2012. gada
novembris

Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,
Pie mājas pelēks akmens klaudz.
Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.
Un svēta, dārga tā ir man.
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,
Kur citas skaņas skan un citu domu rod?
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod.
Jau sen šo zemi – dziesmu zemi sauc,
Te gaisma akmenī pat aust.
Jau sen te Daugaviņas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.
Jau sen šo zemi – tēvu zemi sauc,
Te mums sensenis dzīvot ļauts.
Jau sen te manas tautas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.
/Alfrēds Krūklis/

Novēlam skaistus
Latvijas Valsts svētkus!
Jaunpils novada dome

Novada sēde

2012. gada 24. oktobra domes sēdē pieņemtie lēmumi
 P/a „Jaunpils” jauniešu un vidējās paaudzes
deju kolektīvu vadītājiem ar 2012./2013. pašdar
bības sezonas sākumu palielināt amatu algas no
Ls 98,00 uz Ls 150,00.
 Kultūras daļas vadītājam ar 01.11.2012. pa
lielināt amata algu no Ls 400,00 uz Ls 460,00.
 P/a „Jaunpils” ar 01.11.2012. izveidoja ama
tu: kultūras darba organizators, nosakot mēnešal
gu Ls 277,00.
 Jaunpils vidusskolā ar 2012. gada 1. novem
bri nolēma izveidot jauniešu interešu izglītības
pulciņu: Jaunsargu pulciņš. Dome slēgs sadarbī
bas līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes cen
tru par licencētas jaunsargu interešu izglītības
programmas īstenošanu. Pulciņa vadītājam no
teica amatalgu Ls 127,00 mēnesī.
 Labiekārtošanas nodaļā ar 01.11.2012. papil
dus izveidoja otru amata likmi traktorists, nosa
kot samaksu 1,90 Ls/st.
 Apstiprināt izmaiņas Jaunpils novada domes
iestāžu amatu sarakstā.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 10
„Par grozījumiem 2012. gada 29. februāra Saisto
šajos noteikumos Nr. 2 „Par Jaunpils novada paš
valdības budžetu 2012. gadam ””.
 Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašu
ma „Mazpulkas”, Jaunpils pagastā, Jaunpils no
vadā, kadastra Nr. 9090 003 0039, sastāvoša no
zemes gabala ar kopējo platību 22,57 ha, nosacīto
cenu pēc tirgus vērtības Ls 38 700,00. Apstipri
nāja izsoles sākumcenu Ls 38 700,00, nosakot
augšupejošu izsoles soli Ls 100,00. Apstiprināja
nekustamā īpašuma “Mazpulkas” izsoles notei
kumus.
 2012. gadā ar Atzinības rakstiem un naudas
prēmijām apbalvot šādus novada iedzīvotājus:

Raivo Altenburgu, Dzintru Dārziņu, Guntu Toni,
Birutu Šteinu.
 Apstiprināja konkursa „Skaista mana sēta” –
2012. rezultātus
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”:
Zonbergu un Smeltes ģimenes „Ošnieki”
– 1. vieta
Kreceru ģimene „Ķuņķuri” – 1. vieta
Bierandu ģimene „Pladaras” – 2. vieta
Rutku ģimene „Voldemāri” – 2. vieta
Ineta Freimane „Odiņi”
– 3. vieta
Nominācijā „Sakoptākā iestāde, organizācija”:
Viesatu pagasta pārvalde
– 1. vieta
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”:
Petrovu ģimene „Madaras” – 2. vieta
Nominācijā „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”:
„Rotas”
– 2. vieta
„Dzīles”
– 2. vieta
Speciālbalvas par sakoptiem un interesantiem
vides objektiem:
Bogatiju ģimene
„Rotas”
Sergejenko ģimene „Ezermāja”
Skaidra Reinvalde „Rosmes”
Šternbergu ģimene „Tālavas”
Edgars Tumovs
„Saktas”
Kozlovsku ģimene „Dārznieki”
Rasu ģimene „Draudzības”
 Nolēma pilnveidot Jaunpils novada terito
rijas plānojuma 2013.–2024. gadam 1. redakciju,
atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem,
atbalstītajiem priekšlikumiem un institūciju at
zinumiem, kā arī sagatavot teritorijas plānojuma
galīgo redakciju.
 Apstiprināja Jaunpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.–2037. gadam. Stratēģi

ju iesniegs Rīgas plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
 Sociālajam dienestam atļāva 3 personām pie
šķirt veselības aprūpes pabalstu virs Ls 50,00.
 Novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginte
ri no 2012. gada 29. oktobra līdz 2. novembrim
deleģēja Rīgas plānošanas reģiona delegācijas
sastāvā pieredzes apmaiņas braucienā uz Reinze
mi – Pfalcu, Vācijā, brauciena tēma „Enerģētikas
maiņa Eiropā”.
 Atcēla Jaunpils novada domes 2012. gada
29. augusta sēdes, prot. Nr. 7., lēmuma „Par ze
mes lietošanas tiesību izbeigšanu” 11. punkta
3. apakšpunktu „Par pastāvīgo lietošanas tiesī
bu izbeigšanu M. O. mantiniekiem” uz īpašumu
„Teikas 11,3 ha platībā” un 7. apakšpunktu „Par
pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu A. G.” uz
īpašumu „Ķīluži” 9,5 ha platībā.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma „Jāņkalni”,
Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 90560060078
zemes vienības sadales projektu.
 Sakarā ar privatizācijas pabeigšanu un visu
dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā, izbeidza
Jaunpils novada domes īpašuma tiesības uz zemi
sekojošiem īpašumiem:
„Zītari”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560080265, platība 0,1 ha;
„Vecbāliņi”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560100230, platība 0,3525 ha (divas zemes vienības);
„Māja Dedziņi”, īpašuma zemes kadastra nu
murs 90560050104, platība 0,65 ha;
„Isvintes”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560070317, platība 0,5014 ha;
„Jaunsētas”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560020137, platība 0,868 ha;

