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Sirsnīgi sveicu Jaunpils novada iedzīvotājus mūsu valsts 
lielākajos svētkus - Latvijas Republikas gadadienā!

Novēlu saglabāt ticību savai tautai, lepoties ar saviem un līdzcilvēku 
labajiem darbiem un sasniegumiem. 

Lai ticība savam spēkam, drosme, pašaizliedzība un mīlestība 
ir vadmotīvs mūsu ikdienas dzīvē. 

Dāvāsim labus darbus, gaišas domas un patiesu sirds siltumu 
mūsu Latvijai dzimšanas dienā!

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere

Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.
   /L. Breikšs/

Vēsāki rīti, siltāki džemperi, sārtāki vaigi, garšīgāka tēja, la-
bas grāmatas, garas pastaigas, krāsaina pasaule- klāt ir rudens. 
Latvijas zelta rudens ir tik skaists, bet īss. Novembrī- patriotis-
ma mēnesī- vairāk kā citos atceramies Latvijas tautas varoņus.

Jaunpils teikas gaida lasītājus. 31. oktobrī Leģendu nakts ie-
tvaros notika grāmatas atvēršanas svētki. Par pili, Jaunpils baronu 
dzimtu, baznīcu un tuvākajiem kalniem- Karātavu kalniem un El-
les kalniem ir ļoti daudz teiku un nostāstu. To skaita ziņā Jaunpils 
ierindojas tūlīt aiz Dundagas pils. Pazemes ejas, akmeņi, kas no-
svīst pirms laika maiņas, muižkunga Rekes īpatnības. Tie ir tikai 
daži nostāsti, kuri sagatavojot izdevumu ir papildināti ar mūsdienu 
stāstiem, ar nostāstiem no 20. gadsimta 30-tajiem gadiem, ar stās-
tiem no Viesatu puses.Grāmatas veidošanā lielu ieguldījumu veica 
Sandra Šteina un Sivija Silāre. Grāmatas pēdējās lappuses atstā-
tas, lai tās varētu papildināt ikviens lasītājs ar savu piedzīvoto vai 
dzirdēto stāstu. Grāmatā centāmies saglabāt jaunpilniekiem rak-
sturīgo, sulīgo, interesanto runas stilu un izmantotos vietvārdus. 
Grāmata maketēta izdevniecībā Hromets poligrā�ja. bet iespiesta 
Jelgavas tipogrā�jā. Lasīsim, stāstīsim tās saviem bērniem un maz-
bērniem un leposimies ar tām, lai tās pietiktu kā mūsu, tā tautas 
mūžam. 1.novembrī skaistā izdevuma prezentācija notika Viesatu 
kultūras namā. Apmeklētāju atsaucību abiem pasākumiem bija lie-
la. Grāmatu būs iespējams iegādāties Jaunpils muzejā.

Grāmatas “Jaunpils teikas” atvēršanas svētki 31.10.2015. Ligija Rutka pa-
sniedz grāmatu Ligitai Ginterei, izsakot pateicību par atbalstu grāmatas tap-
šanā

Krišjānim Baronam-180. 1.novembrī ar pasākumu “Ar tau-
tas dziesmu sirdī un plaukstās “atzīmējām Barontēva jubileju. Kr. 
Barons izcils mūsu novada dižvīrs –folklorists, viens no dižajiem 
jaunlatviešiem. Savu mūža lielāko dzīves daļu Krišjānis Barons vel-
tījis latviešu tautasdziesmu vākšanai un kārtošanai, kam par pa-

matu izvēlējies cilvēka mūža ritumu no dzimšanas līdz aiziešanai 
mūžībā. Šis pasākums Struteles un Viesatu pusē iezīmējas trejādi 
īpašs. Pirmkārt kā viņa dzimtā puse, tāpēc daudzināms kā Jaunpils 
novadnieks. Otrkārt – pie Struteles muižas, atzīmējot Kr. Barona 

150. jubileju tika atklāts piemiņas akmens un iestādīts ozoliņš un 
treškārt-muiža kalna pakājē Im. Ziedoņa koku atbrīvotāju grupa 
pie milzīga ozola, kas šobrīd sasniedzis 5. 90 metrus apkārtmē-

Piemiņas dievkalpojums Struteles baznīcā 01.11.2015.
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Pasākuma dalībnieku kopbilde pie Struteles muižas 01.11.2015.

Ugunskrusta prievītes apvīšanu ap Im. Ziedoņa dižozolu Strutelē 01.11.2015.

 Pasākuma dalībnieki Viesatu kultūras namā 01.11.2015.

Tukuma mūzikas skolas koklētāju ansamblis Viesatu kultūras namā 
01.11.2015.

rā 1984.gada jūnijā novietoja piemiņas akmeni Krišjānim. Tā nu 
Strutele kļuvusi par simbolisku abu dižvīru tikšanās vietu. Pasā-
kums sākās ar svētbrīdi Struteles baznīcā, kurā mazais Krišjānis 
kristīts. Baznīcā un vēlāk Viesatu kultūras namā bija aplūkojama 
Viesatu bibliotēkas vadītājas Sandras Šteinas sagatavotā izstāde. 
Pasākums turpinājās pie Dainu tēva 150 jubilejas piemiņas akmens 
Struteles muižā, kur atmiņas mijās ar tautas dziesmām un simbo-
lisku prievīšu iesiešanu ozoliņā un ugunskrusta prievītes apvīšanu 
ap Im. Ziedoņa dižozolu. Simboliskais tautas dziesmu kamoliņš 
mūs aizveda uz pasākuma noslēgumu Viesatu kultūras namā, kur 
šobrīd iekārtota Kr. Baronam veltīta piemiņas istaba. Visi pasāku-
ma dalībnieki tika sagaidīti un cienāti ar spēcinošo Spēka zupu, 
bet Tukuma mūzikas skolas koklētāju ansamblis priecēja ar latviski 
mediatīvām melodijām. Paldies pasākuma viesiem, atbalstītājiem, 
veidotājiem. Šajā dienā mēs ne tikai godinājām Krišjāni Baronu, 
bet arī paši guvām dzīvesprieku un spēku kopīgi sadziedoties ar 
folkloras kopām Viesi un Dzedziedas un atgādinot viens otram 
dainās ierakstītās vērtības. Īpaša pateicība visiem, kuri palīdzēja 
pasākuma sagatavošanā un norisē-Jaunpils novada domei-priekš-
sēdētājai L. Ginterei, P. Baranovskim, I. Zorikai, B. Rasai, Viesatu 
pagasta pārvaldes vadītājai- V.Petrovai, labiekārtošanas nodaļas 
vadītājam Gv. Leiburgam,J. Siricam, U. Kunkulbergam, Im. Jau-
cim, P/a “Jaunpils” direktorei Kr. Liepiņai un kolēģiem- S. Šteinai, 
I. Kalviņai, V. Bierandam, SIA “Jaunpils Pils “kafejnīcas kolektīvam 
un vadītājai S. Zariņai, mācītājam J. Saulītem, Z.un A. Šāginiem, 
M. un M.Ķergalvjiem, I. Strautiņai, Struteles muižas saimniecei I. 
Evansai un muižas sargam, pašvaldības policijas brīvprātīgajam 
kārtības sargam A. Dārziņam, šoferiem St. Bugaičukam un J. Līv-
manim, folkloras kopai “Viesi”vadītāja A. Puriņa, Olaines folkloras 
kopai “Dzedziedas” vadītāja S. Silāre, Jaunpils- Viesatu mazpulkam 
vadītāja L. Bierande, Tukuma mūzikas skolas koklētāju ansamblim 
vadītāja D. Bleikša un protams visiem lieliskajiem pasākuma ap-
meklētājiem no Jaunpils, Viesatām.

Lāčplēša stunda- kā katru gadu 11. novembra rīta pusē kopā 
ar Jaunpils vidusskolas jauniešiem dosimies uz Rubuļu kapiem, lai 
godinātu brīvības cīnītāju Pēteri Priedīti. Jaunpils muzeja ekspozī-
ciju zālē būs izstāde, kas veltīta Jaunpils Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieriem, kuri saistīti ar Jaunpili.

Izbraukšana uz Rubuļu kapsētu ar autobusu no Jaunpils vidus-
skolas. Visus aicinām pievienoties!

Muzeja darba aktivitātes.
Aizvadītajā mēnesī tika veikts nopietns ieguldījums muzeja 

krājuma vērtīgu un senu priekšmetu restaurācijā, kā arī veikti vēs-
turiskās ekspozīcijas anotāciju tulkojumi angļu valodā, lai veicinā-
tu muzeja vēsturiskās informācijas pieejamību.

 Nemitīgi cenšamies papildināt savas zināšanas dažādos kur-
sos un pieredzes apmaiņas braucienos. Muzeja krājuma vadītāja 
Zinta Arika piedalījās braucienā uz Poliju un Vāciju, lai iepazītos 
ar dažādiem piļu un muižu apsaimniekošanas veidiem un dažādu 
restaurācijas procesā esošu muzeju iespējām. 

 Muzeja vadītāja Ligija Rutka piedalījās tālākizgklītības kursu 
nodarbībā “Stratēģiskā plānošana radošo industriju un muzeju 
kontekstā”. Kursus vadīja Žanete Grende. Galvenā atziņa, savādāk 
paskatīties uz lietām muzeja darbībā un izcelt savas vietas unika-
litāti un vērtības, neaizmirstot par savu nepārtrauktu izglītošanos. 
No 31. oktobra Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē aplūkojama izstā-
de “Sumināts, Barontēv!”.

Informāciju sagatavoja:Ligija Rutka Jaunpils muzeja vadītāja.
Foto:B. Rasa

Muzeja ziņas. turpinājums no 1.lpp. 

MUZEJA ZIŅAS

Simbolisko prievīšu iesiešanu ozoliņā pie Struteles muižas 01.11.2015.
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DOMES LĒMUMI

2015.gada 29. oktobra novada domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

Pieņēma lēmumu par izmaiņām Bā-
riņtiesas sastāvā. Palielināja Jaunpils nova-
da Bāriņtiesas locekļu skaitu no trijiem uz 
pieciem. Par bāriņtiesas loceklēm ievēlēja 
Dzidru Krastiņu un Martu Grīnfeldi. 

Apstiprināja apbalvojamās personas, 
kuras tiks godinātas LR proklamēšanas 97. 
gadadienas pasākumā š. gada 17. novembrī 
Jaunpils pilī. 

Apbalvojuma 
kandidāts

Ierosinātājs

Dzidra Krauča Pensionāru biedrība 
„Jaunpils”

Valērijs 
Kazmins

Labiekārtošanas no-
daļas vadītājs, Jaunpils 
muzeja darbinieki, 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Silva Nordena p/a „Jaunpils”
Agris Smelteris SIA „Līvas grupa”

Grīnfogele 
Sarmīte

Biedrība „Dzīpars”

Smeltes un 
Zonbergu 
ģimenes („Oš-
nieku” saime)

Viesatu pagasta iedzī-
votāji

Dzidra 
Krastiņa

Dārzkopju biedrība

Sandra 
Prontekere

Jaunpils pasta nodaļas 
kolektīvs un novada 
iedzīvotāji

Aurika 
Bogataja

Jaunpils vidusskola

Gunta Bondere SIA „MC” Jaunpilī un 
iedzīvotāji

Vita Leite Pensionāru biedrība 
„Jaunpils”

Arnis Lapsa A/S „Misas kūdra”, 
Jaunpils iecirknis un 
iedzīvotāji

Maiga 
Minčonoka

Biedrība „Vīgriezes”

Rita Jēkabsone Jaunpils vidusskola
Noteica pašvaldību savstarpējos norē-

ķinos pielietojamos izcenojumus vienam 
audzēknim ar 2015.gada 1. septembri. 
Jaunpils vidusskolā viena audzēkņa izmak-
sa mēnesī - EUR 71,50, PII „Zemenīte”- 
EUR 106,82.

