
2013. gada 
novembris

Novada sēde

LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS 
PASĀKUMI JAUNPILS NOVADĀ

15. NOVEMBRĪ plkst. 10.00 Jaunpils vidusskolas zālē notiks pasākums, kas veltīts Latvijas valsts svēt-
kiem:

5.–12. klašu skolēniem un vecākiem tikšanās ar Liepājas teātra aktieriem S. Jegļevsku un M. Kupču 
programmā „Mēs nākam iz zaļas zāles”.

16. NOVEMBRĪ plkst. 19:00 Jaunpils pilī Latvijas Valsts proklamēšanas 95. gadadienai veltīts 
svētku koncerts:

 XPasākumā uzrunu teiks Jaunpils novada domes priekšsēdētāja L. Gintere.
 XTiks pasniegti Atzinības raksti Jaunpils novada iedzīvotājiem: Gunvaldim Sproģim, Dacei Adiņai, 

Agritai Aleksejenokai, Ligitai Reķei, Kārlim Jēkabsonam, Ainai Āboliņai, Lidijai Zvagulei, Aivim Pa
bērzam, Intai Krūmiņai.

 XKoncertā ar dejām un dziesmām skatītājus priecēs Jaunpils vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaun
pils”, jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”, Jaunpils koris, senioru ansamblis „Pīlādzītis” un Jaunpils vi
dusskolas skatuves runas pulciņa dalībnieki. 

 XPlkst. 22:00 Pils zālē sāksies Svētku balle ar grupu „Bruģis”. Ieejas biļete – 2,50 Ls.
 XVietas pie galdiņiem nepieciešams pieteikt savlaicīgi  (t. – 29296334). Kamīnzālē darbosies Pils 

krodziņš! 

17. NOVEMBRĪ plkst. 10.00 Jaunpils baznīcā Valsts svētku dievkalpojums.
18. NOVEMBRĪ plkst. 13.00 Viesatu kultūras namā – koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas 

gadadienai. 

Mums ticis viszilākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks. 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 
Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 
                   /L. Vāczemnieks/

Sveicu Jaunpils novada iedzīvotājus valsts svētkos! 
Novēlu ikvienam atrast savu svētku sajūtu, 

rast spēku stāties pretī grūtībām, 
gūt prieku par paveikto un iedvesmu 

jauniem darbiem, ar kuriem paši sevi, 
mūsu novadu un savu – visskaistāko 
Dieva doto zemi varam darīt labāku!

Svinēsim svētkus kopā!
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 

Ligita Gintere

•	 Jaunpils evaņģēliski luteriskai draudzei piešķīra subsī
diju Ls 2083,00, kuru draudze izlietos  rēķina apmaksai par  
Solnas evaņģēliski  luteriskās draudzes Zviedrijā dāvinājuma 
„Loftets baznīcas ērģeļu” demontāžu, iekraušanu Zviedrijā  
un izkraušanu Jaunpils baznīcā.

•	 Biedrībai „Kultūras laboratorija”, piešķīra papildus fi
nansējumu Ls 125,00 projekta  „Rotaļu laukuma pilnveido
šana” realizācijai, no Attīstības nodaļas konkursam „Darām 
paši” ieplānotajiem  budžeta līdzekļiem.  

•	 Dome izdarīja grozījumus 2013. gada Domes sēdes 
Nr. 2 lēmuma Nr. 2  sadaļā  „G2 grupa” aizstāja vārdus „Vie
satu ansamblis” ar vārdiem „Vokālā grupa „Vocalica””.

•	 Sociālā dienesta vajadzībām nekustamajā īpašumā 
„Lodes” nolēma iegādāties 4 dzīvokļus kopsummā par 
Ls 4070,00.

•	 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu  izpildītājai 
kompensēs mācību izdevumus 30% no gada mācību maksas  
par studijām Biznesa vadības koledžas  tiesību zinātņu fakul
tātē. 

•	 Atbalstīja SIA „Wet Solutions” projektu „Mūsu bērns”, 
līdzfinansējot grāmatas „Mūsu bērns”  iespiešanu  (viena ek
semplāra  līdzfinansējums Ls 1,40). Nepieciešamo finansēju
mu par grāmatu „Mūsu bērns”  iegādi, ieplānos 2014. gada 
Dzimtsarakstu nodaļas budžetā. 

•	 Nekustamā īpašuma nodokļa parādu  no četrām perso
nām  piedzīs bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļa 
parādnieka naudas līdzekļiem un tiem  piederošajiem  kusta
majiem  un nekustamajiem  īpašumiem.

•	 Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Starpgabali”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra 
Nr. 9056 002 0166, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejo
šu soli.

•	 Pēc robežu instrumentālās uzmērīšanas dabā, precizēja 
īpašuma „Lejas Pieņi” zemes vienības ar kadastra apzīmēju
mu 90560050110 platību uz 0,98 ha.

•	 Izslēdza no adrešu reģistra sistēmas sekojošas adreses:
– „Pļaviņas”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads;
– „Karpas” Veclauki, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads;
– „Lauki”, Veclauki,  Jaunpils pagasts, Jaunpils novads;
– „Vīksnas”,  Jaunpils pagasts, Jaunpils novads (ārpus cie

ma);
– „Jaunsēži 2”, Jaunsēži, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads;

– „Struteles” , Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads;
– „Straumēni” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Adrešu reģistrā iekļāva: „Jaunsēži”, Jaunsēži, Jaunpils pa

gasts, Jaunpils novads (90560100091).
•	 Nolēma piešķirt Jaunpils novada pašvaldībai zemi 

0,37  ha platībā sporta būvju uzturēšanai no valsts rezerves 
fonda, piešķīra zemes gabalam un uz tā esošajām būvēm 
nosaukumu „Šautuve”, noteica adresi „Šautuve”, Brandavas, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,  noteica zemes lietošanas 
mērķi „pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve”. 

•	 Atdalīja no Jaunpils novada domei piederošas neuz
mērītas zemes vienības „Pienotava” (iepr. mērniecības lie
ta anulēta) zemes gabala ar zemes kadastra apzīmējumu 
90560080108, platība 1,4552 ha, zemi 0,5 ha platībā.  Atdalī
tajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Bārbeles”, noteikt 
adresi „Bārbeles”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,  
noteica  zemes lietošanas mērķi pagaidu atļautā zemes iz
mantošana sakņu dārziem. 

•	 Apstiprināja nekustamā īpašuma „Strazdi”, Jaunsēži, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības sadales 
projektu.  Atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 – 0,83 ha 
platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Augšstrazdi”, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads.  Atdalāmajam zemes gabalam 
Nr.  3  – 3,67 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Lejas
strazdi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, noteica zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, zemes vienī
bai piešķīra jaunu kadastra apzīmējumu un īpašuma kadas
tra numuru.  Atlikušajam zemes gabalam Nr. 1 – 0,94 ha 
platībā saglabāja esošo adresi „Strazdi”, Jaunsēži, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads.

•	 Atdalīja no Jaunpils novada domei piederošas neuz
mērītas zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 
90560060151, ceļa „Jurģi–Rogas–Spuri–Sviļi”, platība 8,3 ha, 
zemi 1,1 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra no
saukumu „Māja Pļavnieki”, noteica adresi „Māja Pļavnieki”, 
Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Nomainīja daudz
dzīvokļu mājai „Pļavnieki” nosaukumu uz „Māja Pļavnieki”, 
identificēja būvei adresi „Māja Pļavnieki”, Jurģi, Jaunpils pa
gasts, Jaunpils novads.

•	 Atļāva  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustama
jam īpašumam „Ziemeļi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 003 0046 un 
platību 9,51 ha sadalīšanai divās daļās pēc klāt pievienota un 
būvvaldē apstiprināta plāna pielikuma. Atdalāmā zemes ga
bala platība 5,8 ha, paliekošā „Ziemeļi” zemes gabala platība 
3,71 ha.

•	 Lai nodrošinātu  Jaunpils novada  tūrisma attīstī
bas programmas 2014.–2020. gadam izstrādi, apstiprināja 
Jaunpils novada tūrisma attīstības programmas 2014.–
2020. gadam  darba uzdevumu  un   darba grupu  šādā 
sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Baranovskis, Vija Zīverte, 
Anete Krūmiņa, Līga Augule,  Aigars Jakovels, Ligija Rutka, 
Kristīne Liepiņa, Vairis Štolcers, Daiga Osīte un „Jaunpils 
pienotavas” pārstāvis.

