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Kad zaļā egle sveču liesmās, kā brīnums silti ziedēt sāk,
Caur kluso nakti, svēto nakti šurp bērnu dienas ciemos nāk,
Un kādas mīļas, gaišas trīsas ir dziļi sevī jāizjūt.
Sirds, visas nastas nolikusi, grib laimīga un laba kļūt!
/ A. Ķirškalne /

Lai katrā mājā ienāk gaisma un siltums.
Lai svētku prieks mijas ar sirsnību
vienam pret otru un pāri visam,
lai staro mīlestība!
Gaišus, mierpilnus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu!
Jaunpils novada domes vārdā
priekšsēdētāja Ligita Gintere

Valsts svētki Jaunpilī
16. novembrī Jaunpilī tika svinēti Valsts
svētki. Svinīgo pasākumu vadīja Artis Robežnieks, Dailes teātra aktieris, un koncertā piedalījās Jaunpils pašdarbības amatiermākslas kolektīvi.
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja, sveica ļaudis Valsts svētkos,
uzsverot:
“...Patriotisms- tā ir mīlestība pret senču
tradīcijām, rudzu druvu, melno rupjmaizi, bišu spietu -saldā medus podu, darbu,
ko katrs darām un atbildība par visu, kas
notiek ap mums apkārt. Piederības sajūta
– piederība savai ģimenei, novadam, tautai
un valstij – nāk kā mantojums no mūsu vecākiem, no mūsu dzimtu vēstures...”
Mūsu- Jaunpils novada ļaužu, spēks ir ne
tikai šo sakņu dziļumā, bet arī to stiprumā.
Tieši tas, cik spēcīgi mēs katrs esam iesakņojušies šajā vietā, kādā godā turam senču
tradīcijas un dzīves gudrību, -arī nosaka,
kādi mēs esam savas zemes patrioti.
Būt savējam un saprastam – tā ir īpaša
izjūta. Tur, kur ļaudis spēj vienoties un sadarboties, ir skaisti sakopta vide un smaidīgāki cilvēki. Ja cilvēki meklē kopīgo, nevis
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atšķirīgo, valda lielāka sapratne, sirsnība.
Un mums visiem ir kaut kas kopīgs, kas
mūs vieno un ko sajūtam bez vārdiem, ar
smaidu un lepnumu.
Mūsu simboli-valsts karogs, novada karogs droši un stabili plīvo virs mums ikdienas dzīves steigā, kurā steidzamies dzīvot
savu brīnišķīgo, atklājumu pilno dzīvi. Garīgās vertikāles, kas ceļ augšup, mēs glabājam mūsu sirdī un tās veido mūsu pašapziņu.
Šogad svinējām novada svētkus -desmit gadi kustībā, akcentējot sasniegto un
lepojoties ar to! Ar mūsu cilvēkiem, aktivitāti, uzņēmējiem, kultūras un tradīciju
bagātībām. Maijā, dodoties kopīgā svētku
gājienā, lija lietus, estrādes skatuve mirka
peļķēs, bet vai ievērojāt, ka dejotāju acis
mirdzēja spožāk par spožu? Kā puišu satvēriens kļuva specīgāks?
Caur svētkiem un ikdienas darbu mēs
pievēršam uzmanību tam, kas ir pats sva-

rīgākais – tam, kas veido mūsu valsti. Tam,
kas veido mūs. Tam – kas visai pasaulei
saka – te, šī mazā zemes daļiņa, ir Jaunpils.
Mūs, mūsu ļaudis, uzņēmēju veikumu novērtē valstī un starptautiski. Mēs visi kopā
lepojamies ar jaunpilnieku dūšu un panākamiem.
Jaunpils vidusskolas skolēni sasniedz jaunas virsotnes caur mācībām, projektiem.
Un skolotāji ir tie, kas dod šos spārnus un
ticību saviem spēkiem.
Šogad pēc 20 gadiem pie mums atkal pulcējās 3x3 nometne. Mācot latvietību caur
rakstiem, car kultūru, caur sevi. Latviešu
daudzinājums kā lūgsna izskanēja debesīs
virs Kartavkalna koku galotnēm.
Piejūras festivāls pie mums pulcēja vairākus simtus seniorus.
Lepni skan mūsu jaunā zīmola devīze:
Jaunpils -jauna spēka avots.
Lepojamies, ka arī novadnieka Matīsa Siliņa veikums apkopots grāmatā.
15 gadus Jaunpilī un Latvijā skan dvēseles mūzikas ansambis Vocalica.
Šogad mūsu mazpulcēni ir starp laureāturpinājums 2.lpp.
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tiem nominācijā Rītdienas sējējs, savukārt
Ķildu ģimenes trušus augsti novērtē izstādēs, un Nordenu ģimenes saimniecība
“Avotiņi” saņem Zemkopības ministrijas
Lielā loma veicināšanas balvu.
Ikviens mājinieks un ciemiņš novērtē
Jaunpils alus smeķīgo garšu. Jaunpils pienotava apgūst tirgu un piedalās starptautiskās
izstādēs, dažādojot piena produkcijas klāstu- lepni nesot Jaunpils vārdu tautās. “Jožu”
saimniekiem valsts prezidents pasniedza
Latvijas darba devēju konfederācijas gada
balvu, augsti novērtējot uzņēmuma rūpes
par darbiniekiem.
Arvien skaļāk izskan Radīts Jaunpils novadā vārds. Par iedzīvotāju gara un miesas
attīrīšanos čakli sienot pirts slotas, rūpējas
māsas Zāgmanes -Silva un Ieva.
Viesatu pagastā ļaudis čakli saimnieko,
ikstūrītis un ikmaliņa novada teritorijas ir
ļaužu roku sakopta un samīļota.
Uz Anneniekiem ved jauns asfalts un
pāri Bikstupei lepni slejas unikāls kokbetona konstrukcijas tilts.
Vītiņu kapos ir uzstādīta piemiņas plāksne tēlnieka Kārļa Zāles tēvam.
Katrs mūsu labais darbs, doma veido daļiņu no gaismas, kas dod iespēju Latvijai
iemirdzēties.
Paldies ikvienam, kas šī gada laikā ar savām domām, vārdiem un darbiem esat stiprinājuši mūsu novadu, un ļāvuši Jaunpils
novada vārdam gaiši skanēt pasaulē.
Atbalstot savu valsti, priecājoties par
novada darbīgajiem un godprātīgajiem
cilvēkiem, celsim saulītē labo un godāsim
pozitīvi noskaņotus, radošus cilvēkus, kuri
likuši savu artavu novada attīstībā. Mēs visi
esam Latvijas spēks.
2019. gadā lepojamies ar Jaunpils novada
domes apbalvojuma saņēmējiem:

Velga Pavlovska
GODA NOVADNIEKS
Par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības
labā un Jaunpils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
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Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu
eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido
mūsu dzīvi.
Bērnība pavadīta Struteles “Stūru krogā”
piecu bērnu ģimenē – vienīgā māsa starp
4 brāļiem. Laikam tāpēc viņai nav arī sveši
nevieni tā saucamie vīriešu darbi. Skolas
gaitas sāktas gleznainajā Krišjāņa Barona
pamatskolā un izglītība turpināta Jaunpils
vidusskolā. 18 gadu vecumā sāktas darba
gaitas Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijā Jaunpilī par bioprodukta
noliktavas vadītāju. Jau no 1988. gada sāka
nodarboties ar aušanu, līdz 2005. gadā kļuva par Jaunpils audēju kopas “Dzīpars” vadītāju. Viņas moto ir visu mūžu mācīties un
pilnveidot iegūtās prasmes jebkurā jomā.
Aizvien turpina mācīties Jaunpils novada
reģionālā attīstības centra “Rats” organizētajos kursos: projektu vadība, grāmatvedība, psiholoģija, angļu valoda. Šīs prasmes
lieti noderēja dibinot rokdarbu biedrību
“Dzīpars” 2006. gada 2.februārī un kļūstot
par tās vadītāju, jo jau no bērnu dienām
viņai rokdarbi bija sirdslieta. Biedrības
mērķi ir celt lauku sievietes pašapziņu un
koordinēt sieviešu radošo spēju izkopšanu
un jaunu zināšanu iegūšanu. Šo gadu laikā
biedrības dalībnieces iesaistījušās dažādu
pasākumu organizēšanā gan novadā, gan
citviet. Iekārtotas rokdarbnieču izstādes
Jaunpils muzejā, Tukuma galerijā “Durvis”,
Lestenes baznīcā, Rīgā Dziesmusvētkos,
atbalstīts NATO samits, kurš notika Rīgā,
kura vajadzībām tika noadīti 70 cimdu
pāri, kurus dāvināja ārvalstu pārstāvjiem.
Latvijas Amatniecības kamerā 2007. gadā
aizstāvēja diplomdarbu un ieguva Audēju meistara diplomu. No 2008.-2012. gada
neklātienē pedagoģijas vadības augstskoolā
ieguva profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un uzņēmumu iestāžu vadītāju
kvalifikāciju. 2015. gadā kļūst par Jaunpils
Amatu mājas vadītāju. Lai iegūtu finansējumu iekārtojot un pilnveidojot rokdarbnieču telpas,viņa sāka rakstīt un realizēt
dažādus projektus: Nīderlandes, Jaunpils
novada domes programmas “Darām paši”,
u.c. kopā realizētot 19 projektus!
2018. gadā Lauku Ceļotāju zīmē ieguva
“Latviskā mantojuma” nosaukumu Jaunpils
Amatu mājai. Šajā pašā gadā viņa saņēm
nomināciju “Gada cilvēks kultūrā” Jaunpils
novadā. 2019. gadā pilnveido savas zināšanas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehni-

