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2016. gada februāris

28.01.2016. SĒDĒ
PIEŅEMTIE LĒMUMI
- nolēma piedzīt no SIA “Bonso” nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu;
- atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem „Zeltiņi” un „Vētras”;
- nolēma dzīvokļu īrniekiem pārdot dzīvoļus „Levestes Zemgaļi” -1 un „Laimas” Nr.3;
- apstiprināja nekustamā īpašuma „Timotiņi” zemes vienības
sadales projektu;
- precizēja zemes platību īpašumā „Igauņi”, pēc zemes vienības
sadalīšanas un robežu instrumentālās uzmērīšanas dabā;
- Sociālā dienesta vadītāju Initu Lapiņu atbrīvoja no Bāriņtiesas
locekļa amata pienākumu pildīšanas;
- nolēma 2016. gada 1. februāri izveidot struktūrvienību „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa”. Akceptēja Baibas Rasas
kandidatūru Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītājas
amatam;
- apstiprināja Nolikumu Nr. 1/2016. „Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas nolikums”;
- apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 2/2016 „Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”;
- apstiprināja Noteikumus Nr. 2/2016. „Par Jaunpils sporta
nama maksas pakalpojumiem”;
- apstiprināja 2015. gada budžeta izpildi:
Pamatbudžets:

Speciālais budžets:

Ziedojumu budžets:

EUR
Atlikumsuz01.01.2015.

151057.00

Ieņēmumi

2668567.00

Saņemts kredīts

671214.00

Izdevumi

2897945.00

Atmaksāts kredīts

256901.00

Atlikums uz 31.12.2015.

335992.00

Atlikums uz 01.01.2015.

46967.00

Ieņēmumi

102113.00

Izdevumi

117132.00

Atlikums uz 31.12.2015.

31948.00

Atlikums uz 01.01.2015.

1003.00

Ieņēmumi

4693.00

Izdevumi

4735.00

Atlikums uz 31.12.2015.

961.00

- apstiprināja atlīdzību par privāto mobilo tālruņu lietošanu darba
vajadzībām;

Cienījamie Jaunpils novada
zemnieki un uzņēmēji

Aicinām pagodināt ar savu klātbūtni
Jaunpils novada “Zemnieku un uzņēmēju balli 2016”
Š.g. 19. februārī plkst. 19:00 Viesatu kultūras namā
Pasākumā iecerēts:
Jaunpils novada Domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres uzruna
Atslodzei no ikdienas vieglas melodijas -muzikāls sapņojums
Jaunpils pašvaldības izpilddirektora Pētera Baranovska informācija
Jaunpils novada Domes Attīstības nodaļas aktuālākā informācija
Kandavas partnerības valdes priekšsēdētājas Intas Haferbergas uzruna
Jaunpils novada zemnieku un uzņēmēju prezentācijas
Diskusijas ar kafijas tasi rokā un nelieli pārsteigumi
Par deju ritmu rūpēsies atraktīvā grupa “Sienāži”
Lai būtu spēks dancot, groziņā var līdzi ņemt īpašos vakara
gardumus un veselības dzērienus
Lai mēs veiksmīgāk varētu plānot pasākumu, lūgums -savu dalību pasākumā
apstiprināt līdz 17.februārim, zvanot tel. 20204694 vai rakstot
baiba.rasa@jaunpils.lv
Ar cieņu
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere

- apstiprināja degvielas mēneša normas pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri personīgās automašīnas lieto
darba vajadzībām;
- apstiprināja Nolikumu Nr. 3/2016. „ Par grozījumiem 2013.
gada 13. februāra Nolikumā Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību””;
- apstiprināja domes deputāta atalgojumu, pašvaldības iestāžu
un domes struktūrvienību amatu un amatalgu sarakstus;
- apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Par Jaunpils
novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”;
- apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 3/2016 „Par Jaunpils
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
- apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā”
- apstiprināja aktualizēto Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānu un - Investīciju plānu 2015.2018. gadam.
- apstiprināja Domes un domes komiteju sēžu grafiks 2016.
gada 1. pusgadam

Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā un audio ierakstuar iepazīties mājas lapā
www.jaunpils.lv

www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa
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Paskaidrojuma raksts par Jaunpils novada pašvaldības
2016.gada budžetu
Jaunpils novada pašvaldības budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu laika posmam no
2012.-2018.gadam un ievērojot likumus un normatīvos aktus, kas
regulē pašvaldības darbības jomas.
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats,
kas tiek apstiprināts, kā pašvaldības saistošie noteikumi.
Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir
ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka,
kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2016. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra, sports,
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un apsaimniekošana, vides
labiekārtošana un sociālā aizsardzība.
Sastādot 2016. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centusies ņemt vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti un pakalpojumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai svarīgajās jomās.
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īstenošanā tiks piesaistīti Eiropas savienības fondu un Valsts kases
aizdevumu līdzekļi. Lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu
pieejamību tiks izveidots Klientu apkalpošanas centrs un Sociālā
dienesta telpas pirmajā stāvā pagājušajā gadā atjaunotajā ēkā “Ērģelnieki”, kā arī veiksim virkni dažādu organizatorisku pārmaiņu,
kas uzlabos pakalpojumu kvalitāti. Tiks izstrādāti tehniskie projekti pašvaldībai piederošās ēkas “Lodes” pārbūvei, Pils jumta,
fasādes un jumta stāva izbūvei, Pils parka atjaunošanai. Plānojam
uzsākt skolas sporta laukuma pārbūves projekta un pirmsskolas
iestādes telpu paplašināšanas projekta izstrādi. Turpināsies darbs
pie ciematu centru publiskās vides, parku un pieguļošo teritoriju
sakārtošanas. Budžeta speciālajā sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanai, melnā seguma pārklāšanai, satiksmes
drošības organizēšanai, grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma remontiem un izbūvei, kā arī ceļu kā inženiertehnisko būvju
reģistrēšanai, ekspertu slēdzienu par ceļu stāvokli saņemšanai un
pārbūves projektu izstrādei par prioritāri pārbūvējamiem atzītiem
ceļa posmiem ar grants segumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Dabas resursu izmantošanas
nodokļa speciālā budžeta sadaļā saņemtos līdzekļus paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā.
Ieņēmumu prognoze 2016. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu
kopējais apjoms ir EUR 2 244 660, kas ir par 7.64% vairāk salīdzinājumā ar 2015. gada plānotajiem ieņēmumiem un par 15.89%
mazāk nekā faktiskie 2015.gada ieņēmumi. Plānoto ieņēmumu samazinājumu pret 2015.gada faktiskajiem ieņēmumiem veido tas,
ka 2015.gadā tika gūti būtiski ieņēmumi no pašvaldības īpašumu
pārdošanas.
Pamatbudžets ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas
no:
- nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN),
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
- nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi no uzņēmējdarbības,
valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu kapitalizācijas;

- ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
- transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pedagogu
darba samaksai), kā arī dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Finanšu līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 335
992 apmērā.
Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa kategorijām bez atlikuma uz gada sākumu ir skatāms attēlā Nr.1.

Attēls Nr.1
Jaunpils novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu struktūra
EUR un ieņēmumu grupu procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā
Izdevumu prognoze 2016. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais
apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots EUR
2 370 652 apmērā. Papildus ir nesadalītā daļa jeb rezerves fonds,
kas sastāda EUR 210 000.
Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.2. Atšifrējums pa klasifikācijas kodiem pievienots saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada domes 2016. gada budžetu” 2. pielikumā.

Attēls Nr.2.
Jaunpils novada pašvaldības 2016.gada izdevumu sadalījums
EUR un procentuālais īpatsvars kopējo izdevumu plānā.

www.jaunpils.lv
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Speciālā budžeta prognoze 2016. gadam
Finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2016.gada
1.janvāri ir EUR 31 950 apmērā.
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas EUR 101 658 apmērā t.i. par 7.88% vairāk nekā 2015. gadā
un Dabas resursu nodokļa EUR 7500 plānotajiem ieskaitījumiem.
Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plānots EUR 119 779 apmērā. Summa veidojas no šī gada mērķdotācijas un atlikuma no 2015. gadā neizlietotajiem līdzekļiem.
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus plānots izmantot atkritumu apsaimniekošanai publiskajās vietās, upju
gultņu attīrīšanai no kritušajiem kokiem, notekūdeņu analīzēm,
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3.

aku izbūvei Viesatu kapos.
Pašaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi uz
2016. gada 1. janvāri neatmaksāto aizdevumu kopsumma sastāda
EUR 1652216.94, 2016.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 130 052 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansējums realizētajiem projektiem, pēc saņemšanas tiek iegrāmatots
pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai.
Šobrīd ir spēkā trīs galvojumu līgumi: ar SIA “AAS “Piejūra”” par
atkritumu apsaimniekošanu un divi līgumi ar SIA “Jaunpils Pils”
Sporta nama remontam un Pils remontam.

IZRAKSTS NO SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. 1/2016
„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
Noteikt novada domes 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumus
EUR 2580652.00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 335992.00.
Noteikt novada domes 2016.gada pamatbudžeta izdevumus
EUR 2580652.00, tai skaitā budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Rezerves fondā EUR 210000.00.
Rezerves fonda līdzekļus atļauts izlietot budžetā neparedzētiem
mērķiem. Par šo līdzekļu izlietojumu Rezerves fonda ietvaros lemj
novada domes Finanšu komiteja un to apstiprina novada dome.
Noteikt novada domes 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumus
EUR 141108.00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
EUR 31950.00.
Noteikt novada domes 2016.gada speciālā budžeta izdevumus

EUR 134108.00.
Pieņemt zināšanai novada domes aizņēmumus Valsts kasē par
kopējo aizņēmumu līgumu summu EUR 2902497.00, tai skaitā
parāds uz 2016.gada sākumu EUR 1652216.94, kopējā 2016.gadā
atmaksājamā aizņēmumu pamatsumma ir EUR 130 052.00.
Pieņemt zināšanai novada domes galvotos aizņēmumu līgumus
par kopējo galvojumu summu EUR 212323.00, tai skaitā parāds uz
2016.gada sākumu EUR 104652.00, kopējā 2016.gadā atmaksājamā galvojumu daļa EUR 9890.00.
Pieņemt zināšanā paskaidrojuma rakstu Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016. „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.
gadam”.