„Ezermāja”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560080005, platība 0,0679 ha;
„Salmiņi”, īpašuma zemes kadastra numurs
90560080205, platība 0,51 ha;
„Kaijas”, īpašuma zemes kadastra numurs
905600500070, platība 0,59 ha.
Mainīja nekustamā īpašuma „Veclauki 1” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 90560030181,
platība 1,08 ha, zemes lietošanas mērķi uz „in
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, NĪLM
kods 0601,
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 11
„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglī
tības iestāžu audzēkņiem”. Saistošos noteikumus
nosūtīs elektroniskā veidā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma snieg
šanai. Pēc atzinuma saņemšanas noteikumus
publicēs laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. Saistošie no
teikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publi
cēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
 Akceptēja deleģējuma līguma tekstu par
sporta attīstību novusa nozarē un pašvaldības
automašīnas Ford Galaxy, valsts reģ. Nr. GD-2327
piešķiršanu biedrībai „Novusa klubs Jaunpils”,
reģ. Nr. 40008198933, juridiskā adrese „Ērģelnie
ki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
 Lēma par Valsts budžeta mērķdotācijas
Ls 1695,00 apmērā sadali tautas mākslas kolektī
vu vadītāju darba samaksai par 2012. gada oktob
ri, novembri, decembri.
Informāciju sagatavoja
kancelejas vadītāja Ita Lapsa
Ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties novada mājas lapā
www.jaunpils.lv
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Atskats uz iedzīvotāju saietu 2008. gadā
Kā jau minējām avīzes iepriekšējā numurā, turpmāk,
līdz pat martam, kad notiks nākamais iedzīvotāju forums,
atsauksim atmiņā 2008. gada saietu. Šoreiz apskatīsim pasākumu norisi kopumā.
2008. gada 5. aprīlī toreizējā Tukuma rajona Jaunpils
pagastā notika otrais un Latvijā desmitais iedzīvotāju
forums jeb iedzīvotāju saiets, kuru organizēja biedrība
„Jaunpils RAC „Rats” sadarbībā ar Jaunpils pašvaldību
un vietējiem uzņēmējiem. Forums pulcēja vairāk kā 60
Jaunpils un Viesatu pagastu iedzīvotājus, kuri visas dienas
garumā lēma par pašvaldībā risināmiem jautājumiem, lai
uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, kā arī paši piedāvāja risinājumus un veidoja darba grupas savu izvirzīto uzdevumu veikšanai. Pasākumā bija arī izklaides daļa – rīta
pusē visus ar dziesmām uzmundrināja Arianda Puriņa,
savukārt, pēc labi paveikta darba, Viesatu amatieru teātris
iepriecināja ar parodēto izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”.
Noslēgumā tika secināts, ka pasākums, pateicoties aktīviem un atsaucīgiem dalībniekiem, kuri pārstāvēja dažādas vecuma grupas, apdzīvotas vietas un nodarbošanos,
bija izdevies.
Darbs tika organizēts šādās grupās:
Nr.
p.k.

Tēma

Grupu vadītāji

3. Vakarskolas trūkums
4. Pieredzes apmaiņas braucieni
vēlami
5. Apmācība – Ievads profesijā
6. Nepieciešami semināri
iedzīvotāju savstarpējo problēmu
risināšanai
4.

Sociālā un veselības 1. Zemais izglītības un kultūras
sfēra
līmenis
2. Kā iesaistīt gružotājus, sliņķus,
demolētājus atbalsta brīvprātīgas
palīdzības sniegšanai veciem
cilvēkiem, invalīdiem
3. Viesatu pagasta problēma
ar medicīnas pakalpojumu
pieejamību
4. Bērnudārzs

Iedzīvotāju līdzdalība

Ilze Rasa
Gunta Nordena

Alnis

2.

Kultūra, atpūta, sports

Marta Grīnfelde
Nadja Mokanu

Zirgs

3.

Izglītība visa vecuma
iedzīvotājiem

Līga Metla
Renāte Zīverte

Lācis

4.

Sociālā un veselības sfēra

Lidija Pavlova
Andra Ķergalve

Ķirsis

5.

Sakopts pagasts
(mājoklis, vide)

Dace Adiņa
Sēne
Marija Jēkabsone

6.

Vietējā ekonomika un
uzņēmējdarbība

Dina Liepa
Ilze Zariņa

Lidmašīna

7.

Droša vide iedzīvotājiem

Ineta Miķelsone,
Dzidra Krastiņa

Zaķis

5.

Iespēja jauniešiem

Toms Lagzdiņš,
Sandris Roze

Putniņš

9.

Izaugsme un attīstība

Ligija Rutka
Zinta Arika

Narcise

Sakopts pagasts
(mājoklis, vide)

1.

Tēmas nosaukums
Iedzīvotāju
līdzdalība

Problēmas

6.

2.

Kultūra, atpūta,
sports

Droša vide
iedzīvotājiem

3. Pašvaldības policista kontrole
vakaros

3.

Iespēja jauniešiem

2. Organizatoru katrā mazajā
ciemā

2. Nav apmācības cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

4.

1. Nepieciešams līderis – iniciators

Vides
sakārtošana
un kultūrvides
saglabāšana

1. Atpūtas vietu apzināšana

5.

Informācijas
sistēmas
pilnveidošana

4. Trūkst finansējuma jauniešu
aktivitātēm (jaunsargi)
9.

Izaugsme un
attīstība

1. Sabiedriskā centra
nepieciešamība katrā ciemā
(bibliotēka, internets)

4. Sabiedrisko interneta punktu
pieejamības trūkums
5. Kultūrvides saglabāšana
6. Peldvietu sakārtošana
7. Uzņēmējdarbības trūkums
mazajos ciemos
8. Viesatu skolas tālākā
izmantošana

2. Atvērto durvju dienas uzņēmumos
3. Ģimene kopā darbā un atpūtā
(kopējas talkas, sporta svētki,
pasākumi jauniešiem)
2. Birzītes sakārtošana Viesatās
3. Peldvietas sakārtošana pie „Nīlas”
Levestē
4. Elles kalns – perspektīva atpūtas
vieta

3. Jauniešu uzvedības kontrole,
patruļas

5. Motivācijas trūkums jauniešiem

2. Dienas centri dažādām iedzīvotāju
grupām (pensionāriem, invalīdiem,
bērniem)

Motivācijas
veicināšana,
iedzīvotāju
aktivitātes
palielināšana

1. Trūkst atpūtas vietas mazajos
ciemos

3. Sliktie ceļi un satiksme starp
ciemiem

Izglītība visa vecuma 1. Tehniskās bāzes trūkums –
iedzīvotājiem
fizika, ķīmija

3.