decembris

kuma “Konferenču un semināru pilnveides
programmā”.
Liels atbalsts ir vīrs, kam nereti viņas
aktivitātēs ir liela loma-Amatu māja prasa
daudz rūpju un darba. Viņa ir gādīga mamma un nu viņas prieks un iedvesmas avots
ir mazmeitiņa.
Aktīva, ar izcilām zināšanām amatniecībā, nerimstošu vēlmi pilnveidot sieviešu
radošo spēju un talantu izkopšanu, ar apbrīnojamu entuziasmu nodot savas meistara prasmes jaunajai paaudzei un nest
Jaunpils novada vārdu Latvijā un ārpus tās.
Iemantojusi jaunpilnieku cieņu, atzinību
un mīlestību. Viņa ir spēka avots, no kura
plūst talants, sirdsgudrība un pār visam cilvēcība.
Ita Lapsa
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu Jaunpils pašvaldības darbā
Ar cilvēkiem ir kā ar zvaigznēm: ir pašspīdoši ķermeņi, kas dod spēku un sauli
citiem.
Darba gaitas Jaunpilī aizsākās sen. Sākotnēji kā rēķinvede, tad Jaunpils ciema bibliotēkā un vēlāk -1986. gadā Jaunpils ciema
padomē, kur viņa strādā līdz pat 2018. gada
vasarai -32 darba gadus ar neizsīkstošu
enerģiju nodrošina novada domes kancelejas darba apriti.
Darba pienākumi tiek veikti ar augstu atbildības sajūtu, precizitāti. Sāk darboties ar
pirmo ciema padomes datoru un programmām un , lai cik ikdienišķi tas šķiet tagad,
tolaik tas bija milzīgs izaicinājums. Pirmās
programmas, normatīvo aktu jūras, saistošie noteikumi, jāzina un jāpārvalda bija ne
tikai dokumentu aprite, bet jāorientējas tiesību aktos un juridiskās lietās.
Daudz mācījās pašmācības ceļā, apmeklēja kursus, seminārus un lekcijas.
Kolektīvā īsts dvēseles cilvēks, draugs un
uzticamības persona. Atsaucīga, izpalīdzīga, dalījās savā pieredzē un neliedza padomu nevienam. Kolēģi allaž varēja rēķināties
ar patiesu viedokli. Empātiska, līdzpārdzīvoja citu neveiksmes un priecājās par citu
veiksmēm. Viņai piemita lieliskas organizatora prasmes, radoša un pozitīva, uz izaugsmi tendēta-daudz un dažādi kursi profesionālās kvalifikācijas celšanai, tika organizēti
tieši ar viņas iniciatīvu. Priekšzīmīga un
profesionāla sava amata pienākumu veicēja. Vienmēr darot vairāk. Konstruktīva un
patiesa, mierīga un gaiša attiecībās ar līdzcilvēkiem.
Pateicoties viņas ieguldījumam, pacietībai un atbildībai darbs tika veikts godam.
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Viņa nekad nepazuda papīra kalnos, bet
bija iedvesmas avots ikvienam ar savu uzcītību pret darbu, kuru dara.
Sakārtotie organizatoriskie procesi, kolēģu saliedētība, daudzas tradīcijas, kā arī
formālie un neformālie pasākumi un daudz
kas cits vārdos neaprakstāmais, ir viņas
klusi atstātās pēdas kolektīvā, pa kurām
virzāmies uz priekšu nākotnē.
Viņa ir gaišs sirdscilvēks. Sirsnīga mamma savām divām meitām un gādīga omīte
mazbērniem. Hobiji ir dārzs, ziedi, teātris,
izbraukumi pa Latviju, baudot savas zemes
skaistumu kopā ar vīru Arni, ir tas, ko viņa
dara vislabprātāk, bagātinot savu iekšējo
pasauli, lai garīgās bagātības nodotu saviem
mazbērniem.
Patiesa sirsnība, smaids un cilvēcība ir
tās īpašības, kuru dēļ viņa ir iemantojusi
apkārtējo cieņu un mīlestību.
Staņislavs Bugaičuks
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un godprātīgu darbu
Pacietība, neatlaidība un uzcītība-lūk,
neuzvarama dzīves kombinācija.
Dzimis Jaunpilī, mācījies Jaunpils vidusskolā, bet pēc tam mācības turpina Saulaines Lauksaimniecības tehnikumā, kur mācās par agronomu. Mācoties viņš saprot, ka
agronoma specialitāte nav viņa dzīves aicinājums, tāpēc tālāk mācās Apguldes Profesionāli tehniskajā skolā par mehanizatoru –
traktoristu. Pēc tam mācības turpina Ogres
Profesionālajā tehnikumā, kurā iegūst izglītību šoferis-autoatslēdznieks.
Tad priekšā armijas gadi. Atgriežoties no
tās, sāk strādā kolhozā “Dzirkstele” par šoferi, tad individuālajā uzņēmumā “Jānītis”,
bet pēc tam darbu turpina Jaunpils novada
domē. Visa dzīve ir saistīta ar šofera grūto
profesiju.
Viņš ļoti mīl tehniku, rūpējas, lai tā būtu
darba kārtībā, tīra un nopulēta. Vienmēr
ir laipns, izpalīdzīgs, draudzīgs un pozitīvi
noskaņots. Novada ļaudis lepojas, ka pagastā dzīvo tāds cilvēks, kurš savu darbu
dara pēc labākās sirdsapziņas. Šeit ikviens
zina, ka tas nav tikai šofera darbs, bet tā ir
visa dzīve. Darbs, kas darīts ar sirdsdegsmi,
lielu atbildību un cieņu pret cilvēkiem.
Kopā ar dzīvesbiedri izaudzinātas divas
meitas un nu jau sirdi priecē pieci mazbērni. Viņam patīk dārza darbi un mājdzīvnieki, sevišķi suņi. Un nu, jau būdams pelnītā
atpūtā, kopā ar sievu apceļo Latvijas skaistākās vietas.
Savas nozīmīgās jubilejas priekšvakarā,
novadnieku paustā atzinība un pateicība
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par atbildīgi veikto darbu mūža garumā, ir
kā gaiša dāvana-Vissirsnīgākie sveicieni un
laba vēlējumi jubilejā!

Aija Pahmurkina
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu aktivitāti sportā, novada
vārda popularizēšanu un priekšzīmīgu
amata veikšanu
Laime ir kā saules gaisma, ja iecelsiet
kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs.
Dzimusi un augusi Jaunpilī. Mācījusies
Jaunpils vidusskolā. Ar vīru audzina trīs
meitas. Viņa ir lieliska un mīloša mamma
savām meitām: Žaklīnai, Nadīnai un mazajai Enijai. Kā arī pati labākā ome “mīma”
mazdēliņam Oliveram. Olivers omi sagaida
ar atplestām rociņām.
Viņa strādā veikalā Top Jaunpilī. Ir maiņas vecākā. Darbā ir atsaucīga, izpalīdzīga
un laipna! Ja palīdzību vajadzēs vecākiem
cilvēkiem, viņa palīdzēs panest groziņu,
salasīt preces un vēl aiznest uz auto. Pie
mums strādā kopš veikala atvēršanas, kas
šogad jau ir 10 gadi!
Sportā viņa ir aktīva kopš mazām bērnu dienām. Viena no aktīvākajām novada
sportistēm. Šobrīd aktīvi piedalās šautriņu
mešanā, kur ieguvusi labas vietas. Ir viena
no aktīvākajām Jaunpils basketbola komandas līdzjutējām. Viņa piedalās visos
sporta pasākumos mūsu novadā un ārpus
tā. Ar lepnumu nes Jaunpils vārdu.
Pozitīva, atsaucīga un aktīva sabiedriska-

jā dzīvē, iemantojusi vietējo ļaužu mīlestību
un atzinību.

Ineta Skricka
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un aktīvu darbu izglītībā
un skolas arodbiedrības pirmorganizācijā
Cilvēkam kurš zina, kurp iet, pasaule
pati paver ceļu.
Jaunpils vidusskolā viņa sāka strādāt
1989.gadā, darbā pavadīti
30 gadi.
Strādājot skolā māca skolēniem atbildību,
interesi par mācību darbu un veicina līdzdalību skolas ārpus klases pasākumos. Ir
Jaunpils vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācijas aktīvs biedrs, piedalījusies arodbiedrības organizētajās aktivitātēs aizstāvot
biedru intereses.
Audzināmo klašu kolektīvi un audzinātāja apbalvoti ar atzinības rakstiem un
pateicībām par piedalīšanos skolas, novada un valsts pasākumos un konkursos.
Mācību darbu skolotāja organizē pārdomāti, radoši, atbildīgi. Tiek sniegts atbalsts
skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kā
arī veiksmīgi tiek sagatavoti mācību priekšmetu olimpiādēm talantīgie skolēni. Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Izglītības
pārvalde vairākkārt apbalvojusi skolotāju
ar Pateicības rakstu “Par skolēnu izcilības
veicināšanu”.
Regulāri tiek celta kvalifikācija un papildinātas zināšanas piedaloties kursos un
semināros, zināšanas tiek izmantotas ikdienas darbā. Skolotāja pārvalda angļu valodu,
jaunās tehnoloģijas, kas sekmē līdzdalību
starptautiskajos projektos. Vienmēr ir ieinteresēta savu zināšanu papildināšanā un
turpinājums 4.lpp.
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profesionālo iemaņu attīstīšanā.
Komunikabla, ātri atrod kontaktu ar cilvēkiem. Ar kolēģiem saprotas labi, atsaucīga, ieinteresēta, enerģiska kolektīvā iemantojusi cieņu.
Brīvajā laikā apmeklē teātra izrādes,
koncertus, lasa grāmatas, ilgāku laiku
darbojās arī pašdarbībā dejojot. Iejūtīga ,
sirsnīga un atsaucīga pret saviem bērniem
un mazbērniem un līdzcilvēkiem.

Ilze Inkina
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un aktīvu darbu izglītības jomā
Pati vērtīgākā īpašība dzīvē-mūžīga
zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna.
Darbu Jaunpils vidusskolā uzsāka 1985.
gadā, darbā pavadīti 34 gadi.
Fizikas un informātikas skolotāja priekšzīmīgi un profesionāli veic amata pienākumus Jaunpils vidusskolā daudzus gadus.
Skolotāja uzņemas veikt papildus pienākumus – vada Tehnoloģiju un zinātņu pamatu
metodisko komisiju, ir direktora vietniece
informātikas jomā un veic audzinātājas
pienākumus. Kā vietniece informātikas
jautājumos skolotāja ieguldījusi lielu darbu
skolas mājas lapas pilnveidē, kā arī ik dienas savlaicīgi un precīzi veic informācijas
sakārtošanu Mykoob.
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
fizikas skolotāju un informātikas skolotāju
metodisko apvienību pedagogi viesojušies
mūsu skolā, lai iepazītu viņas pedagoģisko
pieredzi, jo skolotājas panākumi mācību
priekšmetu olimpiāžu dalībnieku sagatavošanā, izglītojamo iesaistīšanā dažādos ar
tehnoloģijām saistītos konkursos un projektos ir nozīmīgi labās prakses piemēri.
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Jau trešo gadu skolotāja saņēma Izglītības
pārvaldes Pateicības rakstu “Par skolēnu
izcilības veicināšanu”.
Ar lielu pacietību un cieņu skolotāja strādā gan ar skolēniem un viņu vecākiem, gan
ar kolēģiem. Darbā pavadītās stundas netiek skaitītas, katrs pienākums tiek veikts
rūpīgi un precīzi.
Skolotāja nemitīgi rūpējas par savu profesionālo izaugsmi. Viņa aktīvi iesaistās
Fizikas skolotāju asociācijas aktivitātēs,
apmeklē kursus, konferences, seminārus,
organizē tālākizglītības aktivitātes arī citiem kolēģiem – mūsu skolas dabas zinību
skolotājiem.
Atsaucīga, laipna un draudzīga. Iemantojusi skolēnu mīlestību, vecāku cieņu un
līdzcilvēku atzinību.

