2014. gada
decembris

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.

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!
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 –
540 bērniem. Organizēsim svētku pasākumus gan pirmsskolas bērniem, gan pensionāriem. Sarūpēsim
dāvanas 10 bērniem invalīdiem, 70 vientuļajiem pensionāriem, 11 pensionāriem pansionātos.

Lai prieks ienāk katrā sirdī un mājā!
Ar cieņu, Domes priekšsēdētāja: L. Gintere

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes,
Mirdz neskaitāmi pulki debeslokā
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus.
/Leonīds Breikšs/

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Laikā, kad vēja kamanās pār Jaunpili traucas Ziemelis, virpinot
gaisā skaistās, bet ledaini aukstās – pašas Dabasmātes tamborētās
sniegpārslas, ļaužu sirdīs ielīst liegs siltums. Tieši tagad pār mums
nolaižas Sargeņģeļi un visi kļūstam labāki. Reizēm mums vajag
kādu, kas parāda, ka uz pasauli var lūkoties ar bērna acīm, tad var
saskatīt daudz vairāk gaismas un tālumā ieraudzīt brīnumu.
Brīnumu, kuru paši kā burvju mākslinieki varam uzburt, ja vien
esam tam atvērti. Cilvēkā viss ir otrādi, laikā, kad sals mūsu namu
loga rūtis pārvērš mākslas galerijās, mūsu dvēselēm ir silti. Vai tā
nevarētu būt visu gadu? Mīlestība, piedošana, saticība un labestība ir tās atslēgas, ar kurām varam atslēgt savas un līdzcilvēku sirds
durvis un atklāt, ka brīnums tik tiešām ir īsts.
Brīnumjaukajā pirmssvētku laikā – smaidīsim viens otram, bet
patiesi, mīļajiem pasniegsim savā siltajā plaukstā pašu gardāko
piparkūku, cerēsim, ka piepildīsies kāds ilgi lolots sapnis, būsim
kopā ar ģimeni un tuvajiem gada gaišākajos svētkos – Ziemassvētkos!
Lai piepildās!
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Jaunpils novada Dome

Jaunpils novada Dome sumina šī gada
skaistākās sētas

Sakoptāko sētu saimniekus Jaunpilī godināja
š. g. 7. novembrī īpašā Dārzkopju cildināšanas pasākumā Jaunpils muzejā. Klātesošie varēja aplūkot
fotoizstādi „Jaunpils savējo acīm” un smelties zināšanas un radošas idejas – kā mājās pagatavot sukādes, – Ineses Kurzemnieces izpildījumā.

Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā” Sofija Rasa un Kozlovsku ģimene „Veldzes” – 1. vieta
Bierandu ģimene „Mārtiņos” ieguva godpilno
2. vietu un Juzupu ģimene „Līgotņos” – 3. vieta.
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” Zemgrīdu ģi- Veicināšanas balvu saņēma Grigoru ģimene
mene „Liepiņas” – 1. vieta
„Saulkrasti”.
Savukārt Skaidrīte Daukste ar ģimeni „Birzēs”
un Baranovsku ģimene „Vecvagarēs” – dalīja godpilno 2. vietu.

Paldies visiem, kas mīl un kopj savus pagalmus,
sētas un dārzus, padarot mūsu novadu par vienu no
skaistākajām vietām Latvijā!

Paldies žūrijas komisijas locekļiem, Zentai Plezere un Dzidrai Krastiņai!
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Ļaudis, ar kuriem lepojamies 2014. gadā
muma vadītājs ir Oskars Niedre, bet Daila Niedre
pilda galvenās pavāres darbu.
Oskars un Daila darbu veic apzinīgi, nodrošinot daudzveidīgu un veselīgu uzturu skolas
bērniem. Ikdienas darbs tiek veikts ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti. Oskars kā kolektīva
vadītājs ir atsaucīgs, zinošs un pozitīvs. Daila ir
profesionāle savā darbā.
Uzņēmumam ir laba sadarbība ar skolas kolektīvu, bērnu vecākiem, individuāla pieeja un
ieinteresētība sadarbībā ar pagasta iedzīvotājiem
dažādās dzīves situācijās.

Šis gads ir īpašs,
jo pirmo reizi Jaunpils novada
Dome pasniedz nomināciju

Goda novadnieks!

Ligija Rutka: 1. pakāpes Goda raksts
Par ilggadēju ieguldījumu kultūrā un Jaunpils
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
Austra Ķiņķere: Goda novadnieks
Par ilggadēju dzīvesgudrības popularizēšanu
Jaunpils lielākā bagātība ir cilvēki. Varoši, zinoši un pozitīvi pat savos 80. Š. g. 4. februārī Austra nosvinēja 80 gadu jubileju. Dzimusi un augusi
Jaunpiebalgā. Kad Valmierā pabeigta Valmieras
2 gadīgā Piensaimniecības skola, tiek nosūtīta
darbā uz Jaunpili. Tā no 1959. gada Austra ir jaunpilniece. 35 gadi nostrādāti savā vienīgajā darba
vietā Jaunpils pienotavā. Austra lepojas ar diviem
brašiem un muzikāliem dēliem. Jānis dzied Bikstu
vīriešu ansamblī, bet Ziedonis kopā ar „Vocalicu”
nes Jaunpils vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaules
mērogā.
Apbrīnas vērta ir Austras darbošanās. Kad
Austra aiziet pie ārsta, tas prasa: „Vai jūs vēl dejojat?”. Jau 11 gadu Austra dejo līnijdejas, darbojas
Neredzīgo biedrībā Tukumā, nūjo un apmeklē pat
trenažieru zāli. Austras dzīvesprieks iedvesmo.
Jebkurā Jaunpils kultūras pasākumā jūs viņu redzēsiet skatītāju rindās.
Austrai piemīt apbrīnas vērts spēks un apņemšanās. Dzīve nav bijusi viegla, ir nācies pūlēties
vaigi sviedros tikt uz kājām. Austrai tas ir izdevies.
Enerģijas un apņēmības pilna dzīvesgudrā Austra
iedvesmo savus līdzcilvēkus uz dzīvi skatīties pozitīvi un dzīvot šodien.
Dzīvesgudrība ir dārgākā dāvana līdzcilvēkiem.

Ligija ir spēcīga personība, ar savu prasīgumu
pret savu un citu darbu realizē projektus, kuri
veicina Jaunpils muzeja un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Ligija 35 gadus darbojas kultūras nozarē,
ir iesaistījusies kultūras dzīves organizēšanā un ar
savām idejām realizējusi un papildinājusi neskaitāmus pasākumus novadā un ārpus tā.
Ligijas lielākais ieguldījums novada attīstībā ir
darbs muzejā, kur viņa veic muzeja vadītājas pienākumus. Jaunpils kultūrvēsturisko liecību apzināšana, saglabāšana ir Ligijas galvenais uzdevums
jau 15 gadus.
Ļoti atzinīgi ir vērtējams arī Ligijas darbs ne
tikai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
bet arī nodošanā nākamajām paaudzēm – Jaunpils vidusskolas skolēnu un iedzīvotāju informēšana par vēsturisku notikumu norisi Jaunpilī un
to ietekmi uz jaunpilnieku dzīvēm tematiskajos
pasākumos, aktuālās izstādēs un drukātos izdevumos.
Milzīgs darbs vairāku gadu garumā Ligijas vadībā ir veikts, lai pērnā gada nogalē tiktu izdota
ilgi gaidītā un lolotā Intas Dišleres grāmata „Jaunpils muižas, muižiņas”. Darbs neapstājas, jo jau
tiek strādāts pie nākamās grāmatas.
Ligija ir viens no tiem vērtīgajiem cilvēkiem,
kuru dēļ var teikt, ka Jaunpils lielākā bagātība ir
cilvēki.

Arvīns Dārziņš: 1. pakāpes Goda raksts
Par ilggadēju aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Arvīns ir cilvēks, ar kuru ļaudis lepojas ne
tika Struteles pusē, bet visā novadā. Arvīns ir
daudz darba un pūļu ieguldījis sabiedrības labā.
Jau 10 gadus aktīvi darbojas pensionāru biedrībā
„Jaunpils”, veic remontdarbus, piedalās labiekārtošanas darbos, apkārtnes sakopšanas talkās, palīdz organizēt pasākumus. Arvīns ir izpalīdzīgs
un saticīgs. Nekad neatsaka un izpalīdz saviem
biedriem ar transportu.
Viens no lielākajiem Arvīna labajiem darbiem
ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Arvīns
braši darbojas kā brīvprātīgais policijas palīgs. Ar
savu darbību sabiedrības labā Arvīns ir iemantojis
līdzcilvēku atzinību, cieņu un uzticību.

Ērika Stajuka: 2. pakāpes Goda raksts
Par pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem
Ērika ir pastniece, kuras apkalpošanas teritorijā jau nepilnus divus gadus ir arī Viesatu pagasta iedzīvotāji. Ērika savā darbā ir ļoti izpalīdzīga, laipna, atsaucīga, precīza. Ja kādam vajag
izpalīdzēt atvest no zāles no aptiekas vai pārtiku
no veikala, vienmēr atvedīs, nekad neatteiks.
Nereti dažā sētā pastniece ir vienīgais cilvēks, ar
ko aprunāties un kam izstāstīt savu bēdu stāstu
vai dalīties ikdienas mazajos priekos. Vecāka
gadagājuma ļaudis, kuriem grūti pašiem nokļūt
līdz pagasta pārvaldei, uztic savu naudiņu, lai
nomaksātu maksājumus. Ērika nekad neatsaka
vietu savā auto cilvēkiem nokļūšanai līdz pagasta
centram. Pastniece ir cilvēks, kas neatsaka palīdzību visādās dzīves situācijās. Smaids, pozitīvā
attieksme un labsirdība ir „ieroči”, ar kuriem Ērika ir iemantojusi ļaužu mīlestību.

Līga Andreca: 1. pakāpes Goda raksts
Par ieguldījumu daudzdzīvokļu māju „Aizvēji”
un „Vējiņi” apsaimniekošanā
Līga ir piemērs visiem daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem, nesavtīgi veltot savu laiku un darbu māju „Vējiņi” un „Aizvēji” pārvaldīšanā jau
9. gadu. Veicot savus pienākumus rūpīgi un ar
augstu atbildības sajūtu, viņa ir iemantojusi līdzcilvēku uzticību un cieņu. Līga lepojas ar diviem
brašiem dēliem. Līga ir atsaucīga, uzklausa katra
iedzīvotāja sūdzības, problēmas un ierosinājumus. Ar apbrīnojamu entuziasmu katru pavasari
rīko apkārtnes sakopšanas talkas. Ar Līgas iniciatīvu un gādību pie šīm mājām ir sakārtota apgaismojuma sistēma, nomainītas santehnikas un
apkures iekārtas, un bērniem ir rotaļu laukums.
Pateicoties Līgas entuziasmam un stingrībai laikā
tiek sagādāta malka un nomaksāti rēķini. Līga ir
cilvēks, kura raizējas un rūpējas par visiem mājas
iedzīvotājiem gan maziem, gan lieliem. Līga ir šo
māju sirds.

