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Karstākajā kāzu laikā – 10. augustā, Jaunpils pils 
kungs par godu savas meitas precībām rīkoja Vidus-
laiku svētkus, kuros piedalījās amatnieki un tirgotā-
ji, senās mūzikas ansamblis „Trakula”, folkloras an-
samblis „Putni”, seno deju grupa „Calendula”, „Rīgas 
cirka” mākslinieki, „Pasaku nama” iemītnieki un 
Mūzikas un mākslas atbalsta fonda aktieri ar izrādi 
„Lauva ziemā”.

Precinieka godā bija Šinenburgas pilskungs no 
Vāczemes. Neskatoties uz precinieka sarūpētajām 
dāvanām – gredzenu, ansambļa „Die Lustigen” dzie-
dājumi un arī paša precinieka serenādi, Pilskunga 
meita precinieku atraidīja! Viņa atraidīja arī uz vie-
tas no svētku viesu vidus izvēlētos preciniekus!

Tēva pacietībai bija gals un par sodu 
viņš meitu izprecināja pirmajam, kurš 
ienāca pa vārtiem. Nācējs bija vienkāršs 
zemnieks, kurš bija ieradies pilī, lai tikai 
pārdotu vistiņu, bet tā vietā dabūja pūrā 
Jaunpils pili, muižu, Pilskunga melno ēr-
zeli, kuili, kalponi Hildu un arī kunga zā-
bakus!

Vakarā, atzīmējot lielo notiku-
mu, viesi turpināja līksmot ballē ar 
muzikālo apvienību „Vēja runa”.

Pilī valdīja prieks un līksme līdz pat vēlai 
nakts stundai!

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,

kultūras pasākumu organizatore
Foto: Ilze Zariņa
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Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” 
paziņojums

Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 5. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007.–2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 2. septembra līdz 2013. gada 2. oktobrim.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 1830,03 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija Jaunpils novads un Tukuma novada Tumes, Džūkstes, Jaun-

sātu, Degoles un Lestenes pagasti.
Konkurss izsludināts:
Aktivitātē: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 

attīstība.
4. rīcība: „Esošā tūrisma potenciāla veicināšana”. Pieejamais finansējums – 1830,03 LVL.
Mērķis: Veicināt tūrisma attīstību biedrības teritorijā.
Risinājumi: Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucē-

jumiem, vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā, pakalpojumi zivsaimniecībai.
Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai kopēji visām rīcībām:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir 

noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti 
labi”). Kritērijs Nr. 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 78. 28.1.2.2. punktu – 0 vai 2 punkti.
(0 – neatbilst, 2 – atbilst).

Nr.
p. k. Kritērijs

Maksimālais 
punktu 

skaits 18
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība 

un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekts atbilst attīstības stratēģijas izvirzītajām priori-
tātēm, pasākumiem un rīcībai.

2

2. Uzturēšana. C. daļā, aprakstā ir redzams, kā atbalsta pretendents uzturēs rezultātu pēc 
projekta ieviešanas. Ir saprotami ieņēmumu avoti. Ja ir partneri, ir notikusi vienošanās, ir 
aprakstīta sadarbība.

2

3. Projekta izstrādē iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Vai projektu izstrādājis viens cilvēks vai 
cilvēku grupa. 2

4. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t. sk. mērķa grupu) vajadzību sasnieg  šanu. 2
5. Projekta rezultātu ietekme uz nodarbinātību – jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau 

esošo saglabāšana. 2

6. C.3.2. aprakstīts, kā projekts ieviesīs jauninājumu teritorijā, vai attīstīs esošo aktivitāti. 2
7. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji. 2
8. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem. 2
9. Publiskā pieejamība. C.3. vai c.31. ir aprakstīts, kā projekta rezultāts ir  

pieejams iedzīvotājiem pēc projekta ieviešanas. 2

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 18 punkti. Minimālais punktu skaits, lai par projektu snieg-
tu pozitīvu atzinumu ir 10.

Ja  vairāki projekti būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek piemērots specifiskais kritērijs:
Projekta iesniedzēja realizēto projektu skaits Partnerībā: 3 un vairāk projekti – 0 punkti, 1 vai 2 

projekti – 0,5 punkts, 0 projekti – 1 punkts. Šo sadaļu aizpilda administratīvais vadītājs vērtēšanas ko-
misijas sēdes laikā projektiem ar vienādu punktu skaitu vienas rīcības ietvaros.

Gadījumā, ja pēc specifiskā kritērija pielietošanas ir projekti ar  vienādu punktu skaitu, vērtēšanas 
komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita atbalstīt tās pašvaldības teritorijas vietējās ini-
ciatīvas grupas projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību.  