Nolēma Veikt Sudraba ielas tilta pāri 
Rūšu strautam pie „Jaunkalniem”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, konservāciju. Ne-
pieciešamo �nansējumu segs no autoceļu 
uzturēšanas fonda.

Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 
9 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos 
Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības bu-
džetu 2015.gadam ”.

Nolēma no četrām personām piedzīt 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, pie-
dziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu.

Veica izmaiņas ar Jaunpils novada do-
mes 2012.gada 21.marta sēdes lēmumu 
„Par pašvaldības autoceļu un ielu saraks-
tiem” apstiprinātajā sarakstā :

- samazināja „C” grupas ceļa „Gravas-
Brandavas” (sarakstā Nr.17.) garumu no 
0,90 km uz 0,30 km. 

- papildināja sarakstu ar jaunu „C” 
grupas ceļu „Uz Rogaiņiem”, garums 0,30 
km, ceļa klātnes platums 3,6 m, segums – 
grants. 

-samazināja „C” grupas ceļa „Skalbes 
ceļš ” Viesatu pagastā ceļa garumu no 0,75 
km uz 0,45 km. 

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Timotiņi”, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Lai veicinātu Jaunpils kultūrvēsturiska 
mantojuma saglabāšanu, sekmētu infra-
struktūras un tūrisma attīstību, nolēma 
iegādāties īpašumu „Jaunpils Dzirnavas”. 
Uzdeva Nekustamo īpašumu vērtēšanas 
komisijai vienoties ar pārdevēju par pašval-
dībai izdevīgu minētā nekustamā īpašuma 
cenu.

Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma 
(zeme kopā ar būvi) „Medulāji”, platība 
0,19 ha, atsavināšanas procedūru. Uzdeva 
Dzīvokļu komisijai risināt jautājumu par 
citu īres dzīvokļu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma „Medulāji” dzīvokļu īrniekiem. 

Nolēma uzsākt Jaunpils novada attīstī-
bas programmas 2012. – 2018. gadam  rīcī-
bas plāna un investīciju plāna aktualizāciju.

Nolēma divām personām segt trans-
porta izdevumus

Apstiprināja atlases kritērijus pašvaldī-
bas autoceļiem, kuri tiks izvēlēti pārbūvei, 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” pro-
jekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Jaun-
pils novadā” ietvaros.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Vecvaldavas” zemes gabalu. Atdalītajam 
zemes gabalam piešķīra jaunu nosaukumu 
„Miķelīši”. 

Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā 
iepazīties un audioierakstu noklausīties var 
domes mājas lapā www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Izpilddirektora P. Baranovska informācija 
par paveiktajiem darbiem

Oktobrī esam krietni strādājuši, lai pa-
beigtu vēl šogad paredzētos darbus. 

Redzamākais projekts, kas tika pabeigts 
oktobrī parakstot pieņemšanas nodošanas 
aktu, ir Rūšu strauta gultnes atjaunošana, 
tam pieguļošo meliorācijas sistēmu sakār-
tošana un slūžu atjaunošana. Darbus kva-
litatīvi un paredzētajā laikā veica SIA “Ceļu 
būves sabiedrība “Igate”.  

Tika veikta “Jaunkalnu” ēku nokrišņu 
ūdens novadīšanas sistēmas izveide ēku ār-
pusē un veikts remonts apkures katla telpā, 

lai uzlabotu ventilāciju un novērstu mit-
ruma iekļūšanu tajā. Darbus ātri un kva-
litatīvi veica SIA ”Rotas”.   Vēl ir paredzēts 
nomainīt katlu, jo patreizējais ir savu laiku 
nokalpojis.  

Oktobra beigās uzsākām darbus Sud-
rabu ielas tilta pie “Jaunkalniem”, pamatu 
konservācijai, lai novērstu tilta konstruk-
ciju tālāku bojāšanos. Konservācijas dar-
bus veic SIA “Sinots”. Nākamgad taisīsim 
projektu tilta atjaunošanai virsūdens daļā 
un tad arī veiksim atjaunošanas darbus. 

Jau līdz 10.11.2015. betonēšanas darbi tiks 
pabeigti un tad taisīsim ciet slūžas pie Dzir-
navām, lai uzpludinātu ūdenskrātuvēs pa-
redzēto ūdens līmeni. 

Bija paredzēts ar nelieliem betonēšanas 
darbiem atjaunot arī tiltu pie Tauru mājām, 
taču veicot apsekojumus eksperti konstatē-
ja, ka tas nav lietderīgi, jo tilts ir tādā stā-
voklī, ka nelieli darbi nedos vēlamo efektu 
un ir nepieciešams veikt lielus darbu apjo-
mus, kas bez projekta nav iespējami, līdz 
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DOMES LĒMUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
„Par grozījumiem Jaunpils novada domes 

2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”

Jaunpils novadā 2015. gada 30. septembrī

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils 
novada pašvaldības nolikums ” šādus grozījumus:

1. Apakšpunktu Nr. 13.1. papildināt ar apakšpunktu: 
13.1.10. Medību koordinācijas komisija.
2. Pantu Nr. 123 papildināt ar punktiem:
123.8 Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisija;
123.9. Medību koordinācijas komisija.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” no-
saka atsevišķu pārvaldes  funkciju pildīšanai izvei-
dotās komisijas un administratīvo aktu izdošanas 
kompetenci.

2014. gada 26. maija Ministru Kabineta noteiku-
mu  Nr. 269    “Noteikumi par medījamo dzīvnieku 
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordi-
nācijas komisijām” 2. punkta nosacījumi nosaka, ka 
pašvaldībai jāveido komisija.

 Saistošie noteikumi Nr. 1 „Jaunpils novada paš-
valdības nolikums” jāpapildina ar komisijām, kuras 
tiesīgas izdot administratīvos aktus

2. Īss saistošo 
noteikumu 
satura izklāsts

Ņemot vērā, ka šāda komisija nav paredzēta Sais-
tošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldī-
bas nolikums”, ir jāveic grozījumi, jo tiek izveidota 
jauna komisija: Medību koordinācijas komisija.

Saistošos noteikumus papildina ar komisijām, 
kuras tiesīgas izdot administratīvos aktus: Lauk-
saimniecības zemju darījumu komisija un Medību 
koordinācijas komisija

3. Informācija 
par plānoto 
saistošo notei-
kumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija 
par plānoto sais-
tošo noteikumu 
ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nerada ietekmi

5. Informācija 
par adminis-
tratīvajām 
procedūrām

Nerada ietekmi

6. Informācija 
par konsultāci-
jām ar privāt-
personām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

ar to šogad tiltam uzliksim svaru ierobežojošas zīmes 3.5 to, un 
skolēnu autobusa maršruts jau ir izveidots tā lai tilts nav jāšķērso. 
Par tilta atjaunošanas projekta pasūtīšanu un iespējamajiem risinā-
jumiem lemsim nākamajā gadā.   

Tuvojas beigām arī greidera motora remonts, kas bija nepie-
ciešams, jo motors savu laiku nokalpoja.  Plānojam, ka līdz saliem 
paspēsim nogreiderēt visus novada grants seguma ceļus. Vēlos pa-
teikties visiem braucējiem par sapratni un pacietību, kas diendienā 
ir spiesti paciest braukšanu pa nelīdzenajiem ceļiem. 

Līdz novembra vidum tiks pabeigti “Ērģelnieku” sociālā die-
nesta ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbi, mainot tās lietošanas 
veidu. Darbus veic SIA “Kaims”.    

Esam uzsākuši darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas.   
4. decembrī Jaunpilī notiks Latvijas izpilddirektoru kopsapulce.

Informāciju sagatavoja: Pēteris Baranovskis, 
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

Labiekārtošanas nodaļas 
īsziņas

Ciema plāns – kas tas ir, 
kāpēc vajag?

Labiekārtošanas nodaļa oktobrī veica Bikstupes tīrīšanas dar-
bus Kartavkalnos, trūkstošo ceļa zīmju uzstādīšanu, tai skaitā 2p.k. 
kapu un piemiņas vietu zīmju nomaiņu, vaļņa līdzināšanu pie 
Sparvu kapiem, Mīlestības takas posma uzlabošanu ar grants segu-
mu. VAS LVM Kartavkanos veica 8 soliņu uzstādīšanu un tualetes 
uzstādīšanu pie ugunskura vietas.

Plānojam šonedēļ parkā uzstādīt 3 gab. jaunus parka solus, kā 
arī nomainīt kapličā 2 solus.

Labiekārtošanas nodaļas vadītājs: Gvido Leiburgs

Jaunpils novads nav tikai kartē iezīmēta teritorija ar kopīgu 
platību un iedzīvotāju skaitu un centru Jaunpilī. 

Ir Viesatas, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele, Rāvi... Katra no 
šīm vietām ir piedzīvojusi atšķirīgu attīstības pieredzi, katrā 
no šīm vietām ir dzimtas, kuras šajā teritorijā dzīvo paaudzēm, 
taču ir jauni iedzīvotāji ar jaunu pieredzi. Mainījušās saimnie-
ciskās attiecības un īpašumu tiesības. 

Līdz ar to attīstība katrā konkrētā teritorijā iet savu vienrei-
zējo ceļu. Nav ne vienādu attīstības priekšnoteikumu, ne attīs-
tības dalībnieku, viedokļu, ne noteicošo faktoru, un līdz ar to 
arī izvēlēto ceļu. Kāda būs ciema attīstība nākotnē, vai tā būs 
tikai bezpersoniska vieta, kur pārnakšņot, vai vieta, kurā patī-
kami dzīvot, audzināt bērnus, organizēt savu biznesu, aicināt 
ciemiņus...tas lielā mērā atkarīgs tieši no pašiem ciema iedzī-
votājiem, kuri ir gatavi domāt, kuriem ir apņemšanās rīkoties.

Sava ciema attīstības plāna izveide ir IZAICINĀJUMS.
Šobrīd sākam darboties Viesatās un Levestē. Pirmā darba 

grupas tikšanās Viesatās 5.novembrī 13.00 Viesatu klubā un 
12.novembrī plkst.16.00 “Levestes spico” telpās. Aicināts ik-
viens, kuram ir savas idejas ciema attīstībai un apņemšanās 
rīkoties.

22.oktobrī biedrība “Jaunpils RAC “Rats”’ organizēja mācī-
bas „Ciemu attīstības plānošana kā efektīva pieeja vietējās at-
tīstības jautājumu plānošanā un risināšanā” projekta „Stipras 
biedrības – radošs novads”, līg.Nr.3.4-16 aktivitātes 1.5. ietva-
ros. 

Attīstības nodaļas vadītāja: Vija Zīverte
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Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” aktivitātes

Septembra beigās notika Pašvaldību 
stratēģiskās vadības tīkla (T1) sanāksme 
Amatas novadā. Sanāksmē piedalījās P. Ba-
ranovskis, V. Zīverte, I. Lapsa, Dz. Krastiņa 
un B. Rasa. Sanāksmi Amatā atklāja domes 
priekšsēdētājas Elita Eglīte.

Sanāksmes turpinājumā notika disku-
sija un darbs darba grupās par stratēģijā 
izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi rak-
sturojošiem rezultatīviem rādītājiem. 

Tika runāts par mārketinga stratēģijas 
ieviešanas rīcības plānu- veicamajiem pa-
sākumiem, resursiem, atbildīgajiem, kā arī 
laika gra�ku un sasniedzamajiem rezultā-
tiem. 

Lai iepazītos ar veiksmīgiem piemē-
riem mājražošanā, pēc diskusijām pašval-
dību speciālisti apmeklēja SIA “Veselības 
laboratoriju”, kas nodarbojas ar pašmāju 
stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, kā 
arī apmeklēja Amatciemu un tikās ar idejas 
autoru Aivaru Zvirbuli.