Vija Zīverte – 1. pakāpes Goda raksts
Par ieguldījumu Jaunpils novada biedrību attīstībā un novada tēla popularizēšanā

Judīte Kalme – 1. pakāpes Goda raksts
Par ilggadēju aktivitāti sabiedriskajā dzīvē

Pirms 13 gadiem tika dibināts Jaunpils Reģionālās Attīstības centrs „Rats” – vieta, kur satikties
gan lieliem, gan maziem, apgūt jaunas zināšanas
un prasmes un mācīties sadarboties. Visus šos gadus Vija veic mērķtiecīgu un apzinīgu darbu Jaunpils biedrību veidošanā, izglītošanā, saliedēšanā
un koordinēšanā. Ne mazums pūļu ir ieguldīts
biedrību motivēšanā un jaunu ideju ģenerēšanā.
Vijas pamatdarbs ir Attīstības nodaļas vadītāja.
Vijai piemīt apbrīnojamas darbaspējas! Milzīgs
darbs ieguldīts novada attīstībā, Jaunpils vārda
nešanā ārpus novada un ārpus Latvijas! Vija – kā
jau pedagogs – allaž spēj aizraut un iedvesmot
nekad nepalikt uz vietas un nemitīgi mācīties un
attīstīties.

Judīte ir viens no tiem cilvēkiem, par kuru mēs
visi jaunpilnieki varam būt lepni. Judīte ir sabiedrības dvēsele. Viņas dalību sabiedriskajā dzīvē var
tikai apbrīnot! 47 gadus dzied Jaunpils jauktajā
korī, 9 gadus dzied „Pīlādzītī” un ar apbrīnas
vērtu vieglumu dejo līnijdejas. Judīte ir viena no
atbildīgākajām pensionāru biedrības koordinatorēm. Neskatoties uz pieklājīgo gadu slieksni, Judīte var visu: piedalīties talkās, makulatūras vākšanā
un pat ņemt dalību biedrības telpu remontdarbos!
Judīte ir atsaucīga, saticīga un izpalīdzīga. Ja skolotāja Judīte ienāk aukstā telpā, ticiet man tā kļūst
daudz siltāka. Judītes acīs vienmēr mirdz labestība, skaidrība un atstarojas gaišs dvēseles mirdzums.

Ēdināšanas uzņēmums IK „Niedres O”: 2. pakāpes Goda raksts
Par profesionalitāti un veiksmīgu sadarbību
Ēdināšanas uzņēmums IK „Niedres O” Jaunpils vidusskolā ir nostrādājuši jau 5 gadus. Uzņē-

Māra Zilberte: 2. pakāpes Goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu
Māras darba rezultāts ir skaistā un sakoptā Viesatu kultūras nama apkārtne un kārtīgās
iekštelpas. Skaistajās dobēs aug Māras sētās un
izaudzētās puķes. Piedaloties konkursā „Skaista mana sēta” 2012. gadā Viesatu pagasta pārvalde saņēma godalgu, kur liels nopelns ir tieši
Mārai. Savu darbu viņa veic ļoti apzinīgi. Māra
ir atsaucīga, laipna, precīza. Kultūras nama apmeklētāju acis priecē patiesi iespaidīgais istabas
puķu klāts. Viesatnieki saka, ka Mārai ir zaļie
pirkstiņi.
Brīvajā laikā Māra darbojas biedrībā „Kamene”. Īpaši tuva sirdij ir floristika, kompozīcijas
Māra veido gan savam priekam, gan kultūras
nama pasākumiem. Māra rūpējas, lai kultūras
namā vienmēr būtu svaigi griezti ziedi, kurus pati
izaudzē savā dārzā.
Māra ir lepna par savām 3 meitām un vasaras
pavada kopā ar 5 mīļajiem mazbērniem.
Māra ir harmoniska personība,
kura izstaro īpašu mieru un laipnību.
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Novada sēde

2014. gada 27. novembra sēdē
pieņemtie lēmumi

Anita Marčinkus: Atzinība
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Lonija Didrihsone: 2. pakāpes Goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu
Vairāk kā 30 gadus atpakaļ Lonija ir uzsākusi savas darba gaitas Jaunpils pilī. Ir mainījušies
uzņēmumi un amati, bet darbavieta Jaunpils pils
nav mainījusies. Lonija ir no tiem darbiniekiem,
kuri uzņēmumā piedzīvojuši dažādus vadītājus
un ekonomiskās situācijas, bet tas nav traucējis
apzinīgi un rūpīgi pildīt darba pienākumus. Jaunpils pils viesnīcā esošā kārtība un tīrība ir Lonijas
darba rezultāts. Pildot darba pienākumus Lonija
vienmēr ir domājusi, kā paaugstināt viesnīcas pakalpojumu kvalitāti, idejas vienmēr skaļi izteikusi
vadībai.
Lonija ir izpalīdzīga, atsaucīga un atbildīga.
Lonijai piemīt augstas darbaspējas, nereti gadās,
kad darba pienākumu pildīšanai nesavtīgi tiek
veltītas brīvdienas.
Jaunpils pils veiksmes stāsts ir komandā. Un
viena no komandas veiksmes atslēgām ir Lonija.

nāli pilnveidojas, kā arī regulāri iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs skolā un pašvaldībā.
Anita ir pozitīva un atvērta personība, ikdienas
darbā ienes daudz inovatīvas un radošas idejas.

Juris Voitovs: Atzinība
Par priekšzīmīgu amata pienākumu veikšanu
Juris jau vairāk kā 7 gadus strādā a/s „Kurzemes CMAS”. Lopkopēja un naktssarga darbu veic
rūpīgi, bez steigas un ar lielu atbildības sajūtu. Juris vienmēr izrāda iniciatīvu arī citu darbu veikšanā, aizstājot jebkuru savas nozares darbinieku. Juris ir atsaucīgs, izpalīdzīgs un kārtīgs. Smaidīgs un
pieklājīgs pret darbabiedriem un līdzcilvēkiem.
Iemantojis apkārtējo cieņu un uzticību.

 Nomainīja nekustamajam īpašumam „Dārzi”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads, LV-3145, nosaukumu un adresi uz „Kaņepes”, Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV-3145.
 Precizēja zemes platību Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienībai Putnu iela no 0,5 ha uz 0,43 ha.
 Jaunpils vidusskolai, pirmskolas grupu audzinātāju darba samaksai, līdz gada
beigām piešķirt papildus finansējumu EUR 775,16 mēnesī no pašvaldības budžeta
papildus ieņēmumiem.
 Apstiprināja pašvaldībai piederošo autotransportu: autobusa ISUZU Turquoise
v/n JK-8259 un automašīnas DACIA DUSTER v/n JF-4320 degvielas patēriņa normas.
 Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015. gadā Jaunpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 28210,00
(Divdesmit astoņi tūkstoši divi simti desmit eiro) uz 7 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi projekta „Jaunas automašīnas iegāde pašvaldības funkciju
nodrošināšanai” realizācijai.
 Nolēma uzstādīt Jaunpils novada centrā videonovērošanas kameras.
 Nolēma nojaukt mehānisko darbnīcu ēku, kas atrodas Jaunpils vidusskolas
kompleksā. Pēc ēkas nojaukšanas, teritorijā izveidos skolas piebraucamo ceļu un
autotransporta stāvlaukumu.
 Jaunpils novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai apmaksās ceļa izdevumus
EUR 368,00, kas saistīti ar ugunsdzēsēju automašīnas attransportēšanu no Zviedrijas.
 Sociālajam dienestam, atļāva vienai personai izmaksāt veselības aprūpes pabalstu, nosakot 2014. gadā veselības aprūpes pabalsta limitu 143,00 euro.
 No divām personām bezstrīdus kārtībā piedzīs nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieku naudas līdzekļiem un tiem piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu
uzturēšanu”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
 Apstiprināja maksas pakalpojumus par kapsētu un kapličas izmantošanu. Cenrādis
stāsies spēkā un tiks publicēts laikrakstā „Jaunpils Vēstis” reizē ar Saistošajiem noteikumiem „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 13 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra
Saistošajos noteikumus Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014. gadam.”
 Nolēma uzsākt ar 2012. gada 29. februāra Domes sēdes Nr. 2, 20. p. lēmumu
apstiprinātās „Jaunpils novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam” investīciju
plāna aktualizāciju.
 Nolēma dibināt starptautiskos sadraudzības sakarus ar Gremi ciema fondu Kvareli pašvaldībā. Gruzijā. Sadraudzības līguma slēgšanai ar Gremi ciema fondu Kvareli
pašvaldībā Gruzijā no 2014. gada 1. decembra līdz 6. decembrim, deleģēja Domes
priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, izpilddirektoru Pēteri Baranovski, SIA „Jaunpils pils” valdes locekli Kristīni Liepiņu un PSIA „Jaunpils KS” valdes priekšsēdētāju Gunti Jubiņu.
 Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri norīkoja komandējumā uz Romu (Itālijā) no
2014. gada 15.–18. decembrim, lai piedalītos Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību
padomes organizētajā konferencē un Politikas komitejas sanāksmē.
 Precizēja 24.09.2014. Domes sēdes lēmumu Nr. 143 „Par jaunas automašīnas iegādi
un autotransporta pārstrukturizāciju”.

Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties Domes mājas lapā
www.jaunpils.lv
Indra Ansone: 2. pakāpes Goda raksts
Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Indra ir spēcīga personība un viņai piemīt
vienreizējs spēks. Indra ir izaudzinājusi 5 bērnus
un – nu jau ar prieku rūpējas par 3 mazbērniem.
Dzīve ir sagādājusi arī rūgtus brīžus, taču Indras
spēks nav ļāvis salūzt. Šobrīd Indra aktīvi iesaistās
pagasta sabiedriskajā dzīvē, dzied, dejo līnijdejas.
Dāmu un līnijdeju kolektīvā „Vīgriezes” ir viens
no ģeneratoriem – gan jaunu ideju un pasākumu
organizēšanā, gan dāmu motivēšanā darboties.
Indrai ir talantīgas meitas un vedekla, kuras arī
tiek iesaistītas pasākumu organizēšanā. Viņa allaž rūpējas par to, lai arī citi uzzina par „Vīgriežu”
veikumu, rakstot mūsu pašu avīzē. Aktīvi darbojas arī dārzkopju biedrībā. Indra ir atsaucīga. Viena no Indras labākajām īpašībām ir tiešums, viņa
vienmēr saka to, ko domā. Reizēm gadās, ka kāds
to neizprot un baidās no šī tiešuma. Taču dāmu
klubs un līdzcilvēki ir lepni par Indras neprātīgi
jaukajām idejām. Indra var visu un viņas dzīves
moto ir – kad tad, ja ne tagad?
Skolotāja Anita Jaunpils vidusskolā strādā jau
8. gadu. Aizvadītajā gadā Anita absolvēja augstskolu, veiksmīgi savienojot darbu ar studijām.
Šajā mācību gadā audzina 1.a klasi, bērniem ļoti
patīk skolotāja. Anitai ir labs kontakts ar bērnu
vecākiem un kolēģiem. Pedagoga pienākumus
veic ar atbildību, māca angļu valodu. Anita aktīvi
savā darbā pielieto jaunākās informāciju tehnoloģijas, interaktīvās metodes, nepārtraukti profesio-

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem” 2014. gada 21. oktobrī
Māris Beķeris: Atzinība
Par pozitīvu attieksmi pret sabiedrību un līdzcilvēkiem
Māri var raksturot ar vārdu savienojumu vīrišķīgs siltums. Dzīve mēdz uzlikt pārbaudījumus
stipriem cilvēkiem, tāds ir Māris. Viņš viens audzina savus 3 bērnus, skolo un radina pie darba,
kopā darbojoties. Kopā ar bērniem rūpējas par
mammu, kurai ir veselības problēmas.
Māris ikdienā gādā par to, lai māju iedzīvotājiem būtu silti, strādā par kurinātāju. Strādā arī
SIA„Līvas grupa” montējot logus, kuri notur siltumu ļaužu namos.
Ziemas laikā Māris no rītiem ir pirmais, kas
notīra celiņus, lai visi bērni tiktu līdz skolai.
Par Māra sirds siltumu liecina rūpes par ģimeni, līdzcilvēkiem un dzīvniekiem.
Māris ir laipns, atsaucīgs, izpalīdzīgs, atbildīgs
un vīrišķīgs.

Baiba Rasa,
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību vadītāja

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu;

Izdarīt Jaunpils novada 2011. gada 30. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par
Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. izteikt Noteikumu 30.3. punktu šādā redakcijā:
„Pabalsta apmērs ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus par īri
un komunālajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 31. punktā minētos normatīvus.”
2. izteikt Noteikumu 31.5. punktu šādā redakcijā:
„31.5. malkas iegādei – sešus mēnešus gadā aprēķinot mēnesī 0,79 euro par katru
m2 no kopējās platības;”
3. papildināt noteikumu VIII nodaļu ar 31.1 punktu šādā redakcijā:
„31.1 Aprēķinot Noteikumu 31. punktā minētos normatīvus, ņem vērā pabalsta
pieprasītāja izmantoto dzīvojamo telpu kopējo platību, bet nepārsniedzot 18 kvadrātmetrus no dzīvojamo telpu kopējās platības vienai personai un 12 kvadrātmetrus no
dzīvojamo telpu kopējās platības par katru nākamo personu;”
4. svītrot Noteikumu 31.3.1. punktu;
5. izteikt Noteikumu 35. punktu šādā redakcijā:
Izvērtējot situāciju ģimenē, dzīvokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi.
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Jauna kārtība un
ierobežojumi darījumos ar
lauksaimniecības zemi
Likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir veikti grozījumi sadaļā par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tie stājušies spēkā 1. novembrī.
Likuma grozījumu mērķis ir nepieļaut spekulāciju ar lauksaimniecības zemi, radīt pamatu un garantijas lauksaimnieciskai darbībai Latvijas
laukos.
Darījumus ar lauksaimniecības zemi un to tiesiskumu uzraudzīs speciāli izveidota novada pašvaldības komisija. Tā darbosies Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka iesniegumu izskatīšanas
maksimālais laiks ir viens mēnesis un to, ka izdotais komisijas lēmums ir
apstrīdams, ja pašvaldības komisija pieņēmusi negatīvu lēmumu ar atteikumu. Pašvaldības rīcībā ir speciāli izveidota iesnieguma forma.
Darījumus var veikt tikai ar to zemi, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par darījumiem ar zemes īpašumiem uzskatāmi
jebkuri darījumi, kuru rezultātā mainās zemes īpašnieks. Lauksaimnieciskā darbība ir augkopības (arī koku stādu, sēņu, savvaļas ogu audzēšana),
lopkopības (arī truškopība, putnkopība, biškopība un zvērkopība), iekšējo
ūdeņu zivsaimniecības (zivju audzēšana privātajās ūdenstilpēs) un dārzkopības (arī puķkopība, siltumnīcu saimniecība) produkcijas audzēšana
un ražošana, tajā skaitā šīs produkcijas pirmapstrāde un pēcapstrāde, ja tā
veikta pašā saimniecībā, kā arī lauku tūrisma pakalpojumu sniegšana un
lauksaimniecības zemes uzturēšana noganīšanai vai kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.
Zemi var iegūt īpašumā: Valsts, valsts kapitālsabiedrības, juridiskas personas, Latvijas Republikas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņi, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un kapitālsabiedrības, ja tās ir reģistrējušās Latvijā kā nodokļu
maksātāji.
Prasības, kuras jāievēro pašvaldības komisijai, izvērtējot iesniegumus:
1) persona vismaz vienu gadu pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi vienotos platības maksājumus vai tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos trīs gadus pēc kārtas veido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem
saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
2) persona rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, (gadījumā, ja persona uzsāk saimniecisko darbību),
c) vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša lauksaimnieciska profesionālā izglītība vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas trīs gadus pēc kārtas veido vismaz
vienu trešdaļu no tā kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
d) jāizvērtē patiesie labuma guvēji,
e) vai personai minētā iesnieguma iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās ir reģistrētas,
1) jāizvērtē, vai lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā tiešām pārsniedz desmit
hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām; vai vienai personai kopējā zemes platība nepārsniedz 2000 ha.
Izņēmumi darījumos ar lauksaimniecības zemi (komisijai nav
jāvērtē un nav jāsniedz atzinums):
1) ja fiziska persona pirmo reizi iegādājas lauksaimniecības zemi
mazāku par 10 ha, juridiska – mazāku par 5 ha un viņu īpašumā nekad
nav bijusi lauksaimniecības zeme;
2) maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
3) mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
4) valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo
lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst īpašumā
valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai;
5) lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturto daļu
(zemi no pašvaldības pērk bijušie zemes lietotāji, kuriem izbeigtas
zemes lietošanas tiesības pēc likuma);
6) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās
un otrās pakāpes radiniekiem;
7) lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsolidācijas
procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem norma
tīvajiem
aktiem.
8) Latvijas zemes fonda pārvaldītāji.
Pēdējie abi punkti stāsies spēkā reizē ar Zemes pārvaldības likumu
2015. gada 1. janvārī.
Personas, kurām ir Pirmpirkuma tiesības darījumos ar lauksaimniecības zemi, ievērojot sekojošu secību:
1. Pašvaldībai, ja zeme nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai saskaņā spēkā esošo teritorijas plānojumu,
2. kopīpašniekam, ja cits kopīpašnieks viņam pārdod sev piederošo
zemes daļu,
3. zemes nomniekam, ja līgums ir bijis noslēgts vismaz uz pieciem
gadiem un tas ir bijis reģistrēts pašvaldībā.
Zinta Mielava,
nekutamā īpašuma speciāliste Jaunpils novadā

2014. gada decembris

Eco Baltija Vide
informē
Katram klientam jaunais atkritumu izvešanas grafiks ir individuāls. Arī pēc izmaiņām tiks saglabāts
28 dienu grafiks, bet var mainīties atkritumu izvešanas diena.
Lai izlīdzinātu atkritumu izvešanas reižu biežumu decembrī, pēc jūsu pieteikuma pārcelsim kādu no
izvešanas reizēm uz citu nedēļu decembrī. Vienlaikus aicinām ņemt vērā, ka no janvāra izvešanas grafikā
izmaiņas nevarēs veikt.
Gadījumā, ja grafika izmaiņu dēļ decembrī radīsies papildu atkritumu apjoms, lūdzam novietot to maisā
pie atkritumu konteinera, ko izvedīsim nākamajā tukšošanas reizē atbilstoši līgumā noteiktajam atkritumu
apsaimniekošanas tarifam bez papildu piemaksām.
Papildus atkritumu apjomam iespējams iegādāties arī SIA „Eco Baltia Vide” speciālos 120 litru sadzīves
atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta to izvešana. Maisus var iegādāties SIA „Eco Baltia Vide” birojos
Tukumā, Dienvidu ielā 2, un Tukuma Latvijas Pasta nodaļās,
Jautājumu gadījumā par grafika izmaiņām aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 63122781, 63291876, vai
rakstot e-pastu uz kurzeme@vide.ecobaltia.lv.
Ar cieņu, SIA „Eco Baltia Vide”

Jūsu jaunais atkritumu izvešanas grafiks no 01.12.2014:
„Avoti”
13.12.2014.
27.12.2014.
10.01.2015.
24.01.2015.
7.02.2015.
21.02.2015.
7.03.2015.
21.03.2015.
4.04.2015.
18.04.2015.
2.05.2015.
16.05.2015.
30.05.2015.
13.06.2015.
27.06.2015.
11.07.2015.
25.07.2015.
8.08.2015.
22.08.2015.
5.09.2015.
19.09.2015.
3.10.2015.
17.10.2015.
31.10.2015.
14.11.2015.
28.11.2015.
12.12.2015.
26.12.2015.

„Dailes”
13.12.2014.
27.12.2014.
10.01.2015.
24.01.2015.
7.02.2015.
21.02.2015.
7.03.2015.
21.03.2015.
4.04.2015.
18.04.2015.
2.05.2015.

16.05.2015.
30.05.2015.
13.06.2015.
27.06.2015.
11.07.2015.
25.07.2015.
8.08.2015.
22.08.2015.
5.09.2015.
19.09.2015.
3.10.2015.
17.10.2015.
31.10.2015.
14.11.2015
28.11.2015.
12.12.2015.
26.12.2015.

„Dzintariņi”
6.12.2014.
20.12.2014.
3.01.2015.
17.01.2015.
31.01.2015.
14.02.2015.
28.02.2015.
14.03.2015.
28.03.2015.
11.04.2015.
25.04.2015.
9.05.2015.
23.05.2015.
6.06.2015.
20.06.2015.
4.07.2015.
18.07.2015.
1.08.2015.
15.08.2015.
29.08.2015.
12.09.2015.
26.09.2015.
10.10.2015.
24.10.2015.

7.11.2015.
21.11.2015.
5.12.2015.
19.12.2015.

„Elīnas”
27.12.2014.
24.10.2015.
21.20.2015.
21.30.2015.
18.40.2015.
16.50.2015.
13.60.2015.
11.70.2015.
8.80.2015.
5.90.2015.
3.10.2015.
31.10.2015.
28.11.2015.
26.12.2015.

