diž-
vīru no Struteles. Tas ir stāsts ne tikai par 
viņu pašu, bet arī  par trīs nozīmīgām sie-
vietēm viņa mūžā- māti Enģeli, sievu Dār-
tu un vedeklu Līnu. Krišjāni Baronu visu 
dzīvi pavadījusi  latviešiem tik raksturīgās 
sievietes rūpes, dažbrīd pat aizbildniecību. 
Tas ir stāsts par divu dižgaru Im. Ziedoņa 
un Kr. Barona simbolisku tikšanos pie Stru-
teles lielozola. Izstāde nav iedomājama bez 
stāsta par mūsdienu Struteli un tās darbīga-
jiem ļaudīm. Izstādē lielu pienesumu rada 

Velgas austā prievīte, kas ir Krišjāna Baro-
na mātes austās atdarinājums un deponētie 
priekšmeti  no Tukuma muzeja krājuma.. 
Īpaši esam padomājuši arī par bērniem, kas 
saliekot puzli, var iepazīt Krišjāni Barona 
personību un viņa dzimto pusi Struteli.

Muzeja jaunieguvumi. Jaunpils muze-
ja krājums papildināts  ar 4 brīnišķīgiem 
priekšmetiem- !9. gadsimtā darinātas prie-
vītes, ko audusi Kr. Barona māte Enģele 
Barone atdarinājums. Tās oriģināls glabājas 
Talsu muzejā.  To ar  Talsu muzeja kolēģu 
laipnu atļauju veica Velga Pavlovska. Viens 
darbiņš  padarīts, bet Velgai jau prātā nā-
kamais- par Kr. Barona mātes austās segas 
atdarinājuma veikšanu.

Trīs priekšmeti saistīti ar Skrabju dzimtu 
un tās devumu Jaunpilij. Tā ir unikālā Jaun-
pils pagasta valdes Dienesta gaitas sarakstu 
grāmatu, dzimtas Bībeli no 1839. gada un 
P. Dindoņa  sastādīto rokas un mācību grā-
matu ”Ienesīga sakņkopība“, izdota 1926. 
gadā ar E. Skrabja autogrāfu. Paldies Ligi-
tas Zalivkevicas kundzei no Dobeles, kas 
mūs atrada pēc vārda Jaunpils uz grāmatas 

vāka un izglāba šos vērtīgos priekšmetus 
no ugunskura.

Jauna izstāde. Jau novembra nogalē ap-
meklētājus priecēs jauna izstāde “Krāsaini 
spilveni”. Izstādes  dalībnieces iedvesmoju-
šās no Imanta Ziedoņa pasakām. Ziedoņa 
pasaku burvībai ļāvušās tekstilmozaīkas 
autores no visas Latvijas. Izstāde tapusi pēc 
tekstilmozaīku pasniedzējas Aijas Rācenā-
jas  un Svetlanas  Semjonovas aicinājuma, 
kuru uzdevums  dalībniecēm bija -  atainot 
tekstilā savus iespaidus, vīzijas  un sapņus, 
kas gūti pārlasot Imanta Ziedoņa  Krāsai-
nās pasakas un pēc tam ar spilgtu vēstījumu 
un pārdzīvojumu pēc katras meistares sajū-
tām, iestrādāts spilvenā.

Labo lietu un ideju, ar kurām gribam 
dalīties un iedvesmot arī turpmāk, ir 
daudz, daudz! Lai mums visiem dzīve top 
priecīgāka un skatījums uz pasauli gai-
šāks.

 Uz tikšanos Jaunpils muzejā.
Informāciju sagatavoja – Ligija Rutka  

Jaunpils muzeja vadītāja.

Atskaite par padarītajiem darbiem ok-
tobrī.

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Pašvaldības nekustamajam īpašumam 

“Brandavas” veikti jumta un skursteņu at-
jaunošanas darbi.

2.  „Deinstitucionalizācija – sociālo pa-
kalpojumu infrastruktūras izveide un attīs-
tība Jaunpils novadā” nekustamajā īpašumā 
“Lodes” pārbūves darbi notiek pilnā sparā.

3. Tiek greiderēti ceļi un ir mainīta sa-
tiksmes organizācija skolas teritorijas pie-
braucamajām ielām : Putnu iela, Skolas iela, 
Mazā skolas iela, Ozolu iela, Mednieku iela, 
kā arī Kalna ielā un Mesteru ielā. 

4.  Oktobrī tika veikta pašvaldības ceļu 
virsmas apstrāde Baznīcas iela, Jaunā iela, 
Zaļā iela, Ābeļu iela, Austrumu iela un 
Strutelē nelielu posmu pret daudzdzīvokļu 
māju “Jaunsētas”. Pašvaldības ceļu virsmas 
apstrādi veica SIA “Strabag”.  

5. Labiekārtošanas nodaļa beidza pļaut 
zāli un sāka vāk lapas. Tiek ieziemotas puķu 
dobes, kā arī veic citus svarīgus darbus. 

