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Ir rīta miglu nomainījis sals –
Zāle izguļas zem sniega segas,
Naktī mēness silda zvaigznes,
Greizie rati gadu mijas laimi sēj.
Likteņa vīrs labos darbus atalgo:
Visu labo baltās pārslas sedz,
Ar leduspuķēm izrotā
Un katrā dvēselē ticības un
Mīlestības liesmu dedz!
/J. Freimanis/
Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties novada
uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un at
saucīgiem cilvēkiem, kuru atbalstam pateicoties apciemojām
60 vientuļos pensionārus, 6 bērnus invalīdus. Bērni rotaļājās
un priecājās piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis
atnesa 525 bērniem saldumu paciņas, 142 pensionāri Viesa
tās un Jaunpilī kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas un
labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un “Ķīšu” pansionātiem.
110 cilvēki ar īpašām vajadzībām un Černobiļas AES avārijas
likvidācijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu.
Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sūtīja:
 SIA „Joži”, SIA „Pētertāles” Sproģu ģimene, SIA „Līvas
grupa” – Smelteru ģimene, kafejnīca „Līvas” Dagmāra Al
tenburga, a/s „Kurzemes CMAS” Gatis Kaķis, SIA „Levestes
Dārzs” direktors Andris Zanķis un Zinta Mielava, a/s „Zen
tenes lauksaimnieks” priekšsēdētājs Normunds Zelčāns un
Malda Niedre, a/s „Jaunpils pienotavas” direktore Skaidrīte
Milča, SIA „Lestenes maiznīca” Knuts un Iluta Rautsepi, SIA
„Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zandersone, SIA „Priednieks”,
Priednieku ģimene, SIA „Bēnes PB” priekšsēdētājs Grigo
rijs Sidorčiks un Līga Andreca, i/u „MC” īpašnieks Modris
Cīrulis, SIA „Mārksmens” Dace Broka un Gunta Stūre, SIA
„Karamele” Gita Zeikmane, SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene,
SIA „Gumsa” Gunta Doroškēvica, SIA „EGG KOKS” Viesturs
Kriškalns, z/s „Mazstrautiņi” Kalpu ģimene, z/s „Vecčakši”
Ravu ģimene, z/s „Bramaņi” Štolceru ģimene, z/s „Jaundzi
ras” Andersonu ģimene, z/s „Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
z/s „Melkaļi” Lūšu ģimene, z/s „Vārpas” Šāginu ģimene, z/s
„Upenieki” Birģeļu ģimene, z/s „Jumpravnieki” Guntis Ni

kolajevs, z/s „Ciemgaļi” Arvis Nikolajevs, z/s „Brīvzemnieki”
Violas Lūses ģimene, IK „Niedres O” Daila un Oskars Nied
res, Kristīne Liniņa, IK Ivars Jaucis, Biruta un Kārlis Šteini,
Ilze Strode, Uldis Ginters, Agita Zekunde, z/s „Mežvīni”
biškope Judīte Valaine, z/s „Krastiņi” Šteinbergu ģimene, z/s
„Skaras” Stūru ģimene, z/s „Arāji” Metlu ģimene, z/s „Klap
kalnes” Šteinu ģimene, z/s „Ošenieki” Smeltes un Zonbergu
ģimenes, z/s „Jaunkupšas” Petrovu ģimene, z/s „Vilcēni” Valda
Bieranda ģimene.
 Pašvaldības iestādes un struktūrvienības – p/a „Jaun
pils” un SIA „Jaunpils pils” direktore Daiga Osīte, Silva Nor
dena, Sandra Zariņa un kafejnīcas kolektīvs, Viesatu kultū
ras darba organizatore Agita Kalviņa, jauniešu dramatiskais
kolektīvs un bērnu deju pulciņš, Jaunpils vsk. direktors Jānis
Liepiņš, skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne, Mārīte Ka
baka, Tamāra Juzupa, dziedošie, dejojošie un teātri mīlošie
kolektīvi.
 Pagasta sabiedriskās organizācijas Baptistu draudze,
Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze, pensionāru apvienība
„Jaunpils”, ansamblis „Pīlādzītis” un līnijdeju dejotājas „Vēl
ziedes”.
 Mūsu kolēģi: Skaidrīte Dzeguze, Dace Adiņa, Ilze Zori
ka, Līga Augule, Līga Eidmane-Kabaka, Aivis Krūmiņš, Lidija
Pavlova un labiekārtošanas dienesta kolektīvs Vita Petrova,
Vija Rasa, Māra Zilberte, Guntis Gulbis, Staņislavs Bugaičuks,
Vairis Koškins, Rostiks Ariko, Dzidra Krastiņa, Elīna Liepiņa
un Agija Līvmane.
Šogad 28 ģimenes sagaidīja pie sevis Rūķus – labestīgus
cilvēkus, kas vēlējās apdāvināt ģimenes ar bērniem. Prieks,
par mūsu pagasta jauniešiem Jāni Siliņu un viņa draugiem.
Jau trešo gadu ģimenes pie sevis sagaidīja pārsteigumus no
„Tukuma Neatkarīgajām ziņām”. Visu gadu bērnudārzu at
balstīja deputāts Aigars Jakovels.
Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadar
bību arī turpmāk.

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi un
labiem notikumiem piepildītu Jauno gadu!

Priekšsēdētāja Ligita Gintere,
Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa

2012. gada 27. decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 13
„Par grozījumiem 2012. gada 29. februāra
Saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Jaunpils
novada pašvaldības budžetu 2012. gadam.””
• Apstiprināja Jaunpils novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024. gadam pilnveidoto
1. redakciju kā galīgo redakciju. Noteica sa
biedrībai iepazīšanās laiku ar Jaunpils nova
da teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam
galīgo redakciju no 2013. gada 7. janvāra līdz
2013. gada 28. janvārim. Lēmumu un pazi
ņojumu publicēs Jaunpils novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv.
• Novada Domes priekšsēdētāju Ligitu Gin
teri komandēja dalībai Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā organizētajā piere
dzes apmaiņas braucienā no 2013. gada 22. jan
vāra līdz 25. janvārim uz Briseli (Beļģijā).
• Konceptuāli atbalstīja Tautas frontes Tu
kuma nodaļas aktīvistu ideju par grāmatas
„LTF-25. Cerētais un sasniegtais” izdošanu.
Par nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 500,00
(pieci simti) apmērā lems, sastādot 2013. gada
budžetu. Muzeja vadītāju Ligiju Rutku ap
stiprināja par kontaktpersonu, sadarbībai ar
aktīvistu grupu.
• Apstiprināja nekustamā īpašuma nosau
kumu „Naudieši”, Struteles muiža, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 90560010043 zemes
vienības sadales projektu. Atdalāmajam ze
mes gabalam Nr. 24,7 ha platībā piešķīra jau
nu nosaukumu „Naudēni”, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, noteica zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis
kā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods
0101, zemes vienībai piešķīra jaunu kadastra
apzīmējumu un īpašuma kadastra numuru.

Atlikušajam zemes gabalam Nr. 14,2 ha pla
tībā saglabāt esošo adresi „Naudieši”, Strute
les muiža, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,
saglabāt esošo īpašuma nosaukumu, piešķirt
jaunu zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība, NĪLM kods 0101.
• Piešķīra adreses sekojošām zemes vienī
bām un uz tām esošajām ēkām:
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 90560100057 – „Līvas”, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV-3145;
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 90560080159 – „Vālodzītes”, Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145;
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 90560080209 – „Kaimiņi”, Jaunpils, Jaun
pils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145;
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmēju
mu 905600400021 – „Grīvnieki”, Jaunpils pa
gasts, Jaunpils novads, LV-3145.
• Apstiprināja Jaunpils novada ilgtspējī
gas attīstības stratēģiju 2013.–2037. gadam.
Lēmumu par Jaunpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam ap
stiprināšanu triju darba dienu laikā publicēs
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv un
divu nedēļu laikā Jaunpils novada domes
laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. Apstiprināto
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stra
tēģiju 2013.–2037. gadam divu nedēļu laikā
iesniegs Vides aizsardzības un reģionālās at
tīstības ministrijā un Rīgas Plānošanas Re
ģionā. Kontroli par lēmuma izpildi uzdeva
Attīstības nodaļas vadītājai Vijai Zīvertei.
Kontroli par Jaunpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam
uzraudzību un īstenošanas rezultātu novēr

tēšanu uzdeva Attīstības nodaļas vadītājai
Vijai Zīvertei.
• Apstiprināja nekustamā īpašuma no
saukumu „Lielsaldenieki”, Strutele, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 90560020064 zemes
vienības sadales projektu. Atdalāmajam ze
mes gabalam Nr. 216,0 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Mazsaldenieki”, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads, noteica zemes lieto
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM
kods 0101, zemes vienībai piešķīra jaunu
kadastra apzīmējumu un īpašuma kadastra
numuru. Atlikušajam zemes gabalam Nr. 1
8,9 ha platībā saglabāja esošo adresi „Lielsal
denieki”, Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads, saglabāja esošo īpašuma nosauku
mu, piešķīra jaunu zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
• Sakarā ar to, ka 1993. gada privatizācijas
dokumentos ieviesusies kļūda un daudzdzī
vokļu mājā „Dārza māja” par pajām priva
tizēti divi dažādi dzīvokļi ar vienu adresi –
„Dārza māja” dzīvoklis Nr. 3. Dzīvoklis ar
platību 26,3 m2 1993. gada 22. februārī pri
vatizēts. Pēc inventarizācijas datiem tas at
bilst dzīvoklim Nr. 2. Dome noteica dzīvokļa
adresi: „Dārza māja”, dzīvoklis Nr. 2, Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
un domājamo daļu no zemes: 263/2261 no
5600 m2.
Ar Domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā
var iepazīties novada mājas lapā www.jaunpils.lv
Informāciju sagatavoja
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Izbraukuma sēde
12. decembrī Viesatās notika Jaunpils novada domes Izglītības,
kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas izbraukuma sēde, kuras
laikā deputāti noklausījās Viesatu kultūras nama vadītājas Agitas
Kalviņas prezentāciju par iepriekšējos gados kultūras namā pa
veikto, viesojās bibliotēkā, apskatīja pagasta pārvaldes telpas un
iepazinās ar biedrību „Kamenes” un „Ūdensrozes” darbību.
Šoreiz akcents tika likts uz finansējuma lūgumu nākamajā gadā
Viesatu amatieru teātrim „Pupuķis”, kas šobrīd balstās uz dalīb
nieku finansēm un entuziasmu. Kā rezumēja teātra vadītāja Aneta
Rulle, teātris ir gatavs startēt amatieru teātru konkursos un festivā
lā, kam arī ir nepieciešams finansējums gan aizkļūšanai, gan tērpu
un rekvizītu iegādei. Lai deputātus pārliecinātu par savām spējām,
tika demonstrēts R. Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” fragments.
Pagājušā gada pēdējā dienā – 31. decembrī, plkst. 15:05, Latvi
jas Radio 1 raidījums „Ģimenes studija” ciemojās Viesatu pagastā
pie amatierteātra „Pupuķis” raibā un draudzīgā kolektīva. Raidī
jumu var noklausīties LR1 mājas lapā, sadaļā PROGRAMMA UN
ARHĪVS.
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Eidmane-Kabaka

