Februāris 2015

2015. gada februāris

JAUNPILS NOVADA DOME IELŪDZ
Ļ. Cien. Jaunpils un Viesatu
pagasta zemnieki un uzņēmēji!
Aicinām jūs uz

Š.g. 20. februārī plkst. 19:00
Viesatu kultūras namā
Pasākumā iecerēts:
- Jaunpils ND priekšsēdētājas Ligitas Ginteres uzruna
- Muzikāls pārsteigums –liegas melodijas dvēselei un garam
- Lauku attīstības aina un perspektīvas novadā:
Lauku attīstības konsultante Vita Petrova
- Pašvaldības loma uzņēmējdarbības veicināšanā, paveiktais un iecerētais:
izpilddirektors P. Baranovskis
- „Kas jauns, kaimiņ?”
Zemnieku un uzņēmēju prezentācijas par jaunumiem saimniecībā/uzņēmumā
- Diskusijas „ar kafijas tasi rokās”
vietējo uzņēmēju/zemnieku/mājražotāju/saimnieču „labumu groza” degustācijas
- Plkst. 22:00 balle kopā ar grupu „Brīvdiena”
Lai mēs veiksmīgāk varētu plānot pasākumu, lūdzam par savu dalību paziņot, rakstot
e-pastā:baiba.rasa@jaunpils.lv, zvanot 63180960 vai 20204694
Uz tikšanos Viesatās!
www.jaunpils.lv
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AKNĪSTES NOVADS PIEREDZES APMAIŅĀ JAUNPILĪ
22. janvārī Jaunpils novadu apmeklēja
Aknīstes novada domes deputāti, izpilddirektors un pašvaldības administrācijas
darbinieki, lai smeltos pieredzi vēsturisko ēku apsaimniekošanā.
Aknīstes novada sastāvā ietilpst trīs
pagasti-Aknīste, Gārsene un Asare. Gan
iedzīvotāju skaita, gan teritorijas lieluma
ziņā, teju kā Jaunpils. Turklāt arī aknīstiešiem ir sava pils!
Aknīstieši pie mums ieradās ar mērķi
iepazīt mūsu pieredzi pils apsaimniekošanā. Aknīstes pašvaldības īpašumā jau izsenis ir greznā Gārsenes muiža, kuru 1583.
gadā Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards izlēņoja bruņiniekam Godhardam
Budbergam no Beninghauzenas.
Gārsenes pils celtniecības laiks ir no
1856. līdz 1860.gadam. Pils arhitekta vārds
nav zināms. Sākumā uzcelta pils divstāvīgā daļa, bet otrs - zemākais spārns, uzcelts
1885.gadā, jo pils pēdējam baronam un
viņa skaistajai sievai, angļu baronesei esošā pils likusies par šauru. 1939.gadā pils
pārbūvēta skolas vajadzībām (arh. Vasiļjeva
projekts), un kopš 1940.gada tajā atrodas
Gārsenes pamatskola. Diemžēl, šis gads
skolas pastāvēšanai ir liktenīgs-mazā skolēnu skaita dēļ (21 skolēns) skola tiek slēgta.
Nu aknīstiešiem pašiem ir jālemj, kā saimniekot tālāk.
Mēs ceram, ka ar savu veiksmīgo piemēru pils apsaimniekošanā, pārliecinājām
Aknīstes pašvaldības vadību, ka smags
darbs, degsme un pārliecība, ka pašiem jāsaimnieko –galu galā nes augļus. Daudzu
gadu garumā ieguldītais darbs, projektu un
pašvaldības budžeta līdzekļu ieguldījums
pie mums samanāms ik uz soļa.
Jāteic, ka šādas pieredzes apmaiņas vizītes ir vērtīgas ne tikai viesiem, bet arī
mājiniekiem, jo tās dod ne tikai iespēju pa-

Gārsenes pils

skatīties uz saviem sasniegumiem un labi
padarītājiem darbiem no malas, bet ļauj
atskārst, cik daudz vēl ir darāmā! Paldies
Aknīstei par vērtīgo vizīti!

Veiksmi lēmumu pieņemšanā jaunajiem draugiem vēlot
Baiba Rasa
Jaunpils ND,
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

29.01.2015. DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Pieņēma lēmumu par otrās zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puriņi” , atdalīto zemes vienību sadalīja trīs
daļās un piešķīra jaunus nosaukumus. Zemes īpašumus „Puriņi”,
„Mazpuriņi”, zemi zem ceļa „Uz Padruvām” uzmērīs un reģistrēs
zemesgrāmatā uz Jaunpils novada Domes vārda.
Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Kaimiņi” zemes 36,3 ha
platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Jurģu
Kaimiņi”.
Sakarā ar privatizācijas pabeigšanu un visu dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā, izbeidza Jaunpils novada Domes īpašuma tiesības uz zemi īpašumam „Ievulīči”.
Nomainīja Jaunpils novada Domes nekustamajam īpašumam

no „Mazdārziņi” uz „Centra mazdārziņi”.
No īpašuma „Mazdārziņi” atdalīja apbūvētu zemesgrāmatā nereģistrētu zemes vienību, piešķīra jaunu adresi „Līcīši”, Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Izveidoja Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
- Pēteris Baranovskis/ izpilddirektors;
- Zinta Mielava/ nekustamo īpašumu speciāliste;
- Dzidra Krastiņa– iedzīvotāju reģistra speciāliste;
- Raivo Altenburgs/deputāts;
- Raivis Pranis/ deputāts.
Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.1 „”Par grozījumiem
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2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” ”
Sakarā ar Eiropas parlamenta deputātes Ivetas Grigules ielūgumu, Eiropas gada cilvēkiem nominētās personas: Viesatu bibliotēkas vadītāju Sandru Šteinu, Jaunpils novada Attīstības nodaļas vadītāju Viju Zīverti un Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāju
Austru Sipenieci komandēja uz Briselei no 2015. gada 24. februāra
līdz 26. februārim
Apstiprināja Grozījumus Nr. 2 2013. gada 13. februāra Nolikumā Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”.
Dome Biedrībai „Jaunpils RAC „Rats”” nodrošinās līdzfinansējumu EUR 468,75 apmērā , projektam „Vides izglītības nometne Jaunpils vidusskolas 4.-5.klases skolēniem ” , kurš tiks iesniegts
Latvijas vides aizsardzības fondā.
Apstiprināja 2014.gada budžeta izpildi.
Lai veicinātu jauniešu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju
attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu Izmantošanu, saskaņā ar Jaunatnes likuma 9. un 10. pantu, nolēma Jaunpils novada pašvaldībā uzsākt Jauniešu brīvprātīgā darba kustību Par brīvprātīgā darba
koordinatoru nozīmēja Jauniešu lietu speciālistu Andri Prikazu.
Apstiprināja 2015. gada 1.pusgada Domes un Domes komiteju
sēžu grafiku
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem”
2014. gada 19. decembrī
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, 22.07.2014. Grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 16.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
pārejas noteikumu 14.punktu.

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:
Papildināt Noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
35.1 Dzīvokļa pabalstu 40,00 euro mēnesī piešķir bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas deklarācija vai īres
līgums, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jaunpils
novada bāriņtiesa”.
Papildināt Noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā:
„35.2 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un ir sasniedzis pilngadību, iesniedz Dienestā
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
un izmaksas kārtību.”
Izteikt Noteikumu 56. punktu šādā jaunā redakcijā:
„56. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 249,71 euro”
Izteikt Noteikumu 58 punktu šādā jaunā redakcijā:
„58. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31. un 31.1 punktos minētajos gadījumos - 65,00 euro,- mēnesī”.
5. Šo Noteikumu 1. un 2. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
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Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 16.00
Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties
Sakarā ar Biedrības „Novusa klubs „Jaunpils”” aktivitātēm novusa popularizēšanā , Jaunpils novada iedzīvotāju iesaistīšanu novusa spēlēs un regulāru teorētisku un praktisku treniņu nodrošināšanu, par piedalīšanos regulāras dalības sporta sacensībās reģionālā , valsts un starptautiskā līmenī, nolēma Biedrībai „Novusa
klubs Jaunpils” piešķirt dotāciju EUR 437,00 apmērā, biedrības
tālākai darbībai un sacensību apmeklējuma nodrošināšanai.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19

„Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra
Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

22.07.2014. Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.pantu „papildināt
likumu ar 25.2 pantu šādā redakcijā: (1) Pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā
kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa
pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu,
maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi...”.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Pamatojoties uz 22.07.2014. Grozījumu likumā
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
16.pantu Domei ir pienākums izmaksāt dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas,
kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada
vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu. Pabalstu maksā tā
pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par bērna ārpusģimenes aprūpi”.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
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2014. gada budžeta izpilde

turpinājums no 3.lpp.

Pamatbudžets:
4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija
par administratīvajām procedūrām
6. Informācija
par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.

Nav

EUR
Atlikumsuz01.01.2014.           84882,00
Ieņēmumi

2347513,00

Saņemts kredīts

601252,00

Izdevumi

2683722,00

Atmaksāts kredīts

198868,00

Atlikums uz 31.12.2014.

151057,00

Atlikums uz 01.01.2014.

8514,00

Ieņēmumi

97312,00

Izdevumi

58859,00

Atlikums uz 31.12.2014.

46967,00

Atlikums uz 01.01.2014.

1740,00

Ieņēmumi

5046,00

Izdevumi

5783,00

Atlikums uz 31.12.2014.

1003,00

Speciālais budžets:

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.

