
Jaunpils novada dome ielūdz
Ļ. cien. Jaunpils un Viesatu 

pagasta zemnieki un uzņēmēji!
Mīļi aicinām jūs uz 

„Zemnieku un uzņēmēju balli 2014”
š. g. 21. februārī plkst. 20:00 Viesatu kultūras namā

Pasākumā iecerēts:
Jaunpils ND priekšsēdētājas Ligitas Ginteres uzruna

Pašvaldības loma uzņēmējdarbības veicināšanā: 
izpilddirektors Pēteris Baranovskis

Projektu un plānošanas aktualitātes novadā: 
Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte

„Kas jauns, kaimiņ?” Zemnieku un uzņēmēju prezentācijas 
par jaunumiem saimniecībā/uzņēmumā

Diskusijas „ar kafijas tasi rokā” – vietējo uzņēmēju/zemnieku/mājražotāju 
„labumu” degustācijas

Mini ekskursija pa Viesatu k/n
Balle. Spēlēs „Madars”

Lai mēs veiksmīgāk varētu plānot pasākumu, ļoti lūdzam, par savu dalību 
paziņot, rakstot e-pastā: baiba.rasa@jaunpils.lv, 
zvanot pa tālr. 63180960; mob. tālr. 20204694

Uz tikšanos Viesatās!

Vai zināji, ka pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils (Jaun-
pils – angliski Newcastle) un 13 no tām ir apvienojušās

Pasaules Ņūkāslu aliansē?
                                                                                                                                Manas mājas-mana pils

Ņūkāslu alianse  vieno pasaules pilsētas ar vienādu nosaukumu – Jaunpils, Newcastle, Neuchâtel 
(Šveicē), Neuburg (Vācijā), Newcastle (Indiana, ASV), Akhaltsikhe (Gruzijā), Kota Bharu (Malaizijā), 
Nove Hrady (Čehijā),  Šinširo ( Japāna) utt. Tā ir unikāla pasaules alianse, jo ir pārstāvēta visos konti-
nentos, arī daudzveidīga, jo pārstāvētas ir gan lielas, gan pavisam mazas pilsētas.

Tradīcija Ņūkāslu pārstāvjiem tikties aizsākās 1998. gadā, kad Japānas pilsētas Šinširo mērs uzņēmās 
iniciatīvu un uzaicināja pārstāvjus no 6 citām Ņūkāslām satikties, lai veidotu kopīgu aliansi.

Pēdējā tikšanās pasaules Ņūkāslām notika aizvadītajā vasarā  Anglijā, Ņūkāslā pie Tainas, tad arī 
Jaunpils saņēma uzaicinājumu iestāties šajā aliansē un piedalījās samitā pirmo reizi, parakstot deklarā-
ciju. Kopš 2012. gada Jaunpils ir pasaules Ņūkāslu alianses biedrs.

2014. gada samits notiks Nova Hradā, Čehijā – jau pavisam drīz 28.04.–04.05. Uz samitu aprīlī 
dosies arī Jaunpils delegācija. Jaunpils novadu pārstāvēs Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere ar komandu, kuras sastāvā būs 3 domes darbinieki, 2 tūrisma jomas pārstāvji no Jaunpils pils, 
izglītības jomu pārstāvēs – angļu valodas skolotāja A. Marčinkus. Jau šobrīd tiek uzsākti sagatavošanās 
darbi, lai veiksmīgi spētu pārstāvēt un prezentēt Jaunpils novadu. Visi komandas dalībnieki cītīgi strā-
dā, lai sagatavotos konferencēm un veiksmīgi prezentētu/reklamētu mūsu novadu.

Konferencē tiks diskutēts par Ņūkāslu zīmola attīstību un ietekmi uz tūrismu. Nova Hradas eksperti 
ziņos par savu pirmo pieredzi kā ar Ņūkāslu zīmola  palīdzību ir izdevies veicināt tūrisma attīstību un 
paplašināt biznesa sadarbību tūrisma jomā. Diskusijās un plenārsēdēs tiks apspriests – kā paplašināt šo 
sadarbību un iesaistīt aizvien vairāk valstis un partnerus.

Tiks runāts par tūrisma, ekoloģijas, kultūras mantojuma saglabāšanas, pieredzes apmaiņu skolās, 
atkritumu apsaimniekošanas, reģionālo un sadraudzības pilsētu sadarbības jautājumiem. Notiks arī 
Čehijas Republikas un citu iesaistīto partnervalstu biznesa sadarbības sarunas, kā arī  tikšanās ar Tirdz-
niecības kameras pārstāvjiem.

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsver, ka iestājoties Pasaules Ņūkāslu ali-
ansē, novadam paveras daudz iespējas  dažādās jomās. Tikai jāprot šīs iespējas saskatīt un veiksmīgi 
izmantot. Ņūkāslu zīmols paver iespēju  Jaunpils starptautiskai atpazīstamībai, jo katras Alianses Ņū-
kāslas tūrisma informācijas centros un mājas lapās ir informācija par Jaunpili. Ir un būs iespējas veidot 
kopīgus projektus ar citām Ņūkāslām. Arī uzņēmējiem ir iespējas sadarboties ar citu Ņūkāslu uzņēmē-
jiem. Skola var veidot sadraudzību ar skolām citās Ņūkāslās. Iespējama arī jauniešu sadarbība un kopīgi 
projekti pētniecībā, studiju vizītēs un apmaiņas programmās. Arī Jaunpils muzejam paveras iespējas 
veidot kontaktus un partnerattiecības starp Ņūkāslu muzejiem, svarīgi, ka  Alianses ietvaros būs iespē-
jas piesaistīt finanšu līdzekļus kultūras mantojuma glābšanai. Arī sporta jomā var veidot sadarbību un 
rīkot dažādus starptautiskus turnīrus.