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS
Ar. 2016. gada 1. martu darbu uzsāks
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāķ VPVKAC)
„Ērģelniekos” (1.stāvā, ieeja no Baznīcas ielas puses), Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Atverot VPVKAC, tiks uzlabota valsts
un pašvaldības pakalpojumu sniegšana un
vides pieejamība. Patreiz dome ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un valsts iestādēm slēdz trīspusējos
sadarbības līgumus.
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts
iestāžu pakalpojumus, Jaunpils novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Taupot savu laiku
un resursus, pakalpojumus varēs saņemt
vienuviet – VPVKAC.
VPVKAC nodrošinās klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, gan
noteiktus valsts pakalpojumus.
VPVKAC darbinieki sniegs informāciju
klātienē un attālināti par valsts iestāžu un
pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, darba laikiem, tuvāko
reģionālo struktūrvienību u.c.

VALSTS IESTĀŽU PAKALPOJUMU
GROZS
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) pakalpojumi
1. Vispārpieejamas informācijas sniegšana;
2. Iesniegumu pieņemšana (19 pakalpojumiem);
3. Atbalsts e-lēmumu apskatei portālā
www.latvija.lv un izdrukai;
4. Atbalsts e-izziņu iegūšanai www.latvija.lv un izdrukai (12 izziņas);
5. Vienoties ar VSAA par pakalpojuma
pieprasītāja apkalpošanu pēc iepriekšēja
pieraksta.
Iesniegumu pieņemšana un konsultēšana par šādiem pakalpojumiem:
1. Apbedīšanas pabalsts;
2. Bezdarbnieka pabalsts;
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
4. Bērna kopšanas pabalsts;
5. Bērna piedzimšanas pabalsts;
6. Brīvprātīgi apdrošinātas personas reģistrācija;
7. Ģimenes valsts pabalsts;

www.jaunpils.lv

8. Invaliditātes pensija;
9. Maternitātes pabalsts;
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta
pārvietošanās;
12. Paternitātes pabalsts;
13. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas
iemaksu atmaksāšana;
14. Slimības pabalsts;
15. Valsts fondētās pensijas (pensiju
2.līmeņa) kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna maiņa;
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un
ieguldījumu plāna izvēle;
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
18. Vecāku pabalsts;
19. Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).
Izziņas izsniegšana, kas VSAA e-pakalpojumu veidā pieejama portālā www.
latvija.lv

turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
2. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
3. Informācija par piešķirtās pensijas/
pabalsta/atlīdzības apmēru;
4. Informācija par izmaksai nosūtīto
pensiju/pabalstu/atlīdzību;
5. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
6. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
7. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;
8. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;
9. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
10. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
11. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
12. Informācija par ieturējumiem no
izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
pakalpojumi
1. Iesniegumu pieņemšana par:
1.1. Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);
1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;
2. Gada ienākumu deklarāciju (GID)
pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /
atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.
Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Reģistrācija UR vestajos reģistros”
(AS, SIA, IK, personālsabiedrības):
1.1. Informācija par jauna komersanta
reģistrāciju;
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1.2. Informācija par komersanta izmaiņu reģistrāciju;
1.3. Informācija par komersanta likvidācijas reģistrāciju;
Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu „Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem
reģistriem”.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-Pakalpojumiem:
1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un
orgānus pēc nāves;
3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4. Manā īpašumā deklarētās personas;
5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta
norādītajā adresē;
7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9.Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai
maiņa;
10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē;
13. Šengenas vīzas pieteikums;
14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē un NVA
sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot
tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju.
1. Informācijas sniegšana par bezdarbnieka statusu, tiesībām un pienākumiem.
2. CV un vakanču reģistrēšana,
3. Informatīvās dienas e-versija,
4. Profilēšana,
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5. Karjeras pakalpojumi,
6. Apmācību monitorings,
7. Darba tirgus prognozes.
Valsts zemes dienesta (VZD)
pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē
un VZD sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv un
www.vzd.gov.lv pieejamo informāciju.
Valsts darba inspekcijas (VDI)
pakalpojumi
Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumu saņemšanas iespējām e - vidē
un VDI sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo informāciju.
Lauku atbalsta dienesta (LAD)
pakalpojumi
Iesniegumu pieņemšana par platību
maksājumiem
SVARĪGI:
• Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
apmeklētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
• Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai
būs nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā
paraksta viedkarti.
VVPKAC darba laiks Jaunpils novada
domē:
Pirmdien: 8.00–18.00
Otrdien: 8.00–17.00
Trešdien: 8.00–18.00
Ceturtdien: 8.00–17.00
Piektdien: 8.00–14.00 / bez pusdienas
pārtraukuma
Pusdienas pārtraukums no pirmdienas
līdz ceturtdienai - no 12:00 līdz 13:00.
Vēršam uzmanību, ka martā VVPLAC
darbosies testa režīmā, jo speciālists dosies
uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētām mācībām, kā
arī tiks iekārtota centra telpa atbilstoši projekta nosacījumiem.
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

LABIEKĀRTOŠANAS NODAĻAS ĪZSIŅAS

Pabeigta koku zāģēšana, retināšanas
nolūkos birzītē pie pagrieziena uz Levesti,
papeļu zāģēšana Sudrabu ielā un pie Mesteru tilta. Ar 08.02.2016. tiek uzsākta šķūņa
nojaukšana pie Jaunkalniem.
Šogad Lielā talka notiks 23.04.2016.
http://www.talkas.lv/?page=566

Plānotās talkas vietas:
Zaļās zonas sakopšana pie Mesteru tilta
-koordinē Diabēta biedrība
Mīlestības taka Jaunpils parkā (koku,
krūmu izzāģēšana, tiltiņu būviecība, koordinē - dāmu klubs Vīgriezes
Viesatās – Birzītē.
Par jums zināmajām talkošanas vietām,

www.jaunpils.lv

lūdzam informēt
zvanot, 29135557.
Sakopsim katrs
savu sētu, pagalmu
un apkārtni!
Gvido Leiburgs
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4. februārī Jaunpilī notika seminārs –
diskusija par migrāciju
Lai paplašinātu Jaunpils pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem,
tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un
personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas
un integrācijas jautājumiem Latvijā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 2016. gada
4. februārī organizēja semināru/diskusiju
„Bēgļi – Latvijā un pasaulē”.
Semināru vadīja pieredzējis šīs jomas
profesionālis: Alvis Šķenders - biedrības
„Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā
māja”” adaptācijas programmu vadītāja.
Seminārā piedalījās Jaunpils pašvaldības
darbinieki, iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki no Tukuma un Dobeles, kā arī LPS
ģenerālsekretāre Mudīte Priede u.c.
Ievadā A. Šķenders klātesošos iepazīstināja ar biedrības “Patvērums “Drošā
māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem,
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Tika runāts par migrācijas cēloņiem
un attīstības sadarbību. “Drošās mājas”
pārstāvji iepazīstināja ar terminiem – kas
ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis,
persona ar alternatīvo statusu, termiņuztu-

Semināru par migrāciju vada A. Šķenders

rēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants.
Tam sekoja teorijas apskats par patvēruma
meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo
statusu tiesībām un pienākumiem.
Seminārā tika diskutēts par bēgļu sociālekonomisko iekļaušanu, esošo un šobrīd Rīcības plānā ietverto.
Diskusiju sadaļā notika sarunas arī ar
patvēruma meklētājiem. Klātesošajiem bija
iespēja uzdot interesējošos jautājumus par

situācijām un pieredzi. Daži no patvēruma meklētājiem dalījās savos dzīvesstāstos
un pieredzē, minot, ka ir pateicīgi Latvijas
iedzīvotājiem un valdībai par iespēju uzturēties Latvijā. Lai iepazītos ar situāciju un
dzīves apstākļiem lauku teritorijā, patvēruma meklētāji apmeklēja Jaunpils vidusskolu.
Baiba Rasa Jaunpils ND Sabiedrisko
Attiecību vadītāja, Foto:B. Rasa

SKAŅAS UN FILMAS JAUNPILS ZIEMĀ

Koncerts un kino - lai gan 30. janvārī
no ziemas bija vien mazas atskaņas, „Skaņas un bildes Jaunpils ziemā” pieskandināja
RATS māju ar jauno ģitāristu dziesmām un
uz brīdi skatītājiem lika sajusties kā kino,
vērojot kustīgo bilžu animācijas.
Jau apkārt gandrīz gads, kopš jaunpilnieki ik piektdienas pieskandina „Ratu”
ar dažādām melodijām, apgūstot visiem
pazīstamas kompozīcijas un populāras
melodijas. Koncertā piedalījās Patrīcija
Andersone, Tīna Jankovska, Roberts Muško, Rūdolfs Kindzulis, Ralfs Fišers, Ralfs
Andersons un Krišjānis Holšteins. Ģitāristi
klausītāju ausis priecēja ar dažādiem solo
priekšnesumiem, bet neizpalika arī kopdziesmas no Prāta Vētras, Dona un citiem
pazīstamiem izpildītājiem.
Animācijas studija savus jaunos dalībniekus uzņēma oktobrī un jau tagad pasākuma apmeklētājus priecēja ar īsfilmiņām,
kuras ne reizi vien sasmīdināja publiku ar
aizraujošiem scenārijiem un interesantiem
izpildījumiem. Gandrīz katrs šo 4 mēnešu
laikā ir izveidojis trīs projektus, izdomājot
aizraujošus scenārijus par dažādām tēmām

un pielietojot tādas animācijas tehnikas
kā plastilīns, papīra aplikācija un kustīgās
smiltis. To visu saliekot kopā un pievienojot attiecīgus skaņu efektus, rodas kustīga
bilžu animācija jeb filmiņa.
Kopā tika prezentētas 14 animācijas,
4 no tām tika nominētas konkursam, kurš
novembra beigās tika izsludināts Tukuma
un Jaunpils novados. Konkursa tēma – „Veselīgs dzīvesveids”. Kopā tika iesūtīti vairāk
kā 20 darbi, kas tika vērtēti divās vecuma
grupās – no 7 – 10 gadiem un no 11 – 15