Privātmāju ciematā “Amatciems” Ama-
tas novadā aptuveni pēc 20 gadiem būs jau 
vismaz 500 mājas un šī ciemata koncepci-
ja būs prece, ko piedāvāt pasaulei, apgalvo 
projekta īstenotājs A. Zvirbulis. Patlaban 
projektā jau ir uzbūvētas aptuveni 100 mā-
jas un ieguldīts 21 miljons eiro. Autors uz-
skata, ka Amatciems ir pilotprojekts, jo pēc 
20 līdz 30 gadiem pasaulē šādu ciematu būs 

ļoti daudz. Viņaprāt, pēc 20 gadiem Latvijā 
būtu jābūt aptuveni 100 šādiem ciematiem, 
ja tādus atļautu būvēt arī uz valsts zemes.

Savukārt 27. oktobrī T1 sanāksme no-
tika Valmierā. Sanāksmes dalībnieki tika 
informēti par Valmieras pilsētas zīmolve-
dības un mārketinga stratēģijas izstrādes 
gaitu.

Par pašvaldību stratēģisko partnerību, 
mārketinga instrumentiem, zīmolvedības 
piemēriem- kā tūrisma zīmols „Enter Gau-
ja” un zīmolvedības saistību ar vietas kon-
kurētspēju stāstīja Vidzemes Augstskolas 
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultā-
tes docētājs un Valmieras domes deputāts 
Andris Klepers.  

Iepazināmies ar Valmieras pašvaldības 
pieredzi izstrādājot zīmolvedības un mār-
ketinga stratēģiju sadarbībā ar SIA “Alpha 
Baltic”. 

Par Mārketinga stratēģijas rīcības plāna 
teoriju ieskatu sniedza LPS projekta koor-
dinatore Lāsma Ūbele. 

Pēc semināra bija iespēja apmeklēt 
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas torni un 
iepazīties ar vienu no veiksmīgākajiem zī-
molvedības piemēriem Valmiermuižas alus 
darītavas pieredzi. 

Jāteic, ka dalība Norvēģijas un LPS pro-
jektā sniedz lielisku iespēju projektā iesais-
tīto pašvaldību vadībai un darbiniekiem 
mācīties un smelties pieredzi, zināšanas no 
citā pašvaldībām, kā arī dod iespēju dalīties 
savā pieredzē dažādu jautājumu risināšanā. 

Mācīties salīdzinot metode sniedz iespēju 
arī kritiski izvērtēt savu darbu, saskatīt stip-
rās puses un skaidrāk saredzēt tos jautāju-
mus, kuriem jāpievērš lielāka uzmanība, 
kā arī motivē aktīvi strādāt pie lietpratīgas 
pārvaldības veidošanas visās struktūrās.

23. novembrī plkst. 16:00 Jaunpils 
“Ratā” notiks Nākotnes pilsētas spēļu” 
aktīvistu tikšanās, kurā tiks uzsākts darbs 
pie Jaunpils zīmolvedības procesa uzsāk-
šanas. Šajā reizē pieredzē ar mums dalī-
sies un darbu uzsākt palīdzēs mag.soc.sc 
Ainārs Brencis. Ja arī tu esi gatavs aktīvi 
līdzdarboties un dalīties ar radošām ide-
jām, laipni aicināts pievienoties!

25. novembrī projektā iesaistīto pašval-
dību T1 sanāksme notiks Jaunpilī.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmanto-
jot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas �nanšu 
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietē-
jām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stipri-
nāt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu 
mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzinā-
mās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo 
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai no-
stiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties 
salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību 
stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties 
pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadī-
šanas formām. 

Informāciju sagatavoja: 
Baiba Rasa, projekta eksperte

Levestē atklāj atjaunoto sporta laukumu
28.oktobra priekšpusdienā tika atklāts atjau-

notais Levestes ciema sporta laukums. Biedrībai 
„Levestes Spicie” piedaloties NARVESEN SIA 
rīkotajā konkursā „Diena kā piedzīvojums”, kur 
uzvarētāju noteica pēc aktīvākajiem balsotājiem, 
izdevās piesaistīt 2000 EUR projekta realizācijai.

Pie paveiktā jāmin futbola laukuma atjau-
nošana, jauna pludmales volejbola laukuma 
izveide, jauna basketbola groza konstrukcijas 
uzstādīšana, jaunu vingrošanas rīku izvietošana 
un sporta laukuma vides sakopšana.

Liels paldies jāsaka vietējiem uzņēmējiem 
un zemnieku saimniecībām, kas par draudzī-
gām cenām veica zemes darbus. Liels paldies 
Jaunpils pašvaldībai par padomu un nepiecie-
šamās tehnikas nodrošināšanu un, protams, 
Levestes iedzīvotājiem, kas brīvprātīgi piedalījās 
sporta laukuma atjaunošanā. Paldies NARVE-
SEN SIA par lielisko iniacitīvu.
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Projektu konkursa “Darām paši” labie darbi 2015.gadā

Līdz oktobra beigām visi šī gada programmas “Darām paši” 
projekti mūsu novadā ir īstenoti. 12 biedrības varēja piepildīt kādu 
sapnīti gan sakārtojot savu dzīves un darbības vidi, gan ļaujot pa-
darīt daudzveidīgākas aktivitātes.

Nr. 
p.k.

Projekta 
nosau-
kums

Iesnie-
dzējs/ 
vadītājs

Apraksts

1. Atver sir-
di prie-
kam

Pensionā-
ru biedrība 
„Jaunpils” 
/ Austra Si-
peniece

 Marta beigās pensionāru biedrības 
aktīvisti tikās ar Viesatu pagasta iedzī-
votāju grupu un nolēma, ka mācības 
vajadzētu rīkot kopā, tāpēc paredzē-
jām nodarbības gan Jaunpilī biedrības 
“Rats” telpās un noslēguma nodarbību 
Viesatu kultūras namā un noslēguma 
ceremoniju Viesatu Birzītē. Apzinā-
jām un uzaicinājām kursu vadītāju – 
iemīļoto mag. psh., mag. paed. Dainu 
Reinfeldi. Nodarbības notika 7.,14., 
21.jūlijā un 4. augustā un pavisam 
piedalījās 41 dalībnieks. Katrā nodar-
bībā piedalījās no 31-35 dalībnieki. 
No attālām apdzīvotām vietām kursu 
dalībnieki tika atvesti un aizvesti par 
projektā paredzētiem līdzekļiem. No-
darbības ilga 4 akadēmiskās stundas 
un nodarbību starplaikā rīkojām ka�-
jas pauzi par saviem līdzekļiem. 
Mācību kursu laikā apskatījām tēmas 
“Vēlīnā brieduma gadu cilvēks starp 
savām vēlmēm, iespējām un pienāku-
miem uz kārtējā dzīves posma sliekš-
ņa”, trenējām atmiņu ar dažādiem uz-
devumiem, mācījāmies šaļļu un lakatu 
siešanas veidus, apskatījām cilvēkiem 
raksturīgu uzvedības veidus problē-
mu situācijās. Katras nodarbības bei-
gās bija izloze, kuru dalībnieci kursu 
vadītāja Daina aizvedīs mājās un tur 
paciemosies stundas garumā. Nākošā 
nodarbībā ļoti pozitīvi šī vizīte tika at-
spoguļota un mēs ar citām acīm palū-
kojamies uz viņām. 
Pēdējā nodarbībā dalībnieces aizpildī-
ja aptaujas anketu par šādu kursu ne-
pieciešamību un 33 anketās no 35 bija 
vēlme, ka šādi kursi ļoti nepieciešami 
un jāatkārto citu gadu!
Noslēguma nodarbības beigās visām 
kursu dalībniecēm izsniedza apliecību 
par kursu apmeklējumu un biedrības 
“Kamenes” biedres sarūpēja ļoti jauku 
pārsteigumu katrai dalībniecei. (Aus-
tra Sipeniece)

2.  Taciņas 
un Mī-
l e s t ī b a s 
a k m e n s 
j a u n ā 
elpa

 Biedr ība 
„V ī g r i e -
zes’/ Inta 
Krūmiņa

Projekta “Taciņas un Mīlestības ak-
mens jaunā elpa” īstenošanā piedalījās 
55 cilvēki. Projekta sākumā tika no-
sprausta trases kontūra 333m garumā 
un 1,5 m platumā, tālākā gaitā pēc 
traktora darbu paveikšanas sākās tālā-
kavirsmas nolīdzināšana, koku sakņu 
savākšana, kā arī paša Mīlestības ak-
mens atrakšana no zemes, notīrīšana, 
skatu laukuma izveidošana. Darbs vai-
nagojās ar krāšņu un pārdomātu atjau-
notās takas atklāšanu. 
Pēc projekta īstenošanas ir sakopta 
daļa no Jaunpils vēsturiskā parka. Ir 
atjaunots skaists apskates objekts “Ta-
ciņa uz Mīlestības akmeni.” Tas ir visu 
mūsu ieguldījums vides sakopšanā, 
nezaudējot to vienreizējo, skaisto un 
patieso vēstures liecību. Tā ir vieta, ar 
kuru varam būt lepni par savu skaisto 
Jaunpili.

3. U g u n s -
dzēs ē j s , 
nevis ga-
rāmgājējs

J a u n p i l s 
n o v a d a 
brīvprātīgo 
ugunsdzē-
sēju biedrī-
ba/ Ainārs 
Birģelis

Iegādātas 7 kaujas tērpa bikses un 2 
jakas. Noorganizēti 2 pasākumi – ap-
mācības, t.i. ĢIMENES DIENAS PA-
SĀKUMĀ Kartavkalnos 2015.gada 
17.maijā, un Jaunpils vidusskolā mā-
cību trauksme ar evakuāciju, pēc tam 
iepazīstināšana ar ugunsdzēsēju pie-
nākumiem un darbību. 

4. „ D z ī ļ u” 
m ā j a s 
i e e j a s 
d u r v j u 
nojumju 
j u m t u 
un dēlīšu 
n o m a i -
ņa pie 
ba lkona 
s i e n a s 
mājai.

B-ba „Op-
t i m i s t i ” / 
Raivo Al-
tenburgs

Nomainītie mājas 3 ieejas durvju no-
jumju jumti un dēlīšu nomaiņa pie 
balkonu sienas mājai priecē visus 45 
„Dzīļu” mājas iedzīvotājus. Vecajos 
nojumju jumtos bija caurumi. Nok-
rišņu laikā ūdens krājās pie ieejas un 
pagraba durvīm. Tas sagādāja neērtī-
bas iedzīvotājiem nokļūt trepju telpā 
un bojāja betonu pie durvīm. Rude-
ņos, ziemās un pavasaros, mainoties 
gaisa temperatūrai, ūdens sasala un 
pie ieejas un pagraba durvīm veidojās 
ledus, kas krietni apgrūtināja iedzīvo-
tāju un viesu nokļūšanu dzīvokļos un 
bija apdraudējums viņu veselībai. Līdz 
ar nojumju jumtu nomaiņu šīs problē-
mas ir atrisinātas. Raugoties no skolas 
pagalma, ir uzlabots mājas vizuālais 
izskats. 
Projekta īstenošanas laikā, nopirkām, 
nokrāsojām un nomainījām dēlīšus 
mājai pie balkonu sienas. Raugoties no 
ceļa puses ir uzlabots mājas vizuālais 
izskats. 
Darbos pie mājas 3 ieejas durvju no-
jumju jumti un dēlīšu nomaiņa pie 
balkonu sienas mājai aktīvi piedalījās 
visi mājas iedzīvotāji – gan pieaugušie, 
gan jaunieši, gan bērni.
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turpinājums 8.lpp.