Inga Papendika
I pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu darbu un ieguldījumu
bibliotēkas tradīciju saglabāšanā
Dzīvei ir ‚tāda krāsa, kāda ir tavai iztēlei.
Jaunpils pagasta akreditētās bibliotēkas
ilggadējā vadītāja, kuras– darba stāžs vairāk kā 30 gadi. Bibliotēka ir svarīga novada vieta, kur satiekas dažādas paaudzes,
intereses, aizraušanās un cilvēku ikdienas
gaitas. Ar savu personību – atsaucību, zināšanām, mieru un ieinteresētību katra cilvēka vēlmēs un vajadzībās ir neatsverams
palīgs situācijas atrisināšanā. Situācijas un
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apmeklētāju vajadzības mēdz būt dažādas,
kuru atrisināšanā lieti noder viņas spēja
katru uzklausīt un profesionāli palīdzēt, kā
arī jaunāko tehnoloģiju efektīga pielietošana bibliotēkas darbā.
Neatsverams ieguldījums bibliotēkas un
lasītprasmes veicināšanā, mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā, no bērnudārza vecuma
līdz senioriem ir rīkotie pasākumi: “Pūčulēna skola”, Bērnu žūrija, skaļās lasīšanas
pasākums, Brīvdienu klubiņš, Ziemeļvalstu
nedēļa, Lasītprieks un citi tematiski izzinošie pasākumi – piemēram dzejas pēcpusdienas, gleznošanas studija un radošās
aktivitātes. Pat ja nav iespēja apmeklēt bibliotēku klātienē, tad reizi mēnesī grāmatas
var saņemt ar izbraukuma bibliotēkas palīdzību.
Jaunpils pils pasākumus lieliski papildina
Jaunpils bibliotēkas radošās aktivitātes kā
piemēram: tautasdziesmu salikšana Dzirnavu atklāšanā, brīvdabas bibliotēka Muzeja nakts pasākumā, dažādu grāmatu autoru
tikšanās ar iedzīvotājiem.
Bibliotēkas spēju noorganizēt kvalitatīvu
pasākumu novērtē ne tikai tuvākie kolēģi,
novada ļaudis, bet arī valstiskā mērogā organizējot Tukuma rajona un starp novadu
grāmatu svētkus.
Bibliotēka ir kļuvusi par iemīļotu un atzītu tikšanās vietu dažādām paaudzēm!

Ilmārs Birģelis
II pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas
darbu dara, tas klusē un darbs par viņu
runā.
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Viņš strādā SIA “Īves Grupa” par traktortehnikas vadītāju.
Dzimis un audzis Jaunpilī. Visu savu
profesionālo darbu ir pavadījis Jaunpils pagastā. SIA “Īves Grupā” strādā no pirmssākumiem, ir daudzpusīgs speciālists. Pārzin
visus tehnoloģiskos procesus lauksaimniecībā, kā arī pieprot tehnikas remontdarbus.
Viņam piemīt liels pozitīvisms, laba humora izjūta, izpalīdzīgums. Ar savu darbu
ir iematojis darbabiedru cieņu. Ir aktīvs
medību kolektīva biedrs.
No viņa staro smaids, joki, dzīvesprieks.
Viņa sabiedrībā ir patīkami un viegli. Pašaizliedzīgs, ar siltām rūpēm rūpējas par
līdzcilvēkiem, sniegs palīdzīgu roku bez
prasīšanas, iemantojis līdzcilvēku cieņu un
mīlestību
Abāšinu ģimene
II pakāpes goda raksts
Par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un
darbā
Spēja rūpēties par kādu ir īpašība, kas
piešķir dzīvei dziļāko jēgu un nozīmīgumu.
Viņš dzimis 1946. gadā 1. maijā Tērvetē.
Pirmā darba vieta Struteles pagasta kolhozā “Cīņas gars”. 1970. gadā izveidoja ģimeni
ar skaistāko Viesatu meiteni, kura lielāko
darba mūžu nostrādā Jaunpils sakaru nodaļā. Visi viņu pazīst kā apzinīgu, saticīgu
sava darba veicēju. Viņš no 1971. gada strādāja par ceļamkrāna šoferi Jaunpils pagasta
“Dzirksteles” kolhozā.
Ģimenē ir divi krietni bērni, 5 mazbērni.
1983. gadā darba gaitas aizveda uz Tukumu, tad valsts iekārtas maiņas rezultātā abi
zaudēja darbu un ģimene pārcēlās uz Mārupi, lai palīdzētu mazbērnus auklēt. Bet
dzīves ceļi atveda atpakaļ uz Jaunpili 2008.
gadā, kur aizejot pensijā, ģimene iegādājās
māju. Bija vieni no pensionāru biedrības
izveidošanas pulka, kad pirms deviņiem
gadiem biedrība tika dibināta.
Viņš ir neatsverams palīgs projektu īstenošanā, gan pie remontu darbiem, gan pie
mēbeļu iegādes, atvešanas un sakomplektēšanas, gan pie jebkura darba, kas nepieciešams, lai iekārtotu un sakārtotu senioru
pulcēšanās telpas.
Organizējot biedrības labdarības un
draudzības pasākumus ar citu pagastu senioriem, viņš nekad neatsaka palīdzību ar
savu automašīnas transportu un darbu, ja
tas ir vajadzīgs. Viņam vienmēr blakus ir
sieva, kura arī piedalās visos biedrības pasākumos – talkās, nūjošanas nodarbībās,
ekskursijās, labdarības loterijas sagatavoša-
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nā, starppagastu biedrību vakaru organizēšanā.
Abi ir ar labu humora izjūtu, saticīgi un
viņu klātbūtnē visiem uzlabojas garastāvoklis, vienmēr pieklājīgi, priekšzīmīgi
ģimenes cilvēki. Viņi nekad neatsaka palīdzību līdzcilvēkiem, ja tas ir nepieciešams.

Vineta Vaite
II pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Šeit mēs esam tāpēc, lai palīzētu cits citam mūsu kopīgajā ceļojumā.
Viņa Jaunpils pasta nodaļā strādā vien divus gadus, bet jau ir sevi pierādījusi kā ļoti
akurātu, čaklu, izpalīdzīgu darbinieci. Viņas darba diena sākas Jaunpils pasta nodaļā, bet turpinās pa visu garo Irlavas pagasta
maršrutu. Irlavas iedzīvotāji ir iemīļojuši
savu pastniecīti, kura vienmēr ir laipna, ar
smaidu piegādājot gan preses izdevumus,
gan pensijas, gan tirgojot dažādas preces,
gan vienkārši palīdzot.
Viņas ģimene dzīvo Strutelē. Ir vīrs Aigars un izaudzināts un izskolots dēls Jānis.
Viņai ir vairāki hobiji. Strutelē viņai ir sava
bišu drava. Ar bišu gardo medu tiekam
cienātas gan mēs pasta meitenes, gan radi,
draugi un arī klienti. Viņa ir arī kaislīga
makšķerniece. Gandrīz katrās brīvdienās
viņa kopā ar ģimeni dodas izbraukumos,
lai kopīgi makšķerētu un atpūstos. Viņa
ir arī frizierīte brīvajā laikā. Safrizēti tiek
Jaunpils pagasta iedzīvotāji, bet visvairāk
par šo iespēju priecājas Irlavas slimnīcas
un pansionāta ļaudis.
Viņa arī ļoti rūpējas par savu sētu un

māju. Viņas pagalmā ir ļoti skaistas puķu
dobes, bet ciemiņi vienmēr tiek lutināti ar
gardiem ēdieniem.
Sirsnīga, draudzīga un atsaucīga. Laipna
un pretimnākoša.

Līva Krūmiņa
II pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Putnu pazīst pēc dziesmas, cilvēku pēc
darbiem.
Par viņu varam teikt tikai un vienīgi to
pašu labāko. Strādā pie mums jau vairāk
kā trīspadsmit gadus un ceram, ka strādās
vēl ilgi, ilgi. Jau no pirmajām darba dienām
viņa ir pierādījusi sevi kā uzticamu, uzcītīgu un lojālu darbinieku, kura visus darbs
izdarīs ar lielu atbildības sajūtu. Viena no
mūsu atbildīgākajām darbiniecēm, sava
amata lietpratēja.
Viņa ir īsta novadniece, dzimusi, augusi
un skolojusies tepat Jaunpilī. Pēc augstākās
izglītības iegūšanas, nav palikusi strādāt
kādā no lielpilsētām, bet gan atgriezusies
Jaunpilī un savas darba gaitas uzsākusi
SIA “Līvas Grupa”. Viņa ir lieliska mamma meitiņai Karlīnai un dēlam Ričardam.
Augsti vērtē savu ģimeni un laiku, ko kopā
ar viņiem pavada, tāpēc arī viens no viņas
lielākajiem hobijiem ir ceļošana kopā ar ģimeni.
Viņa ir tas cilvēks, kurš celsies un kritīs
par savu novadu un arī par darba vietu
kurā viņa strādā. Darbā viņa ir mazais pozitīvisma gariņš, kas spēj uzlabot kolēģiem
dienu un sniegt padomu, tad kad tas ir
ļoti vajadzīgs. Tāpēc mēs, viņas kolēģi uzskatam, ka viņa noteikti ir tas cilvēks, kas
padara mūsu darba vietu īpašāku, ar savu
turpinājums 6.lpp.
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apņēmību pret to, ko dara. Sakām lielu paldies, par to ka viņa ir mūsu kolektīvā!
Un mēs, novada ļaudis, esam lepni par to,
ka Jaunpils novada bagātība ir stipras ģimenes un atbildīgi cilvēki.

