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Jau iepriekšējais gads mums 
atnesa izmaiņas dzīves ritmā 

un paradumos, par kurām pat 
sapņojuši nebijām. Izmaiņas 

lika apstāties un vērīgi 
paskatīties apkārt, novērtēt, 

kas ir būtiskais un vērtīgākais, 
kas pašu radīts un kopts, lolots un saudzēts. 

Lielais pārmaiņu Gads, kas prasīs no mums katra spēju 
sadarboties, līdzdarboties, piedalīties un atbalstīt, lai saglabātu 
svarīgāko, kas mums pieder-mūsu mājas, mūsu dzīvesvietu, kas 

nodrošina mūsu spēku, sniedz drošības un piederības sajūtu.
Vēlu katram aizrautīgi darīt savu darbu, atrast labākās atbildes 

uz svarīgiem jautājumiem, izvēlēties labvēlīgākās rīcības, lai 
sasniegtu augstākos rezultātus. 

Lai pietiek mums visiem sargājošās māju sajūtas!
Lai ikviens tiek gaismas un mīļuma aplaimots!

Lai siltajā gaismā, ko izstaro mīlošas acis, izžūst bēdas kā sniegs!
Lai dzirkst visapkārt bērnos un mazbērnos prieks!

Mēs paveiksim visu vislabākajā veidā kāds iespējams! 
Tikai pa vienai vien mazai uzvarai katru dienu!
Uz priekšu!-mīļu sirdi, drošu prātu, vieglu soli!

Ligita Gintere
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

Tas, kurš dara 
labu citam, vēl vai-
rāk dara labu pa-
šam sev - ne tajā 
nozīmē, ka viņu par 
to gaidītu balva, bet 
gan tajā, ka apziņa, 

ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz 
lielu prieku.

/Seneka/
Šogad Ziemassvētku un Jaungada sagai-

dīšanas pasākumu atzīmēšana notika pa-
visam savādāk… Ļaunā slimība- Korona 
vīruss ieviesa korekcijas it visur. Cilvēki 
nevarēja tikties ar līdzcilvēkiem, saviem tu-
viniekiem, nebija neviena svētku  pasāku-
ma, tāpēc vislielākā pateicība mūsu novada 
uzņēmējiem, kuri ziedoja savus līdzekļus, 
lai pensionāru biedrības labie rūķīši kopīgi 
ar novada domes un sociālā dienesta dar-

biniekiem  sagatavotu un piegādātu svētku 
dāvaniņas:  33  vientuļajiem pensionāriem, 
396 bērniem, 14 bērniem ar invaliditāti, 
140 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un  
Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalīb-
niekiem,  41 pensionāru biedrības jubilā-
riem un aktīvistiem. Dāvaniņu piegāde un 
sveikšana notika ievērojot valstī noteiktos 
piesardzības noteikumus  –  ar maskām, 
ārpus dzīvojamām telpām un ievērojot dis-
tanci. Neskatoties uz šīm neērtībām, cilvēki 
bija saprotoši un ļoti iepriecināti. Pateicības 
vārdi tiek saņemti vēl joprojām.
Vissirsnīgākā pateicība ziedotājiem:
Z/S Priežkalni, Arta Graudiņa ģimenei,
Z/S Vecčakši Ravas ģimenei,

Eņģeļu pasts Jaunpils bibliotekā 2020. gada decembris

Ilzei Strodei,
SIA Jaunpils Projekts, Priednieku ģime-
nēm,
SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimenei, 
Z/S Jumpraunieki, Gunta Nikolajeva ģime-
nei, Arvim Nikolajevam,
Z/S Rešņi, Kārļa Jēkabsona ģimenei,
Mārim Šteinam ar ģimeni,
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Z/S Arāji, Metlu ģimenei,
Z/S Mazkraučas, Arbidānu ģimenei,
SIA Pētertāles un SIA Joži, Sproģu ģimenei,
Z/S Bramaņi, Štolceru ģimenei,
SIA Kaims, K. Leimaņu ģimenei,
Z/S Grīvnieki, Ivara Jauča ģimenei,
Z/S Upenieki, Birģeļu ģimenei,
Z/S Brīvzemnieki, Violas un Ulda Lūšu ģi-
menei,
Līgas un Aināra Štolceru ģimenei,
Z/S Mazstrautiņi, Kalpu ģimenei,
Z/S Beķeri, Vinetai Didrihsonei,
Edgaram Tumovam,
Anuškovu ģimenei,
SIA „Kalnsili” Mizgu ģimenei,

“Mans pavards” Lienei Didrihsonei,
SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Gunai Zan-

dersonei,
SIA “Jaunpils pils” mārketinga vadītājai 

Inesei Ginterei,

Svētku sveiciens O. Barakam

A/S Jaunpils pienotava, Viesturam Krilo-
vam,

Jaunpils jauniešu organizācijai, Ievai 
Zāgmanei,

Jaunpils bibliotēkas darbiniecēm Ingai 
Papendikai un Lienei Kozlovskai,

Ilzei un Ievai Rencbergām,
un svētku dāvaniņu sagatavotājiem un 

izdalītājiem:
IK“Niedres O” Dailai un Oskaram Nied-

rēm, Amatu mājas vadītājai Velgai Pavlov-
skai,  SIA Lestenes maiznīcai, pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem, pensionāru biedrības 
aktīvistiem- Modrītei Pētersonei, Judītei 
Kalmei, Irēnai Liedskalniņai, Mirdzai Žul-
pai,  Mārītei Ķergalvei, Monikai Sīricai, 
Kārlim Ķergalvim, Birutai Šteinai, Mārītei 
Kazminai, Denisai Vitenbergai, Lienei Did-
rihsonei un daudziem citiem, kuri anonīmi 
sagatavoja un piegādāja rūpīgi gatavotās 
veltes.