Vairāk par Aliansi (angļu valodā) mājas lapā: www.newcastlesoftheworld.com
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 

Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību vadītāja

Pašvaldība ar 01.03.2014. 
maksājumus pieņems: 

Nedēļas diena Maksājumu pieņemšanas 
laiks

Pirmdienās  9.00.–12.00, 13.00–18.00 
Otrdienās  9.00.–12.00, 13.00–17.00
Trešdienās  9.00.–12.00, 13.00–18.00

Ar 2014. gada 1. martu izmaiņas Jaunpils novada Domes un 
Viesatu  pagasta pārvaldes darba laikos:
Jaunpils novada Domes darba laiks:

Nedēļas diena Darba laiks Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdiena 8.00.–12.00, 13.00–18.00 9.00–12.00, 13.00–18.00
Otrdiena 8.00.–12.00, 13.00–17.00 –
Trešdiena 8.00.–12.00, 13.00–18.00 –

Ceturtdiena 8.00.–12.00, 13.00–17.00 9.00–12.00, 13.00–17.00 
Piektdiena 8.00–14.00                      –

Maksājumus pieņem – pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās

Viesatu pagasta pārvaldes darba laiks
Nedēļas diena Darba laiks Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdiena 9.00–15.00 9.00–15.00
Otrdiena 10.00–16.00
Trešdiena 9.00–15.00 9.00–15.00

Ceturtdiena 9.00–15.00

30.01.2014. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Apstiprināja 2013. gada budžeta izpildi:
Pamat- 

budžets:
Ls

Atlikums uz 01.01.2013.            87249,00
Ieņēmumi 1483364,00
Saņemts kredīts 75092,00
Izdevumi 1464996,00
Atmaksāts kredīts 121053,00
Atlikums uz 31.12.2013. 59656,00

Speciālais 
budžets:

Atlikums uz 01.01.2013. 7741,00
Ieņēmumi 54656,00
Izdevumi 56413,00
Atlikums uz 31.12.2013. 5984,00

Ziedo- 
jumu 
budžets:

Atlikums uz 01.01.2013. 953,00
Ieņēmumi 2769,00
Izdevumi 2499,00
Atlikums uz 31.12.2013. 1223,00

•	 Apstiprināja valsts mērķdotācijas sadali  
pašvaldības dibināto ansambļu vadītāju darba al-
gām  un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām, sadalot procentuāli 65% G1 gru-
pas  kolektīvu – jauktā kora, vidējās paaudzes un 
jauniešu deju  kolektīvu vadītāju atalgojumam un 
35%   G2 – audēju pulciņa un ansambļa „Pīlādzī-
tis” vadītāju   atalgojumam.

•	 Apstiprināja Jaunpils novada domes  struk-
tūrvienību un iestāžu  darbinieku amatu un amat-
algu sarakstus ar 01.02.2014. 

•	 Apstiprināja  Saistošos noteikumus Nr.  1 
„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 
2014. gadam”:

2014. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 
EUR 195 6488,00, tai skaitā budžeta līdzekļu atli-
kumu gada sākumā EUR 84 883,00; 

2014. gadā  pamatbudžeta plānotie izdevumi 
EUR 195 6488,00; 

2014. gadā  speciālā budžeta plānotie ieņēmu-
mus EUR 104 635,00, tai skaitā budžeta līdzekļu 
atlikumu gada sākumā EUR 8515,00;

2014. gadā  speciālā  budžeta plānotie izdevu-
mi 1 EUR 104 635,00. 

•	 Atcēla 2013. gada 28. novembra Domes sē-
des Nr. 11, lēmumu Nr. 15. Par aizņēmuma ņem-
šanu Valsts kasē projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” realizā-
cijai.

•	 Nolēma  ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 
146832,68  uz 15 gadiem no Valsts kases ar no-
teikto gada procentu likmi KPFI finansētā projek-
ta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils 
vidusskolas ēkā” realizācijai.  Aizņēmuma pa-
matsummas atmaksu veiks, saskaņā ar kredīta at-
maksas grafiku. Aizņēmumu garantēs ar Jaunpils 
novada pašvaldības budžetu. Aizņēmumu sāks 
atmaksāt ar 2015. gada janvāri.

•	 Atcēla 2013. gada 28. novembra Domes 
sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 17 „Par   2013. gada 
31. oktobra Domes  sēdes Nr. 10 lēmuma Nr. 26 
„Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta 
„Meliorācijas sistēmu renovācija Jaunpils novada 
pašvaldībai piederošās un valdījumā  esošās ze-
mēs” realizācijai” papildināšanu”

•	 2013. gada 31. oktobra Domes sēdes Nr. 10  
lēmumu Nr. 26 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Meliorācijas sistēmu renovācija 
Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un val-
dījumā esošās zemēs” realizācijai” papildināt 
ar punktu Nr. 5.: Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 
2015. gada janvāri.

•	 Piešķīra dzīvoklim ar kadastra apzīmēju-
mu 90560080197001002, dzīvokļa kopējā platība 
pēc inventarizācijas datiem ir 35,7 kvm, adre-
si  – „Rosmes” dzīvoklis Nr. 2, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. Noteica, ka 
dzīvokļa „Rosmes”, dzīvoklis Nr. 2, Jaunpils, Jaun-
pils pagasts, Jaunpils novads,  domājamā daļa no 
mājas ir 357/8314.