Foto: Līga Eidmane-Kabaka

Jaunpils Vēstis
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Domes darbinieki gatavojas svētkiem

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...

17. decembrī, domes ēkā virmoja Ziemassvētku
noskaņas. Bijām tikuši pie savas Ziemassvētku eglītes,
kuru rotājām ar pašu gatavotiem mākslas darbiem.
Tā bija kārtējā iespēja pārliecināties, cik daudz talan
tu katrā no mums slēpjas. Eglē tika kārti tīti, vīti, sa
sprausti, salīmēti, griezti, šūti, tamborēti un dažādi iz
greznoti koši rotājumi. Eglīte līdz pat Jaunajam gadam
priecēja mūs un mūsu apmeklētājus.
Savukārt kāpņu telpā tika novietota „biroja darbi
nieku” egle – rotāta ar sniega bumbām, kuras izgatavo
jām, otro dzīvi piešķirot papīra smalcinātāja saturam.

• Nu jau par tradīciju ir kļuvis, ka Zvaigznes dienā novada dome rīko
savu pensionāru Ziemassvētku sarīkojumu Jaunpils pilī, kurā mūsu
biedrība sveic savus biedrus apaļo gadu jubilejās. Šogad tie bija 16, bet
dažādu iemeslu dēļ ierasties varēja tikai 6. Par šo pasākumu, kurā skaisti
dekorētās telpās un pie bagātīgi klātiem galdiem un pie īpaši lustīgās deju
mūzikas un ļoti atraktīvajiem muzikantiem no Auces, biedrības biedru
vārdā izsaku milzīgu paldies novada domes priekšsēdētājai Ligitai Gin
terei, sociālai darbiniecei Initai Lapiņai, pils kroga kolektīvam Sandras
Zariņas vadībā, pateicoties kuru rūpēm visi šie labumi tika sagādāti. Pal
dies pils kultūras darbiniekiem Silvai Nordenai, Ingai Krūtainei, Agritai
Aleksejenokai, Dacei Pobusai par garīgo baudījumu. Vēl īpaši mīļi bija, ka
īsi pirms mūsu ierašanās Aivars Miķelsons uz slidenā ceļa kaisīja smiltis,
lai mēs justos stabili! Vēl paldies domes sabiedrisko attiecību speciālistei
Līgai Eidmanei-Kabakai par fotogrāfijām, kuras nākošajā dienā jau varēja
apskatīt domes mājas lapā!
Vēl īpašs paldies no visiem jubilāriem un pensionāru biedrības aktīvis
tiem par dāvinātiem Jaunpils novada kalendāriem, kuros par lielu pārstei
gumu dažās lapās viens otrs atpazina sevi!

Informāciju sagatavoja: Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Līga Eidmane-Kabaka

Pieredzes apmaiņas brauciens
pie kolēģiem Mārupē
Jaunpils novada domes darbinieki Jauno gadu uzsā
ka ar viesošanos pie kolēģiem Mārupes novadā, kuras
laikā noklausījāmies Mārupes novada domes priekš
sēdētāja Mārtiņa Bojāra vietnieces Līgas Kadiģes pre
zentāciju par dzīvi novadā, tā prioritātēm, sasniegu
miem un problēmām. Mūsu darbiniekiem bija iespēja
izstaigāt domes ēku, tikties ar saviem kolēģiem un da

Foto: L. Eidmane-Kabaka

līties pieredzē dažādu nozīmīgu jautājumu risināšanā.
Priecājamies, ka mums bija iespēja doties ekskur
sijā pa novadu, kurā mūs kā gides pavadīja būvvaldes
vadītāja Aida Lismane un projektu vadītāja Zane Zvej
niece. Pabijām Mārupes ciematos – Skultē, Mārupē
un Jaunmārupē. Viesojāmies Jaunmārupes sākumsko
lā un pirmskolā, kura vēl ir pavisam jauna – atklāta
2005. gadā, turpat netālu esošajā dienas centrā „Švar
cenieki”, kura telpās, sociālā darbinieka Gata Vācieša
vadībā, pulcējas aktīvi Jaunmārupes jaunieši. Ar bau
du klausījāmies Mārupes Sporta centra vadītājas Silvi
jas Bartuševicas stāstījumā par šogad atklāto, Mārupē
lielāko sporta kompleksu un tā piedāvātajām iespē
jām. Ar savu krāsainumu un plašumu mūs pārsteidza
un priecēja pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti”,
kura darbojas tikai trešo gadu. Pateicoties mārupie
šiem, 4. janvāris bija skaista, iespaidiem bagāta diena.
Paldies Mārupes kolēģiem par silto uzņemšanu!
Informāciju sagatavoja: Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

• 18. janvārī braucam uz Slampes kultūras pili skatīties teātra izrādi
„Trakās šķēres”, izbraukšana plkst. 17:30.
• 19. janvārī braucam uz Lielvircavu pie „Saulessveces” draugiem uz
kārtējo draudzības vakaru plkst. 19:00. Izbraukšana plkst. 17:30.
• 23. janvārī nākošā sadarbība ar pienotavu.
• 8. februārī braucam uz „Balto Lāču” koncertu Slampes kultūras pilī
plkst. 19:00. Izbraukšana plkst. 17:30. Pieteikt biļetes pie Austras, iemak
sājot 5 Ls.
• 9. martā mūsu biedrība rīko kārtējo sadraudzības pagastu balli
Viesatu kultūras namā plkst. 18:00. Dalības maksa 1 Ls + maksa par
autobusu, kas aizvedīs un atvedīs un būs atkarīga no braucēju skaita.
• Atgādinājums biedrības biedriem – varat sākt maksāt biedru naudas
par 2013. gadu katru trešdienu pensionāru telpās no plkst. 10:00–12:00.
Biedru naudas maksa 2 Ls gadā. Ja biedri gadu nav maksājuši biedru nau
du, tad pēc statūtu punkta ar valdes lēmumu tiek izslēgti no biedrības. Tā,
ka esiet atsaucīgi! Un, ja kāds vēlas stāties biedrībā – jāuzraksta iesnie
gums un jāsamaksā biedru nauda, kopsapulce apstiprinās par uzņemša
nu.
Austra Sipeniece

Sporta ziņas

Novuss

Pārdomas par gadiem
aizgājušajiem

Pagājušā gada nogalē, 29. decembrī, Jaunpils Spor sināsies 19. janvārī plkst. 10:00 Aizputē, SC ,,Lejaskur
ta nama mazajā zālē norisinājās Jaunpils novusa kluba zeme” bāzē.
Vēlam veiksmi mūsu komandai!
kausa izcīņa novusā komandām. Sacentās četras ko
Informāciju sagatavoja: Līga Eidmane-Kabaka,
mandas: „NK Jaunpils”, „Tukums NK – 2”, „Kandava”
Jaunpils novada domes
un Saldus „Druva”. Par uzvarētājiem kļuva kandav
Sabiedrisko attiecību speciāliste
nieki aiz sevis atstājot Saldus „Druvu”, jaunpilnieki
izcīnīja 3. vietu, bet „Tukums NK – 2” ie
rindojās 4. vietā. Jaunpils komanda, zau
dēja kandavniekiem, spēlēja neizšķirti ar
„Druvu” un uzvarēja tukumniekus.
Centīgi novusa treniņus apmeklē un
Jaunpils komandā spēlē: Edgars Butke
vičs, Ivars Butkevičs, Artūrs Zambergs,
Gatis Šukners, Andris Bremanis un Ēriks
Strautiņš.
Novusa komanda „Jaunpils” jau veik
smīgi uzsākusi šo gadu – 5. janvārī pieda
loties Latvijas Republikas meistarsacīkstēs
novusā komandām 2. līgas „A” grupas
I posmā, kas norisinājās Jaunpilī. Jaunpil
nieki zaudēja Saldus „Druva” komandai,
bet uzvarēja tukumniekus. II posms nori
Foto: A. Plezers