Paldies par atsaucību un uz kopēju 
sadarbību!

Lai Jaunajā 2021. gadā laba veselība, 
laime un prieks!

Jaunpils novada domes un pensionāru 
Biedrības “Jaunpils” vārdā valdes locekle:

 Austra Sipeniece

turpinājums no 1.lpp. 

Domes sēdes informācija 

Sveiki mīļie Jaunpils novada iedzīvotāji 
un citi, kas lasāt šo avīzi!

Aizvadītais apaļā cipara gads ir bijis in-
teresants mums visiem. Ticu, ka kādam tas 
ir bijis īsts veiksmes stāsts, kāds nav pārāk 
izjutis kādu nedrošību savā dzīvē, bet kā-
dam tas ir bijis skumju, baiļu, pārmaiņu un 
nedrošības gads. 

Iestājoties rudenim sapratām, ka ja ne-
varam darīt savas ierastās lietas, tad varam 
izmantot savu laiku citādi un apzināt tās ģi-
menes un vientuļos cilvēkus, kuriem ir ne-
pieciešama palīdzība. Gribam īpašu paldies 
teikt visiem tiem cilvēkiem, kuri uzdāvināja 
savu laiku un jaukas dāvaniņas priekš no-
vada vientuļajiem cilvēkiem un īpašs pal-
dies, Inesei Ginterei, ka atsaucās un kurai 
sirdī bija atbalstīt tieši ģimenes ar maziem 
bērniem. Inese īpaši apzināja katras ģime-

nes vajadzības un kopā varējām iepriecināt 
lielākus un mazākus tieši ar tām dāvani-
ņām, kuras bērni vēlējās, kā arī ar dažādām 
sadzīves lietām un tehnikām, kuras trūka 
ģimenēm. Milzīgs paldies ziedotājiem, kuri 
īpaši jauki un cieņpilni bija sagādājuši tik 
labas un nepieciešamas lietas. 

Esam ļoti pateicīgi arī par jauko sadarbī-
bu ar zviedru draugiem, kuri šogad bija pa-
rūpējušies par vairākiem desmitiem dāva-
nu kastu, kuras arī ir veiksmīgi nogādātas 
pie ģimenēm, senioriem un vientuļajiem 
cilvēkiem.  

Īpašs paldies par visa veida sadarbību: 
Jaunpils senioru biedrībai, Jaunpils pagasta 
bibliotēkas dāmām, Inesei Ginterei, Jaun-
pils sociālā dienesta dāmām, Aijai Zāgma-
nei un jaunietēm: Demijai Riekstiņai un 
Rūtai Strodei par jauku kartiņu sagatavo-

šanu un dāvaniņu noformēšanu, un visiem 
citiem, kuri bija klāt, palīdzēja ar transpor-
tu, padomiem, laba vēlējumiem un pama-
nīja tos, kurus šajā laikā nepieciešams vai-
rāk uzmundrināt. 

Ja jūs neziniet ko iesākt, ko darīt šajā vai 
kādā citā laikā, tad vienmēr ziniet, ka jūs 
noteikti variet kādam palīdzēt un, kas zina, 
kādas durvis tas atvērs un kādus ceļus tas 
jums pašam atklās… .

Svētībām pilnu šo gadu! Un šķiet, ka va-
ram asināt arī slidas. Priekā! 

P.s. Ja arī Tu esi nokļuvis nedrošā situāci-
jā vai zini kādu, kurš ir, tad droši dod ziņu. 
Domāsim kopā. 

Jaunatnes lietu speciāliste
Ieva Zāgmane

Atskaite par padarītajiem darbiem decembrī.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Uzstādītas apkures krāsniņas Sociālā dienesta klientiem.
2. Uz pašvaldībai piederošajiem ceļiem tiek vesta un bērta grants.
3. Pabeigts remonts rehabilitācijas zāles gaitenī.
4. Drīzumā tiks pabeigts remonts novadpētniecības telpās Vie-

satās.
5. Rāvu kapos ir uzstādīti kapu vārti.
6. Notiek bīstamo koku zāģēšana pie nekustamā īpašuma “Dū-

meņi”.
7.  Atjaunots tūrisma informācijas stabs Jaunpils centrā.
8. Par godu Ziemassvētkiem, atjaunoti Ziemassvētku rotājumi.
9. Pārskaitīta nauda pamatkapitāla palielināšanai SIA “Tu-

kuma slimnīca” un AAS “Piejūra”.
2020.gada 22.decembra domes sēdē izskatīti šādi jau-

tājumi:

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas līguma pagarināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par iedzīvotāju maksājumu parādu izslēg-

šanu no uzskaites” .
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada attīstības program-

mas Rīcības plāna un Investīciju plāna  aktualizēšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem bāriņtiesas sastāvā”.
Apstiprināts lēmums “Par izdevumu atmaksu”.
Apstiprināts lēmums “Par finansējuma piešķiršanu SIA “Tuku-

ma slimnīca”  pamatkapitāla palielināšanai” .
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Tukuma sadarbības teri-

torijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā” .
Apstiprināts lēmums “Par papildus finansējuma piešķiršanu dzī-

vojamās ēkas “Lodes” vienkāršotai pārplānošanai par soci-
ālo māju”.

Apstiprināts lēmums “Par apkures katla nomaiņu ne-
kustamajā īpašumā “Ērģelnieki””.