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritēri-
jiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties  biedrībā „Lauku partne-
rība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, Jaunpils pašvaldības mājas lapā: www.jaunpils.lv un LAD 
mājas lapā: www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Lauku partnerība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”. 
Kontaktinformācija: Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” EZF programmas administratīvā vadītā-

ja Dzidra Krastiņa, tel:29199878, e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv. 
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronis-

ko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projek-
ta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

Biedrības „Lauku  partnerība „Upe 8”” 
paziņojums

Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 6. kārtu „Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā”” ieviešanai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pa-
sākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 2. septembra līdz 2013. gada 2. oktobrim.
6. kārtā pieejamais publiskais finansējums 3065,57 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija Jaunpils novads un Tukuma novada Tumes, Džūkstes, Jaun-

sātu, Degoles un Lestenes pagasti.
411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
5. rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos. 
Pieejamais finansējums – 3065,57 LVL.
Mērķis: Attīstīt  lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi  un pārstrādi mājas apstākļos 

biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ra-
žot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus.

Risinājumi: Iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai, 
pirmapstrādei un pārstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai:
5. Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir 

noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= „ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti 
labi”). Kritērijs Nr. 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 764. 43.1.2. punktu – 0 vai 2 punkti.
(0 – neatbilst, 2 – atbilst).

Nr.
p. k. Kritērijs

Maksimālais 
punktu 
skaits 8

1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība 
un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekts atbilst attīstības stratēģijas izvirzītajām 
prioritātēm, pasākumiem un rīcībai. 2

2. Projekta rezultātu ietekme uz nodarbinātību – jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau 
esošo saglabāšana. 2

3.  C.3.2. aprakstīts, kā projekts ieviesīs jauninājumu teritorijā. 2

4. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem 2

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 8 punkti. Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu 
pozitīvu atzinumu ir 4.

Ja  5. rīcībā vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek piemērots specifiskais kritērijs:
Projekts paredz preču vai pakalpojumu radīšanu (ideālā gadījumā tas ir, pilns ražošanas cikls: no 

izejvielām līdz galaproduktam). Maksimālais punktu skaits – 2.
Projekts paredz lauksaimniecības produktu pārstrādi, kuras rezultātā rodas videi draudzīgs atli-

kums. Maksimālais punktu skaits – 2.
Ja pēc specifiskā kritērija pielietošanas ir projekti ar  vienādu punktu skaitu, vērtēšanas komisija pa-

tur sev tiesības pie vienāda punktu skaita atbalstīt tās pašvaldības teritorijas vietējās iniciatīvas grupas 
projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību.  

Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritēri-
jiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties  biedrībā „Lauku partne-
rība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, Jaunpils pašvaldības mājas lapā: www.jaunpils.lv un LAD 
mājas lapā: www.lad.gov.lv

Kontaktinformācija: Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” ELFLA programmas administratīvā va-
dītāja Dzidra Krastiņa, tel: 29199878, e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Lauku partnerība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, 
kontakttālrunis 29199878.

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronis-
ko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projek-
ta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 Ar šīm haiku rindām par Jaunpili                                                             projekta „Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies” mūžizglītības kursu dalībnieki 9. jūlijā, katram uzrakstot pa rindai, 
uzsāka 5 nodarbību ciklu, kura apmeklētība ir necerēti liela. Kursu tēmas vadlīnija ir, ka 
ķermenis un smadzenes ir ļoti labs instruments, kurš jāuztur kārtībā, ka dzīves ilgumu 
1/3 nosaka ģenētika un 2/3 to nosaka paši. Tad nu tiek veikti dažādi uzdevumi, kas to 
veicina, ar nolūku, ka tas viss tiks turpināts arī uz priekšu. Šo kursu ciklu vada žurnāliste 

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
un psiholoģijas maģistre Daina Reinfelde, kas 
to dara apbrīnojami interesanti. Kursu noslē-
gums 13.  augustā ar uzdevumu katram kursu 
dalībniekam: 2 minūšu stāsts par kādu vietu 
Jaunpilī, kuru ikdienā it kā neievērojam. Tad nu 
arī mēs tos sakoposim vēsturei.

 17. augustā plkst. 19.00 Zebrenes seniori uz-
lūdz mūs uz Puķu balli. Braukšana ar saviem trans-
porta līdzekļiem. Pieteikties līdz 14. augustam.
 22. un 23. augustā plkst. 7.00 no Jaunpils iz-

braucam ekskursijā, kura galamērķis ir pieredzes ap-
maiņas tikšanās ar Lubānas pensionāru biedrību „Cerība”, šī paša projekta ietvaros. Lubānas novads ir par 1/3 
lielāks platības ziņā, bet iedzīvotāju skaits ir tikai par nepilnu 100 vairāk par mūsējo. Tā, kā tik lielam skaitam 
viesnīcu neatradām, tad lubānieši piedāvāja pārnakšņot skolas sporta zālē, kur būs arī iespēja uzvārīt ūdeni tējai.
 Turpinās makulatūras pieņemšana „Jaunkalnos” trešdienās no plkst. 10.00–12.00.
 Atgādinājums un lūgums tiem nūjotājiem, kuri pašreiz nenūjo, atdot nūjas uz laiku, jo pa vasaru ir 

nūjotgribētāji. 
 7. septembrī plkst. 10.00 izbraucam uz Rīgu, piedalīties Latvijas Pensionāru Federācijas rīkotajā 

pasākumā plkst. 12.00 Doma laukumā, lai iestātos par savām tiesībām. Pēc mītiņa būs maza ekskursija. 
Pieteikties līdz 5. septembrim.