6. Levestes brīvprātīgie saremontēja me-
niķi, lai Levestes ūdenskrātuvē noturētos 
ūdens līmenis. 

7. Apkures sezona faktiski ir sākusies.

2020.gada 29.septembrī pieņemti šādi lē-
mumi:

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Selgu zeme”  izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Spāres” otrās izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Piesaules”  izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
amatu un amatalgu sarakstos”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala 
„Centrs” atsavināšanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par lēmuma 
Nr.112 „Par zemes gabala „Gaisma” atsavi-
nāšanu” grozīšanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības 
zemes gabalu nodošanu iznomāšanai”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienības 
sadali un jauna īpašuma izveidošanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma 
„Pūces” piešķiršanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, adreses 
„Kauliņi” piešķiršanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu, nosaukuma 
„Dzirnaviņas” piešķiršanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Lielbitšķēpi” sadalīšanu, nosau-
kuma „Bites” piešķiršanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Lielbitšķēpi” sadalīšanu, nosau-
kuma „Čiekuri” piešķiršanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Kaulaiņi””.

Apstiprināts lēmums “Par tūrisma infor-
mācijas stenda atjaunošanu”. 

Apstiprināts lēmums “Par papildus fi-
nansējumu nekustamajam īpašumam 
“Jaunkalni””. 

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.11/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam””. 

Apstiprināts lēmums “Par apbalvošanu 
Latvijas Republikas proklamēšanas 102.ga-
dadienā”. 

AKTUALITĀTES

Muzeja ziņas

Domes ziņas
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No 9. novembra Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija

Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai

Valsts kancelejas informācija
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu 

par pieaugošiem Covid-19 izplatības ris-
kiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim 
Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, 
nosakot stingrus veselības drošības pasāku-
mus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pa-
mattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpo-
jumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

No šīs nedēļas iedzīvotājiem būs pieeja-
mi tie klātienes pakalpojumi, kuri ir īpa-
ši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un 
kuru pieejamība nav atliekama. Izprotot 
ārkārtējās situācijas pasākumu ietekmi uz 
ekonomiku un sabiedrību kopumā, vien-
laikus tiek strādāts pie atbalsta mehānismu 
izstrādes darba devējiem, darba ņēmējiem 
un tām iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk 
skar vīrusa izplatības ierobežošanas pasā-
kumi.

Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes va-
dības padomes kopsēdē tika lemts, ka no 9. 
novembra iedzīvotājiem būs pieejami tie 
klātienes pakalpojumi, kuri ir īpaši svarīgi 
veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieeja-
mība nav atliekama.

Pulcēšanās, izklaide, atpūta, sports un 
sabiedriskā ēdināšana

Tiek atcelti un aizliegti publiskie pasā-
kumi klātienē (piemēram, teātri, koncer-
ti). Pulcēties privātos pasākumos var ne 
vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk kā divas 
mājsaimniecības vienlaicīgi. Sapulcēs, gā-
jienos un piketos ārā var pulcēties līdz 50 
cilvēkiem. Bērēs var piedalīties vairāk nekā 
divas mājsaimniecības, nepārsniedzot 10 
cilvēkus (neieskaitot cilvēkus, kas nodroši-
na bēru norisi).

Nenotiek izklaides pasākumi, piemēram 
diskotēkas. Slēgtas ir spēļu zāles un bāri, 
tāpat nestrādā slidotavas, bērnu viesību 
organizēšanas vietas, izklaides un atrakciju 
centri, batutu parki, bērnu rotaļu laukumi 
un pieskatīšanas istabas (tai skaitā tirdznie-
cības centros). Nestrādā arī ūdens izklaides 
un atrakciju centri, pirtis un SPA. Dabas 
takas ir pieejamas individuālai atpūtai un 
strādā arī muzeji, izstādes, bibliotēkas un 
citas kultūrvietas. Pasākumi šajās vietās ne-

notiek.
Nenotiek sporta pasākumi – sacensī-

bas, paraugdemonstrējumi, šovi un u.tml. 
Sporta treniņos ārā vienkopus pulcējas ne 
vairāk kā 10 personas, neskaitot treneri. 
Ģērbtuves nedrīkst izmantot. Iekštelpās 
var trenēties tikai individuāli – treneris un 
viens klients vai arī treneris un cilvēki no 
vienas mājsaimniecības. Uz vienu personu 
ir ne mazāk kā 10 kavdrātmetru no kopē-
jās iekštelpas platības. Darba laiks porta 
pasākumu vietām un sporta klubiem ir līdz 
22.00.

Bez skatītājiem notiek starptautisko 
olimpisko sporta federāciju sporta sacen-
sību kalendārā iekļautās sporta sacensības 
pieaugušo izlašu sportistiem un komandu 
sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu 
sporta sacensības, kurās piedalās tikai piln-
gadīgi profesionāli sportisti.

Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst iz-
sniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, izņemot 
izglītības iestādēs, darbavietās un lidostā 
“Rīga”.

 Pakalpojumu pieejamība, tirdzniecī-
bas vietas un darba laiks

Valsts un pašvaldību iestādēs pakalpoju-
mi tiek nodrošināti attālināti vai pēc pie-
raksta. Nestrādā skaistumkopšanas, pīrsin-
ga un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji, 
taču pieejami frizieru pakalpojumi pēc 
iepriekšēja pieraksta un ievērojot 2 metru 
distanci starp klientiem.

Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības 
centros strādā tikai pārtikas veikali, aptie-
kas, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības 
veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības 
vietas, optikas veikali, higiēnas un saimnie-
cības preču veikali, telekomunikāciju preču 
pakalpojumu vietas.

Tirdzniecības vietās jānodrošina 10 
kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju un jā-
valkā maska. Maska jāvalkā arī atklātā tir-
gus teritorijā un ielu tirdzniecības vietās.

Tirdzniecības centri - ēkas, kas iekārtotas 

pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar 
kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vis-
maz 10 000 kavdrātmetru vai kurās atseviš-
ķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 
tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma 
sniedzēji.

No 6.00 – 20.00 ir saīsināts darba laiks 
kultūras pasākumu vietām (var apmeklēt 
tikai individuāli) un izstādēm, baznīcām 
u.c. reliģiskām darbības veikšanas vietām.

Izglītība un regulējums citās nozarēs
Mācību process klātienē notiek 1.-6. kla-

sēs. Strādā pirmskolas izglītības, speciālās 
izglītības iestādes un bērnudārzi. Attāli-
nāti mācās 7.-12. klases, kā arī studenti 
un pieaugušie profesionālajā pilnveidē un 
tālākizglītībā, izņemot praktiskās nodar-
bības. Klātienē nenotiek bērnu nometnes, 
interešu izglītība, profesionālās ievirzes iz-
glītības programmas un amatiermākslas un 
citu māksliniecisko kolektīvu mēģinājumi, 
izņemot individuālas nodarbības un, ja cil-
vēki ir no vienas mājsaimniecības.

Papildu regulējums ārkārtējās situācijas 
laikā ir arī tiesvedības procesu organizē-
šanai, bāriņtiesu darbam, sociālās aprūpes 
institūcijām un sociālo pakalpojumu snie-
dzējiem, kas sniedz sociālos pakalpojumus 
ar pilnu vai daļēju izmitināšanu, ieslodzīju-
ma vietām,  virsstundu darbam u.c.

Jaunpils novada domes informācija
Jaunpils novada domē pakalpojumi 

tiek nodrošinātai attālināti vai klātienē 
tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklētāji klātienē tiks apkalpoti tikai 
saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var 
veikt telefoniski vai e-pastos, darbinieku 
kontaktinformācija atrodama mājas lapā 
www.jaunpils.lv/kontakti  

Atgādinām, ka administrācijas speciālis-
tu pieņemšanas dienas ir pirmdienas un 
ceturtdienas. 

Ierodoties pie speciālista klātienē, ienā-
kot iekštelpās, obligāti jālieto sejas aiz-
sargmaska un jāievēro 2 m distance.

Ja jums pakalpojuma saņemšanai nav 
nepieciešams tikties ar speciālistu, aicinām 
visus domei adresētos dokumentus ievie-

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pan-
tu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu 
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu, 

30.01.2013. Jaunpils novada domes sais-

tošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu

 Nolēma:
1. Nodot iznomāšanai zemes gabalus 
Bez apbūves tiesībām:

Brīvos mazdārziņus 0,2 ha kopplatībā 
pašvaldības zemes gabalā „Pienotavas palī-
gēkas”, kad. apzīmējums 90560080230.

2. 1,0 ha platībā zemes gabalā „Pie Dzī-
lēm”, kad apzīmējums 90560080217.

(Ar apbūves tiesībām pēc detālplānoju-
ma izstrādāšanas)
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tot pastkastītē pie ieejas novada domē vai 
Viesatu pagasta pārvaldē. Darbinieki tos 
izskatīs un ar jums sazināsies.

Kontakti:
Dome: tel. 63107069, 29146413, 

epasts:dome@jaunpils.lv
Izpilddirektors: tel.26436651, epasts: pe-

teris.baranovskis@jaunpils.lv
Klientu apkalpošanas centrs: tel. 

