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Viesatu kultūras namā
2014. gada 11. janvārī notika
ikgadējais Jaungada karnevāls
Cilvēki, kas ieradās karnevālā maskās, bija ļoti radoši un maskas bija brīnišķīgas!
Tā 10. un 9. vietu piešķīra divām Romietēm, 8. vietā Klauniņu pāris, 7. –
Laupītāji, 6. – Sieviete-Vīrietis, 5. – pārītim Spoks un Policiste, 4. vietā –
Pele, 3. – Gailis, 2. – Zirga un Auna krustojums, 1. vietā – Zilais koka zirgs
ar jātnieku, bet „Grand prix’’ šogad tika piešķirts –Pūķim, kuru nesa septiņi
cilvēki!

24. janvārī Viesatu bērnu deju kolektīvi „Rotaļnieki’’ un „Hip- hop’’ dejotāji ciemojās un piedalījās Džūkstē,
sadancošanas pasākumā „Raitu soli – Jaunajā gadiņā.’’

2. februārī Viesatu Birzītē notika „Dīķa hokejs’’, kuru noorganizēja Viesatu jaunietis Emīls Gulbis.

„Dīķa hokejā’’ piedalījās 13 komandas, katrā komandā pa četriem spēlētājiem un pāris rezervistiem. Pasākums bija ļoti
apmeklēts, jo neizpalika arī bez līdzjutējiem! Vietu sadalījums Viesatās „Dīķa hokejā’’:
1. – „Tumes Kupidons’’
2. – „Vienība’’
3. – „Lutriņi’’ (Saldus)
4. – „Jaunpils Metalurgs’’
5. – „Šķēde’’

6. – „Gorodiņš’’
7. – „Mikseri’’ (Rīga, Kandava)
8. – „Viesatas 2’’
9. – „Blīdene’’
10. – „Aizkapliča’’

11. – „Ivars Jaunpils’’
12. – „Viesatas 1’’
13. – „Jaunsāti’’

Paldies visiem aktīvajiem dalībniekiem, līdzjutējiem, Emīlam Gulbim un viņa palīgiem!

22. februārī Viesatu kultūras namā plkst. 14.00
viesosies Dobeles pilsētas kultūras nama amatierteātris
„Smaids’’, ar izrādi „Pacelt Vabolīti’’ A. Niedzviedzis, režisors
Aivars Mešķis. Ieeja 1.50 euro, bērniem un pensionāriem
0.70 centi.

28. februārī. Viesatu kultūras namā plkst. 18.00

kuma Diskotēka.

sadancošanas pasākums bērniem „Dejosim ar prieku!’’, pēc pasāInformāciju sagatavoja: Agita Kalviņa
Viesatu kultūras nama vadītāja

Viesatu bibliotēkas ziņas februārim
Līdz 1. martam Viesatu bibliotēkā apskatāma izstāde:

„Es redzēju sapņu pļavas”

dzejniekam Klāvam Elsbergam – 55

* * *
25. februārī priekšā lasīšanas stunda bērniem ar zīmēšanu

M. Stāraste „Ziema”

* * *
Līdz 1. martam biedrības „Kamene” telpās apskatāma:
Gintas Gulbes-Vutānes Zirgu figūriņu kolekcija un
Ingas Zonbergas kolekcija „Dažādi zirgi”
* * *
Līdz 1. aprīlim Viesatu kultūras nama mazajā zālītē apskatāma izstāde

„Draugos ar puķēm un dzīvniekiem”,
kas veltīta bērnu rakstniecei un ilustratorei
Margaritai Stārastei – 100

Viņa ir ilustrējusi aptuveni 100 gan pašas, gan citu autoru
sarakstītas grāmatas – pasakas, tēlojumus, dzejoļus bērniem, kā
arī tautasdziesmas. Ilustrācijas tapušas arī vairāk nekā 40 citu
autoru darbiem. Viņas darbi tiek publicēti kopš 1942. gada.
Vairākas paaudzes ir iepazinušas Zīļuka, Tinces, Pintiķa, Rūķu,
Sniegavīru un dažādu kukainīšu dzīvi grāmatās. Ar viena no
rakstnieces un mākslinieces vismīļākā tēla Zīļuka gaitām iepazinušies ne tikai latviešu bērni. Šī grāmata izdota arī krievu, vācu,
lietuviešu, angļu, poļu, čehu, pat japāņu valodā.