www.jaunpils.lv

gadiem. Jaunpilnieki, ieliekot lielu pacietību savās interesantajās animācijās, ieguva
balvas gan par veiksmīgāko plastilīna animāciju, gan par interesantāko stāstu, kā arī
par augstāko pacietības mēru. Vecuma grupā no 7 – 10 gadiem tika apbalvotas Kintija
Kora Krastiņa un Denija Deina Stūre, bet
vecuma grupā no 11 – 15 gadiem – Agneta
Anuškova un Ketija Keita Krastiņa. Konkursu atbalstīja SIA „Baltais”, SIA”Charlot”
un Tukuma Jauniešu centrs.
Arta Berezovska, Foto: Dz. Krastiņa
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Ieskats Jaunpils novada biedrību foruma norisē
23. janvārī Jaunpils vidusskolā kopā
pulcējās Jaunpils novada biedrību vadītāji un aktīvisti, lai kopā ar biedrības
Latvijas Pilsoniskā Alianse pārstāvjiem
diskutētu par organizāciju attīstību un
sadarbību.
Forumu atklāja Jaunpils novada Domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, uzsverot, ka
biedrību vadītāji ir vieni no pirmajiem cilvēkiem, pie kuriem vērsties dažādu sadarbības jautājumu gadījumā. Jaunpils biedrībās ir spēks veidot un uzlabot dzīvi novadā.
Lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas,
Jaunpils pašvaldība ir izveidojusi vietējo
NVO atbalsta fondu un nu jau piekto gadu
pēc kārtas tiek rīkots projektu konkurss
“Darām paši”. Līdz šim fonda apjoms bija
septiņi tūkstoši eiro, taču redzot veiksmīgi
realizētos projektus, 2016. gadā tika nolemts palielināt fondu līdz 10 000 eiro.
Turpinājumā eLPA politikas koordinatore Kristīne Zonberga pastāstīja par metodēm interešu aizstāvības jomā, kā arī dalījās
ar jaunākajām ziņām saistībā ar NVO jomu
Latvijā. Savukārt eLPA direktore Rasma

Pīpiķe sniedza ieskatu tajā, kā būtu nepieciešams attiekties pret savas organizācijas
iekšējiem resursiem, kā tos novērtēt un kā
arvien efektīvāk darīt to darbu, ko organizācija izvēlējusies darīt dibinot biedrību vai
nodibinājumu. R. Pīpiķe uzsvēra, ka nozīmīga loma ir sabiedrības informēšanai par
biedrības darbību un aktivitātēm.
Biedrību forumā notika gan lekcijas,
gan praktiskas nodarbības, gan tika ierīkota
īpaša biedrību dižošanās vieta, tajā organizācijas varēja sniegt ieskatu par savu darbību. Jaunpilī biedrības sanāk kopā vismaz
vienu reizi gadā, kas jau izvērtusies par labu
tradīciju, kuru visi gaida.
Foruma noslēgumā Jaunatnes lietu speciālists Andris Fridrihsons rosināja biedrības aktīvi iesaistīties brīvprātīgā darba popularizēšanā un attīstībā.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās
sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma

Dalībnieku treniņš

avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto:B. Rasa

PROJEKTS “STIPRAS BIEDRĪBAS –RADOŠS NOVADS”

Noslēdzies biedrības “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats”” īstenotais projekts “Stipras biedrības - radošs novads”
(līguma Nr. 3.4-16), kuru atbalstīja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse’ programmas
“Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai’ ietvaros.
Projekts tika īstenots laikā no 2015.gad
4.augusta līdz 2016.gada 31.janvārim.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes
bija:
1. Biedrību vadītāju un aktīvistu apmācība –tā bija iespēja tepat Jaunpilī bez
maksas apmeklēt augstas klases speciālistu
nodarbības par tēmām, kuras aktuālas jebkuram organizācijas vadītājam vai dalībniekam, kuram jāorganizē pasākumi, jāsadarbojas ar daudziem cilvēkiem. Tās bija:
– “Kandavas partnerības” vadītājas Intas Haferbergas organizētais seminārs Kandaavs novadā skatot biedrību un uzņēmēju
veikumu īstenojot LEADER programmas

projektus kā arī pārrunājot jaunā perioda
iespējas un nosacījumus;
– Dainas Reinfeldes triju nodarbību
cikls “Pozitīvas saskarsmes un radošas atmosfēras veidošana organizācijas darbībā”’;
– Laumas Žubules vadītā nodarbība “Kā
veidot efektīvas un iedarbīgas aktivitātes”’;
– Āra Adlera apmācība ciemu attīstības
plānu izstrādē;
– Pieredzējušās grāmatvedes un pasniedzējas Lilitas Kalnājas nodarbība NVO
grāmatvedības organizēšanā –jaunākais likumdošanā.
2. Novada mazo ciemu iedzīvotāju aktivizēšana sava ciema tuvākas un tālākas nākotnes plānošanai. Projekta ietvaros notika
4 darba sanāksmes jeb radošo ideju darbnīcas – 2 Viesatās un 2 Levestē, kuru laikā
paši iedzīvotāji izvērtēja sava ciema resursus, iespējas un trūkumus, kā arī kolāžas
veidā vēstīja savus sapņus par ciemu pēc 10
gadiem. Projekts beidzas, bet šī aktivitāte
turpināsies līdz ciemu plānu izstrādei.
3. Jaunpils biedrību forums notika
23.janvārī. Forumā viesojās arī Latvijas Pilsoniskās Alianses pārstāves -direktore Rasma Pīpiķe un politikas koordinatore Kristīne Zonberga, kuras stāstīja dalībniekiem

par labākajām metodēm interešu aiztāvības
jomā, kā deva iespēju uzzināt jaunākās ziņas, saistībā ar NVO jomu Latvijā. R.Pīpiķe
sniedza organizācijām ieskatu tajā, kā būtu
nepieciešams attiekties pret savas organizācijas iekšējiem resursiem, kā tos novērtēt un kā arvien efektīvāk darīt to darbu,
ko organizācija izvēlējusies darīt dibinot
biedrību vai nodibinājumu. un Forumā ar
savu darbu iepazīstināja arī vairākas mūsu
biedrības.
Paldies projekta sadarbības partneriem
– biedrībām “Kamene”, “Levestes Spicie”,
kuras turpina darbu savu ciemu attīstības
plānu veidošanā un biedrībai “Kandavas
Partnerība” par pieredzes apmaiņas un izglītojošā semināra organizēšanu.
Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta
finansējuma avots ir Latvijas Republikas
valsts budžets.
Projekta īstenošanas laiks: 04.08.2015.
līdz 31.01.2016.
Projekta vadītāja: Vija Zīverte

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā @Jaunpilsnovads
www.jaunpils.lv
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PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ “JAUNPILS”…
23.janvārī bijām uzaicināti Lievircavas
kultūras namā uz mūsu draugu organizēto
senioru balli, kura izrādījās bija jau 10 reizi
pie viņiem. Kā jau jubilejas pasākums vakars bija ļoti interesants. Bija gan tikšanās
ar dzejnieci Rasmu Urtāni, kuras dzejas
grāmatas varēja iegādāties, gan pazīstamais
mūziķis Reinis Galenieks no Rozenštrauha koncertu dalībniekiem Atmodas laikā,
gan pašmāju pašdarbnieki ar “ugunīgiem”
priekšnesumiem. Paldies liels par šo vakaru
viņu kultūras dzīves vadītājai Rasmai Krauzei.
4. februārī “Rata” virtuvē notika gadskārtējais pasākums “Kas garšīgs virtuvē”.
Sandra Zariņa iemācīja sagatavot un
izcept uzkodas no kārtainās sviesta mīklas
kādos 7 veidos. Izrādās vienkārši un garšīgi! Katra dalībniece bija atnesusi kādu konservējumu, tāpēc dalījāmies ar receptēm.
Tad vēl vietējo vīndaru vīnu degusustācija10 veidi !
15. februārī Rīgā,mūsu biedrības pārstāvis Kārlis Ķergalvis piedalīsies Latvijas
Pensionāru federācijas Domes sēdē.
18. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras
namā organizējam starppagastu senioru
draudzības vakaru “Putnu dienas”. Šis pasākums Viesatās būs jau piekto gadu un mūsu
draudzības vakari jau 15 reizi pie mums!
Piedalīsies mūsu draugu kolektīvi no Auces, Zebrenes, Bikstiem, Anneniekiem,
Dobeles, Lielvircavas, Slampes, Džūkstes,

Rūpīgi tiek pierakstītas Sandras Zariņas receptes

Smārdes, Tukuma, Engures un Kandavas.
Lūdzu ņemt aktīvu dalību. Dalības maksa
2 EUR. Uz un no pasākuma organizējam
transportu, tāpēc, pieteicoties, norādiet tā
nepieciešamību.
30. martā plkst.13:00”Rata” telpās
notiks biedrības gada kopsapulce. Dienas kārtībā apstiprināsim biedrības 2015.
gada pārskatu un dažādi jautājumi. Arī
šeit tiks organizēts transports, tāpēc,
pieteicoties,informēt par tā nepieciešamī-

bu. Uz visiem pasākumiem pieteikties pensionāru telpās “Jaunkalnos” trešdienās vai
pie saviem koordinātoriem.
Atsākam pieņemt makulatūru, sasietu
saiņos.
Atgādinājums par biedru naudas samaksu. Tie ir 5 EUR gadā. Samaksāt varat
trešdienās pensionāru telpās, pie koordinātoriem un arī sapulces laikā.
Informāciju sagatavoja
A. Sipeniece

DĀMU KLUBA “VĪGRIEZES” AKTUALITĀTES
09.01.dāmu kluba “Vīgriezes” līnijdejotājas ņēma aktīvu dalību Jaunpils novada
senioru Jaungada balles pasākumā. Mums
ir prieks, ja tiem, kas apmeklēja šo pasākumu, patikās Ugunīgā Mērkaķa gada priekšnesums.
16.01.devāmies uz Lielvārdi, kur notika
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 10.kārtas

noslēguma pasākums.Biedrības projekts
“Taciņas un Mīlestības akmens jaunā elpa”
pidalījās šajā konkursā.No 6 vērtētajiem
projektiem Pierīgas reģionā ieguvām 3 vietu.Gandarījums par paveikto darbu unikālas un skaistas vēsturiskas vietas sakopšanā.
19.01.līnijdejotājas kopā ar Jaunpils vidusskolas jaunišiem devās sniegt kocertu

pansionātos “Rauda” un “Ķīši”.
20.03.koncerts Dobelē “Spraud man
puķi”, bet 03.04. izrāde “Žurkas exlibris”
Nacionālajā teātrī. Ja ir interese, tad zvaniet
Intai Krūmiņai.
Veiksmi visiem!
Dāmu klubs, līnijdeju grupa un biedrība
“Vīgriezes”.