•	 Lai nodrošinātu   Jaunpils kultūras, sporta un aktīvās 
atpūtas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izstrādi, 
apstiprināja Jaunpils novada kultūras, sporta un aktīvās at
pūtas attīstības programmas 2014.–2020. gadam darba uz
devumu un darba grupu šādā sastāvā: Kristīne Liepiņa, Sil
va Nordena, Inga Papendika, Sandra Šteina, Agita Kalviņa, 
Ligija Rutka, Velga Pavlovska, Ainārs Plezers, Dace Adiņa, 
Līga Augule, Irēna Martuzāne, Raivo Altenburgs, Normunds 
Jansons, Austra Sipeniece.

•	 Lai nodrošinātu  izglītības attīstības programmu 2014.–
2020. gadam  izstrādi, apstiprināt Jaunpils novada izglītības 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam darba uzdevumu 
un   darba grupu šādā sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Bara
novskis, Jānis Liepiņs, Gita Leimane, Irēna Martuzāne, An
dra Ķergalve, Agita Trokša, Dace Adiņa, Velga Pavlovska,  
Raivo Altenburgs, Vija Zīverte.

•	 Atcēla 2009. gada 30. septembra Domes sēdes Nr. 6, 
10.§ lēmumu „Par vecāku līdzdalību”.

•	 Lai segtu kapitālieguldījumus SIA „Tukuma slimnī
ca” un nodrošinātu dibinātāju  kapitāldaļu īpatsvaru, nolē
ma piešķirt finansējumu SIA „Tukuma slimnīca”, atbilstoši 
2013.  gadā realizētajam  ERAF renovācijas projektam „Uz
ņemšana un SIA „Doktors+”” (Ls 1319,16) un proporcija pret 
Tukuma novada domes piešķirto finansējumu (Ls 967,74),  
kopsummā Ls 2286,99 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit 
seši lati 99 santīmi). 

•	 Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2013. gadā Jaun

2013. gada 31. oktobra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

(Turpinājums 2. lpp.)
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pils novada pašvaldībai ņemt  aizņēmumu Ls 35 753,00 
(trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs lati) 
apmērā vai ekvivalentā citā valūtā uz 10 (desmit) gadiem 
jauna traktora iegādei,  pašvaldības autonomās funkcijas: 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšana), 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana. 
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veiks saskaņā ar kre
dīta atmaksas grafiku. Aizņēmumu atmaksu garantēs ar 
Jaunpils  novada pašvaldības budžetu.

•	 Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2013. gadā 
Jaunpils novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
LVL 16969,19 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit 
deviņi lati 19 santīmi) uz 10 gadiem no Valsts kases ar no
teikto gada procentu likmi skaņas un gaismas aparatūras 
iegādei ELFLA projekta ietvaros. Aizņēmuma pamatsum
mas atmaksu veiks saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
Aizņēmumu garantēs ar Jaunpils novada pašvaldības bu
džetu.

•	 Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2013. gadā 
Jaunpils novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
LVL 58371,61 (piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sep
tiņdesmit viens lats 61 santīms) uz 15 gadiem no Valsts 
kases ar noteikto gada procentu likmi meliorācijas darbu 
veikšanai LAD projekta ietvaros. Aizņēmuma pamatsum
mas atmaksu veiks saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku. 
Aizņēmumu garantēs ar Jaunpils novada pašvaldības bu
džetu. 

•	 Apstiprināja Jaunpils vidusskolas izdevumu tāmi 
Ls 153321 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši trīs sim
ti divdesmit viens lats) un noteica uzturēšanās maksu 
vienam audzēknim mēnesī Ls 42,73 (četrdesmit divi lati 
73 santīmi).

•	 Apstiprināt PII „Zemenīte” izdevumu tāmi Ls 32977 
(trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septi
ņi lati) un noteica uzturēšanās maksu vienam audzēknim 
mēnesī Ls 85,88 (astoņdesmit pieci lati 88 santīmi).

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 19 „Par gro
zījumiem 2013. gada 13. februāra Saistošajos noteikumos 
Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2013. ga
dam””.

•	 Sakarā ar LR proklamēšanas 95. gadadienu, 2013. ga
dā ar Atzinības rakstiem un naudas prēmijām apbalvos 
šādus novada  iedzīvotājus: Gunvaldi Sproģi, Daci Adi-
ņu, Agritu Aleksejenoku, Ligitu Reķi, Kārli Jēkabsonu, 
Ainu Āboliņu, Lidiju Zvaguli, Aivi Pabērzu, Intu Krū-
miņu.

LR proklamēšanas 95. gadadienas pasākumu rīkos šā 
gada 16. novembrī.

•	 Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadu 
pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijā par 
pārstāvjiem no Jaunpils novada deleģēt Domes priekšsē
dētāju Ligitu Ginteri un izpilddirektoru Pēteri Baranov-
ski. 

•	 Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri nolēma koman
dēt dalībai Eiropas  vietējo un reģionālo pašvaldību pa
domes (CERM) Politikas komitejā Prāgā  no 2013. gada 
1. līdz 4. decembrim.

•	 Apstiprināja  Saistošo noteikumu Nr. 11 „Par gro
zījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos 
Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” galīgo 
redakciju.

•	 Apstiprināja  Saistošo noteikumu  Nr. 12 „Par gro
zījumiem 2011. gada 2. februāra Saistošajos noteikumos 
Nr. 24 „Par  sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”” galīgo 
redakciju.

•	 Apstiprināja  Saistošo  noteikumu  Nr. 14 „Par gro
zījumiem 2010. gada 3. februāra  Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai 
Jaunpils novadā”” galīgo redakciju.

•	 Apstiprināja Saistošo  noteikumu Nr. 15 „Par grozī
jumiem 2011. gada 2. februāra  Saistošajos noteikumos 
Nr. 27 „Par  topogrāfiskās informācijas sistēmas aprites 
kārtību Jaunpils novadā”” galīgo redakciju.

Iedzīvotāju zināšanai
Pieņemšanas laiks:

 ¾Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere 1× nedēļā  
pirmdienās no plkst. 9.00–12.00 – 13.00–17.00.

 ¾Vietniece Dace Adiņa  1x nedēļā  pirmdienās no 
plkst. 9.00–12.00 – 13.00–17.00.

 ¾Izpilddirektors Pēteris Baranovskis  1x nedēļā  
pirmdienās no plkst. 9.00–12.00 – 13.00–17.00.

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
•	 9. novembrī senioru līnijdeju gru

pa „Vēlziedes” atzīmē savas darbības 
10 gadu jubileju. Grupas pirmā veido
tāja bija Silvija Lāce un dejas sabied
riskā kārtā sāka mācīt Arta Duļbinska, 
pēc tam turpināja Santa Duļbinska, līdz 
savā paspārnē grupu pārņēma Jaunpils 
novada pašvaldības aģentūras „Jaun
pils” kultūras nams ar vadītāju Daci 
Pobusu. Šajā laikā daži grupas dalībnie
ki aizgājuši dažādu iemeslu dēļ, kā arī 
nākuši klāt jauni biedri, bet dejotprieks 
palicis tāpat! Dejots gan mūsu novada 
pasākumos, gan arī ārpus pagasta ro
bežām, tā gūstot prieku, gan dodot to 
citiem. Sveicam jubilejā un vēlam pa-
nākumus turpmāk!

•	 23. novembrī paredzēts kārtē
jais pagastu senioru draudzības vakars 
Smārdē. Sekot līdzi informācijai.

•	 28. novembrī plkst. 18:00 Jaunpils 
pils zālē biedrība prezentēs Jaunpils nova
da domes 2013. gada projektu konkursa 
„Darām paši!” savu projektu „Tas bija 
mūsu laiks” par Artūra Lāča no 1970. – 
1980. gadu beigām uzņemto šaurfilmu di
gitalizēto materiālu. Ieeja ar ziedojumiem 
šī projekta līdzfinansējuma segšanai.

•	 27. decembrī Auces pensionāri 
aicina mūs uz kārtējo Ziemssvētku pa
sākumu.

•	 29. decembrī Engures seniori  
plkst. 15:00 ielūdz uz savu Ziemassvēt
ku pasākumu.

