2012. gada
decembris

Ir Klusā nakts — tik svēta reizi gadā,
Kad gaismas mirkļi tā kā sniegi snieg,
Tik balti snieg, lai neizbradā
Kāds viltus vēlējums, kāds svešinieks.
Šī nakts ir mūsu cerība un māja, —
ar saules griežiem jaunu loku sāc,
un pats visdārgākais, sen gaidīts dāvinājums
ikkatram mums ir mīlestības vārds.
Un egļu zari mazās sveces žūžo,
un labs ir prāts, un sirdī miers ir gūts, —
par visiem dzīvajiem, par likteņiem un mūžiem
šai Klusā naktī dvēs’le Dievu lūdz.

/Lija Brīdaka/

Lai gaišās domas, miers, labestība un mīlestība,
kas ielīs Jūsu sirdīs svētvakarā, pavada visu nākamo gadu!
Jaunpils novada domes vārdā
priekšsēdētāja Ligita Gintere

Lai šie Ziemassvētki atkal no jauna māca mūs sapņot!
Lai miera klusais spēks mūsos pieaug un palīdz sapņus iepildīt!
Gaisma, kas nāk no svecēm un mirdzošām bērnu acīm,
dod saredzēt to, kas parasti paliek apslēpts – pārsteigumu,
brīnumu, prieku un sapni!

Klusus un svētīgus Ziemassvētkus,veiksmīgu un radošu Jauno gadu!
Jaunpils pils kolektīvs

Laimīt,
Laimīt,
Laimīt,
Laimīt,

Ziemassvētku pasākumi Jaunpils vidusskolā:
19.12. plkst. 16.30
pasākums pirmsskolas 2–4 gadīgo bērnu grupai
„Kā Lācis sagaidīja Ziemassvētkus”
20.12. plkst. 11.00
pasākums pirmsskolas 5–6 gadīgo bērnu grupai „Rūķi Ziemassvētkos”
21.12. plkst. 17.00
pasākums 5.–12. klašu skolēniem
„Dzīve ir daudzveidīgi patiesības meklējumi.”

mums Ziemsvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!

Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad katrs
vēlamies saņemt mīļumu, vēlamies būt
priecīgi un gaidām brīnumu, visvairāk šo
laiku gaida mūsu jaunā paaudze, tas ir bērni, jo viņiem šis ir pārsteigumu un brīnumu
laiks.
Jaunpils novada dome pateicas visām
Jaunpils novada iestādēm, uzņēmējiem
un privātpersonām par iepriekšējos gados
izrādīto atsaucību un finansiālo atbalstu
domes rīkotajās Ziemassvētku labdarības
akcijās!
Jau ilgus gadus šajos svētkos Ziemassvētku vecītis apciemo mūsu pašvaldībā dzīvojošos bērnus un bērnus invalīdus, vientuļos
pensionārus, pensionārus un cilvēkus ar
īpašām vajadzībām.
Izprotot pašlaik esošo situāciju valstī un
to, ka gan pašvaldībai, gan katram uzņēmējam budžets ir tik liels cik tas ir, aicinām Jūs
atbalstīt Ziemassvētkus Jaunpils novadā!
Atbalstīt Jūs varat materiāli vai finansiāli, kā arī aktīvi līdzdarbojoties. Mēs priecāsimies par jebkuru Jūsu izvēlēto atbalsta
veidu. Mums ir svarīgs katrs ienesums,
kuru Jūs spējat un vēlaties dot.

Mūsu rekvizīti:
Jaunpils novada dome
Reģ. Nr. 90000051932
Nr. LV66HABA0551020325858
Labdarības pasākumiem Ziemassvētkos
Tāpat kā iepriekšējos gados, ikvienam
Jaunpils novada bērnam, vēlamies sarūpēt
saldumu paciņas – 580 bērniem. Organizēsim svētku pasākumus gan pirmsskolas
bērniem, gan pensionāriem. Sarūpēsim
dāvanas 10 bērniem invalīdiem, 60 vientuļajiem pensionāriem, 5 pensionāriem pansionātos.

Lai prieks ienāk
katrā sirdī un mājā!
Ar cieņu,
Domes priekšsēdētāja L. Gintere
Kontaktinformācija ar labdarības pasākumu organizatoriem
tālr. 63180960; 29155434; 26526519
e-pasts:
liga.augule@jaunpils.lv, addace@inbox.lv

Jaunpils Vēstis
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Novada sēde
2012. gada
28. novembra domes
sēdē pieņemtie lēmumi
 Jaunpils novada 2010. gada 3. novembra Noteikumos Nr. 7 „Par naudas balvām Jaunpils novadā” izdarīja grozījumus: politiski represētajām personām
palielināja naudas balvu no Ls 15,00 uz Ls 20,00.
 Ar 2013. gada 1. janvāri nolēma piešķirt kompleksās brīvpusdienas 100% apmērā Jaunpils vidusskolas pirmsskolas (5.–6. gadīgajiem) audzēkņiem
un pamatizglītības (1.–4. klašu ieskaitot) audzēkņiem. Finansējumu audzēkņu brīvpusdienām plānos
Jaunpils vidusskolas 2013. gada budžetā.
 Sakarā ar to, ka biedrība RAC „Rats”, projekta
„Jaunpils novada tūrisma informācijas stendu izveidošana” īstenošanas rezultātā, veicināja Jaunpils novada atpazīstamību, biedrībai RAC „Rats” dzēsa Domes piešķirto aizdevumu Ls 215,64 apmērā. Minēto
summu nogrāmatos kā subsīdiju biedrībām.
 Labiekārtošanas dienestam no papildus budžeta
līdzekļiem piešķīra Ls 320,00 traktora MTZ rezerves
daļu iegādei un remontam.
 Finansiāli atbalstīs Pensionāru biedrības „Jaunpils” sadraudzības vakara organizēšanu, 2013. gada
budžetā ieplānojot Ls 153,00.
 Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, policijas vajadzībām iegādāsies mazlietotu pilnpiedziņas apvidus automašīnu. Iepirkumu komisija
veiks LR normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkuma
procedūru.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 12 „Par
grozījumiem 2012. gada 29. februāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2012. gadam ””.
 Dome lūgs Valsts kasei nomainīt Jaunpils novada domei izsniegtos aizdevumus EUR valūtā uz
aizdevumiem LVL un nomainīt aizdevumu procentu likmes. Par pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu
O. Švānam.
 Divām personām piešķīra veselības aprūpes pabalstu virs Ls 50,00.
 Sakarā ar MK noteikumu maiņu, izdarīt grozījumus 24.10.2012. Jaunpils novada domes sēdes
Nr. 9, lēmumā Nr. 10 „Par Jaunpils novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024. gadam 1. redakcijas pilnveidošanu” izsakot to šādā redakcijā: Ņemot vērā Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam
1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātus,
pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12. pantu un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”,
pilnveidot Jaunpils novada teritorijas plānojuma
2013.–2024. gadam 1. redakciju, atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.”
 Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības
plānošanas likums” 12. pantu un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88. punktu, nodeva publiskajai apspriešanai
Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.
gadam pilnveidoto 1. redakciju. Noteica publiskās
apspriešanas termiņu no 2012. gada 4. decembra līdz
2012. gada 25. decembrim. Publicēs lēmumu un paziņojumu Jaunpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.jaunpils.lv.
 Apstiprināja zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem: „Kalniņi”, „Putniņi”, „Palejas”.
 Izveidoja telpu grupas kā pastāvīgus īpašuma
objektus nekustamajā īpašumā „Garāžas”, ēkas kadastra apzīmējums 90560080109002, piešķirt telpu
grupām nosaukumus un adreses: “Garāžas – 2”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteikt, ka
telpu grupas „Garāžas – 2” domājamā daļa no ēkas
un zemes ir 412/2145, „Garāžas – 3”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteikt, ka telpu grupas
„Garāžas – 3” domājamā daļa no ēkas un zemes ir
375/2145. Izveidotās telpu grupas reģistrēs zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.
 Nekustamā īpašuma „Mazpulkas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra Nr. 9056 003 0039
2012. gada 17. decembrī izsludināto izsoli nerīkos, jo
tiks izmantotas pirmpirkuma tiesības.