„Leveste 1”
13.12.2014.
27.12.2014.
10.01.2015.
24.01.2015.
7.02.2015.
21.02.2015.
7.03.2015.
21.03.2015.
4.04.2015.
18.04.2015.
2.05.2015.
16.05.2015.
30.05.2015.
13.06.2015.
27.06.2015.
11.07.2015.
25.07.2015.
8.08.2015.
22.08.2015.
5.09.2015.

19.09.2015.
3.10.2015.
17.10.2015.
31.10.2015.
14.11.2015.
28.11.2015.
12.12.2015.
26.12.2015.

„Saulrieti”
13.12.2014.
27.12.2014.
10.01.2015.
24.01.2015.
7.02.2015.
21.02.2015.
7.03.2015.
21.03.2015.
4.04.2015.
18.04.2015.
2.05.2015.
16.05.2015.
30.05.2015.
13.06.2015.
27.06.2015.
11.07.2015.
25.07.2015.
8.08.2015.
22.08.2015.
5.09.2015.
19.09.2015.
3.10.2015.
17.10.2015.
31.10.2015.
14.11.2015.
28.11.2015.
12.12.2015.
26.12.2015.

„Struteles”
13.12.2014.
10.01.2015.
7.02.2015.

7.03.2015.
4.04.2015.
2.05.2015.
30.05.2015.
27.06.2015.
25.07.2015.
22.08.2015.
19.09.2015.
17.10.2015.
14.11.2015.
12.12.2015.



„Zītari”
13.12.2014.
27.12.2014.
10.01.2015.
24.01.2015.
7.02.2015.
21.02.2015.
7.03.2015.
21.03.2015.
4.04.2015.
18.04.2015.
2.05.2015.
16.05.2015.
30.05.2015.
13.06.2015.
27.06.2015.
11.07.2015.
25.7.2015.
8.08.2015.
22.8.2015.
5.09.2015.
19.09.2015.
3.10.2015.
17.10.2015.
31.10.2015.
14.11.2015.
28.11.2015.
12.12.2015.
26.12.2015.

ATGĀDINĀJUMS
Atgādinām, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri – par iepriekšējā mēneša patēriņu, līdz tam sekojošā mēneša 15. datumam.

četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes
veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs.

Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa.

Informēju, ka ir iespējas komunālo maksājumu aprēķina rēkinu saņemt e-pastā. Lai to
varētu izdarīt, lūdzu paziņot savu e-pastu pa
telefonu 63107103 vai e-pastā intacepule.jaunpils@inbox.lv

Izmaiņas patērētāju skaitā jāpaziņo rakstiski līdz nākošā mēneša 5. datumam pa tālruni
63107103 To izdarīt var arī e-pastā: intacepule.
jaunpils@inbox.lv
Atgādinam arī, ka ūdens skaitītājiem ik pēc

Gaišus, priecīgus un
siltus Ziemassvētkus vēlot
Komunālā saimniecība „Jaunpils”
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Muzeja ziņas
Aizvadīts viens no gada emocionālākajiem mēnešiem, tādēļ šoreiz pakavēsimies atmiņās un rezumēsim patriotisma mēneša norises muzejā un
ieskatīsimies Adventes laika nedēļu plānotajā.

Jaunpils – savējo acīm. 7. novembrī notika šis izstādes atklāšana, kuru
veido 8 autoru darbi. Izstādes veidotāji apmeklēja profesionāla fotogrāfa Uģa
Grantiņa vadītos kursus. Kursi bija orientēti uz klausītājiem ar dažādu sagatavotības līmeni. Kursos apgūtās teorētiskās zināšanas tika nostiprinātas praktiskajās
nodarbībās. Fotografēšana sevi ir pierādījusi kā viena no vispieejamākajām radošās izpausmes nodarbēm un kļuvusi ne tikai par mākslas izpausmes veidu, bet
ļauj atklāt cilvēku emociju un domu pasauli, pilnveidot sevi. Savukārt izstādes
apmeklētājiem tiek dota iespēja iepazīt skaisto un tik dažādo Jaunpili, ieraudzīt
tādas vietas, kurām dažreiz paskrienam garām.

Jaunpils Vēstis

5

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
„Troļļi ziemeļos”
12. novembrī Jaunpils bibliotēkā notika Ziemeļvalstu
nedēļas 2014 pasākums „Troļļi
ziemeļos”, uz kuru tika aicināti „Bērnu žūrijas” eksperti.
Skolēni sākumā iepazinās ar
bibliotekāres Madaras sagatavoto izstādi par troļļiem,
atbildēja uz zibens jautājumiem, pēc tam vakara nokrēslā, sveču liesmiņu mirdzumā
pārmaiņus lasīja Tūves Jānsones grāmatas „Tētis un jūra”
2. nodaļas fragmentu.
Jau vakaram pavisam satumstot, bērni ļāvās jautrībai
un, pateicoties Inetas Freimanes atsaucībai un palīdzībai, pārtapa par troļļiem un fotografējās konkursam. Vakara noslēgumā
skolēni kļuva nedaudz nopietnāki un Scrapbookinga tehnikā veidoja diplomus.

Neturi sveci zem pūra!

Izstādē apskatāmi foto piederumi no Jaunpils muzeja krājuma, kā arī A. Lāča
un A. Miķelsona privātās kolekcijas. Arī Jaunpilij ir sava fotogrāfiju attīstības
vēsture. Līdz 1940. gadam Latvijā darbojās fotogrāfu biedrības, regulāri iznāca
žurnāls „Foto kvartāls”, darbojās vairāk kā 500 profesionālu fotogrāfu. Jaunpilī
20. gadsimta 30. gados iecienīts fotogrāfs bijis Krišs Erdmanis. Pēc Otrā pasaules
kara lielākā daļa Latvijas brīvvalsts fotogrāfu tika izsūtīti. Gandrīz pilnībā tika
iznīcināta salonfotogrāfiju kultūra. Fotogrāfi izjuta cenzūras iespaidu – nevarēja
fotografēt tiltus, jaunas stratēģiskas ēkas – elektrostacijas, armijas objektus. Sešdesmitajos gados aizvien vairāk cilvēkiem parādās privātās kameras un līdz ar
to strauji attīstījās sadzīves fotografēšana. Jaunpilnieks Fricis Baksts fotografējis
Jaunpils sadzīvi, panorāmu, cilvēku portretus, ainavas. Jaunpils muzejā ir vairāki viņa veidotie albumi. Ļoti daudz Jaunpili fotogrāfijās dokumentējis Gunārs
Blūms. Jaunpils muzejā atrodas vairāki simti G. Blūma diapozitīvi un fotogrāfijas,
kas spilgti raksturo Jaunpili. Norises kolhozā „Dzirkstele” fotografējis. Imants
Siliņš. 20. gadsimta 70. gados Jaunpilī darbojās foto pulciņš, kuru vadījis J. Vītols. Viens no spilgtākajiem fotogrāfiem bijis Arturs Lācis, kurš ar saviem darbiem
piedalās arī šajā izstādē. 1970. gadā tika sperts solis pretī digitālajai fotogrāfijai.
Ļoti daudzas jaunpilnieku ģimenes saviesīgos pasākumos fotografēja Aleksandrs
(Saša) Zaharovs. Mūsdienu jaunpilnieku dzīves ritmu fotogrāfijās dokumentē
Mārtiņš Barons.

Skaistākās sētas – 2014.: pēc sarīkojuma un apbalvošanas pasākuma
fotogrāfijas aplūkojamas Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē.
Lāčplēša stunda – bija pirmais pasākums, kas nu jau tradicionāli notiek
sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un šogad ievadīja Lāčplēša dienas norises Jaunpilī. Tā ir diena, kad iededzinājām sveces ne tikai mūsu Lāčplēša kara ordeņa
kavalieru atcerei, bet visiem karavīriem, kuri cīnījušies par brīvu Latviju. Savukārt
Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē bija aplūkojama par astoņiem Jaunpils Lāčplēša
ordeņa kavalieriem un zemessardzes izveidi Jaunpilī.

Paldies visiem, kas atsaucās iepriekšējā avīzē
publicētajam aicinājumam, kurā mēs uzrunājām
Jūs, kas raksta pantiņus, kam patīk dzejot un apcerēt. Īpašs paldies anonīmajai dzejoļu rakstītājai par
iesūtītajiem pārdomas rosinošajiem dzejoļiem, kas
veltīti Ziemassvētkiem un Jaunpilij.
Aicinām arī Tevi, kas iespējams pagaidām kautrējas atsaukties uz mūsu aicinājumu. Mēs vēlamies
iedrošināt ikvienu no jums, kam tuva ir apcerēšana,
lai jau iespējams šā gada nogalē varētu sanākt kopā
uz tējas tasi.

Pirmajā Adventes nedēļā no 30. novembra vēl būs iespējams skatīt izstādi
„Jaunpils savējo acīm”.
No otrās Adventes nedēļas 7. decembra būs skatāma Jaunpils mākslinieka Artura Kristiņa jubilejas izstāde.
Trešo Adventes nedēļu 14. decembrī iesāksim ar seno kalendāru izstādi
Pilskungu kabinetā.
Visskaistākais laiks gadā, viskrāšņākās domas, vislielākie sapņi un brīnumi,
kas notiek mums visapkārt.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika

Izbraukuma bibliotēka ir atsākusi savu darbību.
Nākamā Izbraukuma bibliotēka būs 19. decembrī!
Strutele (pie „Jaunsētām”)
Saule (centrā)		
Jurģi (pie „Avotiem”)
Leveste (pie veikala)		

plkst. 10.45
plkst. 11.15
plkst. 11.50
plkst. 12.20

Pasūtījumus par konkrētām grāmatām un
žurnāliem, lūdzam līdz 18. decembrim pieteikt
pa tālruni 63182195!

Gleznošanas nodarbības
Jau janvārī Jaunpils bibliotēkā sestdienās sāksies maksas nodarbības gleznošanā, kuras vadīs un apmācību veiks gleznotāja Ingemāra Treija. Lūdzam visus interesentus pieteikties līdz 31. decembrim, lai varētu
plānot nodarbību laikus. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa telefonu 63182195!