63107068, 29146515, epasts:jaunpils@pa-
kalpojumucentri.lv, anda.feldmane@jaun-
pils.lv

Dzimtsarakstu nodaļa: tel. 63180958, 
29199878, epasts: dzidra.krastina@jaun-
pils.lv

Sociālais dienests: tel. 63180959, epasts: 
socdienests@jaunpils.lv, inita.lapina@jaun-
pils.lv;

Bāriņtiesa: tel.63180992, 26368462, 
epasts: barintiesa@jaunpils.lv, aija.labsvar-
de@jaunpils.lv;

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

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

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

Būvvalde: 29445806
Ģimenes un personas, kurām ir nepie-

ciešama palīdzība, lūdzam vērsties Jaun-
pils novada sociālajā dienestā. Telefons 
saziņai: Sociālā dienesta vadītāja Inita 
Lapiņa tel.63180959, sociālais darbinieks 
darbam ģimenēm ar bērniem Dace Adiņa 
tel. 26526519. 

Vienotais bezmaksas tālrunis palīdzēs 
rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem par COVID-19   8345

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jau-
tājumi par saslimšanu ar

COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un 
karantīnu 67387661

Kas jādara, ja novēro saslimšanas sim-
ptomus

Saslimšanas pazīmes cilvēkiem izpaužas 
dažādi, taču pie biežāk sastopamiem simp-
tomiem pieskaita paaugstinātu temperatū-
ru (drudzi), nogurumu, sausu klepu.

Citi simptomi ir arī elpas trūkums (ie-
spējama spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes 
muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti 
- caureja, slikta dūša un iesnas.

Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pa-
kāpeniski. Ir arī gadījumi, kad cilvēki infi-
cējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības 
pazīmes. 

Ja Tev ir parādījušies šādi simptomi:
• pilnībā pārtrauc kontaktu ar veseliem 

cilvēkiem (karantīna);
• sazinies ar savu ģimenes ārstu, kurš 

sniegs padomus par ārstēšanu un testēšanu;
• ja tev ir ļoti augsta temperatūra, 

smags klepus un grūtības elpot, nekavē-
joties zvani 113.

Kā jārīkojas, ja esat saslimis ar vīrusu 
Covid -19

Cilvēkiem, kuriem laboratoriski apstipri-
nāta Covid-19 diagnoze un kuru veselības 
stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, jāatro-
das stingrā pašizolācijā. To nosaka ārsts un 
SPKC epidemiologi. Šajā laikā:

Persona līdz izveseļošanai var saņemt sli-
mības lapu, katru dienu jābūt saziņā ar savu 
ģimenes ārstu un citām ārstniecības perso-
nām, kā arī jāievēro to sniegtie norādījumi;

• Nedrīkst pamest dzīvesvietu;
• Izolāciju drīkst pārtraukt tikai ar ārstē-

jošā ārsta atļauju;
• Līdz tam nedrīkst arī uzņemt viesus un 

veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, 
iet uz veikalu;

• Ar Covid-19 saslimušie pirmās nepie-
ciešamības preces vai pārtiku iegādājas ar 
piegādi mājoklī vai izmantojot tuvinieku 
palīdzību. Ja nepieciešams, lūdz pašvaldī-
bas sociālā dienesta palīdzību, bet izvairo-
ties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

• Jālieto maska, ja persona dzīvo kopā ar 
kādu vienā mājsaimniecībā;

• Jebkādus medikamentus drīkst lietot ti-
kai saskaņojot ar ārstu;

• Ja pasliktinās veselības stāvoklis, jāsa-
zinās ar ģimenes ārstu vai, ja stāvoklis ir 
kritisks (ļoti augsta temperatūra, grūtības 
elpot), jāzvana 113;

• Ģimenes locekļiem jāievēro noteikumi, 
kas attiecās uz kontaktpersonām;

• Par noteikto ierobežojumu neievēroša-
nu var piemērot sodu un policija var pār-
baudīt, vai tiek ievēroti visi nosacījumi.

Kā izvairīties no saslimšanas?
Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka sieka-

lām un deguna izdalījumiem:
• Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
• Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, 

šķaudot vai klepojot.
• Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, 

kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.
Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā ci-

tām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir 
bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar 
slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. 
Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lie-
tojamās salvetes un pēc tam nomazgā ro-
kas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo 
distancēšanos – 2 metru distanci no citiem 

cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas 
daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās 
un strādā attālināti. Lieto masku! Vīruss iz-
platās ar inficēta cilvēka siekalām un degu-
na izdalījumiem:

• Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
• Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, 

šķaudot vai klepojot.
• Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, 

kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.
Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā ci-

tām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: ir 
bieži jāmazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar 
slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. 
Klepojot un šķaudot izmanto vienreiz lie-
tojamās salvetes un pēc tam nomazgā ro-
kas! Lai ar vīrusu nesaslimtu, ievēro sociālo 
distancēšanos – 2 metru distanci no citiem 
cilvēkiem, izvairies no vietām, kur pulcējas 
daudz cilvēku, iespēju robežās paliec mājās 
un strādā attālināti. Lieto masku!