Austra Sipeniece
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Sports

Ziņas no Viesatām

27. jūlijā, gandrīz ideālos laika apstākļos, notika 
gadskārtējais Jaunpils sporta sezonas noslēguma pasākums – 
Sporta svētki. Piedalījās gan lieli, gan mazi individuāli un 
komandās. Kopā ap 120 dalībnieku, kā arī vēl interesenti, 
skatītāji un vienkārši garāmgājēji. Uzvarētāji šādā pasākumā 
ir visi: cits iekustina iesūbējušās locītavas, uzprišina muskuļus, 
cits pirmo reizi piedalās sacensībās, cits mikromačā pārspēj 
savu kaimiņu vai draugu. Citur bija vajadzīgs ātrums, ci-

tur meistarība, citur precizitāte, citur vienkārši vēss prāts. 
Iespējams, ka ne vienmēr uzvarēja meistarīgākais, daudz 
šādos pasākumos palīdz veiksme, tomēr vakarā, nonākot 
līdz apbalvošanas ceremonijai, lielākā daļa no dalībniekiem 
bija labi atpūtušies un patīkami noguruši. Saskaitot punktus, 
komandu vērtējumā uzvaru un kopvērtējuma lielo kausu 
izcīnīja „Gumsa” komanda, kas izšķirošo izrāvienu veica tieši 
pēdējos veidos: Kājas bumbā un Jautrības stafetē. Otro vietu 

smagā cīņā ieguva „Blice” komanda, bet trešo – „Depo” ko-
manda, atstājot aiz sevis pērnā gada uzvarētājus „Aizkapliča” 
komandu. Precīzāku informāciju varat  skatīties Sporta klu-
ba „Jaunpils” mājas lapā: www.skjaunpils.lv.  Vēl tikai pāris 
mēneši, un sāksies atkal jauna sporta sezona ar jaunu azartu, 
jaunām cīņām. Lai veicas!

A. Plezers

Velomaratona rezultāti:  
5–7 gadu vecuma grupā:
1. vieta Melānija Gulbe
2. vieta Annija Rasa
1. vieta Mārtiņš Gulbis
2. vieta Renārs Sproģis
3. vieta Gustavs Upmanis

8–10 gadu vecuma grupā:
1. vieta Ance Rācene
2. vieta Kristīne Kalviņa
3. vieta Kintija Kalviņa
1. vieta Oļegs Sergejevs
2. vieta Rainers Pašulis
3. vieta Imants Blūmanis

11–13 gadu vecuma grupā:
1. vieta Evija Rubene
2. vieta Kristīne Sergejeva

1. vieta Nauris Zonbergs
2. vieta Endijs Zonbergs

14–16 gadu vecuma grupā:
1. vieta Edgars Upenieks
2. vieta Haralds Upenieks

3. augusta rīts sākās plkst. 5.00 ar 
makšķerēšanas sacensībām, kurās 
piedalījās 16 dalībnieki.

1. vietu ieguva Niks Rācenis – 
4.628 kg.

2. vieta  Egle Armands – 1.746 kg.
3. vieta Jānis Sīrics – 1.450 kg.

10.00 Viesatu Birzītē sākās sporta 
svētki. Sporta svētkos piedalījās asto-
ņas komandas: „Stīvie gulbji’’, „Tagil’’, 
„SS.LV’’, „Pūpēži’’, „Kukaiņi’’, „Pieci 
vaigi baigi maigi’’, „Pupuķis’’ un „Go-
rodiņš’’. 

Sportotājiem bija iespēja sevi parādīt gan ko-
mandas spēlēs, gan individuāli. Sportisti spēlēja 
volejbolu, strītbolu, meta šautriņas, piedalījās 
disciplīnā  „Korķīši’’, „Bumbiņmešana’’, „Futbo-
la soda sitieni’’, „Svarbumbas celšana’’, „Stafete’’, 
„Virves vilkšana’’ un pirmo gadu bija disciplīna pa 
ūdeni „Laivošana’’.