Jaunpils jaunieši saka paldies
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AKTUALITĀTES

Informācija iedzīvotājiem

Latvijā turpina pieaugt inficēšanās ar Covid-19

Apstiprināts lēmums “Par grāmatas “Jaunpils pienotavas un 
piensaimniecības vēsture” izdošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem noteikumiem Nr.13/2020 
“Grozījumi 2020. gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 
„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Domes sēžu grafiks 2021. gada 1. pusga-
dam”.

Apstiprināts lēmums “Par 2014.gada 26. jūnija  Saistošo noteiku-
mu Nr.8„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu” spēka zaudēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteik-
šanu””.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajam īpašumam „Eži””.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajam īpašumam „Vēsmas””.

Apstiprināts lēmums “Par daudzdzīvokļu māju privatizācijas pa-
beigšanu”.

Domes sēžu grafiks 2021. gada 1. pusgadam
Dome, 
komiteja

janvā-
ris

februā-
ris

marts aprīlis maijs jūnijs

Izglītības, 
kultūras, 
sporta un 
sociālo 
lietu 
komiteja

6. 10. 17. 21. 19. 16.

Attīstības 
komiteja

13. 10. 17. 21. 19. 16.

Finanšu 
komiteja

20. 17. 17. 21. 19. 16.

Domes 
sēde

28. 25. 25. 29. 27. 22.

Komiteju sēdes notiek  trešdienās plkst. 15.00.
Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00.
Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks var mainīties.

No 2021. gada 1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga normālā 

darba laika ietvaros būs 500 eiro.
• Garantētais minimālais ienākumu lī-

menis (GMI) ir paaugstināts no līdzšinē-
jiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vie-
nīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā.

• Trūcīgās mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārē-
jām personām mājsaimniecībā

• Maznodrošinātas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga 
noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai 

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
305 eiro pārējām personām mājsaimniecī-
bā, bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimnie-
cības ienākumu slieksni.

• Jaunpils novadā Maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksnis ir  375 
eiro pirmajai vai vienīgajai personai māj-
saimniecībā un 263 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

Eiropas Atbalsta fonda, Atbalsta pakas
• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču kom-

plekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bēr-

niem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);

• higiēnas preču komplekti maziem bēr-
niem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);

• skolas piederumu komplekti (bērniem 
vecumā no 5-16 gadiem),

• var saņemt, ja mājsaimniecības ienāku-
mu slieksnis ir 327 eiro pirmajai vai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā

Ja ir nepieciešama palīdzība, aicinām ie-
dzīvotājus sazināties ar Jaunpils novada 
sociālo dienestu zvanot pa tel. 29499243 
vai rakstot epasts: socdienests@jaunpils.
lv, inita.lapina@jaunpils.lv

Lai vīrusa izplatību ierobežotu, ārkār-
tējā situācija ir pagarināta līdz 2021.gada 
7.februārim. Par valdībā pieņemtajiem 
lēmumiem Covid-19 izplatības ierobe-
žošanai lasīt Ministru kabineta tīmekļa 
vietnē www.mk.gov.lv

Valdība 7. janvārī lēma veikt grozījumus 
Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 
25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos 
drošības pasākumus. Vienlaikus veiktas iz-
maiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz 
22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 
1. - 4. klašu skolēniem. Tāpat noteikts, ka 
mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāie-
vēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un 
no sestdienas uz svētdienu. 

Izglītībā:
•Līdz 22. janvārim 1. - 4. klašu skolēniem 

būs pagarināts ziemas brīvlaiks.

•5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mā-
cīsies attālināti.

•Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prak-
se rezidentūrā un praktiskās nodarbības 
6. studiju gada medicīnas studentiem, lai 
sniegtu atbalstu slimnīcām.

•Klātienē darbosies speciālās izglītības 
iestādes un bērnudārzi.

•Citas praktiskās nodarbības (arī indivi-
duāli) iespējamas tikai attālināti. Arī pro-
fesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos 
kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt ti-
kai attālināti.

•Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi 
arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:
•Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treni-

ņi drīkstēs no- tikt tikai ārpus 
t e l p ā m (līdz 10 cil-
vēk iem, neizman-

tojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klu-
bi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās 
trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu 
trenēties individuāli.

Kultūrā:
•Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūr-

vietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatir-
gus.

•Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz 
mājām.

•Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju 
iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju 
brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodroši-
na cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš 
cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina 
vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem 
nosacījumiem darboties varēs arī dabas ta-
kas.                                                                                                                                                                                                                                      

Pakalpojumi:
•Nestrādās visa skaistumkopšanas noza-
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re (tajā skaitā arī frizieri).
•Sporta inventāra nomas pakalpojumus 

drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.
•Nenotiks dzinējmedības.
Tirdzniecībā:
klātienē darbosies tikai:
•aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptie-

kas);
•optikas preču veikali;
•degvielas uzpildes stacijas;
•tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot 

šādas preču grupas:
-pārtikas preces;
-higiēnas preces;
-pirmās nepieciešamības saimniecības 

preces;
-mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
-tabakas izstrādājumus, augu smēķēša-

nas produktus, elektroniskās smēķēšanas 
ierīces un to šķidrumus;

-dzīvnieku barību un preces;
-preses izdevumus;

-sabiedriskā transporta biļetes;
-mutes un deguna aizsegus un individu-

ālos aizsardzības līdzekļus;
-mājražotāju lauksaimniecības produk-

ciju;
-ziedus.
Preču tirdzniecība internetā nav iero-

bežota.
Vienlaikus tirdzniecības vietām jopro-

jām būs jāievēro stingras prasības: vienam 
apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk 
kā 15 m2 no pieejamās telpu platības (ne-
skaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas 
utml.), apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt 
vairāk kā pieejamo ratiņu/groziņu, savu-
kārt uz veikalu drīkstēs tikai pa vienam 
(līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecu-
mam).