•	 Kārlis Ķergalvis informē, ka to 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri 
vēlas uzlabot savu dzīvokļu, māju kva
litāti ar dažādu projektu palīdzību, var 
griezties pie viņa, lai saņemtu informā
ciju un arī palīdzību to realizēt.

•	 Tiem, kuri vēlas nodarboties uz 
trenažieriem, kas atrodas pensionāru 
telpās „Jaunkalnos” un sporta pilī, lū
dzams – izmantojiet izdevību un lieto
jiet tos. Informācija trešdienās pensio
nāru telpās.

•	 Izmantosim ziemas mēnešus 
kultūras pasākumu apmeklēšanai: 
teātru un dažādu koncertu programu 
apmeklējumus arī šogad rīkosim or
ganizēti. Tāpēc tiem biedrības bied
riem, kuri to vēlas darīt, jāpiesakās 
pie saviem tuvākiem koordinatoriem, 
iemaksājot 5 Ls, lai varētu iegādāties 
biļetes. Informācijai koordinatoru te
lefoni:

 X Judīte Kalme 63162229, 26434171;
 X Monika Sīrica 29447876;
 X Aina Āboliņa 26955897; 
 X Skaidrīte Učelniece 29416999;
 X Lidija Zvagule 28762794;
 X Biruta Šteina 28369562;
 X Dzintra Dārziņa 22404606;
 X Ligita Guļevska 63154139;
 X Dzintra Augule  29166570;
 X Mārīte Kazmina 63162914;2657221
 X Silvija Lāce 63162106; 22457076;
 X Austra Sipeniece 63162211; 26314801.
 X Irēna Lāce 63162839.

Pensionāru biedrības vārdā 
sveicu visus pensionārus 

mūsu valsts svētkos, lai laba 
veselība un dzīvotprieks!

Pensionāru biedrības „Jaunpils” 
valdes locekle 

Austra Sipeniece    

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktivitātes
•	 Dāmu klubs „Vīgriezes” 11. oktobrī piedalījās Jaunpils 

bibliotēkas rīkotajā pasākumā „Detektīvu pēcpusdiena”. Tik
šanās bija ar kriminālromānu autori Daci Judinu. Piedaloties 
interesantās viktorīnās, dāmas kā dāvanu ieguva rakstnieces 
rakstītos romānus. Ļoti interesanta tikšanās, tikai žēl, ka tik 
maz apmeklēta.

•	 26. oktobrī dāmas brauca uz Artūra Reinika jubilejas 
koncertu Dobelē. Pasākums bija kupli apmeklēts un sirdij 
baudāms.

•	 30. oktobrī apmeklējām teātra izrādi „Oņegins” ar In
taru Busuli Puškina lomā Dailes teātrī Rīgā. Nākošais teātra 
apmeklējums 29. novembrī Rīgas Dailes teātrī uz izrādi „Arī 
sievietes zaudēja karā“.

•	 Paldies jāsaka KaķeniekuAnnenieku dāmu kluba „Sā
kums” vadītājai Intai Balčūnai, kura mūs nodrošina ar biļe
tēm.

•	 18. oktobrī atvadījāmies no ļoti sirsnīga un atsaucīga 
cilvēka – Birutas Brāķeres. Apmēram 12 gadus viņa kā gide 
ir vadījusi ekskursijas pa Latvijas skaistākajām un interesan
tākajām vietām gan dāmu kluba „Vīgriezes” meitenes, gan 
seniorus.

•	 Ziemas mēnešos vēl priekšā teātru apmeklējumi gan 
Rīgā, gan Liepājā.

Indra Ansone

Mežsaimnieki aicināti iesniegt projektus 
meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, 
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma 
ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mež
audžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, 
kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņai, iegāde.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir 
meža zemes īpašnieks, juridiska persona, kuras privātā ka
pitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes 
īpašnieks, pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašval
dības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašu
mā esošu meža zemi.

Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu 
un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepār

sniedz 20 hektārus. Ir iespējams iegādāties jaunus instru-
mentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un/vai maz-
vērtīgu mežaudžu nomaiņai.

Projektus var iesniegt no 2013. gada 28. oktobra līdz 
2013. gada 26. novembrim. Vairāk mājas lapā www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauk
saimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu 
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā.

Pēc palīdzības projektu pieteikumu sagatavošanā vērsties 
Jaunpils novada domes Attīstības nodaļā, tālr. 63180960 vai 
rakstot uz epastu: anete.krumina@jaunpils.lv

LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693

2013. gada 31. oktobra 
Domes sēdē pieņemtie 
lēmumi

(Turpinājums no 1. lpp.)

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

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Lāčplēša dienas vakarpusē jaunpilnieki no svecītēm pie 
„Jaunkalniem” veidoja gaismas celiņus. Tumšajā pievakarē 
simtiem mazo svecīšu liesmas priecēja klātesošo acis un sasil
dīja sirdis. Kā „brīvdabas estrādē” uz sienas patriotisku sajūtu 
noskaņās varēja skatīties rokoperu „Lāčplēsis”. Paldies Reinim!  
Lai dzīve saldāka – Līga Augule klātesošos cienāja ar „Goti
ņām”. Pavisam neilgs brīdis sasildīja sirdis, raisīja pārdomas un 
projām – ikviens aizgāja ar gaišākām domām un sajūtām.

Ar mazumiņu gaismas, ar sirds siltumu un gaišām do
mām, kopā mēs katrs varam radīt svētku noskaņu! Šī ideja – 
ar iedzī votāju atbalstu varētu pārtapt par skaistu mūsu kopīgo 
tradīciju!

Baiba Rasa,
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Baiba Rasa

Lāčplēša dienas vakarā ļaudis pie „Jaunkalniem” 
simtiem svecīšu liesmu ieskauti
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Jaunpilī sveic sakoptāko sētu īpašniekus
25. oktobrī Jaunpils reģionālas attīstības centrā „Rats” 

svinīgā pasākumā  godināja konkursa „Skaista mana sēta” 
laureātus. 

Par labi padarītiem darbiem – sakoptām sētām mūsu 
novadā, ir jāsaka paldies, pasākumu atklājot, uzsver Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Pa
teicību laureātiem un dalībniekiem izsaka Dārzkopības 
biedrības vadītāja Z. Plezere un žūrijas komisijas priekšsē
dētāja Dz. Krastiņa. Jaunpils novadā ir daudz sakoptu sētu 
ar greznām puķu dobēm, interesanti veidotām taciņām, 
atraktīviem un neparastiem dārza elementiem, koptiem 
zālieniem, kas priecē garāmgājēju un braucēju acis. Un to
mēr – visa centrā ir šo māju saimnieki. Saimnieki, kuri, rū
pējoties par savu dārzu, sētu, pagalmu, ceļmalu un dīķmalu, 
padara greznu visu mūsu novadu. Ar  šo māju saimniekiem 
lepojamies un godinām!

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta” 1. vietu ieguva Mež-
raupu ģimene „Celmiņi”, 2. vietu Šteinu ģimene „Kalniņi”, 
3. vietu Līču ģimene „Imantieši”. Nominācijā „Sakoptākā 
individuālā māja ciematā” 1. vieta Čiapu ģimenei „Viesuļi”, 
2. vieta Lauriņu ģimenei „Sudrabiņi”, 3. vieta Kozlovsku ģi-
menei „Diānas”. Speciālbalvu par sakoptiem un interesan-
tiem vides objektiem saņēma Dace un Ainars Rasas „Drau
dzības”, pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā saņēma 
Grigoru ģimene. Visi laureāti saņēma atzinības rakstus un 
balvas no Jaunpils novada domes, un pirmo vietu ieguvēji arī 
goda plāksnes.

Pasākumā floriste Guna Misāne sniedza ieskatu rado
šās darbnīcas „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem” norisē. Rado
šās darbnīcas rezultātu – Mārtiņzīmes var apskatīt Jaunpils 
centrā un pie Viesatu k/n. Senās latvju zīmes caurvij gandrīz 
visus mūsdienās svinētos svētkus, mums tikai jāmācās tās la
sīt, tulkot un turēt cieņā. Mārtiņzīmes un Mārtiņgailis priecē 
mājinieku un ciemiņu acis un grezno novada centru! Novada 

domes priekšsēdētāja Ligita Gintere izsaka pateicību Gunai 
Misānei, „Dzīpara” un „Kameņu” sievām un vīriem par vei
kumu. Un aicina arī turpmāk ar radošu pieeju popularizēt 
latvisko dzīvesdziņu mūsu novadā!