Ziedojumu budžets:

Darījumi ar lauksaimniecības zemi
Jaunpils novada pašvaldība informē,
ka 2014. gada 1. novembrī stājušies spēkā
grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību
lauksaimniecības zemju pirkšanas jomā.
Lauksaimniecības zemes atsavināšanas ierobežojumi attiecas uz lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, un zemi, kuras sastāvā
lielākā daļa no kopplatības ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pārējie darījumi
ar nekustamiem īpašumiem notiek pēc iepriekšējās kārtības. Viena fiziskā vai juridiskā persona Latvijas republikas teritorijā var
iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes. Minētajā platībā neietilpst lauksaimniecības zeme, kuru persona nomā.
Persona, kas vēlas iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, raksta
iesniegumu pašvaldībai (domei), kuras
administratīvajā teritorijā atrodas īpašums,
pievienojot iesniegumam nepieciešamos
dokumentus : darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; notariāli
apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai
izglītības dokumenta kopiju, uzrādot klātienē oriģinālu.
Personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamo zemi izvērtē pašvaldībā izveidota Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, pieprasot
informāciju par pircēju valsts iestādēm. Lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā komisija noformē izziņas veidā.
Likuma grozījumi paredz arī gadīju-

mus, kad komisijas izvērtējums nav nepieciešams:
-    Ja zemes ieguvējam piederošā lauksaimnieciskās zemes platība darījuma
noslēgšanas brīdī un pēc darījuma nepārsniedz 10 ha fiziskām personām un 5 ha
juridiskām personām;
-    Ja lauksaimniecības zeme iegūstama
maksātnespējas procesā;
-    Ja lauksaimniecības zeme iegūstama
mantošanas ceļā;
-    Ja darījumi tiek slēgti starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem.
Likuma grozījumi paredz pašvaldībai
pienākumu izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Nomas līguma reģistrācija dos iespēju nomas reģistrā
reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlas to pārdot.
Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas
līguma atvasinājumu iesniedz personiski
Jaunpils novada domē, vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski uz e-pasta
adresi pasvaldiba@jaunpils.lv, nodrošinot
iesniegto dokumentu juridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma
normām, vai nosūta pa pastu uz adresi “Ērģelnieki”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā,
LV-3145.
Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas
noslēgti pirms 2014.gada 30.decembra, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas līgu-
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mu reģistrā līdz 2015.gada 30. jūnijam.
Ja personas zemes nomas līgumā, kas
reģistrēts Lauksaimniecības zemes nomas
līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas,
vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisija pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un nepieciešamo datu
saņemšanas no citām valsts informācijas
sistēmām sagatavos izziņu, ko parakstīs komisijas priekšsēdētāja, izziņa iesniedzama
Tukuma zemesgrāmatu nodaļā. Darījuma
aktu par lauksaimniecības zemes iegādi
varēs reģistrēt zemesgrāmatu nodaļā tikai
tad, ja būs pievienota pašvaldības izsniegta
izziņa. Lauksaimniecības zemes pircējiem
jārēķinās ar to, ka, sakarā ar pieņemtajiem
MK noteikumiem, iesniegumu izskatīšanas
process būs daudz ilgāks un, ja pircējs neatbildīs visiem nosacījumiem, var tikt atteikta lauksaimniecības zemes iegāde. Tādēļ
iesakām pirms darījuma akta noslēgšanas
konsultēties pašvaldībā pie nekustamo īpašumu speciālistes Zintas Mielavas pa tel.
63180994 vai 29209173.
Lai atvieglotu iesniegumu aizpildīšanas
procesu, iesnieguma veidlapas fiziskām un
juridiskām personām ir pievienotas pielikumā, kā arī ir iespēja tās sūtīt elektroniski.
Informāciju sagatavoja:
Dzidra Krastiņa un Zinta Mielava
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5.

Aktualitātes projektā „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
21. janvārī Jaunpils novada priekšsēdētāja L. Gintere, izpilddirektors P. Baranovskis un NFI projekta ekspertes B. Rasa un
V. Rasa piedalījās T1 tīkla sanāksmē. Lai
veiksmīgi turpinātu darbu pie Jaunpils pašvaldības mārketinga izstrādes uzsākšanas,
ir jāiepazīstas ar izstrādes metodiku un jāizvirza prioritātes. Sanāksmē tika apspriesti jautājumi par prioritārās fokusgrupas
pašvaldības lietotāju grupā – iedzīvotājiem
izvēli, kā arī sagatavots sanāksmju darba
plāns projekta aktivitātēm 1. pusgadam.
Projekta ietvaros tika veiktas Jaunpils pašvaldības vadības aptaujas par pašvaldības
prioritārajām fokusgrupām, funkcijām un
nozarēm. Jāteic, ka šāda veida aptaujas, tik
smalkās kategorijās un analīzes nedz mūsu,
nedz citās pašvaldībās līdz šim nebija veiktas.
26. februārī notiks izbraukuma sēde
uz Ventspili, kuras laikā projekta dalīb-

nieki tiksies ar Ventspils Domes priekšsēdētāja vietnieku J.Vītoliņu, kurai sekos
prezentācija par biznesa mārketingu un ar
uzņēmējdarbību saistīto objektu apskate
klātienē, kā arī 1. tīkla iekšējās diskusijas
par turpmāko projekta gaitu. Ventspils prezentēs savu pieredzi uzņēmējdarbības veicināšanā.
Martā tiek plānotas reģionālās mācības/ semināri par socioloģisko pētījumu
metodēm pašvaldības lietotāju viedokļu un
apmierinātības noskaidrošanai. Šāda veida
seminārus varēs apmeklēt visi interesenti
un savas jomas eksperti.
Jaunpils ir viena no deviņām NFI projekta pašvaldību stratēģiskās vadīšanas
tīkla (T1) pilotpašvaldībām, kuras projekta gaitā izstrādās savas pašvaldības mārketinga stratēģiju. Dalība T1 tīklā nodrošinās
izstrādes procesam nepieciešamo metodoloģisko palīdzību un iespēju procesa gaitā izmantot projekta datu bāzes atbalstu.
Sanāksmes dalībnieki tiek iepazīstināti
ar pašvaldības mārketingu kā stratēģiskās
vadīšanas formas specifiku un mārketinga

stratēģijas lomu novada attīstībā.
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820
piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un
institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un
cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un
reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz
salīdzināmās bāzes metodes principiem un
izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību
veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu
pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties
salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī
pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas
formām.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību
vadītāja/projekta eksperte

EIROPAS GADS ATTĪSTĪBAI-EYD 2015
š.g. 9. janvārī Jaunpils ND priekšsēdētāja Ligita Gintere kopā ar citiem pašvaldību vadītājiem un LPS vadību piedalījās
oficiālā Eiropas gada attīstībai atklāšanas
pasākumā, kurš notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To organizēja Latvija kā
ES Padomes prezidējošā valsts sadarbībā
ar Eiropas Komisiju.
Pasākumā augsta līmeņa dalībnieki diskutēja par valstu, starptautisko un nevalstisko organizāciju, kā arī indivīdu nozīmi
globālās attīstības veicināšanā. Šajā gadā
īpaša loma tiks pievērsta likuma varas un
labas pārvaldības nozīmei valstu izaugsmes
nodrošināšanā. Tāpat tika atklāta Latvijas
un Luksemburgas kopīgi rīkotais video
konkurss jauniešiem, skolēnu izplānotais
moto ekspedīcijas maršruts „Moto piedzīvojumu klubam „apPasaule’’’’ un NVO Eiropas gada attīstībai aktivitātes.
Ceremoniju oficiāli atklāja Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma un
Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods
Junkers. Kopumā pasākumā piedalījās ap
300 augsta līmeņa pārstāvju no Eiropas
Komisijas, ES institūcijām, starptautiska-

jām organizācijām. Piedalījās arī augstas
Latvijas partnervalstu amatpersonas, ES un
Latvijas nevalstiskās organizācijas, projek-
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tu īstenotāji un pētnieki.
Pasākumu ar vieslekciju noslēdza viens
no ievērojamākajiem attīstības politikas
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

pētniekiem, Brūkingsas Institūta Pasaules
ekonomikas un attīstības programmas direktora vietnieks Homi Harass. Lekcija tika
veltīta mainīgajai attīstības sadarbības politikai un attīstības politikas ietvaram pēc
2015. gada.
Visa Attīstības gada garumā aktuālajiem
pasākumiem un ziņām būs iespējams sekot
līdzi EYD mājaslapā un Ārlietu ministrijas
mājaslapas sadaļā „Attīstības sadarbība’’.
Attīstības gada aktivitātes ir iedalītas sekojošos tematiskos mēnešos:
Janvāris – Eiropas Savienība pasaulē
Februāris - Izglītība
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība izsaka sirsnīgu pateicību visiem
atsaucīgajiem novada iedzīvotājiem,
zemniekiem, uzņēmējiem un novada domei par sniegto finansiālo atbalstu jauna
ugunsdzēsēju auto iegādei.
Auto uz Jaunpili ir atceļojis no Zviedrijas un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Būtiskākais ieguvums novada iedzīvotājiem drošības ziņā ir tas, ka jaunais auto nelaimes
gadījumā steigsies palīgā ar uz pusi lielāku
ātrumu nekā to paveiktu „vecais” auto. Nelaimes gadījumā pat sekundes ir svarīgas.
Šobrīd auto ir „pilnā kaujas gatavībā” doties
izsaukumā: tas ir nomainījis zviedru krāsas
pret sarkanbaltsarkano, reģistrēts, apdrošināts, izieta tehniskā apskate, ir sakārtota
sakaru sistēma saziņai ar VUGD.
Diemžēl šis gads ir iesācies ne visai gaiši, jo janvārī ugunsliesmas Viesatās laupīja
jauna vīrieša dzīvību. Savukārt februārī privātmājā aizdegās apkures katla māja, taču
uguns tika apturēta. Aicinām iedzīvotājus
apsekot savas apkures sistēmas, krāsnis,
dūmvadus un skursteņus. Pārbaudiet arī
elektroiekārtas un ierīces. Dūmu detektori var noderēt! Lai cik romantiska ir sveču
gaisma, nekad neatstājiet to bez uzraudzī-