5. Nost ar 
„ S ū n u 
ciemu-2’

B - b a 
„Dzintars 
A/ Ilze 
Dakša

„Dzintariņu” mājas iedzīvotāji paveica 
mājas ieeju jumtiņu segumu remontu 
un notekcauruļu galu remontu. Jūnijā 
tik iesākts, bet tikai augustā pabeigts 
jumta noteku tīrīšanas un jumta sa-
kopšanas darbs. Ir apstādināta “Dzin-
tariņu” mājas sienu degradācija. Mājas 
iedzīvotāji spējuši vienoties par stei-
dzamākiem darbiem un ir paši savām 
rokām devuši ieguldījumu savas mājas 
sakopšanā. Tas kalpo par piemēru bla-
kus “Draudzības” mājas iedzīvotājiem 
– rosina uzņemties vairāk atbildības 
par savu kopmāju.

6. D a u d z -
dzīvokļu 
m ā j a s 
„Tālavas” 
abu kāp-
ņu telpu 
remonts.

B-ba „Tāla-
vas 2014”/ 
Arvis Ni-
kolajevs

„Tālavās” dzīvojošie 26 iedzīvotāji ir 
ieguvuši izremontētu, košu un aici-
nošu kāpņu telpu, kurā darbus pavei-
kuši pašu spēkiem. Mājas sakopšana 
veicinā Jaunpils kopējo sakārtotību 
un iedvesmo apkārtējos iedzīvotājus 
rūpēties par apkārtējo vidi.

7. Ve s e l ī -
bas skola 
dabā

b-ba Dzī-
ves un 
v e s e l ī b a s 
skola dabā/ 
Arta Bere-
zovska

Projekta ietvaros tika iegādāti mūzikas 
instrumenti, vingrošans paklāji, brīv-
dabas spēles, kurus izmantoja projekta 
aktivitāšu nodrošināšanai – mūzikas 
instrumentu gatavošanas darbnīcā, 
“Bērnu lauku festivālā’, “Bērnu rado-
šā nometnē laukos”. Kopā, projekta 
aktivitātēs iesaistījās ap 180 cilvē-
kiem.  Mums, kā jaunai biedrībai, šis 
bija pirmais lielais projekts un mūsu 
idejām pusgads bija par īsu. Viss tur-
pinās, biedrībai top nākamie mērķi 
un vijās jaunas idejas, kā iesaistīt vie-
tējos iedzīvotājus un sadarboties ar 
citām līdzīgi domājošām biedrībām, 
lai virmotu pozitīvas emocijas vietējā 
novadā. Nometne un bērnu lauku fes-
tivāls ir mūsu lielākais prieks, jo ļauj 
pilsētas bērniem apgūt jaunas radošas 
prasmes, iepazīties ar Jaunpils novadu 
un kaut nedēļu izbaudīt lauku gaisot-
ni, par ko mēs priecājamies ikdienas. 
(Arta Berezovska) 

8. Mūsmā-
jas -4

B i e d r ī b a 
„Tē rc e s” / 
Gints Ru-
bīns

Projekts tika īstenots mājā, kurā dzī-
vo 50 dažāda vecuma iedzīvotāji, kuri 
ieguvuši drošāku un sakoptāku dzīves 
vidi. Aizslēdzamas pagraba durvis pa-
sargās pagrabus no nevēlamu personu 
iekļūšanas un labāk nodrošinās mā-
jas siltumefektivitāti. Uzstādot kāpņu 
margas, ieguvēji ir tieši vecāka gadagā-
juma mājas iedzīvotāji un bērni, jo ie-
guvuši drošākas pārvietošanās iespē-
jas. Uzstādot bērnu laukumā papildus 
rotaļu elementus, ieguvēji ir jaunās 
ģimenes ar maziem bērniem, kuras 
dzīvo mājā ”Tērces “, kā arī blakus eso-
šajās mājās. Projekta īstenošanas laikā 
“Tērču” mājas vīrieši sadarbojoties ar 
biedrību “7balles” paši veica darbus 
izmantojot “7 baļļu” aprīkojumu un 
Kaspara konsultācijas.

9. Br uģēt a 
stāvlau-
k u m a 
i z v e i d e 
iepretim 
Jaunpils 
baznīcai

J a u n p i l s 
ev.lut.baz-
nīca/ Mār-
tiņš Ķer-
galvis

Draudze šo projektu veica kā 2012.
gada projekta turpinājumu, veicot 
laukuma bruģēšanu 119 m2 platībā, 
kurš ļoti aktuāls baznīcas apmeklētā-
ju nokļūšanai baznīcā sausām kājām. 
Šobrīd sakārtoto vietu izmanto gan 
kājāmgājēji, gan tūristu autobusi ap-
meklētāju gaidīšanai meklējot no tvei-
ces ēnaināku stāvvietu.

10. Ar sau-
sām kā-
jām līdz 
mī lest ī -
bas ak-
menim

B-ba „Bal-
tais laimes 
l ā c i s ”  / 
Ingars Lie-
piņš

Sadarbojoties ar biedrību “Vīgriezes” 
darbojās taciņas uz Mīlestības akmeni 
atjaunošanā, nodrošinot jaunu solu iz-
gatavošanu, kuri objektā tiks novietoti 
pavasarī.

11. Esi ra-
d o š s - 
piedalies!

B-ba „Ka-
m e n e ” / 
S a n d r a 
Šteina

Viesatu pagasta biedrība „Kamene” 
piedalījās projektu konkursā ar pro-
jektu „Esi radošs-piedalies!”, kura 
mērķis bija iesaistīt Jaunpils novada 
iedzīvotājus un citus interesentus ko-
pīgā prieku radošā procesā izgatavojot 
apsveikuma kartiņas, grāmatzīmes, 
fotorāmīšus ar ornamentu motīvu 
kancelejas caurumotājiem un reljefa 
veidotājiem. Rezultātā tika organizē-
tas 5 radošās nodarbības 310 cilvē-
kiem : Mazpulku vasaras skolas da-
lībniekiem, Jaunpils viduslaiku svētku 
dalībniekiem, Viesatu pagasta svētku 
dalībniekiem, Viesatu pagasta biblio-
tēkas apmeklētājiem un domes radošo 
sanāksmju dalībniekiem.

12. Darbosi-
mies kre-
atīvi

B-ba „Dzī-
pars”/ Vel-
ga Pavlov-
ska

Biedrība „Dzīpars” projektā izgatavoja 
koka galdus nodarbību telpai. Tos iz-
gatavoja biedrība „7 balles”. Interneta 
veikalā no SIA „Averto” tika iegādāta 
tirdzniecības nojume āra pasākumu 
nodrošināšanai. Lai kreatīvi darbotos, 
projektā tika paredzēti divi seminā-
ri. Viens no tiem bija „Senā prasme 
– dzijas krāsošana ar augu izcelsmes 
krāsvielām”. Seminārs notika 4.jūlijā 
un tajā piedalījās 19 dalībnieces. Vēl 8 
skatītāji no malas, vēroja nodarbības 
rezultātus. Otrs seminārs „Vilnas vel-
šanas – senā māksla” tika pārcelts uz 
vēlāku laiku, kurš notiks 1. novembrī.

Biedrība “Optimisti”
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turpinājums no 7.lpp.

Tradicionālā Novadu diena Priekuļos

PROJEKTI/AKTUALITĀTES

Projektu konkurss programmā “Darām paši” Jaunpils novadā 
tiek organizēts kopš 2011.gada kā turpinājums “Rata’ īstenotam 
un Nīderlandes fonda KNHM �nansētam projektam 2006., 2008. 
un 2010.gadā. Paveikta virkne labu darbu, kuri priecē gan pašus 
darītājus, gan daudzus novada iedzīvotājus un ciemiņus. Ar šo 

“Mūsmājas -4” biedrība “Tērces”

“Veselības skola dabā”- “lietus koku” orķestris nokomplektēts

“Darbosimies kreatīvi”, biedrība “Dzīpars”

Tālavās projekta darbus sāk ar bēniņu “kultūrslāņa’ likvidēšanu

gadu esam apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” dalībnieki un mūsu 
veikums tiek vērtēts arī apvienības mērogā. Atskatoties uz 5 gadu 
veikumu un dodot “ceļamaizi’ šī gada projektam – uzvarētājam 
piedalīties kopējā vērtēšanā apvienības mērogā (kurš tas būs, lai 
vēl paliek intriga), visu gadu projektu vadītāji tiks aicināti pasāku-
mu 10.decembrī. 

Vija Zīverte

Oktobra nogalē Priekuļu novadā Vidze-
mē norisinājās ikgadējā Novadu diena, kas 
ir tradicionāls pasākums, lai novadu paš-
valdību speciālisti un politiķi kopīgi pul-
cētos forumā un darba grupās apspriestu 
aktuālas tēmas. Šogad tika runāts par bēgļu 
uzņemšanu, pašvaldību sadarbību ar uzņē-
mējiem un izglītības sistēmas attīstību. No-
vadu dienā piedalījās arī Jaunpils novada 
Domes darbinieki: Vija Zīverte, Ita Lapsa, 
Žanete Barone un Baiba Rasa. 

Darbs novadu dienā norisinājās trīs 
darba grupās: iespējamā bēgļu uzņemšana 
pašvaldībās, atbildības sadale starp valsti 
un pašvaldībām; Pašvaldības sadarbība ar 
uzņēmējiem, investoriem, organizācijām. Novadu diena Priekuļos 23.10.2015.
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AKTUALITĀTES

Novada attīstību ietekmējošie faktori, tai 
skaitā specializācija kādā nozarē; Izglītības 
sistēmas attīstība: Izglītības tīkla optimizā-
cija, Izglītības kvalitāte, Karjeras attīstības 
atbalsts – mērķi, esošie risinājumi un izai-
cinājumi.

Pašvaldību vadītāji, pārstāvji un speciā-
listi aicināja pārtraukt nelietderīgās disku-
sijas par kārtējo novadu apvienošanu un 
novadu apvienošanā saglabāt brīvprātības 
principu. 

Jautājumā par bēgļu uzņemšanu, paš-
valdību vadītāji vienojās, ka Valsts līmenī ir 
nepieciešams izstrādāt ilglaicīgu politikas 
plānošanas dokumentu bēgļu un patvēru-
ma meklētāju integrācijas jomā.

Novadu dienas pasākumā bija uzaicinā-
ti piedalīties vairāku ministriju speciālisti 
– Iekšlietu ministrijas, Labklājības minis-
trijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ve-
selības ministrijas un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas. 

Pēc spraigām diskusijām darba grupu 
ziņojumiem, Novadu dienas dalībniekiem 
tika piedāvāta iespēja iepazīt Priekuļu no-
vadu. Apmeklējām skaisto Veselavas mui-

Novadu dienas dalībnieki Veselavas muižā

J. Lūsēns, K. Zadovska, Z. Muktupāvels, J. Saulīte, M. Ķergalve 25.10.2015. Jaunpils baznīcā

žu, Eduarda Veidenbauma muzeju “Kalāči” 
un vienu no skaistākajām Baltā smilšak-
mens iežu atsegumu alām Latvijā –Lielo 
ellīti, kur satikām arī pašu vellu!

Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai 
un Priekuļu pašvaldībai par vērtīgo dienu!

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto:B. Rasa

Kristus, sūtot savus mācekļus sludināt, 
lika tiem sacīt:” Debesu valstība ir tuvu klāt 
pienākusi.” 

Mazu debesu valstības stūrīti mēs varē-
jām piedzīvot skaistajā 25. oktobra svētdie-
nā Jaunpils baznīcā.

Svētdienas dievkalpojums bija kupli 
apmeklēts, mācītāja Jāņa Saulītes aicinā-
ti, kopā pulcējās Jaunpils, arī Džūkstes un 
Lestenes draudžu locekļi, atbraukuši bija 
arī Tukuma, Rīgas Jēzus, Rīgas Mežaparka 
un, iespējams, arī citu tuvējo draudžu ļau-
dis, lai, nosvinējuši dievkalpojumu, varētu 
klausīties tam sekojošo koncertu.