Informāciju sagatavoja: Sandra Šteina,
Viesatu bibliotēkas vadītāja
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Jaunpils kultūras ziņas
7. ferbuārī Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde
LATVIJAS BĒRNI
Galvenais izstādes mēr
ķis bija aicināt katru atsevišķi un visus kopā apzināties savu atbildību par
bērniem – gan tiem, kuri
jau sper pirmos soļus dzīvē, gan tiem, kuri vēl tikai
piedzims. Vai viņi augs
drošā un pārtikušā vidē,
vai viņi saglabās vēlmi
savu dzīvi stabili un paliekoši saistīt ar Latviju,
vai paši nākotnē veidos
stipras un bērniem svētītas ģimenes?
Izstādes atklāšanā aici
nāja visus jaunos vecākus, tos, kuri sapņo par
tādiem kļūt, vecvecākus
un arī pārējos, kuriem
rūp šīs valsts un tautas
nākotne, ar savu redzējumu un ieteikumiem
iesaistīties diskusijā un
demogrāfijas jautājumu
praktiskā risināšanā.

14. februārī 22.00 Valentīna
dienas noskaņās Mīlestības balle
ar grupu „Henrix”

22. februārī „Ghetto Games”
filmas „Tas ir tikai sākums!”
pirmizrāde

Kā izrādē teiks laulības krīzes skartā Antonija,
televīzija sniedz 28 idiotiskus padomus 3 sekunžu
laikā. Sarunu šova forma izrādei izraudzīta ar mērķi
ironizēt par glorificēto televīzijas spēku un palīdzīgās rokas sindromu. Lai kodi darbotos vēl precīzāk,
Dita Balčus aktierdarbus uzticējusi veikt trim, ar
televīziju cieši saistītiem cilvēkiem, kuri pazīst televīziju no „iekšpuses”.

Puišu grupas „Henrix” pirmsākums meklējams
2004. gada „Izdevniecības Dienas Bizness” SIA Ziemassvētku ballē, kur uzņēmuma darbinieki bija
nolēmuši pārsteigt savus kolēģus. Pārsteigums izdevās un turpinās vēl šodien… nu jau pa visu Latviju, t.sk. arī Jaunpilī! Vairāk informācijas par grupu:
www.henrix.lv
Ieejas biļetes ballē iepriekšpārdošanā € 5.00 /
Ls 3.51, pasākuma laikā € 6.00 / Ls 4.22. Biļešu
iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana ballei –
Jaunpils pilī un MC DUS Jaunpils. Kontaktinformācija: tel. 29296334.
Pirms balles jau no plkst. 18.00 Viduslaiku krodziņā īpaša ēdienkarte romantiskam vakaram.
14. februārī krodziņa darba laiks līdz 24.00. Galdiņu
rezervācija krodziņā pa tel. 28338860.

22. februārī plkst. 16.00 teju 100 Latvijas
novadu kultūras namos un kinoteātros, t.sk.
Jaunpils pilī, vienlaicīgi tiks demonstrēta Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības
„Ghetto Games” 2013. gada dokumentālā filma „Tas ir tikai sākums".
„Ghetto Games” līderis Raimonds Elbakjans atklāj, ka „Šī dokumentālā filma būs
ne tikai par 2013. gada sezonas aizvadītajiem
notikumiem. Mūsu aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstam, ka katram no mums ik rītu ir
dotas divas izvēles: celties vai turpināt gulēt.
Celties, lai piepildītu savus mērķus un padarītu pasauli labāku, vai noslinkot un pagulēt
vēl kādu stundiņu. „Ghetto Games” kustība ir
par kaislību, kas motivē celties, par motivāciju augt un cīnīties – par motivāciju dzīvot
dzīvu dzīvi!”

Vairāk informācijas
par izstādes atklāšanu
publicēsim „Jaunpils Vēstis” marta numurā!

1. martā 19.00 Ditas Balčus izrāde–šovs „Padomi precētiem pāriem”

Izrādē–šovā piedalās Zane Burnicka (Antonija),
Kārlis Anitens (Luidži) un Aina Poiša (TV šova vadītāja).

Biļešu cenas: € 6.00 / Ls 4.22, € 4.00 / Ls 2.81,
www.bilesuparadize.lv
Inga Krūtaine,
Reklāmas speciāliste

Muzeja ziņas februārī
Iesācies ziemas pēdējais mēnesis. Tuvojamies pavasarim, bet šobrīd kamēr vēl ziema visapkārt, atskatīsimies uz janvārī paveikto.

Barikāžu atceres laiks

Atmiņas ir mūsu nākotnes pamats, jo vēsture pulsē ikvienā no mums, mūsu līdzcilvēkos, vietās un lietās. Tas bija tas
laiks, kāda, mēs ceram, nekad vairs nebūs. Ne tāpēc, ka negribētos, lai mūsu tauta būtu tikpat vienota kā toreiz, bet tāpēc, ka nevēlamies, lai ikvienam no mums būtu jāpiedzīvo tās
šausmas, izmisums un bailes, kas tika piedzīvots 1991. gada
janvāra notikumos. Turēsim siltā atmiņā laiku, kas veda mūs
ceļā uz brīvu Latviju.