Kur visiem jālieto sejas maska:
• sabiedriskajā transportā;
• taksometros pasažieriem un vadītājam, 

ja nav izveidota cita veida speciāla barjera, 
piemēram, sieniņa;

• autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās un 
lidostā;

• veikalā, aptiekā, pastā, degvielas uz-
pildes stacijās un citās tirdzniecības vietās 
iekštelpās;

• tirgos un ielas tirdzniecības vietās;
• muzejā, bibliotēkā, izstāžu zālēs un ci-

tās kultūrvietās;
• baznīcās;
• ārstniecības iestādēs;
• jebkurā citā sabiedriskā vietā;
• sniedzot un saņemot pakalpojumus;
• izglītības iestādes koplietošanas telpās 

(gan skolotājiem, gan bērniem no 13 gadu 
vecuma).

Sejas maska neaizvieto distancēšanos un 
dezinfekciju.

Sejas masku var nelietot:
• bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 

13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi 
ir masku valkāt pareizi;

• medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja 
personai kustību traucējumu dēļ ir apgrū-
tināta maskas uzlikšana vai personai ir psi-
hiskās veselības traucējumi. 

Atbildīgi ievērojot valstī izsludinātos 
drošības pasākums, pasargāsim sevi un 
līdzcilvēkus. Lai droša rudens sezona un 
laba veselība!

Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Saziņai tel. 20204694, 
epasts:baiba.rasa@jaunpils.lv
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Paveikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā 
ārsta prakse “Jaunkalnos” 

Aizvadīts skaistāko sētu godināšanas pasākums un izzināti garšaugu 
pasaules noslēpumi

Jaunpils novada iedzīvotājiem tagad ārsta pakalpojumi ir pieejami 
gaišās, svaigi izremontētās  telpās. Telpās ir mūsdienīgas mēbeles un 
ārsta aprīkojums. 

Tika veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā un ārsta prak-
ses telpu atjaunošana notika atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. 
Tika veikti remontdarbi, apkures sistēmas atjaunošana visai ēkai, ūdens 
un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, elektroinstalāciju sakārtošana, kā 
arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. Pašvaldības budžeta finan-
sējums kopsummā plānotajiem darbiem bija EUR 60 086,48. Papildus 
tam tika veikti nelieli ieguldījumi īpašuma pagalma infrastruktūras ap-
kopei un atjaunošanai, kā arī nomainītas logu aiļu gumijas visai ēkai un 
veikti citi saimnieciski darbi. 

Lai apmeklētājiem un pacientiem laba veselība!
Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: B. Rasa

Dārzam cilvēka dzīvē vienmēr ir bijusi 
nozīmīga loma. Tur mājo miers, skaistums 
un dzīvesgudrība. 

No mazām sēkliņām izaug brīnumskaisti 
ziedi. Dārzā redzams kā bites, tā arī cilvēka 
čaklums. 

Šogad Jaunpils skaistāko sētu godināša-
nas pasākumā tika godināti laureāti šādās 
nominācijās:

„Sakoptākā lauku sēta”:
Rutku ģimene „Voldemāri”
Zaiga Vārna un Inese Briška “Rūši”
Antons Kokins un Ritma Niedre “Dam-

bīši”
Uldis Koškins “Vilītes”
 „Sakoptākā individuālā māja ciematā”:
Metlu ģimene „Ezerkrasti” 
Specbalva – par sakoptas vides veido-

šanu:
Gunai Tomasei „Dzīles”.
Kā ierasts, arī šogad pēc svinīgā pasāku-

ma, klātesošajiem bija iespēja dzirdēt inte-
resantu pieredzes bagātu  stāstu-lekciju-šo-
gad par garšaugu pasauli. 

Viesos bija garšaugu audzēšanas speciā-
liste un entuziaste Sandra Marcinkeviča no 
Vecumnieku novada dārzniecības “Dobī-
tes”. 

Vai zinājāt, ka bazilika aromāts nomieri-
na nervus, palīdz pret bezmiegu, skumjām 
un nomāktību? 

Savukārt īzops ir ne tikai ārstniecības 
augs, bet ļoti labi piemērots garšaugs sātī-
giem ēdieniem, piemēram, pupiņu zupai, 
cūkas un jēra cepešiem. 

Un Karija zāle, kuru izmanto rīsi ēdienu 

garšas papildināšanai, tā ļoti labi sader arī 
ar gaļu, jo īpaši jēru un vistas gaļu. Runā, 
ka tā labi palīdz pret kodēm un vieglu dep-
resiju. 

Lupstājs ir daudzgadīgs ārstniecības augs 
un garšaugs. Izmantojamas ir visas tā da-
ļas-kā saknes un lapas, tā arī sēklas, nemaz 
nerunājot par bērnu prieku-stublāju, kuru 
var izmantot kā salmiņu. Romantiski lup-
stāja mikstūras sauktas par “mīlas dzērie-
nu”. Lupstāja zaļumi ir laba garšviela bul-
joniem un zupām, salātiem, gaļas, zivju, 
dārzeņu ēdieniem. 