Pārdomas uzjundīja Andra Kabaka raksts JAUNPILS VĒSTĪS. Piekrī
tam domai, ka šajos gados Jaunpils kļūst aizvien sakārtotāka, ka ieguldīts
liels darbs, lai to paveiktu, ka apgaismotais ceļš no skolas līdz Levestei,
priecē mūs visus.
Mums ļoti nepieņemama ir doma, ka pirms vairāk nekā divdesmit ga
diem, saimniekotāji nemaz nedomāja par cilvēkiem un apkārtējās vides
sakārtošanu un saglabāšanu.
Mēs labi atceramies – kā no Rīgas veda bruģakmeņus, lai nobruģētu
ceļu uz pili,
– kā ik pavasari un rudeni, kad govis nācās dzīt cauri centram uz un no
ganībām, tās govju „mīnas” ātri novāca,
– kā Jaunpils baznīcā izvietoja restaurēšanai paredzētos materiālus, lai
celtni saglabātu,
– kā Zundes tēvs salaboja baznīcas jumtu,
– kā lielu darbu un izdomu ieguldīja „Ērģelnieku”, „Sporta pils” un pils
laukuma sakārtošanai,
– kā uzcēla jaunas dzīvojamās mājas,
– kā pagastā iekārtoja gāzes saimniecību.
Šādu uzskaitījumu varētu papildināt un papildināt. Mūsuprāt, viss to
laik labi ieguldītais darbs un cilvēku prasmes, ir labs pamats šolaiku dzī
ves turpināšanai.
Laikabiedru grupa Jaunpilī
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Viesatu kultūras namā
15. DECEMBRĪ Viesatu kultūras namā notika Zie
massvētku ieskaņu koncerts pēc senajām latviešu tra
dīcijām. Koncertā piedalījās Viesatu pašdarbnieki,
piedalījās arī paši mazākie. Koncertā skandinot tautas
dziesmas, uzklājot svētku galdu, ar 9 latviešu ēdieniem,
tajā skaitā cūkas šņukuru, štovētiem kāpostiem un zir
ņiem, tika arī dejots un ar dziesmām sagaidīti ķekatnie
ki, kuri bija tērpušies dažnedažādās ķekatu maskās, bija
gan Lācis, purva dzērve, baltā nāve, Budēļtēvs, Čigā
niete un daudzi citi zvēri un putni. Visa Saime kopā ar
ķekatniekiem dziedāja un dejoja. Ķekatnieki tika kār
tīgi pacienāti, un bez svētku mielasta nepalika arī visi
Viesatu kultūras nama ciemiņi. Tika cienāts ar visiem
9 ēdieniem, siltu tēju un saldu alutiņu.
Paldies visiem, kuri palīdzēja tapt šim koncertam.
Īpašs paldies cilvēkiem, kuri atgādāja eglīti, un tiem,
kuri palīdzēja veidot eglītei rotājumus un radīja īpašu
svētku noskaņu Viesatu kultūras namā.

2013. GADA 5. JANVĀRĪ Viesatās notika Jaungada
karnevāls. Karnevāla apmeklētājus priecēja grupa „Jur
kant’’.
Karnevālā bija ieradušās dažādas maskas, zaķenītes,
vampīri, pārstāvis no Zvaigžņu kariem, robots, velniņi,
eņģelīši, Āksts, pludmales meitene u.c.

Vakara gaitā būs baudāms Sārtais šovs, balli spēlēs
grupa „Hallo’’ no Talsiem.

MIERPILNU JAUNO GADU!

Agita Kalviņa, Viesatu kultūras nama vadītāja

5. vietu ieguva Kaķenīte
4. vietu Bizbizmārīte
3. vietu Pepija Garzeķe
2. vietu Galma kungs
1. vietu „Pēc pasaules gala izdzīvojušie’’
Galveno Jaungada karnevāla balvu ieguva „Dvīņu
čūskas’’.
9. FEBRUĀRĪ Viesatu kultūras namā plkst. 22.00
„Sārtā ballīte’’.
Ballītes apmeklētājiem vēlams ierasties sārtā apģēr
bā, aktīvākajiem, izdomas bagātākajiem – mazs pārstei
gumiņš.

Paldies pils rūķiem!

Jaupils līnijdejotājas

Jaunpils novada domes dar
binieki izsaka sirsnīgu pateicību
čaklajiem pils rūķiem par jauko
un gardo sveicienu Ziemassvēt
kos un laba vēlējumiem Jaunajā
gadā!
Vēlam Jums radošu
un panākumiem bagātu
Jauno gadu!

Latvijas sporta veterānu senioru
savienības 49. sporta spēles notika
Rīgā 8. decembrī. Tajās piedalījā
mies mēs – Jaunpils līnijdejotājas
„Vēlziedes”. Cīnījāmies par Rīgas
kausu otro reizi. Stingrās un taisnī
gās žūrijas vērtējumā ieņēmām ce
turto vietu no sešiem kolektīviem.
Visas dejotājas saņēma diplomus
un sertifikātus.

Informāciju sagatavoja Jaunpils
novada domes Sabiedrisko
attiecību speciāliste
Līga Eidmane-Kabaka

No redzētā pasākuma guvām
daudz rosinoša un vērtīga. Apbrī
na un patīkamas emocijas virmoja
skatoties pirmās vietas ieguvējas
rīdzinieces Ainas Alksnes deju
izpildījumu. Kaut pāri 80 gadu
slieksnim, deju solis bija raits un
efektīvs. Izcilu priekšnesumu snie
dza arī grupa „Jautrie zābaciņi”.

Foto: Līga Eidmane-Kabaka

Īsziņas no Viesatu bibliotēkas
• Līdz 20. janvārim Viesatu pagasta bibliotēkā EGLĪŠU IZSTĀDE.
• Jau trešo gadu izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji. Šogad izstādes veidošanā piedalījās 32 cilvēki.
Izstādē apskatāmās eglītes veidotas no putoplasta, papīra, konfektēm, sveču, svečturu un piparkū
ku eglītes, 100 apsveikumu kartiņas
ar eglītēm un c. Paldies visiem, kas
piedalījās!
• 18. janvārī plkst. 17.00 Priekšā
lasīšanas stunda mazajiem: lasīsim
M. Cielēnas pasakas „Sniegpārsliņa
Silva” un „Ziemassvētku kartīte”.
• 25. janvārī no plkst. 15.00–17.00
Radošās nodarbības bērniem par
tēmu „Veidojam apsveikuma karti
ņu”.
• Līdz 1. martam Viesatu bibliotē
kā izstāde „Rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim – 150”.
Sandra Šteina,
Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja

Jautrības un omulības netrūka,
izdejojāmies pēc sirds patikas.

Liels paldies Silvai Nordenai par
sagādāto autobusu un īkšķu turēša
nu pasākuma laikā. Dacei Pobusai
paldies par deju mācīšanu un saga
tavošanu Rīgas kausa sacensībām.
Indra Ancāne veltīja skaistus vār
dus un apsveikumu kolektīva vār
dā par viesmīlīgo uzņemšanu Rīgā.
Paldies Indrai par to!
Personīgi paldies Silvai par man
dāvāto eņģelīti, – tas bija ļoti mīļi!
Indra mūsu deju grupai ir sagā
dājusi jaunas, gaumīgas vestes, tā
dēļ drīz būsim jaunās formās.
Mīlēsim pašas sevi, būsim iecie
tīgas viena pret otru.
Vēlu labu veselību visiem Jauna
jā gadā!
Skaidrīte Zorika

Janvāris skolā
Skolēni aizvadījuši Ziemassvētku brīvdienas un aktīvi uzsā
kuši mācības II semestrī.
Galvenie plānotie notikumi janvārī:
18.01. Labdarības koncerti pansionātos „Ķīši”un „Rauda”.
21.01. Burtiņu svētki 1. klasei. Vecāku diena.
25.01. Pasākums „Popiela” 5.–12. klašu skolēniem, disko
tēka.
Savukārt februāris sāksies ar Žetonu balli
12. klasei – 02.02.
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Ziemassvētku ieskandināšana Jaunpils novadā
Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
(Latviešu t.dz.)

Ik katrā Jaunpils novada iestādē un mājā decembris aizritēja
aktīvi rosoties Ziemassvētku un Jaunā gada gaidās. Tika vīti un
darināti adventes vainagi, ēkas greznotas ar krāšņām lampiņām,
darināti rotājumi, kurus kārt eglītē. Pašdarbības kolektīvi, kultūras namu vadītājas un skolēni gatavoja programmas un priekšnesumus svētku pasākumiem.
Pirmie Ziemassvētkus ieskandināja viesatnieki ar svētku
koncertu trakoti puteņainā 15. decembra novakarē. Pasākums
bija ieturēts tautiskās noskaņās ar tautasdziesmām, ķekatniekiem un pasākuma apmeklētāju cienāšanu ar zirņiem, miestiņu
un žagariņiem. Arī zāles un egles rotājumi, kurus bija gatavojuši
pārvaldes darbinieki un pašdarbības kolektīvi, bija tautiskā stilā – egle un skatuve bija greznotas ar dažādu izmēru puzuriem.
Šis pats vakars īpašs bija arī Viesatu pagasta pensionāriem, kuri
stundu pirms koncerta pulcējās kultūras namā pie novada ēdināšanas uzņēmumu klātā galda, tikās ar novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, sociālā dienesta vadītāju Initu Lapiņu,
Viesatu pārvaldes vadītāju Vitu Petrovu un kultūras nama vadītāju Agitu Kalviņu.

Nākamajā dienā sniegpūtis turpināja savu darbu – vilka ciet
ceļus un nerosināja cilvēkus iziet ārpus mājas, lai arī cik vilinošs
būtu aicinājums. Tomēr mūsu pils darbiniekus tas nebiedēja un
neatturēja savā pagalmā pulcēt tuvus un tālus tirgotājus, Ziemassvētku vecīša satikšanas tīkotājus un karstvīna baudītājus.
Kā jau iepriekš bija noteikts, plkst. 12:00 Ziemassvētku tirdziņš
uzsāka savu darbu, pagalmā kūrās divi ugunskuri, pie kuriem
varēja sildīties gan tirgotāji, gan apmeklētāji, uz viena no tiem
mutuļoja gardas tējas katls. Tirdziņā bija iespēja iegādāties gan
sudraba rotaslietas, gan medu un aromātiskas vaska sveces, gan
košus un greznus rokdarbus, gan koka karotes un citus koka izstrādājumus, kā arī lielas piparkūku sirdis un gardas plātsmaizes. Ciemos ieradās un ar atnākušajiem bērniem rotaļās gāja
pats Ziemassvētku vecītis, kurš bija dāsns un bērniem dalīja brīnumskaistas un brīnumsaldas konfektes.