Domāju, ka ar vārdu „mīlestība” spēlējamies- teikšu pat vairāk- valkājam kā apģērbu. Savā mūžā esmu dzirdējis: „Es tevi
mīlu. Es mīlu Dzimteni. Es mīlu zelta rudeni. Es mīlu boršču ar krējumu...” Manī
rodas jautājums kā tik dažādas izjūtas var
nosaukt vienā vārdā- mīlestība. Bet kur tad
ir argumentēta mīlestības definīcija? Uz
doto brīdi atbildes ir filozofiskas, bet tas nav
nopietni.
Sengrieķu filozofs Sokrāts ir teicis:
„Ja Tu dabon labu sievu, tad tu kļūsti
laimīgs, bet, ja tu dabon sliktu sievu, tad tu
kļūsti filozofs.”
Nesaprotu, ko nozīmē dabūt sievu. It kā
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Marts – Sievietes un meitenes
Aprīlis - Veselība
Maijs - Miers un drošība
Jūnijs – Ilgtspējīga izaugsme, nodarbinātība
Jūlijs – Bērni un jaunieši
Augusts – Humānā palīdzība
Septembris – Demogrāfija un migrācija
Oktobris – Pārtikas nodrošinājums
Novembris – Ilgtspējīga attīstība
Decembris - Cilvēktiesības un uzņēmējdarbība
Eiropas gada attīstībai mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu
attīstības sadarbības politiku un tās rezultā-
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tiem, kā arī skaidrot tās nozīmi un ieguvumus visām iesaistītajām pusēm.
Nākamā gada laikā ANO dalībvalstīm
būs jāvienojas par nākamajiem globālās
attīstības mērķiem, kas veicinātu nabadzības izskaušanu un labklājību visā pasaulē.
Vienlaikus 2015. gads ir Eiropas tematiskais gads veltīts attīstības sadarbībai, tādējādi nākamais gads ir ES iespēja sabiedrības
aktīvai iesaistīšanai globālās attīstības procesos.
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa
Jaunpils ND
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Jaunā Jaunpils BUB automašīna
bas. Rūpējaties par sevi un savu īpašumu!
Atgādinām, ka ugunsnelaimes gadījumā jāzvana uz tel. 112,
kad tas izdarīts var zvanīt Mārim
-26183231.
Sakot paldies par atbalstu auto iegādei,
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina visus iedzīvotājus neaizmirst par
drošību arī 2015. gadā un aicina ziedot
ikgadējo summu biedrības atbalstam un
transporta uzturēšanai: no dzīvokļa tie varētu būt 10 eiro, no viensētas -50 eiro, 200

KAS IR MĪLESTĪBA?
vīri stāvētu rindās, kur var sievas dabūt- nu
kāda bija, tādu dabūju. Sokrāts laikam tā
kārtīgi iegrābās, ja reiz kļuva par tik slavenu filozofu.
Man sievu uzdāvināja Dievs, tikai žēl,
ka pirms 39 gadiem nezināju, kas stāv rakstīts Bībelē. Ja būtu zinājis, nebūtu tik daudz
pāri nodarījis. Tagad jauniešiem gribu nocitēt nedaudz no Bībeles, lai nesanāk tā kā
Sokrātam.
Sālamana pamācības
1. Ērgļa ceļš padebešos, čūskas ceļš pāri
klintij, kuģa ceļš jūras vidū un vīra ceļš pie
jaunavas.
2. Kam piešķirta augsti tikumīga sieva,
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eiro no zemnieku saimniecības un uzņēmuma.
Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS “SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444
Paldies par atsaucību!
Rūpēsimies par savu drošību kopā!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā
Māris Lagzdiņš
Tel. mob.26183231

tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāk nekā visdārgākā pērle.
3. Ir labāki dzīvot izpostītā zemē nekāpie kašķīgas un dusmīgas sievas.
Runā, ka mīlestība esot akla. Varbūt.
Nezinu. Cilvēks taču ir saprātīga būtne, un
viņam vajadzētu redzēt tālāk par kurpju
purngaliem. Vajadzētu ar vēsu galvu paskatīties tālāk un padomāt- vai es bez viņas
varēšu turpmāk dzīvot, vai nevarēšu. Ja saproti, ka bez viņas nespēju iedomāties savu
dzīvi, tikai tad bildini.
Tos, kas mīl boršču ar krējumu, es likšu
mierā, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka man arī
garšo borščs. Tikai bez krējuma.
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Ko Dievs Bībelē saka par mīlestību?
Pāvila vēstule korintiešiem. 13.nod.
1. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir
laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav
uzpūtīga.
2. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē
savu labumu, tā neskaišas, tā nepiemin ļaunu.
3. Tā nepriecājas par netaisnību, bet
priecājās par patiesību.
4. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu,
tā panes visu.
Atbilde- Dievs ir mīlestība.
Šīs visas ir rakstu īpašības, kuras piemīt
tikai Dievam. Šis nav jāsaprot, ka Viņš ir
tolerants, kādi mēdz būt cilvēki. Mums cilvēkiem ir divas sejas, viena lietošanai mājas
apstākļos, otra ārpus mājas.
Atšķirībā no mums- cilvēkiem- Dievs ir
nemainīgs. Tāds Dievs ir šodien, rīt un mūžīgi. Ar šādu rakstura īpašību bagāžu virs

AKTUALITĀTES
zemes nav bijis un nebūs neviens cilvēks.
Tāds ir bijis tikai viens- Dieva dēls,
mūsu Kungs un Pestītājs- Jēzus Kristus,
kuru Romas impērija pienagloja pie krusta.
Romas impērijas laikā pienaglošana pie
krusta bija vismokošākais nāves sprieduma
izpildījums. Bībelē Dievs nevienu cilvēku ar
varu nespiež ticēt. Viņš mums dod padomu
kā mīlošs Tēvs. Un brīdina, kas ar mums
var notikt, ja nerespektēsim Viņa likumus
un padomus. Dievs mums dod brīvu izvēligribi tici, gribi netici.
Es kādreiz biju jauns čalis. Kāds vīrs
toreiz teica: „Zēni, bez mīlestības nedzīvojiet.” Mēs par viņa pateikto pasmējāmies.
Tā vīra pateikto es visu mūžu ik pa brīdim
esmu atcerējies. Vēlāk jau es sapratu, ka visi
cilvēki grib, lai viņus mīl un visi grib, lai viņiem to pasaka.
Es šodien jautāju pats sev: Kāpēc es šo
gudro padomu dzirdēju no sveša cilvēka
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mutes? Kāpēc es to nedzirdēju no ģimenes,
kurā es uzaugu, kāpēc es to nedzirdēju no
saviem kaimiņiem?
Es nevienu netiesāju, es meklēju patiesību. Pilnīgi iespējams, ka man šo gudro padomu ir vairākkārt teikuši, bet tik smalki,
ka es nesaprotu un varbūt pārpratu, par ko
ir runa.
Ar to mīlestību, kura ir katra viena sapratnē, mēs dzīvojam. Cilvēks ir radīts, lai
viņš mācītos mīlēt tuvāko kā sevi pašu.
Mīlēt otru cilvēku ir jāmācās visu mūžu
līdz pat tai dienai. Nevajadzētu vieglprātīgu
attieksmi pret mīlestību un to dienu.
Tā diena agri vai vēlu pienāks mums
visiem.
Bet ja nu nav tik vienkārši- apstājas
sirds un iestājas melna nakts?
Andris Kabaks

JAUNPILS VIDUSSKOLAS PAŠDARBNIEKU KOLEKTĪVI
UN DĀMU KLUBS „VĪGRIEZES” CIEMOS PIE
DRAUGIEM „ĶĪŠOS” UN „RAUDĀ”

Sirsnīgs paldies
Jaunpils vidusskolas
pašdarbniekiem un vadītājiem: J.Liepiņam,
I.Martuzānei,
I.Liepiņai, M.Kabakai,
E. Gorbunovam,
T.Juzupai un dāmu
klubam „Vīgriezes”
par dāvāto prieku un
sirds siltumu!
www.jaunpils.lv
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LAD LAUKU BLOKU KARTĒ IR PUBLICĒTI AINAVU
ELEMENTI – AICINĀM IESNIEGT LAUKU BLOKU
PRECIZĒJUMUS, JA NEPIECIEŠAMS!
No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta
dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir
publicējis ainavu elementus (koku, krūmu
grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus
un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus
ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir
2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz
to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti
izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/
vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā
jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas pra-

sības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko
ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus
par savu saimniecību.
LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās
jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes
platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP)
(papuves, pākšaugi, ainavu elementi,
laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;
-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas

prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas
jāievēro katram lauksaimniekam, lai 2015.
gadā platību maksājumus saņemtu pilnā
apmērā, kā arī ir publicēta informācija par
izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs
jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību
maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski,
tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad
kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas klientiem.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

JAUNPILS VIDUSSKOLAS 11. KLASES SKOLĒNI
KAĻ PLĀNUS TĀLĀKIZGLĪTĪBAI
28. 01.2015. Jaunpils novada Domē
audzinātājas D. Adiņas vadībā viesojās 11.
klases skolēni, lai pārrunātu ar pašvaldības
administrācijas darbiniekiem un speciālistiem izglītības un karjeras izaugsmes jautājumus. Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere sarunā ar jauniešiem
uzsvēra izglītības nozīmību mūsdienu sabiedrībā un pašu jauniešu nākotnē, liekot
katram aizdomāties par saviem talantiem,
spējām un prasmēm. L. Gintere dalījās pieredzē ar savu dzīvesgājumu un pieredzi izglītības iegūšanā.
Jaunieši tikās arī ar izpilddirektoru P.
Baranovski, kancelejas vadītāju I. Lapsu,
dzimtsarakstu nodaļas vad, v. Dz. Krastiņu,
sekretāri Ž. Baroni, grāmatvedēm E. Liepiņu, M. Petrovu, I. Čepuli, kā arī ar nodokļu
administratori I. Zoriku un Sabiedrisko Attiecību vadītāju Baibu Rasu.
Februārī jaunieši dosies pieredzes apmaiņā uz p/a „Jaunpils”, lai tiktos ar darbiniekiem un iepazītos ar iespēju darboties
skolēnu vasaras nodarbinātības programmā.
11. februārī visā Latvijā notiks „Ēnu
diena”, kuras ietvaros jaunieši ir aicināti
sev tīkamākās nākotnes profesijas/amata
pārstāvjus „ēnot” visas dienas garumā, lai