Darba vietās:
•Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram dar-

ba specifika atļauj strādāt attālināti no mā-
jām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums 
ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan 

uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, 
gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, 
ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, 
šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, ap-
sardzes darbinieki, radio un televīzijas rai-
dījumu diktori un operatori, mediķi un citi, 
bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Vienlaikus rīkojumā precizēts, ka ārkār-
tējās situācijas laikā nepilngadīgiem bēr-
niem ir tiesības satikt klātienē vecākus, kuri 
dzīvo citur.

Valdība arī vienojās, ka mājsēde no plkst. 
22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no 
piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas 
var būt tikai neatliekamas nepieciešamī-
bas dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai 
ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda 
pašapliecinājums, norādot savus personas 
datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt 
pasei vai ID kartei. 

Informē:
Latvijas Republikas Veselības ministrija

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

turpinājums no 3.lpp.
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Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas ziņas

Lai ierobežotu straujo Covid-19 izplatī-
bas pieaugumu Latvijā un pamatojoties uz 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumu un Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasāku-
mi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai”, kā arī ņemot vērā Slimību profilak-
ses un kontroles centra un ministriju ietei-
kumus, līdz turpmākajiem Ministru kabi-
neta norādījumiem Jaunpils novada domē 
pakalpojumi klātienē tiek sniegti tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta.

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

Informējam, ka arī Jaunpils novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā (VPVKAC) pakalpoju-
mus turpmāk var saņemt pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālr. 63107068

Atgādinām, ka administrācijas speciā-
listu pieņemšanas dienas ir pirmdienas un 

ceturtdienas. 
Ierodoties pie speciālista klātienē, ienā-

kot iekštelpās, obligāti jālieto sejas aizsarg-
maska, jādezinficē rokas  un jāievēro 2 m 
distance.

Ja jums pakalpojuma saņemšanai nav 
nepieciešams tikties ar speciālistu, aicinām 
visus domei adresētos dokumentus ievietot 
pastkastītē pie ieejas novada domē vai Vie-
satu pagasta pārvaldē. Darbinieki tos izska-
tīs 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. 63180959,29499243 
epasts: socdienests@jaunpils.lv, inita.lapi-

na@jaunpils.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm 

un bērniem tel. 26526519, epasts.dace.adi-
na@jaunpils.lv 

Psihologs tel. 28615243
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
Nodokļi administrators tel. 29146415, 

epasts.ilze.zorika@jaunpils.lv 
Nekustamo īpašumu nodaļa tel. 

29209173, epasts.zinta.mielava@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa tel. 29330697, epasts.

vija.ziverte@jaunpils.lv
Informācija:

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja

2021. gada 1.janvārī Jaunpils novadā bija 
deklarēti 2305 iedzīvotāji, un tas ir par 8 ie-
dzīvotājiem mazāk, nekā 2020.gada 1.jan-
vārī.

2020. gadā Jaunpils novada Dzimtsaraks-

tu nodaļā salaulāti 45 pāri. No tiem 10 pāri 
esoši vai izbijuši Jaunpilnieki. Jaunpils baz-
nīcā pagājušā gadā notikušas 10 laulības. 

Novadā piedzimuši 14 bērniņi, no tiem 7 
zēni un 7 meitenes. 

Mūžībā aizgājuši 38 novada iedzīvotāji.
Reizi gadā maija mēnesī, par godu Starp-

tautiskajai ģimenes dienai, Jaunpils novadā 
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Viesatu pagasta novadniekam Matīsam Siliņam -160

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2021. gadā

dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģis-
trētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bēr-
nam (bērniem), var noslēgt laulību Jaunpils 
pils laulību zālītē svinīgā ceremonijā, mak-

sājot tikai valsts nodevu EUR 14,00. Svinī-
go ceremoniju apmaksā pašvaldība.

2021.gadā to varēs izdarīt 15.maijā. Ie-
sniegumus Dzimtsarakstu nodaļā gaidīsim 

līdz 2021gada 14.aprīlim.
Dzidra Krastiņa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja    

13.janvārī aprit 160 gadi kopš dzimis Vie-
satu pagasta novadnieks , pirmais latviešu 
kartogrāfs Matīss Siliņš (1861.gada 13.jan-
vārī -1942.gada 3.marts). Viņu interesē-
jušas daudzas darbības jomas: literatūra, 
skolotāja darbs, grāmatniecība, etnogrāfija, 
vēsture,   pētniecība un  valodniecība, un 
visās šajās jomās, viņš ir atstājis paliekošu 
ieguldījumu. M. Siliņš mūžu veltījis mūsu 
tautas kultūras vērtību vākšanai, uzglabā-
šanai un visa latviskā sludināšanai. Viņš 
saskatījis mūsu senču kultūras diženumu, 
un tās lielo nozīmi mūsu nākotnes latviskai 
veidošanai. Viesatnieki godina M.Siliņa de-
vumu un organizē tematiskus pasākumus 
viņa kultūras mantojuma popularizēšanai. 

2001.gadā Viesatu kultūras namā atzīmē-
ja M.Siliņa jubileju ar pasākumu, kura tēma 
bija “Ko es pieredzēju un piedzirdēju”, kur 
tika akcentēts Siliņa devums tēvzemes ap-
ceļošanā un stāstu pierakstīšanā. Redzēto  
viņš ir aprakstījis arī tāda pašā nosaukuma 
grāmatā un tā atrodas arī Viesatu bibliotē-
kas krājumā.

