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2015. gada janvāris

JAUNPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU NOVĒLĒJUMI JAUNAJĀ GADĀ!
Mēdz teikt, ka
kazas liktenis ir
atkarīgs no tā,
kādās pļavās viņa
ganās.
Lai Jaunajā 2015.
gadā izdodas viss
iecerētais! Jūsu
labo nodomu un
sapņu kaziņām novēlu viszaļākās pļavas,
leknāko zāli un labākos ganus!

Ligita Gintere

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Saticīgu
2015. gadu!

Novēlu, lai 2015.
gadā katrs no
mums sasniegtu
piepildījuma sajūtu, lai šo varētu
dēvēt par to
gadu, kad viss ir
izdevies - pabeigti
iesāktie darbi, būts kopā ar ģimeni un draugiem vai iegūts tas, ko jau sen vēlaties.
Novēlu gandarījuma sajūtu par paveikto,
lepnumu par sevi un apkārtējiem un prieku
par vidi, kurā dzīvojat!

Raivo Altenburgs

Gadu mijas dāvana
katram ir iespējavairāk ticēt sev un
savai veiksmei!

Veiksmīgu Jauno
gadu!
Aigars Jakovels

Baltu prieku, kas spēj priecēt citus,
Baltus sapņus, kuros uzplaukst cerība,
Baltus darbus, kas pasauli dara gaišu,
Un stipru, baltu gaitu, lai vieglums
soļos un dvēselē, baltu veiksmi-kā
ceļazvaigzni
un baltu, baltu mīlestību!
/V. Radziņa/

Laimīgu un
labiem darbiem
bagātu
Kazas gadu!
Velga Pavlovska

Nākamajā gadā
vēlu 365 priecīgus
rītus, zvaigžņu
apmirdzētus vakarus;
52 daudzsološas
nedēļas; 12 pārvērtību
mēnešus un 4 lieliskus
gadalaikus!

Ēriks Strautiņš

Dace Adiņa

Mums katram ir dotas dažādas izvēles
iespējas. Katra izvēle
virza mūsu dzīvi tālāk
un norāda, kurā
virzienā varam augt
un attīstīties - ja vien
to vēlamies.

Lai izdevies 2015!

Laimi, kas nebeidzas,
mirkļus, kas dara bagātākus,
darbu, kas spēcina,
uzvaru, kas iedvesmo
un veiksmi, kas nepamet!

Laimīgu
Jauno gadu!
Raivis Pranis

Kaspars Leimanis
www.jaunpils.lv

Lai gaišums tas,
Kas sveču liesmās plīvo,
Iet katrai Jaunā
Gada dienai līdz.

Laimīgu un
panākumiem
bagātu
Jauno gadu!
Jānis Krūmiņš
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AKTUĀLITĀTES

Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!
Atrast sapni, kam ticēt,
Atrast mērķi, ko piepildīt,
Sajust mīlestību, ko otram dot
Sajust cerību, kas dod spēku,
Dzīvot ik dienu, nevis eksistēt,
Ar pilnu jaudu, pilnu atdevi...
Smaidīt un citiem dāvāt smaidu,
Raudāt un līdzi just.
Priecēt un kopā ar citiem priecāties.
Un galvenais- mīlēt un būt mīlētiem!
Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties novada uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un atsaucīgiem
cilvēkiem, visiem dāsniem ziedotājiem, kuru atbalstam pateicoties
apciemojām 70 vientuļos pensionārus, 7 bērnus invalīdus. Bērni
rotaļājās un priecājās piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis atnesa 540 bērniem saldumu paciņas, 70 bērniem grāmatas un
skolas piederumus.
130 pensionāri Viesatās un Jaunpilī kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas un labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un “Ķīšu”
pansionātiem. 131 cilvēks ar īpašām vajadzībām un Černobiļas
AES avārijas likvidācijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu.

Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sūtīja:

- SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimene,
- SIA “Joži” un SIA “Pētertāles” Sproģu ģimene,
- kafejnīca „Līvas” Dagmāra Altenburga,
- SIA „Mārksmens” Dace Broka un Aija Bērziņa,
- AS „Jaunpils LIS” Ojārs Drengers,
- SIA “Levestes Dārzs” -Andris Zanķis, Zinta Mielava un
Dmitrijs Sidorenko,
- A/S Zentenes lauksaimnieks priekšsēdētājs Normunds Zelčāns
un Malda Niedre,
- A/S Jaunpils pienotava,
- AS „Kurzemes CMAS” Gatis Kaķis,
- SIA “Lestenes maiznīca” Knuts un Iluta Rautsepi,
- SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zandersone,
- SIA „Bēnes PB” priekšsēdētājs Grigorijs Sidorčiks un
Līga Andreca,
- IK “Niedres O” Daila un Oskars Niedres,
- I/U „MC” īpašnieks Modris Cīrulis,
- SIA „Mans pavards” Liene Didrihsone,
- z/s „Beķeri” Vinetas Didrihsones ģimene,
- z/s „Grīvnieki” Ivara Jauča ģimene,
- z/s “Rešņi” Kārļa Jēkabsona ģimene,
- z/s „Vecčakši” Ravu ģimene,
- z/s “Bramaņi” Štolceru ģimene,
- z/s “Jaundziras” Andersonu ģimene,
- z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
- z/s „Melkaļi” Lūšu ģimene,
- z/s „Vārpas” Šāginu ģimene,
- z/s “Upenieki” Birģeļu ģimene,
- z/s „Jumpravnieki” Guntis Nikolajevs,
- z/s „Ciemgaļi” Arvis Nikolajevs,
- z/s „Brīvzemnieki” Violas Lūses ģimene,
- z/s „Arāji” Metlu ģimene,
- z/s „Vilcēni” Valda Bieranda ģimene.
- z/s „Amatnieki” Jēkaba Amatnieka ģimene.
- z/s „Gundegas” Inas Gulbes ģimene,
- z/s „Priežkalni” Arta Graudiņa ģimene,
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- z/s ”Mežavoti” Margas Jēkabsones ģimene
- z/s „Mežvīni” biškope Judīte Valaine,
novada iedzīvotāji:
- Aigars Jakovels,
- Kabaku ģimene,
- Biruta un Kārlis Šteini,
- Ilze Strode,
- Normunds Sils,
- Andrejs Lauriņš,
- Guna Tomase,
- Andis Aleksejenoks.
Šogad 3 ģimenes ar bērniem sagaidīja pie sevis SIA ”Mārksmens”
(TOP veikala) Rūķus – cilvēkus, kuri vēlējās apdāvināt ģimenes ar
dāsnām dāvanām. Paldies Dacei Brokai. Paldies Laimes kalves komandai par dāvināto grāmatu „Ceļš uz laimi”.
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības - P/a “Jaunpils” un
SIA “Jaunpils pils” direktore Kristīne Liepiņa, Silva Nordena, Sandra Zariņa un kafejnīcas kolektīvs, Viesatu kultūras darba organizatore Agita Rulle, folkloras kopa „Viesi”, Jaunpils vsk. direktors Jānis
Liepiņš, skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne, Mārīte Kabaka,
Tamāra Juzupa, Edvīns Gorbunovs, dziedošie, dejojošie un teātri
mīlošie kolektīvi, Mazpulcēni un vadītāja Līga Bierande.
Pagasta sabiedriskās organizācijas - Baptistu draudze, biedrība,
pensionāru apvienība ”Jaunpils”, līnijdeju dejotājas “Vēlziedes” ar
krāšņām un „Vīgriezes” ar izdomas bagātām dejām,
Liene Jurevica, Juta Vasjatkina, Līga Kaudze un Andris Prikazs mūs visus iepriecināja ar radošām rūķu nodarbībām Jaunpils
centrā.

Mūsu kolēģi - Baiba Rasa, Skaidrīte Dzeguze, Dace Adiņa, Elīna Ūdre, Ilze Zorika, Aivis Krūmiņš, Pēteris Baranovskis, Gvido
Leiburgs un labiekārtošanas dienesta kolektīvs, Ita Lapsa, Žanete
Barone, Vita Petrova, Mārīte Petrova, Vija Rasa, Māra Zilberte,
Inga Kalviņa, Staņislavs Bugaičuks, Vairis Koškins, Rostiks Ariko,
Dzidra Krastiņa, Elīna Liepiņa un Agija Līvmane.
Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadarbību
arī turpmāk.
Katru dienu, pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;
Katru dienu pa prieka brītiņam,
Lai ievijas 2015. gada katrā dienā.

www.jaunpils.lv

Priekšsēdētāja: Ligita Gintere
Sociālā dienesta vadītāja: Inita Lapiņa
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3.