Skolēni sarunā ar novada Domes priekšsēdētāju L. Ginteri
tuvāk iepazītos ar profesiju un darba pienākumiem. Jaunpils novada Domes administrācijas darbinieki ar prieku uzņems ēnotājus. Lūdzam sazināties ar B. Rasu, zvanot
20204694!
Februāra beigās jaunieši apmeklēs izstādi „Skola 2015” un marta sākumā Jaunpils
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vidusskolā notiks ikgadējās karjeras dienas.
Gaidām ciemos arī citus Jaunpils vidusskolas skolēnus un pedagogus!
Baiba Rasa, Jaunpils ND
Sabiedrisko Attiecību vadītāja
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JAUNUMI JAUNPILS BIBLIOTĒKĀ
Dāvinājums bibliotēkai
Esam saņēmuši dāvinājumu no Guntas
Pāvolas (Kazminas) - somu rakstnieces Sallas Simukas “Sniegbaltītes triloģijas” otro
grāmatu “Balta kā sniegs” ar novēlējumu
“Aizraujošu lasīšanu visiem jaunpilniekiem!” Gunta pati šo grāmatu ir tulkojusi
no somu valodas. Sallu Simuku mediji ir
nodēvējuši par Jū Nesbē un Stīga Lārsona
jaunāku prototipu, viņas darbi novērtēti ar
vairākām literārām balvām, tostarp Topelius Prize (2012) un Finland Prize (2013).
Gleznošanas nodarbība
24.janvārī pirmo reizi kopā pulcējās 9
interesenti, kuri vēlas iemācīties gleznošanas pamatus. Vispirms visi kopā devāmies
uz muzeja izstāžu zāli, lai apskatītu Artūra
Kristiņa gleznu izstādi un sveiktu mākslinieku 80 gadu jubilejā. Vēlāk, jau bibliotēkas telpās, gleznotāja Ingemāra Treija visus
klātesošos iepazīstināja ar sevi, ar gleznošanas tehnikām, kā arī informēja par to, kas
papildus jāiegādājas, lai gleznošanas nodarbības noritētu veiksmīgāk. Rezultātā tapa
arī pirmās gleznas ar kluso dabu.
Nākamā gleznošanas nodarbība jau
7.februārī.
“Bērnu žūrija 2014” noslēgusies
Lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu žūrija” ir iecienīta bērnu un jauniešu vidū. Ik gadu Jaunpils pagasta bibliotēkā
šajā programmā piedalās vairāk kā 20 bērnu!
Arī 2014.gadā šajā programmā piedalījās 22 skolēni vecumā no 5 līdz 18 gadiem.
Bērni savu vērtējumu ir snieguši un Jaunpils bibliotēkas ekspertu visaugstāk novēr-

tētās grāmatas ir zināmas.
Grāmatas, kuras ieguvušas pirmo vietu
savā vecumgrupas kolekcijā:
1.-2.klase jeb 5+ - “Vistiņa iemīlējusies” Karīne Lorēna, Stefānija Alastra.
3.-4. klase jeb 9+ - “Tēvocis Fjodors,
suns un kaķis” Eduards Uspenskis.
5.-7. klase jeb 11+ - “Rozā kvarca brālība” Maritana Dimsone.
8.-12. klase jeb 15+ - “Mis Peregrīnes
nams brīnumbērniem” Rensoms Rigss.
Paldies visiem čaklajiem lasītājiem, kas
izlasīja visas žūrijas grāmatiņas un sniedza
vērtējumu!
“Kopā par labāku internetu!”
2015.gada 10.februārī nu jau 12-to gadu
pēc kārtas Latvijā tiks atzīmēta Vispasaules
drošāka interneta diena ar saukli “Kopā par
labāku internetu”.
Arī Jaunpils bibliotēkā 6.februārī skolēni tiks aicināti uz pasākumu “Kopā par
labāku internetu!”. Pasākuma laikā piedāvāsim noskatīties multiplikācijas īsfilmiņas
par drošību un riskiem interneta vidē, izspēlēsim vairākas situāciju spēles, kas saistītas ar interneta lietošanu un drošību un
noslēgumā veidosim foto stāstu bibliotēku
un skolu konkursam, ko rīko www.drossinternets.lv, ar saukli “Kopā par labāku internetu!”.
Ēnu diena
Jaunpils bibliotēka, kā ēnu devējs karjeras izglītības programmā skolu jauniešiem
www.enudiena.lv, aicina skolēnus iepazīties
ar bibliotekāra darbu. Nāc un uzzini, cik
patiesībā bibliotekāra darbs ir interesants
un radošs!

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavotos darba
tirgum.
Bibliotēka dosies pie “Čaklajām rokām”
12.februārī bibliotekāre Madara dosies
uz skolu pie “Čaklo roku” pulciņa un skolotājas Aurikas, lai kopīgi gatavotu foto rāmīti
Valentīndienas noskaņās.
Ekskursija uz LNB
13.februārī “Bērnu žūrijas” eksperti,
kuri izlasījuši visas piecas mērķprogrammas grāmatas un novērtējuši tās, dosies
pelnītā ekskursijā uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku.
Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētājiem dosies 23.februārī un 23.martā.
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10.45
Saule (centrā)		
plkst. 11.00
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 11.30
Leveste (pie veikala)
plkst. 12.20
Pasūtījumus par konkrētām grāmatām
un žurnāliem, lūdzam pieteikt pa tālruni
63182195 vai klātienē katrā Izbraukuma
bibliotēkas laikā !
Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem
Jaunpils bibliotēkā, darba laika izmaiņām,
pasākumiem utml., seko un informē draugus sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/
Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS
14.februārī – Mīlestības balle
Mūsdienu dzīves straujumā aizvien vairāk viena diena saplūst ar nākamo, tādēļ
Jaunpils pils saime aicina 14. februārī – pasaules mīlestības svētkos – Valentīna dienā,
izbaudīt romantiskas vakariņas un laisties
dejās ballē ar grupu „Sestā Jūdze”.
Jaunpils pils viduslaiku krodziņā no
plkst.15:00 līdz 22:00 viesi varēs baudīt īpašus ēdienus romantiskās vakariņās sveču
gaismā un liegas mūzikas skaņās. Galdiņu
rezervēšana krodziņā pa t. 28338860.
Pēc gardas maltītes no plkst.22:00 vakaru varēs turpināt Mīlestības ballē, kura
notiks pils Lielajā zālē. Par muzikālo baudījumu gādās viena no iemīļotākajām kantrīmūzikas grupām Latvijā - „Sestā Jūdze”.
Ieejas biļetes ballē būs iepriekšpārdo-

Grupa “Sestā Jūdze”

www.jaunpils.lv

turpinājums 10.lpp.
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šanā € 5.00, pasākuma laikā € 6.00. Biļešu
iepriekšpārdošanu un galdiņu rezervēšana
ballei var veikt Jaunpils pilī un MC DUS
Jaunpils, kontaktinformācija - t. 29296334.
21.februārī 18:00 Arvīda Krieva filma
„Freimis. Mārtiņš Freimanis”

7. februāris Mārtiņa Freimaņa draugiem un cienītājiem vienmēr bijis mīļš
datums, jo tā ir Mārtiņa dzimšanas diena.
Šogad šajā datumā pirmizrādi kinoteātrī
Splendid Palace piedzīvoja režisora Arvīda
Krieva dokumentālā filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”, kurā apkopoti spilgti un
emocionāli brīži no Freimaņa dzīves.
Režisora rīcībā ir unikāli videomateriāli, jo, dzīvojot kaimiņos, Mārtiņš viņam uz-

ticējies vairāk – ne kā citiem žurnālistiem,
reportieriem, kas par viņu rakstījuši. Ideja
par filmas veidošanu režisoram bijusi jau
sen, un daudzus gadus tika filmēta Mārtiņa
dzīve visā tās daudzveidībā. Sadarbībā ar
nodibinājumu „Mārtiņa Freimaņa fonds”,
pagājušajā gadā tika vākti ziedojumi, lai
realizētu ieceri par filmu. Un nu tā ir gatava!
Kino dienā 21.februārī plkst.18:00
Jaunpilī tiks demonstrēta Arvīda Krieva
filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”. Ieejas
biļete ir € 2.00.
28. februārī 19:00 Jaunpils novada
Pašdarbnieku balle Nominācijas 2014!
,,Lai varētu priecēt citus, vispirms vajag
pašiem kārtīgi izpriecāties” un tāpēc pēc
ilgāka pārtraukuma tiek atjaunota pašdarbnieku balle, kuras mērķis saliedēt Jaunpils
novada pašdarbības kolektīvus Jaunpilī un
Viesatās.
Šogad balle plānota 28. februārī 19:00
Jaunpils pilī, bet nākošā gada balle – Viesatu kultūras namā. Deju mūziku ballē spēlēs
„Lauku muzikanti”.
Vadītāji un kolektīvi – sarosieties! Īpašas vēlmes no Jums: Ierasties laicīgi svētku tērpos un pacilātā noskaņojumā. Līdzi
ņemt visu nepieciešamo pilnam groziņam.
Lūdzam līdz 26.02 pateikt precīzu dalībnieku skaitu kolektīvā.
Visiem kopā – jauku lustēšanos!
Silva(29296334) un Agita(20249771)
Sadraudzības pasākums, dižkoncerti
un kopmēģinājums kolektīviem