5. Vietas, kur jauniešiem pulcēties
8.

1. Apzināt neizmantotās telpas

4. Koordinatora nepieciešamība

4. Apgaismojums Levestē

2. Peldvietas trūkums

5. Kadri uz vietām, kuri organizē

Par dienas
centru izveidi
ciematos

3. Maksas pakalpojumi iedzīvotājiem
(veļas mazgāšana, frizieris, ārsta
palīga pakalpojumi)

2. „Guļošo policistu” trūkums uz
ceļiem

2. Medicīna, sociālā aprūpe

4. Informācijas trūkums, intereses
trūkums

2.

1. Bērnu atrašanās ārpus mājas
vakaros

1. Izbraukuma bibliotēkas trūkums

3. Jaunpils parka nesakārtotība

3. Stabila grafiku nepieciešamība visu
gadu, neatkarīgi no skolēnu mācību gada

3. Sliktie ceļi un transports

3. Informācijas stendi

6. Medicīnas aprūpe Viesatās

2. Privāto pārvadātāju piesaistīšana

2. Nav savas produkcijas
realizācijas iespējas, tirgus
nepieciešamība

5. Nav stabilas valsts politikas

Transporta nodrošinājums
pašvaldības teritorijā (skolas, sporta
nams, kultūras pasākumi u.tml.)
1. Bērnu vešanas maršrutus apmaksā
pašvaldība, tādēļ arī pieaugušie būtu
jāved par brīvu

Vietējā ekonomika 1. Sociālā centra dibināšana
un uzņēmējdarbība Viesatu skolas telpās

4. Nav uzņēmīgi cilvēki

Problēmas risinājumi

Iespēja nokļūt uz Tukumu, Rīgu u.tml.

1. Atpūtas vietas

5. Jaunpils ezers – aizaudzis

2. Kopējas sapulces Jaunpils pag.
un Viesatu pag. iedzīvotājiem

5. Interešu grupa

Transporta
problēmu
risināšana

4. Kontroles trūkums pār
demolētājiem

1. Nav pietiekama transporta
satiksme

4. Avīzes trūkums Viesatās, kopēja
avīze abiem pagastiem

1.

Tēmas
nosaukums

3. Jaunpils parka un estrādes
uzturēšana kārtībā

Pēc darba 1. grupās notika prezentācijas. Katras grupas pārstāvis iepazīstināja ar darba grupā izvirzītajām problēmām par
noteikto tēmu.
Grupas
Nr.

Grupas
Nr.

2. Sliktie ceļi un transports

7.

8.

Pēc darba 2. grupās notika prezentācija.

5. Dienas centrs veciem
cilvēkiem

Simbols

1.

Rīcības grupa apkopoja izvirzītās problēmas un uz 2. darba grupu izvirzīja 6 problēmas:
1. Transporta problēmu risināšana;
2. Par dienas centru izveidi ciematos;
3. Motivācijas veicināšana, iedzīvotāju aktivitātes palielināšana;
4. Vides sakārtošana un kultūrvides saglabāšana;
5. Informācijas sistēmas pilnveidošana;
6. Jauniešu iniciatīvas un atbildība, brīvā laika organizēšana.

1. Kopēju avīzi Jaunpils novadam,
atsevišķu sleju par Viesatu pag.
2. Informāciju Kurzemes radio un
internetā
3. Regulāra informācijas atjaunošana
uz stendiem

6.

Jauniešu
iniciatīvas
un atbildība,
brīvā laika
organizēšana

1. Jauniešu foruma organizēšana
2. Nometnes jauniešiem, piesaistot
populārus cilvēkus
3. Jauniešu koordinators ciematos

L. Gintere informēja iedzīvotājus par problēmām, kuras
jau tiek risinātas:
1. Ar A/s „Zentenes lauksaimnieks” ir vienošanās par
peldvietas sakārtošanu un govju ceļa norobežošanu;
2. Avīze novadā būs kopēja, jau tagad Viesatu pagasts var
sūtīt informāciju, varam palielināt eksemplāru skaitu, lai aptvertu Viesatu pagasta iedzīvotājus;
3. Pašvaldība nevar ietekmēt uzņēmēju un likt pārvadāt
iedzīvotājus par brīvu, pašvaldība maksā tikai par skolēnu
pārvadāšanu;
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4. Stabils transporta grafiks un pārējās transporta problēmas nav iekļaujamas tēmās, kuras var atrisināt ar iedzīvotāju projektiem.
Pēc problēmu risinājuma prezentācijas notika iedzīvotāju balsošana, kuras rezultātā tika izkristalizētas projekta
idejas:
Grupas
Nr.

Projekta ideja

Grupas vadītāja

1.

Dienas centra izveide

Marta, Nadja, Gunta

2.

Jauniešu forums

Toms, Sandris

3.

Atpūtas vietu apzināšana

Dzidra, Ineta

4.

Birzītes atjaunošana Viesatās

Dina, Līga

Pēc darba 3. grupās notika projekta ideju prezentācija.
Nr.
p.k.
1.

Projekta nosaukums
Sociālais centrs
„Smaids”

Veicamie darbi
Sociālā centra izveide Viesatās
Telpu apzināšana mazajos
ciemos/ koordinatori
Leveste- Lidija
Jurģos – Inese,
Centrā – Silvija
Sociālo darbinieku piesaistīšana

2.