PAR PLĀNOTAJIEM DARBIEM 2015. GADĀ IZPILDDIREKTORS PĒTERIS BARANOVSKIS
Visiem jaunpilniekiem novēlu, lai šis
gads ir kārtējais solis tuvāk pašu izvirzītajiem mērķiem, lai pietiek veselības
priecāties par paveikto darbu un lai pietiek padoma izvirzot nākamos sasniedzamos mērķus!
Turpināsim strādāt pie dzīves vides
uzlabošanas, kas nozīmē, ka arī turpmāk
iespēju robežās, tiks izstrādāti un realizēti
projekti ciemu centru labiekārtošanai. Lai
tas veiksmīgi izdotos, aicināsim iedzīvotājus aktīvi iesaistīties ar savām idejām un redzējumu par katra ciema attīstību. Janvāra
sākumā notika šāda veida pirmā tikšanās,
kad tika apkopotas idejas un ieskicēta vīzija Jaunpils centra attīstībai. Šādas tikšanās notiks katrā no ciemiem, lai iedzīvotāji
varētu izteikt savus priekšlikumus par sava
ciema turpmāko attīstību.
Šajā gadā paredzam, ka sasniegsim izvirzīto mērķi par Sociālā dienesta telpu
izvietošanu pirmajā stāvā, tā uzlabojot šī
dienesta sasniedzamību iedzīvotājiem ar
kustību traucējumiem, vecāka gadagājuma
cilvēkiem, māmiņām ar maziem bērniem,
kā arī uzlabosies darba apstākļi dienesta
darbiniecēm. „Ērģelnieku” ēkas vienkāršotās atjaunošanas projekts ir sagatavots
un šobrīd gatavojam dokumentāciju iepirkuma procedūrai, lai normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā izvēlētos projekta realizētāju.
Šogad arī tiks izveidotas mūsdienām
atbilstošas publiskās tualetes pie „Ērģelniekiem”, lai ne tikai pils un vēsturiskā centra
apmeklētāji, bet arī vietējie iedzīvotāji apmeklējot pasākumus, varētu justies komfortabli. Kā kādreiz teica- kultūra sākas ar
mazmājiņu. Arī pils pagalmā tualetes tiks
izbūvētas pagalma līmenī, lai apmeklētājiem nav jākāpj pagrabā.
Pārmaiņas ir nepieciešamas arī skolas
teritorijā. Tās jau ir sākušās. Darba grupā ir
apspriesti dažādi iespējamie risinājumi gan
par bērnudārza paplašināšanas iespējām,
sporta laukuma atjaunošanu, savu laiku
nokalpojušo ēku novākšanu un teritorijas
labiekārtošanu. Protams, šie darbi prasīs
lielākus ieguldījumus, tāpēc meklēsim iespējamos finansēšanas avotus un ceram, ka
izdosies.
Sakopsim teritorijas parkā, kā arī izveidosim vienotu stilu vides objektiem un
pilnveidosim jau esošos. Tiks apkopti veselīgie koki un novākti pāraugušie vidi degradējošie koki un arī tādi kas kļuvuši bīstami,
vai tādi, kas savulaik “nepareizā” vietā iestādīti vai vienkārši paši ieauguši. Protams,
tur kur tas būs nepieciešams, un lietderīgi
stādīsim jaunus kokus un košumkrūmus.

Nomainīsim segumu celiņam no veikala līdz krustojumam gar Pils ielu. Iespēju
robežās remontēsim ceļus, tiltiņus un tiltus.
Šogad ir paredzēts uzsākt arī tīrīt aizaugušo Rūšu strauta ūdenskrātuves daļu pretī
Pienotavai, Bikstupes sanesu daļu ūdenskrātuvē pie Pils un atjaunot slūžas pie parka. Projekts tuvākajā laikā būs gatavs.
Turpināsim ieguldīt tūrisma infrastruktūras attīstībā, jo pašreiz esam tik tālu, ka
mūs pazīst, labprāt brauc, priecājas par
to- ko rādām, taču ir nepārtraukti jāpieliek kāda “rozīnīte”, lai pie mums brauktu
vēl vairāk un dažādu interešu apmeklētāji,
kuriem šeit Jaunpilī varētu piedāvāt atbilstošu pakalpojumu klāstu un viņi Jaunpili
izvēlētos, kā savu atpūtas vietu uz vairākām
dienām, nevis tikai caurbraucot, kas dotu
iespēju gūt papildus ienākumus ne tikai
Pilī, bet arī apkārtējiem uzņēmējiem, kā arī
pavērtos jaunas iespējas mazajiem biznesa
projektiem, kas ir nepieciešami lai dažādotu piedāvājumu tūristiem.
Lai mums visiem izdodas. Un atceramies viedo teicienu, ka palīdz tikai tiem
kas paši kaut ko dara!
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors:
Pēteris Baranovskis

2014. GADA DOMES SĒDE Nr. 12
- Konceptuāli un finansiāli (atbilstoši kapitāldaļu lielumam ~EUR 17 000,00)
atbalstīja jauna datortomogrāfa iegādi SIA
„Tukuma slimnīca”. Jautājumu par precizētā līdzfinansējuma piešķiršanu, izskatīs pēc
datortomogrāfa iepirkuma procedūras.
- Konceptuāli atbalstīja Biedrības „Vēsturiskā Atmiņa” projektu par dokumentālās
filmas uzņemšanu, sakarā ar Neatkarības
deklarācijas pieņemšanas un Latvijas valsts
atjaunošanas 25 gadadienu. Nepieciešamo
finansējumu EUR 1000,00 apmērā ieplānos
2015. gada p/a „Jaunpils” Jaunpils muzeja
budžetā. Par kontaktpersonām, sadarbībai
ar Biedrību „Vēsturiskā Atmiņa” nozīmēja
izpilddirektoru Pēteri Baranovski un Jaunpils muzeja vadītāju Ligiju Rutku.
- Sakarā ar ieguldījumiem pašvaldības
īpašumā, Dome IK „Niedres.O” atbrīvoja
no nomas maksas EUR 996,19 apmērā par
laiku no 2014.gada novembra līdz 2015.
gada septembrim.
- Akceptēja Biedrības „Sporta klubs

„Jaunpils”” vēlmi piedalīties Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā ( LBL3). Nepieciešamo finansējumu EUR 3116,00 apmērā
ieplānos 2015. gada Sporta budžetā un
piešķirs kā mērķdotāciju Biedrībai „Sporta
klubs „Jaunpils””.
- Ar VAS „Latvijas Pasts” slēgs līgumu
par nedzīvojamo telpu „Draudzībās”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā , nomu uz 10
gadiem.
- Dzēsa nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par nekustamo īpašumu ar adresi
„Vectiltiņi”(īpašnieks miris)
- Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu,
nolēma saskaņot Pārskatu par zemi Ministru kabineta rīkojuma projekta par zemes
reformas pabeigšanu Jaunpils novada lauku
apvidū Jaunpils un Viesatu pagastos sagatavošanai.
- Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Liekņi”,
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Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā
- Akceptēja uzturnaudas izmaksas
2015. gadā EUR 480,00 mēnesī vienai personai par uzturēšanos pansionātā „Rauda”.
Nepieciešamo finansējumu par Jaunpils
novada iedzīvotāju uzturēšanos pansionātā, Sociālais dienests ieplānos 2015. gada
budžetā.
- Sociālajam dienestam vienai personai
atļāva izmaksāt veselības aprūpes pabalstu no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem,
nosakot 2014. gadā veselības aprūpes pabalsta limitu 143,00 euro.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.
19 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”.
Saistošo noteikumu 1. un 2. punkts stāsies spēkā 2015. gada 1. jjanvārī.
1. Papildināt Noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

35.1 Dzīvokļa pabalstu 40,00 euro mēnesī piešķir bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē
vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas
deklarācija vai īres līgums, no dienas, kad
bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai, ja lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jaunpils novada bāriņtiesa”.
2. Papildināt Noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā:
„35.2 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu

bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez
vecāku gādības un ir sasniedzis pilngadību,
iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu. Dienests 10 darba dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un
izmaksas kārtību.”
Pārējie Saistošo noteikumu punkti stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Saistošo
noteikumu pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr.18 „Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra ”Saistošajos noteikumus Nr. 1 „Par