Viesatu karnevālā 2015
triumfē -Astoņkājis

Galvenā balvaAstoņkājim
     1.v. - Teletūbijiem
     2.v. - Kaziņai
3.v.- Zentiņai un Fēliksam

Februāris 2015
Vokālais ansamblis “Pīlādzītis”

Kolektīvi turpina draudzēties ne tikai
novadā, bet arī plašāk. 7. februārī vokālais
ansamblis “Pīlādzītis” piedalījās senioru
vokālo ansambļu koncertā “Ar skatu pavasarī!” Mārupes kultūras namā, kur viesojās
pie sadraudzības kolektīva ar ļoti līdzīgu
nosaukumu - “Pilādzis”.
Pavasaris jau ir pavisam tuvu un tas nozīmē, ka arī skates tuvojas, līdz ar to VPDK
“Jaunpils” 7.februārī piedalījās deju Dižkoncertā Tukumā, bet 22. februārī uz jauniešu deju kolektīvu Dižkoncertu dosies arī
“Atsperīte”.
Savukārt, 26. februārī uz Tukuma un
starpnovadu jaukto koru kopmēģinājumu
dosies Jaunpils jauktais koris.
Lai mums viesiem izturība pret saltajiem ziemas vējiem un gripas uzplūdiem!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine, Silva Nordena
Foto: I. Krūtaine, reklāmas foto

IESAISTIES SAVA NOVADA
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!
Esi gatavs būt viens no tiem cilvēkiem, kas ar savām idejām un
aktivitātēm savu novadu padara skaistāku, interesantāku un labāku?
Tad, nāc un iesaisties !
Biedrība „Kandavas Partnerība” un biedrība „Lauku partnerība
„Upe 8”” organizē tikšanos-diskusiju ar iedzīvotājiem:
19.februārī plkst.13.00 – Jaunpilī biedrības „Jaunpils RAC
„Rats”” telpās
19.februārī plkst.16.00 Viesatās kultūras nama telpās
Aicinām ikvienu (lielu, mazu, jaunu, vecu) piedalīties šajā diskusijā!
Tikšanās - diskusija tiek organizēta pētījuma „Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas izvērtējums un
priekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai” ietvaros sadarbībā ar
biedrību „BRI”.
Biedrības “Lauku partnerība “Upe8”” valdes priekšsēdētāja
Ligita Gintere
Biedrības “Kandavas Partnerība”
valdes priekšsēdētāja Inta Haferberga

www.jaunpils.lv
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PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ “JAUNPILS”

4. februārī “Ratā” notiks pensionāru
biedrības aktīvistu sanāksme, kurā plānosim mūsu biedrības aktivitātes šajā gadā un
arī noklausīsimies lekciju, kuru organizē
Vija Zīverte.
26.februārī plkst. 19:00 organizējam teātra apmeklējumu Blīdenes kultūras
namā “Padomi precētiem pāriem”. Ja ir vēlēšanās apmeklēt šo pasākumu, pieteikties
pensionāru telpās un samaksājot par ieejas
biļetēm no 6- 8 EUR.
18. martā plkst. 13:00 “Rata” telpās
notiks biedrības kopsapulce, kurā atskatīsimies uz 2014. gada darbību un iepazīsimies ar bilanci par izlietotiem līdzekļiem.
Sapulcē piedalīsies Domes vadība, tāpēc

sagatavojiet sev interesējošus jautājumus
viņiem, būs arī pieaicināts apdrošināšanas
kompānijas speciālists, tāpēc jautājumus
arī viņam. Jaunpils bibliotēkas vadītāja
Inga Papendika iepazīstinās ar bibliotēkas
jaunumiem. Uz sapulci būs nodrošināts
transports. Atpakaļ ar skolnieku autobusu.
Tuvāka informācija pie saviem koordinatoriem.
27. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā mūsu organizētais starppagastu
draudzības pasākums “Pretī pavasarim”.
Dalības maksa 2 EUR biedriem, pārējiem
3 EUR un līdzi ņemt groziņu un saulainu
garastāvokli.
9. jūnijā būs ekskursija uz Jelgavu un

“Baskāju taku “ Valgumā.
20. un 21. augustā organizējam 2 dienu
ekskursiju uz Latgali - Daugavpils, Rēzekne, pa ceļam apskatot ievērojamus objektus.
Ekskursijas aprakstu varēsiet saņemt pensionāru telpās, piesakoties un iemaksājot
dalības maksu. Sāciet jau laicīgi plānot.
Sāciet maksāt biedru naudu 5 EUR
gadā. Biedru nauda jāsamaksā līdz 1. jūlijam.
Izsakām pateicību Kasparam Brikulim par kārtējo koka darbiņu dāvinājumu
pensionāru biedrības telpām!
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece

DĀMU KLUBA AKTUALITĀTES
Sācies jaunais Zilās kazas gads! Arī
dāmu klubs “Vīgriezes” to sācis ar ņipru un
darbīgu palēcienu.
4. janvārī ar līnijdejām kuplinājām
pensionāru eglītes pasākumu Jaunpils pilī.
Domājam, ka daudziem sagādājām prieku.
22. janvārī kopā ar vidusskolas pašdarbniekiem devāmies uz pansionātiem “Rauda”
un “Ķīši”, lai arī tur sniegtu priekšnesumus.
11.februārī kopā ar Annenieku - Kaķenieku dāmu klubu būs kopīgais teātra apmeklējums Nacionālajā teātrī. Nākošais teātra
apmeklējums 7. martā Dailes teātrī uz izrādi ‘’Bavarī kundze”. Ja ir vēlēšanās braukt,
zvaniet Intai Krūmiņai.
Arī pagājušo gadu noslēdzām ar trīs
jaukiem pasākumiem. 13. decembrī dejojām audžu ģimeņu pasākumā Rīgā. Piedalījāmies Ziemassvētku ieskaņas koncertā
Jaunpils pilī. Apmeklējām Gadu mijas kon-

certu Nacionālajā teātrī.
Novēlam visiem raženu un darbiem ba-

gātu Zilās kazas gadu!
Dāmu kluba “ Vīgriezes” vārdā Indra

TIEKAS BIEDRĪBU VADĪTĀJI
29.janvārī „Ratā” tikās biedrību vadītāji,
lai ikgadējā sanāksmē atskatītos uz labajiem darbiem iepriekšējā gadā un uzzinātu,
kas jauns gaidāms šajā.
Pirms gada tiekoties šādā pašā sanāksmē lēmām, ka galvenais veiksmes noslēpums biedrību darbībai ir SADARBĪBA. To
arī apstiprināja veiksmīgā sadarbība un iekļaušanās Novada svētku pasākumu organizēšanā un kuplināšanā. Pagājušajā gadā
mūsu biedrību pieredzi skatījuši, vērtējuši,
pārņēmuši gan Latvijas , gan ārzemju ciemiņi. 2014.gadā biedrības turpināja īstenot
dažādu fondu finansētus projektus, par kuriem arī biedrību vadītāji dalījās pieredzē,
t.i.:

Pensionāru biedrība „Jaunpils” īstenoja ELFLA LEADER programmas projektu
„Āra trenažieru uzstādīšana Jaunpils novadā” vasaras sākumā atklājot āra trenažieru
laukumu Jaunpils centrā, biedrība turpina
īstenot arī Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētu projektu „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies’;
Biedrība „Kultūras laboratorija” tikko
pabeigusi īstenot projektu „Trenažieru zāles
izveidošana Jaunpilī””, izremontējot telpas
un aprīkojot tās ar daudzveidīgiem trenažieriem „Kalna skolā”;
Biedrība „Vējmalas” īstenoja projektu
„Prieka dzirkstis Vējmalās”, iekārtojot sporta aktivitāšu laukumu pie daudzdzīvokļu

www.jaunpils.lv

mājām „Vējiņi” un „Aizvēji”.
Mednieku biedrības „Jaunpils” īstenotais projekts „Automātisko šķīvīšu metamo
iekārtu iegāde biedrības darbības pilnveidošanai” ļauj biedrībai veiksmīgāk organizēt gan šaušanas treniņu nodarbības, gan
sacensības.
Biedrība”7 balles” 2014.gadā realizēja
projektu „Radošā meistardarbnīca 2.kārta
– Rokdarbi” iegādājoties aprīkojumu dažādu radošo darbnīcu organizēšanai ;
Biedrība „Jaunpils RAC „Rats”” 2014.
gadā īstenoja Borisa un Ināras Teterevu
fonda finansētu projektu „Virtuve vieno
jaunpiliešu paaudzes”, iekārtojot un aprīkoturpinājums 12.lpp.
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jot virtuvi biedrības telpās, kā arī organizējot apmācības un sadarbību senioriem un
jauniešiem, biedrība īstenoja arī Kopienu
iniciatīvu fonda projektu „Nāc pulkā”, organizējot radošās darbnīcas, apmācību programmu senioriem „Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas vecumā”,
darbības nodrošināšanai iegādājās kopētāju
un projektoru.
Savā pieredzē par novada domes finansēto projektu konkursu „Darām paši” dalījās projektu īstenotāji – biedrības „Kamene”, Pensionāru biedrība, Baznīcas atbalsta
b-ba, Tālavas- 2014.
Runājot par jaunumiem, kas saistās ar
biedrību darbības attīstību, Dace Adiņa
pastāstīja par iespēju biedrībām, ko nodrošinās pašvaldības iestāšanās apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”. Tas nozīmē,
ka uz vietas pašvaldībā turpināsim īstenot
projektus konkursa ”Darām paši ” noteiktajā kārtībā, taču projektu ideju un iznākumu vērtēs ne tikai domes veidota komisija, bet arī „SDL-Latvija” komisija un gada
labākais projekts tiks izvirzīts nominēšanai
un balvas iegūšanai valsts līmenī. Apvienība darbojas līdzīgi, kā Nīderlandiešu fonds
KNHM, kura finansētus projektus īstenoja
daudzas biedrības un iedzīvotāju grupas