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem izvērstā
veidā var iepazīties novada mājas lapā www.jaunpils.lv

Saistošie noteikumi

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā no
Jaunpils novada domes (turpmāk – pašvaldība) budžeta tiek kompensēti transporta izdevumi (turpmāk tekstā – transporta izdevumi):
1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.2. bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā, un interešu izglītību (mūzikas, mākslas, sporta u.c.)
apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas.
2. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā šo noteikumu 1. punktā minēto personu vecākiem (aizbildņiem), pamatojoties
uz vecāku (aizbildņu) iesniegtiem šajos noteikumos noteiktiem dokumentiem.
2. KOMPENSĀCIJAS KĀRTĪBA PAR TRANSPORTA IZDEVUMIEM
3. Pašvaldība 100% apmērā kompensē transporta izdevumus mā-

cību gada laikā no dzīvesvietas līdz Jaunpils vidusskolai un atpakaļ
Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām
un šo noteikumu 1.1. punktā minētām personām, kuras izmanto sabiedrisko autotransportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutā.
4. Bērnu, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas, transporta izdevumus kompensē faktiskajā apmērā, nepārsniedzot Ls 20 mēnesī vienai ģimenei, ja vecāki vadā bērnu
ar personīgo automašīnu, vai nepārsniedzot Ls 10,00 par bērnu, ja
minētais bērns izmanto sabiedrisko transportlīdzekli.
5. Kompensāciju par šo noteikumu 1.1. punktā minēto bērnu
transporta izdevumiem sabiedriskajā transportā bērnu vecāki (aizbildņi) saņem pamatojoties uz iesniegto iesniegumu, kas aizpildīts
saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr. 1 minēto formu, kam pievienotas bērna braukšanas biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī un
izglītības iestādes reizi mācību gadā izsniegta izziņa par to, ka audzēknis apmeklē konkrēto izglītības iestādi.
6. Kompensāciju par šo noteikumu 1.2. punktā minēto bērnu
transporta izdevumiem bērnu vecāki (aizbildņi) saņem pamatojoties
uz iesniegto iesniegumu, kas aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr. 2 minēto formu, kam pievienoti degvielas iegādi apliecinoši dokumenti un personas, kura īsteno interešu izglītības programmu, izglītības iestādes reizi mācību gadā izsniegta izziņa par to, ka
audzēknis apmeklē konkrēto izglītības iestādi.
7. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. punktā minēto bērnu vecāki (aizbildņi) ir tiesīgi pieprasīt kompensāciju par iepriekšējo pusgadu, iesniedzot šo noteikumu 5. vai 6. punktā minēto iesniegumu Jaunpils
novada Sociālajā dienestā.
8. Kompensāciju izmaksā pēc iesniegto dokumentu pārbaudes
10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.
9. Kompensāciju izmaksā Jaunpils novada domes kasē vai pārskaita uz iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu.
3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11. Jaunpils novada domes saistošie noteikumi publicējami Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv un laikrakstā „Jaunpils Vēstis”, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.

PIELIKUMS NR. 1
Jaunpils novada Sociālajam dienestam

PIELIKUMS NR. 2
Jaunpils novada Sociālajam dienestam

Jaunpils novada Jaunpils pagastā
2012. gada 24. oktobrī

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada domes
2012. gada 24. oktobra
Domes sēdes Nr. 9. lēmumu Nr. 18

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11
Par braukšanas izdevumu
kompensācijām izglītības iestāžu
audzēkņiem
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, „Izglītības likumu” 17. panta trešās daļas 14. punktu,
04.08.2009. MK noteikumi Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu.

(vecāka vārds, uzvārds)

(vecāka vārds, uzvārds)

(dzīves vietas adrese)

(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas

IESNIEGUMS
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

personas kods

personas kods
nokļūšanu uz

nokļūšanu no deklarētās dzīvesvietas
(izglītības iestādes nosaukums)

uz

(interešu izglītības programmas īstenotāja nosaukums, adrese)

un atpakaļ no tās, saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm.

un atpakaļ no tās, ņemot vērā nobraukto kilometru skaitu maršrutā:
izglītības iestādi apmeklēto dienu skaits: ________________________ ;
attālums no dzīves vietas līdz izglītības iestādei: ___________________ ;

Sabiedriskā transporta maršruts:

Nobrauktie kilometri: ______ Kompensējamā summa: _____________
Braukšanas izdevumu saņēmējs:

Braukšanas izdevumu saņēmējs:
(vārds, uzvārds)

Kompensāciju izmaksāt:
 Pašvaldības kasē ( pasvītrot)
 Pārskaitīt uz bankas kontu Pielikumā: braukšanas biļetes

(vārds, uzvārds)

Kompensāciju izmaksāt:
 Pašvaldības kasē (pasvītrot)
 Pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu
Pielikumā: braukšanas biļetes

Vecāka paraksts

Vecāka paraksts

_______. gada ____. ________________________________________

_______. gada ____. ________________________________________

PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR 11.
Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai
noteiktu personu loku, kuras ir tiesīgas
saņemt transporta kompensāciju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Tiek noteikta transporta kompensācijas
par braukšanas izdevumiem vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu audzēkņiem, kas
saistīti ar braucienu sabiedriskajā
transportlīdzeklī, un interešu izglītības
(mūzikas, mākslas, sporta u.c.) skolu un
pulciņu audzēkņiem.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu,
tas radīs papildus izdevumus pašvaldības
budžetā.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmē

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot
vērā Jaunpils novadā dzīvojošo vecāku
ieteikumus.

Jaunpils Vēstis
Deg rīta saulē koki lapu zeltā,
Un zāle sudrabo kā paklājs ruds.
Ir rudens Latvijā –
Tik skaists līdz sāpei –
Jau kaklā kamols kāpj
Kā rūgtums salds...”
(A. Graumane)