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17
„Par Jaunpils novada pašvaldības
kapsētu uzturēšanu”
2014. gada 19. decembrī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Saistošie noteikumi nosaka kapsētu, kapličas un piemiņas vietu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas un mirušo apbedīšanas kārtību Jaunpils
novadā.
1. Šie noteikumi ir obligāti un saistoši visām personām Jaunpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapsētas (1.pielikums) ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jaunpils novadā, apbedīšanai. Citu personu apbedīšana jau esošajās vai jaunās
kapavietās atļauta ar kapavietas apsaimniekotāja piekrišanu.
3.Kapsētu un piemiņas vietu teritorija ir atvērta pastāvīgi un pieejama
apmeklētājiem.
4. Pašvaldība organizē kapsētu un piemiņas vietu uzturēšanu, kas ir
noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā.
5. Pašvaldība nosaka atvērto, slēgto un daļēji slēgto kapsētu sarakstu ar
domes lēmumu.
6. Noteikumos lietotie termini:
6.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu
sastādīšana;
6.2. apbedījums – vieta kapsētā, kurā apbedīts mirušais vai urna ar kremētā mirušā pelniem;
6.3.apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs – persona, kura organizē mirušā apbedīšanu;
6.4. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš rīko mirušā
apbedīšanu pasūtītāja interesēs;
6.5. apbedīto personu reģistrs –mirušo reģistrācijas grāmata un elektroniskā datu bāze;
6.6. kapavieta – noteikta izmēra zemes teritorija kapsētā mirušo apbedīšanai un piemiņas vietas izveidošanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai, par kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;
6.7. kapsētas apsaimniekotājs – komersants ar ko pašvaldība noslēgusi
līgumu par kapu apsaimniekošanu vai Jaunpils pašvaldības labiekārtošanas nodaļa, kurai ir tiesības un pienākumi uzturēt kapsētu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
6.8. apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs - persona, kura organizē mirušā apbedīšanu;
6.9. mirušais bez piederīgajiem - mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas personas, vai mirušā piederīgie rakstiski ir
atteikušies veikt apbedīšanu;
6.10.kapavietas uzturētājs – fiziska vai juridiska persona, vai sociālās aprūpes institūcija, ar kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums;
6.11. kapavietas uzturēšanas līgums – līgumattiecības starp kapavietas
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Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2014.
gadam ”.
- Apstiprināja Jaunpils novada Attīstības programmas investīciju plānu 2015.2018. Gadam.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr.17 „Par Jaunpils novada pašvaldības
kapsētu uzturēšanu” galīgo redakciju.
Ar Domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties mājas lapā
www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja
Ita lapsa

apsaimniekotāju un uzturētāju ar kurām kapavietas uzturētājs apņemas
veikt kapa vietas regulāru uzturēšanu. Kapa vietas uzturēšanas līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu;
6.12. kapavietas apsaimniekošanas līgums – brīvprātīgas līgumattiecības starp kapavietas apsaimniekotāju un uzturētāju ar kurām kapavietas
apsaimniekotājs apņemas veikt maksas pakalpojumu - kapa vietas regulāru uzturēšanu;
6.13. kapavietu komisija – kapsētu apsaimniekotāja izveidota komisija,
kura nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;
6.14. kapsēta:
6.14.1. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā ir tiesības apbedīt mirušo;
6.14.2. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
6.14.3. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana
un to atjaunošana pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jaunpils novada domes lēmumu;
6.15. mirušais – iezārkots miris cilvēks vai urna ar mirušā pelniem;
6.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma Noteikumos paredzētajā kārtībā;
6.17.kapliča – speciāla bēru ceremonijai un īslaicīgai mirušā cilvēka zārka vai urnas ar kremēta mirušā pelniem novietošanai pirms apbedīšanas
paredzēta būve;
6.18. piemiņas vieta – vēsturisku notikumu piemiņas vietas ar piemiņas
zīmēm ar vai bez cilvēku apbedījumiem.
II. KAPSĒTU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
7. Kapsētu, kapličas un piemiņas vietu apmeklētājiem jāizturas godbijīgi
un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī kapsētas apsaimniekotāja norādījumi.
8. Kapsētās un piemiņas vietās aizliegts:
8.1. veikt mirušo apglabāšanu bez saskaņojuma ar pašvaldību un kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanas;
8.2. pārvietoties ar slēpēm, skrituļslidām, velosipēdiem un līdzīgiem
pārvietošanās līdzekļiem;
8.3. braukt ar transportlīdzekļiem, izņemot kapsētas apsaimniekošanai
paredzētajiem transportlīdzekļiem, kā arī gadījumos, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja atļauja;
8.4. bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju veikt stādījumus,
kuru augstums ir lielāks vai var pārsniegt 1.5 m;
8.5. ņemt smiltis un zemi ārpus speciāli tam norādītām vietām;
8.6. traucēt bēru ceremoniju;
8.7. atrasties teritorijā nepiedienīgā izskatā (piemēram, peldēšanas apģērbā, maskā utt.), psihotropo vielu vai alkohola ietekmē;
8.8. ievest dzīvniekus;
8.9. vākt ziedus, vainagus, sveces vai kapu inventāru, bez saskaņošanas
ar kapu apsaimniekotāju, ārpus piederīgo kapa vietas;
8.10. kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantot materiālus,
kurus normatīvie akti aizliedz izmantot būvniecībā (piemēram, asbestcementa izstrādājumi u.c.).
8.11. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas, tai skaitā veicot
stādījumus, izbūvējot apmales.
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9. Pirms atkritumu izmešanas tam norādītā vietā, apmeklētājiem jāveic
atkritumu šķirošana nodalot no organiskajiem atkritumiem (ziedi, vainagi, zari, lapas u.c.) neorganiskos atkritumus (svečturi, sveces, lentas, plastmasa, metāls u.c.), ko izmet speciāli tam paredzētās vietās.
10. Veidojot jaunas kapavietas, dzīvžoga vai jebkura cita nožogojuma
augstums nedrīkst pārsniegt 0,7 m.
III. KAPSĒTAS APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI
11. Pašvaldības kapsētas tiek nodotas apsaimniekošanā ar pašvaldības
lēmumu.
12. Kapsētas apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
12.1. uzturēt kārtībā un labiekārtot kapsētu norobežojumus un aizsargjoslas teritorijas, kā arī kapsētā esošās būves, celiņus;
12.2. organizēt kapsētu teritoriju labiekārtošanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku stādīšanu, kopšanu vai nozāģēšanu, iepriekš saskaņojot ar atbildīgo pašvaldības pārstāvi, atkritumu izvešanu un ūdensapgādi;
12.3. organizēt kapsētu paplašināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā apstiprinātiem projektiem;
12.4. organizē kapličas darbību un uzturēšanu;
12.5. nodrošināt kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā
saskaņā ar kapsētas ierīkošanas plānu;
12.6. veikt kapavietu vēsturisko inventarizāciju;
12.7. nodrošināt lietvedības kārtošanu, tai skaitā, apbedīto reģistrāciju,
apbedījumu vietu uzskaiti, datu digitalizāciju (kapu infrastruktūras uzmērīšanu digitālā formātā un datu bāzes uzturēšanu), aktēšanu un informācijas pieejamību;
12.8. nodrošināt sanitāro normu un šo saistošo noteikumu ievērošanu;
12.9. veikt kapavietu apsekošanu ne retāk kā reizi gadā;
12.10. veikt apbedīto bez piederīgajiem kapavietu uzturēšanu līdz iestājas šo noteikumu 26. punktā noteiktie apstākļi;
12.11. nodrošināt kapličas un piemiņas vietu uzturēšanu;
12.12. nodrošināt šādus pakalpojumus:
12.12.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā;
12.12.2. kapsētas sagatavošanu un sakopšanu pirms un pēc bēru ceremonijas;
12.12.3. kapličas pakalpojumi, inventāra iznomāšana;
12.12.4. smilts un zemes pievešanu;
12.12.5. veikt kapavietu apsaimniekošanu pamatojoties uz apsaimniekošanas līgumu.
13. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības:
13.1. veikt koku vai dzīvžogu apgriešanu/nozāģēšanu kapavietas teritorijā, ja kapa vietas uzturētājs neievēro šo noteikumu prasības;
13.2. veikt kapa vietas samazināšanu, ja kapa vietas uzturētājs pārkāpj
ierādītās kapa vietas robežas;
13.3. veikt mazo arhitektūras formu novākšanu vai citus pasākumus, ja
tie nepieciešami vides drošības nodrošināšanai;
13.4. likvidēt nesaskaņotus apbedījumus normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.
14. Kapsētas apsaimniekotājs drīkst piedāvāt arī citus pakalpojumus.
15. Maksu par pakalpojumiem nosaka kapsētas apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai ar pašvaldības lēmumu, ja kapu apsaimniekošanu
veic pašvaldība.
IV. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
16. Kapsētā kapavietu piešķir un dabā ierāda kapsētas apsaimniekotājs,
pamatojoties uz:
16.1. fiziskas personas vai sociālās aprūpes institūcijas rakstveida iesniegumu;
16.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
17. Kapsētā izveidotā kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt
virsapbedījumu, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz:
17.1.dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
17.2. kapavietas uzturēšanas līgumu (pielikums Nr.2).
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18. Kapavietas lielums tiek noteikts, saskaņā ar šādiem izmēriem:
Kapavieta

Platums (m)

Garums (m)

Vienvietīga

1.75

3.00

Divvietīga

2.50

3.00

Trīsvietīga

3.00

3.00

Rindu (joslveida kapavietu izvietojums)
kapavietas mirušo bez piederīgiem
apbedīšanai

1.50

3.00

Kapavieta kremētu mirušo urnām
(< 4 gab.)