Raudene jeb oregano kulinārijā kā gar-
šviela tiek izmantotas raudenes lapas. Tas ir 
izplatīts garšaugs itāļu virtuvē, piemēram, 
to mēdz pievienot picām. Raudene ir ārst-
niecības augs, no tā lapām taisa zāļu tēju, 
kas palīdzot pret vēdera un elpošanas sli-
mībām. Tās skaisti zied grāvmalēs!

Rozmarīns lieliski sader ar jēra un put-
nu gaļu, medījumiem, zivīm, veģetārajiem 
ēdieniem un sēnēm. Tam ir izcila saderība 
ar olīveļļā uz pannas vai cepeškrāsnī cep-
tiem kartupeļiem un dažādiem dārzeņiem. 
Var gatavot rozmarīna maizi un eļļas, kā arī 
nelielās devās pievienot to  saldējumam un  
augļu salātiem. 

Kaltēts rozmarīns ir viens no visspēcīgā-
kajiem garšaugiem, kuru jālieto uzmanīgi, 
nepārsniedzot aptuveni vienu tējkaroti uz 1 
kg ēdiena. S. Marcinkeviča īpaši iesaka ro-

zmarīnu lietot pie medījumu gaļas kopā ar 
ķiplokiem, pētersīļiem, timiānu, kārveli un 
estragonu. Rozmarīnu nekad nelieto kopā 
ar lauru lapām. 

Gan šīs, gan vēl daudz citas noderīgas 
zināšanas Jaunpils skaistāko sētu saimnieki 
uzzināja šogad. Un viena no iedvesmojo-
šākām idejām ir tā, ka garšaugi brīnišķīgi 
sader kopā ar ziediem apstādījumos, dobēs 
un puķu kastēs. Tas piešķir ne tikai skaistu 
aromātu, bet arī burvīgas krāsas, košumu 
un akcentus.

Lai skaisti un smaržīgi Jaunpils novada 
dārzi arī turpmāk!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Lektore Sandra Marcinkeviča viesos pie skaistāko sētu 
laureātiem Jaunpilī 04.11. 2020.
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Viesatu pagasta bibliotēkas  ziņas

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

No 1.novembra -1.janvārim izstāde bib-
liotēkā  “Rakstniecei Regīnai Ezerai-90” 

No 1.novembra-1.janvārim izstāde bib-
liotēkā “Latvju tautas dzīves gudrības fol-
klorā“.

Bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties 
gadskārtējās izstādes veidošanā no cikla 

“Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji”
tēma “Šalles un lakati”.
Atnes uz bibliotēku šalli vai lakatu līdz 

1.decembrim un veidosim izstādi kopā. Iz-
stāde būs apskatāma Viesatu kultūras nama 
mazajā zālītē no 1.decembra -1.janvārim. 

Paldies visiem, kuri piedalījās fotoizstā-
des no cikla “Fotogrāfija stiprina ģimeni 
un aktivizē sabiedrību” veidošanā par tēmu 
“Viesatu pagasta mājas 2020”. Tika iesūtītas 
53 māju fotogrāfijas. Fotogrāfiju izstāde būs 
apskatāma no 18.novembra -1.janvārim 
Viesatu pagasta bibliotēkā. 

Bibliotēkas aicinājumam rakstīt atmiņas 
par  par fotogrāfiju “Vistu kūts” savus stās-
tus iesūtīja 8 novada iedzīvotāji un pateicī-
bas par pilnīgāko aprakstu saņems Mudīte 
Smelte, Anita Tropiņa un Mārīte Ķergalve.

Ar stāstiem “ Putnkopība kolhozā “Dar-
ba spars”, “ Tā jau 100 gadus var nodzīvot” 
un “Ir tāda vieta Vīnšeņķi” var iepazīties 
Viesatu pagasta bibliotēkā.  Stāsti tapuši 
projekta “Dzimtu stāsti laukos” ietvaros, ko 
realizē Jaunpils reģionālās attīstības centrs 
“RATS” Jaunpils novada domes projektu 
konkursa “Darām paši “ietvaros. Projekta 
sadarbības partneri Viesatu pagasta biedrī-
ba “Kamene” un Viesatu pagasta bibliotēka.

Bibliotēka piedalās Kultūras ministrijas 
atbalstītā seminārā bibliotēku un muzeju 
speciālistu digitālo prasmju attīstība apgūs-
tot tēmas tiešsaistes platformā “Microsoft 
Teams. Kursu mērķis pilnveidot bibliote-
kāru un muzeju speciālistu zināšanas un 
prasmes tiešsaistes pasākumu organizēšanā 
un virtuālo izstāžu veidošanā.  