JAUNPILS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
19. februārī Kustību diena! Jaunpils vidusskolas sporta zālē 13.30 savus kustību
priekšnesumus rāda 1.-12. klašu skolēni,
skolēnu vecāki un skolotāji
No 22. līdz 29.februārim profesiju nedēļa Jaunpils vidusskolā
22.februārī UZ AUDZINĀŠANAS
STUNDĀM IESAKĀM AICINĀT DAŽĀDU PROFESIJU PĀRSTĀVJUS PASTĀSTĪT PAR SAVU DARBU Klasēs veidojam
stendu ar nākotnes profesiju zīmējumiem
un aprakstiem.

23.februārī UZ SKOLU SKOLĒNI IERODAS SAVAS NĀKOTNES PROFESIJAS
PĀRSTĀVJIEM RAKSTURĪGĀ APĢĒRBĀ.
23.februārī plkst.10.00 10.-12. klašu
skolēniem tikšanās ar SARKANĀ KRUSTA
MEDICĪNAS KOLEDŽAS pārstāvjiem.
25. februārī 13.00 1.-6.klašu skolēniem
un 13.35 7.-12.klašu skolēniem tikšanās ar
kino un teātra aktieri ANDRI KEIŠU. KLAŠU PROJEKTU AIZSTĀVĒŠANA
26.februārī 9.-12.KLAŠU SKOLĒNI

www.jaunpils.lv

APMEKLĒ IZSTĀDI „SKOLA 2016” RĪGĀ
29.februārī SKOLAS ZĀLĒ BŪS PIEEJAMA INFORMĀCIJA PAR IESPĒJU
APGŪT PROFESIJU KĀDĀ NO LATVIJAS SKOLĀM VAI AUGSTSKOLĀM
12.februārī Jaunpils vidusskolas audzēkņi laipni gaidīti ēnot Jaunpils novada
Domes administrācijas darbiniekus!
Irēna Martuzāne
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“Mazā bilžu rāmītī “65. jubilejas Žetonvakars
Jaunpils vidusskolā

Jaunpils novada Dome sveic Jaunpils vidusskolas 12. klases audzēkņus: Līni Anuškovu, Zani Buklaginu, Ernestu Bulu, Andri
Dakšu, Zani Eihi, Sintiju Ješkovu, Benitu
Karuli, Raimondu Kuculabu, Žaklīnu Pahmurkinu, Kristapu Pobusu, Paulu Valaini
un Anci Zāgmani ar Žetona saņemšanu!
Skolēniem vēlam baudīt kopābūšanu
un veiksmi eksāmenos,
Vecākiem-mieru un ticību jauniešu
spējām,
Skolotājiem-izturību saspringtajā eksāmenu laikā!
Žetonu vakars ir svētki, kad divpadsmitie, vecāki un skolotāji vēl pēdējoreiz mierīgā gaisotnē var būt visi kopā pirms tradicionālā eksāmenu drudža.
Žetonu vakari allaž ir saistījušies ar neaizmirstamām pašu iestudētām teātra izrādēm, dziesmām un dejām. Šī 12.klase ir īsta
tradīciju klase, paši tās veido un paši kopj.
Kopš 5.klases viņi ir iestādījuši 22 tūkstošu
priedes un egles (par šo iespēju divpadsmitie saka paldies Antonam Kokinam un Latvijas valsts mežiem). Gar jūru noieti 55,5
km –redzēta gan akmeņainā jūrmala, gan
stāvklintis. Kopš 8.klases katru gadu piedalās Zelta zivtiņas jeb ZZ čempionātā.. un
vēl un vēl…Skolēni, kas nebaidās darba un
audzinātājas Daces Adiņas vadībā bauda
darba terapija un ar prieku aktīvi iesaistās
dažādās vides sakopšanas aktivitātēs. Un ne
jau tikai smagi strādāt viņi prot. Visi divpadsmitie dzied, dejo un teātri spēlē. Īpašs
talants ģitārspēlē piemīt Kristapam Pobu-

12.klases audzēkņi “Mazā bilžu rāmītī” kopā ar Jaunpils novada Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri

sam. Žetonvakā klātesošos pārsteidza valdzinoši skanīgas balss īpašniece Ance Zāgmane. Jaunieši saka, ka lepojas ar saviem
klasesbiedriem un ir sajūta, ka vidusskolā
ir vērts mācīties arī tāpēc, lai piedzīvotu šo
neaprakstāmo mirkli-kopā būšanu gatavojoties svētkiem.
Šajā vakarā gan svinīgi skolas zālē ieveda, gan žetonus pasniedza 2005. gada

izlaiduma klase ar audzinātāju M. Mežsargu. Žetonvakars izdevās sirsnīgs un mīļš,
protams, arī pa prieka un skumju asarām
vecāku acīs, jo pirms 12. gadiem uz skolu
atvestie mazie ķipari nu stāv zāles priekšā
un kaut vēl skolēni, bet tik pieauguši!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto: I.Martuzāne

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS

Pašdarbības kolektīvu dalība sadraudzības pasākumos
VPDK “Jaunpils” 30.01. (vadītāja Santa
Laurinoviča) savu dejotprasmi rādīja pasākumā „Sadancošanās Blīdenē”. Koncertā
piedalījās trīs kolektīvi, bez mums – jaunpilniekiem, uzstājās Saldus VPDK „Bandava” un Brocēnu kultūras un izglītības
centra VPDK (vadītāja Māra Krūmiņa).
Mūsu izpildījumā tika izdejota gan iepriekšējā gada repertuāra mīļākā deja „Kaņeku
Jānis un kaimiņu Grieta”, gan pirmizrādes
dejām „Cīruļa vedības”, „Vaiņaga pīšana”
un „Jāņa godināšana”. Bijām uztraukušies,
nobijušies, bet saņēmāmies un nodejojām
godam. Pirmo koncertu mūsu kolektīvā izdejoja Kristīne Pētersone – sirsnīgi sveicieni no kolektīva! Un mūsu rindās pēc ilgākas
prombūtnes atkal dejo Andris Ķergalvis.
Sirsnīgs paldies un labi vārdi visiem dejotā-

VPDK “Jaunpils” sadancošanās pasākumā Blīdenē /Foto: Jānis Strautnieks/

www.jaunpils.lv
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jiem no vadītājas Santas Laurinovičas. Paldies A/S “Jaunpils pienotava” un Psia “Jaunpils pils” par atbalstu un garšīgi skaistajām
dāvanām draugu kolektīviem.
13.februārī savu Mīlas garšu un pierādī-

jumus, ka mēs mīlam dejot vedīsim uz Lielvārdi, kur piedalīsimies koncertā „Ar mīlestības pinekļiem.” Koncertā dejos Vektors
(Rīga), Bandava (Saldus), Jumis (Priekuļi),
Raksti(Ogre), Līdums (Īslīce), Greizie Rati

Jaunpils vēstis
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(Garkalne), Saime (Jumprava), Vēji (Lielvārde).
Irēna Martuzāne
VPDK “Jaunpils dancotāja

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS

Līnijdeju grupa “Vīgriezes”
06.02. piedalīsies Sveču ballē Pūres
kultūras namā.
Ansamblis “Pīlādzītis” 13.02.
ciemosies vokālā ansambļa „Sekvence”20 gadu jubilejas koncertā Līvbērzes kultūras namā.
Bērnu deju kolektīvi “Pilskundziņi” un “Ķipariņi” 19.02. piedalīsies bērnu kolektīvu festivālā “Labi
būt maziņam” Lestenes tautas namā.
Jaunpils kultūras nama pašdarbības mākslas kolektīvi 27.02. piedalīsies Jaunpils novada Pašdarbnieku
ballē Viesatu kultūras namā.
Pasākumi Jaunpils pilī
2. martā plkst.10.00 Liepājas leļļu teātra izrāde bērniem “Krāsainais
brauciens”
Liepājas Leļļu teātra izrādes
“Krāsainais brauciens” stāsts būs par
mazo vardulēnu, kurš neko vairāk
par dīķa malu un tuvējo mežiņu nav

redzējis. Taču tagad ir pienācis laiks
doties ceļojumā pa plašo pasauli.
Piedzīvojumu pilnajā braucienā
ar vilcienu, kurā tiek iesaistīti arī mazie skatītāji, viņi nonāk Āfrikā, Meksikā u.c., kur iepazīstas ar vēl neredzētiem dzīvniekiem. Tomēr beigās
Vardulēns saprot, ka vislabākā vieta
uz pasaules ir mājas!
Režisore - Lita Belte-Svētiņa
Mūzikas un dziesmu tekstu autors - Emīls Dreiblats
Kostīmu māksliniece - Agnese
Kundziņa
Marionetes tapušas sadarbībā ar
māksliniekiem no Jekaterinburgas.
Ieejas biļetes cena būs € 1.50.
Marta pirmajā pusē vēl tiek plānota Kino diena Jaunpilī. Datums
tiks precizēts, sekojiet līdzi informācijai!
Silva Nordena
Jaunpils kultūras nama vadītāja

JAUNUMI JAUNPILS BIBLIOTĒKĀ

Projektu dienas skolēniem
18.janvārī un 3.februārī, projekta “Es lasu, tu lasi, mēs lasām!”
ietvaros, bibliotēkā viesojās 5.klases skolēni ar audzinātāju Daci
Adiņu. Skolēni bibliotēkas plauktos meklēja jau izlasītajām grāmatām izdevniecības, lappušu skaitu, izdošanas gadu utt. Vēlāk ieteica viens otram lasāmvielu, piereģistrējās kā lasītāji bibliotēkā un
lasīja viens otram priekšā grāmatu. Otrajā tikšanās reizē skolēni
izgatavoja grāmatzīmi iepriekš paņemtajai un izlasītajai grāmatai,
pēc tam reklamēja to, iesakot grāmatu nākamajam lasītājam. Šajā
reizē, lai priekšā lasīšana būtu interesantāka, skolēni lasīja skeča
fragmentu, paši aktīvi līdz darbojoties un improvizējot.