1.50

3.00

19. Mirušo kapsētā var apglabāt tikai zārkā vai urnā.
20. Apbedīšanu organizē kapa vietas uzturētājs, bēru laiku iepriekš saskaņojot ar kapu apsaimniekotāju.
21. Apbedīšanas laiku apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētas apsaimniekotāju.
22. Kapam jābūt ne seklākam par 1.5 m no zemes līmeņa līdz zārka
vākam vai no zemes līmeņa līdz urnai. Vienā kapavietā ir pieļaujama ne
vairāk kā 4 (četru) urnu apbedīšana.
23. Apbedījums nedrīkst atrasties tuvāk par 2.5 m no saglabājama koka
un 0,3 m no kapa pieminekļa.
24. Virsapbedījumus kapā var izdarīt 20 gadus pēc iepriekšējā apbedījuma, ja kapa vieta ir aktēta.
25. Mirušajam bez piederīgajiem kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. Pēc
minētā termiņa beigām kapu nolīdzina, un kapsētas apsaimniekotājs lemj
par virsapbedījuma veikšanu.
26. Ja pēc mirušā bez piederīgajiem apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo pārapbedīt vai arī labiekārtot un kopt kapavietu,
viņiem ir pienākums atlīdzināt pašvaldībai izdevumus, kas radušies, organizējot mirušā apbedīšanu.
27. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā 1 gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu apsaimniekotāja un attiecīgā sanitārā dienesta
(Veselības inspekcija) atļauju.
28. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, saskaņojot ar kapu apsaimniekotāju.
29. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kas organizē/
veic pārapbedīšanu.
30. Slēgtās un daļēji slēgtās kapsētās apbedījumi veicami izņēmuma
kārtā, ja attiecīgajā kapsētā ir vieta apbedījumam un ir pamatots iemesls
veikt apbedījumu.
31. Daļēji slēgtās kapsētās kapu apsaimniekotājs ierāda vietu tikai mirušā cilvēka apglabāšanai.
32. Slēgtā kapsētā kapu apsaimniekotājam ir tiesības atteikt veikt apbedījumu.
33. Slēgto kapsētu uzturēšanu kapu apsaimniekotājs veic pēc nepieciešamības, prioritāri nodrošinot vides drošības pasākumus.
V. KAPAVIETAS KOPŠANA UN UZTURĒŠANA
34. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
34.1 regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu;
34.2. ievērot šo noteikumu prasības;
34.3. noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu.
35. Par nekoptu uzskata ar nezālēm aizaugušu kapavietu, kurā gada laikā nav veikti kopšanas darbi.
36. Par nekoptu kapavietu pašvaldības pilnvarotas amatpersonas tiesīgas sastādīt aktu un pie kapavietas izlikt noteikta parauga brīdinājuma
zīmi.
37. Akta kopija ar brīdinājumu un uzaicinājumu 3 mēnešu laikā pēc
brīdinājuma saņemšanas sakopt kapavietu tiek nosūtīta kapavietas uzturētājam, ja ir noslēgts līgums par kapa vietas uzturēšanu. Ja kapavietas
uzturētājs brīdinājumu par nekoptu kapavietu saņēmis 3 gadus pēc kārtas
un nav to sakopis, tā tiek atzīta par pamestu.
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38. Gadījumos, kad nav noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums un kapavietas uzturētājs nav zināms, kapavieta tiek atzīta par pamestu, ja 3 gadus pēc kārtas ir sastādīts akts par nekoptu kapavietu.
39. Tiesības uz kapavietu izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
39.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
39.2. kapavietas kopšanas darbi nav veikti 3 gadus pēc kārtas un tā atzīta
par pamestu atbilstoši šo noteikumu 38. un 39.punktiem.
40. Ja kapavietas uzturēšanas līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo noteikumu 40.2. punktu, persona var lūgt atjaunot kapavietas uzturēšanas
tiesības, iesniedzot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts jauns kapavietas uzturēšanas līgums ar citu kapavietas uzturētāju un kapavietā ir veikts jauns apbedījums. Personai, kura
vēlas atjaunot kapavietas uzturēšanas tiesības, ir pienākums noslēgt jaunu
kapavietas uzturēšanas līgumu.
41. Kapu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību vai pašvaldība, atsevišķas kapavietas un/vai kapavietās uzstādīto aprīkojumu (pieminekļus,
kapu plāksnes, apmales u.c.), kam ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība,
var noteikt kā saglabājamas piemiņas vietas.
42. Par pamestā kapavietā noņemto aprīkojuma (kapu pieminekļi, kapu
plāksnes, apmales u.c.) uzglabāšanu vai utilizāciju ir atbildīgs kapsētas apsaimniekotājs.
43. Kapsētā “Sparvu kapi”, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu,
noteiktas sekojošas papildus prasības jauniem apbedījumiem:
1. kapa vietas noformējumā atļauts izmantot akmens, betona, koka, metāla izstrādājumus, kas stilistiski līdzīgi vai iederas vēsturisko kapu ainavā.
2. dzīvžoga stādījumos atļauts izmantot tikai sekojošu krūmu sugu stādus: mūžzaļais buksis /buxus sempervirens, alpu vērene/ribes alpinum,
spožā klintene/cotoneaster lucidus.
3. jaunie apbedījumi nedrīkst atrasties tuvāk par 3 m no saglabājamiem
kokiem un vēsturiskajiem apbedījumiem (vecākiem par 1940. gadu), saskaņā ar kapsētu ierīkošanas plānu.
44. Brāļu kapu un piemiņas vietu atjaunošanu/renovēšanu var veikt atbilstoši izstrādātam un pašvaldībā saskaņotam labiekārtošanas projektam.
Pašvaldība izdod tehniskos noteikumus brāļu kapu un piemiņas vietu labiekārtošanai.
45. Kapavietas uzturētājam, kuram nav noslēgts kapavietas uzturēšanas
līgums, 2 (divu) gadu laikā pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās ir
jānoslēdz līgums ar kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas uzturēšanu.
46. Kamēr pašvaldība nav noslēgusi līgumu par kapsētu apsaimniekošanu ar komersantu, kapsētu apsaimniekotāja funkcijas veic Jaunpils novada
domes labiekārtošanas nodaļa par budžeta līdzekļiem.
47. Tiek noteikts pārejas periods Jaunpils kapu digitalizācijai un kapsētu
ierīkošanas plānu izstrādei līdz 31.12.2017.
VI . ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
48. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils novada Labiekārtošanas
nodaļa.
49. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt Jaunpils
novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
50. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Administratīvā komisija.
51. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu var piemērot naudas sodu
fiziskām personām no EUR 20.00 līdz EUR 250.00 un juridiskām personām no EUR 100.00 līdz EUR 1000.00.
52. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu prasību
pildīšanas.
53. Jaunpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
54. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas
laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
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PIELIKUMS Nr. 1
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.17
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”

Jaunpils novada pašvaldības kapsētas un
piemiņas vietas

Jaunpils novada Jaunpils pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas:
1. Meža kapi;
2. Sparvu kapi (daļēji slēgtie);
3. Sveikuļu kapi;
4. Spriņģu kapi;
5. Vītiņu kapi;
6. Rubuļu kapi;
7. Lauku kapi;
8. Saulīšu kalna piemiņas vieta (piemiņas vieta);
9. Pelnāju kapi (piemiņas vieta).
Jaunpils novada Viesatu pagasta teritorijā ir sekojošas kapsētas:
10. Vēžu kapi;
11. Rāvu kapi (daļēji slēgtie);
12. Kluiganu kapi (slēgtie);
13. Rožkalnu brāļu kapi (piemiņas vieta).
PIELIKUMS Nr.2
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.17
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”