Sandra Šteina
Viesatu bibliotēkas vadītāja

Projekta ietvaros iesietie Viesatu pagasta stāsti

• 9. oktobrī  Viesatu kultūras namā at-
zīmējām 10 gadu jubileju, kopš biedrības 
dibināšanas republikas Uzņēmumu reģis-
trā. Tas nozīmē, ka šādā statusā varam iz-
mantot dažādu fondu piedāvātos projektus, 
kuri attiecas uz senioru vecuma cilvēkiem. 
Pa šiem gadiem šo iespēju esam pilnvērtīgi 
izmantojuši, tādējādi uzlabojot mūsu bied-
ru dzīves kvalitāti: iekārtojot mūsu biedru 
pulcēšanās telpas, mācoties dažādos kursos, 
uzlabojot savu mentālo un  fizisko veselību, 
braucot pieredzes apmaiņas ekskursijās un 
vēl veikt daudzas aktivitātes par projektu 
līdzekļiem. Šajā pasākumā teicām paldies 
tiem cilvēkiem, kuri reāli palīdzējuši un 
veicinājuši mūsu biedrības darbību. Liels 
paldies AS Jaunpils pienotavai par ilggadīgu 
ziedojumu mūsu pasākumos, Lienei Did-
rihsonei, Metlu ģimenei, Vitai un Larsam 
Andreniem, Abāšinu, Jakovelu ģimenēm 
par ziedojumiem, ko biedrība saņēmusi un 
pārējiem, kuri ir pielikuši palīdzīgu roku, 
lai palīdzētu mūsu biedrības biedriem. Arī 
biedrība saņēma dāvanas par kurām esam 
ļoti pateicīgi. Novada domes dāvāto vienas 
dienas  ekskursiju sakarā ar  “Covid-19” 
ierobežojumiem, pārcēlām uz laiku, tikko 
ierobežojumi tiks atcelti. Saraksts paliek 
spēkā (vēl ir brīvas vietas), tā, ka sekojiet 
līdzi informācijai. Ekskursija plānota uz 
Ķeipeni, no kurienes  viņu seniori augusta 

mēnesī bija pie mums pieredzes apmaiņā 
un viņi aicināja iepazīt to pusi. Plānota tik-
šanās ar Ķeipenes senioru biedrību, iepazīt   
Kino centru, darboties “Piparkūku studijā” 
un apmeklēt Dullā Daukas birzi un izstai-
gāt dabas taku. 

• Eiropas sociālā fonda projekta “Vesels 
Jaunpils novadā” visas plānotās aktivitātes: 
psiholoģes Dainas Reinfeldes lekcijas, nū-
jošanas pasākums “Apkārt Būšnieku eze-

ram” un daļa no ārstniecības vingrošanas 
pasākumiem izpildītas, bet sakarā ar ”Co-
vid-19” ierobežojumiem, daļa vingrošanas 
nodarbības pārceltas. Tikko būs atļauts, tā 
atsāksim tās.

• Visi mūsu draugu kolektīvi, savas drau-
dzības balles ir atcēluši uz nenoteiktu laiku.

• Trešdienās biedrības telpās uz neno-
teiktu laiku dežūras atceltas.

No sirds pateicos visiem, kas sagādāja 
man patīkamus pārsteiguma brīžus šajā pa-
sākumā. 

Austra Sipeniece

Pensionāru biedrības pārstāvji: Austra Sipeniece, Kārlis Ķergalvis un Kārlis Šteins  izsaka pateicību par atbalstu 
un sadarbību Jaunpils ND priekšsēdētājai Ligitai Ginterei. 09.10.2020. Viesatu k/n



www.jaunpils.lv 8

2020. gada novembrisAKTUALITĀTES

Pasākuma plāns
Ārkārtas situācijas laikā kultūrvietās, t.sk. bibliotēkās, muzejā, izstāžu zālēs un kultūras centros, 

var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. 
Izstādes Jaunpils muzejā

Turpinās no sep-
tembra

“Kurzemē- bites dzēliens saldus”. Kurzemes rokdarbnieču cimdu 
izstāde. Izstādē ar saviem darbiem piedalās Jaunpils cimdu adītājas.

23.09.-08.12 Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle*

no 23.oktobra Jāņa Konona fotogrāfiju izstāde “Dvēseļu putenis”. Izstāde ar 
fotogrāfiju palīdzību ļaus ieskatīties filmas uzņemšanas aizkulisēs.
Izstāde papildināta ar priekšmetiem no Jaunpils muzeja krājuma

līdz 23.11. Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle.*

no 23.novembra “Krāsaini spilveni”. Tekstilmozaīkas meistares iedvesmojušās no I. 
Ziedoņa “Krāsainajām pasakām”

Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle.*

no 27.oktobra No Struteles zemniekdēla līdz Dainu tēvam. Kr. Barona 185. jubilejas 
atceres izstāde.

līdz 27.11. Jaunpils muzeja 
ekspozīciju zāle*

no 6.novembra Brīvības cīņu laiks Jaunpilī. līdz 27.11. Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle.*