Latvijas dzimšanas dienas rītā Jaunpils baznīca visus mīļi
aicināja uz svētku dievkalpojumu un aizlūgumu par Latvijas
valsts nākotni. Svētdienas skolas audzēkņi par godu 18. novembrim bija sagatavojuši dziesmu.
Svētku dienas pēcpusdienā durvis vēra Viesatu pagasta
kultūras nams. Šajā dienā tika atklāta Viesatu bibliotēkas veidotā foto izstāde „Kāds interesants mirklis”. Foto izstāde tapa
iedzīvotājiem fotografējot kādu interesantu, laimīgu, pārsteidzošu mirkli savā dzīvē. Izstādes veidošanā piedalījās 20 cilvēki iesniedzot 55 fotogrāfijas. Tēmas visdažādākās: mājas
mīluļi kaķi, suņi, hobiji, tikšanās, ceļojumi, daba, zemenes
oktobrī u. c. Fotogrāfijām pievienoti arī foto stāsti. Izstāde
būs apskatāma līdz Ziemassvētkiem.
Koncertā viesatniekus Valsts svētkos sveica novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere.
Savukārt kultūras nama lielie un mazie pašdarbnieki savus novadniekus priecēja ar sirsnīgām dziesmām, jestrām
dejām, patriotiskām dzejas rindām un emocionālu eposa
„Lāčplēsis” fragmenta uzvedumu. Tematisks bija zāles noformējums – uz zāles grīdas izvietotās svecītes veidoja Latvijas valsts teritorijas siluetu, kuram cauri vijās Lielvārdes
josta.
Kā vienā tā otrā kultūras namā, noslēdzoties pasākumam,
visi klātesošie kopā dziedāja latviešu tautas dziesmu„Pie
Dieviņa gari galdi”, kuru lēma nostiprināt kā tradīciju un
izpildīt arī turpmāko gadu Valsts svētku pasākumu noslēgumā.
Informāciju sagatavoja
Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunpils novadā Valsts dzimšanas diena tika atzīmēta ar
virkni pasākumu sirsnīgā gaisotnē.
Svētku nedēļā skolā norisinājās skatuves runas konkurss
„Man ir Jums ko teikt...”, kas bija veltīts Latvijas 94. gadadienai. Skolēni runāja dzejoļus par dzimtenes skaistumu un nozīmību.
Jaunpils kultūras nams novadniekus pulcēja svētku
priekšvakarā. Svinīgo pasākumu atklāja novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere ar ikgadējo svētku uzrunu.
Runā tika pausts lepnums par dzimtās zemes neatkārtojamo
skaistumu un gādīgo klēpi, kas izauklējis brīnišķīgus un visā
pasaulē atpazīstamus cilvēkus. Ginteres kundze norādīja, ka
viņas sirdī valsti veido šī zeme, tās ozoli, rīta rasa, gaiļu dziesmas, vējš, lietus, saule un smaidīgi cilvēki, bet ne pašreizējā
valsts struktūra, kas ir smagnēja un cilvēkiem nedraudzīga.
Cilvēkiem nevajadzētu justies varas elites nesadzirdētiem un
nepamanītiem, nevajadzētu knapināties no vienas algas līdz
otrai un dzīvot ar pārliecību, ka izdevīgāk ir nemaksāt nodokļus. Diemžēl valsts struktūra ir auksta un atsvešināta, ne
tāda, kādu mēs to vēlētos redzēt. Tomēr valsti veido cilvēki
un ikkatrs, turot sirdī svētas pamatvērtības, stiprina cerību
par citādu valsti.
Runas noslēgumā domes priekšsēdētāja aicināja iedzīvotājus nepaļauties uz kādu mistisku būtni, kas ieradīsies un atnesīs taisnību, mieru, pārticību un laimi. Vispirms ir jānotic
sev un valstij, jāmainās pašiem, jāatmostas un tikai tad būs
ilgi gaidītās pārmaiņas un uzlabojumi. Īpaši runā tika uzsvērta sadarbības nozīme. Sadarbība ģimenē, starp kaimiņiem,
starp viena novada un visas valsts iedzīvotājiem.
Kā jau ierasts, Valsts proklamēšanas gadadienā, tiek pasniegti goda raksti novada iedzīvotāju izvirzītiem cilvēkiem
par nesavtīgu darbu sabiedrības labā un pozitīvu attieksmi
pret apkārtējiem. Šoreiz goda rakstus saņēma:
GUNTA TONE – par godprātīgu darbu
Ierosina – Jaunpils vidusskola
Skolā strādā par lietvedi 5 gadus. Pienākumus veic ļoti
apzinīgi un godprātīgi, ar lielu atbildības sajūtu. Iemantojusi
skolas darbinieku cieņu, īpaši skolas darbinieki uzsver Guntas pozitīvo un labvēlīgo attieksmi, atbalstu un sapratni. Ikviens skolas apmeklētājs lietvedībā sastopas ar pretimnākošu
un atsaucīgu cilvēku.
RAIVO ALTENBURGS –
par radošu un veiksmīgu darbu apsaimniekošanas jomā
Ierosina „Dzīļu” mājas iedzīvotāji un biedrības „Optimisti” valde
Raivo ir „Dzīļu” māju vecākais jau daudzus gadus. Viņš,
rūpējoties par „Dzīļu” mājas apkārtnes sakopšanu, piedalās Jaunpils novada pozitīvā tēla veidošanā. Raivo ir vadījis
5 projektus, kuru īstenošanas laikā ir sakopta mājai piegulošā
zaļā zona, uzlabots mājas izskats, uzlabots piebraucamais ceļš
un mašīnu stāvlaukums. Raivo neatteiks palīdzību, kas tiks
lūgta.
DZINTRA DĀRZIŅA –
par nesavtīgu darbu sabiedrības labā
Ierosina – pensionāru biedrība „Jaunpils”
Dzintra ir atsaucīga un darbīga, piedalās visās biedrības
aktivitātēs. Strutelē dzīvojošajiem pensionāriem organizē
apkārtnes sakopšanas talkas, makulatūras savākšanu Līgatnes papīrfabrikai, atbalsta ziedojumu vākšanu negadījumos
cietušajiem un projektu līdzfinansējumiem, palīdz realizēt
piena produktus pensionāru biedrības biedriem. Pateicoties
Dzintras neatlaidībai un uzņēmībai, Struteles centrā tika uzstādīts ziņojumu stends.
BIRUTA ŠTEINA –
par nesavtīgu darbu sabiedrības labā
Ierosina – dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa
Biruta aktīvi iesaistās biedrības organizētajos pasākumos.
2009. gadā ievēlēta biedrības valdē. Vairākus gadus darbojas konkursa „Skaista mana sēta” žūrijā. Kopā ar citiem aktīvistiem veic sakopšanas darbus pie sabiedriskajām ēkām.
Ar savu attieksmi un darbu Biruta veicina vides sakopšanu
un izdaiļošanu Viesatu pagastā, kā arī Jaunpils novada vārda
popularizēšanu.
Pēc uzrunas un goda rakstu pasniegšanas klātesošos ar
dziesmām, dejām, instrumentāliem priekšnesumiem un dzejas rindām priecēja mūsu pašdarbnieki un skolēni. Pasāku-
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mu vadīja kultūras nama vadītāja Silva Nordena un kultūras
pasākumu organizatore Inga Krūtaine.
Vakars noslēdzās ar lustīgu balli, kuru spēlēja ansamblis
„Lilioms” no Bēnes.

Jaunpils Vēstis

4

Briselē izskan Baltijas valstu lauksaimnieku protesta akcija
22. novembrī triju Baltijas valstu lauksaimnieki Briselē (Beļģija) netālu no Eiropas Komisijas un
Padomes ēkām apvienojās protesta akcijā, lai pievērstu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un valdību vadītāju uzmanību nevienlīdzīgajiem tiešajiem
maksājumiem Eiropas Savienībā. 22.–23. novembrī
Briselē notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme, kurā
diskutē par ES budžetu 2014.–2020. gadam. Latvijas
prioritātes ir saglabāt kohēzijas finansējumu vismaz
iepriekšējā perioda līmenī, kā arī panākt vienlīdzīgākus tiešos maksājumus vismaz 80% apmērā no ES
vidējā atbalsta lauksaimniekiem. Mūsu valsti sarunās
pārstāv premjerministrs Valdis Dombrovskis, kurš
neizslēdz iespēju izmantot veto iespējas, ja Latvijas
intereses tiks pilnībā ignorētas.
Protesta akcijā, kuras simbols bija padomju laika
traktors MTZ-80, piedalījās un savu atbalstu lauksaimnieku prasībām apliecināja virkne politiķu – Latvijas premjers Valdis Dombrovskis, Igaunijas premjers Andrus Ansips, zemkopības ministre Laimdota
Straujuma un Latvijas pārstāve Eiropas Parlamentā
Sandra Kalniete. Tāpat pasākumā lauksaimnieku
prasības atbalstīja arī divi Latvijas delegācijas Reģionu komitejas pārstāvji – Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere un Balvu novada domes
deputāts Jānis Trupovnieks. Trupovnieks pieļāva iespēju, ka zemnieki ar šo akciju panāks to, ko nespēja
mūsu eiroparlamentārieši un valstsvīri: „Domāju, ka
Brisele ir pārsteigta, redzot tik daudz latviešu, lietuviešu un igauņu zemnieku, kuri ieradušies atbalstīt
savu dzīvošanu un strādāšanu uz vienādiem noteikumiem, saņemot vienlīdzīgus tiešos maksājumus.” Notiekošais viņu mudināja arī uz pārdomām ne tikai par
mūsu lauksaimnieku pozīcijām, bet arī Latvijas valsti
kopumā, kas atstāta otrajā plānā aiz vecajām Eiropas
Savienības dalībvalstīm.
Norises pirms diskusijām par ES daudzgadu budžetu ar dalītām jūtām vērtē arī Ligita Gintere: „No
vienas puses, vairs nevar klusēt un par sevi jādod
zināt. Bet vispār sajūta ir diezgan skumja. Runa jau
nav par pārticību, bet gan par zemnieku izdzīvošanu.” Viņa secina, ka atkal pārliecināmies – Lisabona