Pēc maltītes un svētku uzrunām sanākušie pensionāri devās
uz lielo zāli, lai noskatītos viņu bērnu, mazbērnu, kaimiņu un
novadnieku sagatavotos priekšnesumus – dziesmas, dejas, deklamācijas un teatralizētu uzvedumu.

Tās pašas dienas vakarā pils vēra durvis un aicināja novadniekus ieskandināt Ziemassvētkus koncertā „Brīnumainie
Ziemassvētku stāsti”. Atnākušos ar dziesmām priecēja bērnu
vokālais ansamblis „Ķipariņi” un senioru ansamblis „Pīlādzītis” kopā ar savu vadītāju Agritu Aleksejenoku. Dziedāja
arī Demija un Deivids. Ziemassvētku stāstus runāja kultūras
nama vadītāja Silva Nordena, rūķis Inga, pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” audzinātāja Agita Trokša, ansambļa
„Pīlādzītis” pārstāve Laima Zariņa, novada domes darbiniece
Dzidra Krastiņa un arī novada domes priekšsēdētāja Ligita
Gintere savu svētku uzrunu sāka ar stāstu par eņģeļiem. Viens
no lielākajiem koncerta pārsteigumiem bija jaunpilnieks Māris
Krastiņš, kurš kopā ar māsu Lailu Krastiņu izpildīja divas liriskas dziesmas. Pasākuma otrajā daļā koncertu sniedza īpašie
viesi Inita Āboliņa un Normunds Ķietis.

Arī skolēni svētkiem gatavoja priekšnesumus, kurus atrādīja vecākiem. 19. decembra pievakarē 2–4 gadīgo bērnu grupa
aicināja mammas un tētus uz pasākumu „Kā Lācis sagaidīja Ziemassvētkus”, savukārt dienu vēlāk skolas lielajā zālē 5–6 gadīgie bērni izspēlēja muzikālu uzvedumu „Rūķi Ziemassvētkos”.
Svētku nedēļa skolā noslēdzās 21. decembra vakarā ar pasākumu
5.–12. klašu skolēniem un viņu vecākiem – „Dzīve ir daudzveidīgi patiesības meklējumi”.
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cembrī Jaunpils pilī, kur bija iespēja parotaļāties ar ciemiņiem
no Tukuma – Zaķi, Runājošu egli un Ziemassvētku vecīti, bet
28. decembra vakarā mazos pulcēja Viesatu kultūras nams ar
jautrām rotaļām un izdarībām.
Jaunais gads, kā ierasts, tika sagaidīts ar karnevāliem gan
Jaunpilī gan Viesatās, bet svētku pasākumu virkni 6. janvāra
pēcpusdienā noslēdza lustīga pensionāru Ziemassvētku balle
pilī.

Nedēļā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu uz jampadračiem un paciņu saņemšanu tika aicināti novada bērni – 27. de-

Eit’ projām, Ziemassvētki,
Ar visām karašām,
Es gaidīšu Lieldieniņas
Ar zaļo rudzzālīti.
(Latviešu t.dz.)

Informāciju sagatavoja:
Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto:
Līga Eidmane-Kabaka

Muzeja ziņas
Jaunpils muzeja vārdā pateicos par visiem labajiem vēlējumiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, kurus esam saņēmuši no mūsu kolēģiem Latvijas muzejos, muzeja draugiem
Jaunpilī, nevalstiskajām organizācijām. Vistālākie sveicieni
un laba vēlējumi pie mums atceļojuši no Amerikas. Līdz ar
sveicieniem esam saņēmušas arī Vecgada un Jaunā gada dāvinājumus muzejam.
Jāzeps Skrebs muzejam dāvināja Jaunpils MTS apliecību
par traktoristu kursu beigšanu 1957. gadā un sadzīves priekšmetus.
Sergejs Ariko kā dāvinājumu izgatavoja Jaunpils Pils torņa
smailes noslēdzošo uzgali. Kopš 2012. gada 21. decembra
Jaunpils Pils torņa vējrādītājs un karogs atkal ieņēmis savu
vietu. 2005. gada vētras laikā tas tika nogāzts un atradās
Jaunpils muzejā.

Ēriks Kazmins līdz ar optimistiskiem sveicieniem muzejam dāvāja rokas „veļas mašīnu”, kas kļuvusi par muzeja krājuma 2013. gada pirmo priekšmetu.
Izstāžu ciklu „Eņģeļu un sveču” laiks noslēdza manas
mammas Laimas Grīnhofas tamborējumu izstāde.
Tamborēšanas pirmsākumi meklējami Ēģiptē, kur atrastās audumu malas bijušas rotātas ar vijumam vai pinumam
līdzīgu tehniku. Ziemeļu tautām bijusi līdzīga tehnika. Par
to liecina atrastās sieviešu kapuces malas rotājums un no
matiem darināts tīklam līdzīgs tamborējums. Šie atradumi

attiecas uz bronzas laikmetu. Viduslaikos ļoti iecienīti tērpa
rotājumi ar nelielām tamborētām malu noslēgumiem līdzīgām mežģīnēm. 19. gadsimtā visā pasaulē rokdarbnieču mīļākā nodarbošanās bija tamborēšana. Tamborēja visu, sākot
no tamborētas lentes, ar ko pārsēja zīdaiņu segas, beidzot
ar segām, galdsegām, aizkariem. Ar virtuozām mežģīnītēm
aptamborēja kabatlakatus, sieviešu veļas detaļas, gultas veļu.
Latviešu tautas etnogrāfijā tamborējums ir pazīstams jau
no 17. gadsimta. Tamborētas mežģīnes ir sievu aubēs, priekšautos, dvieļu un palagu galos. Laikam un tikumiem mainoties, tamborēšana uz brīdi kļuva par „pazaudēto mākslu”,
taču kā liecina vēsture tās mūžā tas nebūt nav pirmais gadījums. Tamborēšana bija populāra arī Otrā pasaules kara gados: visa veida izejvielu trūkuma apstākļos, tas bija veids, kā
tikt pie jaunas jakas vai segas, izmantojot visu, kas mājās. Iepriekšēja tamborēšanas „ziedu laiku” mode bija 20. gadsimta
60. un 70. gadi. Gadu laikā šī senā māksla radusi visdažādāko
pielietojumu.
Izstādē redzamo darbu autore ir Laima Grīnhofa. Tamborēšana bija viņas vaļasprieks visa mūža garumā un to pārmantoja no savas mammas. Izstādē izvietota tikai neliela daļiņa no viņas radītajiem darbiem. Darbus tamborēja savam
priekam un dāvaniņām tuviem cilvēkiem. Pārsteidzoši, ka
neviens no darbos redzamajiem rakstiem neatkārtojas. Ikdienas darbos autorei tuva bija daba, tādēļ darbiņus izkārtojām atbilstoši gadalaiku ciklam – vasara, rudens, ziema,
pavasaris. Un pāri visam Ziemassvētku sniegpārslas.

Jaunā gada pirmās izstādes autors būs mūsējais jaunpilnieks – Arturs Kristiņš, kurš uzgleznojis jaunus darbus un
gatavs savus veikumus atrādīt.
Jaunpilnieku un ciemiņu ērtībai gada nogalē izdots krāsains izdevums – informatīvā lapa, kurā atrodamas centra
un novada karte, velomaršruti un ieteikumi. Ko interesanti
skatīties un darīt Jaunpilī. Šī izdevuma uzdevums ir sniegt
praktisku uzziņu. Izdevums izdots latviešu, angļu, krievu un
lietuviešu valodā. Tā izdevējs Jaunpils novada pašvaldība.
Izdevumu sagatavoja Jaunpils muzejs. Izdevums pieejams
Jaunpils muzejā un interneta vietnē www.jaunpils.lv-tūrisms.
Akreditācija. Pagājuši pieci gadi un muzeja darbinieces
šobrīd gatavo dokumentus kārtējam akreditācijas procesam – šoreiz jau trešo reizi. Tas zināmā veidā ir atskats uz
paveikto un jaunu mērķu un izaicinājumu noteikšana tālākam darbam. Muzeja darbības un attīstības stratēģija un visa
pārējā nepieciešamā dokumentācija līdz 12. februārim jāiesniedz Kultūras ministrijā izvērtēšanai, bet 12. martā komisija ieradīsies Jaunpils muzejā.
Novadnieki. Kā katru gadu esam sagatavojušas Jaunpils
novadnieku nozīmīgo jubileju kalendāru un sabiedrisko
norišu aktualitātes. Ar tām varēs iepazīties Jaunpils novada
mājas lapā, Jaunpils avīzītē un Jaunpils muzejā. Jaunpils muzejā aplūkojamai informācijai esam sagatavojušas glītu iesējumu.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja
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Muzeja ziņas