Lai Jaunpils baznīcā atkal skan ērģe-
les… ar šādu domu un vēlējumu Jāņa Lū-
sēna dziesmas spēlēja autors un dziedāja 
Kristīne Zadovska un Zigfrīds Muktupā-
vels, pirms dziesmām īsos vārdos par tām 
pastāstot un aicinot ziedot ērģeļu atjauno-
šanai.

Izvēlētas koncertam, pēc manām do-
mām, bija pašas skaistākās dziesmas – gan 
no rokoperām “Kaupēn, mans mīļais” un “ 
S�nksa”, gan dziesmu cikla ar Māras Zālītes 
vārdiem. Kristīnes un Zigfrīda balsis, elek-
trisko ērģeļu un vijoles pavadījumā skanēja 
gaiši un spēcīgi, klausītāju sejas mirdzēja 
klusā priekā un noritēja arī pa kādai aiz-
kustinājuma asarai.

Koncerta noslēgumā mākslinieki izpil-
dīja brīnišķīgo dziesmu “Lūgšana Ziemas-

svētku vakarā”, kurai vārdus sacerējis dzej-
nieks Leonīds Breikšs, būdams padomju 
režīma ieslodzījumā Astrahaņas cietumā.
Uzliec savas vieglās rokas, aizver gurdās acis ciet,
Tu, kas visas sāpes mokas saviem bērniem līdzi 
ciet.
Lai tie dus, kas noguruši, un kam sirdī izmisums
Tava sirds tak izlējusi mīlestību pāri mums!
Kā gan var vēl sāpēt rētas, naktī karstas asras līt,
Ja Tu pacel rokas svētās, un no viņām zvaigznes 
krīt...

Pēc koncerta mācītājs Jānis Saulīte tei-
ca, ka jūtoties kā Ziemassvētkos – sanākuši 
bija teju trīs simti klausītāju, vairāk, kā ik 
gadu pulcējas uz Ziemassvētku dievkalpo-
jumu. Koncertā tika ziedoti 1286,00 EUR, 
tie tiks izlietoti ērģeļu atjaunošanai.

Paldies māksliniekiem Kristīnei Zadov-
skai, Jānim Lūsēnam un Zigfrīdam Muktu-
pāvelam, paldies Andai Zadovskai, kura at-
saucās aicinājumam un piedalījās koncerta 
organizēšanā, paldies Zintai Mielavai par 
ieceri un darbu koncerta tapšanā!

Paldies Jaunpils pils aģentūrai par ap-
skaņošanas tehniku un Lienei Didrihsonei 
par skaistajām rozēm, ko varējām dāvināt 
māksliniekiem!

Paldies visiem, kuri atnāca uz koncertu, 
dalījās kopīgā priekā par skaisto mūziku un 
ziedoja ērģeļu atjaunošanai!

Paldies Dievam, kurš mums dāvina šos 
debesu klātbūtnes brīžus!

Zane Sapnova, Foto:B. Rasa
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Jaunpils audēju kopai -45

Es savu zemi turu riekšā 

Savu darbību pulciņš uzsāk 1970. gadā. Tā pirmā vadītāja un 
dalībnieču kopā saucēja bija Marija Dravniece. Viņa ar lielu piere-
dzi darbojās Krimuldā un ar tādu pašu vēlēšanos nodibināja pul-
ciņu arī Jaunpilī. Tolaik ar pieredzi bija tikai dažas sievas: Maiga 
Dravniece, Ruta Jansone, Anna Grosmane un Sarmīte Grīnfogele. 
Pārējām aušanas gudrības bija jāapgūst no pašiem pamatiem. Pa 
šiem gadiem mainījās gan pulciņa sastāvs, gan vadītājas. Pirmā 
pulciņa vadītāja bija Veronika Balandīne, kuras vadībā tika orga-
nizētas izstādes Rīgā, Bauskā, Tukumā. Gadu gaitā pulciņā izau-
ga četras daiļamata meistares: Sarmīte Grīnfogele (1977.g.), Ma-
rija Dravniece (1977.g.), Ruta Jansone (1986.g.), Irma Muceniece 
(1988.g.). Mācoties pie Irmas Mucenieces un iegūstot zeļļa prasmes 

1997. gadā Rīgā Amatniecības kamerā meistara diplomu – audējs 
iegūst Velga Pavlovska. Šobrīd Velga rūpējas par amatu prasmju 
nodošanu nākamajam paaudzēm un Jaunpils vārda popularizē-
šanu gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām-vada audēju pulciņu, 
Jaunpils amatu māju un biedrību “Dzīpars” 

Uz jubilejas pasākumu siltus vārdus teikt un sumināt jaunpil-
nieces, ciemos bija sabraukuši viesi un draugi no dažādām Latvijas 
vietām. Jubilejās pasākumā tika prezentēta pulciņa darbība, bet par 
izklaidējošo daļu rūpējās Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas”.

Mīļie draugi, sirsnīgs paldies par sveicieniem, dāvanām un laba 
vēlējumiem!

Velga Pavlovska, Foto: B.Rasa

Jaunpils audēju pulciņa vadītāju Velgu Pavlovsku sveic Jaunpils novada Do-
mes priekšsēdētāja Ligita Gintere 31.10.2015.

Jubilejas pasākuma apmeklētāji 31.10.2015.

Jaunpils audējas jubilejas pasākumā 31.10.2015.

Liepājas aktrišu kopa “Atštaukas” 31.10.2015.

Mazpulcēni ir aizvadījuši darbiem un 
notikumiem bagātu vasaru un rudens cē-
lienu.

6.septembrī devāmies uz Dobeles nova-
da „Pikšām”, lai godinātu Mazpulku dibinā-
tāju Kārli Ulmani. Veidojām ziedu paklāju. 
Ar Sprīdīti un ziedu pakalniem simboliski 
pierādījām, ka, lai kādas zemes izstaigā-
jam, vislabāk tomēr ir mājās. Un „Pikšas” ir 
mazpulcēnu mājas.

Kā katru gadu, arī šogad mazpulcēni 
aktīvi tirgojās. Mūsu mazpulcēni: Demija 
Riekstiņa, Marija, Sīmane, Rihards Spuriņš, 
Kristofers Bierands,Aleksandra Mertena 
prata piesaistīt pircēju uzmanību .

24.septembrī, kopā ar citiem Tukuma 
novada mazpulkiem, apliecinājām savu po-
litisko darbību, jo prezentējām Tukuma un 
Jaunpils novadu mazpulku darbu Tukuma 
novada Domē. Mērķis bija piesaistīt poli-

tiķu un amatpersonu uzmanību, lai gūtu 
atbalstu kopīgu pasākumu organizēšanai, 
jo mazpulcēni sadarbojas un tikai kopīgi 
var veikt nozīmīgus darbus. Mums jāsaka 
liels paldies JAUNPILS novada Domei un 
Jaunpils vidusskolai, ka mūsu aktivitātes 
tiek vienmēr gan morāli, gan �nansiāli at-
balstītas.

Savu darbošanos cenšamies parādīt arī 
Jaunpils novadā. Piedalījāmies Miķeļdienas 



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 11.Novembris 2015 AKTUALITĀTES

Mazpulcēni tirgojas

Mazpulcēni Viesatu k/n Kr. Baronam veltītā pasākumā 01.11.2015.

tirgū, kur mūsu gardumus izpirka ļoti ātri. 
Paldies mammām un vecmammām, kuras 
palīdzēja mazajiem mazpulcēniem sagatavo-
ties šim pasākumam.

Oktobris ir mazpulcēnu vasaras darbu 
atskaites mēnesis, kad jāaizstāv individuālie 
projekti.

16.oktobrī mūsu mazpulcēnus vērtē-
ja skolas direktors Jānis Liepiņš, dārzkope 
Dzintra Augule un Jaunpils Dārzkopības 
biedrības vadītāja Zenta Plezere. 

24.oktobrī Saldus novada Lutriņu pamat-
skolā notika Kurzemes- Zemgales Mazpulku 
Rudens Forums. Šajā forumā ATZINĪBAS 
saņēma Demija Riekstiņa par darbu projek-
tā „Gudrie zirnīši” un Daiga Medvecka par 
projektu „Ģimenes sīpoli”. Demija,strādājot 
šo projektu, bija iesaistījusi visu savu ģimeni. 
Un saskaitīt 10000 zirņus, tas nav joks!!!!

1.novembrī mazpulcēni godināja Dainu 
tēva piemiņu un aktīvi iesaistījās pasākumos 
novadā: apmeklējām dievkalpojumu Strute-
les baznīcā, skaitījām dzeju Struteles muižā 
un pie dzejnieka Imanta Ziedoņa akmens, ar 
tautasdziesmām uzstājāmies Viesatu kultū-
ras namā.

 Novembris ir mūsu valsts svētku mēne-
sis. Kristofers Bierands piedalījās projektu 
konkursā „Karavīrs laikmetu griežos” un 
izveidoja aprakstu par savu vecvecvectēvu 
strēlnieku Žani Bierandu- „Strēlnieks manā 
dzimtā.” Šī konkursa mērķis bija bērnus un 
jauniešus ieinteresēt par savas dzimtas vīrie-
šiem- karavīriem.

5.-6.novembrī Daugavpilī notiks svinīgs 
pasākums „Karavīrs laikmetu griežos” uz 
kuru dosies 7 mūsu mazpulka dalībnieki. 
Šo pasākumu organizē un �nansiāli atbalsta 
Latvijas Republikas Aizsardzības Ministrija.

Tuvojas mūsu valsts divi nozīmīgākie 
svētki- Lāčplēša diena un Latvijas valsts 
dzimšanas diena. Lai ikviens mūsu darbiņš ir 
kā dāvana šiem svētkiem!
   Līga Bierande, 

Jaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja

Pensionāru Biedrībā „Jaunpils”
3. un 4. oktobrī pie mūsu biedrības pie-

redzes apmaiņā ciemojās Ķekavas senioru 
biedrība „Sorbum”, kuras pārstāves iepazi-
nās ar mūsu telpām, darbību un piedalījās 
nūjošanas pasākumos uz Viesatu dabas 
taku un Kartavkalniem. Saņēmam ielūgu-
mu ciemoties Ķekavas apkārtnē, ko labprāt 
izmantosim nākošgad pavasarī, jo plānā ir 
arī nūjošana gar Daugavu.

24. oktobrī ar biedrības „Rats” un mūsu 
biedrības pieredzi mūžizglītībā iepazinās 

biedrība „Vecmāmiņas.lv” no Rīgas. Viņas 
darbojas starpvalstu projektā ar Lietuvas un 
Igaunijas pārstāvjiem, kuri bija šeit. Ciemi-
ņi bija patīkami pārsteigti par mūsu aktīvo 
darbību un uzteica „Rata” vadītājas Vijas 
Zīvertes un pašvaldības atbalstu, ko mēs 
saņemam.

7. novembrī plkst. 18:00 Slampes kul-
tūras namā senioru saiets „Nāk Mārtiņdie-
na”. Izbraucam plkst. 17:00 no pasta lauku-
ma.

10. decembrī plkst. 16:00 Tukuma se-
nioru grupa „Možums” ielūdz mūs kopā 
ar dārzkopju pārstāvjiem uz pasākumu 
Teterevu fonda ietvaros, Raiņa vidusskolā. 
Braucam ar saviem transportiem.

Ja vēlaties organizēti apmeklēt kādus 
kultūras pasākumus Slampes vai Blīdenes 
kultūras namos, lūdzu,iemaksājiet 10 EUR, 
lai varētu savlaicīgi iegādāties biļetes.

Informāciju sagatavoja: Austra Sipeniece
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Leģendu naktī Jaunpils pilī norisinājās klejojumi nostātu un 
teiku gaņģos. Caur nostāstiem un teikām meklēja to atbalsi mūs-
dienās. 