•	 Piešķīra zemei ar kadastra apzīmējumu 
90560030010 un uz tās esošajām ēkām adre-
si –„Ezergaļi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV -3145.  Iekļāva adresi „Ezergaļi” Jaunpils pa-
gasts, Jaunpils novads, LV-3145 adrešu reģistrā.

•	 Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Gra-
vas”, īpašuma kadastra nr. 90560050001, kopējā 
platība 39,7 ha, zemes gabalu ar zemes kadastra 
apzīmējumu 9056 005 0083 33,8 ha platībā. Atda-
lītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Sau-
les Gravas”. Atlikušajam zemes gabalam ar zemes 
kadastra apzīmējumiem 9056 005 0001 5,9 ha pla-
tībā saglabāja esošo nosaukumu „Gravas”.

•	 Sociālajam dienestam  atļāva  piešķirt  1 per-
sonai veselības aprūpes pabalstu  un atmaksāt rē-
ķinu par  1 personai  par uzturēšanos SIA „Irlavas 
Sarkanā Krusta slimnīca”. 

2014. gada 
februāris

Domes sēdē

(Turpinājums 2. lpp.)
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Domes sēdē

•	 Apstiprināja  Domes un Domes  komiteju 
2014. gada 1. pusgada  sēžu grafiku

Dome, 
komiteja

Feb- 
ruāris Marts Ap- 

rīlis Maijs Jū- 
nijs

Izglītības, 
kultūras, 
sporta un 
sociālo lietu 
komiteja

5. 5. 2. 7. 4.

Attīstības 
komiteja 12. 12. 9. 14. 11.

Finanšu 
komiteja 19. 19. 16. 21. 18.

Domes sēde 27. 27. 24. 29. 26.

Komiteju sēdes notiek  trešdienās plkst. 16.00.
Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdie-

nā plkst. 9.00.
Nepieciešamības gadījumā  sēžu norises laiks 

var mainīties.
•	 Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Saeimas 

vēlēšanām, nolēma Jaunpils  pašvaldības admi-
nistratīvajā  teritorijā  atļaut izvietot reklāmu uz 
pašvaldībai piederošās zemes: Jaunpils centrā uz 
zemesgabala  „Zemdegas” un Viesatās pie  nekus-
tamā īpašuma „Viekaļas”.

Ar Domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var 
iepazīties mājas lapā www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja 
Ita Lapsa

Atskats uz Žetonu vakara pasākumu
1. februārī Jaunpils vidusskolā notika Žetonu vakars. Lai arī 12. klase šogad varētu sasniegt rekor-

du, kā viena no mazākajām klasēm Jaunpils vidusskolas vēsturē, Žetonu vakara pasākums bija jauks 
un sirsnības caurvīts. 12. klase bija sagatavojuši īpašu video – par skolas dzīvi, jauka dzeja, bērnības 
šūpoles, kurās mammas simboliski šūpo savus staltos dēlus un daiļās meitas. 12. klase saņēma Jaunpils 
vidusskolas piemiņas zīmi -– Žetonu.

Apsveikt 12. klasi bija ieradušies 2002./2003. m. g.  absolventi ar audzinātājām Viju Zīverti un Ilzi 
Inkinu, kā arī citi apsveicēji.

Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus 
teica Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere, novēlot veiksmi un izturību 
skolēniem grūtajā pārbaudījumu/eksāmenu 
laikā.

Lai Žetons allaž atgādina jauniešiem par 
piederību Jaunpils vidusskolai un Jaunpils 
novadam. Lai kurp arī viņus aizvestu dzīves 
ceļš – studijas, darba gaitas utt., ceram, ka tas 
atvedīs jauniešus mājās – savā dzimtajā no-
vadā. Lai veicas! 

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 
Jaunpils novada domes sabiedrisko 

attiecību vadītāja

Jaunpils vidusskolā mācīsies aizvien mūsdienīgāk
Aizvadītā gada nogalē Jaunpils novada dome 

veica iepirkumu „Datoru un prezentācijas tehni-
kas iegāde Jaunpils vidusskolas vajadzībām”, kā 
rezultātā modernizētas un uzlabotas informāciju 
tehnoloģijas skolā.  Iepirkumu konkursā uzvarēja  
SIA „Kalnsili” un šobrīd tehnika skolā ir saņemta, 
vēl tikai veicami pēdējie uzstādīšanas un konfigu-
rēšanas darbi, kā arī instruēšana un konsultēša-
na apgūstot jauno tehniku. Jaunā tehnika paver 
iespēju mācību stundās strādāt ar mūsdienīgām 
mācību metodēm, izmantojot daudzveidīgos in-
terneta resursus, interaktīvos mācību materiālus:

•	 skolas datorklasē ir pilnībā nomainīti vecie 
datori ar jauniem (14 darba vietas), kā arī izveidota 
jauna datorklases pārvaldības sistēma, kuras darbī-
bu nodrošina jaudīgs serveris. Pateicoties speciālai 
iekārtai, kura sienas ekrāna virsmu padara interak-
tīvu, darbā var izmantot interaktīvās metodes;

•	 skolas zāle apgādāta ar akustisko sistēmu 
(skandas, pastiprinātājs, mikspults, radio mikro-
foni), kā arī ar projektoru, planšetdatoru un ek-
rānu;

•	 trijos kabinetos uzstādītas interaktīvās tāfe-
les;

•	 septiņi kabineti apgādāti ar projektoriem un 
ekrāniem;

•	 pirmsskolas grupai „Zemenīte”, sākumsko-
lai un datorklasei iegādāti jauni printeri;

•	 skolotājiem darbam piešķirti 12 portatīvie 
datori.