Pasakainā peoniju valdzinājuma pasaulē caur izglītojošu 
lekciju klātesošos ieveda šo ziedu kolekcionāre Dzintra Ju-
revica.  Dzintras kundzei ir vairāk kā 200 dažādas īrisu un 
ap 100 peoniju šķirnes. Kolekcionāre deva vērtīgus padomus 
un ieteikumus peoniju audzēšanā. Audzēsim peonijas, jo šīs 
puķes nes laimi un labklājību!

Informāciju sagatavoja
Jaunpils novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Rasa

Foto: Dzidra Krastiņa, Baiba Rasa

Saimnieka dēla Jāņa Mežraupa mūrētais dārza ka
mīns „Celmiņos”.

„Viesuļu” mājas goda plāksni saņem Valda Čiapas 
(no kreisās puses: Dz. Krastiņa, Z. Plezere, V. Čiapas, 
L. Gintere).

1. v. „Celmiņu” mājas goda plāksni saņem Aigars 
Mežraups (no kreisās puses: Dz. Krastiņa, Z. Plezere, 
A. Mežraups, L. Gintere).

Sadziedāšanās prieks!
Jau piekto gadu mūsu pilī pulcējās dziesmu draugi no dažādiem Latvijas novadiem. Tā ir kļuvusi par tradī

ciju, kad oktobra vidū notiek Sadziedāšanās koncerts (kaut sezona nesen sākusies).
Šogad viesos sagaidījām Sējas novada kori „Sēja”, jaukto kori „Namejs” no Rīgas, jaukto kori „Dziesmu 

vara” no Rīgas, sieviešu kori „Varavīksne” no Saldus un paši – Jaunpils jauktais koris.
Koncertu iesākām paši. Dziedājām V. Pūces dziesmu cikla „Rudens” dziesmas: „Viss aizmirsts”, „Rīt snigs”, 

„Ik rudeni valodiņa”. Īsti rudenīgs koncerta ievads.
Ar interesi ieklausījāmies Rīgas kora „Dziesmu vara” izpildītajās dziesmās. Kolektīvs rūpīgi gatavojas koru 

konkursam ārpus republikas robežām.
Interesantu programmu piedāvāja jauktais koris „Sēja”, sava diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā (Dziesmu 

svētku virsdiriģents).
Āfrikas dziesmu ritmus piedāvāja jauktais koris „Namejs”, kuru arī vada mūsu kora diriģente Lāsma Pommere.
Pirmo reizi mūsu kon

certu kuplināja sieviešu ko
ris „Varavīksne” no Saldus 
ar skanīgām dziesmām.

Koncerta noslēgumā 
kopkoris K. Ādamsona va
dībā izpildīja I. Rupaines 
dziesmu „Gaismeņa ausa” 
un R. Kaupera „Mana 
dziesma”. Ļoti skanīgs kon
certa noslēgums!

Pēc koncerta koristi 
atpūtās ballē, kurā visus 
dancināja un iesaistīja at
rakcijās mūsu Agrita. Liels 
paldies viņai par jauko deju 
vakaru.

Taču pēc koncerta pār
ņēma īpatnēja sajūta. Kāpēc 
jaunpilnieki tik neatsaucī
gi, neapmeklē pasākumus 
mūsu kultūras namā? Runā 
daudz, bet paši nepieda
lās pašdarbības kolektīvos? 
Sezona nupat sākusies, visi 
pašdarbības kolektīvi gaida 
jaunus dalībniekus: jauktais 
koris, deju kolektīvi, an
samblis un līnijdeju grupa. 
Nāciet droši!

Jaunpils jauktā kora 
dziedātāja 

Judīte

Foto izstāde 
„Toreiz un tagad” ir tapusi

•	 Fotoizstādes sagatavošanā piedalījās vairāk kā 40 iedzīvotāji. 
Viesatu pagasta kultūrainava redzamajās vecajās  fotogrāfijās sa
līdzinot ar šodienas fotogrāfijām  ir ievērojami mainījusies. Līdz 
mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas un vēstures objekti, kā 
arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Divu pasaules karu laikā, 
padomju un vācu okupācijas gados esam zaudējuši lielu daļu no 
kultūras mantojuma. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā 
cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un ir apdraudēti arī šo
dien. Fotogrāfija bieži ir vienīgais liecinieks, kurā varam aplūkot 
zudušās vai izmaiņu skartās vērtības. Mūsu albumos ievietotajām 
fotogrāfijām ir kultūrvēsturiska vērtība. Neizmetiet tās! Skenējiet 
vai nogādājiet skenēšanai bibliotēkā arī tuprmāk vecās fotogrāfijas 
arī pēc šīs izstādes beigām.

No pašām interesantākajām fotogrāfijām, ko varēs skatīt izstādē, 
varu minēt Viesatu pienotavu 1920. gadā, mājas „Jaunzemnieki”, ku
ras 1945. gadā ar zīmuli zīmējis vācu kara gūsteknis uz vecas tapetes, 
par to kā samaksu saņemot sviesta cibiņu, 1920. gadā Vārnu krogs, 
Viesatu pamatskolas skolēni, Dievs, Daba, Darbs talkā 1940. gadā, 
kur fonā redzamas Viesatu muižas ēkas un citas vērtīgas fotogrāfijas 
ir par Viesatu pienotavas darbību, par pasākumiem Birzītē, Viesatu 
kultūras nama apkārtni un citas.

Paldies visiem, kas piedalījās!
Izstāde būs apskatāma no 18. novembra – 31. decembrim Viesatu 

kultūras nama mazajā zālītē darba dienās.
•	 Viesatu bibliotēka šogad ciklā „Izstādi bibliotēkā veido iedzī-

votāji” organizē izstādi „Krājkasītes”.
Gandrīz ikvienam no mums savulaik ir bijusi maza krājkasīte: 

metāla lādītes, keramikas cūciņas vai vismaz tukšas šampanieša 
pudeles vai kastes formā. Naudu pie naudiņas esam krājuši, lai 
iegādātos kādu sen kārotu lietu mantu vai kārumu. Tagad, kad 
arvien mazāk izmantojam skaidru naudu kā maksāšanas līdzekli, 
krājkasītes nozīme pamazām zūd, tāpēc  būtu interesanti apskatīt 
krājkasītes, kuras vēl nesenā pagātnē bija uzkrājušas sevī skanošās 
naudiņas.

Ja tev mājās  ir 
kāda krājkasīte, tad 
atnes to no 15. no-
vembra – 15. de
cembrim uz biblio-
tēku un veidosim 
izstādi kopīgi.

•	1. novembrī 
Viesatu kultū
ras namā notika 
pasākums veltīts 
(Turpinājums 4. lpp.)
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Muzeja ziņas
Svētku izjūta rodas tad, ja pirms tam tiem gatavojas ar atvērtu sirdi un 

dvēseli. Iespējams, ka kāds teiks, ka tā ir tikai ārišķīga izpausme un daudz 
svarīgāk, ko katrs jūt sirdī. Man šķiet, ka seno zīmju valkāšana, karodziņa 
piespraušana arī liecina par patriotismu. Mūsdienu patriotisms ir sagla-
bāt latviskumu sevī, atrast tam vietiņu sirdī.

Kad ar svecīšu liesmām Lāčplēša dienā godināsim mūsu brīvības cīnī-
tājus un 18. novembrī svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu, piespraudī-
sim karogkrāsas lentītes pie apģērba, apliecināsim piederību Latvijai. Ka-
rogkrāsas lentītes varēsiet saņemt Jaunpils muzejā sākot no 11. novembra. 
Lai šis mēnesis rit mūsu krāsās. Sarkanbaltsarkanais, acīm tīkamais krāsu 
salikums – karogos, lentītēs pie apģērba, puķu pušķos. Tas silda sirdis, vai-
ro spēku un dod cerību.

Olitas Nigules izstāde. Jaunpils novads pamatoti var lepoties ar stipra
jām dzimtām, kuru pārstāvji nes Jaunpils vārdu tuvu un tālu. 10. novembrī 
Jaunpils muzejā tiks atklāta Olitas Nigules (dzimusi Rumba) jubilejas izstāde. 
14. oktobrī māksliniecei bija nozīmīga dzīves jubileja.