LĪGUMS PAR KAPA VIETAS UZTURĒŠANU Nr. .......
Jaunpilī, 201___. gada ___. _____________.
Jaunpils novada dome, reģ. Nr. 90000051932, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, tā......................................
... personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukts “Kapsētas
apsaimniekotājs”, no vienas puses,
Un................., personas kods: .................... adrese: .................... Jaunpils
pag., Jaunpils nov. turpmāk saukts „Kapavietas uzturētājs”, no otras puses, kopā saukti – „PUSES” vai individuāli „PUSE”, noslēdz līgumu par
sekojošo, turpmāk tekstā - LĪGUMS:
1. Līguma priekšmets
1.1. Kapsētas apsaimniekotājs uzdod un Kapavietas uzturētājs apņemas uzturēt kapa vietu/as, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un Kapsētas apsaimniekotāja norādījumiem.
1.2. Kapavietas uzturētājam tiek nodota/s uzturēšanā kapa vietas/s:
1.2.1. adresē: .................... pagasts, Jaunpils novads.
1.2.2. ......................... kapi
1.2.3. ......................... sektors
1.2.4. ......................... vieta/s
1.2.5. ............................. piederīgo vārds, uzvārds
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līgums neparedz maksu par kapa vietas uzturēšanu. Visas ar kapa
vietas uzturēšanu saistītās izmaksas, ko atbilstoši saistošajem noteikumiem un pašvaldības budžetam nenodrošina Kapsētas apsaimniekotājs,
sedz Kapavietas uzturētājs.
3. Kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumi
3.1. Kapavietas uzturētājam ir pienākums stingri ievērot LR normatīvo aktu, tai skaitā pašvaldības izdoto saistošo noteikumu prasības, kā arī
LĪGUMA noteikumus.
3.3. Kapavietas uzturētājam pienākums regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietu/as.
3.4. 30 dienu laikā informēt Kapsētas apsaimniekotāju par kontaktinformācijas (e-pasts, tālrunis) izmaiņām.
3.5. Kapavietas uzturētāja kontaktpersonas ir
Gita Zeminska (mob. tālrunis 26163648) un
Gvido Leiburgs, e-pasts: gvido,leiburgs@jaunpils.lv)
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4. Kapsētas apsaimniekotājs tiesības un pienākumi
4.1. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākums, pašvaldības budžeta ietvaros, nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu prasību ievērošanu un kontroli.
5. LĪGUMA darbības laiks un izbeigšana
5.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz kapa vieta tiek aktēta vai noslēgts jauns uzturēšanas līgums, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.
5.2. Kapavietas uzturētājam ir tiesības izbeigt LĪGUMU, ja ir pamatots
iemesls vai ir noslēgts jauns līgums ar citu uzturētāju par kapa vietas uzturēšanu, otru PUSI par to rakstveidā brīdinot 5 (piecas) dienas iepriekš.
6. Nepārvarama vara
6.1. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, jāpierāda tās esamība.
7. Citi noteikumi
7.1. LĪGUMU var grozīt, papildināt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību tikai pēc PUŠU savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas
kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Nepieciešamības gadījumā LĪGUMA grozīšanas vai apturēšanas ierosinātājs otrai PUSEI iesniedz rakstveida priekšlikumus, uz kuriem tai ir
jāatbild ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā.
7.3 PUSES vienojas jebkādus strīdus vai domstarpības, kas izriet no LĪGUMA, risināt savstarpēju sarunu ceļā.
7.4. LĪGUMS ir sastādīts un tiek pildīts, saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas LĪGUMĀ, tiek noregulētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
7.5. PUSES apņemas neatklāt trešajām personām informāciju, kas saistīta ar LĪGUMU, izņemot gadījumus, kad informāciju pieprasa personas,
kurām šādas tiesības ir noteiktas ar likumu.
7.6. LĪGUMS ir sastādīts uz 2 (divām) lapaspusēm divos eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Kapavietas uzturētāja, bet otrs
pie Kapsētas apsaimniekotāja.
8. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un norēķinu konti
Kapsētas apsaimniekotājs:
Jaunpils novada dome
Reģ.Nr. 90000051932,
juridiskā adrese: „Ērģelnieki”,
Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads
AS Swedbank,
Kods HABALV22
Konts
Nr.LV22HABA0551020325777
......................................................
/paraksts/

PIELIKUMS NR.3
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.17
„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”

Kapa vietas pieteikuma veidlapa
Nr.

6.

Kapsēta, kur vēlas apglabāt mirušo

7.

Sektora Nr.

8.

Vietas Nr.

9.

Esošajos dzimtas kapos

10.

Jauna vieta

11.

Maksas pakalpojumi:

11.1.

Pozīcija

Piezīmes

7.

Kapa vieta:

11.1.1 Vienvietīga 15,00 euro
11.1.2. Divvietīga 30,00 euro
11.1.3. Trīsvietīga 60,00 euro
Katra papildus vieta (1 x 3 m), ja
11.1.4. vēlas aizņemt vairāk kā 3 kapa vietas 80,00 euro
Par kapa vietas aizņemšanu, ja
11.1.5. netiek veikta apbedīšana - 150,00
euro
11.1.6.

Kapa vietas uzmērīšana dabā, ierādīšana 10,00- euro

11.1.7.

Kapličas izmantošana 10, 00 euro/
diena

11.1.8.

Inventāra noma (dēļi, lāpstas, karogi) – 5,00- euro

12.

Pakalpojumu summa:

13.

Atlaide 50%:

14.

Atlaides pamatojums:
Jaunpils novadā deklarēto mirušo
personu piederīgajiem (vīrs, sieva, tēvs, māte, dēls, meita, brālis,
māsa) maznodrošinātajām personām, daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem tiek noteikti atvieglojumi
maksas pakalpojumiem)

15.

Summa apmaksai:

16.

Pielikumā:

Kapavietas uzturētājs:
Vārds, Uzvārds:.....................................
Personas kods: .....................................
Adrese: ...................Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads,
tālr.:…………………...........................
e-pasts:...................................................
Banka: ...................................................
Konts: ...................................................
Kods: ....................................................
...............................................................
/paraksts/

Jaunpils vēstis

16.1.

Miršanas apliecības kopija (pielikumā)

16.2.

Izraksts no datu bāzes CARIS

Kapa vieta dabā apsekota un tajā iespējams veikt apbedījumu
Kapa vieta dabā apsekota un tajā nav iespējams veikt apbedījumu.
Pamatojums:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1.

Pieteicēja vārds, uzvārds

__________________________________________________________

2.

Mirušās personas vārds, uzvārds

__________________________________________________________

3.

Apglabāšanas veids:

______________________________

3.1.

zārks

3.2.

urna

Kapa vietas ierādītājs _________________________ _______________
/vārds, uzvārds/

/paraksts/

4.

Bēru datums/laiks

Datums:____________________

5.

Kapličas izmantošanas laiks

Samaksa veikta:_______________________________ /dd.mm.gg/

www.jaunpils.lv
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8. Jaunpils vēstis
turpinājums no 7.lpp.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM

„Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiks noteikti kapsētu iekšējās kārtības noteikumi, kapsētu apsaimniekotāja
pienākumi, apbedīšanas kārtība, atbildība par noteikumu neievērošanu.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pieļauj kapu apsaimniekošanas funkcijas nodot komersantam. neskar.

5. Informācija
par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides un reģionālās attīstības ministrijai.
Ar saistošajiem noteikumiem personas varēs iepazīties laikrakstā „Jaunpils Vēstis“, novada Domē
un mājas lapā www.jaunpils.lv.

6. Informācija
par konsultācijām ar privātpersonām

LĒMUMS Nr. 176

Maksas pakalpojumi par kapsētu un kapličas izmantošanu

Jaunpils novadā, 2014.gada 27. novembrī, Nr.11,13. p.

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām “ 15. panta pirmās
daļas 2. punkts nosaka, ka visām pašvaldībām ir
autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā nodrošināt kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.
Likuma „Par pašvaldībām“ 43. panta trešās daļas
9. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.
Pašvaldībai līdz šim nav bijuši noteikumi par kapsētu uzturēšanu.

Konsultācijas nav notikušas.
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1. Apstiprināt maksas pakalpojumus par kapsētu un kapličas izmantošanu
Pakalpojuma veids

Samaksa EUR

1. Maksa par kapa vietu:
1.1. Vienvietīga

15,00

Divvietīga

30,00

Trīsvietīga

60,00

Katra papildus vieta (1x3 m), ja vēlas aizņemt
vairāk kā 3 kapa vietas

80,00

Par kapa vietas aizņemšanu, ja netiek veikta
apbedīšana

150,00

2. Kapa vietas uzmērīšana dabā, ierādīšana

10,00

3. Kapličas izmantošana / dienā

10,00

4. Inventāra noma (dēļi, lāpstas, karogi)

5,00

5. Kapa vietas apsaimniekošanas (dzīvžoga,
stādījumu uzturēšana, cirpšana, lapu grābšana 2
x, pieminekļa mazgāšana, sveces, ziedi uz kapu
svētkiem, nezāļu ravēšana 3x, smilts pievešana 1x)
gada maksa*, ja noslēgts apsaimniekošanas līgums:
Vienvietīga

20,00

Divvietīga

25,00

Trīsvietīga

30,00

*Ja kapa vietas uzturētājam ir speciālas prasības kapa vietas
apsaimniekošanai, līgumcena tiek noteikta individuāli pusēm vienojoties.
6. Jaunpils novadā deklarēto mirušo personu piederīgajiem (vīrs, sieva,
tēvs, māte, dēls, meita, brālis, māsa) maznodrošinātajām personām,
daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem tiek noteikti atvieglojumi maksas
pakalpojumiem 50% apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Saistošie noteikumi Nr.
17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”.