Izmantojot gan jau esošo, gan jauno tehniku, 
visi skolas mācību kabineti ir nodrošināti ar da-
toriem un pieeju internetam; skolotāji un skolēni 
var strādāt ar mūsdienīgām mācību metodēm. 
Paldies par šo iespēju Jaunpils novada domei!

Skolas administrācija

* 12.02. plkst. 12.15 skolas zālē teātra izrāde 
«Ielāps» pirmsskolas grupām un 1.–4. klašu sko-
lēniem

* 14.02. Pasākums «POPIELA» 5.–12. klašu 
skolēniem

* 21.02. KUSTĪBU DIENA
Sporta zālē – plkst. 13.00
Karjeras nedēļa no 24.–28. februārim
Noslēgumā, 28. februārī, 10.–12. klases skolē-

niem izstādes «Skola-2014» apmeklējums

Pasākumi Jaunpils vidusskolā februārī 

Kopā pulcējās novada biedrību vadītāji
30. janvārī „Ratā”  kopā sapulcējās Jaunpils novada biedrību vadītāji, lai gada kopsapulcē atskatītos 

un izvērtētu paveikto pērnajā gadā un dalītos ar iecerēto šajā gadā. Kā atzina biedrību vadītāji, tad bied-
rību aktīvie cilvēki ar savu darbību ir tie, kuri veiksmīgi nes Jaunpils vārdu ārpus sava novada robežām. 
Jaunpils vārdu aktīvi izskandina „Rats”, pensionāru biedrība „Jaunpils”, „Dzīpara” audējas, „Kamenes”, 
„Vīgriezes”, Dārzkopības biedrība  un „7 balles” u.c. 

Arī Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsver, ka lepojas ar novada biedrību dar-
bu. Lai teiktu paldies un rosinātu vēl aktīvāk dar-
boties biedrību vadītājus, Jaunpils novada dome 
saņēma dāvanu no Borisa un Ināras Teterevu 
fonda kultūras pasākumu apmeklēšanai. 

Aicinām  pieteikties biedrību vadītājus un 
1–2 aktīvos biedrus no katras biedrības Dailes 
teātra izrādes „Ar vīru nav viegli” apmeklēju-
mam š. g. 27. martā, izrādes sākums plkst. 19:00. 
Izbraukšana no Jaunpils pils laukuma plkst. 
16:40. Pieteikties līdz 1. martam, rakstot baiba.
rasa@jaunpils.lv, zvanot pa tālr. Baibai Rasai  
63180960, mob. tālr. 20204694. 

 Pasākumā svinīgi tika atklāta „Rata” jaunā, 
modernā spilgti oranžā virtuve, nama saimnieces Andra Ķergalve un Vija Zīverte cienāja ar gardu kliņ-
ģeri, lai sapulces dalībniekiem raisītos jaukas un radošas idejas Novadu svētku programmai.

Paldies par aktīvo darbošanos savā novadā!

Informāciju sagatavoja: 
Baiba Rasa, Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību vadītāja

(Turpinājums no 1. lpp.)

Biedrība „Jaunpils RAC „Rats”” īsteno projektu „Virtuve vieno jaunpiliešu 
paaudzes” līguma Nr. 5.2./2013-104. Projektu finansē Borisa un Ināras Tete-
revu fonds un līdzfinansē Jaunpils novada dome.

Projekta īstenošanas laiks –
2013. gada 1. oktobris – 2014. gada 30. novem-

bris.
Projekta aktivitātes –
1. Virtuves – mācību telpas iekārtošana biedrī-

bas „Jaunpils RAC „Rats”” telpā.
2. Nodarbības – virtuves sarunas – jauniešu un 

senioru sadarbība, nodarbība par veselīgu uzturu.
3. Nodarbības – rosīšanās virtuvē – senioru 

pieredzes nodošana jauniešiem.
4. Virtuves gudrības jaunajām māmiņām.

Šobrīd ir iekārtota virtuve „Rata” telpās, 
14. janvārī  notika nodarbība – saruna „Vai Jaun-
pils ir gatava” – senioru atmiņu stāsti.” Seniori 
un Jaunpils vidusskolas 10. klases skolēni kopā 
ar audzinātāju Daci kopīgi noskatījās filmu par 
darbu un sadzīvi Jaunpilī pagājušā gadsimta sep-
tiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados. Pēc tam 
jaunieši izteica savu viedokli un izjūtas par filmā 
redzēto, savukārt seniori labprāt dalījās savās at-
miņās. Pasākuma noslēgumā tika izveidots jautā-
jumu saraksts: jaunieši senioriem un seniori jau-
niešiem, uz kuriem atbildes tiks rastas nākamajās 
tikšanās reizēs. 

Februārī turpinās projekta pasākumi:
5. februārī – Virtuves gudrības jaunajām mā-

miņām, pieredzi nodod seniori.
6. februārī nodarbība – „Veselīgs uzturs”, no-

darbību vada Liene Sondore. 
11. februārī nodarbība – „Mūsdienu tehnolo-

ģijas ikdienā – bieds vai palīgs”. Jaunieši iepazīs-
tinās seniorus ar šodien ikdienā izmantojamām 
tehnoloģijām. Nodarbība notiks skolā datorklasē. 
Senioru aktīvu iesaistīšanos projektā koordinē 
Austra Sipeniece ar saviem palīgiem.