Jauniešu forums

Mērķis – apzināt jauniešu
domas un idejas
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Nekustamā īpašuma „Mazpulkas” IZSOLE
Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
“Mazpulkas” Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā,
kad. Nr. 9056 003 0039, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 22,57 ha.
Izsole notiks 2012. gada 17. decembrī plkst. 14.00
domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena Ls 38 700,00.
Izsoles sākumcena Ls 38 700,00, nodrošinājums
Ls 3870,00, dalības maksa fiziskām personām
LVL 100.00, juridiskām personām – LVL 200.00
izsoles solis – Ls 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2012. gada
13. decembrim plkst. 17.00 jāreģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes,
reģ. Nr. 90000051932, budžeta kontā AS “Swedbank”,

konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods
HABALV22, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mazpulkas” izsoles nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma
“Mazpulkas” izsoles dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr. 63180994, mob. tālr. 29209173.
Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā
īpašuma nomniekam un atsavināšanas ierosinātājam
Imantam Bierandam. Pieteikumu par pirmpirkuma
tiesību realizēšanu var iesniegt 30 dienu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā
www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā
līdz 2012. gada 13. decembrim plkst. 17.00.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama
latos līdz 2012. gada 31. decembrim.

Projekti

Veicamie darbi – darba grupas
izveide, finansējuma piesaiste,
telpas, informācijas izplatīšana
Koordinatori: Liene, Madara,
Jānis
3.

Mēs videi – vide mums

Mērķis – apzināt vietas Viesatu
un Jaunpils apkārtnē
Koordinators Gunta Tone
Grupas tikšanās 26.04.2008.
plkst. 14.00

4.

Zaļās birzītes
atdzimšana

Mērķis – sakārtot teritoriju un
estrādi
Guntis piesaistīs līdzfinansējumu
no uzņēmējiem
Vita Petrova rakstīs projektu
Nīderlandes projektu
konkursam līdz 13.04.2008.

Par to, kuras izvirzītās idejas realizētas dzīvē, lasiet avīzes
nākamajos numuros.

ERAF līdzfinansētā projekta
„Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī 1. kārta”
līguma Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/051/017 īstenošana
Projekta ietvaros Jaunpils novadā 2011. un 2012. gadā
tiek izbūvēts gājēju celiņš „Leveste – Jaunpils vidusskola”.
Celiņš un apgaismojums tiek izbūvēts posmā pie V1429
Jaunpils – Ošenieki (Levestes iela), posma garums – 1813 m.
Projekta rezultātā tiks nodrošināta mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku, tai skaitā bērnu un skolēnu drošība.
Projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda
3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”:
3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”,
3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”,
3.2.1.3. aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā”,
3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros.

Šobrīd izbūvēts gājēju celiņš visā plānotajā garumā, kā
arī notiek pēdējie darbi elektriskā apgaismojuma izbūvē,
tomēr nāksies objektu pabeigt nākamajā sezonā izbūvējot
asfalta segumu un veicot apzaļumošanas darbus celiņa malās.
Būvniecību veic SIA AEK grupa, kura tika izvēlēta iepirkuma procedūras rezultātā.
Būvuzraudzību veic SIA Rūķis AG.
Autoruzraudzību veic SIA Ceļuprojekts.
Projekta kopējās izmaksas Ls 116 544,81
t.sk. kopējās attiecināmās Ls 115 944,81
t.sk. ES fonda finansētas Ls 98553,09
t.sk. valsts budžeta finansētas Ls 2585,57
Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada 21. decembra
līdz 2012. gada 20. novembrim.
Projekta koordinators: Vija Zīverte,
e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv, tālr.: 63180960.

ESF līdzfinansētā projekta
„Attīstības un plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Jaunpils novadā” līguma Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Eidmane-Kabaka

Projekta ietvaros Jaunpils novadā tiek izstrādāti un novada domē apstiprināti pašvaldības plānošanas dokumenti:
1. „Jaunpils novada attīstības programma 2012.–2018.” gadam;
2. „Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.–2024. ga
dam”;
3. „Jaunpils novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija
2013.–2037. gadam”.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda Darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”:
1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”,
1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”,
1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas Ls 28 905,00,
100% ESF finansējums.
Projektā paveiktais:
1. Izstrādāta „Jaunpils novada attīstības programma

2012.–2018. gadam”. Programmu izstrādāja darba grupa un
eksperti „SIA Reģionālie projekti”.
2. Izstrādāta Jaunpils novada teritorijas plānojuma
2013.–2024. gadam 1. redakcija, notikusi Teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana, šobrīd saņemti
atzinumi no institūcijām un tiek veikta dokumenta galīgās
redakcijas izstrāde, kura tiks pabeigta decembra mēnesī.
Teritorijas plānojumu izstrādā SIA „Metrum”.
3. Izstrādāta Jaunpils novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija. IAS izstrādā SIA „Metrum”.
4. Jaunpils novada domē pieņemts lēmums par Jaunpils
novada 2013.–2037. gadam apstiprināšanu.
5. Decembrī notiks Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam gala redakcijas apspriešana, kā arī
Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam
apstiprināšana Jaunpils novada domē.
Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada 22. februāra līdz
2012. gada 31. decembrim.
Projekta koordinators: Vija Zīverte.
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Svētki kultūras darbiniekiem

Muzeja ziņas
Novembra mēnesis mūsu tautai ir svētku mēnesis un veļu laiks, kuru latvieši uzskatīja par gada svētāko laiku. Visbiežāk uzskatīja, ka Veļu laiks ilgst no
Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Šī laika tradīciju jēga ir
dzimtas kopā saturēšana, uztverot to kā vienotu veselumu – gan tos, kas līdzās uz šīs zemes, gan tos, kas
aizgājuši. Kopjot šīs tradīcijas, mēs uz savu dzimtu
varam paļauties priekos un grūtu pārbaudījumu laikos. Neko labāku pasaule vēl nav izdomājusi.
Dzimtas koka veidošanas interesenti 28. oktobrī apmeklēja nodarbību, lai papildinātu zināšanas
un rastu jaunas iespējas sava dzimtas koka veidošanā un pilnveidošanā. Vairāk kā 20 interesentu no
Jaunpils, Dobeles, Bikstiem, Tukuma un Salaspils
piedalījās šajā izzinošajā nodarbībā. Uz mūžīgo
jautājumu: „Ar ko sākt?” izsmeļošas atbildes deva
Maija Oše, kurai ir liela pieredze dzimtas koka veidošanā. Savukārt Egils Turss pastāstīja un praktiski
parādīja internetā pieejamos resursus ciltskoka veidošanā. Viņš ir arī interneta vietnes www.ciltskoki.lv
veidotājs. Šajā interneta vietnē atrodamas baznīcu
grāmatas, dvēseļu revīziju ruļļi, pasu grāmatas. Šis
izpētes darbs nebūt nav viegls un ir gana piņķerīgs,
bet katram sniedz gandarījumu jau nu noteikti.