JAUNPILĪ ZEMES REFORMA IR PABEIGTA
Jaunpils novada Dome 2014.gada
19.decembrī pieņēma lēmumu „Par zemes
reformas pabeigšanu” Jaunpils novadā. Tas
tiešām ir vērā ņemams notikums. Datu un
dokumentu salīdzināšana ar Valsts zemes
dienestu notika visa aizgājušā gada garumā.
Šobrīd Valsts zemes dienests par mūsu novadu gatavo lēmuma projektu Tieslietu ministram un Ministru kabinetam.
Ir ieguldīts milzīgs darba apjoms – sašķirotas un ar dokumentiem pamatotas
visas zemes vienības, kuras nav ierakstītas
zemesgrāmatās. Visi, kuri vēlējās sakārtot
īpašumus - gan mantotos, gan izpērkamos
par sertifikātiem vai naudu, to ir izdarījuši. Pavisam novadā ir 1899 zemes vienības,
no tām 1617 īpašumi, 232 zemes vienības ir

pašvaldībai piekritīga zeme. Lielākā daļa no
pašvaldības zemes vienībām ir pašvaldības
ceļi un mazdārziņu teritorijas. Ir arī tādas
zemes vienības, uz kurām personām tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības pēc likuma, jo zeme līdz 2012.gada 31.decembrim
netika izpirkta. Mantotā zeme, uz kuru jāatjauno īpašuma tiesības, ir palikušas pavisam maz – tikai 22 zemes vienības. Darāmā
vēl ir ļoti daudz, jo pašreiz ir ar dokumentiem tikai sakārtota zemes piederība vai
piekritība. Darbs būs pilnībā pabeigts tad,
kad zemesgrāmatās būs ierakstīts pēdējais
īpašums.
Sākās zemes reformas process ļoti sen
– 1989.gadā, kad Tukuma rajona Tautas
deputātu padome pieņēma lēmumu par

www.jaunpils.lv

pirmajām „breša” zemnieku saimniecībām.
Saspringtā darbā pagājuši 25 gadi! Domes
vārdā pateicos visiem Jaunpils un Viesatu
pagastu darbiniekiem, kuri zemes reformu
uzsāka. Pirmajām Zemes komisijām, kuru
priekšsēdētāji bija arī pagastu priekšsēdētāji. Tā bija liela atbildība un drosme, jo likumi un Ministru kabineta noteikumi katru
gadu tika papildināti un grozīti. Paldies
visiem pagastu, vēlāk domes tehniskajiem
darbiniekiem, īpaši kancelejas vadītājām
(toreiz sekretārēm) Vairai Rubīnai, Itai
Lapsai, Ilzei Rasai un Vijai Rasai. Visi sēžu
protokoli un protokolu izraksti ir ar viņu
rokām rakstīti, ar rakstāmmašīnām pārrakstīti un viņu parakstiem formēti! Gluži
„novalkāti” ir pirmie pagastu Zemes ierīcī-
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PROJEKTI / INFORMĀCIJA

bas projekti, par kuriem ar šodienas pieredzi varu sacīt, ka tie nav bijuši veiksmīgi. To
sekas būs jūtamas vienmēr. Katrā tiesvedības procesā šie projekti tiek pētīti no jauna.
Vienmēr īpašs jautājums ir bijis un būs ceļi
un ceļu servitūti, un piekļūšanai līdz katram
īpašumam ne visos gadījumos ir atrisināta.
Paldies saku arī visiem zemes, ēku un dzīvokļu īpašniekiem par sapratni, pacietību

Jaunpils novada Dome īsteno projektu „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija
Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta
lejtecē”, līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
Projekta ietvaros paredzēts veikt Rūšu
strauta gultnes rekonstrukciju posmā no
Mesteru ielas tilta līdz Tukuma ceļa tiltam,
kā arī piegulošo lauksaimniecības zemju
meliorāciju. Līdzekļu ekonomija ir pamatā plānotajam risinājumam Rūšu strautam
šajā posmā tīrīt divas gultnes un no aizauguma materiāla veidot salu veido. Projekta
ietvaros, gan tikai par pašvaldības līdzekļiem, tiks veikta arī slūžu rekonstrukcija un
Bikstupes gultnes tīrīšana posmā iepretim
pilij pie ietekas ezerā.
Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts,
notiek projekta saskaņošanas process- darbus veic SIA „Rūķis AG”. Drīzumā tiks uzsākta iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu
darbu veicēju, kuram nāksies darbus veikt
„triecientempos” līdz šī gada vidum, jo bei-

un ieguldītajiem līdzekļiem. Katrs īpašums,
liels vai mazs, ir vērtība. Taču tas prasa arī
izdevumus, kopšanu, rūpes, īpašas attiecības ar kaimiņiem, radiniekiem, pašvaldību
un valsti. Ir godprātīgi jāmaksā nodokļi un
īpašumam jābūt skaisti sakoptam! Konsultācijas visos īpašumu jautājumos iedzīvotāji domē varēs saņemt arī turpmāk.
Ar 2015.gada 1.janvāri visus iepriekšē-
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9.

jos Zemes reformas likumus aizstās viens
– Zemes pārvaldības likums. Vārdu sakot,
jauns gads, jauni likumi un jauni pienākumi. Lai veiksmīgs, rosīgs un panākumiem
bagāts šis gads ir mums visiem!
Zinta Mielava, Jaunpils novada
nekustamo īpašumu speciāliste

Rūšu strauta viskritiskākais posms, kurā traucēts upes dabiskais tecējums
dzas 2007-2013 gada plānošanas perioda
projektu īstenošanas laiks.
Patiesībā mēs visi Jaunpilī ļoti ilgi esam
gaidījuši kādu finansu iespēju šī mērķa īstenošanai un ne viegli ir nākusi arī šī iespēja.

Ceram, ka 2015.gada nogalē mums būs atkal 2 sakārtotas teritorijas klāt.
Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

RATS IERIPINA JAUNU GADU
Ar vēlējumu - Jaunajā gadā piepildīt
iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto! Visiem novada iedzīvotājiem un
īpaši Rata pasākumu apmeklētājiem un
atbalstītājiem, turpinām iesākot.
Janvārī turpina nodarbības angļu valodas mācību grupas pieaugušajiem un bērniem pie pasniedzējām Zanes Ērmanes un
Sarmītes Slavskas.
13., 20. un 27.janvārī turpinās Cigun
nodarbības Ritas Grīnfogeles vadībā.
16.janvārī 15.00 nodarbība pie Intas
Finkas – Filcauduma ziedu gatavošana.

23. janvārī plkst. 15:00 floristika „Sapņu
koka veidošana” kopā ar Gunu Misāni.
10.februārī 12.00 – 15.00 nodarbību
dārzkopībā vadīs SIA Puķu lauki vadītāja
Sanita Reinberga. Nodarbības tēmas – 1.Ilgi
un bagāti ziedošas ziemcietes. 2.Graudzāles. Aicinājums nodarbības apmeklētājiem
apdomāt Jūs interesējošus jautājumus par
norādītājām tēmām.
29.janvārī 15.00 – 18.00 Jaunpils novada biedrību vadītāju ikgadējā sanāksme.
Plānotas arī 2 nodarbības - Gatavojam
kopā Sandru, kurās mūsu Sandra Zariņa

mācīs veselīgu un gardu ēdienu gatavošanu, par nodarbību laikiem būs informācija.
Sadarbojoties ar Sociālo dienestu, uzsākam ikgadējo nodarbību ciklu Motivācijas
programmā jaunajām māmiņām. Pirmā
nodarbība 14.janvārī.
Biedrībā darbu uzsākusi Ginta GulbeVutāne projekta „Subsidēta darba vieta
jauniešiem bezdarbniekiem” ietvaros. (Eiropas sociālā fonda finansējums)
Uz tikšanos Ratā!
Vija Zīverte

Paziņojums biedrībām
29.janvārī „Ratā” 15.00 - 18.00 tiek aicināti visu biedrību vadītāji (vai pārstāvis, ja vadītājs nevar tikt), lai tiktos ikgadējā
biedrību sanāksmē. Lūdzu rast iespēju katras biedrības pārstāvim piedalīties, jo tiks pārrunāti visu biedrību darbību saistoši
un ietekmējoši jautājumi.
www.jaunpils.lv
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LATVENERGO INFORMĒ
Priecājamies informēt, ka arī 2015.gadā
Latvijas daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs
un vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie, varēs saņemt atbalstu norēķiniem par
elektrību. Atbalsts sniedz iespēju katru
mēnesi pirmās 300 mēnesī patērētās kilovatstundas apmaksāt pēc līdzšinējā Starta
tarifa*, bet pārējās – atbilstoši izvēlētajam
Elektrum produktam.
Ja Jūsu ģimene arī 2015. gadā atbilst
daudzbērnu ģimenes statusam un Jūs vēlaties saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību, Jums ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai portālā www.e-latvenergo.lv vai jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas
centriem.