20. janvārī Jaunpils pils pagalmā iededzām Barikāžu atceres ugunskuru, kuru organizējām sadarbībā ar Jaunpils
vidusskolu. Pasākumā piedalījās 10. klases audzēkņi
(audzinātāja D. Adiņa), 4. un 3. klases audzēkņi (audzinātājas T. Juzupa, A. Marčinkus). Skolēniem bija iespēja iepazīties
un izzināt notikumus izstādē „Atmiņu un sirds ugunskuri
Jaunpilī”, darboties ar autentiskiem barikāžu laika priekšmetiem, kā arī izbaudīt tēju un sviestmaizes un tēju „barikāžu
gaumē”. Atceres brīža dalībniekus uzrunāja Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Bija mazliet auksti,
smaržoja pēc dūmiem, karstā tēja bija lieliska. Viss mazliet
atgādināja laiku pirms 23 gadiem, bet šobrīd brīvā Latvijā. Ar
pasākuma fotogrāfijām var iepazīties Jaunpils novada mājas
lapā: www.jaunpils.lv

Latviskā mantojuma zīme

Latvijas lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties zīmei
„Latviskais mantojums”. Latviskā Mantojuma zīme izveidota
ar mērķi godināt un rādīt latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šis zīmes var atpazīt vietas,
kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt
ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt
kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot. Līdz šim zīmi saņēmuši 28 lauku tūrisma uzņēmēji. Zīme izveidota pēc „Lauku
ceļotāja” iniciatīvas, sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un
Latvijas Pašvaldību savienību. Lai pieteiktos zīmei, jāiesūta
pieteikšanās anketa uz e-pasta adresi: lauku@celotajs.lv līdz
2014. gada 3. martam.

Ceļojošā izstāde meklē pieturpunktus Pirmais 2014. gada projekts

Ceļojošā izstāde ir liecība par Atmodas laikā notikušajām
aktivitātēm, personībām un viņu ieguldījumu, par Tautas
frontes aktīvistu darbību Viesatās, Jaunpilī un tās apkārtnē.
No šodienas situācijas raugoties uz notikumiem, kas aizsākās pirms 25 gadiem, tagad gandrīz katram ir savs viedoklis.
Taču nevaram noliegt faktu, ka Tautas Atmoda būtiski un
radikāli izmainīja mūsu dzīvi. Tas bija jauna vēsturiska posma sākums. Līdz februāra beigām izstāde būs apskatāma
Jaunpils muzejā, bet pēc tam uzsāks ceļojumu pa Jaunpils
novadu. Nākamais izstādes pieturpunkts būs Viesatu bibliotēkā.

Novadnieku enciklopēdija

Jaunpilnieki humora izjūtu nezaudēja pat Barikāžu laikā.
Foto: Kārlis Jēkabsons

Mūsu novads ir bagāts ar pagātnes un šodienas kultūras vērtībām un liecībām. Vēsturiskās
atmiņas saglabāšanai esam izveidojušas savu Jaunpils novadnieku
enciklopēdiju 3 dažādos veidos.
Virtuālā vidē tā pieejama Jaunpils
novada mājas lapā: www jaunpils.lv,
brošūras formātā un kartotēkas
veidā Jaunpils muzejā. Novadnieku kartotēku nemitīgi papildinām
un novadnieku apzināšanas process turpinās, tādēļ būsim pateicīgas par ieteikumiem, labojumiem un papildinājumiem, jo
katram cilvēkam bez biogrāfiskajiem dzīves datiem ir arī savs
dzīves stāsts. No pagātnes mēs varam smelties ierosinājumus
un vērtības, ko likt lietā savā dzīvē.

Janvārī sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijai izvērtēšanai projekts par sienas pulksteņa restaurāciju, lai pēc tam
to novietotu muzeja pilskunga kabineta interjerā. Restaurētā
sienas pulksteņa restaurācija radīs atbilstošu atmosfēru šajā
telpā. Pulkstenis izgatavots Vācijā un Jaunpils muižas vagaram dāvinājis barons Reke, bet muzejam to atdāvināja pulksteņa īpašnieka mazmazmeita.

Jauna muzeja akcija

Lai veicinātu muzeja krājuma priekšmetu pieejamību apmeklētājiem, šajā gadā uzsākam jaunu akciju ar mērķi katru
mēnesi iepazīstināt ar foto liecību no muzeja krājuma. Janvāra mēneša foto liecības stāsts būs par Barikāžu laiku. Ņemot
vērā tā laika iespējas un apstākļus, Jaunpils muzejā šobrīd
ir nedaudz fotogrāfiju, kas attaino tā laika norises. Paldies
Kārlim Jēkabsonam par fotogrāfijām, kas ir nenovērtējama šī
vēsturiskā notikuma lieciniece.