2006.gadā pasākumā vairāk tika runāts 
par M.Siliņu kā etnogrāfisko materiālu krā-
jēju un pētnieku. Viņš piedalījies arī 1896.
gada Etnogrāfiskās izstādes Rīgā veidošanā 
un Viesatu bibliotēkas krājumā ir grāmata 
“Latviešu etnogrāfiskā izstāde 1896”, kurā 
var lasīt par izstādes tapšanu.

2011.gadā tika runāts par viņa karto-
grāfisko devumu, viņš sastādījis un izdevis 
kartes latviešu valodā, uzmanību pievēršot 
arī maziem lauku ceļiem, muižām, fabri-

kām, krogiem. Ar kājām gājis un vērojis cik 
ātri laukos ieviešas arī pilsētas civilizācija 
un tā rezultātā  iznīcībai tiek pakļautas sen-
kultūras mantas.

2016.gadā pasākumā vairāk tika akcen-
tēta tautasdziesmas nozīme viņa dzīvē, un 
Siliņa dzimtas atmiņas par viņu. Šo pasāku-
mu var skatīt  internetā: MATĪSA SILIŅA 
155 GADU JUBILEJAS PIEMIŅAS PASĀ-
KUMS - YouTube

2019.gadā apgādā Jumava izdota  grāma-
ta “Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš “.Grāmata 
ir arī Viesatu pagasta bibliotēkas krājumā.

2020.gadā  pēc viņa dzimtas iniciatīvas 
bija iespēja piedalīties lasīšanas veicināša-
nas projektā “Bibliotēka “ ,kur dzimta  iesū-
tīja materiālu  izstādei “Dzimtas grāmata”. 
Informācija par projektu internetā: https://
www.tvnet.lv/6962613/silinu-dzimta-
dzimtas-gramatas-misija-ir-saliedet-dzim-
tu, Siliņu dzimta - “Sava ceļa gājējs” (2019) 
- YouTube

2020.gada nogalē ir uzsākta esošās no-
vadpētniecības istabas paplašināšana, un 
viena telpa būs paredzēta Kr.Barona, bet 
otra M.Siliņa kultūras mantojuma atspogu-
ļošanai. 

Viesatu pagasta bibliotēka piedalīsies Tu-
kuma bibliotēkas organizētajā bibliotēku 
novadpētniecības konkursā “Virtuālās iz-
stādes veidošana” par tēmu “Mana pagasta 
akmens stāsts”, veidojot virtuālo izstādi par 
M.Siliņu. Konkursa mērķis ir veicināt no-
vadpētniecības materiālu pieejamību vir-
tuālajā vidē. 

2020.gada vasarā pēc dzimtas ierosinā-
juma ir uzsākts darbs pie piemiņas zīmes 
(akmens) veidošanas un uzstādīšanas  Vie-
satu pagasta centrā. Darbs plānots pabeigt 
vasarā un, tad arī godināsim Matīsu Siliņu 
160 gadu jubilejā. 

Matīss Siliņš 1933.gada 15.janvārī
Foto no : LNB, A.Apiņa Reto grāmatu un rokrakstu 
lasītavas

Sandra Šteina
Viesatu bibliotēkas vadītāja

Kā katru gadu Jaunpils muzeja darbinieces sagatavojušas pētījumu par ar Jaunpils novadu saistītiem cilvēkiem un nozīmīgām 
aktivitātēm. Plašāku informāciju par novadniekiem jubilāriem un notikumiem iespējams iegūt muzeja vietējā izdevumā 

ekspozīciju zālē. Informācija pieejama arī Jaunpils novada mājaslapā. 

Pirms 350 gadiem (1671)
- Dzimis Didrihs fon der Reke - vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks
Pirms 330 gadiem (1691)
- Dzimis Peters Svensons – Jaunpils drau-
dzes mācītājs (1725-1733)
Pirms 255 gadiem (1766)
- 3. martā dzimis Georgs Filips Leopolds 
Vinkelmanis (Winkelmann) - vācu tautības 
luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu izplatī-
tājs
- 2. decembrī dzimis Oto Frīdrihs Rozen-

bergers - ārsts
Pirms 250 gadiem (1771)
- 12. jūlijā dzimis Oto Kristians Rozenber-
gers - ārsts 
Pirms 230 gadiem (1791)
- Dzimis Matiass Ditrihs Reinholds fon der 

Reke - Šlokenbekas, Durbes, Sēmes muižu 
dzimtkungs 
Pirms 195 gadiem (1826)
- 5. martā Jaunpilī dzimis Kārlis Šepskis – 
izglītības darbinieks, Jaunpils skolas pārzi-
nis, ķesteris, ērģelnieks
Pirms 185 gadiem (1836)
- 4. aprīlī Jaunpilī dzimis Kristofers Emīls 
Gederts fon der Reke - vācbaltu muižnieks, 
Jaunpils pils īpašnieks
Pirms 180 gadiem (1841)