Lai saņemtu atbalstu jau no 1. janvāra, aicinām pieteikties atbalstam no 2015.
gada 1. janvāra līdz 19. janvārim!
Ja pieteikumu iesniegsiet pēc 19. janvāra, tad atbalstu varēs piemērot tikai no nākamā mēneša 1. datuma.
Saņemot Jūsu pieteikumu, februāra sākumā nosūtīsim Jums informāciju par atbalsta piešķiršanu un turpmāko norēķinu
kārtību.
Saņemt atbalstu Jūs varat arī tad, ja Latvenergo līgums par elektrību Jūsu mājoklī
ir noslēgts ar kādu citu personu – dzīvokļa
īpašnieku vai namu apsaimniekotāju. Šajā
gadījumā pirms pieteikuma aizpildīšanas
noskaidrojiet šī līguma numuru!

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām vērsties mūsu Klientu servisā:
- zvanot uz bezmaksas informatīvo
tālruni 80 200 400;
- sūtot e-pastu uz
klientu.serviss@latvenergo.lv;
- jebkurā AS “Latvenergo”
klientu apkalpošanas centrā.

Cieņā,
Jūsu Latvenergo

* Starta tarifa cenu veido 0,0131 EUR/
kWh un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā
esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem,
obligātā iepirkuma komponente un PVN.

JAUNPILS BAZNĪCAS ALTĀRIS ATDZIMIS
Droši vien daudzi, kuri ienāca baznīcā
adventa un Ziemassvētku laikā, bija pārsteigti un izbrīnīti, ieraugot zeltaini vizošo,
jau gandrīz restaurēto baznīcas altāri. Restaurācija vēl nav pabeigta, bet noslēdzies
liels posms darbu gaitā – uzbūvēts jauns
altārgalds un samontētas galvenās restaurētās detaļas. Pateicoties Dieva žēlastībai un
svētībai, restaurācija noritējusi ļoti ātri un
veiksmīgi, jau šogad mēs varēsim redzēt šo
sakrālās mākslas izcilo darbu , kas veidots
Dievam par godu un cilvēkiem par prieku,
visā tā atgūtajā krāšņumā.

Neliels ieskats altāra tapšanas un restaurācijas vēsturē.
1648. g. nākošais Jaunpils mantinieks

Matiass Dītrihs fon der Reke un viņa sieva
Kristīne Zuzanna savā kāzu dienā, atbilstoši
tā laika tradīcijām, dāvināja baznīcai greznu altāri un kanceli, to autors nav skaidri
zināms. Ļoti līdzīgs altāris izveidots divus
gadus vēlāk Zlēku luterāņu baznīcai. Retabls veidots mākslinieciski daudzveidīgs,
ar neparastiem ornamentu savijumiem,
daudzām skulptūrām. 17.gs. mākslā dominēja manierisms – altāris un kancele veidoti saskaņā ar šī krāšņā, greznā un izteiksmīgā stila nosacījumiem. Pamatkrāsa bijusi
melna, bet daudzie reljefie kokgriezumi, kā
arī septiņas apaļskulptūras altārī - trīs eņģeļi pašā augšā, Jānis un Pēteris - mazliet
zemāk un Mozus un Ārons retabla 1.stāvā
– bagātīgi noklāti ar zeltu un krāsainām
lakām. Izmantots arī sudrabojums un krāsas – izteiksmīgi veidojot Jēzus un apustuļu
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sejas ciļņos “Svētais vakarēdiens” un “Jēzus
Ģetzemanes dārzā”, arī visiem eņģeļiem bijuši koši sārti vaigi un zilas acis. Mainoties
laikam un modei, domājams, ka 18.gs. sākumā, zelts, sudrabs un krāsas cītīgi tikušas
nokasītas, altāra retabls un kancele piedzīvojuši “eiroremontu” - nokrāsoti pelēki un
rotāti ar bronzas krāsu. Pārkrāsojumi veikti
trīs – četras reizes, pēdējā 1935. gadā.
2001. gadā, pēc uz draudzes lūguma
tiek uzsākta altāra retabla restaurācija,
Mozus skulptūrai un sānu dekoratīvajiem
elementiem tiek daļēji noņemti virsējie pārkrāsojumi, 2005. gadā restauratore
A.Podziņa veic krāsojuma un izpēti un vispārējo retabla stāvokļa novērtējumu. Altāra
retabls bija ļoti sliktā stāvoklī - kokgriezumi
ir mehāniski bojāti, daļa kokgriezumu atlīmējušies un pazuduši, zem krāsojuma koks
bija bojāts – izdēdējis, mīksts, vietām to
saturēja kopā sarūsējušas naglas. Uz koka
virsmas bija vērojama trupes sēne. Arī piecas skulptūras bija pazudušas.
Aktīva restaurācija sākās 2009. gada beigās, kad atkārtotu izpēti veica polihromijas
un zeltījuma restauratore Ilga Galviņa un
kokgriezumu restaurators vecmeistars Vilnis Līdaka. Necerēti īsā laikā – piecos gados
Ilgas Galviņas restaurācijas darbnīcā Rundālē restaurētas visas saglabājušās konstruktīvās detaļas un dekoratīvie kokgriezumi, jau izgatavota viena jauna skulptūra.
Altāris ieguvis divas jaunas altārgleznas
– P.Ārtsena gleznas “Golgāta” kopiju un nezināma 17.gs. gleznotāja gleznas “Augšāmcelšanās” gleznotāja Andra Začesta gleznotu kopiju. Restaurācijas gaitā atklājās, ka
trupes sēne skārusi arī altārgaldu un grīdu
sētiņas iekšpusē, tika izstrādāts altārgal-
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da rekonstrukcijas projekts un, pateicoties
Jaunpils novada domes un Valsts Kultūras
Pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumam, izveidots jauns altārgalds, veikta
dezinfekcija un ieklāta jauna grīda. 2012.
gadā, kad draudze svinēja baznīcas 420.
gadu jubileju, uzņēmējs Gatis Blunavs atveda četras skulptūras, kuras kādreiz bija
rotājušas Jaunpils baznīcu – divas altāra
eņģeļu un divas kanceles jumtiņa apustuļu
figūras. Eņģeļi, nupat restaurēti, jau rotā altāra augšdaļu, bet divi no divpadsmit apustuļiem, kuri bija skatāmi kancelē, vēl gaida
restaurāciju. Šīs pazudušās skulptūras redzamas 1980. gada fotogrāfijā, acīmredzot
no baznīcas tās aiznestas pēc tam.
Liels lūgums visiem, kuri zina vēl kādas
pazudušās skulptūras atrašanās vietu, vai
tās pašreizējo glabātāju – lūdzu atdodiet
tās atpakaļ baznīcai! Šogad tiks uzsākta arī
kanceles restaurācija, no kanceles padomju gados tika aiznestas kāpņu durvis, viena

NOVADĀ
kāpņu kolonna un jau minētās divpadsmit
skulptūras, no kurām divas atgriezušās.
Pašlaik altāra restaurācijā kopš 2009.
gada ieguldīti 45 000 EUR, 18456,13
EUR ir Valsts Kultūrkapitāla finansējums,
1989,43 EUR – projektu konkursa “Darām
paši” finansējums, 2 300 EUR devusi VKPAI, pārējais ir ziedojumi.
Lielu atbalstu restaurācijai – 9,6 000
EUR snieguši Apvienotie Kurzemes fondi
un baronu fon der Reku ģimene, liels pal-
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dies Matiasam fon der Rekem, pateicoties
viņa atsaucībai, Jaunpils Baznīcas atbalsta
biedrība 2014. gada rudenī saņēma lielu
ziedojumu no Kurzemes Apvienotajiem
fondiem – 6 000 EUR, šis ziedojums ļauj
pabeigt altāra restaurāciju pilnībā. Pašlaik
tiek rekonstruētas divas zudušās skulptūras.
Jaunpils ev.lut. draudze un Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība vairākas reizes aicināja Jaunpils iedzīvotājus, domes deputātus
un uzņēmējus ziedot restaurācijai, atsaucība bija liela, daudzi ziedoja, un gandrīz restaurētais altāris ir apliecinājums tam, ka kopīgiem spēkiem ir paveicamas lielas lietas.
Liels paldies visiem, kuri ar savu darbu, ziedojumu un atbalstu nodrošināja,
veicināja un sekmēja šī brīnišķīgā mākslas darba atdzimšanu jaunā skaistumā!
Zane Sapnova