Marita Birģele
II pakāpes goda raksts

Par priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu.
Ir trīs lietas, kas dzīvē mirdz, Saule, ziedi un laba sirds!
Jaunpils veikala “LaTS” tēlu veido tā
kolektīvs, kurā jau ilgus gadus strādā uzņēmuma uzticamā pārdevēja. Kopš 2007.
gada 1. marta līdz pat šai dienai viņa ir tas
cilvēks, uz kuru kolēģi vienmēr var paļauties. Viņa ir tieša un atklāta. Šo gadu laikā
veikala klientus priecē viņas laipnība, sirsnība un godīgums. Viņa ir cilvēks, kura,
papildus saviem amata pienākumiem, pat
ir spējusi aizturēt veikala zagli! Priekšzīmīga darbiniece!
Dzimusi jaunpilnice. Tagad viņas lielākais lepnums ir divas meitas - Una un Tīna.
Viņa ir mīloša mamma, kura vienmēr atbalsta bērnu izaugsmi dažādās jomās gan
Jaunpilī, gan ārpus tās. Ārpus darba laika
veikalā ,viņa kopā ar vīru čakli darbojas
saimniecībā. Jaunpilī audzētos lauku labumus ļaudis bauda arī ārpus novada robežām.

decembris

Apkārtējo cilvēku cieņu iemantojusi ar
atklātību, sirsnību un labestību.
“Mana zeme-vai es tai piederu...” 18. novembrī Viesatu ļaudis svinēja Latvijas 101.
dzimšanas dienu
Koncertā piedalījās Viesatu amatiermākslas pašdarbības kolektīvi, vedot klātesošos
cauri Imanta Ziedoņa pasākām, dzejai un
vārdiem.
Viesatu pagasta ļaudis svētkos sveica
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Kā ik gadu, arī šogad, bibliotēkas vadīja Sandra Šteina sacīja paldies par
dalību fotogrāfiju izstādē, uzsverot vēsturisko liecību nozīmi mūsdienu dzīvē.
Skanēja sirdssiltas un mīļuma pielietas
dziesmas un mīlestību pret šo zemi, tautu,
tradīcijām uz skatuves izdejoja gan lielie,
gan pavisam mazie dejotāji.
Prieks svētkos būt kopā!
Foto: Ieva Zāgmane, Baiba Rasa
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

“Mana zeme-vai es tai piederu...”
18. novembrī Viesatu ļaudis svinēja Latvijas 101. dzimšanas dienu

Koncertā piedalījās Viesatu amatiermākslas pašdarbības kolektīvi, vedot klātesošos
cauri Imanta Ziedoņa pasākām, dzejai un
vārdiem.
Viesatu pagasta ļaudis svētkos sveica
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere. Kā ik gadu, arī šogad, bibliotēkas vadīja Sandra Šteina sacīja paldies par
dalību fotogrāfiju izstādē, uzsverot vēsturisko liecību nozīmi mūsdienu dzīvē.
Skanēja sirdssiltas un mīļuma pielietas
dziesmas un mīlestību pret šo zemi, tautu,
tradīcijām uz skatuves izdejoja gan lielie,
gan pavisam mazie dejotāji.
Prieks svētkos būt kopā!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi
Atskaite par padarītajiem darbiem novembrī:
1. Labiekārtošana nodaļa veica parka sakopšanas darbus. Šajā laikā notikušas divas
parka labiekārtošanas talkas. Kopā ar Dārzkopju biedrības aktīvistiem parkā sastādīta
sīpolpuķu dobe, bet “Meža dienu” projekta
ietvaros iestādīti koki un košumkrūmi. Kā
rudenī ierasts, Labiekārtošanas nodaļas
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darbinieki grāba lapas, veica nelielus autoceļu bedrīšu remontus, laboja ielu apgaismojumu.
2. Pašvaldības grants autoceļi sagatavoti
ziemas sezonai- autoceļi nogreiderēti, slik-

tākajos autoceļu posmos ar granti aizpildītas bedres. Aktīvi notiek grāvju izpļaušana
gar autoceļu malām.
3. Ar tilta atklāšanu un lāpu gājienu nosvinēta Lāčplēša diena, bet ar skaistiem
Valsts svētku koncertiem Jaunpilī un Viesatās aizvadīta Latvijas Republikas 101.gadadiena.
4. SIA “AAS “Piejūra”” nominēts un kon-
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kursa kārtībā izvēlēts valdes loceklis.
5. Jaunpils novadā atjaunoti 2. Pasaules karā kritušo karavīru kapi Viesatu un
Jaunpils pagastos. Darbus finansē Krievijas
vēstniecība.
2019.gada 28.novembra sēdē nolēma:
Apstiprināt lēmumu “Par zemes gabala
“Darbnīcu artēziskā aka” atsavināšanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par zemes gabala
“Dižcelmi” atsavināšanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par nekustamā
īpašuma “Kalējiņi” zemes gabala atsavināšanu”;

Par drošību

Sveicam ar decembra iestāšanos! Decembra atnākšana mums saistās ar dažādām lietām – pirmie sniegi, Adventes laiks
un Ziemassvētku noskaņa. Bet līdz ar to
atnāk arī tumšie vakari, kurus reizēm esam
spiesti izbaudīt dodoties mājup no ikdienas
darbiem vai tīra prieka dēļ, dodoties prāta un gara atpūtinošā pastaigā. Diennakts
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un
vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla
elementiem. Šīs prasības neizpilde ir administratīvi sodāma rīcība, taču vienmēr jāatceras, ka šo prasību ignorējot mēs apdraudam savu vai savu tuvo cilvēku veselību un
dzīvību, tos nenodrošinot ar atstarotājiem.
Atceramies un iegaumējam!
Cienītie suņu īpašnieki. Atgādinu par
Jūsu pienākumu- konstatējot sava suņa
pazušanu no piederošās teritorijas – par to
ir jāziņo pašvaldības policijai (29155434).
Suņa brīva atrašanās sabiedriskā vietā bez
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Apstiprināt lēmumu “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Pumpuriņi” zemes
gabala atsavināšanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par zemes gabala
“Ventas” atsavināšanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai”;
Apstiprināt lēmumu “Par projekta “Jauniešu aktivitāšu centra “Jauniešu Jaunpils”
izveide” īstenošanu un līdzfinansējuma piešķiršanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem”;
Apstiprināt lēmumu “Par Nolikuma

Nr.4/2019 “Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites kārtību” apstiprināšanu”;
Apstiprināt lēmumu “Par grozījumiem
Nr.12/2019 2019.gada 30.maija Saistošajos
noteikumos Nr.6/2019 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””;
Apstiprināt lēmumu “Par izmaiņām projekta Nr.9.3.1.1/19/I/009 „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā”
iesniegumā un infrastruktūras objektu izveidē”.
Dita Ellere
Sekretāre

pieskatītāja klātbūtnes ir uzskatāma par
administratīvo pārkāpumu pamatojoties
uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. panta un Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai” 12.1. pantu. Tāpat aicinām katru Jaunpils novada iedzīvotāju ziņot mums par klaiņojošajiem dzīvniekiem,
lai pēc iespējas īsākā laika periodā spētu
veiksmīgi organizēt šīs problēmas novēršanu.
Ar atgādinājumu vēlamies lūgt vecākus
pievērst uzmanību savām nepilngadīgajām
atvasēm, kad kopīgi dodam izklaidēties vai
atpūsties. Ja dodamies uz publisku iestādi,
kurā tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, aicinām rūpīgi izvērtēt alkohola lietošanas nepieciešamību tādā mērā, lai tas nekļūtu par
traucēkli pilnvērtīgi izpildīt vecāku pienākumu – bērna aprūpi un uzraudzību.
Ziemā gan lielie, gan mazie steigs baudīt
ziemas izklaides, bet neaizmirsīsim par se-

kām, kādas var rasties, ja kāpsim uz nepietiekamā biezumā aizsalušas ūdenskrātuves.
Par savu un savu līdzcilvēku veselības un
dzīvības drošību rūpēsimies paši-būsim
pacietīgi un nekāpsim uz tikko aizsalušiem
dīķiem, upēm, ezeriem, rādot nepareizu
piemēru mūsu bērniem.
Īpaši atgādinām vecākiem, pacietīgi un
ar sapratni informēt savas atvases par sekām, kādas var rasties kāpjot uz plānas ledus kārtas.
Un īpaši Ziemassvētku laikā aicinām pievērst uzmanību ugunsdrošībai –neatstāsim
degošas sveces bez uzraudzības un ziemas
sezonā rūpēsimies par dūmvadu kārtību un
tīrību.
Visiem vēlam patīkamu un pozitīvu brīžu piepildītu šo Adventes laiku un saulgriežu svētkus baudot! Sargāsim paši sevi un
savus tuvos!
Jānis Siliņš
Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Jaunpilī atklāj valsts ceļu tīklā pirmo kokbetona konstrukcijas tiltu
Lāčplēša dienā, 11. novembrī Jaunpilī
svinīgi tika atklāts jaunais tilts. Uz svinīgo
tilta atklāšanu ieradās tuvāki un tālāki ciemiņi. Par godu šim notikumam, neierasti
drēgno laikapstākļu vietā, spoži jo spoži
spīdēja saulīte, vējš maigi šūpināja sarkanbaltsarakanos karogus. Pāri tiltam izskanēja akordeona skaņas un jaunpilnieku svētku
dziesmas.
Tilts atrodas vietējā autoceļa AnneniekiJaunpils (V1457) 7,51 kilometrā un lepni
slejas pāri Bikstupei.
Tilta būvdarbu ietvaros pilnībā tika nojaukts vecais pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados izbūvētais betona tilts. Tilta remontdarbu laikā satiksme tika novirzīta pa

www.jaunpils.lv

Svinīgā tilta atklāšana-lentu griež “Bikstupes” projekta vadītājs Aigars Geide,
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, SIA Rīgas tilti valdes
priekšsēdētājs Albins Jasaitis.
turpinājums 8.lpp.
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apbraucamo ceļu pār Bebru ielas tiltu.
Jaunajam tiltam ir izbūvēti jauni krasta
balsti, pāļi, līmētas koka sijas un dzelzsbetona plātne. Sijas izgatavotas no Sibīrijas
lapegles, kas ir izturīgākais un piemērotākais koks šādām konstrukcijām. Drošības
barjeras ir metāla un koka apvienojums un
nākušas no Itālijas. Valsts autoceļu tīklā tas
ir pirmais kokbetona konstrukcijas tilts.
Jaunais tilts ir nedaudz platāks un garāks,
ērtāks un drošāks gan gājējiem, gan autovadītājiem. Tilta vienā pusē izbūvēta gājēju
ietve. Tiltam ir koka drošības barjeras un
pieejās uzstādīti akmens stabi ar norobežojošām metāla ķēdēm, kas stilistiski iekļaujas Jaunpils kultūrvēsturiskā centra ainavā.
Īpašu noskaņu rada senlaicīgās laternas.
Būvdarbi tika uzsākti šī gada maijā un
raiti ritēja līdz pat 8. novembrim. Tos vei-