Projekta finansējums: LVL 2980,00 – Borisa 
un Ināras Teterevu fonds.

LVL  300,00 – Jaunpils novada dome.
Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Vija Zīverte

Pensionāru biedrībā 
„Jaunpils”

•	 Apstiprināta Borisa un Ināras Teterevu finansētā fonda mūsu projekta „Mūžu dzīvo, mūžu mā-
cies” 1. posma atskaite un jau ieskaitīta nauda, lai turpinātu plānotās aktivitātes šī projekta ietvaros. 
Jau no janvāra mēneša notiek veselību uzlabojošu vingrojumu nodarbības pirmdienās no plkst. 10:00 
„Rata” telpās un trešdienās no plkst. 10:00 Sporta pilī. Vēl ir iespēja piedalīties, lūdzu pieteikties pie 
Silvijas vai Austras.

•	 13. februārī pie mums pieredzes apmaiņā viesosies Tukuma senioru kopa „Možums”, kura arī 
iepazīsies ar dārzkopības biedrības darbību.

•	 2. martā plkst. 13:00 skatīsimies teātra izrādi „Izraidītie” Dailes teātrī. Biļetes par Teterevu fonda 
dāvātās dāvanu kartes izmaksām pensionāru biedrības biedriem saņemt pie Silvijas Lāces un trešdienās 
pensionāru telpās dežūru laikā. Izbraukšana 10:30 no pasta laukuma.

•	 21. martā plkst. 18:00  Viesatu kultūras namā organizējam gadskārtējo starppagastu senioru bal-
li. Ielūgti 12 pagastu senioru kolektīvi. Vakara tēma – „Jaunpils” Latvijā un pasaulē. Dalības maksa 2 €, 
līdzi ņemot groziņu un labu noskaņojumu. Uz un no pasākuma kursēs autobuss. Pieteikties pie koordi-
nātoriem vai pensionāru telpās katru trešdienu no plkst. 10:00–12:00.

•	 26. martā plkst. 13:00 biedrības gada pārskata sapulce un Teterevu fonda mūsu projekta ietvaros 
dakteres I. Bēniņas lekcija – nodarbība par veselības aizsardzību, izmantojot alternatīvās medicīnas 

līdzekļus.
•	 No marta vidus ceturtdienās no 

plkst.  13:00 „Jaunkalnos” Teterevu fonda mūsu  
projekta ietvaros sāksies foto prasmju mācības. 
Tie, kuri pieteikušies, lūgums sekot līdzi informā-
cijai.

•	 Atgādinājums – pēc kopsapulces lēmuma 
2013. gada 2. oktobrī, izdarītas izmaiņas statūtos 
un no šā gada biedru naudas maksa gadā ir 5 €. 
Varat sākt maksāt pensionāru telpās trešdienās.

Informāciju sagatavoja:

Dāmu kluba aktivitātes
11. janvārī dāmu kluba „Vīgriezes” meitenes viesojās Kaķeniekos pie Intas Balčūnes uz viņas dzejo-

ļu grāmatas „Starp divām pieturām” atvēršanas svētkiem.  „Vīgriezes” jau ilgus gadus vieno draudzība 
ar Kaķenieku-Annenieku dāmu klubu „Sākums” un viņu vadītāju Intu Balčūni, kura ir ļoti gaišs, sirs-
nīgs, atsaucīgs cilvēks.

21. janvārī kopā ar skolas pašdarbnieku kolektīviem līnijdeju grupa „Vīgriezes” devās ar koncertu 
uz Tukuma novada pansionātiem „Rauda” un „Ķīši”. Tiem skatītājiem, kuri bija atnākuši skatīties kon-
certu, dāvājām pašu rokām gatavotas sniegpārsliņas un tulpes ziediņus ar mazu saldumiņu.

30. janvārī piedalījāmies Jaunpils novada biedrību sanāksmē „Ratā”, lai kopā risinātu novada nevals-
tisko organizāciju dažādus jautājumus.

1. februārī jau trešo gadu braucām uz Saldus novada Ošeniekiem, kur kopā ar sirsnīgo Sandru Med-
ni un viņas draugiem – līnijdejotājiem, atzīmējām jaunā Zilā koka zirga gada atnākšanu.

2. februārī dāmu klubs „Vīgriezes” kopā ar Kaķenieku-Annenieku dāmu klubu „Sākums” apmeklēja 
teātra izrādi Liepājā „Piafa”. Izrāde bija emocionāla un deva iespēju vairāk uzzināt par franču dziedātā-
jas Edītes Piafas traģisko dzīvi.