4.februārī, arī projekta par grāmatām ietvaros, bibliotēku apciemoja 1.klase ar audzinātāju Tamāru Juzupu. Bērni uzzināja cik
daudzveidīgas dažādas var būt grāmatas un kādas no tām atrodas
bibliotēkā. Lai pilnveidotu savu lasītprasmi, visi skolēni kļuva par
bibliotēkas lasītājiem un izvēlējās arī grāmatiņu lasīšanai uz mājām. Noslēgumā bērni klausījās pasaku, uzmanīgi klausoties un
aktīvi līdzdarbojoties.
Izbraukuma bibliotēka pie lasītājiem dosies 15.februārī un
14.martā.
Leveste (pie veikala)
plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”)
plkst. 10:50
Saule (centrā)
plkst. 11:30
Jurģi (pie feldšerpunkta)
plkst. 12:00
Pasūtījumus par grāmatām un žurnāliem, lūdzam pieteikt pa
tālruni 63182195 vai rakstot uz e-pastu jaunpilsbiblioteka@inbox.
lv!
Jaunās grāmatas
No 8.februāra lasītājiem pieejamas jaunas grāmatas. Aicinām
interesentus uz bibliotēku vai iepazīties ar tām sociālās saziņas
vietnē Draugiem.lv Jaunpils pagasta bibliotēkas lapā.
“Aklais randiņš ar grāmatu!”
Daļai cilvēku grūtības sagādā grāmatu izvēle bibliotēkā, bet iepriecina iespēja iegūt neiepazītas lietas. Lasītāji lūdz, lai bibliotekārs iesaka grāmatas lasīšanai un labprāt paļaujas uz bibliotekāra
izvēli.
Tādēļ, tuvojoties Valentīna dienai, Jaunpils bibliotēka piedāvā
akciju “Aklais randiņš ar grāmatu!” Tas nozīmē, turpinājums 10.lpp.

www.jaunpils.lv
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ka lasītājam, atnākot uz bibliotēku, jāizvēlas kāda no skaisti
iesaiņotajām paciņām, kurās atrodas grāmatas. Par to, kādas grāmatas atrodas paciņās liecina vien dažas norādes par
grāmatu piederību konkrētam žanram.
“Brīvību mācoties”
No 5.februāra Dobeles Novadpētniecības muzejā apskatāma izstāde “Brīvību mācoties”: studijas “Aija” pirmā
tēlotāja mākslas darbu skate, kurā satiekas jaunie gleznotāji
no Dobeles un Jaunpils novadiem. Studiju vada māksliniece Aija Prince.
Jaunpils novadu izstādē pārstāv Ligita Gintere, Aija
Zāgmane, Madara Siliņa, Dzintra Missa, Silva Nordena,
Viktorija Niedre, Aleksandra Mertena, Inga Krūtaine, Aldona Zorika, Līva Dana Plezere, Ketija Keita Krastiņa, kuru
darbi tapuši Gleznošanas nodarbību laikā Jaunpils bibliotēkas telpās no 2015.gada.
Izstāde Dobeles Novadpētniecības muzejā būs apskatāma no 5.februāra līdz 12.martam. Izstāžu zāle atvērta:
otrdien-piektdien: 11.00-18.00, sestdien: 11.00-16.00. Ieeja
muzejā: EUR 0,50, skolēniem: bezmaksas.

Izstādes “Brīvību mācoties” dalībnieki Dobeles Novadpētniecības muzejā

Saintriģējām? Laipni gaidīti bibliotēkā!

Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
Foto:M. Siliņa, Dz. Krastiņa

VIESATU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS
Tuvākie pasākumi
6.februārī plkst.22.00 notika “SĀRTĀ
BALLĪTE” kopā ar grupu “Vēja runa”, kurā
apmeklētāji tika aicināti ierasties sārta tērpā vai ar sārtiem aksesuāriem.
Jau trešo gadu Viesatu kultūras namā
būs ZEMNIEKU UN UZŅĒMĒJU BALLE. Tā notiks 19.februārī plkst. 19.00.
Kā jau ierasts, ievaddaļā uzņēmēji prezentēs savu produkciju. Vakara izklaides daļā
spēlēs grupa “Sienāži”. Aicināti visi novada
zemnieki un uzņēmēji.
Lai veicinātu bērnu radošumu, 26.februārī plkst.17.00 būs BĒRNU POPIELA,
kurā dalībnieki ir aicināti piedalīties ar sevis sagatavotu priekšnesumu. Pēc tam būs
arī disenīte.
Pagājušā gadā tikai aizsākta tradīcija
organizēt Jaunpils novada pašdarbnieku
vakaru. Pirmais pasākums notika Jaunpils pilī. Šogad NOVADA PAŠDARBNIEKU BALLE notiks Viesatu kultūras
namā 27.februārī plkst.20.00. Ballē spēlēs
grupu”Vēja runa”.
Pašdarbības kolektīvi
Viesatu kultūras namā sākot ar 2016.
gada janvāri ļoti aktīvi sarosījušies dažādu
vecuma bērni, kas aktīvi piedalās tautas dejās. Mazajā pirmskolas grupiņā nu jau ir 17
bērni, bet vecākajā - pamatskolas vecuma,

Sārtā ballīte Viesatu kultūras namā 06.02.2016.

21 bērns. Nākot uz mēģinājumiem, bērni
apmeklē arī bibliotēku un dažādas aktivitātēs, trenažierus, novusu un citas spēles.
Arī vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs turpina aktīvi strādāt un gatavoties
skatei. Dejotāji 16.janvārī piedalījās Tukuma kultūras namā kolektīvu kopmēģinā-

jumā, bet 12.martā dejos Tukuma novada
un starpnovadu deju kolektīvu dižkoncertā
Tukuma pilsētas Kultūras namā.
Informāciju sagatavoja:
Inga Kalviņa
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i.
kalvinainga@inbox.lv

VIESATU BIBLIOTĒKĀ
Janvāra mēnesī Viesatu bibliotēkā notika pasākums bērniem kopā ar vecākiem:
priekšā lasīšanas stunda ar darbošanos. Tas
bija “ceļojums” rakstnieces Māras Cielēnas

grāmatas “Pasakas diviem” pasakā par Ābolīti un Odziņu. Tie ir divi gaisa baloni, kuri
satikušies gaisa balonu festivālā, Ābolītis
ir vietējais, bet Odziņa ir atlidojusi no jū-

www.jaunpils.lv

ras otrā krasta. Lidojot Ābolītis iepazīstina
Odziņu ar mūsu skaisto Latviju, ar tās mežiem un upēm, pilīm, dārziem un mājām.
Lai dotos “ceļojumā”, bērniem bija jāsaliek
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pareizi katram savs papīra gaisa balons un
jāizmanto piepūšamie baloni pasakas lasīšanas laikā. Pēc tam visi varēja piedalīties
rotaļās ar baloniem.
Janvāra beigās Viesatu bibliotēkā pulcējās izstādes “Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji “dalībnieki. Šī gada tēma bija “Mana
īpašā krūzīte ar stāstu”. Stāsti tiešām interesanti: 2 krūzītes pabijušas līdz divos pasaules karos bēgļu gaitās, kāda cita krūzīte
bija kā dāvana bērnudārzu beidzot, dažādu
iestāžu prezentācijas krūzītes, krūzītes kā
atmiņas no ceļojumiem, ziemassvētku krūzītes, tematiskās krūzītes un c.
Šāda veida izstāde notiek jau 6 gadu un
citu gadu izstādēs varēja skatīt svečturus,
krājkasītes, rūķus, kartiņas, enģelīšus, eglītes.
Pasākumā baudījām dažādas tējas un
klausījāmies kā pareizi dzert tēju, kā arī
uzzinājām kas ir mandalas. Paldies Gunai
Misānei, kura piedalījās pasākuma norisē
ar stāstījumu un darbošanos.
Top izstāde “Interesanti par putniem”,
kuru varēs apskatīt no 1.marta Viesatu kultūras namā.
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Izstādes “Mana īpašā krūzīte ar stāstu” noslēguma pasākums Viesatu bibliotēkā

Biedrībā “Kamene”
10.februārī plkst.13.00 kopā ar Dzintru
Missu pabeigsim tamborēt iesāktos enģelīšus.
26.februārī plkst.13.00 kopā ar Gunu

Misāni mācīsimies veidot mandalas.
9.martā plkst.13.00 kopā ar Dzintru
Missu mācīsimies apgleznot zīda šalles
Sandra Šteina

JAUNPILS EV.LUT. DRAUDZES ZIŅAS
Dievs mums nav devis bailības garu,
bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.
2.Tim. 1:7
- No 17. janvāra līdz Lieldienu laikam
svētdienas dievkalpojumi notiks baznīcas

sakristejā, tas tiks darīts līdzekļu taupības
nolūkos.
- Katru mēnesi, pirmajā un trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma notiks draudzes
locekļu sadraudzība un pagaidu pārvaldes
sēde.