ca SIA “Rīgas tilti”. Tilta izmaksas 634 344
EUR (ar PVN) tiek segtas no valsts budžeta
līdzekļiem.
“Tilts ir izbūvēts vēsturiskajā vietā, līdzās
Jaunpils pilij, un tā konstrukcija un ārējais
izskats ir izvēlēts atbilstošs šai vietai. Tilts ir
sanācis gan skaits, gan ilgmūžīgs, domāju,
ka to novērtēs arī nākamās paaudzes, kā arī
visi tūristi, kas apmeklēs Jaunpils pili,” saka
VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange. Šādas konstrukcijas tilts,
protams, izmaksā dārgāk, nekā vienkārša
dzelzsbetona plātne, taču tam klāt nāk pievienotā vērtība ko tas nes apkārtnei kā lieliska, skaista inženiertehniska būve, uzsver
Lange.
Svinīgajā tilta atklāšanā piedalījās
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
“Bikstupes”
projekta vadītājs Aigars Geide , SIA Rīgas
tilti valdes priekšsēdētājs Albins Jasaitis,

decembris

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Saeimas deputāts -novadnieks
Uldis Augulis un Jaunpils ev. lut. draudzes
mācītājs Jānis Saulīte, dodot svētību jaunajam tiltam.
Sakām paldies par šo skaisto tiltu visiem,
kas pielika roku, sirdi un prātu tā tapšanā,
kā arī izsakām pateicību iedzīvotājiem un
viesiem par pacietību saistībā ar sagādātajām neērtībām satiksmes ierobežojumu dēļ.
Lāčplēša dienas vakarā pāri jaunajam tiltam Jaunpils novada ļaudis devās tradicionālajā lāpu gājienā no vidusskolas līdz Pils
laukumam.
Lai ilgi kalpo!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Lepojamies! Sia “Joži” saņem augstāko darba devēju apbalvojumu LABĀKAIS DARBA DEVĒJS LAUKSMAINIECĪBAS NOZARĒ 2019
15. novembrī Prezidenta pilī, norisinājās
ikgadējā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) gada balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija, kas tradicionāli veltīta
Latvijas dzimšanas dienai. Jau sesto reizi
LDDK apbalvo sociālo atbildīgākos un labākos darba devējus, kuri sekmē Latvijas
tautsaimniecības attīstību un nodrošina
izaugsmi.
Valsts prezidents Egils Levits, uzrunājot
darba devējus LDDK Gada balvas 2019
pasniegšanas ceremonijā un pasniedzot
LDDK gada Tautsaimnieces balvu, uzsvēra,
ka “atbildīgs darba devējs ir kā bāka, kurš
ne tikai ved mūs uz mērķi un rūpējas par
drošību, bet tā ir arī atbildība par katra darbinieka dzīves gājumu un viņu ģimenēm.
Turklāt katru dienu, katru darba dienu, jo
tieši cilvēkresursi ir Latvijas lielākā bagātība un rūpes par viņiem jābūt galvenajai
prioritātei! Lai mūsu kopīgais darba ceļš
ir atbildīgu un godīgu darba devēju izgaismots.”
Par LDDK gada balvu:
Lai godinātu uzņēmīgākos un sociāli atbildīgākos darba devējus, Latvijas Darba
devēju konfederācija (LDDK) ir iedibinājusi tradīciju – LDDK gada balva, kas notiek jau no 2014.gada. LDDK Gada balva ir
augsts novērtējums sociāli atbildīgam uzņēmējam, kas ar savu piemēru veicina uzņēmējdarbības un darba devēju reputācijas
paaugstināšanos. Gada balvas 2019 ietvaros tiek vērtēts uzņēmējs – tautsaimnieks
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Apbalvojuma saņēmēji kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu.

– līderis, kurš ilgtermiņā veiksmīgi darbojies uzņēmumā, attīstījis uzņēmējdarbības
atbalsta kustību, stiprina sociālo dialogu un
veicina labāku pārvaldību, aktīvi iesaistās
tautsaimniecības izaugsmes procesos Latvijā un kā viedokļu līderis pozitīvi ietekmē
publisko dienaskārtību tautsaimniecības
jomā.

Lepojamies un pievienojamies sveicieniem!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Informācija: Latvijas darba devēju
konfederācija
Foto: LDDK arhīvs
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Lepojamies! Nordenu ģimenes saimniecība “Avotiņi”
konkursā “Lielais loms 2019” saņem veicināšanas balvu kategorijā
“Gada uzņēmums akvakultūrā 2019”
Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms”
ir Zemkopības ministrijas ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par
nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu
nozares labā un līdz ar to arī Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas
mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares
attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Kopš
2015. gada balvas tiek piešķirtas labākajiem
zivsaimniekiem Latvijā, tostarp zvejniecībā, akvakultūrā un zivju apstrādē. Ar lepnumu par savējiem!
Lai lieli lomi ikdienā un svētkos!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: ZM arhīvs

„Lielā loma 2019“ veicināšanas balvu saņem Gints Nordens.

„PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS”
projekta ietvaros košāks top Jaunpils parks

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2019
turpina tradīciju - padarīt Latviju krāšņāku
ar koku stādījumiem parkos.
Jaunpils parkā saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu tika iestādīta mahoniju
(mahonia aquifolium) grupa trīsdesmit
stādi, savukārt vīteņhortenzijas (hydrangea
paniculata) desmit stādi tika iestādīti pie
lielajiem parka kokiem. Ziedēs arī mag-

nolijas (magnolia kobus) divi koki un divi
kociņi zvaigžņu magnolijas. Piecdesmit
pīlādžlapu spirejas (sorbaria sorbifolia) tika
izstādītas divās grupās pa nogāzi, savukārt
bārbeles (berberis vulgaris) desmit stādi un
tik pat viršu grupas stādi, tika iestādīti pie
lapenes. Parks tika papildināts ar desmit
liepu kokiem (tilia cordata) un piecām parastajām liepām ( tilia cordata) un tik pat
holandes liepu kokiem.
Stādus piegādāja SIA “Blīdene”. Lai sagatavotu stādīšanas vietas tika novākti lazdu
krūmi.
Pasākumā piedalījās vietējie iedzīvotāji,
domes darbinieki, talcinieki no dārzkopī-

bas un pensionāru biedrības.
Kopējā stādu iegādes vērtība EUR 935,72
un EUR 90,- koku atbalsta mietiem (tai
skaitā PVN). Projekta finansējums EUR
900. 00
Projekta finansētājs – Meža attīstības
fonds.
Paldies par iespēju padarīt Jaunpils parku
košāku un paldies visiem čaklajiem talkotājiem.
Lai skaisti zied!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Godinām skaistāko sētu laureātus
Decembrī Jaunpils muzejā tika sumināti
skaistāko sētu saimnieki. Svinīgo pasākumu ieskandināja novada muzikālās meitenes Patrīcija Andersone un Ketija Keita
Krastiņa. Muzeja vadītāja Ligija Rutka izteica prieku un gandarījumu par dārzkopju
ieguldījumu novada sakopšanā un aicināja
aplūkot īpašo muzeja izstādi, kas arī ir “garšīga”. Jaunpils nodaļas dārzkopības biedrības vadītāja Dzidra Krastiņa pateicās visiem dārzkopjiem par sakoptajiem dārziem
un puķu dobēm, uzsverot, ka dārzkopis ir

kā burvis, kas no vienas sēkliņas izaudzē
skaistu rožu dārzu.
To, cik nozīmīgs ir ikvienas ģimenes ieguldītais darbs, lai sēta, pagalms būtu skaisti sakopts, uzsvēra novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, svinīgi pasniedzot
balvas. Skaistāko sētu īpašnieki saņēma
goda plāksnīti, dāvanu karti, kā arī Jaunpils
novada karogu.

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”:
Jauču ģimenei „Grīvnieki”– 1.vieta
Pūguļu ģimenei „Bāči” – 1.vieta
Inetai Freimanei un Aigaram Mizgam
„Odiņi” – 2.vieta
Ritai Muceniecei un Bērziņu ģimenei
„Veclauki” – 3.vieta
Nominācijā „Sakoptākā individuālā
māja ciematā”:
Toņu ģimenei „Rožlejas” – 1.vieta
Silu ģimenei „Kaņepes” – 2.vieta
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

Nominācija „Sakoptākā daudzdzīvokļu
māja”:
„Aizvēji” un „Vējiņi”– 1.vieta
Ivetai Roķei „Brandavas” – 2.vieta
Specbalvas – par sakoptas vides veidošanu:
Moču ģimenei „Zutēni”.
Pēc svinīgā pasākuma klātesošos garšu
pulverīšu pasaulē ieveda “Absolūts ēd” garšu meistare Ilze Lipska, kura kopā ar vīru
bioloģiski saimnieko Krimuldas novadā.
“Absolūts ēd” dārzeņus un garšaugus, tostarp fantastiskās nezāles, izaudzē un tad
un zemā temperatūrā izkaltē, lai uzturvētība tik daudz nepazūd, tad samaļ un garšu
paradīze gatava.
“Absolūts ēd” pulveru klāsts ir ļoti plašsno dārzeņu un zaļumu groza tiek gatavoti: biešu, burkānu, topinambūru, ķirbju,
kabaču, kātu seleriju, balto sīpolu, sarkano
sīpolu, ķiploku, gurķu, tomātu, nātru, balandas, pieneņu lapu, gārsas, virzas, lapu
kāposta, brokoļu, mangolda pulveri. Bet
tiem, kas mīl ko saldāku, saimniecība piedāvā arī ogu - upeņu, brūkleņu, dzērveņu,
jāņogu, zemeņu, melleņu, rabarberu pulveri un ābolu pulverus.
Pielietojums: kokteiļos, mērcītēs, zupās
un putrās, pankūkās un maizē, brūklenes
un upenes pavisam noteikti arī tējā. Pulveri
nesatur neko lieku - vien attiecīgais zaļums,
dārzenis vai oga - zemā temperatūrā (45
grādi) tiek izkaltēts un samalts pulverī, lai
piešķirtu dzīvei un ēdienam garšu!
Paldies skaisto sētu saimniekiem un
saimniecēm par ieguldīto darbu skaistajās
sētās un paldies Absolūts ēd entuziastiskajai Ilzei Lipskai par iedvesmu, pieredzes
stāstu un fantastiskajām garšām!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Toņu ģimenei „Rožlejas” – 1.vieta Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”.
Dz. Krastiņa, P. Baranovskis, I. Tone, L. Gintere