Individuālajā disciplīnā  „Korķīši’’
1. vieta Aija Vasiļeva, 2. vieta Anna Šteina, 

3. vieta Rūta Bušmane
1. vieta Nauris Motuzs, 2. vieta Jānis Šteins, 

3. vieta Uģis Bērziņš
Disciplīnā: „Futbola soda sitieni’’
1. vieta Uģis Kalviņš, 2. vieta Nauris Motuzs, 

3. vieta Raitis Čilipāns

Disciplīna „Svarbumbas celšana’’ – 16 kg.
1. vieta Edgars Dimza  2. vieta Uģis Kalviņš, 

3. vieta Andis  Zonbergs

Disciplīna: „Bumbiņas’’
1. vieta Anete Pašule, 2. vieta Baiba Fībiga, 

3. vieta Anna Šteina

Kopvērtējumā:
3. vietu ieguva „Pūpēži’’, 2. vietu „Pieci vaigi 

baigi maigi’’ un 1. vietu „Pupuķis’’

Svētku noslēgumā visi varēja atpūsties un 
baudīt dejas Viesatu kultūras namā!

Agita Kalviņa
Viesatu kultūras nama vadītāja

2. un 3. augustā notika Viesatu pagasta svētki

Pašā vasaras karstumā Viesatu un Jaunpils bibliotēkas piedalījās 
„Trešā tēva dēla” komandas un Kultūras informācijas sistēmu cen-
tra organizētajā pasākumā Siguldā. Šajā vakarā bibliotekāri un sa-
darbības partneri atskatījās uz kopīgi paveikto un piedzīvoto pub-
lisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”. Vakara gaitā 
bija uzrunas, apsveikumi projekta organizatoriem, dziedātāja In-
tara Busuļa koncerts un saulrieta sagaidīšana Siguldas pilsdrupās.

Jūlija beigās Viesatu pagastā pie kultūras nama tika atklā-
ti Jaunpils novada Dārzu svētki. Katrs svētku dalībnieks, pirms 
došanās uz sakoptajām sētām, saņēma mazu dāvaniņu ar kāda 
zieda īpašo izskaidrojumu, kas izgudrots Bīdermeiera laikā, kur 

2. augusts tika veltīts Bērnu sporta svētkiem, kuri notika Viesatu Birzītē. Bērniem bija iespēja lēkāt 
pa batutu un  piepūšamo pili.  Bērni piedalījās sportiskās aktivitātēs: „Korķīši”, „Bumbiņu mešana”, 
„Ātrrāpošana”, „Koka kājas”, „Lecaumaukla”, „Smilšu pils celšana”, „Baloniņi” un noslēgumā bija velo-
maratons, kas guva ļoti lielu atsaucību.

Sporta svētki – 2013 Jaunpilī

Viesatu vasaras ziņas

labi situēts pilsonis ar ziedu pušķa  palīdzību nodeva cits citam 
vēlējumus. No šī paraduma jau ap 18. gs. beigām izveidojās rota-
ļīga ziedu simbolika.

Augusta sākumā notika Viesatu pagasta svētki. Bērnu dienā ik 
viens varēja piedalīties nodarbē par tēmu  „Vecā krēsla atdzimšana”. 
Dalībnieki krāsoja, pušķoja, dekupēja krēslus un izdomāja krēsliem 
nosaukumus: „Zirnekļa māja”, „Piejūras sala”, „Zilā pumpa”, „Tikai 
meitenēm” un citi.

Ilzes Rasas vadībā notika dēlīšu un putuplasta apgleznošana, 
kur katrs varēja darboties realizējot tēmu „Saulainā vasara”.

Sandra Šteinas vadībā svētku  dalībnieki piedalījās jautājumu un 
atbilžu stundā „Prāta spēles”, kur uz projektora viens otram sekoja 
20 jautājumi par dabu, Latviju, skaitļiem un c.

Pēc aktīvām sporta spēlēm bērniem, sekoja vakara filmiņa 
„Rio” un dienas noslēgumā notika pasākums „Imanta Ziedoņa 
dzejā un dziesmās”. Pasākumā varēja paklausīties Imanta Ziedo-
ņa dzeju Anetas Rulles, Evitas Rulles, Eleonoras Zanderes,  Ilzes 
Rasas un Sandras Šteinas izpildījumā. Ar dziesmām pasākumu 
kuplināja  Agita Kalviņa un Evita Rulle. Savu mīļāko dzejoli „Par 
blusu” norunāja Kristīne Kalviņa. Par savu tikšanos kādreiz ar 
Imantu Ziedoni, kā arī par viņa dzīvi un mīļākajiem dzejoļiem  
pastāstīja  Mārīte Rulle. Uz projektora ekrāna  mainījās attēli ar 
Imantu Ziedoni dažādos dzīves notikumos, tādējādi radot sajūtu, 
ka dzejnieks un viņa devums ir mūžīgs un nekad nepazudīs. Pasā-
kumā bija apskatāma izstāde „Imants Ziedonis”.

Šo izstādi, bērnu zīmējumus un pušķotos krēslus līdz 
1. septembrim var apskatīt Viesatu kultūras namā.

Jau otro gadu Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Kul-
tūras, Labklājības, Veselības, Izglītības un zinātnes ministrijām, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā rīko konkursu „Eiropas Gada 
pašvaldība”, kur pieteicies arī Jaunpils novads. 5. augustā komisi-
ja skatījās arī Viesatu kultūras namu, bibliotēku un biedrības un 
vērtēja viņu ieguldīto darbu Eiropas Savienības vērtību popula-
rizēšanā. 