- 12.janvārī tika demontēta un uz restaurācijas darbnīcu Pilsrundālē aizvesta kancele, kur tā tiks restaurēta.
Zane Sapnova

JAUNPILS DRAUDZES SADRAUDZĪBAS VIENĪBA AR MĀSU
DRAUDZI VIBY, ZVIEDRIJĀ

Viby draudzes baznīca Zviedrijā

1992. gadā 9. augustā Jaunpils baznīca
svinēja 400 gadu jubilejas dievkalpojumu.
Zviedru draugi dāvināja draudzei rakstnieka Kārļa Ieviņa gleznoto gleznu “Arājs”.
Kopš tā laika ir izveidojusies sadraudzība
starp Jaunpils un Viby draudzi Zviedrijā.

Sprediķi Viby draudzes dievkalpojumā saka mācītājs Jānis Saulīte

2015 gada septembrī bija iesvētīts restaurētais Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes
altāris bīskapa Pāvila Brūvera vadībā. Draudze pateicās par ziedojumiem un atbalstu
draudzes cilvēkiem, Jaunpils ļaudīm un arī
klātesošiem ciemiņiem no fon der Reku

www.jaunpils.lv

dzimtas un Viby draudzes. Zviedru māsu
draudze arī pasniedza ziedojumu ērģeļu
atjaunošanai. Ļoti pateicīgi esam Jaunpils
domei, vislielākajam ieguldītājam ērģeļu
atjaunošanā un ceram ērģeļu pilsnskanību
turpinājums 12.lpp.
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dzirdēt Lieldienās.
Kopš pagājušā gadsimta janvārī kristīgā
pasaule svin Lūgšanu nedēļu. Tad tiek lūgts
par vienotību. Šo nedēļu ik ar kopīgiem
ekumēniskiem pasākumiem, lūgšanām,
sadraudzību un dievkalpojumiem svin arī
Viby draudze; šogad mūsu draugi ielūdza
draudzes pārstāvjus – Zani un Jēkabu Sapnovus, Daigu un Māri Vanagus, Jāni un
Lieni Saulīšus pie sevis ciemos. Bijām mīļi
uzņemti ģimenēs, reprezentējām Latvijas
nacionālo un garīgo vēsturi. Kopīgi lūdzām
par mieru pasaulē un Dieva aizsardzību.
Nedēļas garumā katru vakaru tika aizlūgts
par kādu vietu pasaulē, kur kristieši tiek
vajāti. Iepazināmies ar sīrieti, kas ieradies
Zviedrijā pirms gada, iekļāvies vietējā kristiešu kopienā un strādā par zobārstu. Svētdienas vienotības dievkalpojumā viņš lasīja
no Bībeles rakstu vietu arābu valodā.
Skatījām Risebergas klostera drupas un
senu koka baznīcu. Caur šo vietu iet ikgadējais svētceļnieku ceļš. Zviedrija tika pasaudzēta pirmajā un otrajā Pasaules karā.
Tas atspoguļojas dzīves līmenī un dievna-

Jaunpils draudzes locekļi ciemos pie māsu draudzes Viby, Zviedrijā

mu sakoptībā. Apmeklējām Tangenrosas
baznīcu, kurai blakus esošajā kapsētā apbedīts Kārlis Ieviņš. Viņš no 1907. līdz 1914.
gadam ir bijis skolotājs Jaunpils Kalna skolā
un vēlāk mūža nogali aizvadījis Zviedrijā,
kur daudz gleznojis.
Svētdien, 24.janvārī, mācītājs Jānis
Saulīte Viby draudzes dievkalpojumā teica
sprediķi, akcentējot Vienotības nozīmību

- meklēt kopīgo, nevis atšķirīgo, saredzēt
Baznīcas bagātību dažādībā. Mēs viens no
otra mācamies un savstarpēji papildināmies.
Tad nu paliksim katrs savā vietā un visi
kopā kopējā lietā!
Jaunpils ev. lut. draudzes mācītājs
Jānis Saulīte

JAUNPILS NOVADNIEKI – JUBILĀRI 2016. GADĀ
Pirms 345 gadiem (1671)

Pirms 155 gadiem (1861)

 Dzimis Didrihs fon der Reke - vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

 13. janvārī dzimis Matīss Siliņš - rakstnieks, etnogrāfs, kartogrāfs

 Dzimis Peters Svensons – Jaunpils
draudzes mācītājs (1725-1733)

 27. janvārī Jaunpilī dzimis Georgs
Augusts Pauls Kristofs fon der Reke vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks
 17. aprīlī dzimis Teodors Lejas-Krūmiņš - rakstnieks, tulkotājs, teātra
darbinieks
 3. septembrī dzimis Krišs Šlāge - Jaunpils pagasta vecākais

Pirms 325 gadiem (1691)
Pirms 250 gadiem (1766)

 3. martā dzimis Georgs Filips Leopolds Vinkelmanis (Winkelmann) - vācu
tautības luterāņu mācītājs, literāts,
grāmatu izplatītājs
 2. decembrī dzimis Oto Frīdrihs Rozenbergers - ārsts

Pirms 245 gadiem (1771)

 12. jūlijā dzimis Oto Kristians Rozenbergers - ārsts

Pirms 225 gadiem (1791)

 Dzimis Matiass Ditrihs Reinholds fon
der Reke - Šlokenbekas, Durbes, Sēmes muižu dzimtkungs

Pirms 180 gadiem (1836)

 4. aprīlī Jaunpilī dzimis Kristofers
Emīls Gederts fon der Reke - vācbaltu
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 175 gadiem (1841)

 7. septembrī dzimis Jānis Ķenga - Struteles pagasta „Balbāržu” saimnieks

Pirms 160 gadiem (1856)

 25. oktobrī Jaunpilī dzimis Krišjānis
Ķergalvis - būvuzņēmējs un rūpnieks,
mūrnieku amata meistars.

Pirms 145 gadiem (1871)

Pirms 140 gadiem (1876)

 Dzimis Kārlis Ludvigs Lēmanis - politiski represētais, Struteles pagasta vecākais (1937-1938)
 Dzimis Krišs Purens - politiski represētais

Pirms 135 gadiem (1881)

 Dzimusi Lizete Mūrniece - politiski
represētā
 Dzimusi Katrīne Švāne - politiski represētā

Pirms 130 gadiem (1886)

 6. janvārī dzimis Jānis Sproģis - ārsts
 24. augustā dzimis Kārlis Fihtenbergs
- leitnants, Latvijas Brīvības cīņu varonis, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris
 16. septembrī dzimis Fricis Baksts Jaunpils pienotavas grāmatvedis, foto-
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grāfs – amatieris
 Dzimusi Anna Androvica - politiski
represētā
 Dzimusi Ella Ķergalve - politiski represētā

Pirms 125 gadiem (1891)

 16. jūnijā dzimis Krišjānis Ozoliņš skolotājs, Jurģu pamatskolas pārzinis
 23. septembrī dzimis Roberts Baķis Jaunpils valsts vaislas lopu audzētavas
pārzinis, skolotājs Jaunpils lopkopības
skolā, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
 Dzimusi Hedviga (Jadviga) Albertīne
Lēmane - politiski represētā

Pirms 120 gadiem (1896)

 3. janvārī dzimis Leonīds Būlmanis –
mērnieks, dārznieks
 14. martā dzimis Pēteris Priedītis Brīvības cīņu dalībnieks, Lāčplēša
kara ordeņa kavalieris
 7. augustā dzimis Fricis Mozerts - sabiedrisks darbinieks, politiski represētais
 21. augustā dzimusi Elza Eliase - sabiedriska darbiniece
 10. oktobrī dzimis Arnolds Andrejs
Sērdienis - virsleitnants 1. Latvijas neatkarības rotā, Lāčplēša kara ordeņa
kavalieris
 Dzimis Vasilijs Čibaļins - lauksaimniecības darbinieks, Kurzemes Valsts
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vaislas ērzeļu novietnes vadītājs
 Dzimusi Anna Ķergalve - politiski represētā
 Dzimis Kārlis Īle - politiski represētais, mežsargs

Pirms 115 gadiem (1901)

 30. decembrī dzimis Jānis Prunte - inženieris, mežkopis
 Dzimusi Milda Līdaka - politiski represētā
 Dzimis Kārlis Liģers - politiski represētais
 Dzimis Ansis Oliņš – priekšzīmīgs
lauksaimnieks

Pirms 110 gadiem (1906)

 27. martā dzimis Arvīds Gusārs - Latvijas vēstures pētnieks
 Dzimis Jāzeps Garško - Jaunpils vidusskolas direktors
 Dzimusi Marija Androvica - politiski
represētā
 Dzimis Augusts Baumanis - politiski
represētais

Pirms 105 gadiem (1911)

 21. februārī dzimis Jānis Matulis – arhibīskaps
 7. jūlijā dzimis Jānis Prauliņš – teologs
 11. septembrī dzimis Vilis Jankevics skolotājs, sabiedrisks darbinieks
 19. oktobrī dzimusi Lizete Rašmane politiski represētā
 Dzimusi Marija Gruntmane - politiski
represētā
 Dzimusi Emīlija Lācīte - politiski represētā

Pirms 100 gadiem (1916)

 20. oktobrī dzimusi Elvīra Osterlāde –
skolotāja
 Dzimusi Emīlija Didrihsone – lauksaimniecības darbiniece

Pirms 95 gadiem (1921)

 19. janvārī dzimusi Milda Brauere politiski represētā
 30. janvārī dzimis Žanis Meiers - politiski represētais, kalējs
 4. martā dzimis Pēteris Pavlovskis politiski represētais
 3. jūnijā dzimis Nikolajs Dārziņš - politiski represētais
 29. jūnijā dzimusi Lūcija Šmeile lauksaimniecības speciāliste
 12. jūlijā dzimis Vladimirs Rapiķis –
tēlnieks
 9. septembrī dzimusi Rita Šersnova –
skolotāja
 19. novembrī dzimis Kārlis Tone - politiski represētais
 28. novembrī dzimis Guntars Augulis
- lauksaimniecības speciālists