līgumā ietvertie vārdi par dalībvalstu solidaritāti un
teritoriālo kohēziju nespēj īsteni piepildīties reālajā
dzīvē. Eiropas Komisijas ierosinātais atbalsta sadalījums nākamajā daudzgadu budžetā joprojām ir pārāk
nevienlīdzīgs attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm, jo
īpaši Baltijas valstīm, kuras saņem vismazākos tiešos
maksājumus Eiropas Savienībā. Patlaban atšķirības
tiešo maksājumu likmēs ir ievērojamas, piemēram,
Latvijā tie ir 97 eiro par hektāru, Igaunijā – 117 eiro,
turpretī Nīderlandē – 457 eiro. Eiropas Komisija savā
priekšlikumā par kopējās lauksaimniecības politikas
reformu pēc 2013. gada piedāvājusi atteikties no vēsturiskās atsauču sistēmas, kurā atbalsta sadalījums
bija nevienlīdzīgs un netaisnīgs. Taču pilnīgi dalībvalstu konverģences termiņi nav precizēti, bet gan
pārcelti uz nākamo plānošanas periodu. Līdz ar to arī
turpmākos septiņus gadus saglabāsies apjoma atšķirības dažādu Eiropas Savienības valstu lauksaimniekiem.
ES daudzgadu budžeta priekšlikumu kopumā neatbalsta virkne dalībvalstu, kā arī Eiropas Parlaments.
Astoņas dalībvalstis, kuru iemaksas kopējā budžetā
faktiski sedz visus bloka tēriņus – Austrija, Dānija,
Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Somija, Vācija un
Zviedrija, – pieprasa izdevumu samazināšanu, taču
nav vienojušās par to, kurās pozīcijās finansējums
jāsamazina. Savukārt Lielbritānija un Zviedrija, iepriekš paudusi viedokli, ka ES daudzgadu budžeta
samazinājumam vajadzētu būt lielākam par Eiropadomes priekšsēdētāja Hermana van Rompeja ierosinātajiem 75 miljardiem eiro, proti, līdz pat 100–200
miljardu eiro.
Savukārt Eiropas Parlamenta pārstāvji izteikuši
bažas par nākotnes ES kohēzijas politiku, norādot, ka
pēdējais van Rompeja priekšlikums par 309,5 miljardiem eiro kohēzijas politikai ir krietni mazāka summa kā šajā plānošanas periodā un Eiropas Komisijas
sākotnējā priekšlikumā. Tādējādi tiek aizmirsts, ka
kohēzijas politika ir viena no tiem dažiem Eiropas
instrumentiem, kas var veicināt labklājību un jaunu
darba vietu radīšanu ar inovatīvu un produktīvu publisko investīciju palīdzību.

Informāciju ievietoja Agita Kaupuža
Amats: LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
E-pasts: agita.kaupuza@lps.lv; tālr.: +32 2 204 0670

Domāts - darīts
Arī šajā avīzes numurā turpinām atskatīties uz iedzīvotāju
saietu 2008. gadā. Šoreiz apskatīsim kuras no projektu idejām, kas radās foruma laikā, drīz pēc tā tika realizētas.
Kopumā tika izvirzītas četras projektu idejas – dienas centra izveide, jauniešu foruma rīkošana, atpūtas vietu apzināšana Jaunpils novadā, kā arī birzītes atjaunošana Viesatās.
Tieši togad Jaunpilī tika īstenota Nīderlandes fonda
KNHM finansētā projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” otrā
kārta, kura ietvaros nevalstiskās organizācijas vai neformālās
iedzīvotāju grupas varēja iesniegt projektu pieteikumus savu
ideju realizēšanai. Vienīgi šajā reizē nosacījums, ka 50% apmērā jānodrošina līdzfinansējums pašiem. Iedzīvotāju grupa

„Mēs savam pagastam”, šo iespēju izmantoja un, uzreiz pēc
foruma, uzrakstīja projekta pieteikumu ar nosaukumu „Viesatu birzītei būt!”. Žūrija aprīļa vidū pieteikumu izskatīja, piešķīra finansējumu Viesatu birzītes estrādes atjaunošanai un
iedzīvotāji ķērās pie darba. Jau vasarā estrāde bija gatava un
joprojām vasarās kalpo dažādu pasākumu rīkošanai.
Savukārt jaunieši savu ideju par jauniešu foruma rīkošanu
realizēja 2010. gada 3. aprīlī, kad ar Sorosa fonda Latvija un
Jaunpils novada domes finansiālu atbalstu Jaunpils novadā
notika pirmais jauniešu forums. „Veidojam novadu labāku” –
ar šādu devīzi gandrīz 70 Jaunpils novada jaunieši pulcējās,
izteica savas vēlmes un idejas par novada attīstību, piedāvāja

risinājumus un uzsāka projektu izstrādi infrastruktūras uzlabošanai. Kā vēlāk atzina paši jaunieši – forums deva iespēju
satikties aktīvajiem
Jaunpils novada jauniešiem,
iepazīties
vienam ar otru un
plānot nākotnes aktivitātes.
Par to, kāda nākotne sagaidīja atlikušās
divas projekta idejas,
lasiet nākamajā avīzes
izdevumā.
Informāciju
sagatavoja
Līga EidmaneKabaka,
Jaunpils novada
domes
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Muzeja vecgada ziņas
* * *

Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, kad aktivizējas Ziemassvētku vecīši un piparkūku pārdevēji un kopā ar viņiem ir atnākusi Ziemassvētku brīnuma sajūta, neskatoties ne
uz ko. Ir lietas, kas nekad nemainās, un tās pat nevajag mainīt. Viena no tām ir Ziemassvētki. Tradicionāli Adventes laikā katru svētdienu tiek aizdedzināta pa vienai svecītei.
Arī muzeja darbinieces šajā laikā dāvina Ziemassvētku sajūtu – katrā Adventes nedēļā. Šo brīnuma sajūtu visiem radīs četru cilvēku vaļasprieki – Nijoles Daubares eņģelīšu
kolekcija, Miervalža Zibens metāla svečturi un sveces tajos, radot siltu un nomierinošu
gaismu. Eritas Priednieces-Auliņas un Dinas Priednieces vaļasprieks ir izšūt krustdūrienā glezniņas. Savukārt mana mammīte Laima Grīnhofa darinājusi brīnišķīgus tamborējumus. Lai visiem gaišs un mīlestības pilns šis laiks, jo sācies

Vēstures nedēļa muzejā notika
sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un
skolotāju A. Ķergalvi. Skolēni no
4.–12. klasei apmeklēja muzeju, lai
iepazītos ar tā darbību un aizpildīja sagatavotas darba lapas. Paldies
audzēkņiem par jautājumiem, ierosinājumiem un skolotājiem par sadarbību. Visus skolēnu ierosinājumus
esam apkopojuši, lai vairākus no tiem
realizētu.

Enģeļu un sveču laiks
Eņģeļi, gribēdami nodot mums kādu
vēsti, klauvē pie mūsu sirds durvīm. Bet –
neaizmirsīsim, ka sirds durtiņām rokturis ir tikai vienā pusē. Tām ir tikai viens
aizbīdnis. Un tas atrodas iekšpusē. Mūsu
pusē. Mums uzmanīgi jāieklausās, vai eņģeļi nav jau klāt, tad jāatslēdz durtiņas un
jāver tās vaļā!
Cilvēki ir ļoti dažādi, tāpat arī daudzveidīgas viņu intereses. Kolekcionāri – cilvēki,
kuri patiesi spēj pārsteigt līdzcilvēkus ar savām idejām, kolekcionējamo materiālu, kas
ir tik dažāds un savdabīgs. Nijole Daubare
radusi savu dvēseles prieku kolekcionēšanā – viņa krāj eņģeļu figūriņas. Pirmais eņģelis Nijoles kolekcijā nonācis dzīvei grūtā
brīdī. Ģimenes locekļi un draugi, aplūkojot eņģeli, nolēmuši, lai eņģelim nebūtu skumji, uz
svētkiem dāvāt tā
līdzgaitniekus. Ar
to arī „maisam
bijis gals vaļā –
eņģeļi sākuši pulcēties gan draugu
un bērnu dāvināti, gan pašas Nijoles pirkti. Visvairāk eņģeļi salido Ziemassvētku
laikā. Šobrīd to saimē ir vairāk kā 150. Daudzi no
tiem atceļojuši no citām valstīm. Turklāt interesanti, ka katrā valstī eņģeļi ir savdabīgi. Eņģeļu saimē
var redzēt klasiskos eņģeļus ar platajiem un reliģiski pieņemtajiem spārniem un stilizētos. Arī
nimbs virs eņģeļa galvas atgādina stīpveida vainadziņu. Protams, tik lielā eņģeļu saimē var
arī apjukt, tādēļ jāzina vai saimē nav tā līdzinieka. Eņģeļi saimē ir visdažādākie – ar dziesmu
grāmatām rokās, citi spēlē mūzikas instrumentus, ir eņģeļu ģimenes. Eņģeļi veidoti no dažādiem materiāliem, arī to izmēri ir dažādi. Kolekcijā vismazākie eņģeļi ir milimetru lielumā.
Sarunā Nijole atzina, ka mājās eņģeļu figūriņu labās auras klātbūtni varot just, tādēļ šobrīd
nav iespējams iedomāties, ja piepeši šīs dī vainās saimes pietrūktu.