Leģendu nakts atklāšana
Ceļotāji zināmus un nezināmus nostāstus par Jaunpils pili un 

tās baroniem varēja uzzināt ekskursijā ar pils atslēgu glabātāju. 
Jaunpils bibliotēkā pieaugušie pat vairāk kā bērni aizrāvās ar no-
slēpumu uzdevumu risināšanu pie jaukās pils dāmas, raganiņas un 
tautu meitas. 

Noslēpumu meklējumi Jaunpils bibliotēkā 
Mūsdienu atbalss bija atrodama mākslinieces, dizaineres 

Agneses Melbārdes un Latvijas Nacionālā teātra aktrises Zanes 
Dombrovskas interaktīvajā izstādē “krāsĒDiens”, kura ietvaros 
bija  uzstādīti pieci “atmosfērīgi” objekti – siers, brokolis, pupiņas, 
baklažāns un banāns. Tie ne tikai rosināja iztēli, bet ļāva pašiem 
apmeklētājiem mijiedarboties ar notiekošajiem procesiem. 

“Siers” atdzīvoja pils pagalmā
Pasākumā ietvaros bija skatāmas vairākas izstādes: Aijas Prin-

ces gleznu izstāde “Ar mīlestību...”, Kr. Barona 180 gadu atcerei 
veltītu izstādi “Sumināts, Barontēv!”, Ņinas Bondares adīto cimdu 
izstādi “Latviešu rakstu zīmju maģiskais spēks” un Jaunpils audēju 
leģendāro darbu izstādi. Sev līdzi varēja paņemt paštaisītu sveci no 
radošās darbnīcas “7balles”.

Sveču liešanas darbnīca “7balles”
Jaunpils puse ir bagāta ar nostāstiem un teikām, tādēļ viens no 

nozīmīgākajiem notikumiem bija grāmatas “Jaunpils teikas” atvēr-
šanas pasākums. Līdzās senajām teikām jaunajā grāmatā var izlasīt 
stāstus, kuri saglabājušies Jaunpils pagasta hronikā, 20. gadsimta 
20.-30. gadu stāstus. Grāmatas “Jaunpils teikas” sastādītājas ir Jaun-
pils muzeja darbinieces Ligija Rutka un Zinta Arika

Ļaudis plūda no malu malām uz Jaunpils pusi. Katrs no viņiem 
bija savos klejojumos pils gaņģos, kad atskanēja dobjš – bunkšs – 
Jaunpils pils lielgabala zalve. Caur teikām, izstādēm, rakstiem, no-
slēpumiem un lielgabala zalvēm Leģendu nakti pavadīja Jaunpils 
pils saime. 

Leģendu nakts ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētā 
akcija, kurā piedalās asociācijas biedri.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Liepiņa Jaunpils pils direktore
Foto: Kristīne Liepiņa

Leģendu nakts Jaunpils pilī

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
Konference
19.oktobrī bibliotēkas darbinieces pie-

dalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Valsts Izglītības satura centra organizētā 
konferencē “Pirmskola, sākumskola, lasīša-
na, patikšana”. Konference deva ļoti daudz 
ierosmes bērnu lasītprasmes veicināšanai 
jau no agrīna vecuma, kā arī ļoti daudz ide-
ju bibliotēkas pasākumu bērniem dažādo-
šanai.

Leģendu nakts
31.oktobrī, Leģendu nakts ietvaros, 

bibliotēkā bija apskatāma Ņinas Bondares 

adīto cimdu izstāde “Latviešu rakstu zīmju 
maģiskais spēks”, kuru deponēja Jaunpils 
Amatu māja. 

Papildus bibliotēka piedāvāja bērniem 
kopā ar vecākiem veikt dažādus uzdevu-
mus: izgatavot sev Gudrības talismanu, 
pierādīt savas zināšanas tautasdziesmās, 
veidot stāstījumu par tēmu “Ja man būtu 
superspējas…” un atklāt vissenākos Jaun-
pils noslēpumus, atrodot trūkstošos vārdus 
teikās par Jaunpili. Bet, lai par uzdevuma 
izpildi saņemtu apstiprinājumu, bija jāpa-
čukst parole. Nopelnot visas četras atzīmes, 

bērni saņēma medaļu “Noslēpumu glabā-
tājs” un balvu – Jaunpils pils kārumu. 

Gleznošanas nodarbības
Ir atsākušās Gleznošanas nodarbības 

bibliotēkas telpās, kuras šajā sezonā pa-
sniedz gleznotāja, mākslas pedagoģe un 
ainavu arhitekte Aija Prince. 

Nākamā gleznošanas nodarbība 15.no-
vembrī no plkst. 11:00 – 14:00 pieauguša-
jiem, maksa 10 EUR un no plkst. 14:00 – 
16:00 skolēniem, maksa 7 EUR.

Pieteikties personīgi bibliotēkā vai zva-
not pa tel. 63182195
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JAUNPILS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA

JAUNPILS VIDUSSKOLAS PADOME

Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētā-

jiem dosies 14.decembrī.
Leveste (pie veikala)  plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:50
Saule (centrā)   plkst. 11:10
Jurģi (feldšerpunktā)  plkst. 11:40
Pasūtījumus lūdzam pieteikt pa telefo-

nu 63182195 vai rakstot uz e-pastu jaun-
pilsbiblioteka@inbox.lv 

Jaunpils bibliotēkai – 125!
Pirmo reizi Jaunpils bibliotēka arhīvos 

minēta 1890.gadā, kad Jaunpilī tika dibinā-
ta Sadraudzīgā biedrība. Šogad, 20.novem-
brī atzīmēsim Jaunpils bibliotēkas 125-to 
jubileju. Uz jubilejas pasākumu ieeja ar 
ielūgumiem. Visiem, kuri vēlas sveikt bib-
liotēku jubilejā, lūgums interesēties pa tele-
fonu 63182195 līdz 13.novembrim.

Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem 

Jaunpils bibliotēkā, darba laika izmaiņām, 
pasākumiem utml., seko un informē drau-
gus sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv 
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbibliote-
ka/ 

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

2015. gadā aprīlī tika nodibināta un 
reģistrēta,, Jaunpils vidusskolas atbalsta 
biedrība”. Tās dibinātāji ir desmit �ziskas 
personas: Ilze Zorika, Irēna Martuzāne, Jā-
nis Liepiņš, Valdis Strods, Māris Krastiņš, 
Dzidra Krastiņa, Ligita Gintere, Andris 
Krūmiņš, Oskars Niedre, Edijs Pahmurkins 
un kā juridiskā persona SIA „Jaunpils pils”. 
Biedrības mērķis: veikt sabiedriskā labuma 
darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, 
kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanu Jaunpils vidusskolā un Jaunpils 
novadā; veicināt Jaunpils vidusskolas ma-
teriāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, sko-
lotāju tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju at-
tīstītu, dalību nacionālos un starptautiskos 
pasākumos (semināros, konkursos, mācību 
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, 

pieredzes apmaiņas braucienos, utt.) un ie-
saisti starptautiskās izglītības programmās; 
attīstīt un paplašināt audzēkņu interešu iz-
glītības un neformālās izglītības iespējas.

Valdē tika ievēlēti: J. Liepiņš, V. Strods, 
Dz. Krastiņa, M.Krastiņš un E. Pahmur-
kins. Par biedrības priekšsēdētāju ievēlēja 
Ediju Pahmurkinu. Biedrības statūti un 
visu kas saistīts ar biedrības darbību tiks 
atspoguļots Jaunpils vidusskolas mājaslapā. 

Risinot Jaunpils Skolas Padomē jautā-
jumus radās doma, ka skolai ir vajadzīgs 
materiāls atbalsts ideju īstenošanai. Radās 
ideja dibināt Jaunpils vidusskolas atbalsta 
biedrību. Mērķu īstenošanai biedrība pie-
dalīsies projektos, bet kā lielāko atbalstu 
sagaida no ziedojumiem. Šeit es biedrības 
vārdā lūgtu Jūs -Jaunpils iedzīvotājus (un 

ne tikai) ziedot Jaunpils vidusskolas at-
balsta biedrībai. Visi kas var atbalstīt bū-
sim pateicīgi. Vairāk tiktu lūgti atbalstīt ar 
Jaunpils vidusskolu saistīti cilvēki (vecāki, 
bijušie skolēni, uzņēmumi u.c.) Ziedojot 
Jūs kā pamatojumu varat norādīt klasi vai 
mērķi, kam Jūs ziedojat. Par naudas izlieto-
jumu informēsim gan Jaunpils vidusskolas 
mājaslapā, gan „Jaunpils Vēstīs”, kā arī gada 
deklarācija būs pieejama.
Rekvizīti:
„Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrības” 
reģistrācijas nr. 40008246169
konta nr. LV30HABA0551040592522
Swedbank

Ar cieņu,
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrības 

valdes priekšsēdētājs - Edijs Pahmurkins.

Jau vairākus mēnešus kā sācies jaunais 
mācību gads. Līdz ar mūsu bērnu mācī-
šanos un citu noderīgu nodarbju atsākša-
nu- skolā darboties atsākusi arī Jaunpils 
vidusskolas Padome. Jau otro gadu nosau-
kums ir nedaudz mainījies, bet tā ir tā pati 
Vecāku dome, tikai paplašinātāka. Padomē 
piedalās visu klašu deleģēti vecāku pārstāv-
ji, kā arī pārstāvji no skolas, pirmskolas un 
Jaunpils domes. 

Ar ko tad nodarbojas Skolas Padome? 
Skolas Padome darbojas pēc skolas izdotā 
reglamenta, kuru var izlasīt Jaunpils vidus-
skolas mājas lapā: jaunpvsk.lv. Reglamen-
ta ietvaros cenšamies risināt sasāpējušās 
problēmas skolā. Pagājušajā mācību gadā 
Padome sanāca uz piecām sēdēm. Visas 
sēdes tiek protokolētas un ar protokoliem 

var iepazīties pie skolas direktora vai Pado-
mes priekšsēdētāja Edija. Jautājumi ir bijuši 
dažādi un esam centušies tos risināt. Sva-
rīgākais, manuprāt, ir siltā ūdens nodroši-
nāšanu skolā. Kurš tiks ierīkots (jābūt jau 
ierīkotam) oktobra skolas brīvdienās. Cen-
šamies risināt arī jautājumus par skolas for-
mu ieviešanu skolā. Tā kā šis jautājums ir 
ļoti radikāls uz šī brīža ģērbšanās fona, tad 
gribētos dzirdēt vairāk vecāku priekšliku-
mus. Lai šo jautājumu varētu ieviest visām 
pusēm pieņemamu un nesāpīgāku �nanšu 
ziņā. Ļoti sāpīga tēma skolā ir mobilie tele-
foni. Ieteiktu izlasīt skolas iekšējās kārtības 
noteikumus, kur ir skaidri atrunāta šo ierī-
ču lietošana un mājās vecākiem izrunāt ar 
saviem lolojumiem par šo ierīču lietošanu 
skolā (it sevišķi stundās). Ir diskutēts un 

pieņemti vairāki lēmumi šajās sēdēs.
 Vecākus es lūgtu būt daudz atsaucī-

gākiem un rakstīt, zvanīt man vai citiem 
padomes locekļiem un izteikt savus priekš-
likumus, ierosinājumus un arī sūdzības. 
Telefonu numuri un e-pasti būs pieejami 
Jaunpils vidusskolas mājaslapā. Centīšos 
pēc katras Padomes sēdes „Jaunpils Vēstis” 
izklāstīt risinātos jautājumus un pieņemtos 
lēmumus.

 Tā kā ir iestājies gada tumšākais laiks, 
sargāsim savus mīļos lolojumus un atgā-
dināsim viņiem par atstarotāju vai vestes 
lietošanu pārvietojoties pa ceļa braucamo 
daļu. Sargāsim sevi!