Pateicība
Jaunpils bibliotēkas darbinieces un „Bērnu žūrijas” eksperti izsaka sirsnīgu pateicību Inetai Freimanei
par atsaucību un palīdzību Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākuma organizēšanā! Pateicoties Inetas
atsaucībai, šogad pasākumā bērniem bija jo īpaši aizraujoši un jautri!
Inga Papendika, Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Labiekārtošanas dienesta rudens veikums
Novembra sākumā Jaunpils centra dobēs un jaunajās puķu kastēs iestādīti kopā 1565 sīpolpuķu sīpoli (pārsvarā –
hiacintes (baltas, dzeltenas, violetas), krokusi (dzelteni, zili, balti) un dažas tulpes). Nākamajā pavasarī sīpolpuķes
plānots nomainīt ar vasaras puķu stādījumiem.
Pie domes ēkas uzstādītas 11 jaunas lapegles koka puķu kastes.
Jaunpils centrā, parkā un pie skolas samarķēti izcērtamie koki. Pārsvarā izcirst plānots mazvērtīgos, bojātos, bīstamos kokus retināšanas/vides drošības nolūkos, bet pie skolas (pie vecajām darbnīcām) vairākus bērzus plānots
nocirst sagatavojot vietu izbūvējamajam stāvlaukumam ar piebrauktuvēm.

Mūsu varenākie koki – dižkoki

Adventes laiks muzejā

Izbraukuma bibliotēka

31. oktobrī Jaunpils un Viesatu mazpulcēni,
Jaunpils muzejs un Labiekārtošanas dienests
devās apsekot dižkokus. Rezultāts fantastisks –
tika atklāti arī jauni – līdz šim nereģistrēti dižkoki!
Bitīšu liepa – 5,26 m, Apsīšu ozols 1. –
4,00 m, Apsīšu ozols 2. – 4,51 m, Mētraines
ozols – 4,32 m, Garlauku liepa – 4,32 m, Garlauku zirgkastaņa – 3,59 m, Ozolu ozols –
4,91 m, Kalnvēžu liepa – 4,38 m, Prūšu ozols –
4,22 m, Baltbāržu liepa – 4,30 m, Rudeņu
ozols – 4,82 m.
Paldies sakām U. Ķildam par atsaucību un
dalību pasākumā!
Ja kādam ir zināmi dižkoki, kuri nav minēti sarakstā, lūdzam par to informēt Gvido
Leiburgu, zvanot: 29135557 vai rakstot gvido.
leiburgs@jaunpils.lv!
Informāciju sagatavoja:
Gvido Leiburgs,
Labiekārtošanas dienesta vadītājs

 Mazpulcēni kopā ar Labiekārtošanas
dienesta darbiniekiem pie dižozola Viesatās
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2014. gada decembris

Jaunpils kultūras ziņas
Pasākumi un koncerti
Grupas „Vocalica” jubilejas koncerts
29. novembrī vokālā grupa „Vocalica” aicināja uz jubilejas
koncertu „Desmit gadi mūzikā”. Koncertā caur saviem dziedājumiem, grupa izstāstīja stāstu par prieku un mīlestību.
Par to, ko vispirms dodam un tikai pēc tam saņemam atpakaļ. Stāsts bija arī par darbu – lielu, neatlaidīgu, par radošām
mokām vēlās naktīs, par intuīciju un laimīgām sakritībām.
Bet svarīgākais – par īstu kopā skanēšanu.

29. decembrī Jaunpils bērnu eglīte
29. decembrī plkst. 11:00 bērnus uz svētku pasākumu
Jaunpils pilī ielūdz Ziemassvētku vecītis. Tie bērni, kuri neapmeklē pirmsskolas grupiņas Jaunpils vidusskolā, saņems
arī Ziemassvētku vecīša paciņas. Ja vecākiem rodas kādi jautājumi par pasākumu vai paciņām, var zvanīt Dacei Adiņai
pa tālr. 26526519.

Jaunpils teātris un
VPDK „Jaunpils” devās ciemos
29. novembrī Jaunpils teātris un VPDK „Jaunpils” dejotāji viesojās Viesatu amatierteātra „Pupuķis” 5 gadu jubilejas
svinībās, kur gaviļniekus sveica ar muzikāli – teatralizētu
priekšnesumu.

Jaungada nakts pils laukumā
Tradicionāli Jaungada naktī plkst. 01:00 pulcēsimies
pils laukumā, lai kopīgi sveiktu 2015. gadu. Pēc ķīniešu horoskopa 2015. gadā valdīs Zilā Koka Kaza. Portālā Epadomi.
lv prognozē, ka 2015. gadā solās pierimt konflikti, nesaskaņas, domstarpības. Dzīvot kļūs mierīgāk, bet nākotne kļūs
pārskatāmāka. Kazas gads solās būt labvēlīgs tiem, kuru dzīvesveids ir nesteidzīgs, līdzsvarots un rāms.

21. decembrī
Ziemassvētku ieskaņas koncerts Jaunpils pilī
Kā jau katru gadu Adventa ceturtajā svētdienā – 21. decembrī plkst. 18:00 ieskandināsim Ziemassvētkus Ieskaņas
koncertā! Tajā piedalīsies dziedošie Jaunpils kultūras nama
amatiermākslas kolektīvi.

Ziemassvētku vecītis svētku ieskaņas koncertā
2013. gadā

Baltā kaza

1. janvārī
Jaungada karnevāls „Zaļumballe sniegā”
Tiem, kuri noguruši jau no aukstuma un drēgnuma, būs
patīkami dzirdēt, ka 1. janvārī Jaunpils pilī būs Jaungada
karnevāls „Zaļumballe sniegā”. Lielajā zālē zaļumballi spēlēs
grupa „Liepavots”, bet ap pusnakti uz skatuves kāps mūziķis
Ivo Fomins ar grupu. Laimes liešana, nākotnes pareģojumi,
laimes aka un pārsteigumi nakts garumā!
Ieejas biļetes karnevālā maskām – € 7.00, bez maskām –
€ 10.00, kā arī VIP biļete (rezervēta vieta pie galdiņa ar uzko
dām) – € 30.00.
Vēlamies atgādināt, ka 1. janvāris šogad iekrīt ceturtdienā, bet ar prieku informējam, ka 2. janvāra darba diena tiks
pārcelta uz 10. janvāri.
4. janvārī plkst. 15:00 Jaunpils pilī būs Ziemas balle Jaunpils senioriem.

25. decembrī Ziemassvētku dziesmas
koncertprogrammā „Ziemas sirds”

Līnijdejotājas piedalījās
nacionālajā čempionātā un
senioru līnijdeju sacensībās
Līnijdeju grupa „Vīgriezes” 2014. gada 22. novembrī piedalījās 5. Latvijas Nacionālajā līnijdeju čempionātā Rīgā un
ieguva 4. vietu senioru grupā. Indra Ansone un Skaidrīte
Zorika sacentās arī individuālajās sacensībās senioru vidū,
iegūstot 5. un 6. vietu. Čempionātā pārsvarā piedalījās līnijdejotāji no lielajām pilsētām, Rīgas un pie Rīgas novadiem
un tās organizēja Latvijas līnijdeju un kantri-vesterna deju
asociācija (LLKVDA).
Savukārt, 2014. gada 6. decembrī notika trešās Latvijas
senioru līnijdeju sacensības – deju festivāls „Senioru kauss
2014”, kurā piedalījās līnijdeju grupa „Vēlziedes”.

25. decembrī plkst.17:00 izdzīvojot skaisto Ziemassvētku laiku Elizabete Zagorska, Atis Auzāns un Jānis Lemežis
klausītājiem piedāvās koncertprogrammu „Ziemas sirds”.

Ivo Fomins un grupa

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
Kultūras darbinieku diena Kandavā

Jānis Lemežis, Elizabete Zagorska un Atis Auzāns
„Man Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs,” atzīmē Elizabete. „Tieši šajā laikā katrs varam sajust to gaismas enerģiju, ko Dievišķie spēki ļauj mums piedzīvot. Tas ir laiks, kad
mūzikas un dziesmas spēks ļauj atvērties mūsu sirdīm patiesā mīlestībā.”
Programmā skanēs skaistākās latviešu un ārzemju autoru
dziesmas, kā arī Nika Matvejeva oriģināldziesmas. Koncertprogrammā dzirdēsiet: Klusa nakts, Ak tu priecīgā, Katru
gad' no jauna, Balts sniedziņš snieg uz skujiņām un citas iemī
ļotas melodijas.
Instrumentālās grupas pavadīti tās izdziedās pazīstamie
mūziķi: Atis Auzāns, Elizabete Zagorska un Jānis Lemežis.
Koncertu atbalsta Jaunpils novada Dome.
Ieejas biļete € 3.50.

Ik gadu kultūras darbinieki no kādreizējā Tukuma rajona
teritorijas sapulcējas gada nogalē, lai sveiktu viens otru darba gadskārtās un uzņemtu savā pulkā jaunos kolēģus. No
jaunpilniekiem šogad tika sveiktas un kultūras darbinieku
garā iesvētītas un par augsti kvalificētiem kultūras darbiniekiem atzītas Jaunpils bibliotēkas bibliotekāre Madara Siliņa
un p/a „Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa.

Līnijdeju grupa „Vīgriezes” čempionātā

Lai gaišas domas, miers, prieks un
mīlestība pavada mūs svētku laikā un
arī visu nākošo gadu!
Informāciju sagatavoja:
Silva Nordena, Inga Krūtaine
Foto: I. Krūtaine, B. Rasa, www.epadomi.lv,
Ivo Fomina un Elizabetes Zagorskas menedžments

2014. gada decembris					

Dāmu kluba aktivitātes
10. novembrī Dāmu kluba „Vīgriezes” omes piedalījās Jaunpils vidusskolas
„Mārtiņdienas tirdziņš” pasākumā. Kopā ar mazbērniem tirgojām saceptos
gardumus, cienājām ar rupjmaizi un medu, kopā baudījām piparmētru un
vīgriežu tēju, ko saldinājām ar aveņu zapti un medu. Gājām rotaļās un dalījāmies ar zināšanām Mārtiņdienas ticējumos un tradīcijās.

17. novembrī sniedzām koncertu VSCA „Zemgale” filiāles „Lielbērze”
pansionātā. Mūsu koncertam pievienojās arī dzejas biedrības „Spārni” dāmas – Inta Balčūna un Vija Ivanova, kuras lasīja savu dzeju. Cienastam padalījāmies ar saviem ābolu ziemas krājumiem un skaistu dzelteno mārtiņziedu
pušķi no Ilgas.
22. novembrī piedalījāmies 5. Latvijas nacionālajā līnijdeju un kantrī
vesterna deju čempionātā Rīgā. Mūsu kausu kolekcijai pievienojās vēl 2 kausi.
Viens komandai, bet otrs individuālajā startā Indrai Ansonei.
6. decembrī piedalīsimies jau trešajās Latvijas senioru līnijdeju sacensībās – deju festivālā „Senioru kauss 2014.”