24.janvārī Vija Zīverte un Dace Adiņa piedalījās svinīgā pasākumā Lielvārdes
kultūras namā, kurā pulcējās veiksmīgāko
iedzīvotāju projektu īstenotāji un fondu
pārstāvji, lai atskatītos uz līdz šim paveikto
sadarbībā ar Nīderlandes fondu “KNHM”
un pārietu jaunā kvalitātē.
Fonds “KNHM” deviņus gadus darbojās Latvijā, atbalstot Latvijas iedzīvotāju
centienus pilnveidot un uzlabot savu dzīves
vidi un nu šo uzdevumu turpinās Latvijas
pašvaldību savienības paspārnē izveidota
organizācija “Sabiedrība ar Dvēseli – Latvija” (SDL).
Deviņu gadu laikā “KNHM” ir sadarbojies ar pussimts pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, finansiāli atbalstījis
1739 mazo projektu īstenošanu un ieguldījis vairāk nekā 2 miljonus eiro Latvijas ekonomikā. Mūsu novadā ar KNHM finansējumu 2006., 2008. un 2010.gadā kopā īstenotas 30 iedzīvotāju idejas par EUR 21 500.
Pasākumā ietvaros notika oficiāla atvadīšanās no KNHM , t.i. noņemts KNHM
karogs un svinīgi uzvilkts “Sabiedrība ar
Dvēseli – Latvija” karogs.
Arī mūsu pašvaldība ir iestājusies Latvijas pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar

Jaunpils novada biedrību vadītāji kopsapulcē 29.01. 2015. „Ratā”
2006., 2008., 2010.gadā, kā arī labāko projektu grupas saņēma balvu un piedalījās
kopējā gada pasākumā vai nu „Lido” centrā
vai Lielvārdes kultūras namā. Biedrību projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmju
pilnveidošanai tiks organizētas mācības.
Piedalīšanās tajās būs viens no nosacījumiem, lai biedrība varētu startēt projektu
konkursā ”Darām paši ”.
Bŗīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vadītājs Māris Lagzdiņš pastāstīja par biedrības jaunumiem 2014.gadā, t.i. iegūto jauno
ugunsdzēsēju mašīnu, sasniegtajiem rezultātiem sacensībās. Māris arī atgādināja, ka

„RATA” ĪSZIŅAS

Dvēseli – Latvija”.
Janvāris „Ratā” turpinās kā kārtīgs ziemas mēnesi, kura tumšie vakari un pēcpusdienas jāizmanto savu zināšanu un prasmju
papildināšanai – turpinās angļu valodas
kursi pieaugušajiem un bērniem, Cigun
nodarbības, floristikas nodarbībā kopā ar
Gunu Misāni tika izveidoti savi „Sapņu
koki”, Radošajās pēcpusdienās kopā ar Intu
Finku apgūtas prasmes izgatavot ziedus
no filcauduma, kā arī izgatavot oriģinālas
brošas, izmantojot gluži netradicionālas
izejvielas – rāvējslēdzējus. Savukārt kopā
ar Pils kroga šefpavāri Sandru tika gatavoti
gardi un veselīgi ēdieni.
Februāra nodarbības:
pirmdienass, trešdienās – angļu valoda
pieaugušajiem
piektdienās – angļu valoda bērniem
3.02. plkst.15.00 – „Sutaša rotas lietu
gatavošana kopā Intu Finku.”
6.02. plkst.13.00 – Floristikas nodarbība Gunas Misānes vadībā „Sienas dekors”.
Būs nepieciešami dažādi floristikas materiāli, kurus var ņemt līdzi, vai arī iegādāties
pie pasniedzējas.
4.02 plkst. 14.00 - 16.00 (senioriem)
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sācies jauns gads un visiem vajadzētu atcerēties par savu līdzdalību ugunsdrošības
uzturēšanā ar veiktajiem līdzmaksājumiem
biedrības kontā.
Andris Prikazs iepazīstināja ar jauniešu
brīvprātīgā darba aktivizēšanas un uzskaites programmu novadā.
Jaunums, kura tīkamai norisei aicinātas
iesaistīties visas biedrības – gada nogalē rīkosim BIEDRĪBU BALLI!
Radošas domas un darbus, kā arī gandarījumu par padarīto vēlot šajā gadā –
Vija Zīverte

tēma “Mediju un žurnālistu loma mūsdienās” - žurnālista loma mūsdienu pasaulē
(Pētera Grestes dzīvesstāsts), ziņu saturs
(pateiktais un nepateiktais virsrakstos un
fotogrāfijās, dažādos ziņu avotos - patiesība
un meli)
05.02.(cet) 10.02., 17.02., 24.02.
plkst.16.30 Ci-gun nodarbības
Ci-gun ir sena austruma vingrošanas
tehnika, CI - nozīmē enerģija un GUNdarbs, tātad Ci-gun ir darbs ar ķermeņa
iekšējo enerģiju, ja gribi
- atgūt, iegūt, nostiprināt dzīves
enerģiju;
- iepazīt, iemīlēt savi ķermeni;
- uzlabot savu veselību un dzīves
kvalitāti,
pievienojies Ci-gun ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās, vada Rita Grīnfogele, Ci-gun instruktors, Igora Kudrjavceva
skolniece.
Dalības maksa 4eiro, pensionāriem
3eiro.
10.02. plkst.12.00 –nodarbību dārzkopībā vadīs SIA Puķu lauki vadītāja Sanita
Reinberga. Nodarbības tēmas – 1.Ilgi un
bagāti ziedošas ziemcietes. 2.Graudzāles.
Aicinājums jau nākot uz nodarbību pado-
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māt par sev svarīgiem jautājumiem par šīm
tēmām.
11.02. plkst.9.00 - 11.00 motivācijas
programma jaunajām māmiņām- tēma
“Pārtikas drošība Latvijā un pasaulē” - veselīgs, sabalansēts uzturs; uztura grupas un
ģimeņu ēšanas paradumi dažādās valstīs
(bads un tā cēloņi - mīti un patiesība); manas ģimenes receptes (pieredzes apmaiņa)
12.02. plkst. 13:00 nodarbība virtuvē ar

NOVADĀ
Sandru Zariņu.
19.02 plkst.13.00 diskusija ar iedzīvotājiem- biedrību aktīvistiem, uzņēmējiem,
deputātiem par Vietējās rīcības grupas stratēģiju jaunajam plānošanas periodam.
Marta nodarbības:
plkst 10.30 uz semināru grāmatvedībā
aicināti pašnodarbinātie, kā arī mazo uzņēmumu īpašnieki, grāmatveži. Semināru

Jaunpils vēstis 13.
vadīs Inga Pumpure - Finanšu konsultante
grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos, Latvijas Biznesa koledžas, Grāmatvedības studiju virziena pasniedzēja, klausītāju atzīta lektore. Izmantosim iespēju, ka šis
seminārs notiks pie mums Jaunpilī. Dalībnieka līdzmaksājums –EUR 10. Lūdzu pieteikties pie Vijas Zīvertes (mob.29330697
vai vija.ziverte@jaunpils.lv)

JAUNPILS NOVADNIEKI – JUBILĀRI 2015.GADĀ
Pirms 525 gadiem

ɶɶ 1490.gadā dzimis Tīss fon der Reke
- Livonijas ordeņa komturs, vācbaltu
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 450 gadiem

ɶɶ 1565.gadā dzimis Matiass fon der
Reke - vācbaltu muižnieks, Jaunpils
pils īpašnieks

Pirms 425 gadiem

ɶɶ 1590.gadā dzimis Matiass fon Rambovs (Rambovius) – garīdznieks,
Jaunpils draudzes mācītājs

Pirms 345 gadiem

ɶɶ 1670.gada 15.jūlijā dzimis Johans
Zigismunds fon der Reke - vācbaltu
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 180 gadiem

ɶɶ 1835.gada 31.oktobrī dzimis Krišjānis Barons – folklorists, publicists,
rakstnieks

Pirms 165 gadiem

ɶɶ 1850.gada 24.janvārī dzimis Oskars
Šepskis – ērģelnieks, mūzikas kompozīciju autors, diriģents, mūzikas
skolotājs

Pirms 155 gadiem

ɶɶ 1860.gadā 9.augustā dzimis Teodors
Bergs – skolotājs, biškopis

Pirms 150 gadiem

ɶɶ 1865.gadā dzimusi Marija Grīnfogels
– politiski represētā

Pirms 140 gadiem

ɶɶ 1875.gada 8.maijā dzimis Vilhelms
Heinrihs Ernests fon der Reke – vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks
ɶɶ 1875.gada 5.jūnijā dzimis Kārlis Judovics – Jaunpils piensaimnieku valdes priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
ɶɶ 1875.gadā dzimis Hermanis Šmits -

politiski represētais
ɶɶ 1875.gadā dzimusi Amālija Ceronis politiski represētā
ɶɶ 1875.gada 7.maijā dzimis Žanis
Brikšķe – kancelejas darbinieks

Pirms 135 gadiem

ɶɶ 1880.gada 3.martā dzimis Roberts
Šūmanis – izglītības darbinieks, Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris
ɶɶ 1880.gada 16.decembrī dzimis Fricis
Briedis – Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
ɶɶ 1880.gadā dzimis Alberts Ķergalvis politiski represētais
ɶɶ 1880.gadā dzimusi Jūle Zoltnere politiski represētā
ɶɶ 1880.gadā dzimis Augusts Tone - politiski represētais

Pirms 130 gadiem

ɶɶ 1885.gada 19.septembrī dzimis Ernests Runge - Latvijas armijas virsnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks
ɶɶ 1885.gadā dzimis Jānis Bērtaitis politiski represētais
ɶɶ 1885.gadā dzimusi Elizabete Freimane - politiski represētā