* * *

Jaunpils novada tautas tērpa eksponēšana ir viens no Jaunpils muzeja lepnumiem. Iespēju robežās to papildinām.
Novada tautas tērpu esam papildinājuši
ar vesti. Pašausto audumu vestei dāvināja
R. Muceniece, bet šūšanas darbus veica
N. Mokanu. Vēstures muzejā esam atradušas jaunpilnieces metāla vainadziņa
fragmentu, kura izgatavošana gaida savu
realizāciju.
Jurģi muzejā. Līdz gada beigām realizēsim projektu, kurā paredzēts iekārtot
bruņinieka pagrabiņu pils pagrabstāvā. Uz pagrabstāvu jau aizceļojuši divi lielgabali, jauniegūtās vitrīnas un vairogs. Paldies labiekārtošanas vīru komandai, jo bez viņu palīdzības
lielgabalu pārvietošana nebūtu iespējama.

Krustiņš, krustiņš, krustdūriens
(krustdūrienā izšūtās glezniņas)

Jaunpils muzejā skatāma līdz šim nebijusi izstāde –
krustdūrienā izšūtas glezniņas. Tās darinājušas Erita
Priedniece-Auliņa un Dina Priedniece. Izšūšana ir
savdabīga relaksācija, kas atnes prieku un mieru. Abām
izstādes autorēm izšūšana ir vaļasprieks. Izšūšana krustdūrienā ir darbietilpīgs process, bet ļoti priecē sirdi. Kad
uzsāc piemeklēt diegus pēc krāsām un šūt, tad pilnībā nododies darbam, nomierini nervus, aizmirsti visas rūpes.
Iesākto darbu gribas ātrāk pabeigt un redzēt rezultātu.

Lielāka pieredze izšūšanā ir Eritai,
kas to dara vairāk kā piecus gadus un
viņas darbiņi ir aizceļojuši ne vien
pie draugiem, bet arī uz ārzemēm.
Dinai šis vaļasprieks ir pusgada garumā un par šo aizraušanos saka: „Tad
aizmirstas visi kreņķi un jādomā tikai par darbiņu, lai precīzi atdarinātu
zīmējumu”.
Krustdūrienu tehnika prasa lielu precizitāti. Uzmanība jāpievērš
dūrienu glītumam un vienmērībai.
Krustdūriens sastopams gandrīz vai
visu pasaules tautu izšuvumos. Tai ir piemēroti gan dažādi audumi, gan krāsaini diegi.
19. gadsimta sākumā izšūšana krustdūriena tehnikā bija iecienīts brīvā laika kavēklis un
praktiska nodarbošanās visu vecumu un sociālo slāņu sievietēm. Izšuvumi krustdūrienā rotāja mēbeļu audumus, kamīnu aizslietņus, zvanu lentas, dekoratīvus spilvenus, paklājus. Bīdermeijera laikmetā izšuvumu ornamenti bija ārkārtīgi daudzveidīga un tajos izmantoti gan
iespiesti paraugi, gan dabā aizgūti motīvi, gan sadzīvē noskatītas ainas, tomēr populārākie
bija ziedu motīvi, izkārtoti pušķos.
Aicinām visus interesentus, kurus interesē rokdarbi un vēlēšanās gūt iedvesmu ziemas vakaros izšūt sev mazu dekoratīvo glezniņu, atnākt uz Jaunpils muzeju. Darbiņus var iegādāties
kā Ziemassvētku dāvaniņu.

* * *
Novadnieku enciklopēdija katru gadu tiek papildināta un veidota ar domu – pēc iespējas
plašāk aptvert to cilvēku laiku, kuri Jaunpilī dzimuši, dzīvojuši, strādājuši. Mēs vienmēr esam
uzklausījušas ierosinājumus, ko darīsim arī turpmāk. Struteles puses ļaužu apzināšanā mums
daudz vērtīgas informācijas sniegusi Maija Kovaļenko. Arī šogad informācija par novadniekiem būs pieejama vairākos veidos – kā personu kartotēka muzejā, internetā Jaunpils novada
mājas lapā. Muzeja ekspozīcijas zālē būs iespēja iepazīties ar novadniekiem, kuriem ir nozīmīgas dzīves jubilejas. Turpat būs informācija par sabiedriskajām aktivitātēm. Informācija
būs atrodama arī Jaunpils novada avīzītē.
Vecgada jaunieguvumi. Muzeja krājums papildinājies ar dokumentu liecībām par 20.
gadsimta 50-tajiem un 60-tajiem gadiem. Paldies mūsu muzeja draugam un atbalstītājam
Guntaram Pāvilsonam.
Lija Lauriņa dalījās ar informāciju par Robertu Baķi, kuras rezultātā esam ieguvuši vērtīgu
papildinājumu par šo cilvēku – dokumentu un fotogrāfiju kopijas.
Vecā gada nogale nav iedomājama bez laba vēlējumiem:

Kā egles zaļumu – veselību,
Kā egles mirdzumu – mīlestību,
Kā egles gaišumu – dzīvesprieku.

Lai Jaunais gads nāk
ar labiem nodomiem,
radošiem darbiem un
neaizmirstamiem atelpas brīžiem.
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja

Jaunpils Vēstis

6



Viesatu ziņas decembrī

 Novembrī biedrībā „Kamenes” notika nodarbība kulinārijā par tēmu kartupeļi. Nodarbības
laikā varēja nogaršot un pierakstīt receptes 14 kartupeļu ēdieniem, piemēram, cepelīni, pildītās
kartupeļu ligzdiņas, kartupeļu pica, kartupeļu virtuļi, kartupeļu vafeles, kartupeļu trifeles un pat
kēkss no kartupeļiem.
 19. decembrī plkst. 13.00
biedrībā „Kamenes” notiks nodarbība rokdarbos.
 11. decembrī plkst. 17.00 bērniem bibliotēkā pasākums „Mirklis kopā ar pasaku varoņiem”.
 14. decembrī no plkst. 15.00–
18.00 radošā nodarbība bērniem
par tēmu „Veidojam eglītes”.


 Līdz 31. decembrim Viesatu
kultūras namā fotoizstāde „Kāds
laimīgs, pārsteidzošs un interesants
mirklis”.

Gaišus Ziemassvētkus
un skaistāko
Jaungada sapņu
piepildījumu!

Mana mūža mīļākā
vārda dienas dāvana

Bibliotēkas vadītāja
Sandra Šteina





* * *

 Viesatās – balto, kluso Ziemassvētku gaidīšanas laiku, pirmo Adventi ieskandināja koncerts.
1. decembrī notika dziedāšanas svētki „No sendienām līdz mūsdienām.’’ Pavisam svētkos izskanēja trīspadsmit priekšnesumi.
Koncerta izskaņā katrs izpildītājs ieguva titulu.
Kristīne Sergējeva – Drosmīgākais priekšnesums
Evita Rulle – Aicinošākais priekšnesums
Undīne Zandere – Sapņainākais priekšnesums
Madara Gerharde – Pavasarīgākais priekšnesums
Agita Kalviņa – Emocionālākais priekšnesums
Kintija Kalviņa – Saulainākais priekšnesums
Rūta Rasa – Romantiskākais priekšnesums

...Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies
sirdī... Ieklausies Mīlestībā un glabā šo
dziesmu sevī... Un tici... Jo Mīlestība paliek
pie tā, kas tai tic!

Viesatu kultūras nama
vadītāja
Agita Kalviņa

 No 20. decembra – 20. janvārim izstāde bibliotēkā no cikla „Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji”.
Tēma – EGLĪTES.



Būsiet visi mīļi gaidīti
Viesatu kultūras nama
pasākumos!

Kristīne Kalviņa un Uģis Kalviņš – Skaļākais priekšnesums
Evita Rulle un Agita Kalviņa – Draudzīgākais priekšnesums
Eleonora Zandere – Skanīgākais priekšnesums
Gundars Gulbis – Sentimentālākais priekšnesums
Lauris Šteins un Agita Kalviņa – Mīļākais priekšnesums
Daiga Petrova – Gaišākais priekšnesums



Vakaru vadīja Inga Krūtaine, vadītājai par katru dalībnieku un viņa izvēlēto dziesmu bija īpašs
stāsts.
Titulus palīdzēja noteikt žūrija: Antra Evarsone un Liene Baumane. Arī skatītāji varēja izteikt
savu viedokli, balsojot. Skatītāji, balsojot, izvirzīja trīs priekšnesumus, kuri bija patikuši vislabāk.
Visvairāk balsis ieguva priekšnesums, ko izpildīja Lauris Šteins un Agita Kalviņa, otrā priekšnesuma izpildītājs Gundars Gulbis un trešais priekšnesums, ko izpildīja Eleonora Zandere.
Muzikālo priekšnesumu palīdzēja sagatavot Madars Breide.
Paldies visiem dalībniekiem un palīgiem, kas palīdzēja, lai šis koncerts notiktu!
 15. decembrī plkst. 18.00 Viesatu kultūras namā Pensionāru Ziemassvētku eglīte. Dalību
pasākumā pieteikt Viesatu pagasta pārvaldē – Vitai pa telefonu (26697464), vai Agitai pa telefonu
(28742711).
 28. decembrī plkst.
18.00 Viesatu kultūras
namā pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku
eglīte.
 2013. gada 5. janvārī
plkst. 22.00 Viesatu kultūras namā Jaungada karnevāls. Karnevālā spēlēs
grupa „Jūrkant”.