Lai jums visiem jauks
Ziemassvētku
gaidīšanas laiks!
Dāmu kluba „Vīgriezes” vārdā
Inta Krūmiņa

Jaunpils vidusskolas skolēni
devās uz zinātnes centru
„ZILI BRĪNUMI”
Uzņēmums SIA „Aspired”, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru, rīko pasākumus projekta „Pakalpojumu sniegšana tehnoloģiskās
jaunrades un inovācijas rosināšanai jaunatnes vidū – zinātnisko ekspozīciju
apmeklējumi” ietvaros, kur skolām no katra reģiona tika dota iespēja doties
uz kādu no Latvijas zinātnes centriem. Šī gada novembra sākumā Jaunpils
vidusskolas 11. un 12. klases skolēni devās uz zinātnes centru „Zili Brīnumi”. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt Latvijas Universitātes
Inovācijas centra vadītāja un Zaļo Tehnoloģiju inkubatora projektu direktora
Matīsa Neimaņa veidoli vai katrs no mums var būt uzņēmējs. Stāstīja par dažādām kreatīvām biznesa idejām, piemēram, pēc viedtālruņa iPhone prototipa veidots NoPhone. Tas izskatās gluži kā telefons, bet patiesībā ir plastmasas
klucītis, kurā iestrādāts spogulis. Skolēniem bija iespēja apskatīt un izmēģināt
zinātniskā centra ekspozīcijas. No centra eksponātiem jauniešiem vislabāk
patika spoguļu labirints, kuru daži ieteica pagarināt, tad būtu vēl interesantāks un aizraujošāks. Jaunieši piedalījās arī radošajā darbnīcā „Einšteins”, kur
varēja piedalīties dažādos eksperimentos, piemēram, rakstīt ar neredzamo
tinti, kā to agrākos laikos darīja slepenie aģenti. Eksperimentēt ar šķidro slāpekli – izmēģināt, kas notiek ar rozi, kad to ieliek šķidrajā slāpeklī – tā paliek
trausla un sabirst, un kā reaģē piepūsts balons – tas saplok, bet uzpūšot siltu
elpu, tas izplešas. Pasākuma dalībnieki atzina, ka
šāda veida aktivitātēs iesaistītos vēl, ja būtu tāda
iespēja. Šis pasākums tiek
rīkots programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros. Pasākuma
mērķis ir – rosināt tehnoloģisko jaunradi, motivēt
jauniešus inovācijām un
uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas, mūsuprāt, ir
izdevies”, atzina SIA „Aspired” projektu vadītāja
Ginta Galiņa. Vairāk informācijas: Ginta Galiņa, Projektu vadītāja SIA
„Aspired”.
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Iespēja pieteikties valsts atbalstam
norēķiniem par elektrību
Jaunpils novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kam ienākumi uz vienu personu ģimenē
ir mazāki par 192 euro, vērsties Sociālajā dienestā,
lai būtu iespēja pieteikties valsts atbalstam sociāli
mazaizsargātām grupām norēķiniem par elektrību
aizsargātiem lietotājiem.
2015. gada 1. janvārī atveroties elektroenerģijas
tirgum, daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās vai trūcīgās personas varēs saņemt atbalstu
norēķiniem par elektroenerģiju, ja tās būs izvēlējušās Latvenergo kā savu elektroenerģijas tirgotāju.
Likumā šīs iedzīvotāju grupas tiek sauktas par aizsargātajiem lietotājiem, un katrai no tām paredzēts dažāda formāta atbalsts.
Ja vēlaties saņemt šo atbalstu, ņemiet vērā, ka:
• atbalsts tiek attiecināts uz līgumu, kas ir noslēgts par kādu no Latvenergo piedāvātajiem Elek
trum produktiem.
• līgumam nav obligāti jābūt noslēgtam uz Jūsu
vārda. Atbalstu varat saņemt arī norēķiniem par
elektrību, kuru patērējat īrētajā mājoklī vai ja par
elektrību norēķinieties ar namu apsaimniekotāju.
Trūcīgas (ienākumi uz vienu personu ģimenē
nepārsniedz 128,06 euro mēnesī) un maznodrošinātās personas (ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša
algas, 2014. gadā 192 euro mēnesī) no 2015. gada
1. janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs norēķināties par
cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam (šo cenu
2015. gadā veido elektroenerģija – 0.0131 EUR/
kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais
tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātās iepirkuma komponentes un PVN likme), bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesakās Latvener
go – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām iesniegs pašvaldību sociālie
dienesti.

Atbalsts par norēķinu periodu tiek piešķirts, ja
trūcīgās/maznodrošinātās personas statuss bija
spēkā iepriekšējā mēnesī.
Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas
periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs
jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša
sākumā Latvenergo aprēķinās Jūsu patēriņu, ietverot
pienākošos atbalstu, un maksājuma summu nosūtīs
SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni.
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm. Ģimenes,
kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni
vai aizbilstamie, pēc pieteikšanās atbalstam no
2015. gada 1. janvāra katru mēnesi par pirmajām
300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) varēs
norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta
tarifam (šo cenu 2015. gadā veido elektroenerģija –
0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā
spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponente un PVN likme),
bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum
produktam.
Lai saņemtu atbalstu, būs jāaizpilda pieteikšanās forma, kas būs pieejama portālā e-latvenergo.lv no 1. janvāra. Pēc informācijas pārbaudes
atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.
Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams
norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi,
bet nākamā mēneša sākumā Latvenergo aprēķinās
Jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un
maksājuma summu nosūtīs SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni.
Jaunpils novada Sociālais dienests: tel. 63180959,
mob. t. 29446778, e-pasts: elina.udre@jaunpils.lv
Informāciju sagatavoja:
Elīna Ūdre, Jaunpils novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Kurzemē vīriešiem veiks Izdos kalendāru ar
bezmaksas prostatas
skolēnu zīmējumiem
Ir noslēdzies skolēnu zīmējumu konkurss „Dzīveselības pārbaudes!
vais mežs” un noskaidroti skolēni, kuru zīmējumi
16.12.2014. – speciālisti viesosies Jaunpilī,
„Jaunkalnos” ģimenes ārsta Andra Puzaka praksē

Vīriešu veselības pārbaužu pieejamības veicināšanai Kurzemē tiks rīkoti speciālistu izbraukumi, kuru laikā vīriešiem bez maksas būs iespēja
gan nodot analīzes, gan veikt vēdera dobuma
sonogrāfiju, kurā apskatāms urīnpūslis, nieres un
prostata.
Pacientus šīs akcijas laikā konsultēs speciālisti no
jaunatklātā Kurzemes Uroloģijas centra – uroloģe
un onkoloģe-ķīmijterapeite Dzintra Litavniece un
urologs Igors Carevs. Kurzemes uroloģijas centrs
tika atklāts 30. oktobrī Liepājas Reģionālajā slimnīcā, lai Kurzemes reģiona pacientiem atvieglotu
nokļūšanu pie urologa un nodrošinātu pēc iespējas plašāka spektra uroloģisko palīdzību – gan diagnostiku, gan ārstēšanu. Šajā centrā koncentrēta
visa uroloģijas slimniekiem nepieciešamā palīdzība,
turklāt sadarbībā ar Latvijas Urologu asociāciju visi
centra eksperti ir specializējušies jaunākajās ārstēšanas un diagnostikas metodēs.
Speciālistu izbraukumi iespējami pateicoties
MFD Veselības grupas atbalstam, kas nodrošina
transportu un medicīniskās izmeklēšanas, kā arī
SIA „Arbor Medical Korporācija”, kas šo iespēju Latvijas reģionu vīriešiem saņemt bezmaksas
diagnostiku atbalsta, nodrošinot portatīvo sonogrāfijas aparātu.
Dzīvnieku aizsardzības biedrība LIBERTA
aicina bērnus piedalīties konkursā – zīmēt,
rakstīt un/vai veidot kartiņas, uz kurām attēloti dzīvnieki.
Dzīvnieku kartiņu konkursa noslēgums:
2014. gada 8. decembris.
Balva uzvarētājam: divas kino biļetes.
Biroja adrese: Celtnieku iela 19, Liepāja
Tālr. uzziņām: 20 333 571
e-pasts: biedrība_liberta@inbox.lv

veidos jauno kalendāru. Konkursu jau piekto gadu
pēc kārtas rīko SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, lai veicinātu skolēnu
izglītošanu par vides aizsardzību, aicinātu bērnus
un jauniešus rūpēties par dabas resursu saglabāšanu, kā arī radītu interesi par atkritumu lietderīgu
apsaimniekošanu un šķirošanu.
Skolēnu atsaucība ar katru gadu pieaug un šogad
konkursā piedalījās jau 311 dalībnieku no 32 Piejūras reģionā esošajām izglītības iestādēm. Tas ir par
100 vairāk kā aizvadītajā gadā. Ja iepriekšējos gados
vērtēšanas komisijai nācās vērtēt 97 zīmējumus, tad
šoreiz to skaits jau pārsniedzis 300. Priecē, ka šogad
konkursā piedalījās skolēni no visām Piejūras reģionā esošo pašvaldību izglītības iestādēm.
No Jaunpils novada Jaunpils vidusskolas zīmējumus iesnieguši pieci skolēni, un Ketijas Keitas
Krastiņas, Viktorijas Niedres un Ralfa Vasioleka
zīmējumi būs skatāmi arī kalendārā.
SIA „AAS Piejūra” izsaka pateicību visiem izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem par centību
un piedalīšanos zīmējumu konkursā.
Atgādinām, ka līdz 2015. gada 25. aprīlim norisinās gadskārtējais makulatūras vākšanas konkurss
„Palīdzēsim kokiem!”. Skolas aktīvi iesaistījušās, lai
nākamā gada pavasarī pabūtu kopā konkursa noslēguma sarīkojumā.
Inga Priede, SIA „AAS „Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vīri izcīnīja 1. vietu ugunsdzēsēju sporta
sacensībās „BRAŠAIS UGUNSDZĒSĒJS” disciplīnā „izvēršanās no motorsūkņa” ar rezultātu
0,55,89!

Lepojamies ar Jums!

Jaunpils Vēstis					
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Viesatu kultūras nama ziņas
Foto
ieskats „Pupuķa”
jubilejas pasākumā

29. novembrī Viesatu kultūras nama amatierteātrim „Pupuķis” jau 5 gadi. Uz dzimšanas dienas svinībām bija sabraukuši tuvāki un tālāki kolektīvi!
„Pupuķi” sumināja: Jaunpils teātra kolektīvs, Jaunpils VDK, Zentenes amatierteātris, Jaunlutriņu amatierteātris, Brocēnu amatierteātris, Džūkstes VDK „Pūces’’ un pašmāju folkloras kopa „Viesi”. Dāvanas bija mīļas,
gardas un noderīgas. Jaunpils novada Dome teātrim dāvināja dāvanu karti pašiem sava karoga iegādei.
Aktieri saka milzīgu paldies režisorei A. Rullei, S. Šteinai, Viesatu pagasta pārvaldei un V. Petrovai, Jaunpils
novada Domei un L. Ginterei u.c., kas ikdienā palīdz un atbalsta!