Dāmu kluba „Vīgriezes” vārdā 
Indra 
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Jaunpils novadnieki – jubilāri 2014. gadā
Pirms 370 gadiem
•	 1644. gada 23. jūnijā dzimis Frīdrihs 

II  fon der Reke (1644–1677) – vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks 

Pirms 275 gadiem
•	 1739. gada 1. augustā dzimis Oto 

Ludvigs Rozenbergers (1739–1809) – ga-
rīdznieks, Jaunpils draudzes mācītājs (1764– 
1793)

•	 1739. gada 12. augustā dzimis Georgs 
Pēteris Magnuss fon der Reke (1739–
1795)  – vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils 
īpašnieks

Pirms 260 gadiem
•	 1754. gada 20. maijā dzimusi Elīza 

(Šarlote Elizabete Konstance) fon der Reke 
(1754–1833) – vācbaltu rakstniece, sabied-
riska darbiniece

Pirms 245 gadiem
•	 1769. gada 17. februārī dzimis Oto 

Benjamins Gotfrīds Rozenbergers (1769– 
1856) – izglītības darbinieks

Pirms 230 gadiem
•	 1784. gada 10. septembrī dzimis Frid-

rihs Pēteris Kristians Bernevics (1784- 
1854) – garīdznieks 

Pirms 145 gadiem
•	 1869. gada 25. februārī Jaunpils mācī-

tājmuižā dzimis Frīdrihs Johans Bernevics 
(1869–1931) – garīdznieks, vācu tautības lu-
terāņu mācītājs, grāmatniecības apskatnieks 

Pirms 140 gadiem
•	 1874. gada 5. martā dzimusi Villa 

Lizete (Zetiņa) (1874–1957) – Rasmas tēla 
prototips J. Jaunsudrabiņa „Vēja ziedos”

•	 1874. gadā dzimusi Anete Gruntmane 
(1874–1952) – politiski represētā 

Pirms 135 gadiem
•	 1879. gada 12. jūnijā dzimis Alek-

sandrs Štrāls (1879–1947) – mākslinieks, 
20. gadsimta 20. gados veidojis dekorācijas 
teātra izrādēm Jaunpilī

•	 1879. gada 18. jūnijā dzimis Alek-
sandrs Šmeils (1879–1957) – Jaunpils dzir-
navu īpašnieks no 1916. gada 

•	 1879. gada 30. augustā dzimis Kārlis 
Roberts Gulbis (1879–1941) – lauksaimnieks, 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru

•	 1879. gada 7. novembrī dzimis Fricis 
Rihards Judovics (1879–1957) – priekšzī-
mīgs lauksaimnieks Jaunpils pagasta „Straut-
maļos”, apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I 
pakāpes Goda Zīmi

•	 1879. gadā dzimusi Olga Šmite 
(1879 ?) – politiski represētā

•	 1879. gadā dzimusi Līna Mitrevica 
(1879–?) – politiski represētā 

•	 1879. gadā dzimusi Marija Pēpulis 
(1879–?) – politiski represētā

•	 1879. gadā dzimusi Jete Ingevica 
(1879–1972) – politiski represētā

Pirms 130 gadiem 
•	 1884. gada 17. janvārī dzimis Hugo 

Kārlis Grotuss (1884–1951) – gleznotājs, 
skolotājs, uzņēmējs

•	 1884. gada 24. jūnijā dzimis Augusts 
Baksts (1884–1907) – 1905. gada revolūcijas 
dalībnieks 

•	 1884. gada 25. novembrī dzimis Pauls 
Lode (1884–1967) – Nopelniem bagātais 
skolotājs

•	 1884. gadā dzimis Roberts Sproģis 
(1884–?) – politiski represētais

Pirms 125 gadiem 
•	 1889. gadā dzimusi Marija Braucēja 

(1889–1980) – skolotāja
•	 1899. gadā dzimis Augusts Freimanis 

(1899–?) – politiski represētais
•	 1889. gadā dzimusi Helena Helfrehts 

(1889–?) – politiski represētā

Pirms 120 gadiem
•	 1894. gada 12. novembrī dzimis Fricis 

Jaunkalns (1894–?) – sabiedrisks darbinieks, 
Jaunpils aptiekas īpašnieks

•	 1894. gada 20. decembrī dzimis Krišs 
Ķergalvis (1894–1978) – l/a „Dzirkstele” 
valdes priekšsēdētājs 

•	 1894. gadā dzimis Alfrēds Tuppe 
(1894– 1940) – strēlnieks, 1919. gadā Jaun-
pils izpildu komitejas priekšsēdētājs

Pirms 115 gadiem
•	 1899. gada 11. aprīlī dzimis Rūdolfs 

Ķilps (1899–?) – veterinārārsts 
•	 1899. gada 21. oktobrī dzimusi Ilze 

Vīnkalne (1899–? ) – skolotāja 
•	 1899. gadā dzimusi Antonija Ozolzīle 

(1899–1958) – pēckara daktere Jaunpilī

Pirms 110 gadiem
•	 1904. gadā dzimusi Emma Neilande 

(1904–?) – politiski represētā 
•	 1904. gadā dzimusi Alīse Jauce (1904–

1956) – politiski represētā

Pirms 105 gadiem
•	 1909. gadā dzimis Alberts Grīns 

(1909–1988) – kalējs, Jaunpils zirgu apkalēju 
skolas meistars

•	 1909. gadā dzimis Artūrs Grīnfogels 
(1909–1942 ) – politiski represētais

Pirms 100 gadiem
•	 1914. gada 14. jūlijā dzimis Artūrs 

Apse (1914–2000) – politiski represētais
•	 1914. gadā dzimusi Elza Dzelzgalve 

(1914–?) – politiski represētā
•	 1914. gadā dzimusi Anna Vanaga 

(1914–1997) – politiski represētā
•	 1914. gadā dzimusi Marta Veinberga 

(1914–1990) – ilggadēja Jaunpils pašvaldības 
darbiniece

Pirms 95 gadiem
•	 1919. gada 22. februārī dzimis Alek-

sandrs Mutulis (1919 –2006) – politiski re-
presētais

•	 1919. gada 26. martā dzimusi Olga 
Dadzīte (1919–1995) – Jaunpilī strādājusi 
no 1947. gada