Sabiedriskās aktivitātes un notikumi
Pirms 465 gadiem (1548)
 Everts fon Šīrens Jaunpilī nodibināja draudzi ar pastāvīgu mācītāja vietu un pilī lika izbūvēt kapelu
Pirms 440 gadiem (1573)
 A. Orfeliusa izdotajā atlantā „Theatrum orbis terrarum” pirmoreiz parādās
kartē nosaukums – Jaunpils
Pirms 365 gadiem (1648)
 Matīss fon der Reke ar sievu Zuzannu Jaunpils baznīcai dāvina koka altāri
un kanceli
Pirms 265 gadiem (1748)
 Struteles muižas īpašnieks Karls
Gustavs Bīrons savā testamentā novēl
Struteles baznīcai 6 000 Alberta florēnus un izsaka vēlēšanos pēc nāves tikt
apbedīts Struteles baznīcā
 Jelgavas zvanu lējējs Ernsts Fehters
pārlej 545 kg smago baznīcas zvanu, atstājot uz tā uzrakstu:
„Pirmo reizi Struteles baznīcai mani
izlēja 1645. gadā. 1748. gadā augstdzimušais kungs Karls fon Bīrons, Krievijas ķeizariskais ģenerālšefs, visu Struteles muižu
dzimtkungs, lika mani šīs Struteles baznīcas labā pārliet”.
Pirms 235 gadiem (1778)
 Jaunpils muižā sāk darboties alus
darītava
Pirms 210 gadiem (1803)
 Uzcēla Jaunpils ūdensdzirnavas
Pirms 160 gadiem (1853)
 Lauku muižā uzsāk Holšteinas un
Jitlandes sugas liellopu audzēšanu
Pirms 155 gadiem (1858)
 Jaunpils pagasta „Sparvu” mājās
skolas vadību pārņem Kārlis Šepskis.
Tajā mācās ap 120 bērnu.
Pirms 150 gadiem (1863)
 Kurzemes muižnieks Karls fon der
Rekes Jaunpils dzimtkunga mazdēls pirmais uzsāka māju pārdošanu zemniekiem.
 Jaunpils baznīcā pēc fon der Reku
dzimtas lūguma gleznotājs Jūliuss Dērings glezno pavisam jaunu kompozīci-

ju „Ecce Homo”, bet virs tās trešā stāva
nišai darina gleznu ar staru vainagā
(Glorija) iekļautu krustu.
 1861. gadā barons Augusts fon der
Reke atvēlēja 2 ha zemi, uz kuras par
pagasta līdzekļiem uzbūvēja skolas ēku –
Kalna skolu
Pirms 145 gadiem (1868)
 Jaunpils muižā sāk darboties spirta
dedzinātava un brūzis
Pirms 135 gadiem (1878)
 Ap 1875. gadu Lauku muižas baroniete fon Deršau Lauku muižas pagasta
sabiedrībai dāvinājusi 0,5 ha lielu zemes
gabalu, uz kuras ar pagasta un muižas līdzekļiem uzbūvēja skolas namu Lauku
muižā
Pirms 110 gadiem (1903)
 Dibināta Jaunpils krājaizdevumu
sabiedrība
 Struteles baznīcai pēc baroneses
Tusneldas Feiliceras-Frankas nāves E. Todes firma Rīgā izgatavo smalki izstrādātus krāsainus loga gleznojumus ar svēto
attēliem
Pirms 100 gadiem (1913)
 Jaunpilī sāk darboties pienotava
un krejošanas punkti Jurģos un Lauku
muižā
Pirms 95 gadiem (1918)
 Dibināta Latvijas valsts
No Jaunpils pagasta Chronikas (1937):
„Mūsu brīvības sapnis šai gadā piepildījās. No mūsu bēdām, ciešanām un
ilgām dzima Latvijas valsts. Tika pacelts
1918. gada 18. novembrī mūsu sarkanbalt-sarkanais karogs, lai tas nekad vairs
nenoliektos. Šo dienu mūžīgi pieminēs
nākošās paaudzes. Viņas pieminēs arī tos,
kas šo brīdi deva. Mēs cīnījāmies par taisnību, uzvarējām un nodibinājām savu valsti.
Septiņi gadu simti nolieca savas galvas šī
viena brīža priekšā. Kronvalda un Ausekļa
veļi un tie, kas krituši Tīreļpurvā neredzami
pulcējās ap Latvijas karogu. Laima mums
deva Dr. Kārli Ulmani un mēs to cēlām par
jaunās valsts pirmo Ministru Prezidentu.

Ar šo domu un šī vīra vadībā sākās mums
tautas uzvaru un panākumu gaitas un mēs
pierādījām pasaulei, ka arī mazā valstī un
izpostītā zemē dzīvo liela tauta un liels tautas Vadonis.”
Pirms 90 gadiem (1923)
 Jaunpils pagasta namā atklāj aizsargu nodaļas kanceleju un tur nodod līdz
tam laikam pie nodaļas priekšnieka glabātos rakstus un citus piederumus.
Pirms 85 gadiem (1928)
 5. jūlijā dibināta Jaunpils ugunsdzēsēju biedrība ar filiālēm Bikstos un
Strutelē
 18. novembrī ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo Kārli Firstu Kauliņu, Frici
Skrabi, Krišjāni Ozoliņu
 „Ezerkroga” ēkas rietumu daļu saņēma Satiksmes ministrija pasta kantora vajadzībām
Pirms 80 gadiem (1933)
 Dibināta Valsts Jaunpils lauksaimniecības skolas absolventu biedrība, kas
pastāvēja līdz 1940. gada 30. novembrim
 Jaunpilī pie viengadīgās lopkopības
skolas atver praktisko lopkopju sagatavošanas nodaļu. Šajā nodaļā uzņem jauniešus ne jaunākus par 19 gadiem un ar
trīs mēnešu praksi.
Pirms 75 gadiem (1938)
 Struteles lauksaimniecības biedrība apvienojas ar Lopkopības pārraudzības biedrību
 Nodibināta Struteles savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība
 Uzcēla Jaunpils vidusskolas ēku
(no 1948. gada – vidusskola)
Pirms 65 gadiem (1948)
Dibināti mazie kolhozi:
– 10. jūnijā nodibināja l/a „Liesma”,
priekšsēdētājs V. Leikums
– 30. augustā nodibināja l/a „Ausma”, priekšsēdētājs K. Koškins
– 16. septembrī nodibināja l/a „Lāč
plēsis”, priekšsēdētājs R. Siļķe
– 28. novembrī nodibināja l/a „Sarkanais karogs”, priekšsēdētājs J. Laukšteins

– 13. decembrī nodibināja l/a „Saule”, priekšsēdētājs A. Siļķe
 Jaunpils pagastā tika veikta radiofikācija
 Pēc atjaunošanas atsāk darboties
Jaunpils pienotava. Atsākot ražošanu, tā
ātri izvirzās labāko uzņēmumu vidū. Pienotavā ražo sviestu un sieru.
Pirms 60 gadiem (1953)
 Uzcelta Jaunpils vidusskolas internāta ēka
 Kolhozi „Cīņas gars” un „Darba
spars” nolemj kopīgi celt hidroelektrostaciju „Viesatas”
 Atvēra Jaunpils slimnīcu ar divām
nodaļām – dzemdību un terapijas
Pirms 55 gadiem (1958)
 Likvidēts Jaunpils MTS
 Kolhoza „Dzirkstele” teritorijā tika
ievilkta elektrība/elektrifikācija
 Izremontē Jaunpils baznīcas sakristeju un tur iekārto dzīvokli mācītājam
Pirms 50 gadiem
 1962./63. mācību gadā ieviesta obligātā astoņgadīgā izglītība
Pirms 45 gadiem (1968)
 Dabisko gāzi izmanto kolhoza
„Dzirkstele” jaunā ēdnīca un prāvs skaits
dzīvokļu
 Jaunpilī līdzšinējās 20 abonentu
centrāles vietā ierīko automātisko telefona centrāli
Pirms 40 gadiem (1973)
 Jaunpils iedzīvotāju rīcībā nodota
atjaunotā pils zāle – kultūras nama vajadzībām
Pirms 35 gadiem (1978)
 Jaunpils draudze aiziet no sava
Dievnama un darbību turpina draudzes
vecākā Žaņa Rūša mājās „Rūšos”.
Pirms 30 gadiem (1983)
 Jaunpils deju kolektīvu sāk vadīt
Jānis Liepiņš.
Pirms 25 gadiem (1988)
 Dibināta Tautas frontes Jaunpils
nodaļa, par tās priekšsēdētāju ievēlēts
Māris Baranovskis

Pirms 20 gadiem (1993)
 Jaunpils muzejs pirmo reizi atvērts
apmeklētājiem ar izstādi pils tornītī
 Dibināta sabiedriskas organizācijas „Glābiet bērnus” Jaunpils nodaļa,
kas pastāvējusi līdz 2008. gadam
 Pēc Jaunpils draudzes mācītāja
J. Neimaņa un Struteles draudzes priekšnieka ierosmes Struteles muižas un baznīcas pēdējo īpašnieku mazmeitas Vācijā
sāk vākt ziedojumus Struteles baznīcas
atjaunošanai. Par saziedotajiem līdzekļiem atjauno jumta segumu, izgatavo logus un durvis.
Pirms 15 gadiem (1998)
 Pirmo reizi notika viduslaiku pasākums „Divas stundas spēlēsim viduslaikus”, šobrīd Viduslaiku svētki
 Latvijas mēroga konkursā „Par
skaistāko daiļdārzu un lauku sētu” laureātu godā tika Jaunpils pagasta Putnu
ielas individuālās mājas
Pirms 10 gadiem (2003)
 30. aprīlī izveidota pašvaldības
aģentūra „Jaunpils” un SIA „Jaunpils
pils”
 23. maijā atklāta Kartavkalnu dabas taka
 Izveidota teatralizētā programma
„Mazie mūciņi”
 20. septembrī notika Tautas nobalsošana par Latvijas dalību Eiropas
Savienībā
 Novembrī savu darbību uzsāka līnijdeju grupa „Vēlziedes”
 Dibināta pensionāru biedrība
„Jaunpils”
Pirms 5 gadiem (2008)
 14. jūnijā Kr. Barona pamatskolā
Viesatās notiek pēdējais 9. klases izlaidums. Skola tiek slēgta
 Dibināta biedrība „Kamenes”
 28. septembrī (Jaunpilī) atklāj Aizupju moto trasi
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka,
Jaunpils muzeja vadītāja
Telefons 63162128