Bija 30. novembra vakars ar sev raksturīgo tumsu, kad
bērni, tikko atbraukuši no Rīgas, steigšus skubināja mani
un Mārīti kāpt mašīnā – sveikšot mani vārda dienā. Aizveda mūs līdz Levestes ceļam, kur ieraudzīju, kā tumsa
bija pārvērtusies par gaismu!
Tieši šovakar bija ieslēgts apgaismojums gājēju celiņam
no skolas līdz Levestei. Es to skatu un sajūtas nemāku aprakstīt, tas ir jāredz! Visi bijām priecīgi, bet es divtik, jo
sapratu, ka mana ģimene ir pamanījusi, cik ļoti mīlu un
lepojos ar savu Jaunpili.
Vairāk kā divdesmit gadus atpakaļ Jaunpils vēsturiskais
centrs bija nomīnēts ar govju mēsliem un dubļiem tā, ka
kāju nebija kur nolikt. Ceļš no dārzniecības mūriem līdz
bērnudārzam bija dubļu jūra, bet toties pie fermām asfalts
kā Rīgā. Tiem Jaunpils vadītājiem Dieva un cilvēka vietā
bija govs, gluži kā Indijā.
Pēdējos divdesmit gadus redzu, ka Jaunpils domei pirmajā vietā ir Dievs un Jaunpils iedzīvotāji un tad visu cieņu lopiņiem. Paldies Jums par to!
Sakiet šodien cilvēkiem labus vārdus! Rīt būs par vēlu!
Andris Kabaks

AUTOSKOLA «Autoamatnieks»
JAUNPILĪ
VISLABĀKĀ APMĀCĪBA
PAR VISZEMĀKO CENU!
 Piedāvājam A, B, C1, C D, E, [95] kods kategoriju apmācību
 Visu kategoriju traktortehnikas vadītāju, tai skaitā meža mašīnu apmācība
Pieteikšanās Jaunpilī 19. decembrī un
2., 9. janvārī plkst. 17.00 «Jaunkalnos»
Meklē informāciju mūsu mājas lapā www.autoamatnieks.lv
vai pa tālruni 27880444

Jaunpils Vēstis



Kultūras ziņas
Ziemassvētku laiks katram no mums ir īpašs, bagāts
pārdomām un cerībām. Tas ir laiks, kad smaržo piparkūkas, karstvīns un skan Ziemassvētku dziesmas un laba
vēlējumi.
Svētku gaidās un noskaņā šajā Adventes laikā Jaunpils
pilī notiks vairāki Ziemassvētku pasākumi. Jau trešajā
Adventes svētdienā, 16. decembrī, no plkst. 12:00–18:00
pils pagalmā darbosies gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties siltas, mīkstas, skaistas, saldas
un garšīgas svētku dāvanām! Visiem bērniem būs iespēja
tikties ar Ziemassvētku vecīti, kurš šogad pagodinās tirdziņu ar savu klātbūtni no plkst. 14:00–16:00.
16. decembra vakarpusē, plkst. 18:00, visi mīļi aicināti
uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu „Brīnumainie Ziemassvētku stāsti” pils Lielajā zālē. Koncertā piedalīsies Jaunpils
mākslinieki un īpašie viesi – Inita Āboliņa un Normunds
Ķietis.
Savukārt, 27. decembrī plkst. 11:00 Lielajā zālē norisināsies teatralizēts uzvedums „Ziemassvētku jampadracis”
mazajiem jaunpilniekiem, pie kuriem ciemos būs ieradušies Lauku zaķis, Pilsētas zaķis un Dziedošā egle. Bērni saņems ielūgumu uz šo pasākumu.
Svētki turpināsies arī jaunajā melnās ūdens čūskas
gadā. Čūska mīl kustību, tādēļ nākamais gads solās būt dinamisks un svārstīgs. Arī kultūras namā šis būs ražīgs un
kustības pilns gads.

Īsziņas

Jau 1. janvārī būs tradicionālais Jaungada karnevāls
„Šahs un mats”, kurā deju virpuli Lielajā zālē griezīs grupas
„Bellaccord” un „Henrix”.
Pirmajā 2013. gada svētdienā, 6. janvārī plkst. 14:00,
Jaunpils pilī Senioru ziemas balle kopā ar muzikantiem –
Ilgoni un Pēteri no Auces.
2013. gads kultūras namā ir jubileju gads – jauniešu
deju kolektīvam „Atsperīte” – 25. sezona, vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Jaunpils” – 30. sezona, līnijdeju grupai
„Vēlziedes” – 10. sezona, bet Jaunpils kultūras namam
40. jubilejas sezona pēc pils restaurācijas.
Svarīgs nākamā gada notikums Latvijā ir arī XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuri notiks no
2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam, un tajos piedalīsies arī
mūsu JDK „Atsperīte”, VPDK „Jaunpils” un Jaunpils koris.
2012. gads ir jau pavisam tuvu izskaņai un tas mums
kopīgi ir izdevies bagātīgs, tādēļ liels paldies visiem kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, pašvaldībai un Jaunpils iedzīvotājiem par atbalstu un atsaucību.
Lai Ziemassvētkos mēs katrs saņemam to savu īpašo
svētku brīnumu un, lai Jaunais gads mums visiem ir neaizmirstamām, patīkamām emocijām bagāts!
Uz tikšanos Jaunpils pils pasākumos!



Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena
un pasākumu organizatore Inga Krūtaine

 No 2. līdz 7. decembrim Latvijas Pašvaldību savienībā un trīs pašvaldībās, tostarp Jaunpilī, viesojās zemes pārvaldības speciālisti no Kirgizstānas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.
Kirgīzijas pārstāvji Latvijā viesojās pieredzes apmaiņas vizītes nolūkā, lai iepazītos ar pašvaldību attīstību un darbību
Latvijā, kā arī ar iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Kirgizstānas pašvaldību un NVO pārstāvjus interesēja arī
ar zemes reformu, zemes pārvaldību un ar kadastra sistēmu saistītie jautājumi.
Pirmo vizītes dienu Kirgizstānas pārstāvji pavadīja Latvijas Pašvaldību savienībā, kur notika lekcijas un diskusijas par
interesējošajām tēmām LPS priekšsēža un LPS padomnieku vadībā. 4. decembrī delegācija viesojās Jaunpilī, kur tikās ar
pašvaldības vadību un speciālistiem.
Kirgizstānas delegācijas vizīti organizē un finansē OSCE centrs (Eiropas Drošības un sadarbības organizācija) Biškekā.
 5. decembrī Jaunpils novada abu bibliotēku vadītājas un Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste devās uz Pašvaldību vadītāju un bibliotēku direktoru konferenci „Līderi par bibliotēkām: 119+119”. Konferences mērķi bija dalīties
pieredzē, kā vērtēt pašvaldību publisko bibliotēku nozīmi Eiropas Savienības, nacionālo un reģionālo attīstības prioritāšu
īstenošanā, kā arī saistību starp publiskajām bibliotēkām un iedzīvotāju dzīves kvalitāti; veicināt pašvaldību un bibliotēku sadarbību, kas balstīta iesaistīto pušu – pašvaldības, bibliotēkas, iedzīvotāju – ieguvumu izvērtējumā un ir viens no
priekšnoteikumiem bibliotēku ilgtspējai un vietējās kopienas attīstībai.
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Jaungada karnevāls
„Šahs un mats”
Pēc neaizmirstamās Pārvērtību nakts gada sākumā tradīcija turpinās
un jau 2013. gadā 1. janvārī Jaunpils pilī norisināsies Jaungada karnevāls
„Šahs un mats”.
Stratēģiskā spēle „Šahs” ir savdabīgs piedzīvojums un izjūtu pasaule,
kas skaistās partijās un kombinācijās tradicionālo Jaungada karnevālu sagrozīs aizraujošā emociju karuselī.
Ikviens karnevāla viesis būs kā šaha figūriņa balles karalim – Gundaram Silakaktiņam!
Deju virpuli Lielajā pils zālē griezīs grupas „Bellaccord” un „Henrix”,
kuru mūziķi spēs pārsteigt dejotājus gan ar iecienītām latviešu, gan ārzemju mūzikas pērlēm un hītiem!
Romantiskākiem brīžiem un gardas maltītes laikā liegas melodijas sveču gaismā skanēs Viduslaiku krodziņā, bet disko ritmu cienītājiem būs
diskotēka pils Zaļajā zālē.
Nākotnes pareģojumi Vīna pagrabā, foto mirkļu iemūžināšana Ceremoniju zālē un citi pārsteigumi, jo karnevālā kā jau šahā – visiem ir zināmi noteikumi, bet negaidīti gājieni un pagriezieni var būt vienmēr!
Ieejas biļete karnevālā apmeklētājam, kas ir tērpies maskā, 4 LVL, bet
bez maskas 6 LVL. Īpašs piedāvājums ir VIP biļete, kurā ir iekļauta rezervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām – 20 LVL vienai personai.
VIP biļetēm ir nepieciešams precizēt personu skaitu pie galdiņa, zvanot uz Jaunpils pili t.: 26101458, pretējā gadījumā vietas pie galdiņa tiks
sadalītas automātiski.
Vairāk informācijas par pasākuma
programmu un biļešu iegādes iespējām
var iegūt Jaunpils
pils mājas lapā: www.
jaunpilspils.lv vai zvanot pa tālruni 2610
1458.