•	 1919. gada 10. jūlijā dzimis Vilis 
Freidenfelds (1919–2007) – politiski re-
presētais

•	 1919. gada 10. novembrī dzimusi 
Ērika Grante (1919–1998) – politiski re-
presētā

•	 1919. gada 10. novembrī dzimusi Biru-
ta Kalniņa (1919–2008) – politiski represētā

•	 1919. gada 22. novembrī dzimis Jānis 
Pone (1919) – ārsts, ķirurgs

Pirms 90 gadiem
•	 1924. gada 17. aprīlī dzimusi Lilija 

Bartkeviča (1924) – politiski represētā
•	 1924. gada 26. aprīlī dzimis Laimonis 

Bērziņš (1924–2006) – politiski represētais, 
inženieris

•	 1924. gada 6. maijā dzimis Arvīds Eg-
lītis (1924–2001) – politiski represētais

•	 1924. gada 10. maijā dzimis Laimonis 
Siliņš (1924) – politiski represētais

•	 1924. gada 7. septembrī dzimusi Ilma 
Urbāne (1924) – lauksaimniecības darbinie-
ce

•	 1924. gada 10. oktobrī dzimis Zigfrīds 
Zaķis (1924–2004) – politiski represētais

•	 1924. gada 1. novembrī dzimusi Aus-
tra Dombrovska (1924) – skolotāja

•	 1924. gada 6. decembrī dzimis Ar-
nolds Vilks (1924–2008) – politiski repre-
sētais

Pirms 85 gadiem
•	 1929. gada 20. februārī dzimis Ojārs 

Pētersons (1929) – lauksaimniecības darbi-
nieks 

•	 1929. gada 16. martā dzimusi Eleono-
ra Lūse (1929) – kurinātāja

•	 1929. gada 11. jūnijā dzimusi Eiženija 
Grīnfelda (1929) – skolotāja

•	 1929. gada 5. jūnijā dzimusi Erna Krū-
taine (1929) – lauksaimniecības darbiniece

•	 1929. gada 14. jūnijā dzimis Jūlijs 

Egons Neimanis (1929 –2004) – mācītājs
•	 1929. gada 4. jūlijā dzimusi Biruta Pav-

lova (1929) – lauksaimniecības darbiniece
•	 1929. gada 29. jūlijā dzimusi Milda 

Birģele (1929–2002) – lauksaimniecības 
darbiniece

•	 1929. gada 2. augustā dzimusi Elza 
Nordena (1929) – piensaimniecības spe-
ciāliste

•	 1929. gada 12. augustā dzimusi Vilma 
Arbidāne (1929) – lauksaimniecības darbi-
niece

•	 1929. gada 12. augustā dzimis Gunārs 
Zeltiņš (1929) – sakaru montieris

•	 1929. gada 14. augustā dzimis Arnolds 
Klepermanis (1929–1996) – lauksaimniecī-
bas darbinieks

•	 1929. gada 29. augustā dzimis Ojārs 
Niedre (1929–2009) – vēstures zinātņu ha-
bilitētais doktors

•	 1929. gada 12. oktobrī dzimis Osvalds 
Berķis (1929–2005) – skolotājs

•	 1929. gada 27. oktobrī dzimusi Velta 
Vaidziņa (1929) – ārste

•	 1929. gadā dzimusi Ilga Sproģe 
(1929 –?) – kultūras darbiniece 

Pirms 80 gadiem
•	 1934. gada 29. janvārī dzimis Edgars 

Misiņš (1934) – šoferis
•	 1934. gada 1. februārī dzimis Fricis 

Mozerts (1934–1998) – politiski represētais
•	 1934. gada 4. februārī dzimusi Austra 

Ķiņķere (1934) – piensaimniecības speciā-
liste

•	 1934. gada 16. februārī dzimis Gunārs 
Vate (1934–2011) – Nopelniem bagātais kol-
hoznieks 

•	 1934. gada 14. martā dzimis Ojārs 
Blumbergs (1934) – tautsaimniecības un 
politisks darbinieks, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris

•	 1934. gada 8. aprīlī dzimis Vasilijs 
Glušņevs (1934) – mehanizators 

•	 1934. gada 18. maijā dzimis Eduards 
Butkevičs (1934) – mehanizators 

•	 1934. gada 19. maijā dzimusi Irēna 
Freimane (1934) – politiski represētā

•	 1934. gada 22. jūnijā dzimusi Zenta 
Jauce (1934–2003) – politiski represētā

•	 1934. gada 19. jūlijā dzimis Vasilijs 
Somošs (1934) – klūdziņu amatnieks

•	 1934. gada 8. augustā dzimis Ivars 
Brants (1934) – enerģētiķis, Atmodas laika 
dalībnieks

•	 1934. gada 26. augustā dzimis Gunārs 
Bīlavs (1934–2010) – lauksaimniecības spe-
ciālists

•	 1934. gada 5. septembrī dzimis Jāzeps 
Mizga (1934) – ugunsdzēsēju mašīnas šofe-
ris 

•	 1934. gada 22. oktobrī dzimis Arturs 
Kristiņš (1934) mākslinieks-amatieris

•	 1934. gada 8. novembrī dzimis Ro-
berts Dobelmanis (1934) – šoferis

•	 1934. gada 14. novembrī dzimusi Mir-
dza Žulpa (1934) – politiski represētā

•	 1934. gada 18. novembrī dzimusi Ārija 
Ķergalve (1934) – ēdināšanas speciāliste