Izstādes muzejā

Līdz februāra beigām Jaunpils Muzeja izstāžu zālē vēl būs
apskatāma Jaunpils audēju biedrības izstāde, kura tiks papildināta ar izšūtām glezniņām.
Marts kā ik gadu iezīmēsies kā sievišķības mēnesis, kad
tiks atklāta mākslinieces Zigrīdas Cīrules izstāde ar aicinājumu ikvienu ļauties ugunīgam „Magoņu tango”.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka,
Jaunpils muzeja vadītāja
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Katra diena – atslēga priekam,
Katrā asnā – cerību rīts,
Lai tu redzi – pat mazākā niekā
Dieva dzīvības brīnums ir vīts.
			
/K. Apakškrūma/

Jaunpils novada dome sveic
nozīmīgās jubilejās februāra gaviļniekus:
Gusarovu Tamāru, Juzupu Robertu, Kuculabu Vasiliju, Lagzdiņu Sarmu, Mūrnieku Juri,
Ķiņķeri Austru, Darģeli Tamāru, Gabrusenoku Annu, Getliņu Maldu, Jokstu Regīnu,
Ņikiforovu Emīliju, Pētersonu Ojāru, Pūguli Kārli, Siliņu Valdu, Silnieci Rasmu, Sprūdi Valeriju!

Eco Baltija vide
informē
Precizējam, ka sākot no 17. februāra atkritumu
izvešanas grafiks mainās! Pirmā atkritumu izvešanas
diena būs 21.02., un turpmāk piektdienās – ik pēc
2 nedēļām, attiecīgi par cik izvešanas reizēm ir noslēgts līgums.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Ar cieņu,
Eco Baltia vide

Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.

Jaunpils novada dome
sveic vecākus
ar bērniņu
Elīnas Misānes, Kristera Lekes-Vīnvalda,
Martina Mazberga, Tomasa Sutāna,
Arnolda Stepāna piedzimšanu!

Līdzjūtības
Aicinām uz mednieku un
medību vadītāju kandidātu
apmācībām
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko apmācības topošajiem medniekiem un medību vadītāju kandidātiem.
Tukumā 14., 15., 21. un 22. martā – Tukuma LLKC telpās –
Ed. Veidenbauma iela 9, Tukums.
Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem – pa tālruni
20223626 vai e-pastu juris.saiters@mkpc.llkc.lv
Apmācībām tiek piesaistīti labākie speciālisti no Valsts meža
dienesta, Latvijas Mednieku savienības, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava”, LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma
centra.
Apmācības tiek organizētas grupām no 10 cilvēkiem un mācības
uzsāk līdz ar pilnas grupas nokomplektēšanos.
Pēc pilna apmācību kursa apgūšanas, apmācības dalībniekam
tiek izsniegta izziņa par apmācību, kas ir derīga mednieka vai medību vadītāja eksāmena kārtošanai Valsts meža dienestā.

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas.
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
			/Z. Purvs/
Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot

Imantu Irbi, Josifu Aleksejenoku, Alfrēdu Mikutu, Viktoru Laputi, Aināru Jauci.
...Dabā tāds vienkāršs un stūrgalvīgs likums –
Iet gadi, un debesīs saule tā pati.
Iet gadi, un vectēvi aiziet pavisam...
			/Jānis Peters/
Pensionāru Biedrība „Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību mūsu biedram Andim Aleksejenokam ar ģimeni
vectēvu pavadot mūžībā.
Paskaties, kā garām aiziet dzīve,
Kā garām aiziet tas, kas bijis skaists.
Paskaties, un nesaki nevienam,
Kā sāp, kad projām aiziet draugs...
Izsakām līdzjūtību vecākliem un brālim

Jauci pāragri zaudējot.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu ...
Nostājas blakus Tev draugs un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām dziļu līdzjūtību Intai Bumbiškai dzīvesbiedru Jāni aizsaulē pavadot.
„Laimas” māju kaimiņi un Lidija Sondare
Līdz pavasarim tikai solis vien,
Kā nolauzts zars ir Tavas dzīves gājums;
Bet paliek darbs, ko esi paveicis
Un bērni– Tava mūža turpinājums.

Aināru

Bijušie 9. klases skolas biedri

Izsakām līdzjūtību Agritai Aleksejenokai
mūžībā aizvadot.

vīratēvu

Senioru ansamblis „Pīlādzītis”

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960; mob. t. 20204694, e-pasts baiba.rasa@jaunpils.lv. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2711. Metiens 950 eks.