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2013. gadā
Pirms 405 gadiem
 1608. gada 3. martā dzimis Matiass
Dītrihs fon der Reke – vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks
Pirms 300 gadiem
 1713. gadā dzimis Dītrihs Kazimirs fon der Reke – vācbaltu muižnieks,
Jaunpils pils īpašnieks (1760-1765)
Pirms 255 gadiem
 1758. gada 25. septembrī dzimis
Francis Vilhelms Kristofers fon der
Reke – vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils
īpašnieks
Pirms 185 gadiem
 1828. gadā dzimis Pēteris Mārtiņš
Aleksandrs Bernevics – garīdznieks,
Jaunpils draudzes mācītājs (1854-1893)
Pirms 180 gadiem
 1833. gadā dzimis Augusts Grīns –
Kandavas miesta priekšnieks, tirgotājs
Pirms 155 gadiem
 1858. gada 12. oktobrī dzimis
Vilhelms Ludvigs Nikolajs Bokslafs –
baltvācu arhitekts, 1907. gadā projektējis
Jaunpils pils atjaunošanu pēc 1905. gada
dedzināšanas
Pirms 150 gadiem
 1863. gada 31. martā dzimis Aleksandrs Hans Bernevics – garīdznieks,
Jaunpils draudzes mācītājs (1894-1908)
Pirms 145 gadiem
 1868. gada 24. augustā dzimis Teodors Bernevics – garīdznieks, Jaunpils
draudzes mācītājs (1908-1920)
Pirms 140 gadiem
 1873. gadā dzimusi Anna Treimane – politiski represētā
Pirms 135 gadiem
 1878. gada 31. martā dzimis Teodors Vigmanis – ierēdnis, sekretāra palīgs
Jaunpils pagasta valdē (1896-1900)
 1878. gada 6. jūnijā dzimis Edgars
Francmanis – ārsts Jaunpilī
 1878. gada 22. jūnijā dzimis Kārlis
Kauliņš (Firsts) – lauksaimnieks
 1878. gadā dzimusi Minna Freimane – politiski represētā
 1878. gadā dzimusi Līze Dzelzgalve – politiski represētā
 1878. gadā dzimis Augusts Hel
frehts – politiski represētais
 1878. gadā dzimis Kārlis Lācis (no
1917. gada – Kārlis Bērziņš) – 1905. gada
revolūcijas dalībnieks
Pirms 125 gadiem
 1888. gada 4. februārī dzimis Pauls
Kundziņš – arhitekts, projektējis Jaunpils
biedrības namu (1931)
 1888. gada 8. martā dzimis Kārlis

Ieviņš (Kārlis Viktors Paķulis) – skolotājs, rakstnieks, dzejnieks, publicists,
gleznotājs, vijolnieks
 1888. gada 21. septembrī dzimusi
Biruta Skujeniece – aktrise, dzejniece,
20. gadsimta 20. gados piedalījusies Jaunpils teātra izrādēs.
 1888. gadā dzimis Alberts Vilks –
politiski represētais
 1888. gadā dzimusi Lizete Siļķe –
priekšzīmīga lauksaimniece Jaunpils pagasta „Brātūžos”, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavaliere
Pirms 120 gadiem
 1893. gada 15. maijā dzimis Augusts Zaure – ierēdnis, aizsargs
 1893. gada 20. oktobrī dzimis
Andrejs Rudzītis – Jaunpils ārsts (1924-1940)
 1893. gadā dzimusi Olga Bormane – kultūras darbiniece, aktrise, režisore,
skatuves mākslas pedagoģe, bijusi režisore lugai „Pūt vējiņi” Jaunpilī
Pirms 115 gadiem
 1898. gadā dzimusi Leonija (Lonija) Ķenga – politiski represētā
 1898. gadā dzimusi Anna Liberte –
politiski represētā
Pirms 110 gadiem
 1903. gada 16. janvārī dzimis
Alfrēds Indriksons – garīdznieks, Struteles draudzes vikārs (1933-1940)
 1903. gada 12. jūnijā dzimis Augusts Rumba – skolotājs
 1903. gada 2. augustā dzimis Jānis
Eduards Zunde – garīdznieks, Jaunpils
draudzes mācītājs (1956-1985)
 1903. gadā dzimusi Marija Štolcere – politiski represētā
Pirms 105 gadiem
 1908. gada 9. oktobrī dzimusi Irma
Muzikante – skolotāja Jaunpilī
 1908. gadā dzimis Augusts Grauze – politiski represētais
 1908. gadā dzimusi Emīlija Kazāka – politiski represētā
 1908. gadā dzimis Fricis Stokenbergs – pašvaldības darbinieks
Pirms 100 gadiem
 1913. gada 1. jūlijā dzimis Eduards
Nagliņš – lauksaimniecības darbinieks
 1913. gada 6. jūlijā dzimis Augusts
Vilks – politiski represētais, Nopelniem
bagātais kolhoznieks
Pirms 95 gadiem
 1918. gada 8. maijā dzimusi Hildegarde Rance – politiski represētā
 1918. gada 10. decembrī dzimusi
Vladislava Sproģe – lauksaimniecības
darbiniece

Pirms 90 gadiem
 1923. gada 11. janvārī dzimis Alberts Strautiņš – Jaunpils pienotavas siera meistars
 1923. gada 16. martā dzimusi Mirdza Krūziņa – lauksaimniecības darbiniece, Nopelniem bagātā kolhozniece
 1923. gada 22. martā dzimusi Velta
Baumane – politiski represētā
 1923. gada 19. maijā dzimis Arturs
Vaidziņš – mākslas zinātnieks, filologs,
skolotājs
 1923. gada 25. maijā dzimusi Jautrīte Gintere – Jaunpils skolas tehniskā
darbiniece
 1923. gada 29. maijā dzimis
Alfrēds Ginters – politiski represētais
 1923. gada 16. augustā dzimusi
Ilga Šķestere – Jaunpils aptiekas vadītāja
un farmaceite
 1923. gada 19. augustā dzimis
Adrians Valdmanis – grāmatvedis, ilggadējs kora dziedātājs
 1923. gada 4. septembrī dzimis
Edgars Vegners – politiski represētais,
Nopelniem bagātais kolhoznieks
 1923. gada 23. oktobrī dzimusi
Elfrīda Sproģe – lauksaimniecības darbiniece
 1923. gada 2. novembrī dzimis
Arvīds Granapskis – politiski represētais
 1923. gada 10. novembrī dzimusi
Marta Neilande – skolotāja Jaunpilī
 1923. gada 10. decembrī dzimusi
Alma Vārpiņa – sabiedriska darbiniece
 1923. gadā dzimusi Emīlija Vanaga – politiski represētā
Pirms 85 gadiem
 1928. gada 12. februārī dzimusi
Marija Ose – lauksaimniecības darbiniece
 1928. gada 13. februārī dzimis
Ēriks Mucenieks – veterinārārsts, Tautas
frontes dalībnieks, 1991. gada barikāžu
dalībnieks
 1928. gada 14. aprīlī dzimusi Mirdza Antone – medicīnas darbiniece
 1928. gada 15. maijā dzimusi Irma
Muceniece – lauksaimniecības speciāliste, Tautas daiļamata meistare
 1928. gada 13. jūnijā dzimis Žanis
Rute – lauksaimniecības darbinieks
 1928. gada 10. jūlijā dzimis Gunārs
Fogelis – politiski represētais
 1928. gada 14. augustā dzimis
Ojars Antons – ārsts Jaunpilī
 1928. gada 6. oktobrī dzimusi
Anna Kaļiņičenko – politiski represētā
 1928. gadā dzimis Kārlis Gulbis –
politiski represētais

 1928. gadā dzimusi Ārija Feldmane – skolotāja Jaunpilī
 1928. gadā dzimusi Maiga Valdmane – ilggadēja Jaunpils kora dziedātāja un
kora vecākā
Pirms 80 gadiem
 1933. gada 6. martā dzimusi Spodra
Lielpinka – lauksaimniecības darbiniece
 1933. gada 26. maijā dzimis Ojārs
Grīnbergs – vetārsts Jaunpilī
 1933. gada 10. jūnijā dzimusi Skaidrīte Sakale – lauksaimniecības darbiniece
 1933. gada 27. jūnijā dzimusi Rita
Luginska – prozaiķe, tulkotāja
 1933. gada 24. septembrī dzimusi
Antoņina Ābele – lauksaimniecības darbiniece
 1933. gada 14. oktobrī dzimusi Olita Nigule – tēlniece
 1933. gada 12. novembrī dzimis
Vilis Vilks – lauksaimniecības darbinieks
 1933. gada 12. novembrī dzimis
Maigonis Birģelis – 1991. gada barikāžu
dalībnieks
 1933. gadā dzimusi Ausma Kleimane – lauksaimniecības darbiniece
 1933. gadā dzimusi Rita Grauze –
politiski represētā
 1933. gadā dzimis Laimonis Kazāks – politiski represētais
 1933. gadā dzimis Gunārs Krauča – meliorators
Pirms 75 gadiem
 1938. gada 6. janvārī dzimusi Daina
Veska – zootehniķe, ciltslietu speciāliste
 1938. gada 24. janvārī dzimis Juris
Kļava – lauksaimniecības speciālists.
 1938. gada 27. janvārī dzimis
Artūrs Jaucis – politiski represētais
 1938. gada 14. maijā dzimusi Aida
Šēfere – strādniece
 1938. gada 27. jūlijā dzimusi Gaida
Skreba – finansu darbiniece
 1938. gada 30. augutā dzimis An‑
dris Zadovskis – sabiedrisks darbinieks
 1938. gada 30. novembrī dzimis
Mārtiņš Feldmanis – politiski represētais, skolotājs Jaunpilī
 1938. gada 12. decembrī dzimusi
Astrīda Jēgere – skolotāja Jaunpilī
 1938. gadā dzimusi Silvija Sproģe –
politiski represētā
 1938. gadā dzimis Teodors Zurģis –
lauksaimniecības darbinieks
 1938. gadā dzimis Jānis Ķergalvis –
politiski represētais
 1938. gadā dzimusi Maiga Neilande – politiski represētā
 1938. gadā dzimis Ilgonis Ve-