Ilze Lipska “Absolūs ēd” zīmola vadītāja

Muzeja ziņas
Ziemassvētku gaidīšanas laikā biežāk
nekā ikdienā mēdzam pasapņot un ceram
uz mīlestības, saprašanās brīnumu. Vienu šādu sapnīti ir piepildījusi māksliniece
Maija Bujaka, kuras darbi skatāmi Jaunpils
izstāžu zālē.
Sapņa piepildījums. No 26. novembra
Jaunpils muzeja izstāžu zālē aplūkojamas
Maijas Bujakas gleznas. Ziemassvētku
gaidīšanas laiks ir arī ieceru piepildīšanas
laiks, tādēļ izstādei dots zīmīgs nosaukums
“Sapņa piepildījums”. Maijas Bujakas dzim-
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tā puse ir Tukuma novada Vānes ciemā.
Kaut gan jau skolas gados padevusies zīmēšana, tomēr profesionālo izglītību Maija ieguvusi ļoti praktisku, beidzot Bulduru
Dārzkopības tehnikuma daiļdārzniecības
nodaļu. Bet dzīves ceļi mēdz būt dažādi un
Maija 32 gadus bijusi Krimūnu pasta nodaļas vadītāja. Šis amats nepavisam nav bijis
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saistīts ar mākslu. Atsaucot atmiņā gleznošanas sākumu, pati autore saka, ka tas noticis diezgan vēlu. Pirmā glezna tapusi 2014.
gadā. Tieši šis gads un darbošanās gleznošanas studijā “Aija” pie mākslas pedagoģes
Aijas Princes devis iespēju sevī attīstīt jau
sen urdošo mākslinieces garu. Studija bijusi
īstā vieta, kur smelties zināšanas. Saprašanu un spēku devusi arī iespēja papildināt
zināšanas pie pasniedzējas ASV. Gleznojot
ikviens nonāk citā pasaulē, atbrīvojot savu
dvēseli no visām ikdienas rūpēm un problēmām. Uzsākot mākslas izzināšanas ceļu,
Maija saprata, cik tā ir noslēpumaina un
brīnumainiem atklājumiem bagāta. Maijas
izstādes priecējušas apmeklētājus Lejasstrazdu, Aizstrautnieku, Dobeles bibliotēkās, Zaļenieku kultūras namā. Jaunpils izstādē apskatāmi 22 Maijas darbi – ainavas,
klusās dabas, portreti.
Lūgums palīdzēt. Mēs bieži dzirdam jautājumu: “Kad sākas vēsture? Mūsuprāt, tā

AKTUALITĀTES
sākas tad, kad šodiena ir kļuvusi par pagātni, un kāds to ir gatavs izzināt un izstāstīt.
Mēs ne reizi vien esam lūguši jaunpilniekus
palīdzēt dažādu vēstures datu un notikumu
precizēšanā. Novembra nogalē pie mums
viesojās Jaunpils pagasta vecākā Kārļa Roberta Gulbja (1879-1941) mazmazdēls
Emīls Gulbis, kurš izzina savas dzimtas
vēsturi. Viņa vecvectēvs bijis Jaunpils pagasta vecākais laika posmā no 1934.-1940.
gadam, kad Jaunpilī valdījusi liela rosība –
uzcelta skolas ēka, pienotavas ēka un biedrības nams. K. Gulbis aktīvi darbojies biedrību darbā un apbalvots ar Triju Zvaigžņu
V šķiras ordeni. 1941. gada 14. jūnijā viņš
ar ģimeni izsūtīts uz Vjatlagu, kur miris
pirms sprieduma pasludināšanas. Diemžēl,
daudz fotogrāfiju un ģimenes relikvijas ir
gājušas zudumā. Ja nu tomēr, kādam mājās
ir seni foto albumi, kuros attēlota Jaunpils
20. gadsimta 30. gados, lūdzam mūs par to
informēt. Varbūt ir redzēts – sudraba glāzes

turētājs, kas K. Gulbim dāvināts 60. jubilejā
1939. gadā. Būsim pateicīgas par jebkuru
sniegto informāciju klātienē vai pa telefonu
20223423.
Maģiskais 2020. No decembra beigām
izstāžu zālē būs apskatāma mākslinieka Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu teātra
izstāde, kas Latvijā un aiz tās robežām jau
vairāk nekā 20 gadus izstādes apmeklētājos atmodina zemapziņā apslēpto uztveri
un spēju viegli un dabiski tvert sirreālas
sajūtas un gleznojumā ietverto satura vēstījumu – tas viss kļūst iespējams ar krāsas,
gaismas un fluorescentās gleznošanas tehnikas palīdzību un unikālu mākslinieka domas lidojumu. Izstādi būs iespējams sajust
un apskatīt līdz 2020. gada 29. februārim.
Lai visiem mums gada nogale ir skaistu
mirkļu piepildīta!
Novēl Jaunpils muzeja vadītāja Ligija
Rutka un krājuma glabātāja Zinta Arika.

Jauniešu iniciatīvu projekti 2019
Esi līdzsvarā – šūpojies pa divi!
Jaunpils novada domes finansētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Esi līdzsvarā – šūpojies pa
divi!”, kuru realizēja Jaunpils vidusskolas
skolnieks Deivids Riekstiņš. Projekta mērķis - uzlabot un padarīt sakārtotāku Levestes sporta laukumu.
Projekta gaitā Deivids ar citiem jauniešiem biedrībā “7 balles” izveidoja bērniem
balansa šūpoles. Darbs tika ieguldīts arī
veidojot divas kastes, kuras paredzētas, tam
lai Levestes sporta laukumā bumbas un
mantas vairs nemētātos apkārt, bet atrastos vienā vietā. Kā arī, lai sporta laukums
būtu sakoptāks, tika izveidotas un uzstādītas 2 atkritumu urnas. Vēl tika iegādāts
neliels sporta inventārs un smilšu mantas
bērniem.
Deivida realizētā projekta mērķis ir sasniegts! Deividam iegūts ieskats gan projektu rakstīšanā un realizēšanā, gan gūtas
dažas iemaņas kokapstrādē. Varbūt vēl
nedaudz pietrūka laiks un pieredze, lai
iekļautos sevis uzstādītajos termiņos, bet

Līdzsvara šūpoles Levestes sporta laukumā

projekta komanda ir gandarīta par paveikto. Milzīgs paldies jāsaka - Jaunpils novada
domei par finansējuma piešķiršanu, biedrībai “7 balles” un Kasparam Brikulim par
ieteikumiem, vietas un darba inventāra nodrošināšanu, Agrim Šulcam, Agitai Trokšai, un jauniešiem – Kristiānai Krīgertei,

Demijai Riekstiņai, Klāvam Sīmanim par
iesaistīšanos un palīdzēšanu darbos.
Līga Veinberga
Jaunpils ND Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja,
Jauniešu iniciatīvu projekta “Esi līdzsvarā-šūpojies pa divi” vadītāja

VISS AKTUĀLĀKAIS www.jaunpils.lv
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Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā tapis video par Jaunpili
Jaunpils jauniešu iniciatīvu
projektu konkursā ir tapis lielisks video-skats uz Jaunpili
no putna lidojuma. Projekta
“Jaunpils video” autors ir Juris
Grīnfelds. Juris ir studējis par režisoru, patīk filmēt, ir piedalījies vairākos video, filmu darbos gan kā režisors, gan operators,
montētājs, skaņotājs, scenāriju autors un
gaismotājs. Piedaloties Jaunpils novada do-

mes jauniešu iniciatīvu projekta konkursā,
Juris vēlējās izveidot skaistu video par savu
novadu un tā kā šogad tika atzīmēta novada desmitā dzimšanas diena, tad šis video
lai ir kā skaista dāvana ikvienam no mums.
Video būs pieejams Jaunpils mājas lapā
www.jaunpils.lv un , ja arī tu vēlies to parādīt saviem viesiem, droši raksti baiba.rasa@
jaunpils.lv.
Paldies Jurim par iespēju atkal un atkal

pārliecināties, cik skaista ir Jaunpils-caur
neredzētiem rakursiem, no putna lidojuma
–mākslinieciskos fotomirkļu gleznās un video stāstos gan svētkos, gan ikdienā!
Baiba Rasa
Jaunpils ND sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Jauniešu iniciatīvu projekta
“Jaunpils video” vadītāja

Pensionāru Biedrībā „Jaunpils”...
• 15. decembrī plkst. 12:00 piedalīsimies
„Amatu mājas” vadītājas Velgas Pavlovskas
organizētajā Ziemassvētku tirdziņā ar labdarības loteriju. Aicinām piedalīties gan ar
mantām, gan apmeklējot pasākumu.
• 18. decembrī plkst. 11:00 mūssu biedrības telpās koordinātoru sapulce. Plkst.
12:00 „Rata”telpās esam aicināti uz piparkūku cepšanas pasākumu.
• 21. decembrī organizējam ekskursiju
uz Rīgu - gaismas pils, dzelzsceļa muzejs,

IKEA un, mājās braucot iestājoties tumsai
, apmeklēsim gaismas šovu Dzintaros. Pieteikties pie koordinātoriem vai trešdienās
mūsu telpās „Jaunkalnos”, iemakājot 5 eiro.
Ceļa izdevumi par labdarības loterijās iegūtiem līdzekļiem.
• 27. decembrī plkst. 15:10 braucam uz
Ziemassvētku izskaņu pasākumu pie Auces
senioriem. Būs transports. Pieteikties līdz
24. decembrim.
• 5. janvārī plkst.14:00 Jaunpils pils zālē

piedalīsimies Jaungada ballē novada senioriem, kuru organizējam kopā ar novada
domi. Šajā pasakumā sveiksim un godināsim mūsu biedrības biedrus, kuri 2019.
gadā atzīmēja 70, 75, 80 un 85 gadu jubilejas. Tie ir 19 biedri. Būs noorganizēts transports. Pieteikties pie koordinātoriem.
Vēlot labu veselību, izturību un dzīvesprieku Jaunajā gadā, biedrības valdes vārdā,
Austra Sipeniece