Pirms 75 gadiem
•	 1939. gada 5. janvārī dzimusi Tatjana 

Kalniņa (1939) – lauksaimniecības darbi-
niece

•	 1939. gada 8. janvārī dzimusi Aija Lav-
rinoviča – lauksaimniecības darbiniece

•	 1939. gada 5. martā dzimis Vilmārs 
Birkenšteins (1939) – politiski represētais, 
būvnieks 

•	 1939. gada 14. aprīlī dzimis Edmunds 
Andersons (1939) – mākslinieks – amatieris

•	 1939. gada 17. februārī dzimis Juris 
Mūrnieks (1939) – agronoms, Jaunpils LIS 
direktors

•	 1939. gada 29. martā dzimusi Marga 
Jēkabsone (1939) – zemes ierīkotāja, Tuku-
ma orientēšanās kluba „Silva” dalībniece

•	 1939. gada 20. maijā dzimusi Aina Za-
riņa (1939) – medicīnas darbiniece

•	 1939. gada 21. maijā dzimusi Marlise 

Valaine (1939) – lauksaimniecības darbi-
niece

•	 1939. gada 28. maijā dzimis Ivars 
Kalps (1939–2007) – mehanizators, šoferis

•	 1939. gada 11. jūnijā dzimusi Vera Lie-
pa (1939) – veterinārārste

•	 1939. gada 23. jūnijā dzimusi Ilga 
Briede (1939) – pastniece 

•	 1939. gada 26. jūnijā dzimusi Velta 
Lāce (1939) – dārzniece

•	 1939. gada 13. jūlijā dzimusi Irēna 
Lāce (1939) – pārdevēja 

•	 1939. gada 28. augustā dzimusi Ērika 
Meldere (1939–2010) – uzņēmēja

•	 1939. gada 9. septembrī dzimis Vilis 
Maltenieks (1939) – šahists, 1991. gada ba-
rikāžu dalībnieks

•	 1939. gada 10. novembrī dzimis Mār-
tiņš Arbidāns (1939) – šoferis, celtnieks

•	 1939. gada 20. decembrī dzimis Kārlis 
Rozītis (1939) – galdnieks

•	 1939. gada 24. decembrī dzimis Sta-
ņislavs Līvmanis (1939) – Latvijas PSR 
Nopelniem bagātais lauksaimniecības dar-
binieks 

•	 1939. gada 26. decembrī dzimusi Ju-
dīte Kalme (1939) – skolotāja, kordziedātāja

•	 1939. gada 27. decembrī dzimusi Ta-
māra Andersone (1939) – lauksaimniecības 
speciāliste

•	 1939. gada 29. decembrī dzimusi Ras-
ma Grīnfogele – pastniece 

•	 1939. gadā dzimusi Zaiga Androvica 
(1939) – politiski represētā

•	 1939. gadā dzimis Ilmārs Dzelzgalvis 
(1939–1941) – politiski represētais

•	 1939. gadā dzimis Juris Grauze (1939) 
–politiski represētais

Pirms 70 gadiem
•	 1944. gada 20. janvārī dzimusi Astrīda 

Gulbe (1944) – pārdevēja
•	 1944. gada 29. martā dzimusi Lidija 

Zvagule (1944) – celtniecības speciāliste
•	 1944. gada 8. aprīlī dzimusi Baiba 

Krieķe (1944) – veterinārārste, Jaunpils pū-
tēju orķestra dalībniece

•	 1944. gada 12. aprīli dzimusi Agnese 
Kalviņa (1944) – z/s „Jaunzemnieki” īpaš-
niece

•	 1944. gada 22. aprīlī dzimusi Silvija 
Lāce (1944) – tirdzniecības darbiniece, ilg-
gadēja Jaunpils krājkases vadītāja

•	 1944. gada 6. maijā dzimusi Aldona 
Penčenkova (1944) – lauksaimniecības spe-
ciāliste

•	 1944. gada 6. maijā dzimis Ilgonis 
Koškins (1944) – mehanizators 

•	 1944. gada 22. maijā dzimusi Inese 
Briška (1944) – lauksaimniecības darbiniece

•	 1944. gada 1. jūnijā dzimusi Mežgale 
Ruta (1944) – politiski represētā

•	 1944. gada 1. jūnijā dzimis Jūlijs Min-
čonoks (1944) – šoferis 

•	 1944. gada 5. jūnijā dzimusi Lilija Bo-
gataja (1944) – Jaunpils LIS zinātniskās labo-
ratorijas darbiniece 

•	 1944. gada 23. jūnijā dzimusi Valija Va-
žanova (1944) – lauksaimniecības darbiniece

•	 1944. gada 8. septembrī dzimis Kazis 
Čaps (1944) – mehanizators

•	 1944. gada 29. oktobrī dzimis Alvis 
Pranis (1944) – dispečers

•	 1944. gada 15. novembrī dzimusi Ge-
noverīte Mataitiene (1944) – strādājusi 
Jaunpils MTS

•	 1944. gada 6. decembrī dzimis Ro-
lands Zvagulis (1944) – politiski represē-
tais 

•	 1944. gada 29. decembrī dzimusi Val-
da Čiapas (1944) – strādājusi Kurzemes VC 
un MAS

•	 1944. gadā dzimis Pēteris Kūla (1944) 
–politiski represētais 

Plašāku informāciju par minētajiem jubi-
lāriem var iegūt Jaunpils muzejā. 

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka un Zinta Arika