neiķis – lauksaimniecības darbinieks,
1991. gada barikāžu dalībnieks
Pirms 70 gadiem
 1943. gada 20. maijā dzimis Ojārs
Veihmanis – sportists - šahists
 1943. gada 23. maijā dzimusi Ritma Streistermane – politiski represētā
 1943. gada 27. maijā dzimusi Dzidra Blūma – medicīnas darbiniece
 1943. gada 29. jūnijā dzimusi Dace
Antone – medicīnas darbiniece Jaunpilī
 1943. gada 22. septembrī dzimusi Dzintra Dubulte – lauksaimniecības
speciāliste
 1943. gada 23. oktobrī dzimis Mihails
Bogatijs – lauksaimniecības darbinieks
 1943. gada 27. septembrī dzimis
Staņislavs Nikolajevs – lauksaimniecības darbinieks, 1991. gada barikāžu dalībnieks
 1943. gada 27. novembrī dzimis
Jānis Freidenfelds – 1991. gada barikāžu
dalībnieks
 1943. gada 14. decembrī dzimusi
Vizma Ausma Dzintara – skolotāja, žurnāliste
 1943. gada 20. decembrī dzimis
Arvīns Dārziņš – mehāniķis
 1943. gadā dzimis Voldemārs
Gruntmanis – politiski represētais
Pirms 65 gadiem
 1948. gada 23. aprīlī dzimusi Rita
Vārpiņa – izglītības un kultūras darbiniece
 1948. gada 9. maijā dzimis Andris
Burtnieks – ekonomists-matemātiķis
 1948. gada 16. maijā dzimusi Velta
Rudzāte – kordiriģente un kormeistare,
mūzikas skolotāja.
 1948. gada 6. jūlijā dzimusi Vija
Ozola – lauksaimniecības speciāliste
 1948. gada 10. jūlijā dzimusi Maruta Šaripo – politiski represētā
 1948. gada 8. oktobrī dzimis Arnis
Milča – 1991. gada barikāžu dalībnieks
 1948. gada 12. oktobrī dzimusi
Mārīte Kazmina – lauksaimniecības speciāliste
 1948. gada 28. oktobrī dzimis Mārtiņš Gūtmanis – lauksaimniecības speciālists
 1948. gada 8. novembrī dzimusi Marija Kocareva – piensaimniecības speciāliste
 1948. gadā dzimis Izidors Čepuls –
lauksaimniecības darbinieks, 1991. gada
barikāžu dalībnieks
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka,
Jaunpils muzeja vadītāja
Telefons 63162128
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Jaungada karnevāls „Šahs un mats” Jaunpils pilī
Jau 40. reizi (pēc Jaunpils pils restaurācijas) Jaunpils pilī 1. janvārī norisinājās Jaungada
karnevāls, kuru šogad caurvija melnbaltā šaha tēma.
Gluži kā pati stratēģiskā spēle „šahs” karnevāls ir savdabīgs piedzīvojums, kurš gadu no
gada aicina gan uzticamus, gan jaunus spēlētājus skaistās partijās un kombinācijās iesākt jauno gadu!
Arī šogad karnevāla programma bija bagātīga un daudzveidīga. Katrs apmeklētājs varēja
atrast sev tīkamāko izklaidi kādā no pils zālēm.
Deju virpuli Lielajā pils zālē iegrieza grupas
„Henrix” mūziķi, bet karnevālu „Šahs un mats”
svinīgi atklāja Minhauzens un Jakobīne ar deju
pēc šaha karaļa – Gundara Silakaktiņa īpašā aicinājuma grupas „Bellaccord” pavadījumā.

vidū bija martrozis un mūķene, velniņš, Tornis un medmāsa, vairāki šaha karaļi un dāmas,
čūsku karalis, indiānis un citas.
Pēc šaha karaļa lēmuma godpilno
1. vietu ieguva melnais šaha zirgs,
bet galveno karnevāla balvu – dāvanu karti – romantisku vakaru „Viduslaiku sapnis divatā” Jaunpils pilī,
ieguva pāris „Šahs un mats”. Viņi
savā tērpā bija izmantojuši bodyart
tehniku – daļu no saviem ķermeņiem izzīmējot kā šaha laukumus –
melnbaltā rūtojumā. Kā stāstīja
pats pāris, šo procesu viņi ir veikuši
4 stundās.

Visas nakts garumā karnevāla
apmeklētāji bija gaidīti arī citās izklaidēs. Nākotnes pareģojumus varēja uzzināt gan Vīna pagrabiņā, kur
katrs varēja izliet savu nākamā gada
laimīti, gan zīlēšanas salonā, kurā ne
tikai ar kārtīm, bet arī ar ķīniešu atziņu, gudrību palīdzību tika noteikts
tuvākais dzīves ceļš un filozofiskā
doma, kas pavada to.
Abu grupu „Henrix” un „Bellaccord” mūziķi karnevāla apmeklētājus visas nakts garumā lutināja gan ar iecienītām latviešu, gan
ārzemju mūzikas pērlēm!

Iemūžināt fotogrāfijās savu karnevāla tērpu vai sevi kādā citā retro tērpā, varēja Laulību
zāles foto salonā „Retrofoto”. Salons par godu savai 20 gadu jubilejai, vienam laimīgajam fotosalona apmeklētājam dāvināja dāvanu karti 20 Ls vērtībā foto pakalpojumiem.

Kā jau šaha karalis – G. Silakaktiņš vakara gaitā izaicināja karnevāla
apmeklētājus gan uz šaha spēli Izstāžu zālē, gan uz Figūru spēli Lielajā
zālē. Spēles laikā tās dalībniekiem
bija uzdevums attēlot dažādus šaha
kauliņus – laidni, zirgu, karali u.c.
Veiksmīgākais trijnieks balvā saņēma dāvanu karti – Barona maltīti
Viduslaiku krodziņā!
Īsi pirms pusnakts notika tradicionālā masku parāde un apbalvošana, bet karnevālā kā jau šahā – visiem
ir zināmi noteikumi, bet negaidīti
gājieni un pagriezieni var būt vienmēr! Šogad, lai noteiktu karnevāla
labākās maskas, tika ņemtas vērā
masku dejošanas prasmes, kuras tika
pārbaudītas dažādos dejas stilos. Rezultātā balvas ieguva 18 maskas. To

Disko mūzikas cienītāji tika
aicināti uz pils Zaļo zāli, kur
pazīstamus latviešu un ārzemju
deju hītus spēlēja DJ Raivis.
Savukārt Viduslaiku krodziņā ikviens karnevāla apmeklētājs varēja nobaudīt ēdienus no
īpašas „Šahs un mats” ēdienkartes un klausīties labi zināmu
melodiju skaņās Edvīna Gorbunova izpildījumā.
Skaistās šaha kombinācijās
un gājienos Jaungada karnevālu izspēlēja vairāk kā 400 apmeklētāju! Jaungada karnevāls
Jaunpils pilī 1. janvārī ir ilgi
lolota tradīcija, kura tiks turpināta arī nākamgad! Lai visiem
Jums radošs un veiksmīgs šis
gads!
Inga Krūtaine,
Jaunpils pils reklāmas
speciāliste
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Jaungada eglīte – Zvaigznes dienas pēcpusdienā
Zvaigznes dienas pēcpusdienā
Jaunpils pils lielajā zālē pulcējās pagasta pensionāri uz ikgadējo Jaungada eglīti. Svētku noskaņu rosināja rotātā zāle
un lielā egle ar sudrabaini baltajām lentām, bumbām, baltajiem galdautiem
servētie galdi.
Svētku pasākumu atklāja kultūras darba organizētāja Silva Nordena,
dodot vārdu novada domes vadītājai
Ligitai Ginterei, kura veltīja jaukus,
sirsnīgus vārdus par Zvaigznes dienu
un visiem klātesošajiem vēlēja laimi,
mīlestību un visu vēlmju piepildījumu.
Arī pensionāru biedrības vadītāja Austra Sipeniece vēlēja visiem labu
veselību, saticību un nodeva sveicienus un veiksmes vēlējumus no tālajām
Ālandu salām Somijā, ko sūta Ziemassvētku vecīša čaklās un laipnās palīdzes
Ieva un Vita Leites.
Ar skanīgām, ritmiskām, jautrām
dziesmiņām sveikt pensionārus bija
ieradušies mazie, čaklie, darbīgie rūķīši
ar savu rūķu mammu, līdzi ņemot miega spilventiņus.

Dzimtsarakstu
ziņas
Šogad stājas spēkā apjomīgi grozījumi Civillikumā, un šis notikums
ir ievērojams arī tāpēc, ka likums nav
mainīts kopš 1937. gada. Saeima ir
pieņēmusi arī jaunu Civilstāvokļa aktu
reģistrācijas likumu.
Jaunā kārtība paredz, tāpat kā laulību, arī dzimšanas un miršanas faktu
turpmāk varēs reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no
dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas.
Grozījumi likumā arī paredz atteikties
no laulību izsludināšanas pirms laulības slēgšanas.
Izmaiņas nosaka, ka iesniegumi un
citi laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti būs jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, kur
laulība tiks noslēgta – dzimtsarakstu
nodaļā vai baznīcā. Tas nepieciešams,
lai nodrošinātu pilnīgu informācijas
apriti par noslēgtajām laulībām. Laulību varēs noslēgt ne agrāk kā viena un
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas,
ja netiks konstatēti likumā noteiktie
šķēršļi.
Personas, kuras vēlēsies laulāties,
laulības varēs noslēgt arī citās tam piemērotās telpās vai vietās ar noteikumu,
ka personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības reģistrēšanai
piemēroti vai atbilstoši apstākļi. Tomēr dzimtsarakstu nodaļu darbinieki
varēs atteikt šādam lūgumam, ja uzskatīs, ka izvēlētā vieta nav piemērota
laulības noslēgšanai.
Likuma izmaiņas skar arī laulību
šķiršanu. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk
nekā trīs gadus, tiesa laulību varēs šķirt
arī gadījumā, ja tās iziršanas iemesls ir
laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska
vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai
vardarbība pret viņa bērnu vai laulāto
kopīgo bērnu.
Paplašinātas arī paternitātes atzīšanas iespējas. Paternitāti varēs atzīt
arī uz bērna mātes, bērna mātes vīra
vai bērna mātes bijušā vīra un bērna
bioloģiskā tēva kopīga iesnieguma pamata.
Ir ieviesta jauna programma, kurā
vienoti strādās visas dzimtsarakstu nodaļas Latvijā.
Noslēdzot 2012. gadu, Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
30 laulības, 19 mirušie un 24 jaundzimušie. Neparastāko vārdiņu vidū
zēniem ir Rodrigo, Arno, bet meitenēm – Annamarija, Apolonija. Savukārt vairāki vecāki saviem bērniņiem
ir izvēlējušies latviskus vārdiņus –
Līga, Jānis, Dace, Kristīne, Līva, Rūdis
utt.
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece Dzidra Krastiņa