Māksliniece dzimusi Tukuma apriņķa Jaunpils pagasta „Staros”. 1948. gadā 
beigusi Jaunpils septiņgadīgo skolu. 1954. gadā absolvējusi Rīgas Lietišķās 
mākslas vidusskolu, 1961. gadā Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības no
daļu. Diplomdarba vadītājs bija profesors Kārlis Zemdega. Kopš 1987. gada 
ir Mākslinieku savienības biedre. Darina monumentālos un dekoratīvos tēl
niecības darbus, kā arī tēlniecības mazo formu darbus granītā un bronzā, 
piedalījusies izstādēs Latvijā un ārzemēs kopš 1987. gada. Dzimtajā Jaunpilī 
šī ir pirmā izstāde, kurā būs aplūkojams arī viens no pirmajiem  mākslinie
ces veidojumiem. Māksliniece veidojusi pieminekļus pazīstamiem kultūras 
darbiniekiem Kārlim Hūnam, Jānim Bētiņam Irlavā, kapa pieminekļus un 
piemiņas akmeņus, parka skulptūras. Par savu sievietei tik sarežģīto darbu 
māksliniece saka „Kā mūzikā ir vajadzīga vieglā mūzika, tā arī tēlotājā māks
lā, tēlniecību ieskaitot, vajadzīgi mākslas darbi, kas neliek saspringti domāt, 
bet rada patīkamu dvēseles noskaņojumu. Tā var arī būt kādas vietas, notiku
ma, pārdzīvojuma simbols vai folkloras tēls”.

Izstāde Jaunpils muzejā būs aplūkojama līdz decembra vidum.
Leģendu nakts – 2013. Lai iepazītu vēsturi, arhitektūru, notikumus un 

vietējās vērtības 26. oktobra vakarā durvis apmeklētājiem vēra 15 muižas un 
pilis Latvijā. Muzejiem ir Muzeja nakts – pasākums maija mēnesī, pilis ru
dens pusē jau otro gadu organizē Leģendu nakti. Šogad  Leģendu naktī aktīvi 
iekļāvās arī  Jaunpils muzejs, apmeklētājiem piedāvājot apbrīnot mākslinieces 
Brigitas Ektermanes ziedu gleznojumus, Jaunpils pils un novada vēstures eks
pozīciju un Bruņinieku pagrabiņu.

Mēneša glezna. Novembrī muzeja ap
meklētājus priecēs Antras Ivdras  glezna 
Jaunpils pils. Šis ir mākslinieces agrīnā 
mākslas perioda darbs. Gleznā attēlota 
galvenā ieeja Jaunpils pilī 20. gadsimta 
90tajos gados. Gleznu muzejam dāvinā
jusi jaunpilniece Ruta Liepa 2008. gadā.

Īstenots projekts. Projekta „Nacionālā 
muzeja krājuma kopkataloga pilnveidoša
na” 2. kārtas ietvaros Jaunpils muzejs saņē
ma foto gaismas  komplektu. Fotografēša
nas palīgierīces sekmēs kvalitatīvu muzeju 
priekšmetu fotofiksāciju.

Paldies visiem, kas nemitīgi rūpējas, 
lai muzeja krājums kļūtu aizvien daudz
veidīgāks un bagātāks. Paldies Judītei Kal
mei par 15 fotogrāfijām, kas vēsta par dažāda rakstura aktivitātēm Jaunpils 
novadā.

Tikšanās ar Marinu Kosteņecku. Veidojot izstādi par Latvijas Tautas 
frontes darbību Jaunpilī, esam tikušās un runājušas ar daudziem cilvēkiem. 
Vairāki cilvēki savos atmiņu stāstos minēja faktu par to, ka barikāžu laikā 
rakstījuši vēstuli Mihailam Gorbačovam, kuru parakstījuši, nodevuši rakst
niecei Marinai Kosteņeckai, lai viņa to atdotu Mihailam Gorbačovam. Sazva
noties ar rakstnieci, viņu šo faktu apstiprināja, tādēļ devāmies pie rakstnie
ces, lai  pierakstītu šo atmiņu stāstu. Vēstule, kas ierakstīta grāmatā, glabājas 

pie rakstnieces, jo baidījusies par 
cilvēku likteņiem un tagad glabā 
kā lielāko svētumu. Jaunpils mu
zejam tika dota iespēja veikt šīs 
vēstules foto fiksāciju un to varēs 
aplūkot izstādē Tautas frontes ga
dadienai veltītajā izstādē.

Aicinu visus jaunpilniekus ak
tīvi iekļauties svētku mēneša no
risēs.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka 

Jaunpils muzeja vadītāja

Jaunpils kultūras ziņas
Salnu mēnesis – novembris

Novembris tiek dēvēts par sala jeb salnu mēnesi. Tas ir 
gada vienpadsmitais mēnesis, kurš iezīmē rudens beigas un 
ziemas sākšanos. 

Pasaulē 1. novembris pazīstams kā Visu svēto diena. 
Latvijā šajā laikā piesedza kapu kopiņas ar skujām un iz
rotāja tās, arī dedzināja svecītes. Savukārt, Dvēseļu die-
nā  – 2.  novembrī, senie latvieši rijās klāja veļu mielastu 
pateicībā senču gariem, kuri ir veicinājuši mājas svētību un 
pārticību.

Senā latviešu gadskārta Mārtiņi – 10. novembrī, iezīmē 
rudens beigas un ziemas sākumu. Tas ir aptuveni vidus starp 
rudens un ziemas saulgriežiem. Mārtiņos, beidzoties klusa
jam veļu laikam, ar dullām izdarībām un ziemas masku gā
jieniem sākās jautrais budēļu jeb ķekatu laiks. 

Mārtiņos svinēja labības kulšanas beigas, un senāk galds 
tika klāts ļoti bagātīgi. Lai gan mūs
dienās pieņemts Mārtiņos ēst zosi, 
agrāk galdā cēla gaili vai vistu, ko 
kāva, lai mājlopiem klātos labi, bet 
gaili kāva arī par godu Mārtiņam. 

25. novembrī tiek atzīmētas 
Katrīnas. Latvijā Katrīna kļuvusi 
par aitu un kazu aizbildni. Tādēļ arī šajā dienā galvenās 
rūpes veltītas aitām un to labklājībai. Katrīnas diena bijusi 
svētki sievietēm, kurā nedrīkstēja ne vērpt, ne adīt – tā 
vietā viņas nereti pārģērbušās vīriešu drēbēs un gājušas 
ciemos. 

Andreja dienu svin 30. novembrī. Dažviet ap Andrejiem 
sācies bluķa velšanas laiks. Jaunas meitas un puiši, līdzīgi kā 
Mārtiņdienā, gājuši čigānos, kā arī zīlējuši nākotni.

Mūsdienu Latvijā tiek atzīmēts 11. novembris — Lāčplē-
ša diena un 18. novembris – Latvijas Republikas Prokla-
mēšanas diena.

Pasākumi un koncerti 
Jau otro gadu Latvijas Piļu un muižu asociācija 26. ok-

tobrī organizēja Leģendu nakti Latvijas pilīs un muižās. 
Jaunpils pilī vārti tika vērti vairāk kā 350 apmeklētājiem, 
kuri devās ekskursijā lāpu gaismā apkārt Dzirnavu eze
ram. Pasākuma dalībniekiem lielu interesi izraisīja arī vi
duslaiku ieroči un Bruņinieku pagrabiņš Jaunpils muzejā. 
Pils viesi varēja apskatīt pils pagrabus un Jaunpils muze
ju, radoši darboties Jaunpils bibliotēkā un baudīt maltīti 
krodziņā. 

2. novembrī Jaunpils pilī tikās dramatiskā kolektīva da
lībnieki, kuri kultūras namā darbojās 80. tajos gados reži
sores Silvas Nordenas vadībā. Ikviens atkal izdzīvoja savus 
tēlus tajā laikā iestudētajās izrādēs „Notikums vāveru silā” 
un divu cēlienu ludziņā „Triks un traks” pēc R. Blaumaņa 
stāsta „Velniņi”. Toreiz kolektīvā darbojās vairāk kā divdes
mit dalībnieki. Uz tikšanos atbrauca deviņi. Interesanti bija 
izstaigāt kultūras nama telpas, kurās tik daudz dažādu pa
sākumu bijis ar kolektīva piedalīšanos. Vīna pagrabiņā Pils 
Mūks bija viešņām atstājis vīnu. Par patikšanu spociņam 
dziedājām iemīļotu dziesmu Jaunpilī „Dus Kursas tumš
egļu sili”. Atmiņas, stāsti un emocijas norisinājās septiņu 
stundu garumā. Tika norunāts, ka salidojums būs atkal pēc 

kāda laika, kad arī puiši būs atgriezušies no ārzemēm. Uz 
tikšanos! 