Jaunieguvumi muzejā nonāk, pateicoties un uzticoties muzeju darbam sava novada vēstures liecību saglabāšanā. Tā Jaunpils muzeja krājumā ar kārtas numuru 2855 nonācis medību šķēpa gals, kuru
savā laukā atradis Māris Lagzdiņš. Medību šķēpu
varētu attiecināt uz 9.–11. gadsimtu.
Savukārt Andrim Kabakam sakām paldies par
iespēju muzeja vajadzībām izmantot Jaunpils Rentes salīgšanas dokumentu no 1847. gada.
Jaunpils mākslinieks Edmunds Andersons Jaunpils muzeja krājumam dāvinājis gleznu „Jūlija pēcpusdiena Jaunpilī”. Šī ir jau otrā glezna, kuru Andersona kungs ir dāvinājis Jaunpils muzejam.
Tā kopā domu biedru grupai strādājot, mēs katrs
dodam savu artavu Jaunpils interesantās vēstures
izzināšanā.
Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga informācijas sistēma ir apliecinājums tam, ka Latvijas
muzeji savā ikdienas darbā plaši pielieto mūsdienu tehnoloģijas. Bet to izmantošanai un kopējas
sistēmas pielietošana no katra darbinieka prasa arī
papildus zināšanas. Tādēļ šobrīd uzsākts apmācību
cikls. Paralēli darbinieku apmācībai izsludināts projektu konkurss par fotografēšanas palīgierīču komplekta iegādi.
Kurzemes un Zemgales muzeju vadītāju kārtējā tikšanās notika Dobeles muzejā. Laipnie kolēģi
un direktore Dace Blūma izrādīju savu muzeju un
iepazīstināja ar sava darba veiksmes stāstiem, kas

ir gana iedvesmojuši. Dace kā lielāko sava muzeja
vērtību uzskata savus darbiniekus – zinošus, atraktīvus un katru savādāku. Kopējās sarunas liecināja,
ka šobrīd muzeja darbinieki ir izslāpuši pēc sapratnes, iedrošinājuma, sava darba novērtējuma, kā arī
iespējām veidot profesionālus kontaktus.

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
Dz. Rinkule-Zemzare

Piektdien, 2. novembrī, Milzkalnes Tautas namā tika atzīmēti kultūras darbinieku svētki, kas pulcēja kopā Jaunpils,
Tukuma, Engures un Kandavas
novadu kultūras darbiniekus un
viņu atbalstītājus.
Kā jau ierasts, tika sumināti
tie kolēģi, kuri kultūras jomā
nostrādājuši krietnu laiku, kā
arī klātesošie tika iepazīstināti
ar jaunajiem censoņiem, kuri
šajā gadā uzsākuši darba gaitas.
Lāčplēša stunda jau otro gadu ievada svētku mēnesi Jaunpils muzejā. Sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un vēstures skolotāju Andru Ķergalvi kopā
ar vidusskolas audzēkņiem uz Rubuļu kapiem, kur
apbedīts Lāčplēša ordeņa kavalieris P. Priedītis. Šajā
piemiņas brīdī atceramies un pieminam visus astoņus Lāčplēša ordeņa kavalierus, kuru dzimtā puse
ir Jaunpils.

Jaunpils muzejā visu svētku mēnesi būs apskatāma izstāde ”Brīvības cīņas Latvijā un Jaunpilī.”
18. novembra svinības pirms 76 gadiem Jaunpilī.
Aizvadīto gadu laikraksti un žurnāli sniedz
bagātu informatīvo materiālu par norisēm Latvijā un Jaunpilī – arī par svētku svinībām. Lūk,
ko par svētku svinībām
raksta laikraksts „Zemgales Balss”
1936. gada
4. novembrī.
Informāciju
sagatavoja
Ligija Rutka,
Jaunpils
muzeja
vadītāja

Mūsu novads var lepoties
ar trīs kultūras darbiniecēm,
kurām šogad ir nozīmīgas darba jubilejas – Jaunpils muzeja
vadītāja Ligija Rutka 35 gadus
veltījusi darbam kultūras jomā,

Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina ir bibliotekāre 30 gadus, un Jaunpils
muzeja krājuma glabātāja Zinta
Arika muzejā strādā 10 gadus.
Mūsu gaviļnieces sveica novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kolēģi no Jaunpils un
Viesatu kultūras namiem bija
sagatavojuši atraktīvu sveicienu
ar dziesmu, tāpat arī garajās apsveicēju rindās stājās ilggadējie
kolēģi no kaimiņu novadiem.
Muzikālo sveicienu visiem sniedza duets „Karakums”.
Lepojamies un sveicam!
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Eidmane-Kabaka
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Viesatu īsziņas novembrī

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...

 17. oktobrī Viesatu kultūras namā notika tikšanās ar numeroloģi Ingunu Balgalvi. Numeroloģija kā mācība ir ļoti sena. Pirmie reģistrētie dati par numeroloģiju ir no 10000 gadu senas pagātnes
Babilonijā un Ēģiptē. Ar numeroloģijas palīdzību iespējams noteikt cilvēkam atbilstošās profesijas, izskaitļot viņa laimīgos gadus. Numeroloģija var tikt izmantota kā līdzeklis, lai saprastu cilvēka
personību.

 13. oktobrī pie mūsu biedrības nūjotājiem viesojās senioru nūjotāju grupa no Engures. Mūsējie bija kuplā skaitā – 30 dalībnieki, pēcpusdiena arī bija
saulaina un mūsu viesi bija ļoti apmierināti, jo tika ne tikai izstaigāti Kartavkalni, bet ”Rata” telpās vakara noslēgumā dalījāmies pieredzē biedrību darbībā
un arī uzcienājām ar mazu cienastu, par kura sarūpēšanu liels paldies Silvijai
Lācei un visiem pārējiem dalībniekiem. Paldies „Rata” saimniecēm par telpu
izmantošanu.