Gaidīsim Jūs
Jaunpils pilī
Jaungada karnevālā „Šahs un mats”!

 Jaunpils novada dome Ziemassvētkos sveica audžuģimenes un arī šogad dāvināja braucienu 8. decembrī uz Ziemassvētku pasākumu Latviešu biedrības namā.



Seminārs Vital villages Nīderlandē



No 9.–15. novembrim Nīderlandes pilsētā Sneek jau ceturto gadu
norisinājās darbnīca ilgtspējīgu ciematu plānošanai un attīstībai „Vital
villages”. Semināru rīko nīderlandiešu organizācija Doarpswurk ar mūžizglītības apakšprogrammas Grundtvig atbalstu.
Šogad seminārs pulcēja 24 dalīb
niekus no 11 valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zvied
rijas, Anglijas, Itālijas, Ungārijas,
Slovēnijas, Turcijas un Nīderlandes.
Jaunpili un Latviju šajā seminārā
pārstāvēja novada domes sabied
risko attiecību speciāliste Līga
Eidmane-Kabaka.
Seminārā uzmanība tika pievērsta lauku attīstībai. Lielākais akcents
tika likts uz ciematu attīstības plāna (Village development plan – VDP) izstrādi, tā modeļiem, lietderīgumu, metodēm,
praktiskiem ieteikumiem tā izveidošanai. Šajā gadā īpaša uzmanība tika pievērsta starppaaudžu sadarbības nozīmei ciematu attīstības veicināšanā. Ikvienam bija iespēja dalīties savā pozitīvajā pieredzē, kā arī iegūt vērtīgas prasmes un metodes kopienu attīstības darbam. Tika piedāvātas gan ekspertu lekcijas par VDP teorētisko bāzi, gan arī vizītes ciematos,
kuriem veiksmīgi sastādīti un realizēti VDP.
Nīderlandes reģions Frīslande var lepoties ar bagātu pieredzi Ciematu attīstības plānu izstrādāšanā, jo jau pagājušā
gadsimta septiņdesmitajos gados, kad dramatiski pasliktinājās situācija Eiropas lauku reģionos, t.sk. Frīslandē, provinces
vadība un aktīvie iedzīvotāji uzsāka meklēt risinājumus dzīvotspējīgas lauku vides izveidošanai. Līdz šim brīdim ir
izstrādātas galvenās vadlīnijas un instrumenti, kas kalpo VDP izstrādē. Lai arī katra valsts ir atšķirīga un katrai ir savas
nianses, kuras jāņem vērā izstrādājot ciemata attīstības plānu, tomēr viens noteikums ir visiem vienojošs – veiksmīga
VDP pamatā ir cieša sadarbība ar iedzīvotājiem.
Nevar nepieminēt, ka paralēli iegūtajām zināšanām ir nodibinājušies kontakti ar citiem dalībniekiem, kas ir pirmais
solis starptautiskā pašvaldību sadarbībā un sadraudzībā.
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Eidmane-Kabaka

Pensionāru biedrībā
„Jaunpils”...
 16. decembrī tiek organizēts brauciens uz Dievkalpojumu Ugāles baznīcā.
Izbraukšana plkst. 8:00 no pasta laukuma. Vēl ir dažas brīvas vietas. Pieteikties pie
Silvijas Lāces, tel. 63162106, 22457076.
 19. decembrī sadarbība ar pienotavu.
 20. un 21. decembrī uztura bagātināju izplatīšanas firma rīko bezmaksas
kaulu blīvuma pārbaudes pensionāru telpās „Jaunkalnos”. Atgādinājums visiem,
kas ir pierakstījušies, ierasties pieteiktajos laikos, bet ja nav iespējams, laicīgi paziņot Silvijai.
 27. decembrī kārtējā 13 pagastu draudzības Ziemassvētku balle Aucē.
Sākums plkst. 17:00. Izbraukšana plkst. 16:00 no pasta laukuma. Pieteikties līdz
23. decembrim – Austra tel. 26314801, 63162211.
 29. decembrī Engures seniori ielūdz mūs uz savu Ziemassvētku pasākumu
Engures kultūras namā plkst. 15:00. Dalības maksa 1 Ls + groziņš. Pieteikties līdz
23. decembrim. Izbraukšana plkst. 14:00 no pasta laukuma.
 6. janvārī Jaunpils novada dome organizē novada pensionāriem Jaungada
balli Jaunpils pilī plkst. 14:00. Mūsu biedrība jau kā tradīciju izmanto šo pasākumu, lai sveiktu savas biedrības biedrus apaļo gadu jubilejās 2012. gadā. Šogad tie
ir 16.
 Par dalību pieteikties pie saviem koordinatoriem, vai trešdienās pensionāru
telpās „Jaunkalnos” līdz 27. decembrim. Ja no attālām apdzīvotām vietām vajadzīgs transports, lūgums pieteikties novada Domē.
 9. martā plkst. 18:00 Viesatu kultūras namā mēs organizējam 13 pagastu
draudzības vakaru. Dalības maksa 1 Ls + groziņš. Dalībniekus no visām apdzīvotām vietā aizvedīs un atvedīs autobuss! Par pieteikšanos tiks paziņots atsevišķi.
 Ar nākošo gadu atsākam organizēti apmeklēt kultūras pasākumus Slampes
kultūras pilī. Interesentus lūdzam iepriekš pieteikties pie saviem koordinatoriem,
vai pensionāru telpās iepriekš iemaksājot 5 Ls biļetes iegādei. Tuvākie pasākumi ir
18. janvārī – superaktīvā kriminālkomēdija „Trakās šķēres” ar aktieriem Jāni Jarānu, Santu Didžus, Gintu Grāveli, Jūliju Ļahu u.c., 8. februārī koncertprogramma
ar „Balto lāču” un „Apvedceļa” piedalīšanos. Abu pasākumu sākums plkst. 19:00.
 Janvāra mēnesī Lielvircavā kārtējais pagastu draudzības vakars. Laiki tiks
paziņoti atsevišķi.
Pensionāru biedrības vārdā visiem priecīgus Ziemassvētkus, veselību un dzīvesprieku Jaunajā 2013. gadā!
Austra Sipeniece