Sandra Šteina, Viesatu bibliotēkas vadītāja 
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Muzeja ziņas jūlijā
2013. gada jūliju metereologi novērojumu vēsturē 21. gad

simtā ierindo kā trešo sausāko un karstāko. Jūlijs Jaunpils mu
zejā galvenokārt ir tūristu uzņemšanas laiks, taču vasaras vidus 
ir „karsts” arī pārējos  muzeja darbības virzienos.

Liliju smaržā, kad viļņojas gaiss. Lilijas ir vienas no kara
liskajām puķēm, kurām ziedu galmā ir sevišķa, īpaša aura. Ar 
savu eleganci tās apvij jūniju, jūliju, augustu un vēlīnākās pat 
septembra sākumu. Ir ļoti patīkami, ejot caur dārzu siltā vasa
ras vakarā, notvert liliju ziedu smaržu aromātu. No 11.  jūlija 
vairāk kā piecdesmit liliju šķirņu aromāts, skaistums no Zentas 
un Ulda Plezeru kolekcijas virmoja un priecēja Jaunpils mu
zeja izstāžu zālē. Izstādes iedvesmots savu īpaši loloto istabas 
liliju uz muzeja izstāžu zāli atnesa Staņislavs Līvmanis. Tā nu 
izstādes zālē simboliski satikās divu Latgales vīru veikums – 
Jāņa Streiča gleznas un Staņislava Līvmaņa aprūpētā lilija.

„Pie teiksmotā ezera”  
saucas viens no Kārļa Ievi
ņa darbiem, kurā aprakstītas 
vietas pie Zebras ezera, kam 
cauri vijas romantisks mīlas 
stāsts. 20. jūlijā biedrības Zeb
ras draugi aicināti piedalījā
mies velo braucienā meklējot 
grāmatā aprakstītās vietas un 
skatot tās ar laika intervālu – 
šodienas acīm. Senie Vikingu 
kapi, Zušu un Reņģu muižas, 
kas kādreiz bijušas Jaunpils 
baronu īpašums. Pie katras 
no šīm vietām notika attiecīgs 

g r ā m a t a s 
f r a g m e n t a 
lasījums, kas 
rosināja iztē
li. Pasākuma 
n o s l ē g u m s 
notika Rogu 
mājās, kur 
kādreiz dzī
vojis Kārlis 
Ieviņš. Mūs 
s a g a i d ī j a 
v iesmī l īg ie 
m ā j a s 

saimnieki, kuri ar lielu pietāti atjaunojuši savas dzimtas mājas, 
saglabājot  ne tikai visu seno, bet arī  latvisko dzīves ziņas auru. 
Mēs ciema kukulī aizvedām izstādi par Kārli Ieviņu un divas 
Jaunpils muzeja krājumā esošās gleznas.

Latvijas Tautas frontei – 25. Aktīvi strādājam Kultūras 
ministrijas finansiāli atbalstītā projekta īstenošanā – materiālu 
apkopošanā un 
apstrādē ceļo
jošās izstādes 
tapšanai. Para
lēli sagatavots 
vizuālais mate
riāls ar anotā
cijām Tukuma 
rajona Tautas 
frontes grāma
tai, kura pa
redzēta izdot 
septembrī.

Jaunieguvumi.  Ļoti vērtīgu Jaunpils muzeja krājuma pa
pildinājumu esam 
saņēmušas no 
Jaun pils pamat
skolas direktora 
Augusta Judovica 
mazmeitas Anitas 
Gūtmanes: 2 foto 
albumus un 25 ori
ģinālus priekšme
tus par Jaunpils 
pamatskolu un di
rektoru.

Mēneša glezna – augusts Jaunpils pilī ir Viduslaiku svētku 
mēnesis, tādēļ šīs akcijas ietvaros Pilskunga kabinetā izstādīta 
Aijas Princes glezna Kolāža par viduslaiku tēmu. Darbs tapis 
kā īpaša velte Jaunpils pilij. Aija kalpo divām mākslām, jo ir 
gleznotāja un dzejniece. 2006. gadā izdots Aijas Princes pir
mais dzejoļu krājums „Pieskāriens”, kurš bagātīgi ilustrēts ar 
pašas gleznotajām gleznām. 2001. gadā Aija strādājusi Jaun
pils vidusskolā. 2006. gadā Aijas Princes gleznu izstāde notika 
Jaunpils muzeja izstāžu zālē.

P a l d i e s 
Jaunpils muze
ja atbalstītājiem, 
apmeklētājiem 
par la biem vār
diem, uzmun
drinājumiem 
un priekšliku
miem!