Pirms 125 gadiem

ɶɶ 1890.gada 3.martā dzimis Žanis
Eniņš – izglītības darbinieks
ɶɶ 1890.gada 20.septembrī dzimis Ernests Kristaps Kārkliņš - pulkvedis
ɶɶ 1890.gadā dzimusi Marija Bērziņa politiski represētā
ɶɶ 1890.gadā dzimusi Hilda Alīda Tone
- politiski represētā

Pirms 120 gadiem

ɶɶ 1895.gadā dzimusi Milda Grants politiski represētā

Pirms 115 gadiem

ɶɶ 1900.gada 7.maijā dzimusi Anna
Ziediņa - Jaunpils lopkopības skolas
lauksaimniecības speciāliste
ɶɶ 1900.gada 29.maijā dzimis Nikolajs
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Bulmanis – militārs darbinieks, kara
lidotājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

Pirms 110 gadiem

ɶɶ 1905.gadā dzimusi Marta Liģere politiski represētā
ɶɶ 1905.gadā dzimusi Marta Skujiņa politiski represētā

Pirms 105 gadiem

ɶɶ 1910.gadā dzimis Žanis Freimanis politiski represētais
ɶɶ 1910.gadā dzimis Kārlis Androvics politiski represētais

Pirms 100 gadiem

ɶɶ 1915.gadā dzimusi Leokādija Grauze
- politiski represētā
ɶɶ 1915.gadā dzimis Pēteris Zoltners politiski represētais

Pirms 95 gadiem

ɶɶ 1920.gada 13.maijā dzimis Herberts
Stegenburgs – Struteles un Sātu draudžu mācītāja palīgs
ɶɶ 1920.gada 18.maijā dzimis Alfrēds
Laukenbergs – piensaimniecības speciālists, Jaunpils pienotavas direktors
ɶɶ 1920.gada 3.jūnijā dzimis Arnolds
Jēkabsons - politiski represētais
ɶɶ 1920.gadā dzimusi Velta Freimane politiski represētā

Pirms 90 gadiem

ɶɶ 1925.gada 13.janvārī dzimusi Ella
Baumane – lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1925.gada 8.februārī dzimis Jānis
Lapiņš - ilggadējs Jaunpils ciema padomes priekšsēdētājs
ɶɶ 1925.gada 26.jūlijā dzimusi Zenta
Ozoliņa - grāmatvedības darbiniece,
Jaunpils audēju pulciņa dalībniece
ɶɶ 1925.gada 27.septembrī dzimusi
Dzidra Štolcere – lauksaimniecības
darbiniece
turpinājums 14.lpp.

14. Jaunpils vēstis
turpinājums no 13.lpp.

ɶɶ 1925.gada 1.novembrī dzimusi Helēna
Anaite - ilggadēja Jaunpils vidusskolas
skolotāja
ɶɶ 1925.gadā dzimusi Valija Līdaka - politiski represētā

Pirms 85 gadiem

ɶɶ 1930.gada 1.janvārī dzimis Aivars Ziemelis - lauksaimniecības speciālists
ɶɶ 1930.gada 10.janvārī dzimis Jānis Liepa - ilggadējs dziedāšanas tradīciju
kopējs, Jaunpils vēsturisko notikumu
apzinātājs
ɶɶ 1930.gada 9.aprīlī dzimis Leopolds
Sleinis - politiski represētais
ɶɶ 1930.gada 18.aprīlī dzimusi Ieva Logina - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1930.gada 19.aprīlī dzimusi Ruta Jansone - ilggadēja Jaunpils vidusskolas
skolotāja, Tautas daiļamata meistare
ɶɶ 1930.gada 31.jūlijā dzimusi Smaida
Rašmane - pastniece
ɶɶ 1930.gada 11.septembrī dzimusi Dzidra Jauce - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1930.gada 5.oktobrī dzimusi Albīne
Baufāle - ilggadēja Jaunpils vidusskolas skolotāja
ɶɶ 1930.gada 25.oktobrī dzimusi Ilga Jurevica - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1930.gada 18.decembrī dzimis Dailonis Nordens - saldēšanas iekārtu mehāniķis
ɶɶ 1930.gada 16.decembrī dzimusi Erna
Burkāne - lauksaimniecības darbiniece

Pirms 80 gadiem

ɶɶ 1935.gada 9.janvārī dzimusi Dzidra
Rulle – lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1935.gada 20.februārī dzimusi Leontija Valaine - piensaimniecības darbiniece
ɶɶ 1935.gada 7.martā dzimusi Nadežda
Butkeviča - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1935.gada 15.martā dzimusi Velta Auziņa - politiski represētā
ɶɶ 1935.gada 25.martā dzimis Juris Auzāns - ilggadējs Jaunpils vidusskolas
skolotājs, Jaunpils jauktā kora dziedātājs
ɶɶ 1935.gada 12.aprīlī dzimis Leons
Učelnieks - šoferis
ɶɶ 1935.gada 30.aprīlī dzimusi Rita Birģele - lauksaimniecības speciāliste
ɶɶ 1935.gada 15.jūlijā dzimusi Hilda
Vegnere - ilggadēja Jaunpils slimnīcas
medmāsa un slimnīcas vēstures apzinātāja, Jaunpils jauktā kora dziedātāja

NOVADĀ
ɶɶ 1935.gada 18.septembrī dzimusi Lidija Nipāne - tehniskā darbiniece
ɶɶ 1935.gada 10.oktobrī dzimis Maigonis
Juris Siliņš - celtnieks
ɶɶ 1935.gada 16.oktobrī dzimusi Rozīte
Maiga - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1935.gada 8.novembrī dzimis Mārtiņš
Ķenga - politiski represētais
ɶɶ 1935.gada
11.novembrī
dzimis
Osvalds Stankus – šoferis, mednieks
ɶɶ 1935.gada 19.novembrī dzimis Roberts Arbidāns - celtnieks
ɶɶ 1935.gadā dzimusi Irma Liberte - politiski represētā

Pirms 75 gadiem

ɶɶ 1940.gada 2.janvārī dzimis Staņislavs
Pabērzs - Kurzemes VC un MAS speciālists
ɶɶ 1940.gada 21.janvārī dzimusi Marta
Arbidāne – grāmatvede, Nopelniem
bagātā kolhozniece
ɶɶ 1940.gada 1.februārī dzimusi Biruta
Grīnfogele - lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1940.gada 12.februārī dzimis Juris
Georgs Tārs - publicists, gleznotājs,
mākslas vēsturnieks
ɶɶ 1940.gada 19.aprīlī dzimis Edvīns Kalniņš – Latvijas Arhitektu savienības
biedrs, Jaunpils kultūrvēsturiskā centra projektēšanas darbu vadītājs
ɶɶ 1940.gada 23.aprīlī dzimis Gunārs
Graudiņš - lauksaimniecības darbinieks
ɶɶ 1940.gada 28.aprīlī dzimusi Zenta Plezere – Jaunpils vidusskolas skolotāja,
Tukuma Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļas vadītāja
ɶɶ 1940.gada 17.maijā dzimusi Maiga Siliņa - tehniskā darbiniece
ɶɶ 1940.gada 8.jūlijā dzimusi Vizbulīte
Valujeva - lopkopības darbiniece
ɶɶ 1940.gada 3.septembrī dzimis Jēkabs
Amatnieks - lauksaimnieks
ɶɶ 1940.gada 20.septembrī dzimis Ojārs
Baraks - elektriķis
ɶɶ 1940.gada 20.oktobrī dzimusi Austra
Sipeniece - lauksaimniecības speciāliste, sabiedriska darbiniece
ɶɶ 1940.gada 4.novembrī dzimis Valdis
Krūmiņš – lauksaimnieks
ɶɶ 1940.gada 29.novembrī dzimusi Biruta Papendika - lopkopības darbiniece
ɶɶ 1940.gada 15.decembrī dzimusi Melita Goža – tehniskā darbiniece
ɶɶ 1940.gada 22.jūnijā dzimusi Silva Reinfelde – pārtikas tehnoloģe
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Pirms 70 gadiem

ɶɶ 1945.gada 11.janvārī dzimusi Vilma
Kaulukāne – Jaunpils vidusskolas skolotāja
ɶɶ 1945.gada 24.februārī dzimusi Lidija
Grietēna - lauksaimniecības speciāliste
ɶɶ 1945.gada 16.martā dzimusi Anita
Štosa - lauksaimniecības speciāliste
ɶɶ 1945.gada 25.martā dzimis Jānis Kalniņš - politiski represētais
ɶɶ 1945.gada 30.maijā dzimusi Mārīte
Stankus - lopkopības darbiniece
ɶɶ 1945.gada 5.jūnijā dzimis Juris Grovers – skolotājs, auto apmācības pasniedzējs Jaunpils vidusskolā, 1991.
gada barikāžu dalībnieks
ɶɶ 1945.gada 19.jūnijā dzimis Pāvels Rakovs - šoferis
ɶɶ 1945.gada 25.jūnijā dzimusi Rita Pašule – lauksaimniecības darbiniece
ɶɶ 1945.gada 3.jūlijā dzimis Guntis Siliņš
- mehanizators
ɶɶ 1945.gada 13.jūlijā dzimis Egils Papendiks - autoatslēdznieks
ɶɶ 1945.gada 1. augustā dzimusi Dzintra
Eglīte - izglītības un kultūras darbiniece
ɶɶ 1945.gada 14.augustā dzimis Andris
Vilks - filozofs, pasniedzējs
ɶɶ 1945.gada 13.septembrī dzimis Andris Auns - atslēdznieks
ɶɶ 1945.gada 27.oktobrī dzimis Ēriks
Bērziņš - mehanizators
ɶɶ 1945.gada 5.oktobrī dzimis Kārlis
Šteins - šoferis, mežzinis
ɶɶ 1945.gada 28.decembrī dzimusi Olita
Graudiņa - tirdzniecības darbiniece
ɶɶ 1945.gadā dzimusi Zenta Gruntmane
- politiski represētā