Dāmu kluba “Vīgriezes” ziņas
Zemi jau klāj balts sniedziņš, tuvojas
Ziemassvētki un Jaunais gads, bet kolektīvā Vīgriezes virmo smaidi, saskaņa,skaisti
brīži un atmiņas par aktivitātēm vasarā un
rudenī. Ciemojamies Liepājā pie ļoti mīļiem vācu biedrības draugiem. Tikšanās
bija neaizmirstama un mūsu dejas solis
raits. Bijām ekskursijā uz Pakrojas muižu
Lietuvā. Pakrojas muiža mūs pārsteidza
ar ziedu krāšņumu, izdomas bagātību, interesantiem pasaku tēliem un sakārtotu,
tīru vidi. Bija prieks par skaisto ekskursiju.
Aizbraucām arī ekskursijā uz Rīgas kino
studiju un uz Laimas šokolādes muzeju.
Rīgas kino studijā ekskursija bijā ļoti inte-

resanta, bet šokolādes muzejā izmēģinājām savas prasmes un izdomu šokolādes
meistarklasē. Baudījām dažādus gardumus
un mielojāmies ar karstu šokolādi. Bijām
kruīza ceļojumā pa Vidusjūru. Izbaudījām
krāšņumu un skaisto dabu Itālijā, Grieķijā
un Horvātijā. Bija skaisti un neaizmirstami.
Piedalījāmies biedrības Rats organizētajā
rudens pieredzes braucienā. Bijām kopā
ar Tukuma līnijdeju grupas “Kamenes”
meitenēm viņu organizētajā pasākumā.
Kā jau katru gadu, arī šogad dalījām tēju
un cienājām ar maizīti Lāčplēša piemiņas
vakarā. Piedalamies arī sveču marmorizēšanā Jaunpils pils organizētajos pasākumos.

Lielas pūles pielikām, lai piedalītos kārtējā
līnijdeju čempionātā Rīgā Ziemeļblāzmā.
Ieguvām kausu un diplomus par otro vietu.
Ir atsākusies sezona, lai Jaunpils iedzīvotāji
varētu baudīt teātra izrādes un koncertus
Rīgā. Idejas un domas mums daudz, jo mēs
vēlamies izdzīvot katru mirkli un dienu,
būt kopā, lai nestu prieku un labestību viena otrai un iepriecinātu arī citus. Ar gaišām
un jaunām domām sagaidām Jauno gadu!
Novēlam visiem būt draudzīgiem, laipniem, ideju pilniem! Lai veselība un saticība ir mūsu sirdīs!
Inta Krūmiņa

Pasākumu plāns decembrim
PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

12.12.18:00

Projektu konkursa “Darām paši” noslēguma pasākums

Jaunpils pils Kamīnzāle

14.12-19.00

Ziemassvētku koncerts “Kamīns un vīns”,
Balle ar Initu Āboliņu un Normundu Ķieti no grupas “Lauku muzikanti”

Jaunpils pils Lielā zāle

15.12. 12:00

3.Advente Svecīšu marmorēšana

Medību zāle
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AKTUALITĀTES

15.12. 12:00-17:00 ‘’Ziemassvētki dzirnavās’’

Jaunpils pils dzirnavas

16.12. 16:30

Jaunpils vidusskola

“Zemenītes”2 gadīgo bērnu koncerts “Rūķu Ziemassvētki”

17.12. 14:30-17:00 Piparkūku cepšana
Dalība bezmaksas

“Rats”

17.12. 16:30

Jaunpils vidusskola

3-4 gadīgo “Zemenītes” bērnu koncerts “Rūķu Ziemassvētki”

18.12. 12:00-14:00 Piparkūku cepšana. Dalība bezmaksas

“Rats”

18.12. 14:30

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” tikšanās

Jaunpils Bibliotēka

18.12. 16:30

“Pūcītes”4 gadīgo bērnu koncerts “Vecīša cimdiņš”

Jaunpils vidusskola

19.12. 12:00

5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu koncerts “Kā rūķītis Ziemassvētku prieku meklēja”

Jaunpils vidusskola

19.12. 18:00

1.-4. klašu koncerts “Pelīšu ceļojums”

Jaunpils vidusskola

20.12. 18:00

5.-12.klašu skolēnu koncerts “Kas meklē, tas atrod”

Jaunpils vidusskola

21.12. 19:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, balle

Viesatu kultūras nams

22.12. 12:00

Pirmskolas bērnu Ziemassvētku pasākums

Viesatu kultūras nams

22.12. Vakars

4.Advente Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Jaunpils pils Lielā zāle

23.12. 15:00

Pensionāru eglītes pasākums

Viesatu kultūras nams

26.12 11.00

Ziemassvētku koncerts “Ziema”
Kristīne Kalniņa - balss, vijole, kokle
Marts Kristiāns Kalniņš - balss, oboja, harmonium, klavieres
Edgars Kārklis - balss, stabules, dūdas, akordeons Ilze Grunte - ģitāras, arfa
Gints Sola - ģitāras

Jaunpils pils Lielā zāle

27.12-11.00

Ziemassvētku uzvedums “Garfīlda piparkūkas” Jaunpils bērniem

Jaunpils pils Lielā zāle

29.12 – 18.00

Kino “Jaungada taksometrs 2”

Jaunpils pils Lielā zāle

03.01.21:00

Jaungada karnevāls “Maģiskais 2020”
Pils lielajā zālē dejas virpulī viesus ievedīs grupas “VIA Sienāži” un “Stradivari”.
Pasākumu vadīs harizmātiskais iluzionists Toms Felkers.
Muzejā būs apskatāma izstāde, kur gaismas ietekmē notiek pārvērtības. Nākotni varēs
zīlēt gan zvaigznēs ar astrologa palīdzību, gan pārbaudīt maģiskā cipara 2020 ietekmi
uz ikkatra plāniem ar numerologa starpniecību.
Viesi varēs baudīt seju apgleznošanu, maģisko foto stūri un nākotnes pareģojumus.
Krāšņākās un maģiskākās maskas tiks apbalvotas. Izsalkumu un slāpes varēs veldzēt
gan bāros, gan pils krogā.
Ieejas biļešu cenas maskām - 7.00 EUR, bez maskām - 10.00 EUR, VIP biļete (
rezervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām) - 30.00 EUR. Par masku tiks uzskatīts kopējais
tēls (tērps + aksesuāri).

Jaunpils pils

Iegādāties biļetes iepriekš pārdošanā varēs Biļešu servisa tirdzniecības vietās un
Jaunpils pilī, VIP biļetes TIKAI Jaunpils pilī, sazinoties pa telefonu +371 26101458 vai
rakstot e-pastu: info@jaunpilspils.lv.
Vairāk informācijas par pasākuma programmu un biļešu iegādes iespējām var
uzzināt zvanot pa tālruni +371 26101458, bet viesnīcas numuru rezervēt pa tel. +371
29442539.
23.01. 10:00-17:00 Nevalstisko organizāciju ( NVO) grāmatvedības aktualitātes (Elīna Immere, Kurzemes
NVO centrs)
NVO dokumentu pārvaldības aktualitātes (Anita Īvāne, Latvijas Pilsoniskā alianse)
Individuālās konsultācijas par NVO aktuālajiem jautājumiem (dibināšana, interešu
aizstāvība, finansējuma piesaiste u.c.).
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr.26563460 vai jaunpilsrac@gmail.com
Bezmaksas

“Rats”

turpinājums 14.lpp.

www.jaunpils.lv
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IZSTĀDES

Laiks

Apraksts

Vieta

29.11.-15.01.

Eglīšu izstāde Jaunpils pils pagalmā. Sadarbībā ar stādaudzētavu “Blīdene”

Jaunpils pils pagalms

01.12. – 1.02

Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji ‘’Krelles’’

Viesatu bibliotēka

05.12. -31.12

Ziemassvētkus gaidot

Viesatu bibliotēka

01.-31.12.

“Ielūdzam trollīšu Muminu pasaulē!”
Izstādi piedāvā Somijas vēstniecība Latvijā

Jaunpils bibliotēka

29.12.-29.02. 2020.

Mākslinieka Vitālija Jermolajeva Mirdzošo gleznu izstāde.

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

26.11-29.02. 2020.

Maijas Bujakas gleznu izstāde “Sapņa piepildījums”

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

JAUNĀS

TURPINĀS
Līdz 31.12.

“EX LIBRIS” Jura Neimaņa Ex libris izstāde

Jaunpils bibliotēka

Izraēlas vēstniecības Latvijā ceļojošā Izstāde “Skati un baudi”

Jaunpils muzejā

Laiks

NODARBĪBAS

Apraksts

Vieta

13.12., 20.12., 27.12. 12:00 Keramikas nodarbība
-17:00
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

13.12. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

22.12.
10:00-14:00 /14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

18.12.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 10:50 Saule (centrā)
~ 11:10 Leveste (pie veikala)
~ 11:30 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
~ 11:45 Jurģi (“Kalnpriedaiņi”) Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195
vai 20299152, e-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*
Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti.
Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Pasākumu organizatori:
Jaunpils pils (t. 26101458)			
Jaunpils kultūras nams (t. 29296334)
			
Jaunpils muzejs (t. 20223423)		
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
			
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408) Viesatu kultūras nams (t. 20249771)
			
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)		
RAC “Rats” (t26563460)