Informāciju 
sagatavoja 

Ligija Rutka, 
Jaunpils 
muzeja 

vadītāja

Foto ieskats Jaunpils novada Dārzu svētkos

 Dārzu svētki tika atklāti ar muzikālu sniegumu 
Agitas Kalviņas izpildījumā.

  Pēc Sandras Šteinas stāstījuma par Viesatu pagastu, 
tika izrādīti smukumi pie Viesatu pagasta pārvaldes.

 Elles kalnos mūs sagai
dīja Meža māte un apzvērē
ja, ka Velna šeit vairs neesot.

 „Pladarās”  baudījām  lauku  sētas  plašumu,  kuru 
iezīmēja saimnieces veidotie koku žodziņi.

 „Voldemāru” māju saimnieki neskopojās ar zināša
nām par sava dārza veidošanu.

 „Ošnieku” mājas mūs 
sagaidīja ar skaisti koptām 
puķu dobēm, kur darba mī
lestību varēja redzēt ikvienā 
solī.

 Rasu ģimenes saimniecībā priecājāmies par saim
nieku izdomu un prasmi izdaiļot uzņēmuma apkārtni.

 Pie „Jaunkalniem” par apstādījumu veidošanu stās
tīja kokaudzētavas „Dimzas” saimnieks Guntis Vītoliņš.

 „Odiņu” saimniece Ineta Freimane atraktīvi mūs 
iepazīstināja ar savu dārza valstību.

 Visiem ļoti interesanta likās „Ozolkalnu” saimnie
ku Smelteru ģimenes dārza veidošanas filozofija, kur 
svarīgākais ir, lai ģimenei būtu ērta dzīvošana.

 Noslēgumā, pēc dalībnieku sveikšanas, mūs prie
cēja sieviešu ansamblis no Tukuma Agitas Stutiņas un 
Daces Lebedas vadībā.     

Teksts un foto Dzidra Krastiņa

 Šī gada novada Dārzu svētki pulcēja kopā ap 
70 puķumīļus.
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XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki fotogrāfijās

Pirmie uz Dziesmu un deju svētkiem 1. jū
lija vakarā devās JDK „Atsperīte”, autobusu 
dekorējot ar ziedošiem liepu zariem.

                                              Foto: Silva Nordena

VPDK „Jaunpils” dejotāji mēģinājumā.
                                                                                     Foto: Irēna Martuzāne

JDK „Atsperīte” dejotāji mēģinājumā ( 2. rinda).
 Foto: Juta Vasjatkina

Nedaudzajos brīvajos brīžos VPDK „Jaunpils” dejotāji apmeklēja arī citus 
Dziesmu un deju svētku pasākumus.                                                                                                Foto: Irēna Martuzāne

Vēl pēdējie JDK „Atsperīte” dejotāju 
sagatavošanās darbi pirms koncerta pār
braucienā autobusā no apmešanās vietas 
līdz Daugavas stadionam.

                                            Foto: Juta Vasjatkina

JDK „Atsperīte” dejotāji koncertā. 
                                                                 Foto: Juta Vasjatkina

JDK „Atsperīte” dejotāji koncertā ar vadī
tāju Ž. Kļavu.  

                                           Foto: Juta Vasjatkina

VPDK „Jaunpils” dejotāji koncertā ar vadītāju  J. Liepiņu.  
                                                                                        Foto: Irēna Martuzāne

VPDK „Jaunpils” dejotāji (no kreisās puses 2. garās diognāles vi
dus) dejā „ Mūžam citas nemīlēšu”.                             Foto: Juta Vasjatkina

JDK „Atsperīte” dejotāji (dzirnavu kreisais 
spārns) dejā „Sudmaliņas”. 

                                          Foto: Juta Vasjatkina

VPDK „Jaunpils” dejotāji pirms došanās 
svētku gājienā.                 Foto: Irēna Martuzāne

Jaunpils novada delegācija Dziesmu un 
deju svētku gājienā.

                  Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas

Jaunpils kora dziedātāji mēģinājumā 
Mežaparka estrādē.

                                               Foto: Ināra Čepule

JDK „Atsperīte” dejotāji uzgavilē gājienā.
                  Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas

VPDK „Jaunpils” dejotāji gājienā.
                       Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas

Inga Krūtaine, 
kultūras pasākumu 

organizatore

Jaunpils kora dziedātāji Tautas sadzie
dāšanās laikā Mežaparka estrādē.

                                                  Foto: Ināra Čepule

Dziesmu un deju svētku 
noslēguma koncerts Meža
parka estrādē.

Foto: 
 Dziesmu un deju svētki

Jaunpils koris sveic gājiena skatītājus.
                 Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas

Jaunpils kora dziedātāji ar 
vadītāju L. Pommeri.

                  Foto: Ināra Čepule
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Apsveikumi

Līdzjūtības

Jaunpils kultūras ziņas

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 1902. Metiens 950 eks.