 16. un 30. novembrī no plkst. 15.00–18.00 Radošās nodarbības bērniem: tēma EGLĪTES.
 No 18. novembra Viesatu kultūras namā foto izstāde „Kāds interesants mirklis”. Šī foto izstāde
tapa iedzīvotājiem fotografējot kādu interesantu, laimīgu, pārsteidzošu mirkli savā dzīvē. Foto izstādes veidošanā piedalījās 20 cilvēki iesniedzot 55 fotogrāfijas. Tēmas visdažādākās: mājas mīluļi kaķi,
suņi, degu u.c. hobiji, tikšanās, ceļojumi, daba, zemenes oktobrī utml. Fotogrāfijām pievienoti arī foto
stāsti. Paldies visiem kas piedalījās!
 No 12. līdz 16. novembrim Latvijā, jau 15. reizi, notiek Ziemeļu bibliotēku nedēļa. Nedēļas
galvenais mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek
lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.
 16. novembrī plkst. 18.00 Viesatu bibliotēkā sveču gaismā lasīsim Turbjērna Ēgnera grāmatas
,,Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki” fragmentu.
 Viesatu kultūras namā 1. decembrī Dziedāšanas svētki „No sendienām līdz mūsdienām...”
Plkst. 20:00 koncerts. Izvēlies sev tīkamu dziesmu un nāc dziedi!
Papildus pieteikšanās dalībai un informācija par mēģinājumiem pa tel. 28742711, Agita.
Nākošais mēģinājums 19. novembrī plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā.
Pēc koncerta 22:00 balle spēlē Madars. Ieeja ballē 2,50 Ls. Galdiņu rezervācija pa tel. 28742711,
Agita.
Sandra Šteina, Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja

Jaunpils pagasta bibliotēkas ziņas
 8. novembrī Jaunpils bibliotēka aicināja
interesentus tikties ar 16-gadīgo bērnu grāmatu
autori Ilzi Liliānu Milleri. Par atsaucību paldies
Jaunpils vidusskolas 12. klases audzēkņiem un
audzinātājai Dacei Adiņai.
 16. novembrī notiks Turbjērna Ēgnera grāmatas ,,Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki” fragmenta
lasījums, uz kuru aicināti 2012. gada Bērnu žūrijas dalībnieki.
 Bibliotēka aicina jauniešus (15–19 gadi)
piedalīties konkursā „Cieni sevi un citus internetā!”, kuru organizē Net-Safe Latvia Drošāka
interneta centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia.
Konkursa mērķis: Konkursā jaunieši tiek aicināti izstrādāt audiovizuālus (videoklipus, multiplikācijas/animācijas filmas u.tml.) materiālus,
kas veicina drošu interneta lietošanu, parāda jauniešu uzvedību un rīcību internetā.
Izstrādātie audiovizuālie materiāli tiks ievietoti mājaslapas www.drossinternets.lv sadaļā
„Video”, kā arī uzvarētāja video tiks rādīts publiski Vispasaules Drošāka interneta dienā Jauniešu
foruma laikā, 2013. gada 5. februārī.
Iesniegšanas termiņš: Saite uz videoklipa atrašanās vietu kopā ar pievienotu aizpildītu pieteikuma
veidlapu jāiesniedz līdz 13.01.2013. (plkst. 23.59),
nosūtot uz e-pasta adresi info@drossinternets.lv,
tēmu norādot „video klipu konkursam”.
Elektroniski par konkursu informāciju atradīsiet www.drossinternets.lv vai izdrukātā
veidā Jaunpils pagasta bibliotēkā.
 Rudens fotoakcija „Iemūžini mājvietu”.
Esi atsaucīgs un iesaisties!

LNB Digitālās bibliotēkas „Letonica” portāla
„Zudusī Latvija” veidotāji, Vides Aizsardzības
Klubs, Latvijas Etnokultūras Centrs sadarbībā ar
Latvijas bibliotēkām aicina iedzīvotājus iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma vākšanā, lai veidotu kopīgu elektronisko datubāzi.

 13. septembrī no mūsu biedrības tika iesniegts projekts Dzīvesstāstu izaicinājumu konkursam „Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”
uz kuru oktobra beigās saņēmām uzaicinājumu piedalīties noslēguma ceremonijā Briselē 13. novembrī. Uz šo ceremoniju deleģējām Madaru Siliņu pārstāvēt
mūsu organizāciju.
 10. novembrī kārtējais pagastu draudzības vakars Slampē.
 16. novembrī plkst. 18:00 izbrauksim uz pasākumu „Staro Rīga”.
 6. un 7. novembrī pensionāru telpās „Jaunkalnos” uztura bagātinātāju izplatīšanas firma rīko bezmaksas profilaktisko vēnu veselības pārbaudi. 26. novembrī
būs acu spiediena pārbaude un 21. decembrī būs osteoporozes pārbaude. Pieteikties pie Silvijas Lāces, tel. 63162106.
 11. novembrī „Splendid palace Rīga” Borisa un Ināras Teterevu fonds uzaicinājis arī mūsu biedrības pārstāvjus uz cildināšanas pasākumu „Darbs dara
darītāju”.
 No novembra līdz 2013. februārim divas reizes mēnesī 5 mūsu biedri: Kārlis
Ķergalvis, Mārīte Kazmina, Biruta un Kārlis Šteini un Austra Sipeniece piedalīsies projektā „Senior, piedalies!” Jelgavā, kuru realizē Jelgavas Pensionāru biedrība partnerībā ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura mērķis ir panākt aktīvu un
kvalitatīvu pensionāru organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos,
stiprinot šo organizāciju sadarbību.
 Noslēdzies ir makulatūras vākšanas pasākums šogad, kura rezultātā tika
savāktas 1,7 tonnas makulatūras. Paldies visiem, kas vāca un arī palīdzēja pie
iekraušanas.