Jaunpils Vēstis
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Pateicība

Apsveikumi

Kamēr kājas skar zemi un daudzveidīgo ziedu un augu segu, skatiens vēršas
uz debesīm. Latvietis allaž bijis kāda nenosakāma sentimenta alkstošs. Un labi,
ja spējam ar to lepoties. Jo sakoptāka
vide, jo stiprāk koki spēj sakņoties zemē.
Tāpat arī cilvēks. Ja pagasta vide kļūst
arvien sakoptāka, tad cilvēks šajā sakoptībā jūtas arvien labāk un spēj realizēt savus mērķus un ieceres. Cilvēka spēkos ir
katru vietu un lietu padarīt sirdij un acij
tīkamu: tādu, kur iesētais grauds nepazūd caurā smiltī, bet cilvēka roku kopts,
laistīts un rušināts, veido briedīgas vārpas, kuras uzskatot, rodas prieks par to,
ka dienišķā maize būs galdā un arī dvēselei tiks kāds stariņš prieka.
Cilvēki grib celt savu pagastu saulītē.
Šie cilvēki palīdzēja sakopt un pārvērst par skatāmu un turpmākajai darbībai derīgu, pļavu Jaunpils centrā. Par
atsaucību un palīdzību, neprasot par to
samaksu, sakām paldies
SIA „JOŽI” darbiniekiem
un personīgi
GUNVALDIM SPROĢIM;
AS LIS „JAUNPILS” darbiniekiem
un personīgi
OJĀRAM DRENGERAM;
ZS „PRIEŽKALNI” un personīgi
ARTIM GRAUDIŅAM.
Daudz ir to Cilvēku, kuri nežēlojot
savus spēkus, neskaitot stundas, kas pavadītas sabiedriski derīgos darbos, neprasot, kas par to būs, palīdz darīt mūsu vidi
košāku, tīrāku, sakoptāku. Paldies visiem,
kuru roku darbs veicinājis mūsu katru pagastu atsevišķi un novadu kopumā, pacelt
pretī saulei, gaišumam un priekam.
Paldies visiem par līdzdalību labiekārtošanas darbos!
Pateicībā un ar cieņu,
labiekārtošanas nodaļas vārdā
Lidija Pavlova

Mēs esam līdzīgi kokiem
bet dzīvojam ne ar lapām kas krīt
dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem
ar domām ko labu paveiksim rīt.
dzīvojam ne jau asaras skaitot
un stundas rūgtuma dūmos kas kūp
bet tās sēklas un sēkliņas dvēselēs kaisot
kurām mīlestību izaudzēt rūp.
/K. Apškrūma/

Jaunpils novada dome sveic decembra jubilārus
nozīmīgās jubilejās!
Juri Duļbinski, Gitu Zeminsku, Borisu Kocarevu,
Viktoru Naumčiku, Ingrīdu Apsīti, Aldu Bērziņu,
Liesmu Vīnakmeni, Ernu Burkāni, Zentu Dakšu,
Skaidrīti Dambi, Emīliju Jēgeri, Romānu Jēgeru,
Dailoni Nordenu, Gunāru Putniņu

Vakaros tautas dzied
Vakaros tāles skan
Lai klausās mazulīši
Lai dziesmās lieli aug.

		

/F. Zvaigznons/

Jaunpils novada dome
sveic vecākus ar
Edvarda Šilberga,
Eduarda Lūša, Renāra Andreca,
Līvas Bērzkalnes-Liepkalnes,
Stefānijas Ariko,
Rodrigo Mazberga un Jāņa Tilla

piedzimšanu!

Sludinājumi
Kolekcionārs par labu
samaksu pērk pirmskara
Latvijas un cara laika alus
pudeles.
Tālr. 29406932.

Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu
mūziku jubilejās, kāzās
un citos pasākumos. Diskotēka dažādos stilos, karaoke.
Cena pēc vienošanās.
Tālr. 25985566.

„Rats” informē:
 13. decembrī plkst. 17.00
nodarbība floristikā “Ziemassvētku
motīvs”. Nodarbību vada floristikas
meistare Guna Misāne.
 Joprojām piedāvājam jogas nodarbības, iespējams apmeklēt adatu
terapeitu.
 Jauno – 2013. gadu sāksim
ar nodarbību numeroloģijā “Mēness dienas”. Nodarbību 11. janvārī
plkst. 15.00 vadīs numeroloģe, fen
šui speciāliste Dita Blūma.
 Aicinām interesentus pieteikties dažāda līmeņa datorkursiem.
Telefons uzziņām – 29283903
Andra.

Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, Viņa vārds ir: „Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera lielskungs”.

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas

16. decembrī plkst. 10.00 –
trešās Adventa svētdienas dievkalpojums
23. decembrī plkst. 10.00 –
ceturtās Adventa svētdienas
dievkalpojums
plkst. 18.00 vokālās grupas
Vocalica koncerts
24. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvēku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10.00
pirmo Ziemassvētku bērnu un
ģimeņu dievkalpojums
Visi laipni gaidīti un mīļi
aicināti!

aicina pieaugušos invalīdus un
Černobiļas AES seku
likvidācijas dalībniekus,
uzrādot DEĀK izziņu vai apliecību,
Jaunpilī domes kasē
pie Ilzes Zorikas,
Viesatās pie sekretāres
Vitas Petrovas
saņemt Ziemassvētku sveicienus
(Ls 15,-)!
Novada sociālais dienests
Telefons 63180959 vai 63107068

„Rats”
sadarbībā ar Dārzkopju biedrību aicina uz nodarbību

«Sakņaugi mazdārziņā»

Dieva svētītus un piepildītus Kristus dzimšanas svētkus!
Ziemassvētku laikā
Jaunpils baznīcā notiks:

Jaunpils Novada domes
Ziemassvētku vecītis

Ak, tu, svētīga, ak, tu priecīga, Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis, priecājies, priecājies, draudze!
(Ziemassvētku dziesma)
Dažreiz, dzirdot šādu aicinājumu priecāties, cilvēki sadusmojas un apvainojas – par
ko gan priecāties, ja cenas kāpj, valdība negodīga, latvieši aizbrauc uz Īriju, zeme paliek
tukša, bagātie – vēl bagātāki un nabagie – nabagāki. Un rūpēs, raizēs nogrimuši, nepamana patiesā prieka iemeslu – jau pirms diviem tūkstošiem gadu nācis ir Kristus, lai
nestu gan mūs, gan mūsu nastas, lai svētītu un glābtu mūs šajā dzīvē un būtu ar mums
kopā arī nākamajā mūžībā. Šo prieku mums dod Dievs, kas ir visa iesākums, dzīvības un
mīlestības avots. Šo prieku Viņš ienes mūsu sirdīs, mūsu savstarpējās attiecībās, katrai
dienai dodot savu jēgu. Ja vēl neesi to piedzīvojis, katra diena ir jauna iespēja iepazīties
ar Dievu. Kā? Piemēram, sarunā – saki Dievam: „Es Tevi nepazīstu, bet gribu iepazīties, atklāj man sevi, gribu par Tevi ko uzzināt. Gribu arī pastāstīt par sevi, par saviem
priekiem un raizēm, lūgt, lai Tu pasargā mani un manējos mīļos no visa ļauna.” Tu vari
Dievam daudz pateikt, izstāstīt, bet pēc tam ir jāklausās – ko Viņš atbildēs. Tā droši vien
nebūs skaļa balss no debesīm, protams, var gadīties arī tā – Dievs pat ēzelim ir licis runāt,
lai kādam pateiktu to, kas tam jāzina. Tie var arī nebūt eņģeli, sastājušies korī – tā Dievs
vēstīja ganiem Kristus piedzimšanu. Aizej uz baznīcu – kādi vārdi no mācītāja lasītā
noteikti būs domāti tieši Tev. Lasi Bībeli, lūdzot: „Dievs, atbildi man!” – un Tu izlasīsi
atbildi. Tas, kas patiesi meklē Dievu, tas Dievu noteikti atrod, un tad izrādās, ka Dievs
jau sen viņu ir sameklējis…
Vēlu to visiem piedzīvot gan šajos Ziemassvētkos, gan turpmāk – katru jaunu dienu!

Sakņaugu audzēšanas un uzglabāšanas noslēpumos dalīsies dārzeņkopības eksperte, diplomēta agronome Mārīte Gailīte.
Jūs uzzināsiet „svaigākos” jaunumus šajā jomā, varēsiet uzdot jautājumus
un noskaidrot visas interesējošās lietas.

Tikšanās „Ratā” 18. decembrī plkst. 15.30.

Līdzjūtība
Ejam pa netveramo mirkļu takām,
Nirstot dienu zilgajos atvaros,
Mēs aizgūtnēm dzeram
Savu dzīvības laiku.
		
/P. Zirnītis/
Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot
Antoņinu Vasiļjevu, Vitautu Medeli.

Zane Sapnova, draudzes locekle

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2986. Metiens 950 eks.