No 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam Rīgā notika XXV Vis-
pārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuros no Jaunpils 
novada piedalījās: Jaunpils koris – vad. Lāsma Pommere, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” – vad. Jānis Liepiņš, jauniešu 
deju kolektīvs „Atsperīte” – vad. Žanna Kļava, lietišķās mākslas 
audēju kolektīvs – vad. Velga Pavlovska un ansamblis „Vocalica” 
– vad. Ainārs Plezers. Svētkos no Jaunpils novada piedalījās 74 
dalībnieki.

Ar dejotājiem un dziedātājiem kopā visu svētku laiku bija 
kolektīvu vadītāji, kultūras darbinieces – Silva Nordena un Inga 
Krūtaine, kā arī šoferīši – Staņislavs Bugaičuks, Vairis Koškins 
un Guntis Gulbis.

Saule, karstums, mazliet lietus lutināja svētku dalībniekus, 
kas godam izturējuši garos mēģinājumus un atbildīgos koncer-
tus, smaidīgi un omulīgi sestdienas rītā stājās svētku gājienam, 
lai uzgavilētu skatītājiem, kas nerimstoši sauca sveicienus Jaun-
pilij!

Gājienā, kā vienmēr, ar Jaunpils kolektīviem kopā bija domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere un deputāts Raivo Altenburgs.

Svētki noslēdzās ar koncertu Mežaparkā un Tautas sadziedā-
šanos, kuru kuplināja arī mūsu – jaunpilnieku balsis.

Par atbalstu un kopā būšanu visu dalībnieku vārdā saku pal-
dies: Jaunpils novada pašvaldībai, SIA „Jaunpils pils” un Jaunpils 
pienotavai.

Ziedus vainagiem un gājiena pušķiem sarūpēja Nellija Tumšā 
un Gunta Bondere. Ruta Liepa dāsni piedāvāja sava dārza zie-
dus. Raivo Altenburgs ziedu klēpjus nogādāja uz Rīgu dalībnie-
kiem.

Mīļš paldies Jums visiem! Svētki atbalsojās arī Jaunpilī!

Kultūras nama vadītāja 
Silva Nordena

Nu mūs neskars rudens lieti,
Jo mēs patvērums viens otram.
Nu mūs neskars ziemas saltums,
Jo mēs ugunskurs viens otram.
Nu mūs neskars vientulība,
Jo mēs tuvinieks viens otram.
      /Apaču kāzu dziesma/

Jaunpils novada dome 
sveic jaunlaulātos

Jāni Kuduli un Lindu Butkus,
Mārci Elstiņu un Nataļju Airihu,
Romualdu Baikšti un Ilutu Rasu,

Armīnu Kleinbergu un Zani Rūtiņu, 
Kristapu Gustsonu un Montu Plonišu,

Kasparu Valteru un Gunu Markovu,
Uldi Vilsonu un Sandu Baumani,
Andri Volneru un Lieni Ivulāni,

Kristiānu Teteru un Sandru Vabuli,
Ivaru Spruģi un Dinu Mikolajuku,

Pjotru Romualdu Arentu un Austru Āzenu,
Kārli Grinduli un Dailu Štāli,

Māri Bobkovu un Madaru Grandāni,
Andri Derilo un Litu Lauciņu!

Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt…
              /M. Zviedre/

Jaunpils novada dome 
izsaka līdzjūtību piederī
gajiem pēdējā gaitā pa
vadot

Arni Štolceru, 
Ojāru Neimani.

Kapu svētki Jaunpils pagastā  2013
sestdien, 24. augustā

Sveikuļu kapi 10.00
Lauku kapi 11.30
Vītiņu kapi 13.00
Spriņģu kapi 14.30
Meža kapi 16.00

Kapu svētkus vada Jaunpils evaņģēliski luteriskās drau-
dzes mācītājs Jānis Saulīte, telefons uzziņām  29299694.

Rudzu mēnesis – augusts
Augusts ir pēdējais vasaras mēnesis, kuru senie  latvieši sauca par rudzu, 

suņu un viršu mēnesi.

Pēc mūsu senču ticējumiem, 10. augustā ir svinama Labrenča diena, kuru 
bieži sauc tās senajā vārdā par Uguns dienu. Pats Labrencis latviešu tradīcijās 
saukts par ugunsnēsātāju. Labrenča dienā nededzina ugunskuru, nekuļ labību 
un neliek sienu šķūnī. 

15. augusts – Lielās Māras jeb Latgales Māras diena, kurā uzkopj māju, jo 
kukaiņi, kas šai dienā izdzīti, atpakaļ vairs neatgriežas. Ja sīpolus vāc Lielās 
Māras dienā – tie neizaugs lokos. Ja debesīs gubu mākoņi, būs jauka atvasara.