 Lomās: G. Zonberga, M. Kalviņš, I. Krūtaine,
A. Kalviņa

 Lomās: A. Kalviņa un
M. Kalviņš

„Pupuķa” aktieri 5. dzimšanas dienā

Viesatu folkloras kopa „Viesi”

Īss atskats uz valsts svētkiem

18. novembrī izskanēja svētku koncerts veltīts Latvijai 96. dzimšanas dienā „Skani, Latvija
mana”. Pasākumā izskanēja Jaunpils novada Domes L. Ginteres svētku uzruna Viesatu pagasta iedzīvotājiem un S. Šteina pateicās izstādes „Svētki” veidotājiem par fotogrāfijām.
Koncertprogrammā amatierteātra aktieri pārsteidza ar savu meistarību un iznesību, izspēlējot Latvijas laika posmu 96 gadu garumā. Dziesma, dzeja un dzimtenes mīlestība caurstrāvoja ikvienu klātesošo. Folkloras kopas „Viesi” sievu un vienīgā vīra A. Roņa balsis savijās
dziesmās, radot īpaši nostaļģisku sajūtu ļaužu dvēselēm... Tautas deju soļu vieglums gan
mazo ķiparu, gan vidējo dejotāju dejas solī – atgādināja par sentēvu latviskumu. A. Kalviņas samtainās balss skanējumā, ģitāras
stīgu vieglumā izskanēja Ievas Akurateres tik mīļās dziesmas vārdi – Palīdzi,
Dievs, palīdzi, Dievs mūsu latviešu
tautai...
Paldies Viesatu pašdarbniekiem
par svētku sajūtām!

Jaunpils ND priekšsēdētājas L. Ginteres
svētku uzruna

Informāciju sagatavoja:
Agita Kalviņa,
Viesatu k/n vadītāja,
Baiba Rasa,
Jaunpils ND Sabiedrisko
attiecību vadītāja
Foto: B. Rasa

2014. gada decembris					
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Pensionāru biedrībā „Jaunpils”
27. novembrī „Ratā” jaunās virtuves telpās notika Vijas
Zīvertes vadītā Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta
„Virtuve vieno jaunpiliešu paaudzes” kārtējā un nu jau noslēdzošā nodarbība. Jaunieši no 11. klases Daces Adiņas vadībā
un seniores kopīgi cepa rolbiskvītus. Izcepām trīs variantus un
atzinums bija, ka visi garšoja labi! Apmainījāmies arī ar savām
zināšanām.

Tiek gatavots rolbiskvīts cepšanai...

Jau izcepts!

4. decembrī Tukuma pensionāru biedrības grupa „Možums”, kura arī apgūst Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu, aicina mūsu biedrības pārstāvjus uz sadraudzības pasākumu „Ar gaišām domām ceļā uz Ziemassvētkiem” Tukuma
ledus hallē.
27. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku pasākums Aucē.
28. decembrī plkst.15:00 Ziemas balle Engurē. Uz abiem
pasākumiem pieteikties līdz 22. decembrim.
4. janvārī plkst.15:00 Jaunpils pilī Jaunpils novada Dome
rīko novada pensionāru Jaungada balli. Nu jau tradicionāli
mūsu biedrība šajā pasākumā sveic savus biedrības biedrus
apaļo gadu jubilejās (70, 75, 80 – tie ir 2014. gadu jubilāri,
kopā 16).
Uz šo pasākumu lūdzams pieteikties novada Domē pie
Initas Lapiņas – telefons 29499243, un arī pensionāru telpās
„Jaunkalnos” trešdienās no plkst. 10:00 – 12:00.
Šogad mūsu biedrībā ir 156 biedri. Par biedru var kļūt,
rakstot iesniegumu un samaksājot 5 EUR biedru naudu gadā.
Tikai atgādinājums, ka biedru nauda par tekošo gadu jāsamaksā līdz jūnija mēnesim.
Joprojām turpinām vingrošanas nodarbības otrdienās no
plkst. 9:00 Jaunpils sporta pils lielajā zālē un piektdienās
plkst. 14:00 Viesatu kultūras namā. Izmantojiet izdevību uzlabot un nostiprināt savu veselību un pievienojieties! Lai Ingai
ar Andri izturība un pacietība mūs stiprināt!
Biedrības vārdā izsakām pateicību organizācijām un cilvēkiem, kuri šajā gadā sniedza palīdzību un atbalstīja mūs:
Jaunpils novada Domei, Viesatu pagasta darbiniekiem, vi
siem Jaunpils pils kroga un kultūras darbiniekiem, muzeja
meitenēm, biedrībai „Rats”, Jaunpils Mednieku biedrībai, Jaun
pils pienotavai, Agritai Aleksejenokai, Vitai Leitei, Judītei Valai
nei, Kasparam Brikulim, Reinim Mizgam, Lienei Didrihsonei,
Staņislavam Bugaičukam, Guntim Gulbim un vēl daudziem
citiem, ko nenosaucām… arī mūsu biedrības biedriem, kuri
neizmantoja mūsu organizētos pasākumus, bet atbalstu
sniedza ar biedru naudas iemaksu.

Jaunajā 2015. gadā vēlam visiem labu veselību,
saticību un lai izdodas viss iecerētais!
Biedrības valdes vārdā Austra Sipeniece

Noslēdzies
biedrības
„Jaunpils RAC „Rats”” īste
notais projekts „Virtuve
vieno jaunpiliešu paaudzes”
(līguma Nr. 5.2./2013-104),
kura īstenošanas laikā no
2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. novembrim tika
veiktas aktivitātes:

Velga Pavlovska. Tika akcentēta sadarbība ar skolu, t.i. izmantojam savus resursus – skolotājus noteiktu mērķgrupu
izglītošanā, kā arī sadarbība ar pašvaldības Sociālo dienestu un citām biedrībām pieaugušo izglītības plānošanā un
organizēšanā. „Dzīpara” apmeklējuma laikā tika iepazīti
mūsu rokdarbnieču izstrādājumi un pārrunāta apmācību
organizēšana.
Vizīte notika laikā no Lāčplēša dienas līdz 18. novem-

1. Iekārtota virtuve – mācību telpas biedrības „Jaunpils
RAC „Rats”” telpā, kurā jau notikuši daudzi pasākumi gan
projekta ietvaros, gan arī ārpus projekta.
2. Noorganizētas nodarbības – virtuves sarunas – jauniešu un senioru sadarbība, nodarbība par veselīgu uzturu.
3. Noorganizētas nodarbības – rosīšanās virtuvē – senioru pieredzes nodošana jauniešiem, kuru ietvaros senioru
dāmas iemācīja jauniešiem gan pagatavot „ātri, lēti, gardi”,
gan, gaidot viesus, izcept gardu biskvītu.
4. Aktivitātes „Virtuves gudrības jaunajām māmiņām”
laikā vairākās nodarbībās sadarbojoties senioru dāmām,
jaunajām māmiņām un pašvaldības sociālajam dienestam,
tika īsā laikā pagatavoti gardi un veselīgi ēdieni, kurus pēc
tam baudīja gan pašas gatavotājas, gan bērni. Bērni mammu nodarbības laikā rotaļājās Sociālā dienesta darbinieču
uzraudzībā.
Kā atzina projekta dalībnieki – gan seniori, gan jaunieši – mums kopā darboties bija interesanti, kā arī viens no
otra mācījāmies.

brim. Čehu delegācijas pārstāvji īpaši uzsvēra latviešu lielo
patriotismu un spēju ar ierobežotiem resursiem panākt lielu virzību savā attīstībā. Vizīte noslēdzās ar viena no čehu
delegācijas vārdiem „Ir skaidri redzams, ka Jūs mīlat savu
zemi, un ir acīmredzami, ka šī zeme mīl arī Jūs”.
Vija Zīverte,
Jaunpils ND Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils novada Dome

Čehu lauku skolas vizīte Jaunpilī
13. novembrī uzņēmām ciemiņus – Čehu lauku skolu
tīkla pārstāvjus, kuri Latvijā uzturējās no 12. līdz 15. novembrim, viesojoties Brocēnu, Jaunpils, Ādažu, Gulbenes,
Trikātas, Burtnieku, Balvu, Baltinavas novados. Tikšanās
laikā „Ratā”, viesi tika iepazīstināti ar mūsu novada pieaugušo izglītošanas modeli, t.i. „Rats” – kā novada pieaugušo
izglītības centrs un vietējo biedrību koordinators un sadarbības veicinātājs. Sarunā piedalījās Domes pārstāvji, Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš, Pensionāru biedrības vadītāja Austra Sipeniece, biedrības „Dzīpars” vadītāja