16. novembrī plkst. 19:00 Jaunpils pilī notiks Latvijas 
valsts proklamē
šanas 95. gadadie
nai veltīts svētku 
koncerts. 

Pasākuma ap
meklētājiem uz
runu svētkos teiks 
Jaunpils novada 
domes priekšsē
dētāja L. Gintere. 
Tiks pasniegti 
atzinības raksti 
Jaunpils novada 
iedzīvotājiem. 

Koncertā ar 
dejām un dzies
mām skatītājus 
priecēs Jaunpils 
vidējās paaudzes 

deju kolektīvs „Jaunpils”, jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”, 
Jaunpils koris, senioru ansamblis „Pīlādzītis” un Jaunpils vi
dusskolas skatuves runas pulciņa dalībnieki. 

Plkst. 22:00 Pils zālē sāksies Svētku balle ar grupu „Bru
ģis”. Ieejas biļete – 2,50 Ls.

Vietas pie galdiņiem nepieciešams pieteikt savlaicīgi 
(t. – 29296334). Kamīnzālē darbosies Pils krodziņš! 

„Ielaidiet mūziku savā ikdienas dzīvē. Izdziediet dzīvi ar 
sirdi. Dzīvojiet šodienā ar pilnīgu atdevi šim konkrētajam 
brīdim. Mīliet vienā notī. Mīliet kolektīvā harmonijā. Mū
zika vēlas, lai mēs mīlam vienādi dabiski, jo visi esam viena 
Dieva radīti. Esam radīti, lai mīlētu”

Mūziķa Edvīna Gorbonuva koncertstāsts „Es un mūzika 
vai mūzika un es ...” iemīļotas latviešu un ārzemju dziesmu 
pērles, krievu romances, paškomponētu darbu pirmatskaņo
jumi. 

29. novembrī plkst. 19:00 Jaunpils pils kamīnzālē
Ieeja – 1,00 Ls, tikai ar iepriekš iegādātām ieejas kartēm, 

kuras varēs saņemt Jaunpils pilī, jo vietu skaits zālē būs iero
bežots! Sīkāka informācija pa t. 9296334. 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
Sezona mākslinieciskajos pašdarbības kolektīvos ir aktīvi 

iesākusies un kolektīvi jau piedalās sadraudzības koncertos. 
Senioru ansamblis „Pīlādzītis” 2. novembrī viesojās vokā
lā ansambļa „Selga” 60 gadu un tradīciju ansambļa „Liedags” 
25 gadu jubilejas pasākumā Lapmežciema Tautas namā.

Jaunpils pilī savu 10 gadu jubileju 9. novembrī svinēja 
līnijdeju grupa „Vēlziedes”, kuru jubilejā sveikt bija ieradu
šās 10 līnijdeju grupas no tuvākiem un tālākiem novadiem. 

23. novembrī VPDK „Jaunpils” ir uzaicināti piedalīties 
VPDK „LETI” 10 gadu jubilejas koncertā Blīdenes kultūras 
namā. 

Visi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi strādā pie 
priekšnesumiem Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadie
nai veltītajam koncertam. 

„Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.”
               (K. Skujenieks)

Lai skaisti Latvijas valsts svētki!
Informāciju sagatavoja:

 Inga Krūtaine un Silva Nordena
Foto: Līga Eidmane-Kabaka, 

Inga Krūtaine un Ligija Rutka

Foto izstāde ,,Toreiz un tagad” ir tapusi

Ojāram Vācietim sakarā ar viņa 80to dzimšanas die
nu. Pasākuma apmeklētāji dalījās savās atmiņās, pār
domās, izjūtās par dzejnieka dzīvi un darbiem. Izstādi 
par dzejnieku var apskatīt Viesatu kultūras namā līdz 
18. novembrim.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Ziemeļvalstu bibliotē
ku nedēļa šogad notiks no 
11.  līdz 17.  novembrim ar 
skaistu nosaukumu ,,Ziema 
Ziemeļos”. 

Ziemeļvalstu bibliotēku 
ne dēļa ir projekts, ko Ziemeļ
valstīs administrē Biedrības 
Norden asociācija (Forenin

gen Norden Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu Ministru 
padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bib
liotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden 
Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 17. rei
zi, Latvijā – 16. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir 
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedē
ļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, 
literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasāku
mi. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos pub
liskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi 
izvēlēta grāmata.

Viesatu bibliotēkā sveču gaismā 15. novembrī 
plkst. 17.00 notiks lasījums bērniem par tēmu „Zie-
ma”. 

Sandra Šteina, 
Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja

(Turpinājums no 3. lpp.)

•	 2. novembrī notika Latvijas 
ūdens tūrisma čempionāta noslēgu
ma ceremonija. Ceremonijā tika ap
balvots R4v (rafta komanda vīriem) 
laivu klasē, kopvērtējumā piedaloties 
piecos posmos (Aiviekste, Ciecere, 
Salaca, Valmiera–Gauja, Ogre). Pir
mo vietu ieguva komanda „Burbuļi”, 
kuru pārstāv mūsu novada iedzīvo
tājs Uģis Kalviņš  un viņa komandas 
biedri Raimonds Kumblinskis (Jūr
mala), Didzis Šeņavskis (Valmiera), 
Aigars Straupe (Rīga).

Līdz ar to ir iegūti starptautiskie 

Eiropas punkti, kuri ļauj nākošo se
zonu piedalīties Eiropas kausā.

•	 Viesatu kultūras namā 18. no-
vembrī plkst. 13.00 koncerts, kas 
veltīts Latvijas Republikas gadadie
nai. 

•	 23. novembrī plkst. 19.00 Vie
satu kultūras namā koncerts: „Dzie
dāšanas svētki Viesatās’’, pēc koncer
ta balle kopā ar Madaru.

Svinēsim svētkus kopā!

Viesatu kultūras nama vadītāja 
Agita Kalviņa

Ziņas no Viesatām
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Skolotāju pikets pie Saeimas ēkas

Arodbiedrība ar brīdinājuma piketu 24.10. pievērsa depu
tātu un sabiedrības uzmanību izglītības un zinātnes darbinie
ku prasībām par nepieciešamo papildu finansējumu cienīgai 
darba samaksai. LIZDA nav mierā ar valdības piedāvājumu no 
2014. gada 1. septembra paaugstināt pedagogu zemākās mēne
ša darba algas likmes no 280 līdz 295 latiem uz papīra, bet vēlas 
pamatlikmes palielinājumu līdz 310 latiem. Arodbiedrība vēlas 
arī redzēt skaidri iezīmētu algu palielinājuma grafiku 2015. un 
2016. gadam, tāpat arī mudinās nodrošināt normatīvos noteik
to valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai pilnā 
apmērā.

Uz piketu, kas 24.10. līdz plkst. 10.00 norisinājās pie Saeimas 
ēkas, bija ieradušies aptuveni  2 000 pedagogu un zinātnieku no 
visas Latvijas, izsvilpjot valsts budžeta projektu un prasot cienī
gu darba samaksu.

Tukuma starpnovadu arodbiedrību pārstāvēja 58 pedagogi 
arodbiedrības biedri no Kandavas, Tukuma, Engures un Jaun
pils novadiem. Mūsu skolu pārstāvēja a/k pr. Tamāra Juzupa, 
Artūrs Zaremba, Melita Rašmane, Daina Mežraupa. Pārējie 
pedagogi skolā veica ikdienas darba pienākumus un aizstāja pi
ketētājus, nodrošinot darbu skolā. Atbalstu delegātiem sniedza 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un sko-
las direktors Jānis Liepiņš.

Piketētāji nepārtraukti svilpa un turēja rokās plakātus. Uz 
kāda no tiem bija rakstīts „Krīze beigusies, atdodiet algas!”, uz 
citiem minēts „Ļaujiet skolotājiem dzīvot, nevis eksistēt!”, „Pra
sām palielināt pedagogu darba samaksu!”, „Cienīgam darbam – 
cienīgu algu!”.