turpinājums 6.lpp.
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- 7. septembrī dzimis Jānis Ķenga - Strute-
les pagasta „Balbāržu” saimnieks
Pirms 165 gadiem (1856)
- 25. oktobrī Jaunpilī dzimis Krišjānis Ķer-
galvis - būvuzņēmējs un rūpnieks, mūrnie-
ku amata meistars.
Pirms 160 gadiem (1861)
- 13. janvārī dzimis Matīss Siliņš - rakst-
nieks, etnogrāfs, kartogrāfs
Pirms 150 gadiem (1871)
- 27. janvārī Jaunpilī dzimis Georgs Au-
gusts Pauls Kristofs fon der Reke - vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks
- 17. aprīlī dzimis Teodors Lejas-Krūmiņš - 
rakstnieks, tulkotājs, teātra darbinieks
- 3. septembrī dzimis Krišs Šlāge - Jaunpils 
pagasta vecākais
Pirms 145 gadiem (1876)
- Dzimis Kārlis Ludvigs Lēmanis - politis-
ki represētais, Struteles pagasta vecākais 
(1937-1938) 
- Dzimis Krišs Purens - politiski represētais 
Pirms 140 gadiem (1881)
- 15. decembrī dzimis Ferdinands Linde – 
Jaunpils pagasta valdes loceklis
- Dzimusi Lizete Mūrniece - politiski repre-
sētā 
- Dzimusi Katrīne Švāne - politiski repre-
sētā 
Pirms 135 gadiem (1886) 
- 6. janvārī dzimis Jānis Sproģis - ārsts 
- 24. augustā dzimis Kārlis Fihtenbergs - 
leitnants, Latvijas Brīvības cīņu varonis, 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
- 16. septembrī dzimis Fricis Baksts - Jaun-
pils pienotavas grāmatvedis, fotogrāfs – 
amatieris
- Dzimusi Anna Androvica - politiski re-
presētā 
- Dzimusi Ella Ķergalve - politiski represētā 
Pirms 130 gadiem (1891) 
- 16. jūnijā dzimis Krišjānis Ozoliņš - sko-
lotājs, Jurģu pamatskolas pārzinis
- 22. jūlijā dzimis Arvēds Blanka – pieda-
lījies cīņās par Jaunpils atbrīvošanu 1919. 
gadā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni
- 23. septembrī dzimis Roberts Baķis - 
Jaunpils valsts vaislas lopu audzētavas pār-
zinis, skolotājs Jaunpils lopkopības skolā, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
- Dzimusi Hedviga (Jadviga) Albertīne 
Lēmane - politiski represētā 
- Dzimis Augusts Vilks – valsts dzelzceļu 9. 
iecirkņa ekspluatācijas revidents no 1936.-
1940. gadam
Pirms 125 gadiem (1896) 
- 3. janvārī dzimis Leonīds Būlmanis – 
mērnieks, dārznieks
- 14. martā dzimis Pēteris Priedītis - Brīvī-
bas cīņu dalībnieks, Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieris
- 29. maijā dzimis Gustavs Jaucis – Jaunpils 
pagasta valdes loceklis
- 7. augustā dzimis Fricis Mozerts - sabied-
risks darbinieks, politiski represētais 
- 21. augustā dzimusi Elza Eliase - sabied-
riska darbiniece
- 10. oktobrī dzimis Arnolds Andrejs Sēr-
dienis - virsleitnants 1. Latvijas neatkarības 
rotā, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
- Dzimis Vasilijs Čibaļins - lauksaimniecī-
bas darbinieks, Kurzemes Valsts vaislas ēr-
zeļu novietnes vadītājs
- Dzimusi Anna Ķergalve - politiski repre-
sētā 
- Dzimis Kārlis Īle - politiski represētais, 
mežsargs
Pirms 120 gadiem (1901)
- 30. decembrī dzimis Jānis Prunte - inže-
nieris, mežkopis 
- Dzimusi Milda Līdaka - politiski represētā 
- Dzimis Kārlis Liģers - politiski represētais 
- Dzimis Ansis Oliņš – priekšzīmīgs lauk-
saimnieks
Pirms 115 gadiem (1906)
- 27. martā dzimis Arvīds Gusārs - Latvijas 
vēstures pētnieks 
- Dzimis Jāzeps Garško - Jaunpils vidussko-
las direktors
- Dzimusi Marija Androvica - politiski re-
presētā 
- Dzimis Augusts Baumanis - politiski re-
presētais 
Pirms 110 gadiem (1911) 
- 21. februārī dzimis Jānis Matulis – arhi-
bīskaps
- 7. jūlijā dzimis Jānis Prauliņš – teologs
- 11. septembrī dzimis Vilis Jankevics - sko-

lotājs, sabiedrisks darbinieks
- 19. oktobrī dzimusi Lizete Rašmane - po-
litiski represētā 
- Dzimusi Marija Gruntmane - politiski re-
presētā 
- Dzimusi Emīlija Lācīte - politiski repre-
sētā
Pirms 105 gadiem (1916)
- 20. oktobrī dzimusi Elvīra Osterlāde – 
skolotāja
- Dzimusi Emīlija Didrihsone – lauksaim-
niecības darbiniece
Pirms 100 gadiem (1921) 
- 19. janvārī dzimusi Milda Brauere - poli-
tiski represētā 
- 30. janvārī dzimis Žanis Meiers - politiski 
represētais, kalējs 
- 3. martā dzimusi Antonija Vereščagina – 
lauksaimniecības darbiniece
- 4. martā dzimis Pēteris Pavlovskis - poli-
tiski represētais 
- 3. jūnijā dzimis Nikolajs Dārziņš - politis-
ki represētais 
- 29. jūnijā dzimusi Lūcija Šmeile - lauk-
saimniecības speciāliste
- 12. jūlijā dzimis Vladimirs Rapiķis – tēl-
nieks
- 9. septembrī dzimusi Rita Šersnova – sko-
lotāja
- 19. novembrī dzimis Kārlis Tone - politis-
ki represētais 
- 28. novembrī dzimis Guntars Augulis - 
lauksaimniecības speciālists
- 15. decembrī dzimis Alberts Ozolnieks - 
politiski represētais 
- 24. decembrī dzimis Elmārs Ilgonis Du-
bults - Jaunpils LIS direktors, Lauksaimnie-
cības zinātņu doktors
- 27. decembrī dzimusi Emīlija Jēgere - po-
litiski represētā 
- Dzimusi Vilma Vanaga - Jaunpils pieno-
tavas vecākā grāmatvede, Atmodas laika 
dalībniece
- Dzimusi Anna Zoltnere - politiski repre-
sētā
Plašāku informāciju par minētajiem noti-

kumiem var iegūt Jaunpils muzejā. 
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 