Vēlot veiksmi,
Jaunpils vidusskolas Padomes 

priekšsēdētājs – Edijs Pahmurkins

Jaunpils pašvaldība uzsāk darbu pie no-
vada zīmola stratēģijas izstrādes. Pirmais 
darba solis ir noskaidrot, ar ko iedzīvotā-
jiem un apmeklētājiem asociējas Jaunpils 
novads.Tāpēc aicinām aizpildīt anketu 
“Asociācijas par Jaunpils novadu”. Anke-
ta ir pieejama mājas lapā www.jaunpils.lv, 

Aicinām piedalīties aptaujā un paust savu viedokli!
Jaunpils novada Domes Draugiem.lv, Face-
book ,Twiter  kontos, vai saitē www.visidati.
lv/1120571960/. Drukātā veidā anketas pie-
ejamas Jaunpils novada Domes Attīstības 
nodaļā  “Ērģelniekos”, Viesatu pagasta pār-
valdē “Viekaļās” kā arī Jaunpils un Viesatu 
pagastu bibliotēkās .Mums ir svarīgs jūsu 

viedoklis. Anketas aizpildīšana aizņems ti-
kai dažas minūtes laika. Atgādinām, anketa 
ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai 
apkopotā veidā.

Paldies par atsaucību!
Baiba Rasa
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AKTUALITĀTES

Viesatu kultūras namam-40

Biedrības “Kamene” aktivitātes

Agrāk kultūras dzīve Viesatās saistīju-
sies ar dažādu kultūras biedrību darbību. 
No 1895.-1926.gadam toreizējā Remtes- 
Viesatu pagastā darbojās 20 organizācijas, 
t.sk. Dziedāšanas biedrība, Raiņa kluba 
Remtes nodaļa, Aizsargu nodaļa, Sarkanā 
krusta biedrība. Biedrības rīkojušas masku 
balles, izrīkojumus zaļumos, teātra izrādes, 
dziedāšanas svētkus muižu labības šķūņos 
un magazīna klētīs.

Viesatās tas noticis: Birzītē, Viesatu pa-
matskolā Birzītē, kura tur darbojās pirms 
kara, Vārnukrogā, Upeslejā, Viekaļās, labī-
bas šķūņos, magazīna klētīs, teiksmainajā 
Stipenieku māju upes ielokā, un 50-tajos 
gados grīda pat iedejota jaunuzceltajā vistu 
kūtī, kur tagad Angārs, un tikai pēc tam tur 
ielaistas tās patstāvīgās iemītnieces vistas.

Pēc 1926.gada, kad daļu Viesatas pievie-
no Struteles pagastam, kultūras centrs kļūst 

Strutele. Arī šeit darbojas līdzīgas biedrības 
un notiek, gan dziedāšanas svētki, masku 
balles, teātra rādīšana, zaļumballes, un deju 
vakari.

No 1951.gada Strutelē kultūras aktivitā-
tes notiek skolas ēkā, kura atradās bijušajā 
pienotavas ēkā Skuju muižā. Skolā vienlai-
cīgi ar skolas kultūras aktivitātēm darbojas 
arī kultūras dzīves vadītājs.

No 1959.gada kultūras dzīve norisinās 
atjaunotajā Struteles muižā, kurā darbojas 
arī Kr.Barona skola, un arī ir kultūras dzī-
ves vadītājs.

70.gadu sākumā kolhozs „Darba spars” 
nolemj, ka jāceļ liels, moderns kultūras 
nams ar vismaz 300 sēdvietām,kur būtu arī 
kolhoza ēdnīca, kantoris, mazā zālītē, bib-
liotēka un pagasta padome .

Tā arī 1975.gada 9.maijā tiek atklāts 
jaunais kultūras nams.

Pirmā kultūras nama vadītāja bija Ilga 
Čilipāne un 1977.gadā ir arī māksliniecis-
kās daļas vadītājs Balodis E. Vēl kultūras 
namā strādājuši Laimonis Ķempelis,Guna 
Valdone,Līga Bierande, Arianda Puriņa, 
Rita Gulbe, Līga Jansone, Sandra Vilimane, 
Velga Rasa, Līvija Kalviņa, Mairita Ansber-
ga, Liene Bēniņa. Par kultūras nama tīrību 
līdz 1995.gadam rūpējas Zo�ja Rasa, pēc 
tam līdz šodienai Māra Zilberte.

Ja kultūras dzīvi varētu salīdzināt ar 
segu, tad tā būtu raibi rūtaina un piepildīta 
ar visām krāsu niansēm kādas vien cilvēki 
pazīst. Un krāsainu to padara kultūras dar-
binieki kuri ir strādājuši un strādā kultūras 
namā, pašdarbnieki un cilvēki, kuri apmek-
lē kultūras nama pasākumus.

Sandra Šteina
Foto: Baiba Rasa

Radošā apvienība-improvizācijas teātris Viesatu k/n 40. jubilejā 17.10.2015. Ceļojam laikā-izspēlējot Māra un Indras Šteinu iepazīšanās laiku!

Tiek sumināti Viesatu k/n bijušie darbinieki 17.10.2015. Atkal dzied Viesatu koris 17.10.2015.

Viesatu pagasta biedrība „Kamene” piedalījās Jaunpils novada 
domes projektu konkursā „Darām paši” ar projektu „Esi radošs-
piedalies!”, kura mērķis bija iesaistīt Jaunpils novada iedzīvotājus 
un citus interesentus kopīgā prieku radošā procesā izgatavojot ap-
sveikuma kartiņas, grāmatzīmes, fotorāmīšus ar ornamentu motī-

vu kancelejas caurumotājiem un reljefa veidotājiem. Rezultātā tika 
organizētas radošās nodarbības 310 cilvēkiem : Mazpulku vasaras 
skolas dalībniekiem, Jaunpils viduslaiku svētku dalībniekiem, Vie-
satu pagasta svētku dalībniekiem, Viesatu pagasta bibliotēkas ap-
meklētājiem.
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“Rata” ziņas novembrim

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktualitātes

Jaunpils LISa bijušo darbinieku „Ražas balle”

 Projekta “Taciņa uz Mīlestības akmeni” atklāšanas pasākums 27.10.2015. Svinīgi lentu griež Jaunpils 
novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

Novembrī “Ratā’ turpinās nodarbī-
bas:

Pirmdienās – angļu valodas klubiņš – 
15.00

Angļu valoda klausītājiem ar priekšzi-
nāšanām – 18.30

Piektdienās – angļu valoda bērniem – 
15.00 un 16.00

Ģitārspēles pamati - 14.00
Esi draudzīgs dabai(radošas nodarbības 

no 7 līdz 15 gadus veciem izglītojamajiem) 
– 14.00

Kustību ilūzijas radīšanas iespējamība 
attēlos (animācija) – 16.00

6.novembrī pl.14.00 – Radošā ho-
roskopa veidošana kopā ar Gunu Misāni 
(Nodarbības “Radošais horoskops” katra 
mēneša pirmajā piektdienā pl.14.00) 

19.novembrī pl.13.00 - Projektu saga-
tavošana un vadīšana iesācējiem (Vija Zī-
verte)

24. novembrī pl.13.00 nodarbība “Kā 
veidot efektīvas un iedarbīgas aktivitātes 
savā organizācijā ” (lektore Lauma Žubule)

25.novembrī pl.16.00 – nodarbība 
“Dāvanu saiņošana’ (Ineta Miķelsone)

 27.novembrī pl.15.00 – Praktiskie rok-
darbi kopā ar Intu Finku (Nodarbības katra 
mēneša pēdējā piektdienā pl.15.00)

29.novembrī pl.13.00 - Ziemassvētku 
laiku gaidot... Labdarības pasākums

Bērniem, vecākiem un senioriem 
„Mirklis Dvēselei - ar Gaismu

un Mieru sirdī” Vadīs Mārīte Šmaukste-
le (pedagogs, režisors, trenere un dziednie-
ce)

27.oktobrī tika atklāta “Taciņa uz Mīles-
tības akmeni”. Tas ir biedrības “ Vīgriezes” 
realizētais pašvaldības atbalstītais projekts “ 
Darām paši”. Visas vasaras garumā, piesais-
tot palīgus, tika čakli strādāts.

 Vislielāko paldies biedrība “ Vīgriezes” 
saka Gunvaldim un Gunai Sproģiem par 
sniegto ziedojumu taciņas pieguļošās ap-
kārtnes sakopšanai. Paldies par idejām, par 
labiem vārdiem, par uzmundrinājumu un 
par doto iespēju sakopt kaut mazu stūrīti 
no mūsu Jaunpils.

Paldies Jaunpils Vidusskolas vecāko 
klašu skolēniem un  skolotājiem par čaklo 
talkošanu.

 Paldies visiem, kas bija kopā ar mums 
strādājot un taciņas atklāšanas svētkos.

 Lai mums viss iecerētais izdodas un 
darbi turpinās!

 31.oktobrī sveicām Jaunpils audēju 
kopu viņu 45 gadu jubilejā. Lai audējām 
nepietrūkst ideju un krāsainu dzīparu dar-
bu turpinot.

 Piedalījāmies Jaunpils muzeja rīkotajos 

grāmatas “Jaunpils teikas” atvēršanas svēt-
kos. Paldies muzeja meitenēm par jauko 
pasākumu, par lielo ieguldīto darbu grāma-
tas tapšanā.

Lai tiem, kas kaut ko dara, pietiek spēka 
un izturības un dzimst arvien jaunas idejas!

Dāmu klubs “ Vīgriezes”

Tā vien gribētos Ražas balli, kura noti-
ka š.g. 30.oktobrī Pilī, nomainīt ar saukli – 
Prieks visiem kopā būt! Vakars, tiešām bija 
skaists, emocionāls un jautrs. Kā senāk, sa-
posušās dāmas un kungi, sēdās pie gariem, 
klātiem svētku galdiem.

Vakaru, uz kuru bija ieradušies 110 
kopā būt gribētāji, ar īsu uzrunu atklāja kul-
tūras nodaļas vadītāja Silva. Tāpat apsvei-
kuma vārdus visiem pasākuma apmeklētā-
jiem teica Domes priekšēdētāja L. Ginteres 
kundze. Visus ieradušos kolēģus uzrunāja 
bijušie saimniecības direktori – Mūrnieka 
kungs un Miezīša kungs. Pēc apsveikuma 
runām, visi tika aicināti baudīt sautētus 
skābos kāpostus ar gardajām Z/S ”Arāji” 
desiņām.

Pēc pirmajiem tostiem un azaida bau-
dīšanas, sākās brašo Bikstu vīru vokālā an-
sambļa koncerts. Ar koncertu pasākumā 
debitēja arī jaunais ansamblis „Ķirsītis”.

Pēc koncerta sākās vakara brīvā daļa pie 
klātiem galdiem ar uzkodām, ko sarūpēja 
Pils krogs. Par muzikālo daļu rūpējās Juris 
Pavlovs.

Visi priecājās par atkalredzēšanos ar 
bijušajiem kolēģiem, dalījās atmiņās, at-
cerējās dažādus pasākumus, darbus un 
nedarbus. Kas vēlējās varēja noskatīties A. 
Lāča �lmu par Jaunpils LIS un apskatīties 
to seno dienu fotogrā�jas, kurās visi izska-
tījāmies ļoti jauni.

Tālāk dejas, kurās vīri izdancināja savas 
sievas un arī bijušās kolēģes.

Lai pasākums varētu notikt, vispirms 
izsaku pateicību visiem ballītes gribētājiem, 
kuri pasākuma izdevumus sedza ar savu 
naudiņu – 10 Eur no personas. Pils zāli bez 
īres maksas mums atvēlēja Domes priekš-
sēdētāja Ligita Gintere, par ko viņai liels 
paldies. Paldies Silvai Nordenai par kul-
tūras programmas sagatavošanu, paldies 
skanošajiem kolektīviem. Paldies Kroga va-
dītājai Sandrai Zariņai un viņas komandai 
par sarūpēto mielastu. Paldies Austrai un 
Mārītei, kas noorganizēja �lmas parādīša-
nu. Paldies Jurim par skaistajiem valšiem 
līdz četriem rītā. Paldies gribās pateikt arī 
Baibai Rasai par pasākuma pareklamēšanu 
avīzītē un sociālajos tīklos.