Bija ieradušies arī zinātnieki, kuri prasīja „Zinātniekiem so
ciālās garantijas”, „Valdība, nenovērsies no augstākās izglītības 
un zinātnes!”, „Izbeigt genocīdu pret zinātniekiem”. Vēl kāds 
cits piketētāju plakāts pauda to, ka „Ar darba mīlestību rēķinus 
nesamaksāsim”.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško norādīja, ka šis ir pir

mais solis un sākums protesta akcijām. Nākamais solis varētu 
būt streiks. Viņasprāt, politiķu vidū valda neizpratne, jo uz papī
ra algu pieliek, bet reālajā dzīvē pedagogiem algas tomēr nepa
lielinās. Viņa uzskata, ka nevar runāt par pārmaiņām un kvali
tāti, ja tam neatvēl naudu. Mikiško sacīja, ka pedagogi ir gatavi 

reformām un pārmaiņām, taču akcentēja, ka mūsu pedagogiem 
ir zemākā alga Eiropā. 

29. 10. Tukumā notika starpnovadu padomes sēde, kurā 
arodbiedrības priekšsēdētāji tika iepazīstināti ar aktualitā

tēm LIZDAS darbā. Padome pieņēma lēmumu, nepiecieša
mības gadījumā, atbalstīt streiku un būt gataviem aktivitā
tēm, lai atbalstītu finansējumu cienīgai darba samaksai.

Piketa laikā!
Budžetu kad kopā liek,
Visiem naudas nepietiek.
Katrs cīnās kā nu prot,
Citam citu pārtrumpot.
Ceturdien pēc rīta rosmes,
Skolotājiem pietiek drosmes,
Piketā pie Saeimas nama
Skaļi izteikt savas domas –
Deputāti aizmirsuši,
Kas tos gudri skolojuši.

Informāciju sagatavoja Jaunpils vidusskolas 
a/k pr. Tamāra Juzupa

Jaunpils skolēniem skolā iet ļoti patīk
Dienu pirms ilgi gaidītā rudens brīv

laika – 26. oktobrī Jaunpils vidusskolā 
azartiskā gaisotnē kopā sanāca skolēni, 
skolotāji un vecāki, lai piedalītos ikgadējā 
pasākumā „Skolā iet man ļoti patīk”. 

Skolēnu komandas, kuru sastāvā bija 
arī vecāki, sacentās savā starpā risinot un 
veicot dažnedažādus uzdevumus. Mam
mām dažu minūšu laikā bija jāpagatavo 
brokastis un jāsakārto bērniem skolas 
somas. Skolēni mērīja klasesbiedru kopē
jo garumu, zīmēja audzinātājas, atrādīja 
mājas darbus – klases priekšnesumus. 
Mazākie klašu audzēkņi jautri dziedā
ja, dejoja, atraktīvi skaitīja repu... Lielā
kie savu veikumu prezentēja izmantojot 
modernās tehnoloģijas – video filmas, 
prezentācijas. Dalībnieki bija patīkami 
satraukti, bet visam pāri gaisā virmoja 
skolēnu, skolotāju un vecāku vienotības 
sajūta. Priekšnesumus caurstrāvoja emo
cijas, kas lika klātesošajiem saprast, ka tik 
tiešām bērniem patīk mācīties Jaunpils 
vidusskolā! Paralēli aizraujošajām sacen
sībām starp klašu grupām bija apskatāma 
skolēnu darbu izstāde „Mana skola un 
skolotāji” un skolotāju radošo darbu iz
stāde. Izstādes tapa UNESCO 2013 nedē
ļas ietvaros. 

Gan priekšnesumus, gan mājas darbus 
pēc stingras punktu sistēmas vērtēja žū
rijas komisija, kuras sastāvā bija Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, skolotājas I. Liepiņa, M. Kaba-
ka un D. Mežraupa. Paldies žūrijas ko
misijai!

Saskaitot kopā iegūtos punktus tika noskaidroti 
uzvarētāji: 1.–4. klašu grupā – 3.b klase, audzinātā-
ja T.  Juzupa – dāvanā saņēma foto rāmi draugiem, 
atstarotājus un skolas nozīmītes. 5.–8. klašu grupā – 
5.a klase, audzinātāja M. Kabaka un vidusskolā uz
varas laurus plūca 10. klase, audzinātāja D. Adiņa. 
Šīs klases dāvanā ieguva foto rāmi un jauno žurnālu 
„Respect”, kā arī visi dāvanā saņēma cepumu kastes.

Pasākums ir vērtīgs, jo attīsta skolēnos radošo do

māšanu, prezentēšanas prasmes un komunikāciju ar 
skolas biedriem, saliedē klases biedrus un, protams, 
veicina skolas sadarbību ar vecākiem. Paldies vecā-
kiem, kuri piedalījās un atbalstīja skolas pasākumu! 
Paldies arī jaukajām un atraktīvajām pasākuma vadī
tājām – Unai Birģelei un Karīnai Gavariņai!

Informāciju sagatavoja Baiba Rasa
Jaunpils novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto – Baiba Rasa

SKOLAS DARBA PLĀNS 
novembrim – Valsts svētku 

mēnesim 
4.–8. novembris 
– izstāde „Latvija no 1939. gada līdz 1991. gadam – no okupācijas 

līdz brīvībai”. (Sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju)  

8. novembrī 
– Mārtiņdienas tirgus skolas zālē no 12.00 līdz 13.00  
14.00 pasākums skolas zālē  5–6 gadīgo grupas bērniem „Mār

tiņdiena klāt!”

11. novembrī 
– Plkst. 15.00 Skolēnu Parlamenta sanāksme

15. novembrī 
– Pasākumi, veltīti Latvijas valsts svētkiem:
Plkst. 10.00 skolas zālē 5.–12. klašu skolēniem un vecākiem tik

šanās ar Liepājas teātra aktieriem S. Jegļevsku un M. Kupču prog
rammā „Mēs nākam iz zaļas zāles”.

Plkst. 12.00 skolas zālē svētku koncerts 1.–4. klašu grupā

22. novembrī 
– plkst. 12.00 skolotāji no ASV programmas „Creativity Counts” 

ietvaros sniegs radošuma meistardarbnīcas sākumskolas bērniem. 
(būs divas stundas divās klašu grupās). 

26. novembrī 
– No plkst. 16:30–18:00 vecākiem individuālas tikšanās ar 

priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem.

25.–29. novembris 
– Veselības nedēļas pasākumi. Nedēļas ietvaros konkursi 

„Lāčplēša kauss” un „Ziemeļmeita”.

Ievērībai:
– Visu novembra mēnesi stiprāko zēnu konkurss „Lāčplēša 

kauss”  skolas zēniem.
– Visu novembra mēnesi konkurss  skolas meitenēm „Ziemeļ

meita” (erudītākā meitene ziemeļvalstu un Latvijas ģeogrāfijā). 

“Starp pedagogu prasībām un valsts budžetu ir ļoti cieša saikne – jo zemākas pedagogu algas būs šodien, jo zemāki ieņēmumi valsts budžetā būs rīt.”
                                                                                                                                                                   /No Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības atbalsta vēstules/

Melita Raš
mane par pirms
skolas skolotā
ju cienīgu algu!

Pēc piketa. Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils 
arodbiedrības piketa dalībnieki.

Žūrijas komisija: M. Kabaka, D. Mežraupa un Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja L. Gintere.
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Sludinājumi

Pateicība

Apsveikumi

Līdzjūtības

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2711. Metiens 950 eks.

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 piederīga jiem pēdējā 
gaitā pavadot

Melitu Ziemeli,  Artūru Juzupu,
Albertu Pīzeli,  Antonu Gardu,  Gertu Krūmalu.

Dzīve iet savu ceļu...
Te mīlestība
Kā saule Tevi silda,
Te tumšs mākonis virs galvas plīst,
Te zvaigžņotās debesīs
Kāda zvaigzne visspožāk mirdz.
Dzīve iet savu ceļu...
Te laime Tevi paņem aiz rokas,
Te aiziet pa citu ceļu.
Aust atkal jauna diena
Un sirdī prieks, ka tajā esi
Ar saviem sapņiem, ilgām, mīlestību.
Tur zvaigznēs stāv ierakstīts
Tavs ejamais ceļš
Ko cilvēki – par likteni sauc.
                         /Velta Kārkliņa/

Sveicam Indru Ansoni 
skaistajā dzīves jubilejā! 