Ekspozīcijas
Jaunpils muižas muižiņas pastāvīgi Ekspozīciju zāle
Pilskunga kabinets pastāvīgi
Uz bruņinieku pagrabu bruņinieka meklējumos pastāvīgi Bruņinieku 

pagrabiņš

Izstādes Jaunpils bibliotēkā
“Jaunpils pagasta bibliotēkai - 130” līdz 31.12.2020. Jaunpils bibliotēka
Valsts svētkiem veltīta grāmatu izstāde “Mana zeme - Latvija” 2. - 30.11. Jaunpils bibliotēka

Svecīšu vakari Jaunpils 
novada kapos

Viesatu pagasta kapos

Sestdien, 21. novembrī
Rāvu kapi 14.30
Vēžu kapi 16.00

Jaunpils pagasta kapos

Svētdien, 22. novembrī
Vītiņu kapi 14.00
Lauku kapi 15.30
Meža kapi 17.00

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var 
tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja 

tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un  Padomes Regulai  (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

“Rokām, kuras vienmēr prata, 
Tik daudz veikt un padarīt
Atpūtu ļauj vēlēt vieglu, 
Ļauj tām paldies pasacīt.”
(J. Sirmbārdis)

Sērās skumstam, mūsu mīļo tēvu, vectēvu, 
vīru Andri Lejnieku pavadot mūžībā. 

Vissirsnīgākā pateicība Dagmārai Altenburgai un Jaunpils kafejnīcai 
“Līvas” par atvadu sēru mielasta rīkošanu un pasniegšanu, kā arī 

Dagmāras bezgalīgajām rūpēm skumjajā atvadu brīdī!
Pateicība Vītiņu kapsētas vecākajai Gitai Zeminskai personīgi un 

Jurģu tuvākajiem kaimiņiem, kas daudz palīdzēja Andrim smagajās 
vecumdienās un dzīvesbiedrei smagajā atvadu laikā!

Dziļā pateicībā,
Andra Lejnieka ģimene

PATEICĪBA

AICINĀM VINGROT NEIZEJOT NO MĀJĀM!
VIRTUĀLĀ VINGROŠANA KOPĀ AR ANDRI

ZOOM PLATFORMĀ

OTRDIENĀS, TREŠDIENĀS PL. 18:00
Piekļuves saite tiks nosūtīta katram dalībniekam individuāli, to aktivizējot savā datorā vai telefonā - redzēsiet ekrānā 

treneri un vingrojumus. Tel. 29379004
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Jaunpils Novada domes Ziemassvētku vecītis aicina pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES 
seku likvidācijas dalībniekus, saņemt Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,-)!

Ņemot vērā situāciju valstī, lūgums aizpildīt iesniegumu,  lai pabalstu saņemtu attālināti, iesniegumus var atstāt pastkastē pie domes 
un Viesatu pārvaldes durvīm.

Vēlams iesniegumus nogādāt līdz 18. decembrim 2020. gadam. 
Novada sociālais dienests 
 Telefons 63180959 vai 63107068.

Jaunpils novada Sociālajam dienestam

No _________________________________
Vārds, uzvārds

________________________________________
________________________________________

        Dzīves vietas adrese, telefons. 

Iesniegums

Lūdzu man piešķirto pabalstu Ziemassvētkos - invalīdiem un vai  Černobiļas AES seku likvidācijas dalīb-
niekiem pārskaitīt manā kontā 

konta nr.__________________________________

____________________________      _________________________
    Datums         paraksts

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.
/M. Biguča/

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai
Iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.
/A. Skujiņa/

Tukša paliek lauku sēta,
Klusa paliek istabiņa. 
Apklusuši tēva soļi, 
Nav vairs tēva padomiņa. 

“Klusums, tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Gļauda.)

Jaunpils novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem- Aigaru Mizgu, Ilgu Jurevicu, 

Laimoni Fedosejenoku, Arvīdu Andri Lejnieku, Bruno 
Laimoni Rašmani, Veru Liepu pēdējā gaitā pavadot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
 izsaka dziļu līdzjūtību Mirdzai 

Žulpai brāli Bruno Rašmani 
zaudējot.

Visdziļākā līdzjūtība Marijai 
Lejniecei, meitām Anitai, Jausmai 
un Vitai dzīvesdraugam un tēvam 

Andrim Lejniekam 
mūžības dārzos aizejot. 

Jurģu iedzīvotāji

Izsakām līdzjūtību Inetai Freimanei dzīvesbiedru 
mūžībā pavadot. 

Biedrības “Radīts Jaunpils novadā” biedri

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arnim 
Jurevicam māmuļu zemes klēpī 

guldot.
                  Darbabiedri

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 11.11.2020. Atbildīgā par izdevumu 

Baiba Rasa,  t. 63180957,  20204694,  e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.

Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Jaunpils novada dome sirsnīgi sveic 
novembra jubilārus!

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

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

(Rainis)

Šo iesniegumu izgriezt 
un vēlams nogādāt līdz 18. decembrim.