Inta Sipeniece
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Jaunpils novada pašvaldība paraksta sadraudzības 
līgumus ar trim Moldovas pašvaldībām

Novembris – Valsts svētku mēnesis Jaunpils novadā

Svecīšu vakari 
Jaunpils novadā

Š.g. septembrī projekta „Administratīvi 
teritoriālās reformas un �nanšu decentra-
lizācijas sinerģija labas pārvaldības stipri-
nāšanai Moldovā” ietvaros Jaunpils novada 
Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere vieso-
jās Moldovā, savukārt 28. oktobrī Moldovas 
delegācija viesojās Jaunpilī. Viesi tika iepa-
zīstināti ar pašvaldības darbu, tika diskutēts 
par kopējo un atšķirīgo pieredzi pašvaldību 
attīstības jautājumos. Lai prezentētu Jaun-
pils bagāto kultūrvēsturisko mantojumu un 
amatu prasmes, klātienē aicinājām apmek-
lēt Amatu māju un Jaunpils pili. 

Ņemot vērā abu valstu efektīvo likum-
došanu, savstarpējo cieņu un kopīgos rīcī-

bas pamatprincipus, Jaunpils novada Do-
mes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Mol-
dovas pašvaldību: Cahul, Andrusul de Jos, 
mērs Gheorghe Pralea, Straseni, Radeni 
mērs Petru Rabdau un Stefan Vodă, Feste-
lita mērs Nicolae Tudoreanu parakstīja sa-
draudzības līgumus, lai attīstītu sadarbību 
dažādās jomās, un vienojās par sekojošo:

- veicināt pieredzes apmaiņu, lai uzla-
botu darbību vietējo ekonomikas, sociālās 
un ekoloģiskās attīstības programmu saga-
tavošanā un ieviešanā; 

- radīt iespējas ieviest kopīgus projektus 
vietējās ekonomikas, sociālo jautājumu, pa-
kalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem jomās, 

lai paaugstinātu mūsu pašvaldību ekono-
misko potenciālu;

- organizēt kopīgus pasākumus, lai iz-
platītu moldovu un latviešu nacionālās 
tradīcijas un popularizētu kultūras man-
tojumu starp iedzīvotājiem, kā arī orga-
nizēt pašvaldības kolektīvu koncertus un 
lietišķās tautas mākslas un bērnu mākslas 
izstādes; 

- rīkot citus pasākumus, kas palīdzētu 
paplašināt sadarbību. 

Ārlietu ministrija ik gadu izsludina 
grantu konkursu attīstības sadarbības un 
attīstības izglītības projektu īstenošanai sa-
darbībā ar Austrumu partnerības valstīm. 

Jaunpils vidusskolā Valsts svētku 
moto „Lepojies, Latvija!”

9.11. Atklātās patriotiskās audzināšanas 
stundas klasēs. Aicināti piedalīties vecāki, 
kolēģi un citi interesenti (iepriekš informēt 
audzinātāju)

9.11. plkst. 13.30 Atklātā Jaunsargu 
pulciņa nodarbība. 

11.11. plkst.10.50 Piemiņas brīdis Ru-
buļu kapos. Piedalās 10.-12. klašu skolēni, 
Jaunsargi.

11.11. plkst. 18.00 Lāpu gājiens. Lū-
gums līdzi ņemt sveces, lāpas, lukturīšus. 
(gaismiņas)

20.11. plkst. 13.30. Daiļrunātāju kon-
kurss – koncerts skolas zālē „Es mīlu savu 
zemi – Latviju.”

26.11. plkst.12.00 Okupācijas muzeja 
izbraukuma nodarbība 8.-12.klašu skolē-
niem

„LR dibināšana un neatkarības atjau-
nošana” :

30. 11. plkst. 10.05. Aizsardzības mi-
nistrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekci-
ja 10.-12. klašu skolēniem „Kā mēs sargā-
sim Latviju?”

 Viesatu kultūras namā un bibliotekā
No 01.11.-01.12. Viesatu bibliotekā ap-

skatāma izstāde –“11. novembris Lāčplēša 
diena” 

11.11. Plkst. 19:00 pie Viesatu upes lai-
vu piestātnes Atceres pasākums veltīts La-
čplēša dienai. Līdzi ņemt svecītes.

17.11. Plkst. 22:00 Svētku balle Viesatu 
kultūras namā. Spēlēs Zane. 

18.11. Plkst. 13:00 Valsts svētku kon-
certs Viesatu kultūras namā “Gada laikiem 
nākot un ejot- piemini Latviju!” 

 Jaunpils kultūras namā un muzejā
11.11. plkst. 10:50 Jaunpils muzejs 

aicina doties uz Lāčplēša stundu kopā ar 
Jaunpils vidusskolas jauniešiem. Piemiņas 
brīdis Rubuļu kapos, lai godinātu brīvī-
bas cīnītāju Pēteri Priedīti. Izbraukšana uz 
Rubuļu kapsētu ar autobusu no Jaunpils 
vidusskolas plkst. 10:50. Visus aicinām pie-
vienoties!

11.11. Plkst. 18:00 Lāčplēša dienas 
gaismas gājiens. Svinīgs brīdis pie Jaunpils 
vidusskolas, plkst. 18:20 gaismas gājiens 
līdz Jaunpils pils laukumam, plkst. 19:00 
Atceres brīdis pils laukumā, āra kino -vēs-

turiskās piemiņas �lma “4X4 par Brīvību” 
pirmizrāde.

14.11. plkst. 22:00 svētku balle Jaunpils 
pilī, spēlēs grupa “Sienāži” 

Vietas pie galdiņiem pieteikt, zvanot pa 
tel. +371 29296334.

17.11. plkst. 19:00 Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienas koncerts 
Jaunpils pilī. Svētkos uzrunu teiks un Goda 
rakstus Jaunpils novada iedzīvotājiem pa-
sniegs novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere. Koncertā piedalīsies Jaunpils ama-
tiermākslas kolektīvi. 

Apbalvojuma kandidāti: Dzidra Krau-
ča, Valērijs Kazmins, Silva Nordena, Ag-
ris Smelteris, Sarmīte Grīnfogele, Smeltes 
un Zonbergu ģimenes, Dzidra Krastiņa, 
Sandra Prontekere, Aurika Bogataja, Gun-
ta Bondere, Vita Leite, Arnis Lapsa, Maiga 
Minčonoka, Rita Jēkabsone. 

No 11.11.-18.11. Patriotiskās nedēļas 
ietvaros Jaunpils muzejā apskatāma izstāde 
“Brīvības cīņas Latvija  un Jaunpilī”. Izstāde 
veltīta Jaunpils Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieriem, kuri saistīti ar Jaunpili.

Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapsē-
tās iestājas klusuma periods. Kapu kopiņas 
tiek noklātas ar skujām un rotātas ar vaina-
dziņiem, degošu svecīšu gaismā kapu kopi-
ņas ieslīgst mierā līdz pavasarim.

Kristīgajā baznīcā svecīšu vakaram ir 
sava nozīme. Luterāņu baznīcas tradīcijā 
Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svēt-

diena tiek atzīmēta Baznīcas gada pēdējā 
svētdienā, kas ir svētdiena pirms pirmās 
Adventes. Romas katoļu baznīca Mirušo 
piemiņas dienu vai visu svēto dienu atzī-
mē novembra sākumā. Gan luterāņiem, 
gan katoļiem kopīgais ir tas, ka šajās dienās 
dievkalpojumos īpaši piemin savus aizgājē-
jus.

Viesatu pagasta kapos
Sestdien, 21. novembrī

Rāvu kapi  14.30
Vēžu kapi               16.00

Jaunpils pagasta kapos
Svētdien, 22. novembrī

Vītiņu kapi  14.00
Lauku kapi  15.30
Meža kapi  17.00
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Moldāvu delegācija Jaunpils pils pagalmā 28.10.2015.

Stefan Vodă Festelita, pašvaldības mērs Nicolae 
Tudoreanu un Jaunpils novada Domes priekšsēdē-
tāja Ligita Gintere

Cahul, Andrusul de Jos mērs Gheorghe Pralea un Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita GintereStraseni, Radeni pašvaldības mērs Petru Rabdau 
un Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere Grantu EUR 20 572 apmērā saņēma arī 

Latvijas Pašvaldību savienība projekta „Ad-
ministratīvi teritoriālās reformas un �nan-
šu decentralizācijas sinerģija labas pārval-
dības stiprināšanai Moldovā” īstenošanai. 

Projekta ietvaros 25.-31.oktobrī Latvi-
jā norisināsies Moldovas Pašvaldību aso-
ciācijas CALM mācību vizīte, kuras laikā 
Moldovas kolēģi viesojās Latvijas Pašvaldī-
bu savienībā, kā arī vairākās Latvijas paš-
valdībās – Kandavas, Engures, Jaunpils un 
Ventspils novados. CALM pārstāvji tikās ar 
Finanšu ministrijas Pašvaldību �nansiālās 
darbības uzraudzības un �nansēšanas de-
partamenta direktori Intu Komisāri un LR 
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību ko-

misijas locekli Juri Šulcu.
Projekta „Administratīvi teritoriālās re-

formas un �nanšu decentralizācijas sinerģi-
ja labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā” 
mērķis ir veicināt Moldovas vietējo pašval-
dību reformu procesa attīstību, iepazīstinot 
ar Latvijas administratīvi teritoriālās refor-
mas pieredzi un �nanšu sistēmu, un Latvijā 
gūtās pieredzes piemērošanu Moldovā.

Paldies AS “Jaunpils Pienotava” par ie-
spēju viesiem degustēt gardos sierus, pal-
dies SIA “Jaunpils pils” un p/a “Jaunpils” 
kolektīvam par atbalstu vizītes organizēša-
nā!

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 
sabiedrisko Attiecību vadītāja, 

foto: B. Rasa
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“(..) mīlestība ir ļoti ietilpīga – jo vairāk tajā dalāmies, 
jo vairāk tās atliek.”

   /P. Koelju/ 

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos:
Dzintaru Puriņu un Aigu Gruzi! 

“Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur dziesmu, 
gan ar prātu gudram būt.
  / V. Kokle-Līviņa/

Jaunpils novada Dome sveic vecākus ar bērniņu
Dārtas Gulbes, Nellijas Gricmanes un Rodija 

Aleksa Dzeguzes piedzimšanu!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 09.11.2015.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”., Metiens 1050 eks.

“Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, 
rakstīta ar Dieva roku.”
/H.K. Andersens/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic novembra gaviļniekus:

Mairitu Rubeni, Edgaru Butkeviču, Viesturu Brunavu, 
Māri Jauci, Sarmīti Vītolu, Ēriku Freidenfeldu, Rutu Jauci, 

Edgaru Krūmu, Birutu Papendiku, Robertu Arbidānu, 
Raimondu Kauliņu, Osvaldu Stankus, 

Robertu Dobelmani, Rasmu Īli, Albertu Luģi, 
Mariju Maraku, Veltu Milleri, Veltu Skricku,

Vilmu Vanagu, Mirdzu Žulpu!

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
  (N. Dzirkale)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no 
Nikolaja Beļajeva, Noras Šulcas, Ingus Reķa, 

Innas Matjuhinas atvadoties

...man šovakar ir tik smagi,
It kā būtu satumsis ceļš.
Ar dzeltenām lapām klāts,
Ar lietus asarām pārpludināts...
  (Ā. Elksne)

Visdziļākā līdzjūtība Ligitai Reķei, 
dēlu kapu kalniņā guldot.

SIA „Karamele” kolektīvs

Liels paldies 
Andrim Ariko un Mairim Rudenko 
par man sniegto pirmo palīdzību.

Pēteris

PATEICĪBA