Priecīgi, saviļņoti jutās jubilāri, kuri
tika sveikti ar ziediem, dāvanām. Apaļo gadu jubilārei Vijai Mozertai, kura
dzied ansamblī, tika veltīta dziesma
„No visas sirds” savu draugu ansambļa
„Pīlādzīša” izpildījumā. Līnijdeju grupa „Vēlziedes” sveica savu dalībnieci
jubilāri Ingrīdu Apsīti.
Pēc sirdij tīkamo priekšnesumu noskatīšanās sekoja svētku mielasts. Pirmo tostu, ko uzsauca Austra, bija Vitas
sarūpēts.
Dzer vīnu!
Tā gūsi tu mūžīgu dzīvi.
Vīns vienīgais dzēriens,
kas iespēj tik jaunību atgriezt.
Dievišķais rožu, vīna un draugu
sirsnības laikmets.
Baudi šo ziedošo mirkli – šo dzīvi!
Turpinājās saviesīgā daļa, ballēšanās. Pāri griezās jautrās dejās, nejuzdami ikdienas nogurumu, kaites un
vainas. Cits klausījās patīkamo deju
mūziku, veda savstarpējās sarunas par
veselību, bērniem, dzīvi...
Pirmajā deju starplaikā Austra visus

klātesošos pensionāru biedrības biedrus aicināja blakus telpā – kamīna zālē.
Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku.
Mazais brīnums bija Vitas un Ievas
daudz, daudz atsūtītās un ļoti glīti iesaiņotās dāvanas, ko ar sirds siltumu
skaisti izkārtojuši bija Silvija, Mārīte,
Inta un Aivars. Svētku loterija varēja
sākties! Visas, visas ir pilnas lozes, mīļi
paziņoja Silvija, turot tās rokā interesanti izvietotas uz apaļa riņķīša. Katrs
izvēlējās savu laimīgo lozi.
Gribam veltīt vissirsnīgākos pateicības vārdus Ievai un Vitai visu pensionāru biedrības biedru vārdā par
sarūpētām Ziemassvētku dāvanām.
Sirsnīgs paldies Vitai par viņas neparasto dedzīgumu, neatlaidību, uzņēmību un mēķtiecīgo uguntiņu. Paldies!!!
Visu klātesošo pensionāru vārdā
izsaku mīļu paldies visiem, visiem, kas
pielika savas rokas un sirdi, lai šis pasākums izdotos un būtu tik jauks.
Dzintra Dārziņa

Komunālā saimniecība informē
ATGĀDINĀJUMS
Atgādinām, ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude.
Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs.
Ja skaitītājam būs beidzies pārbaudes derīguma termiņš, ar 2013. gada
janvāra mēnesi par dzeramo ūdeni un kanalizāciju nevarēs norēķināties
pēc ūdens skaitītāja rādījuma, bet tiks veikts aprēķins par faktiski dzīvojošiem patērētājiem pēc tarifa:
Par dzeramo ūdeni Ls 2.78 par 1 patērētāju
Par kanalizāciju Ls 2.13 par 1 patērētāju
Informācija par tālruni 63107103

Komunālā saimniecība

ATGĀDINĀJUMS
Atgādinām, ka ūdensskaitītāju rādījumi jānoziņo regulāri – par iepriekšējā
mēneša patēriņu, līdz tam sekojošā mēneša 15. datumam.
Par periodu, kad nebūs noziņoti ūdensskaitītāja rādījumi, aprēķins tiks
veikts pēc iepriekšējo 12 mēnešu vidējā patēriņa.
Atgādinājums, ka izmaiņas patērētāju skaitā jāpaziņo rakstiski līdz nākošā
mēneša 5. datumam pa tālruni 63107103.
To izdarīt var arī e-pastā: intacepule.jaunpils@inbox.lv
Komunālās saimniecības grāmatvede

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

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Par atlīdzības izmaiņām
piemājas ceļu uzturēšanai ziemā
Pamatojoties uz Jaunpils novada domes un SIA „Joži” 20.12.2012.
noslēgto līgumu par Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšanu ziemā
2013. gadā, mainās pakalpojuma cena.
Saskaņā ar līgumu par piemājas ceļu uzturēšanu ziemā 5.7 punktu
– par atlīdzības apmēra izmaiņām Izpildītājs (Jaunpils novada dome)
paziņo ar laikraksta „Jaunpils Vēstis” starpniecību.
Ar 2013. gada 1. janvāri mainās pakalpojuma izmaksas:
Ceļu un ielu attīrīšana no sniega par 1 km – Ls 9,68
Lūdzam atbrīvot ceļu un ielu malas no dekoratīviem elementiem,
kokiem un krūmiem. Nepārvietojamos elementus, aku vākus, kupicas u.tml. veidojumus lūdzam atzīmēt ar signālmietiņiem.
Pēc sniegputeņa vai stipras snigšanas vispirms tiek tīrīti pašvaldības autoceļi, pa kuriem kursē skolēnu pārvadāšanas autobusi, pēc
tam pārējie pašvaldības auto ceļi un ceļi, par kuru uzturēšanu ziemā
noslēgti līgumi.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, lai sniegs
mums visiem sagādā tikai prieku.
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Apsveikumi
atļauties ziedēt atļauties nolīt lietū
atļauties vējam atļauties priekam būt
pārsvītrot pagurumu
uzšķilt sevi no jauna ik rītu ik mirklīti būt
iziet dienā kā puķei krāsu un smaržu pilnai
pārsvītrot neticību gaidīt sauli un būt
atļauties ziedēt atļauties nolīt lietū
un vēlreiz to pašu: ļauties atļauties
būt

		

/M. Laukmane/

Jaunpils novada dome sveic janvāra jubilārus
nozīmīgās jubilejās!
Anatoliju Metlu, Gaļinu Strautnieci, Marutu Vegneri,
Jāni Adamoviču, Veltu Ekšteini, Romānu Podageli,
Jāni Spuli, Vandu Ūdriņu, Artūru Jauci, Aivaru Rasu,
Skaidru Reinvaldi, Dainu Vesku, Ellu Baumani,
Valentīnu Bērziņu, Ēriku Birģeli,
Skaidrīti Irbi, Lavīzi Kalnieti,
Liliju Kauliņu, Ninu Kazminu,
Veroniku Kreicbergu, Jāni Liepu, Helgu Urbāni

Tajā dienā, kad esi dzimis,
Visas zvaigznes tev sveicienus sūta.
Tā diena, kad esi dzimis,
Par visām lai skaistāka būtu.
		

/B. Laijere/

Jaunpils novada dome sveic vecākus ar
Signes Ņikuļinas piedzimšanu!

Pateicība
Mīļš paldies Vitai un Ievai Leitēm par dāvāto pārsteigumu pensionāru
biedrības biedriem, kuri bija ieradušies uz Ziemassvētku pasākumu Jaunpils pilī 6. janvārī.

Pensionāru biedrība „Jaunpils”

Aicinām pievienoties
Iedzīvotāju foruma darba grupai
Tuvojas 3. Jaunpils novada iedzīvotāju forums, tā norise plānota marta sākumā. Šobrīd sākas foruma gatavošana, kurā mēs ar prieku iesaistītu Jaunpils
novada iedzīvotājus. Ja jūti, ka esi gatavs piedalīties, tad droši piesakies pie
Vijas Zīvertes, (vija.ziverte@inbox.lv, mob. tālr. 29330697).
Atsaucies arī tad, ja zini kādu, kurš vēlas piedalīties foruma organizēšanā,
kļūt par mazās grupas vadītāju, vai palīdzēt jebkurā citā veidā.
Februārī piedāvāsim mazo grupu vadītājiem apmācības.
Ar prieku gaidīsim Jūsu zvanus vai e-pastus! Nāc un piedalies! Esi aktīvs
novadnieks!

Līdzjūtības
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un
tava mūža stāsts.

		/D. Avotiņa/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem
pēdējā gaitā pavadot
Kārli Gožu,
Liliju Līci,
Viju Kubili,
Vladimiru Vasiļjevu,
Valiju Rasu,
Laimoni Miķelsonu

Visgrūtākais – tas ir tukšums,
Tukšums – bez tikšanās rīta.
		
/L. Brīdaka/

Man nevajadzēja varbūt šurpu nākt –
Par daudz te prieka vienuviet,
Par daudz te skumju vienuviet;
Ne pāri pārkāpt vairs, ne apkārt iet.
Un atpakaļ jau visi vārti ciet.
		/P. Jurciņš/

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem „Kārkliņu” mājas
saimnieku Laimoni Miķelsonu izvadot kapu kalniņā.
„Vētru” ļaudis

Vakar zeme kaila bija,
Smalkām lāsēm lietus lija,
Vakar ziedu pļavās trauci,
Pavasaros ciemos sauci.
Bet pa nakti klusi, klusi
Balta ziema atnākusi.

Izsakām līdzjūtību Maijai
Tiļļai, tēvu zemes klēpī guldot.

Izsakām dziļu līdzjūtību
mūsu biedrības biedra Laimoņa Miķelsona tuviniekiem,
viņu pavadot pēdējā gaitā.

„Vējiņu”, „Aizvēju” iedzīvotāji

Pensionāru biedrība „Jaunpils”
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