AKTUALITĀTES
 15. decembrī dzimis Alberts Ozolnieks - politiski represētais
 24. decembrī dzimis Elmārs Dubults Jaunpils LIS direktors, Lauksaimniecības zinātņu doktors
 27. decembrī dzimusi Emīlija Jēgere politiski represētā
 Dzimusi Vilma Vanaga - Jaunpils pienotavas vecākā grāmatvede, Atmodas
laika dalībniece
 Dzimusi Anna Zoltnere - politiski represētā

Pirms 90 gadiem (1926)

 23. februārī dzimusi Emīlija Ņikiforova - lauksaimniecības darbiniece
 28. martā dzimusi Bērziņa Mirdza politiski represētā
 24. aprīlī dzimis Ildemārs Sakals - politiski represētais, Nopelniem bagātais
kolhoznieks
 2. jūnijā dzimusi Lidija Treimane - politiski represētā
 11. jūnijā dzimusi Rita Pētersone - politiski represētā
 24. jūnijā dzimis Jānis Jurevics - politiski represētais
 8. jūlijā dzimusi Ženija Gulbe - lauksaimniecības darbiniece
 13. jūlijā dzimusi Balva Berķe - Jaunpils vidusskolas direktore
 26. septembrī dzimis Ģirts Mežsargs
- kolhoza “Dzirkstele” priekšsēdētājs,
Nopelniem bagātais lauksaimniecības
darbinieks
 5. oktobrī dzimis Augusts Karlovs latviešu karavīrs vācu armijā
 17. oktobrī dzimis Oskars Stajuks politiski represētais
 23. oktobrī dzimusi Elza Laukenberga
- tirdzniecības darbiniece
 10. novembrī dzimusi Valērija Mikute
– Jaunpils LIS strādniece
 10. novembrī dzimusi Velta Millere lauksaimniecības darbiniece
 Dzimusi Irēna Tone - politiski represētā
 Dzimusi Austra Krūziņa - politiski represētā

Pirms 85 gadiem (1931)

 15. janvārī dzimusi Irbe Skaidrīte lopkopības darbiniece
 29. janvārī dzimis Aivars Niedre - zvērināts advokāts
 5. februārī dzimusi Valerija Sprūde lauksaimniecības darbiniece
 28. februārī dzimusi Regīna Joksta lauksaimniecības darbiniece
 2. martā dzimis Elmārs Rumba – dzejnieks un publicists
 23. martā dzimusi Mirdza Bierande -
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lopkopības darbiniece
 29. martā dzimusi Rita Rutka - lauksaimniecības darbiniece
 4. aprīlī dzimusi Vija Liepa - uzskaitvede
 15. aprīlī dzimusi Karmena Granapska - strādniece
 24. maijā dzimusi Dzidra Krauča - ilggadēja Jaunpils vidusskolas skolotāja
 30. jūlijā dzimusi Ārija Kārkliņa - skolotāja
 8. augustā dzimusi Biruta Smeltere šuvēja
 17. augustā dzimusi Aldona Freimane
- ilggadēja Jaunpils vidusskolas skolotāja un Jaunpils pagasta padomes
priekšsēdētāja
 16. septembrī dzimusi Mirdza Guļevska - lopkopības darbiniece
 18. septembrī dzimis Gunārs Blūms
- tehniķis, Jaunpils MTS darbnīcu vadītājs, sabiedrisks darbinieks, Jaunpils
estrādes ansambļa dalībnieks
 19. septembrī dzimis Ēriks Līdaks politiski represētais
 21. septembrī dzimis Maigonis Birģelis - Atmodas laika dalībnieks
 8. novembrī dzimis Alberts Luģis - šoferis
 16. decembrī dzimis Romāns Jēgers šoferis, Atmodas laika dalībnieks
 Dzimis Leopolds Īle – politiski represētais, Jaunpils mednieku kolektīva
vadītājs
 Dzimusi Maiga Lazdiņa - lopkopības
speciāliste, Nopelniem bagātā kolhozniece
 Dzimis Rolands Liģers - politiski represētais
 Dzimusi Irma Gulbe - politiski represētā
 Dzimusi Alma Ziediņa - skolotāja,
pastniece

Pirms 80 gadiem (1936)

 14. janvārī dzimusi Astrīda Kalpa lauksaimniecības darbiniece
 17. janvārī dzimis Ilmārs Blumbergs lauksaimniecības darbinieks
 26. janvārī dzimusi Raita Āboliņa politiski represētā
 27. janvārī dzimis Artūrs Lācis - politiski represētais, fotogrāfs, kino amatieris
 4. martā dzimusi Vija Mizga - meliorācijas sistēmu darbiniece
 9. martā dzimusi Veronika Dakša lauksaimniecības darbiniece
 3. aprīlī dzimis Harijs Beķis - lauksaimniecības darbinieks, Jaunpils pūtēju orķestra dalībnieks
turpinājums 14.lpp.
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turpinājums no 13.lpp.

 1. maijā dzimusi Ārija Kārkliņa - speciāliste Kurzemes VC un MAS, vokālā
ansambļa “Pīlādzītis” dziedātāja
 3. maijā dzimis Uldis Plezers - politiski represētais, Jaunpils vidusskolas
saimnieks
 18. maijā dzimusi Ārija Krīgerte lauksaimniecības darbiniece
 27. maijā dzimis Bruno Rašmanis politiski represētais
 7. jūnijā dzimusi Marija Dravniece lauksaimniecības darbiniece
 14. jūnijā dzimis Ilgonis Beimanis mehanizators
 18. jūnijā dzimis Jānis Grīnfogels mehanizators
 26. augustā dzimusi Ilga Kantika –
strādniece Jaunpils LIS dārzniecībā
 11. novembrī dzimusi Jepestinija Anuškova - lauksaimniecības darbiniece
 23. novembrī dzimusi Emma Lāce lopkopības speciāliste, audēja
 2. decembrī dzimis Vladimirs Kostučenko - šoferis
 16. decembrī dzimusi Vita Stegenburga - dezinfektore
 17. decembrī dzimis Voldemārs Zigmunds - politiski represētais
 Dzimusi Velta Grauze - politiski represētā

Pirms 75 gadiem (1941)

 10. februārī dzimusi Vija Lāce - lopkopības darbiniece
 22. martā dzimusi Rasma Porošina -

politiski represētā
 23. martā dzimis Aivars Šāgins – mehanizators, lauksaimnieks
 8. aprīlī dzimusi Viktorija Krūma - sakaru darbiniece
 9. aprīlī dzimusi Silvija Adiņa - medicīnas darbiniece.
 10. aprīlī dzimusi Vija Vate - veterinārārste
 6. maijā dzimusi Ausma Reinholde slimnīcas saimniecības māsa
 31. maijā dzimusi Anna Strukova lopkopības darbiniece
 18. jūnijā dzimusi Aina Začesta –
transporta darbiniece
 29. jūnijā dzimusi Malvīne Prokofjeva
– lopkopības darbiniece
 30. jūnijā dzimusi Ilga Zeme - lopkopības speciāliste
 23. jūlijā dzimusi Rasma Labsvārde lopkopības darbiniece
 15. augustā dzimis Pēteris Strukovs mehanizators
 21. novembrī dzimis Uldis Šmīdebergs
– šoferis, Jaunpils estrādes ansambļa
un vokālā ansambļa “Pīlādzītis” dalībnieks, 1991. gada barikāžu dalībnieks
 19. decembrī dzimis Gunārs Kaulakāns – izglītības darbinieks
 Dzimis Žanis Gruntmanis - politiski
represētais
 Dzimusi Inta Rūja - politiski represētā
 Dzimis Andris Polis - mehanizators
 Dzimis Andris Neilands - politiski represētais

Pirms 70 gadiem (1946)

 21. februārī dzimis Jānis Smirnovs celtnieks, krāsotājs
 15. aprīlī dzimusi Dzintra Dārziņa medicīnas darbiniece, aktīva Jaunpils
pensionāru biedrības biedre
 1. maijā dzimis Aivars Abāšins - šoferis
 11. maijā dzimusi Valda Kalniete tehniskā darbiniece
 27. maijā dzimusi Mārīte Ķergalve veterinārārste
 19. jūnijā dzimis Jonas Rutkausks tehniskais darbinieks
 3. jūlijā dzimusi Ausma Zadovska politiski represētā
 22. jūlijā dzimis Antans Gedvila strādnieks celtniecībā, Černobiļas
AES seku likvidācijas dalībnieks
 4. augustā dzimis Kārlis Ķergalvis lauksaimniecības speciālists, a/s LIS
„Jaunpils” valdes priekšsēdētājs
 8. novembrī dzimusi Ilze Rencberga zobārste
 10. novembrī dzimusi Valērija Mikute
- Jaunpils LIS strādniece
 26. novembrī dzimusi Vija Dobelmane – noliktavas strādniece
 27. novembrī dzimusi Ligija Hotko lopkopības darbiniece
 Dzimis Andris Rieksts - politiski represētais
Plašāku informāciju var iegūt Jaunpils
muzejā
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