Novēlam veselību, dzīvesprieku un, 
lai nekad neapsīkst idejas un domas, 

jo Indra mums ir ideju ģenerators.
Dāmu kluba un līnijdeju grupas  „Vīgriezes” kolektīvs

Tavu māju puķes, koki skumst,
Nebeidzamās darba dienu takas
Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst...
Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka.

Izsakām visdziļāko līdz jūtību Robertam Juzupam tēti mūžībā 
pavadot.

Jaunpils jauktā kora dziedātāji un diriģenti

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
   /J. Sirmbārdis/

Izsakām līdzjūtību Ro  berta Juzupa ģimenei tēvu zaudējot.
 Ruta, Velta 

Noguruši aprimst vēji,
Nogurusi saule riet,
Esiet sveiki, palicēji,
Manu mūžu pieminiet!

Izsakām dziļu līdzjūtību Vijai Lācei vīru un bērniem tēvu mūsu 
biedrības biedru Artūru Juzupu, pavadot mūžībā.

Mūsu biedrības biedrēm Intai Sipeniecei tēti Albertu Pīzeli, 
Vijai Vatei māmuļu Tusneldu Franci zaudējot, un tuviniekiem 
mūsu biedrības biedru Antonu Gardu pavadot mūžībā.

Pensionāru biedrība „Jaunpils”

Tu šodien atkal 
laika krustceļos,
kā zīlītes
kad apkārt gadi dzied,
kad domās
dzīves ceļu pārstaigā
un dārgas atmiņas
vāc vienuviet.

Tu šodien atkal 
laika krustcelēs,
bet nezīlē,
ko dzīve kausā lies,
ja mīlēsi
un būs kas Tevi mīl,
tad prieks un laime
garām nepaies.
 /K. Apškrūma/

Jaunpils novada dome sveic 
novembra gaviļniekus 

nozīmīgās jubilejās
Laimoni Dauksti, 
Māri Klepermani, 

Andru Ķergalvi, Indru Ansoni, 
Valdi Fedosejenoku, 

Irēnu Kudrjavcevu, Jāni Freidenfeldu, 
Skaidrīti Učelnieci, Veltu Skricku, 

Rasmu Īli, Albertu Luģi, 
Mariju Maraku, Veltu Milleri, 

Martu Neilandi, Vilmu Vanagu!

Svecīšu vakars 
Jaunpils novada 

kapos

Viesatu pagasta kapos
sestdien, 23. novembrī

Rāvu kapi  14.30
Vēžu kapi  16.00

Jaunpils pagasta kapos
svētdien, 24. novembrī

Vītiņu kapi  14.00
Lauku kapi  15.30
Meža kapi  17.00

 Pieņemšanu Jaunpilī atsāk adatu terapeits, psi-
hoterapeits dr. Dainis Logins. Lūdzu pieteikties pa 
tel. 29283903.

 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI – PAR PIEMĀJAS 
CEĻA UZTURĒŠANU ZIEMĀ!

Iepirkumu procedūras rezultātā  ceļu un ielu attīrī-
šanai no sniega, Dome  izvēlējās  un noslēdza līgumu 
ar SIA  „Joži”. Noslēgtais līgums ar SIA „Joži” spēkā no  
2013.  gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim.

Par 1 km attīrīšanu   no sniega, kā arī par 1 km  pār-
braucienu  cena  Ls 10,89 ar PVN (bez PVN Ls 9,00).  

Novada Dome aicina iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt 
līgumus par ceļu uzturēšanu ziemas periodā. Pirms lī-
gumu slēgšanas tīrāmo ceļu garumus saskaņot ar nekus-
tamā īpašuma speciālisti Zintu Mielavu, tālr. 63180994, 
29209173 (pirmdienās no plkst. 9.00–13.00 un 13.00–17.00). 

Tuvāka informācija pie izpilddirektora P. Baranovska, tālr. 
63180996, 26436651; e-pasts:peteris.baranovskis@jaunpils.lv

Nav nekā cita, kas patiesi
 būtu dēvējams par īstu mākslu,
 kā māksla mīlēt cilvēku.
      /Z.Mauriņa/

Jaunpils novada dome sveic 
jaunlaulātos

Elīzi Kūriņu un Raiti Vilneru!

Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.
    /Latv. tautasdz./

Jaunpils novada dome sveic 
vecākus ar bērniņu

Armanda Amatnieka,
Marlēnas Mačas  piedzimšanu!

Sirsnīgi pateicos visiem, kas sveica mani jubilejā! Paldies 
par labiem vārdiem un novēlējumiem. Paldies Indrai, Ilgai 
un Skaidrītei.
   Inta

Paziņojums par 
tarifa projektu

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) 
„Piejūra””, LV40003525848, Pils iela 18, Tukums, Tu-
kuma novads, LV-3100; 2013. g. 16. oktobrī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sadzīves 
atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas 2011. gada 9. marta padomes lēmuma Nr. 1/1 „Sadzī-
ves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķinā-
šanas metodika.”

Sabiedrisko 
pakalpo-

jumu veids

Spēkā esošais 
tarifs* 

(bez PVN)**

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN)**

Tarifa 
palielinājums/
samazinājums* 

(%)

Sadzīves 
atkritumu 
apglabā-

šana

LVL 19.32

EUR 27.49 

LVL 20.34

EUR 28.94
5.3

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2014. gada 
1.  janvāra. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ES projektu 
realizāciju un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteiku-
mus par tarifa projektu lietotājs var Pils ielā 18, Tukums, 
Tukuma novads, darba dienās plkst. 8.00–17.00, iepriekš 
sazinoties ar SIA „AAS „Piejūra”” valdes priekšsēdētāju 
Indru Rassoni, tālr. 63123306, mob. tālr.  29186332.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakst-
veidā vai elektroniski var iesniegt Pils ielā 18, Tuku-
mā, Tukuma novadā,  e-pasts: piejura@tukums.lv, fakss 
63123306, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai (Rīga, Ūnijas iela 45, fakss 67097200, vai tās 
reģionālās struktūrvienības adresē Vienības ielā 15/17, 
Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV-3862), 
e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņoju-
ma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma 

„Starpgabali”  izsoli
Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Starpgabali” 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 002 0166, 
sastāvošs no viena neapbūvēta zemes gabala ar kopējo 
platību 5,11 ha (turpmāk tekstā – Objekts).

Izsole notiks 2013. gada 9. decembrī plkst. 14.00 Jaun-
pils novada domes ēkā „Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena  Ls 5400,00. 
Izsoles sākumcena Ls 5400,00, nodrošinājums Ls 540,00, 

dalības maksa Ls 100,00 (privātpersonām), Ls  200,00 
(juridiskām personām).

Izsoles solis – Ls 100,00. 
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2013. gada 

9.  decembrim plkst. 14.00 jāreģistrējas Jaunpils novada 
domes kancelejā. 

Nodrošinājuma nauda jāiemaksā līdz pieteikuma 
iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, 
reģ. Nr.  90000051932, budžeta kontā A/S „Swedbank”, 
konta Nr. LV22HABA0551020325777, bankas kods HA-
BALV22 ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Starpgabali” 
izsoles  nodrošinājuma nauda” .

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodro-
šinājuma maksa ar atzīmi: „Nekustamā īpašuma „Starp-
gabali” 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 īpa-
šuma „Starpgabali” pierobežniekam un atsavināšanas 
ierosinātājam Aigaram Vaitam. Pieteikumu par pirmpir-
kuma tiesību realizēšanu var iesniegt mēneša laikā  no 
šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: 
www.jaunpils.lv un Jaunpils novada domes kancelejā.

Samaksa par atsavināto nekustamo īpašumu veicama 
ne vēlāk kā līdz 2013. gada 19. decembrim. 

*  *  *
Izsaku vislielāko pateicību Dailai un Oskaram par gardo 

bēru mielastu. Mīļu paldies gribu izteikt senioru ansamblim 
„Pīlādzītis” un visiem labiem draugiem, kaimiņiem, kā arī 
visiem labajiem cilvēkiem, kas juta man līdz manās lielajās 
bēdās pavadot manu mīļo vīru Artūru Juzupu.

Sieva
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