Mēs katrs varam dot nozīmīgu ieguldījumu
mūsu kopīgā mantojuma glābšanā. Šobrīd steidzamākais, lētāk un vieglāk īstenojamais darbs
būtu vecās apbūves fotofiksācija. Ja nav iespējams
veco apbūvi saglabāt dabā, mēs varam to iemūžināt vismaz fotogrāfijā.
Tāpēc tiek aicināti brīvprātīgie piedalīties šajā
fotoakcijā, nofotografēt senās celtnes savas dzīvesvietas tuvumā, savas lauku mājas apkārtnē, savā
dzimtajā pusē, vai vienkārši pārgājiena maršrutā,
apvaicāt kaimiņu saimnieci, vai viņai nav saglabājies kaut kas no vecajiem kultūraugiem. Ja
šoruden katrs, kurš sevi uzskata par Latvijas vai
savas dzimtās vietas patriotu vai vienkārši apzinīgu cilvēku noziedotu kaut vienu vai dažas nedēļas nogales, nofotografētu pāris senās mājvietas,
savāktu vietējos kultūraugu paraugus, nodotu
to bibliotēkām un gēnu bankai, savāktais pienesums mūsu kultūrai būtu līdzvērtīgs Krišjāņa Barona savāktajam Dainu skapim.
Sīkāka informācija par rudens fotoakciju,
par to, ko un kā fiksēt un kāda papildinformācija nepieciešama interesēties Jaunpils pagasta
bibliotēkā.
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
Inga Papendika

 Vēl variet pieteikties braucienam uz Ziemassvētku pasākumu Ugāles baznīcā. Pieteikties pie Silvijas Lāces.
 21. novembrī sadarbība ar pienotavu.
 No Velgas Pavlovskas saņēmām laipnu uzaicinājumu piedalīties Latvijas
Lauku sieviešu apvienības gadskārtējā konferencē Rīgā 30. novembrī, Zemkopības ministrijas augstceltnē. Izbraukšana plkst. 9:00.Pieteikties pie saviem koordinatoriem vai arī pensionāru telpās.
Sirsnīgi apsveicam savas biedrības biedrus Valsts svētkos un aicinām piedalīties svētku pasākumā, jo arī mūsu biedrība ir izvirzījusi apbalvošanai mūsu biedri Dzintru Dārziņu par aktīvu un nesavtīgu darbošanos biedrībā.
Pensionāru biedrības vārdā
Austra Sipeniece
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Kristus saka: Debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku
nekā par deviņdesmit deviņiem taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Lk. 15:7

Jaunpils evaņģēliski luteriskās
draudzes ziņas
7. novembrī mācības uzsāka draudzes svētdienas skola. Nodarbības
notiks kā līdz šim – svētdienās, plkst. 10.00 baznīcas sakristejā.
Aicinām bērnus pievienoties tiem, kas jau mācās, nekas daudz nav nokavēts!
Nodarbībās mācīsimies iepazīt savu labāko draugu – Jēzu, kopā svinēsim svētkus un draudzēsimies.
2. novembrī trīs Jaunpils draudzes pārstāvjiem bija iespēja piedalīties
Latvijas valsts lūgšanu brokastīs, ikgadējā pasākumā, kuru organizē tāda
paša nosaukuma biedrība un tās vadītāja Inese Šlesere. Mācītāju Jāni Saulīti, Zintu Mielavu un Zani Sapnovu doties turp uzaicināja novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, dome sedza arī dalības maksas. Valsts lūgšanu brokastu aizsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs, Lūgšanu brokastu veidotāji saprata, ka bez Dieva svētības labklājība nenes
mieru un prieku cilvēku dzīvēs.
Latvijā šis pasākums norisinās jau vairākus gadus novembra pirmajā
piektdienā. Parasti sapulcēti tiek valsts un pašvaldību pārstāvji, ārsti, radošā inteliģence. Publiku uzrunā gan mācītāji, gan politiķi, arī citu valstu
pārstāvji. Šo lūgšanu brokastu tēma bija miers Dievā. „Svētajos Rakstos
Mateja evaņģēlijā ir teikts: „Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” Kāpēc Dievs mūs aicina būt par miera nesējiem un ko nozīmē dzīvot mierā? Kā piedzīvot mieru sevī, savā ģimenē un savā valstī? Kā
nest mieru laikā, kad Latvijā un visā pasaulē valda nesaskaņas un ķildas?
Caur līdzcilvēku dzīves stāstiem un pieredzi meklēsim atbildes uz šiem
jautājumiem un uzklausīsim sabiedrībā pazīstamu cilvēku stāstījumus
par piedzīvoto Dieva mieru, svētību un cerību personīgajā un valsts dzīvē,” biedrības mājaslapā rakstīja Inese Šlesere.
Šogad pasākumā piedalījās arī režisore Dzintra Geka, kura stāstīja par
1941. gadā izsūtīto likteņiem. Runāja arī viens fonda „Sibīrijas bērnu” pārstāvis Gunārs Toms, stāstot par savu vecāku nāvi Sibīrijā. Diskusijā tika risināta piedošanas un nepiedošanas tēma. Vai ir pāridarījumi, ko nevar piedot? Katoļu baznīcas bīskaps Zbigņevs Stankevičs teica, ka cilvēks pats nav
spējīgs piedot, piedošana ir Dieva dāvana, svētība, ko Viņš dod. Runāja
arī baptistu baznīcas bīskaps Pēteris Sproģis, kurš pirms diviem mēnešiem
zaudējis vidējo meitiņu – četrgadīgo Bellu. Nākot ārā no baznīcas, viņa
aizrijusies un dažu minūšu laikā nosmakusi, nelīdzējusi ne ātrā palīdzība,
kas bijusi klāt, ne ticīgo lūgšanas. Tās milzīgās sāpes, ko piedzīvo māte un
tēvs, zaudējot bērnu, nevar aprakstīt. Bet liela ir Dieva žēlastība, Viņš dod
mieru un remdina sāpes arī šādos brīžos. „Mēs neesam neko nopelnījuši,
visu mums Dievs dod savā žēlastībā,” savu stāstījumu nobeidza Pēteris.
Sēžot pie galdiņa kopā ar Saldus, Neretas un Balvu pašvaldību vadītājiem, sarunās uzzinājām, ka arī novados cilvēki pulcējās lūgšanu brokastīs. Tā ir iespēja satikties sarunās par dzīvi un mūžīgo dzīvību, tēmām,
kurām nereti ikdienas sarunās nepieskaramies.
Zane Sapnova, draudzes locekle

Mārtiņdiena «Zemenītē»
Atbrauca Mārtiņš,
Atrībināja,
Pakāra mēteli
Vārtu stuburâ.
Aizbrauca Mārtiņš,
Norībēja,
Aiznesa mēteli
Zobena galā.