Zinta Arika.

turpinājums no 5.lpp.
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Iedzīvotāju ievērībai atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami
Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus 

kārta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina būt piesardzīgiem, 
jo ledus kārta joprojām ir ļoti plāna un at-
rasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!  Ik 
gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvē-
ku ielūzt ledū un noslīkst.

Aicinām vecākus īpašu rūpīgi pārrunāt 
drošības noteikumu ar savem bērniem!

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm 
neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie 

krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plā-
na. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas maldīgs 
priekšstats, ka ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
•saglabāt mieru!
•turēt galvu virs ūdens – var galvu maz-

liet atmest atpakaļ;
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•nevajag haotiski kustēties, zaudējot spē-
kus, tā vietā vienmērīgi kustināt kājas, it kā 
griežot velosipēda pedāļus;

•elpot pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
•ja iespējams skaļāk saukt palīgā;
•ja soma vai smags mētelis velk Jūs uz 

leju, var mēģināt noņemt tos.
•ledus ir plāns vietā, kur Jūs ielūzāt, bet 

tā vietā, kur Jūs stāvējāt pirms iekritāt, jābūt 
noturīgākam.

•pagriezties ar seju uz to vietu, no ku-
rienes Jūs atnācāt un nolikt rokas uz ledu, 
izstiept rokas cik iespējams tālāk. Mēģināt 
uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un mē-
ģināt izstumt sevi no  ūdens.

•nevajag uzreiz celties kājās, labāk riti-
nāties prom no bīstamās vietas. Rāpot uz 
krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt.

•tiekot krastā neapstāties, bet doties uz 
tuvāko silto vietu skrienot.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķer-
niekiem ieteicams ņemt līdzi dažādus pa-

līglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar 
kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādē-
jādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns 
makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkci-
ja vai glābšanas veste, kas ļaus pēc ielūšanas 
ledū peldēt pa ūdens virsu.

Ko darīt, ja Jūs redzat, ka kāds cilvēks ir 
ielūzis:

•jāzvana 112, dispečeram jānosauc adre-
se vai izskaidro, kā piebraukt pie notikuma 
vietas, jāatbild uz visiem dispečera jautāju-
miem;

•lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus 
vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma 
vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 – 5 met-
ru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba 
gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. 
Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no 
otra jāatrodas 2 – 3 metru attālumā;

•izvelkot cietušo uz ledus vai pašam iz-
kļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no 
bīstamās vietas līdz krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbil-
dīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzī-
vību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja 
redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa ne-
drošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. 
Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši 
pārāk tālu no krasta vai arī, ja cilvēks ir ie-
lūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112!

Informācija: Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests

Informācija iedzīvotājiem
Sakarā ar to, ka turpmāk Jaunpils novada 

domes ceļus ziemā uzturēs Latvijas autoce-
ļu uzturētājs (LAU) domē sniega tīrīšanas 
līgumi vairs netiek slēgti. 

Jautājumu gadījumā sazināties ar izpild-
direktoru P. Baranovski tel. 26436651

Savukārt par aizputinātiem un neizbrau-
camiem valsts autoceļiem aicinām infor-
mēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes 
informācijas centru, zvanot uz diennakts 
informatīvo tālruni 8000 5555.

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V.Kokle-Līviņa)

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

Ir maize iesēta,
Lai arī reiz aiz manis
Paliek lauks
Ar manu elpu
Plaukstošajās vārpās.
/Ojārs Vācietis/

Vakar sili bija zili
Un tu cēli sapņu pili,
Lieliem darbiem spēku krāji,
Zvaigžņu tāles atrast gāji...
Nemanot tev klusi, klusi
Baltā ziema atnākusi.
/Harijs Skuja/

“Ziedi, ziedi linu druva!...”
Nepabeigta dziesma skan.
Dziesma tāla, atbals tuva
Ilgi, ilgi, skumji skan.
/Laimonis Vāczemnieks/

Pie tevis iešu, tēt, ar ziediem baltiem, 
Kad vasara tos bagātīgi sniegs, 
Ar egļu zariem sniegotiem un 
saltiem, 
Kad ziema smaržojošās puķes liegs.
(A. Vējāns)

Tu aizej sniegos baltos
Uz kokiem baltas ēnas krt, 
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļa dziesmu dzied. 
(K. Apškrūma) 

Dzimtās zemes dažas pēdas
Tagad tavas mājas, māt!
Mūsu mīla, mūsu bēdas
Nespēj tevi modināt.

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas …

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst, 
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
(O. Vācietis)

Irēna, Jāni, Aigar, Denija!
Mūsu visdziļākā līdzjūtība jums, 

Elīnu pavadot.
Mūsu sirdīs un atmiņās vienmēr paliks 

Elīnas labestība, smaids,  
atsaucība un gaišums! 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jaunpils”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar 

Elīnas Stūres tuviniekiem.
                        Draudzenes: 

Līga,Iveta,Baiba,Agnese

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību 

Jura Mūrnieka piederīgajiem, 
viņu aizvadot mūžībā.