Bērtuļos – 24. augustā, beidzas medus vasara, bet sākas brūkleņu laiks. Tie 
ir svētki bitēm un biškopjiem. Bērtuļa dienas mielasta galvenais ēdiens galdā esot āža (retāk – auna) gaļa. Ticējumi vēsta, ja bezdelī-
gas pazūd pirms Bērtuļiem – pirms Miķeļiem būs sniegs. Ja Bērtuļos labs laiks – tāds pats būs visu rudeni. Ja grib labus sīpolus – tie 
jārauj, vēlākais, Bērtuļa dienā. Ja grib garšīgu brūkleņu ievārījumu, to jāvāra no  Bērtuļos lasītām ogām.

Pasākumi  
un koncerti 

24. augustā plkst. 20:00 aicinām uz 
B.  Jukņevičas joku lugu „Ak šī jaukā lauku 
dzīve” Skrundas kultūras nama amatierteāt-
ra „Saan” izpildījumā. Izrāde tika izvirzīta uz 
Kurzemes skati „Gada izrāde 2013”. Ieejas bi-
ļetes bērniem līdz 14 g.v. ir 1,00 Ls, pārējiem 
1,50 Ls. 

Pēc izrādes, plkst. 22:00, zaļumballe ar 
grupu „Uzmini Nu” („Rožmalu muzikan-
tiem”). Ieeja ballē 2,00 Ls.

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

Ierosinājums stādīt kokus

Pagājuši kārtējie Vispārīgie latviešu 
Dziesmu un deju svētki. Ļoti daudzi 
jau zina, ka Jaunpils vokālā grupa 
„Vocalica” lielajos ansambļu  „karos”  
izcīnīja 2.  vietu valstī. Kā ansambļa 
vadītājs varu droši teikt: tas ir ļoti 
augsts, gandrīz neiespējams sas-
niegums šajā brīdī. Saku milzīgu 
paldies visiem ansambļa dalībniekiem, 
kā arī visiem, kas turēja par mums 

īkšķus, uzmundrināja grūtos brīžos. 
Laikam jau liela daļa zina arī to, ka 
šajā skatē mums nevarēja palīdzēt 
ansambļa dalībniece Dace, kuru 
piemeklējusi ļauna slimība. Pašreiz  
tiešām lielāko uzmanību pievēršam 
Daces  atveseļošanās procesam, tāpēc 
arī muzikālajai darbībai atliek maz 
laika. Intensīvi izmantojam dažādas 
ārstēšanas metodes tepat Latvijā. Ja 

sakārtosies visas lietas, iespējams, 
ka dosimies arī ārstēties aiz Latvi-
jas robežām. Neizsakāms paldies 
visiem, kas gan morāli, gan materiāli 
ir palīdzējuši šajā smagajā procesā. 
Es ceru, ka mums izdosies. Mums ir 
jāizdodas!  Vēlreiz paldies, es ticu, ka 
mēs vēl kopā uzdziedāsim!

Ar cieņu Ainārs Plezers

Nesen „Jaunpils 
Vēstīs” izlasīju ierosi-
nājumu mūsu pagasta 
teritorijā veidot pīlā-
džu parku. Domāju, 

daudziem šī ideja liksies laba, kaut vai tāpēc, ka koki Jaunpilī 
noveco un strauji zaudē pievilcību, ir pakļauti vētras bojāju-
miem, apdraud garāmgājējus, kā arī slimo un nokalst.

Varbūt varēsim visi kopīgiem spēkiem kaut ko iestādīt, 
jo mūsu meži ir pilni ar pīlādžiem un daudziem citiem 

kokiem. Varbūt kādam ir piemājas dārzā kuplas ceriņu un 
jasmīnu atvases, ko varētu izrakt un pārstādīt. Kas gan ir 
apstādījumi bez ceriņiem?!

Lielās talkas dienas, kurās mēs visi pēdējo gadu laikā esam 
aicināti piedalīties, ļoti labi pierāda, ka ir iespējams paveikt 
lielus darbus, kurus agrāk pat nedomājām, ka spēsim. Jaun-
pilī ir čakli, atsaucīgi un dedzīgi cilvēki. Lai izdodas!

Aija Zāgmane

*  *  * 

Katra diena – atslēga priekam,
  Katrā asnā – cerību rīts,
  Lai tu redzi – pat mazākā niekā
  Dieva dzīvības brīnums ir vīts.

                     /K. Apškrūma/

Jaunpils novada dome 
sveic nozīmīgās jubilejās 

augusta gaviļniekus:
Jāni Lasi, Lieni Rostoku, Ilmāru Rutki, 

Gunāru Reinfeldu, Moniku Siricu, 
Andri Zadovski, Valentīnu Grabovsku, 

Vilmu Arbidāni, Laimoni Jauci, Elzu Nordenu, 
Valiju Piņķi, Birutu Smelteri, Gunāru Zeltiņu!

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
                  /K. Štrāls/

Jaunpils novada dome 
apsveic vecākus ar bērniņu

Leonarda Pērkona,
Māra Logina,

Jēkaba Strautiņa,
Jāņa Millera  piedzimšanu!

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

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Guntai Nei
manei dzīvesbiedru 
mūžībā pavadot.

Rita un Alfons
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