JAUNPILS NOVADA LŪGŠANU BROKASTĪS
Skaistu novadu Dievs mums devis
Ar šādu saukli šogad kopā pulcējāmies
Jau trešo gadu pēc kārtas, mirkli pirms
gadu mijas, Jaunpils pilī kopā pulcējas novada atbildīgākie un aktīvākie līderi, lai
veicinātu savstarpējo sadarbību un gūtu
iedrošinājumu savu ideju īstenošanai arī
turpmāk.
Brokastu galds šajā rītā vienoja visus tos
ļaudis, kuru galvenais ikdienas uzdevums
ir strādāt ar cilvēkiem -uzņēmējus, pašvaldības un tās iestāžu vadītājus, nevalstisko
organizāciju vadītājus un aktīvus ļaudis.
Kopīgas brokastis, kad laicīgās pasaules
pārstāvji tiekas ar garīgās pasaules pārstāv-
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jiem, lai kopā ieklausītos savā sirdsbalsī.
Gūt stiprinājumu sev, lūgt svētību par cilvēkiem, saviem darbiem, būt pateicīgiem
par to, kas mums ir un kopā strādāt jaunu mērķu sasniegšanai. Lai panāktu solīti
viens otram pretī pa atbalsta, labestības un
laipnības laipu, pa kuru ikdienā steidzoties,
mums pietrūkst laika aprunāties.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Jaunpils
novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, izsakot pateicību ikvienam par atbalstu, par labajiem darbiem, ko katrs darām

ikdienā, uzsverot to nozīmi kopējā novada
attīstībā un izaugsmē.
Šogad brokastu īpašais viesis bija Liepājas diecēzes bīskaps- Hans Martins Jensons,
kurš savā uzrunā uzsvēra, cik brīnišķīgu
zemi latviešiem Dievs ir devis. Aicinot novērtēt to, cik auglīga zeme pieder latviešu
tautai. Un tā ir taisnība, jo ir valstis, kuru
teritoriju klāj klintis, kalni un cilvēki var tikai sapņot par dārziņiem, kartupeļu vagām,
labības laukiem...
Pasākumā viesojās arī novadnieks-tēlnieks, mākslinieks, asociētais profesors, vizuāli plastiskās mākslas profesors un Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzējs Aigars
Bikše, kurš uzsvēra Jaunpils radošo garu un

www.jaunpils.lv
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to, kā šī vieta spēj iedvesmot un celt.
Goda novadniece, Jaunpils Amatu mājas
,biedrības “Dzīpars” vadītāja ar meistara
diplomu aušanā-Velga Pavlovska dalījās ar
savu dzīvesstāstu, grūtībām un sasniegumiem, uzsverot, cik svarīga viņai ir kopā
darbošanās un mācīšanās mūža garumā.
Savukārt Goda novadnieks, saimniecības LIS bijušais vadītājs, ekonomists un
šobrīd aktīvs pensionāru biedrības valdes
loceklis, kurš pārstāv arī jaunpilnieku intereses Latvijas pensionāru federācijā, sava
novada patriots-cilvēks ar fenomenālu atmiņu-Kārlis Ķergalvis, klātesošos aizveda
pagātnes ceļojumā uzsverot Jaunpilnieku
varēšanu visos laikos un uzticot pārdomas
par viņa dzīves ceļa gājumu.
Jaunpils evaņģēliski luteriskās baznīcas
mācītājs- Jānis Saulīte aicināja domāt par
vērtībām, par kopā būšanas nozīmi un labajiem darbiem uzsverot, cik skaistu novadu Dievs mums ir devis. Savukārt Lestenes
draudzes „Jaunā paaudze” mācītājs Valdis
Strods dalījās pārdomās par redzēto filmā
“Dvēseļu putenis”, uzsverot, cik drosmīgi
un pašaizliedzīgi ir bijuši jaunieši un, ka
mīlestība pret savu valsti, vietu mīt ikvienā
no mums.
Svētku atmosfēru uzbūra Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolas kameransamblis-Kārkliņu ģimenes muzikālās jaunietes, kuras
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Pasākuma vadītājs Kaspars Sīmanis atklāj Jaunpils novada Lūgšanu brokastis. 29.11.2019.

nu ar ar lepnumu varam saukt par jaunpilniecēm.
Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vārdā izsakām sirsnīgu pateicību par labdarības ziedojumu. Saziedotā naudiņa tiks
novirzīta sociālam mērķim- ģimenēm ar
bērniem, kuriem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Viņiem tiks organizēts brīnumjauks
un radošs pasākums Ziemassvētku brīnumu laikā. Kā arī atbalsts tiks sniegts divām
ģimenēm.

Lāčplēša diena Jaunpils novadā
Piemiņas brīdis Rubuļu kapos
Lāčplēša dienas rītā Jaunpils vidusskolas audzēkņi, jaunsargi,
pedagogi un direktors kopā ar Jaunpils muzeja darbiniecēm, Jaunpils ev.lut.draudzes mācītāju Jāni Saulīti, Jaunpils novada domes
priekšsēdētāju L. Ginteri un domes pārstāvjiem devās uz Rubuļu
kapiem, kur tradicionāli notika atceres pasākums.
Kā ierasts- 11. novembra rītā Jaunpils muzejs sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu aicināja būt kopā Lāčplēša stundā un iedegt svecītes pie Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Pētera Priedīša atdusas
vietas. Pieminēsim varoņus!

Mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem,
kas ar savu darbu stiprina mūsu novadu.
Un no sirds ceram, ka Lūgšanu brokastu
rīts kļūs par vērtīgu tradīciju ikvienam no
mums.
Paldies par kopābūšanu, sirdsgudrību un
labestību!
Lūgšanu brokastu Rīcības komitejas vārdā
Baiba Rasa
Jaunpils ND sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

dotos Gaismas ceļa gājienā.
Svinīgajā brīdī pie Jaunpils vidusskolas izskanēja jauniešu dzejas
lasījumi un Zemessargi stalti aicināja doties ceļā no skolas līdz Pils
laukumam. Ugunskura liesmu siltuma ieskauti, gaismas ceļa dalībnieki piedalījās svētbrīdī. Uzrunu teica Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, savukārt skatuves runas pulciņa mazie
dalībnieki ar dzeju pauda dzimtenes mīlestību un jaunās mūziķes
-Ketija Keita Krastiņa un Patrīcija Andersone Pils laukumu pieskandināja ar dziesmām un ģitārspēli.
Pēc svinīgā pasākuma dāmu kluba “Vīgriezes” čaklās sievas cienāja ar vīgriežu tēju un ikviens varēja stiprināties ar Latvijā cepto
gardo rupjmaizi. Pasākuma turpinājumā Pils zālē bija iespēja noskatīties Ginta Grūbes filmu “Lustrum”.
Aicinām būt kopā ar Latviju sirdī, domās un darbos!
Paldies ikvienam par dalību Gaismas gājienā Jaunpilī!

Lāčplēša stunda Jaunpils novada Rubuļu kapos. 11.11. 2019.

Lāčplēša dienas Gaismas ceļš Jaunpilī
11.novembra vakarā pie Jaunpils vidusskolas, ar lāpām
un svecītēm rokās, pulcējās vairāki simti ļaužu, lai kopā

www.jaunpils.lv

Lāčplēša dienas svētbrīdis Jaunpils pils laukumā 11.11.2019.
turpinājums 16.lpp.

15

2019. gada

decembris

turpinājums no 15.lpp.

Lāčplēša dienas Lāpu gājiens Viesatu pagastā
Ar lāpām un svecītēm rokās Viesatu pagasta ļaudis vienojās kopīgā gājienā no kultūras nama līdz Birzītei, kur ugunskura liesmu
siltumā dzēra siltu tēju, ēda medus maizes un izdziedāja latviešu
tautasdziesmu kamolīšus.
Ar dzimtenes mīlestību azotē un lepnumu par savu pagastu!
Paldies visiem gājiena dalībniekiem!

Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs
redz sevi pašu.
/P. Koelju/

Veselību, priekpilnus brīžus un mīlestību!
Jaunpils novada dome sveic decembra
jubilārus!

Novembrī novadā dzimusi
viena meitenīte.
Sveicam vecākus!

Lāpu gājiens Viesatās 11.11.2019.

Kopā būšanā ir spēks!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

..šai naktī zvaigznes snieg –
Balts zvaigžņu sniegputenis...
Tās zvaigžņu Sējējs zemes Tumsā kaisa,
Lai visiem tiek –
Lai katram sava zvaigzne!
		
/E. Ķezbere/
Ziemassvētku laikā, katrs vēlamies saņemt mīļumu, vēlamies
būt priecīgi un gaidām brīnumu, visvairāk šo laiku gaida mūsu
jaunā paaudze, tas ir bērni, jo viņiem šis ir pārsteigumu un brīnumu laiks.
Jau ilgus gadus šajos svētkos Ziemassvētku vecītis apciemo mūsu
pašvaldībā dzīvojošos bērnus un bērnus invalīdus, vientuļos pensionārus, pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Jaunpils novadā Ziemassvētku pasākumu norisi organizē
pensionāru Biedrība “Jaunpils”, aicinām Jūs atbalstīt Ziemassvētkus Jaunpils novadā!
Rekvizīti: Pensionāru Biedrība ”Jaunpils”
Reģ. Nr. 50008167691
Nr. LV79HABA0551036381064
Labdarības pasākumiem Ziemassvētkos.
Tāpat kā iepriekšējos gados, ikvienam Jaunpils novada bērnam,
vēlamies sarūpēt saldumu paciņas ~ 430 bērniem. Organizēsim
svētku pasākumus gan pirmskolas bērniem, gan pensionāriem
Viesatās un Jaunpilī. Sarūpēsim dāvanas 11 bērniem invalīdiem,
33 vientuļajiem pensionāriem, 12 pensionāriem pansionātos.
Pensionāru Biedrība ”Jaunpils” pateicas visām Jaunpils novada
iestādēm, uzņēmējiem un privātpersonām par iepriekšējā gadā
izrādīto atsaucību un finansiālo atbalstu Jaunpils novadā rīkotajās
Ziemassvētku labdarības akcijās!
Lai prieks ienāk katrā sirdī un mājā!
Ar cieņu, Pensionāru Biedrība ”Jaunpils” valdes locekle
Austra Sipeniece
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 13.11.2019. Atbildīgā par izdevumu
Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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Arī Jaunpilī uzstādīts OMNIVA pakomāts.
Tas atrodas pie veikala Jaunpils “TOP” adresē “Jāņkrogs”
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Lai droši un patīkami gan nosūtīt, gan saņemt sūtījumus!
Paldies Omniva Latvija!

Jaunpils novada domes Ziemassvētku vecītis
Aicina pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus
(Pase vai ID karte)
Jaunpilī -domes kasē pie Ilzes Zorikas,
Viesatās -pie pārvaldes vadītājas Vitas Petrovas
saņemt Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,-)!
Lūdzu kasēs ierasties līdz 19.decembrim
Novada sociālais dienests
Telefons 63180959 vai 63107068
Un pēkšņi tāds klusums,
Ka saule apstājas debesmalā
Un arī stāv elpu aizturējusi.
/I. Ziedonis/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
Veltu Skricku, Vilmu Arbidāni, Annu Strukovu,
Māri Lagzdiņu pēdējā gaitā pavadot.
Kad zeme aizver vārtus aiz sevis,
Tos atverot debesīs,
Vistuvākie, vienatnē skumstot bez tevis,
Tev lūgšanas aiznesīs.
/Rasma Urtāne/

Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu
biedrības biedrei
Astrīdai Busovcovai
brāli mūžībā pavadot.
Pensionāru Biedrība „Jaunpils”

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi
var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde,
ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

www.jaunpils.lv