Biedrība „Rats”
pateicoties par sadarbību
šajā gadā, novēl baltus un
mīļuma pilnus Ziemassvētkus,
un jaunajā gadā
piepildīt vispārdrošākos
sapņus un
nodomus!
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Nerotaļāsimies
nebeidzamās mūžības
priekšā
Cīnoties un neko nesasniedzot kādu savu lietu kārtojumos,
cilvēki bieži grūtsirdīgi nopūšas: „Ķeizars tālu – Dievs augstu,
vienalga neko nepanāksi !” Vai valdnieki tiešām ir tik nepieejami
un Dievs cilvēkam tik neaizsniedzams?
Atstāsim neaiztiktu ķeizara jautājumu tā vienkāršākā iemesla dēļ, ka ķeizari bieži mainās, nespēdami izmainīt cilvēku, bet
Dievs palikdams nemainīgs, varbūt nemaz nav tik neaizsniedzams un spēj pat palīdzēt cilvēkam, ja vien cilvēks Dievam
ļaujas, ja godīgi un neatlaidīgi meklē, ja iedziļinās savas esības
būtībā, ja ieklausās Dievā un grib paklausīt Dievam.
Seno laiku vēstures vīrs Poncijs Pilāts pirms 2000 gadiem
centās skatīties dziļāk. Gatavojot spriedumu kārtējam likumpārkāpējam, viņš jautāja: „Kas ir patiesība?” (J. 18,38) Jautāja, bet
atbildēs vienalga neieklausījās, jo viņaprāt, atbildes devēji bija
pārāk nesvarīgas personas – viņa personīgā sieva un tiesājamais
Jēzus Kristus.
Pilāts vairāk ņēma vērā kliedzošā cilvēku pūļu prasības, bet
neieklausījās Patiesībā, kura stāvēja viņa priekšā Dieva Dēla personā. Tā bija Pilāta traģiskā kļūda, kuru tūkstošiem pasaules ķeizaru turpina atkārtot. Viņus mums neiemācīt, bet kā ir ar mums
pašiem?
Varbūt šķietamajā Dieva neaizsniedzamībā vaina meklējama
pašā cilvēkā? Cilvēks, kā zināms, spēj būt ļoti pretrunīgs, piemēram, ja cilvēkam Dievs šķiet traucējošs, viņš neapzināti atrod
iemeslus, kā Dieva esamību noraidīt, piemēram: pasaulē ir tik
daudz netaisnības, ļaunuma un sāpju, ir tik daudz reliģiju, tik
daudz Baznīcu, kas te neko nespēj saprast! Ja Dievs būtu, tad
tā nemaz nebūtu! Tādus secinājumus ir spējīgs pieņemt cilvēks,
pirms vēl nopietni sācis meklēt...
Turpretī par 20. gadsimta pasaules izcilāko personību atzītais
zinātnieks, Nobela prēmijas laureāts fizikā, pārliecināts cionists
un filozofs Alberts Einšteins (1879–1955) saka: „Pateicoties
matemātikai, es droši zini, ka Dievs ir, kaut arī matemātika nav
metode, kura ļauj Dievu atrast. Es esmu jūds, bet mirdzošais Nācarieša tēls uz mani atstāj dziļu iespaidu. Neviens cits nav spējis
tik dievišķi izteikties kā Viņš. Ir tikai viena lieta virs zemes, pie
kuras nav nekādas tumsas: tā ir Jēzus Kristus Personība. Viņā
Dievs izpaužas visskaidrāk.”
Kas ir patiesība? Kur ir taisnība? – tā visos laikos un visās
zemēs, it kā aizvainoti, it kā pret visu pasauli nikni būdami, vienmēr jautājuši visu kārtu daudzi cilvēki. It kā meklējuši, pat reliģiju jomā, tomēr nomiruši, atbildi neatrodot.
Visos meklējumos cilvēkus vienmēr ir traucējusi personīgi
iedomātā paštaisnība. Lielajos Dieva meklējumos, diemžēl, arī.
Sekli meklējuši.
Mēs bez šaubīšanās lietojam iepriekšējo paaudžu pieredzē
par labu atzīto uzturu, apģērbu, mājokļus, sadzīves tehniku, izglītību, kultūras vērtības, izklaides formas. Cīnāmies par šo vērtību taisnīgu sadali, bet nemeklējam Dievu, visā labā Radītāju,
kurš vērtības radīdams, devis arī padomus vērtību sakārtošanai
un taisnīgai lietošanai. Mēs sākam kaut kur no vidus, noņemdamies ar sekām, bet nemeklējam cēloņus. Joprojām atkārtojam
Pilāta kļūdu. Žēl, ļoti žēl!
Bībele par šo situāciju saka: „Ļaudis gan vaimanā par neskaitāmiem spaidiem un skaļi sūdzas par lielo cilvēku varmācību,
bet nemēdz gan jautāt: „Kur ir pats Dievs, mans Radītājs?” (Ījaba
35:9-10)
Bībele gatava dot padomu: „Meklējiet tā Kunga grāmatā un
lasiet: tur nekā netrūkst no sacītā, jo tā kunga mute pavēlēja un
viņa Gars to veicis.” (Jes. 34:16)
Bībele ir visvairāk valodās tulkotā un visvairāk lasītā grāmata pasaulē (Pēc Ginesa rekorda vērtēšanas sistēmas). To derētu
ņemt vērā.
Kas meklēs? Kas ieklausīsies? Kas nopietni un pamatīgi izvērtēs kaut tikai savas nemirstīgās dvēseles lielās kliedzošās vajadzības dēļ?
Vai Dieva meklējumos obligāti būtu jākļūst par mūku, jāizlasa grāmatu kalni, jānoskaita simtiem lūgsmu, jādodas svētceļojumā uz Aglonu, Jeruzalemi, Romu, Meku vai jāiegūst teoloģijas
doktora grāds?
Nē – „Dievs ir tepat Jaunpilī”
Tikai jāieskatās puķes ziedā, ozola diženumā, jāpaceļ acis pret
zvaigznēm... jāielūkojas bērna acīs, pašam savā dvēselē, jāielasās
Bībeles Dieva vārdos, un... Dievs atklāsies.
Sālamana pamācības (14:7) stāv rakstīts
Ej projām no muļķa, jo tu neko no viņa neiemācīsies!
Vairākums mūsu sabiedrības cilvēki domā, ja tu esi pabeidzis
augstskolu, tad tu esi gudrs. Tā lieta nav tik vienkārša. Pabeidzot
augstskolu cilvēks ir apguvis akadēmiskās zināšanas. Te pietrūkts viena svarīga Dieva dāvana – talants. Piemēram, ja mums
ir problēmas ar veselību, tad mēs visi jautājam, vai tu nezini
kādu gudru ārstu, bet viņiem taču visiem ir augstskolu diploms
un gar sienām vēl salīmēti sertifikāti. Kur problēma?
Es kādreiz jautāju savam garīgajam skolotājam, ar ko atšķiras
sludinātājs no mācītāja? Sludinātāji mēs esam visi, bet mācītāja
pateiktajam jābūt īsam, kodolīgam un pateiktajam jābūt tā kā ar
āmuru pa pieri.
Šinī rakstā nav mana gudrība. Es esmu tikai sakoncentrējis
gudru mācītāju rakstīto, stāstīto un pārbaudījis patiesību Bībelē.
Gudrības sākums ir dievbijība un atteikšanās no visa ļaunā.
Gudrība ir visdārgākā manta, kas vērtīgāka par zeltu, sudrabu
un dārgakmeņiem.
Lai Dievs Jūs svētī un pasargā no ļauna!
Andris Kabaks

Jaunpils Vēstis					
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Apsveikumi

Pašu gatavota sirsnīga dāvaniņa- prieks sev un citiem!

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī Tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

Jaunpils novada
Dome sveic
vecākus
ar bērniņu

Kur?
Jaunpils novada centrā, tirgotavas būdiņā

Kad?
5.decembrī no 18.00 līdz 20.00
Ziemassvētku kartiņas mīļajiem
Atstarotājs- esi redzams, tu man esi svarīgs!
12.decembrī no 18.00 līdz 20.00

Dominika Vanaga un Dārtas Mizgas
piedzimšanu!

Foto rāmītis- skaistiem mirkļiem
Eglītes dekors- Lai ienāk prieks tavā mājā!
21. decembrī no 16.00 līdz 18.00
Dāvanu kastītes- mīļām dāvaniņām
Svecītes liešana- lai svecītes liesmiņa sasilda katru
sirsniņu!

Kāpēc?
Izrotāt, izsmaržot, izgaršot pašam šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku!
Radošās Ziemassvētku darbnīcas ir bez maksas, ņemot līdz radošu garu
un labu garastāvokli.

Jūs aicina:

Rūķi- Juta, Liene, Līga, Andris

Nāc pats un ņem līdzi savējos!

Jaunpils
novada Dome

Vien abi kopā
Jūs esat debesis,
Vien abi kopā
jūs esat strauts,
kam kristāla lāses
no pazemes dziļumiem
līdz jūrai vien divatā
aizšūpot ļauts.
Vien abi kopā
Jūs esat patvērums
viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt –
Ar vīrieša spēku
un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
/K. Apškrūma/

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos:
MADARU PLĒGERMANI un ULDI SKREBU
MARINU FIALKOVSKU un GUNTI BARTKEVIČU
KRISTĪNI PLAUDI un ELVIJU DUDKO

Sludinājums

Paņem tos vārdus, kas skanēt prot.
Tos, kas dvēselei prieku var dot.
Ziemās, vasarās sasildīt spēj,
Gaišas, svētīgas pārdomas sēj.
Svētkos lai vārdos var noskaņu rast,
Jāprot tos pasniegt, apmīļot prast.
Paņem tos vārdus, ja tie varēs spēt
Ikdienā, svētkos Tev noderēt!
/V. Kokle-Līviņa/

Jaunpils novada Dome
nozīmīgās jubilejās sveic
decembra gaviļniekus:
Bremani Andri,
Kalviņu Vairu,
Čiapas Valdu,
Pomerancevu Viju,
Andersoni Tamāru,
Grīnfogeli Rasmu,
Kalmi Judīti,
Līvmani Staņislavu,
Mituli Ziedoni,
Rozīti Kārli,
Burkāni Ernu,
Dambi Skaidrīti,
Jēgeri Emīliju,
Jēgeru Romānu
Nordenu Dailoni!

Pateicības

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde informē, ka no šā gada
oktobra Tukuma sektors ir pārcelts uz
citu vietu un apmeklētājus pieņem Tukuma centrā – Pasta ielā 11,
k-2, otrajā stāvā, 22. kabinetā. Ieeja no Meža ielas.

Jaunpils novada Domes Ziemassvētku vecītis
aicina pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES
seku likvidācijas dalībniekus, uzrādot DEĀK
izziņu vai apliecību, Jaunpilī domes kasē pie
Ilzes Zorikas, Viesatās pie pārvaldes vadītājas
Vitas Petrovas saņemt

Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,-)!
Lūgums kasēs ierasties līdz 19. decembrim.
Novada sociālais dienests
Telefons 63180959 vai
63107068

Ziemassvētku pasākumi Jaunpils vidusskolā:
15.12.2014. plkst. 17.00
– Rūķu Ziemassvētki – Zemenītes mazākajiem
17.12.2014. plkst. 17.00
– Kazlēnu Ziemassvētki Zemenītes lielākajiem
18.12.2014. plkst. 12.00
– Kaķīša dzirnaviņas – 5–6 gadīgo grupa
18.12.2014. plkst. 18.00
– Lai eglīte paliek mežā – 1.–4. klase
19.12.2014. plkst. 18.00
– Ziemas saulgriežos – 5.–12. klase

Jaunpils baznīca aicina
24. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku un
25. decembrī plkst. 10:00 ģimeņu dievkalpojums.
Būsim kopā ticībā, cerībā un mīlestībā!

 Vēlos izteikt pateicību Jaunpils pašvaldības policistam Mārtiņam Knopam
par mana vīra glābšanu.
Maiga Rozīte


 Labiekārtošanas dienests saka paldies
Jaunpils Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem
par darbu Elles kalna sakopšanā! PALDIES!

Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
/Ā. Elksne/
Skumjā brīdī esam kopā ar Ligitu Ginteri, mīļo tēvu pēdējā gaitā pavadot.
Jaunpils novada Domes
deputāti un darbinieki
Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
(N. Dzirkale)
Jaunpils novada Dome izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, pēdējā gaitā
pavadot Dzidru Natāliju Jauci.
Mīļš cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Litai
Jaucei ar ģimeni, māmulīti pavadot smilšu kalniņā.
Ezermājas iedzīvotāji
Visi koki līdumā,
Ābelītes vien nevaid.
Visi radi istabā,
Māmuliņas vien nevaid.
Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka
dziļu līdzjūtību mūsu biedrības biedrei
Intai Jaucei māmuļu zaudējot.
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