Pirms 65 gadiem

ɶɶ 1950.gada 26.janvārī dzimis Ēriks Valērijs Kazmins - zemessargs, numismāts, Atmodas notikumu dalībnieks
ɶɶ 1950.gada 15.aprīlī dzimis Ēriks Strautiņš - kolhoza „Darba spars” priekšsēdētājs, pašvaldības deputāts, Jaunpils
novusa kluba vadītājs
ɶɶ 1950.gada 30.oktobrī dzimis Arvīds
Jakovels – lauksaimniecības un darba
aizsardzības speciālists, pašvaldības
deputāts
ɶɶ 1950.gada 12.decembrī dzimis Aivars
Dātavs - jurists, sabiedrisks darbinieks, uzņēmējs
Plašāku informāciju par jubilāriem var iegūt Jaunpils muzejā
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Jauns gads mums iesācies ar ieceru, vēlmju un ideju apkopošana, kas vienā vārdā
būtu saucams 2015. gada budžets. Jaunpils
muzeja darbībā mums izvirzīti šādi mērķi
Nodrošināt Jaunpils kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.
Nodrošināt muzeja izstāžu daudzveidību.
Veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju
līdzdalību Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Organizēt pasākumus, kas popularizē
Jaunpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma unikalitāti.
Diena ar radošu dzirksti-tā varētu
teikt par 24. janvāri, kurā jau zvaigznēs bija
ierakstīts , ka veiksies viss, kas saistāms ar
radošām lietām. Un , lai diena izmantotu
šīm nodarbēm pilnībā, tad rītu iesākām
ar Artura Kristiņa jubilejas izstādes noslēguma pasākumu, kurā sacījām paldies par
viņa radošo veikumu. Paldies visiem ,kuri
ar savu klātbūtni, laba vēlējumiem bija klāt
šajā pasākumā. Šī diena bija īpaša arī deviņām jaunpilniecēm, kuras uzsāka apgūt
zīmēšanas prasmes mākslinieces Ingemāras Treijas vadībā un solījumu savus darbus
atrādīt pēc gada.

MUZEJA ZIŅAS

MUZEJA ZIŅAS

Barikāžu laiku atceras 4.klases audzēkņi
par savas mājas, vietas, dzimtas vēsturi. Katras ģimenes stāsts veidos pozitīvas
emocijas, ģimeniskumu un būs labāki par
jebkuru vēstures grāmatu.
„Latvijas pagastu dižošanās”-tā grāmatu ”Latvijas novadu dārgumi” atklāšanas
ceremonijā 29. janvārī raksturoja Anna Žīgure. Šīs grāmatas veidošanā piedalījušies
73 Latvijas novadi un lasītāju izved krustu
šķērsu pāri valstij un cauri laikiem. Vēsturniece Irina Zeibarte visus aicināja tālākai
sadarbībai- „Varbūt visi kopā izveidosim
vēl vienu grāmatu Latvijas novadu vēstures
liecību un liecinieku- lietu, vietu un cilvēku
, kas izstāstītu Latvijas vēsturi simt gados.”
Grāmata ir īpaša arī Jaunpils novadam, jo
tajā ir trīs mūsu novada dārgumu apraksts.
Interesentiem šo skaisto un vērtīgo izdevumu ir iespējams iegādāties muzejā par
izdevniecības cenu.

Artura Kristiņa jubilejas izstādes noslēgums

Latvijas un Jaunpils novada dārgumi

Artura Kristiņa 80. jubilejas torte Jaunpils
muzejā
Barikāžu laiku atceroties- Jaunpils
muzejā visa mēneša garumā bija aplūkojama izstāde par šo vēstures posmu. 20. janvārī izstādi apmeklēja Jaunpils vidusskolas
4. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Daci
Adiņu. Bērniem ir ļoti liela interesi par vēsturiskām liecībām un notikumiem-tādēļ
lūgums vecākiem un vecvecākiem stāstīt

Pirmais 2015.gada projekts- janvārī
sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijā izvērtēšanai. Esam iecerējušas restaurēt
īpašu ceļojuma lādi, kas attiecināma uz
18.gadsimtu un pēc restaurācijas papildinātu Pilskunga kabineta interjeru, tā nodrošinot ne vien krājuma priekšmetu saglabāšanu , bet arī tā pieejamību apmeklētājiem.
Dāvinājumi-aizvadītajā mēnesī esam
saņēmušas vairākus ļoti vērtīgus dāvinājumus- Edgars Arājs Jaunpils muzejam uzdāvināja savu grāmatu „Ko vēsta uzraksti
Gūtmaņalā”. Par šo grāmatu viņš 2014. gadā
saņēmis Siguldas novada domes pateicības
rakstu. Edgars Arājs strādājis Jaunpilī par
ciltslietu zootehniķi. Brīvajā laikā spēlējis
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Jaunpils vēstis 15.

Jaunpils estrādes ansamblī. No 1967. gada
viņš dzīvo Siguldā. Pēc aiziešanas pensijā,
spēlējis blokflautu Gūtmaņalā ekskursantiem par prieku. Tā arī radusies interesi
izpētīt Gūtmaņalas uzrakstus. Edgars Arājs
arī Jaunpils muzejam atdāvinājis priekšmetus un fotogrāfijas par Jaunpilī pavadīto
laiku.
Andris Bērziņš mums uzdāvināja unikālu izdevumu, kas iznākusi nelielā eksemplāru skaitā- „Smuku muižas vēsture”.
Lācis Artūrs muzejam uzdāvināja foto
piederumu kolekciju, bet Aija Zāgmane
fotogrāfijas par sporta aktivitātēm 70-tajos
gados Jaunpilī.
„Ziedi ar terpentīna smaržu”- tā saucas
mākslinieces Snežanas Tišleres gleznu izstāde, kas līdz 1. martam būs aplūkojama
izstāžu zālē.

“Ziedi ar terpentīna smaržu”
Savukārt ekspozīciju zālē no 31. janvāra sagatavota un izvietota piemiņas izstāde
mūsu novadniekam Oskaram Šepskim.
Par Jaunpils aptiekas un aptiekāru
vēsturi- 170 gadu garumā būs nākamās
vēsturiskās izstādes stāsts. Nav cilvēka
Jaunpilī un tās apkārtnē, kas nezina Jaunpils aptieku, kuras vēsture veidojusies uz
170 gadus veciem pamatiem. Tajā visos laikos saimniekojuši iejūtīgi un zinoši darbinieki. Jaunpils aptieka ir īpaša gan ar savu
vēsturisko iekārtojumu, gan zinošajiem un
iejūtīgajiem darbiniekiem. Senās aptiekas
vēsture nav iekalta ne memoriālā plāksnē,
ne bijušo un esošo aptiekāru portretos pie
sienas, tādēļ uzskatām par savu pienākumu
tās vēstures apzināšanu. Aptiekas darbinieku laipnība, iejūtība, vēlēšanās palīdzēt
slimajiem cilvēkiem ir nenovērtējama. Ļoti
daudz vizuāla materiāla mums dāvājusi bijušo aptiekāru Šķesteru meita Inta Eglāja.
Aicinām arī pārējos jaunpilniekus vakaros
pašķirstīt savus albumus. Varbūt tajos atradīsiet ar aptieku saistītu ļoti vērtīga liecību.
Novadnieku kalendārs- šajā avīzes numuriņā publicējam 2015. gada īpašos jubilārus. Lūgums zvanīt uz muzeju, ja pamanāt kādu neprecizitāti vai kļūmīti.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka un Zinta Arika
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Ir sapņi, kas piepildās
Un ir sapņi, kas ir un paliek vienkārši sapņi.
Sapņo un varbūt tieši šodien
kāds Tavs sapnis piepildīsies!

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic:
Dauksti Skaidrīti, Ēķi Juri, Freimani Inetu
Supi Antru, Polmani Lienīti, Grietēni Lidiju
Grīnfogeli Birutu, Mačiņu Ilgu, Valaini Leontiju
Darģeli Tamāru, Joksti Regīnu, Ķiņķeri Austru
Ņikiforovu Emīliju, Pētersonu Ojāru
Pūguli Kārli, Siliņu Valdu, Sprūdi Valeriju!

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur laimiņa mūžu raksta
Mazajai meitiņai.

Sveicam vecākus ar meitiņas
Annikas Bikavas piedzimšanu!

Lai jūsu sirdis tāpat kā ogle prot
Dot spēku citiem, pati sadegot.
			(J. Silazars)

Jaunpils novada Dome
sveic jaunlaulātos:
KRISTAPU DZILNU UN BAIBU VEĻIKĀNOVU,
ULDI HARTMANI UN SARMĪTI SOKOLOVSKU!

Labiekārtošanas dienesta ziņas

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos Pēterim Baranovskim,
Zintai Mielavai un Andrim Zaņķim par man sniegto
palīdzību plūdu gadījumā.
Mārīte Ķergalve

Seko Jaunpils
novada Domei
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads

SEKO

Jaunpils novada Domei
draugiem.lv
un www.jaunpils.lv

Februārī turpinās sauso, bīstamo un mazvērtīgo koku
izzāģēšana novada teritorijā un arī malkas piegāde
trūcīgajiem iedzīvotājiem.
28.-29. janvārī tika nozāģēta nokaltusī goba pie pils
un veikti 6 koku vainagu sakopšanas darbi izzāģējot
sausos zarus.

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O. Vācietis)

JAUNPILS NOVADA DOME IZSAKA LĪDZJŪTĪBU

Jaunpils novada domes izdevums.
TUVINIEKIEM, MŪŽĪBĀ PAVADOT
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Lidiju Treimani, Druvi Džeriņu, Jāni Reiķi.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”.
Metiens 950 eks.
www.jaunpils.lv