MUZEJA JAUNĀ GADA ZIŅAS

Jaunā gada pirmajā mēnesī piedzīvojām un varējām baudīt
visus ziemas priekus-slēpot, slidot, vai vienkārši vērot sniega
mātes radīto baltumu un baudīt seno teicienu “Sals kniebj degunā”. Bet janvāris aizritējis arī īpašā vēstures zīmē.
Barikāžu dienas atceroties. Jaunpils muzejā tika izveidota vēsturiska izstāde “Atmiņu un sirds ugunskuri Jaunpilī”. Izstādē izvietotie materiāli un priekšmeti stāstīja par to dienu notikumiem un
novada cilvēkiem, kas mūsu valsts un tautas vēsturei svarīgajās dienās atradās Rīgā, lai aizstāvētu Latvijas brīvību. Savukārt mazajiem
izstādes apmeklētājiem,bijām sagatavojuši Barikāžu spēli “Doma
laukums- 1990. gads” spēli.Lai kopīgi atcerētos laiku, kā bija toreiz,
valsts mērogā tika organizēti vairāki pasākumi, kuros piedalījās
arī Jaunpils novada iedzīvotāji.13. janvārī svinīgs pasākums tika
organizēts Zemkopības ministrijā. Šis pasākums bija galvenokārt
domāts Latvijas lauku ļaudīm, kuri 1991. gada janvārī organizēja
un nodrošināja barikāžu veidošanā izmantoto lauksaimniecības,
meliorācijas un meža tehniku, kā arī celtniecības materiālu transportēšanu uz Rīgu. Toreizējais lauksaimniecības ministrs Dainis
Ģēģeris 1991.gada 13.janvāra rītā personīgi pieņēma lēmumu par
barikāžu būvniecību un koordinācijas centra izveidi Lauksaimniecības ministrijā. Šo lēmumu akceptēja Ministru padome un tās
vadītājs Ivars Godmanis. Šajā pasākumā kopā ar barikāžu dalīb-

niekiem no Jaunpils novada Valēriju Kazminu, Ilmāru Kovaļevski,
Juri Mūrnieku, Ēriku Strautiņu bija Jaunpils muzeja vadītāja Ligija
Rutka un Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.
Sarīkojuma laikā VAS “Latvijas pasts” prezentēja barikāžu 25. gadadienai veltīto pastmarku un aploksni. Šāda aploksne nonāca arī
Jaunpils muzeja īpašumā un bija aplūkojama izstādes laikā.
16. janvārī notika pasākums Ķīpsalā, kas bija iecerēts kā paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā, jo piedalījās tādas iecienītas mūziķu grupas kā Jaunais Jāņu orķestris, Raxtu raxti un ElektroFolk.
Atceres pasākumu apmeklēja ap 2 tūkstošiem cilvēku no visiem
Latvijas reģioniem. Uz šo pasākumu tika organizēts Jaunpils pašvaldības apmaksāts transports un uz to devās vairāk kā 30 dalībnieku. Diemžēl vairākas neveiksmīgas organizatoriskās un scenārija veidošanas kļūmītes nesniedza cerēto gandarījumu. Kā vienu no
emocionālākajiem mirkļiem varu minēt ģenerāļa Raimonda Graubas personīgu sasveicināšanos ar visiem lielajā hallē esošajiem vīriem formas tērpos. Kā pasākuma uzrunā sacīja Romualds Ražuks
“Pašreiz pie varas esošie ir tur tikai tāpēc, ka Jūs 1991. gadā bijāt
tur, kur bijāt. Man ir lepnums un gods, ka toreiz biju kopā ar Jums”.
Sirsnīga pateicība Sandrai Zariņai un Vitai Leitei par sagādāto cienastu atpakaļceļā no Rīgas.
20. janvārī uz svinīgo Pateicības rakstu pasniegšanas ceremo-
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niju Saeimas namā devās – Vilnis Zeikmanis, Roberts Juzups, Gunārs Lācis, Alfrēds Grigors un Gunārs Reinfelds. Rolandam Zvagulim adresēto pateicības rakstu saņems tuvinieki. Pateicības rakstu barikāžu dalībniekiem piešķir par 1991. gada janvārī parādīto
pašaizliedzību, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un materiālo
atbalstīšanu. To piešķir tikai personai, kas nav apbalvota ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Par barikāžu dalībnieka statusu. Atceroties notikumus pirms
25 gadiem, atkal aktualizējies jautājums par pateicību saņemšanu
barikāžu dalībniekiem. Šo apbalvojumu visā valstī saņēmuši vairāk
kā 30 tūkstoši dalībnieku, tai skaitā Jaunpils novadā vairāk kā 200
dalībnieku. Ierosinājumu par apbalvošanu ar 1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmi varēja iesniegt līdz 2008. gada 31. decembrim, kā to paredzēja Valsts apbalvojumu likuma pārejas noteikumi. Šobrīd iespēja ierosināt personai šo valsts apbalvojumu nepastāv. Tomēr ikviens var iesniegt ierosinājumus par Pateicības raksta
piešķiršanu barikāžu dalībniekiem. Pateicības raksta piešķiršanu
kopā ar pamatojumu un ar to saistītie materiāli jāiesniedz 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrībai. Valde neizskata ierosinājumu,
kura autors ieteic apbalvot sevi. Saņemtos iesniegumus biedrības
valde izskata trīs mēnešu laikā. Jaunpils muzeja darbinieces no
pirmsākumiem un arī turpmāk palīdzēs sava novada iedzīvotājiem
veikt šo iesniegšanas procedūru. Janvāra notikumi Rīgā pirms 25
gadiem ir viens no satraucošākajiem brīžiem mūsdienu Latvijas
vēsturē. Aicinām visus Jaunpils novada iedzīvotājus pieteikt barikāžu dalībniekus Pateicības raksta saņemšanai, jo arī šo ierosinājumu iesniegšanas laiks būs ierobežots.
Projekts “Grāmata”. Mēs pamatoti par saviem draugiem un
uzticīgiem Jaunpils muzeja apmeklētājiem saucam Jaunpils sākumskolas skolēnus.18. janvārī muzeju projekta ietvaros apmeklēja
Jaunpils vidusskolas 1.klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Tamāru
Juzupu. Bērni ne tikai iepazinās ar muzeja senākajām grāmatām
un grāmatām par Jaunpili, bet arī paši iejutās rakstnieka lomā un
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Projekta “Grāmata” dalībnieki Jaunpils muzejā

sacerēja kopīgu pasaku.
Vladimira Kundziņa fotogrāfiju izstāde. Vēl tikai pavisam
īsu brītiņu apmeklētājus priecēs Guntas Krauleres krāšņā izstāde, kuru nomainīs ar Vladislava Kundziņa foto izstādi par Skotiju. Izstādes autors ir dzimis Latgalē un pirmo reizi ar fotogrāfijas
noslēpumiem iepazinies fotopulciņā, kad mācījies 5.klasē.Tā nu
šī interese ir saglabājusies līdz mūsdienām. Studējot kokapstrādi
LLA Jelgavā,dokumentējis mācību prakses, ballītes, sadzīvi un citus pasākumus līdz nonācis līdz panākumiem fotokonkursā 1976.
gadā.Parādoties digitālajām fotokamerām, interese par foto pastiprinājusies. Galvenokārt fotografēta daba, ainavas, putni, dzīvnieki,
kukaiņi, puķes. Daudz ceļo, ir pabijis 30 pasaules valstīs. Jaunpilī
būs skatāms foto stāsts par Skotiju.
Muzeja jaunieguvumi. Muzejs saņēmis ļoti daudzskaitlīgu dāvinājumu – fotogrāfijas, senas apsveikuma kartiņas, foto un kino
piederumus no Misiņu ģimenes mazmeitas Sigitas.
Informāciju sagatavoja: Ligija Rutka, Zinta Arika
Foto: L. Rutka. Z. Arika. E. Dinka

Interviju televīzijai ZM sniedz Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere

R.Graube Ķīpsalā sasveicinās ar Jaunpils pārstāvjiem V.Kazminu un M.Līci

Pasākuma “Bulvārī brīvība” dalībnieki no Jaunpils

Pateicības rakstu svinīgā pasniegšanas ceremonija Saeimas namā 20.01.2016.
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Un tādas lielas laimes nemaz
nav. Ja jums to vēl, tad ziniet:
tie ir nieki. Ir tikai tādas mazas laimītes. Ir tikai tādi mazi
ikdienības prieki.
/Imants Ziedonis/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic februāra gaviļniekus:
Indru Arbidāni, Sarmīti Doroškēvicu, Velgu Rasu,
Lilitu Gruzi, Intu Jauci, Vilni Liepu,
Andri Zaņķi, Jāni Smirnovu, Viju Lāci,
Tamāru Darģeli, Austru Ķiņķeri, Emīliju Ņikiforovu,
Ojāru Pētersonu, Kārli Pūguli, Valdu Siliņu,
Valeriju Sprūdi, Leontiju Valaini!

LEPOJAMIES-Altenburgu ģimene
piedalās projektā “Latvijas
stāsti Latvijas simtgadei”

Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma))
2015. gada februārī Jaunpilī Latvijas radio raidījuma “Latvijas
stāsti Latvijas simtgadei” veidotāja Daina Zalemane viesojās pie
Altenburgu ģimenes, kura saņēma uzaicinājumu piedalīties raidījuma tapšanā. Daina Zalemane cikla ietvaros tiekas gan ar viensētu saimniekiem, gan ar mazpilsētu iedzīvotājiem - visiem tiem, kas
dara labus un iedvesmojošus darbus, veidojot laukos savu biznesu,
darbojoties dažādās biedrībās un pašdarbībā, kopumā apciemojot
40 ģimenes. 2015. gada cikla dalībnieki, lai kopīgi svinētu Latvijas
neatkarības proklamēšanas 97. gadadienu un godinātu blakus cilvēku sasniegumus, valsts svētku nedēļā pulcējās Latvijas radio ēkā,
kur uzrunu un pateicības vārdus sacīja Latvijas Valsts prezidents, bet
pēcāk notika neliels Raimonda Paula ar grupu un Zigfrīda Muktupāvela koncerts. Altenburgu ģimene izsaka lielu pateicību, par izrādīto godu būt daļai no šī projekta, kurš turpināsies līdz pat 2018.
gadam, kad Latvija svinēs savu 100. dzimšanas dienu.
Raivo un Sintija Altenburgi
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 16.02.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem
no Rebekas Kudrjavcevas, Aļģimanta Žakaita un Vaira
Dzeguzes atvadoties.
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
(J. Sirmbārdis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un skumjā brīdī domās esam
kopā ar Ati Dzeguzi,
tēti aizsaulē pavadot.
SIA “Kaims” kolēģi

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
biedrības biedrei Skaidrītei DzeNevajag nopūtu, nevajag asaru!
guzei vīru Vairi zaudējot.
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne.)
Pensionāru biedrība “Jaunpils”

PATEICĪBA
Liels paldies visiem, kas bija kopā ar mums Vairi Dzeguzi pēdējā
gaitā pavadot.
Izsakām pateicību arī kafejnīcas “Līvas” kolektīvam.

www.jaunpils.lv