Pensionāru Biedrība 
“Jaunpils” izsaka dziļu 

līdzjūtību Inesei Cinei, vīru 
Ilmāru Cini aizvadot mūžībā.

Visdziļākā līdzjūtība Elīnas 
Stūres piederīgajiem , viņu 

pāragri zaudējot.
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”

Visdziļākā līdzjūtība Inesei Cinei, 
dēlam Armandam un meitai Ive-
tai, dzīvesbiedru un tēvu Ilmāru 

Cini pēdējā gaitā izvadot. 
Jurģu iedzīvotāji

Izsakām visdziļāko pateicību 
visiem, kas bija kopā ar mums 

grūtajā brīdī, Skaidru Emīliju 
Reinvaldi zemes klēpī guldot.

Piederīgie.

   Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību mūsu 
ilggadīgās biedres Skaidras 

Reinvaldes piedrīgajiem, viņu 
aizvadot mūžībā.

Skumjajā dzīves brīdī jūtam līdzi mūsu kolēģei Irēnai 
Liepiņai un tuviniekiem, meitu, māmiņu un 

dzīvesbiedri mūžībā pavadot!
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

matemātikas MA kolēģi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Liepiņu un Stūru ģimenei, 
Elīnu aizsaulē pavadot.
Novada domes kolēģi
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Lai balta saule,
Zaļa zāle
Un viegla zeme
Smiltājā!
(V. Kokle–Līviņa)

Viss aizgājis- kas izdzīvots nu bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu 
ligzdu vij.
(J. Jaunsudrabiņš)

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
(A.Eglītis)

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļu dziesmu dzied.
(K. Apškrūma)

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs...

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Rokas, kas mīlēja darbu,
Nu gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu,
Nu atdusas.
/Z. Purvs/

Skumjas kā lielas, baltas sniega pārslas. 
Decembrī mūžībā aizgājuši: Ilmārs Cinis, 

Ārija Krīgerte, Juris Mūrnieks, Elīna Stūre, 
Valērija Mikute, Anita Liana Plaude, 
Skaidra Reinvalde, Jānis Adamovičs.

Jaunpils novada dome izsaka dziļu 
līdzjūtību tuviniekiem. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Skaidrītes Reinvaldes 

tuviniekiem,viņu mūžībā pavadot.
Rosmes mājas iedzīvotāji.   

Izsakām līdzjūtību Maritai Birģelei 
māmiņu mūžībā pavadot.

SIA “Līvas Grupa”
darba kolēģi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aiga-
ram Stūrim un viņa ģimenei sievu 

Elīnu pāragri mūžībā pavadot! 
Aigara un Elīnas klasesbiedri.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aigaram Stūrim sievu zaudējot.

Darba kolēģi

Izsakām līdzjūtību Viktorijai un visiem 
tuviniekiem, vecmāmiņu 

mūžībā pavadot!
Jaunpils vidusskolas 

Pirmsskolas darbinieki

Izsakām līdzjūtību Irēnai un Jānim, 
Denijai, Inesei, Aigaram un visiem 
tuviniekiem, mīļu cilvēku pāragri 

zaudējot!
Jaunpils vidusskolas Pirmsskolas dar-

binieki un bērnu vecāki

Ar visdziļāko līdzjūtību sirdī, skumju brīdī esam kopā ar 
Elīnas Stūres tuviniekiem, viņu pāragri mūžībā pavadot.

Gunita, Evita, Ģirts.

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...
( Z. Mauriņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 

Liepiņu ģimeni, meitu Elīnu 
mūžībā pavadot. 

Jaunpils vidusskolas kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem tik pāragri 

Elīnu mūžībā pavadot
Jaunpils pils kolektīvs

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas 
no sirdīm,  kas sāpēm pielijušas …

Visdziļākā līdzjūtība Elīnas 
tuviniekiem no Jaunpils 

amatiermākslas kolektīviem 

Vissirsnīgākais paldies mednieku biedrības 
“Jaunpils” kolektīvam, personīgi Aināram 

Birģelim un Andrim Krūmiņam. Īpašs paldies 
Dagmārai un Raivo Altenburgiem par 

sapratni un palīdzību. Pateicība apbedīšanas 
biroja “Tāle” kolektīvam un personīgi Aijai Judinskai par 

sirsnīgiem vārdiem, Juri Mūrnieku mūžībā pavadot. 
Pateicamies visiem, kuri rada iespēju pavadīt Juri Mūrnieku 
pēdējā gaitā vai domās bija ar viņu.  Jura Mūrnieka ģimene

Vēlam laimi, veselību un mīlestību 
visiem janvāra gaviļniekiem!

Sveic Jaunpils novada dome

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)

Decembrī dzimuši 3 puisīši. 
Veselību jaunajām ģimenēm!
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Izsaku sirsnīgi pateicību Dagmārai Altenburgai un kafejnīcas kolektīvam par 
gardo ēdienu un skaisti klātajiem galdiem, mana vīra atvadās.

Pateicībā Inese Cine

Vissirsnīgākā pateicība Anuškovu ģimenei par sirds siltumu un prieku, kuru 
sagādājāt apciemojot vientuļos pensionārus.

Ligija Hotko, Tamāra Sirsone

Izsakām siltu pateicību Daugavas Vanagiem  Kanādā par atbalstu 
Jaunpils novada daudzbērnu ģimenēm. 

Pateicībā ģimeņu vārdā 
Jaunpils novada Sociālais dienests