Apsveikumi

Dienas centra „Zemenīte”
un domes darbinieki
ar jautrām dziesmām
un dejām ieskandināja Mārtiņdienu.
Foto: Ita Lapsa

Jaunpils novada dome
sveic novembra jubilārus
nozīmīgās jubilejās!
Judīti Dravnieci
Mārtiņu Līci
Smaidu Balodi
Ļubovu Jurečko
Ivaru Tiļļu
Leonardu Zemgrīdu
Emīliju Spuli
Ēriku Sverdeli
Kazimiru Šikšņius
Hariju Mucenieku
Laimoni Stegenburgu
Gunāru Vesku
Rasmu Īli
Albertu Luģi
Mariju Maraku
Veltu Milleri
Martu Neilandi
Vilmu Vanagu

Tēvs iemāci dēliņam
Māte māci meitiņai
Kā rudzīši iesējami
Kā maizīte izcepama
Kā cirvītis cilājams
Kā dziedama tautas dziesma
/F. Zvaigznons/

Jaunpils novada dome sveic
vecākus ar dēliņa
Rūda Jēkaba Bula
piedzimšanu!

Pateicība
Liels paldies Ligitai Ginterei
un Jaunpils novada domei par
rotaļu laukuma izveidošanu Saules centrā. Kā arī liels paldies tiem
iedzīvotājiem, kuri iesaistās teritorijas sakopšanā.
Saules iedzīvotāji

,,Svētīga ir tā tauta, kurai tas Kungs ir par Dievu!” Psalms 114.15

BŪT BRĪVAM!

Brīvības koks ir laistīts ar varoņu asinīm. Lāčplēša dienā pieminam
sirdis, kas dega, bija gatavas ziedot dārgāko, kas mums ir – dzīvību – uz
Tēvzemes mīlestības altāra. Dzimtenes aizstāvēšana ir vienlaicīgi arī sava
goda un cieņas aizstāvēšana. Brīvība ir ne tikai jāizcīna, bet arī jānosargā.
Valsts svētki – 18. novembris ir kā atskaites punkts, kad mēs pārbaudām sevi tautas priekšā. Tie klauvē pie tautas dvēseles un liek pārdomāt
mūsu misiju Dieva ierādītajā zemē Latvijā. Vēsture ir tautas līdzdaļa pie
Dieva darbiem. Kā ir ar patriotismu? Vieni saka, šis jēdziens novecojis
šajā globalizācijas laikmetā. Citiem ir doma, ka tas ir radikālisms, fanātisms. Patriotisms nāk no ticības Dievam, no identitātes atskārsmes, no
garamantu kopšanas. Bagāta tā tauta, kurai ir bagāts gara vērtību pūrs.
Par patriotu nepiedzimst, bet top.
Šis ir pārbaudes laiks, šķīstīšanās, kad mācamies atskaldīt lieko un
vairot labo. Brīvība nav laiskošanās, parazitēšana uz iepriekšējiem nopelniem. Brīvība ir izvēle, ikdienišķs darbs un atbildība. Brīvs cilvēks ir neatkarīgs no mainīgiem viedokļiem. Brīvam ir atskaites punkts un stabils
vērtību pamats. Viņam ir saknes zemē un galotne debesīs. Dievā ir mūsu
dzīvības avoti. Ja tauta mirst garīgi, tad drīz viņa mirs fiziski. Nebrīvība
ir nenoticēšana sev, kalpa sindroms, salīdzināšanās ar citiem. Laime nav
jāmeklē svešumā. Laime ir būt mājās kopā ar saviem mīļajiem. Laime ir
tur, kur ir tava sirds, kas ir atvērta mīlestībai.
Sveicu Latvijas valsts dzimšanas dienā! Pienesīsim Latvijai savu sirdi
kā dāvanu!
Jānis Saulīte, Džūkstes, Jaunpils, Lestenes ev. lut. mācītājs

Lūdzam līdz 2012. gada 30. novembrim nolasīt un paziņot ūdensskaitītāja rādījumus pa tālruni 63107103 vai komunālās saimniecības grāmatvedībā.
Ūdensskaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes
veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs.
No 2013. gada 1. janvāra nevarēs norēķināties par patērēto ūdeni pēc
ūdensskaitītāja rādījuma, ja skaitītājam būs beidzies pārbaudes derīguma
termiņš.
Par pārbaudes iespējām zvanīt pa tālruni 29494254.
Komunālā saimniecība

Džūkstē dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā,
plkst. 13.00. Novembrī dievkalpojumi būs 11. un 25. datumā.

Atgādinājums

Informācija
Informēju, ka ir iespējas komunālo maksājumu aprēķina rēkinu
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

Katru rudeni lapu putenī
mūža gadi pār Tevi klājas,
iejauc, sagriež atmiņu virpuļos,
laika zīmēs kur esi gājis.
Katru rudeni gadu molbertā
dienu krāsās uzglezno brīvi
prieku, skumjas, iegūtās debesis,
savu daudzkrāsu dvēseles dzīvi.
/K. Apškrūma/

Svecīšu vakars
Jaunpils novada
kapos

Paziņojums

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. To izdarīt var arī e-pastā: intacepule.jaunpils@
inbox.lv
Komunālās saimniecības grāmatvede

Viesatu pagasta kapos
Sestdien, 24. novembrī
Rāvu kapi
Vēžu kapi

14.30
16.00

Jaunpils pagasta kapos
Svētdien, 25. novembrī
Vītiņu kapi
Lauku kapi
Meža kapi

14.00
15.30
17.00

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
/Ā. Elksne/

Jaunpils novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā
gaitā pavadot
Ivanu Bobkovu

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2703. Metiens 950 eks.