MUZEJA ZIŅAS
Laiks rodas šodien...Tā gribētu aizsākt šī gada pirmās muzeja ziņas. Gada
sākums un beigas arvien ir nedaudz mulsinošs laiks, kad gribas visu sarēķināt ,
nosvērt, iepriecināt, atcerēties ,izdarīt un
ieplānot ...tik daudz ko. Praktiskas lietas
mijas ar emocionālām un kopsaucēju atliek vien meklēt katram pašam savā ikdienā, jo katrs nākošais gads ir turpinājums
kādiem jau iesāktiem darbiem. Tā tas ir
arī muzeja darbā.
Jaunpils godina. Esam sagatavojušas
informāciju par nozīmīgām un svarīgām
aktivitātēm mūsu novadā šajā gadā. Šajā
laikraksta numurā tiks publicēta informācija par sabiedriskajām aktivitātēm. Pirmie
mūsu veikumu brošētā veidā varēja novērtēt Jaungada karnevāla apmeklētāji. Šī informācija būs atrodama arī Jaunpils novada
mājas lapā .Kā katru gadu aicinu jaunpilniekus zvanīt un informēt par neprecizitātēm un kļūmītēm. Veidosim šo vēsturisko
informāciju kopā.
Godinām Oskaru Šepski. Pirms 165
gadiem janvārī Jaunpilī dzimis izcilais
mūzikas pedagogs, ērģelnieks, komponists
Oskars Šepskis. Šepsku dzimtai ir liela kultūrvēsturiska nozīne un vieta Jaunpils novadā. Oskara Šepska tēvs- Kārlis Šepskis
bija pirmais Jaunpils skolotājs un Jaunpils
baznīcas ērģelnieks. Savā dzīves laikā viņš
iemantojis dūšīga soļotāja slavu un aizsoļojis līdz pat Parīzei. Dzīves nogali viņš
pavadījis Saldū, bijis baznīcas ērģelnieks
un apglabāts pie Saldus baznīcas. Jaunpilī

dzimuši 5 Šepsku ģimenes bērni. Lai vairāk
cildinātu savu izcilo novadnieku , janvāra
beigās muzeja ekspozīciju zālē būs aplūkojama izstāde par Oskaru Šepski, kuram
bija atvēlēts savs laiks un vieta , sava misija
latviešu mūzikas attīstības procesā. Novērtēt šī cilvēka darba augļus nozīmē cienīt
pašiem savu tautu, tās vēsturi un gaišos
prātus.
Filmu digitalizācija. Muzeja krājumā
atradās 2 kino filmas par kolhoza „Dzirkstele” vēsturi .Diemžēl filmas nebija iespējams skatīties, jo nav vairs tādas kino tehnikas un aparatūras .Šīs filmas glabāja milzīgu informatīvo materiālu par 20.gadsimta
70-tajiem gadiem- cilvēkiem, notikumiem.
Šobrīd šīs filmas ir digitalizētas, lai varētu
apskatīt un izmantot dažāda rakstura pasākumos. Tagad veidojam aprakstu par filmu
kadros redzamajiem cilvēkiem un notikumiem.
Baronu fon der Rekes dzimtas koks ir
varen plašs un iespaidīgs. Veicot dzimtas
vēsturisko izpēti, rakstiskā veidā tas uz papira aizņēma 2,5x3 metrus. Tā ir milzīga
un iespaidīga informācija, kura tika digitalizēta un sagatavots izdrukas variants, lai
papildinātu muzeja ekspozīciju ar šo vērtīgo informāciju un tā kļūtu pieejama apmeklētājiem.
Latvijas novadu dārgumi. Pašā gada
nogalē grāmatnīcu plauktos nonāca šis vēsturiskais un krāšņais izdevums, kurā esam
sagatavojušas informāciju par trīs Jaunpils
novada dārgumiem- pagasta hroniku, mar-
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mora cilni „Madonna ar bērnu” un Jaunpils
baznīcas altāri. Esam iecerējušas veidot šīs
grāmatas atklāšanas svētkus Jaunpilī. Jaunpils muzejā šo grāmatu varēs iegādāties
par izdevniecības cenu. Tādēļ visus grāmatu draugus aicinām zvanīt pa telefonu
63162128, lai pieteiktu savu eksemplāru.
Muzeja jaunieguvumi. Šogad jau otro
gadu Jaunpils muzeja izstāžu zālē Jaunpils
pašvaldība saka paldies cilvēkiem, kuri bez
atlīdzības rūpējas par kārtību un drošību
Jaunpils novadā. Šoreiz šī pasākuma ietvaros mēs saņēmām dāvinājumu no Jāņa
Krūmiņa. Tā ir Milicijas iecirkņa plāksne,
kas atradās Jaunpilī.
Izstādes. Līdz 24. janvārim Jaunpils
muzeja izstāžu zālē aplūkojama Artura Kristiņa jubilejas izstāde „Dvēseles siltums’.
24.janvārī esam iecerējušas tikties ar darbu
autoru.
Sveču mēnesī izstāžu zālē būs aplūkojama Sņežanas Tīšleres darbu izstāde. Māksliniece par saviem darbiem saka ”Katrs baltais audekls ir kā maza svētnīca, un krāsa
tajā- apskaidrība. Tā nes dziļu jūtu izvirdumu... Un tam seko atklāsme, arī sirdsmiers.
Gada nogalē esam saņēmušas daudz
apsveikumu un laba vēlējumu visdažādākajos veidos- personīgi, telefoniski, interneta
vietnē, kā pasta sūtījumu. Sirsnīgi pateicamies visiem laba vēlējumiem, kas dod spēku, enerģiju un dzīves prieku.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka un Zinta Arika
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SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTES UN NOTIKUMI
Pirms 410 gadiem (1605)

 24.septembrī notika Salaspils kauja,
kurā divkaujā Matiass fon der Reke atbruņoja Zviedrijas karali Kārli IX

Pirms 370 gadiem (1645)

 Izlej pirmo Struteles baznīcas zvanu.

Pirms 265 gadiem (1750)

 Restaurēts Jaunpils baznīcas slaidais
tornis

Pirms 190 gadiem (1825)

 Uzcelta Jaunpils mācītāja māja

Pirms 175 gadiem (1840)

 Jaunpils saimniecības ēkas telpās tika
atvērta aptieka. Pirmais aptiekārs bija
Dūms

Pirms 165 gadiem (1850)

 Jaunpilī uzcelta smēde

Pirms 160 gadiem (1855)

 Dibināta Struteles pamatskola

Pirms 145 gadiem (1870)

 24.(26.)jūnijā Dobelē notika Kurzemes guberņas Dziesmu svētki - vieni
no pirmajiem Latvijā. Šajos svētkos
piedalās arī Jaunpils dziedātāji
 Jaunpils muižā Jurģos uzceļ ķieģeļu
cepli

Pirms 140 gadiem (1875)

 Mežablusu (Mežavotu) mājās tika sarīkota pirmā teātra izrāde Jaunpilī,
kuru iestudēja Kārlis Millers (Kārlis
Zariņš)
 Lauku muižas baronese fon Deršau
dāvinājusi 0,5 ha lielu zemes gabalu
skolas celtniecības vajadzībām

Pirms 125 gadiem (1890)

 Jaunpilī nodibina Sadraudzīgo biedrību, pie kuras darbojas mājturības sekcija, dziedāšanas kopa
 Nodibina Jaunpils Bibliotēkas biedrību
 Jaunpils baznīcā uzstādītas ērģeles,
sakarā ar tuvojošos 300 gadu pastāvēšanu

Pirms 115 gadiem (1900)

 Jaunpils baznīcā ierīko krāsns apkuri.
Krāšņu meistars Jānis Tuppe
 Nodibināta lauksaimniecības biedrība
ar nosaukumu „Jaunpils – Bikstu lauksaimniecības biedrība”

Pirms 65 gadiem (1950)

 Jaunpils ciems tika pievienots Dobeles
rajonam

Pirms 55 gadiem (1960)

 Jaunpils vidusskolai uzcelta sporta
zāle un internāta ēka

Pirms 45 gadiem (1970)

 Jaunpilī nodibināts aušanas pulciņš

Pirms 40 gadiem (1975)

Pirms 110 gadiem (1905)

 Ekspluatācijai nodots Viesatu kultūras
nama ēka
 Uz kino ekrāniem sāk rādīt filmu
„Melnā vēža spīlēs”, filmas kadri tika
uzņemti arī Jaunpilī 1974.gadā

Pirms 95 gadiem (1920)

 Jaunpils ciemam pievieno daļu no
Struteles ciema teritorijas

 24.decembrī tika aizdedzināta Jaunpils pils
 Nodibināta Jaunpils patērētāju biedrību „Palīdzība”
 Latvijas valdība atsavināja baronam Rekem majorātus – Ozolmuižu
(6850 ha), Šlokenbeku un
Durbi (3750ha), Jaunpili un Spriņģus
(7650ha), Kalnamuižu, Annasmuižu
un Brūnu muižu
 Rudenī Jaunpils Kalna skolu pārdēvēja par 6-klasīgo 2.pakāpes pamatskolu,
nodibinot Kalna skolā četras un Jaunpils pils telpās divas klases

Pirms 85 gadiem (1930)

 12.martā Jaunpilī atvērts zobārstniecības kabinets
 Dibināta Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrība

Pirms 35 gadiem (1980)

Pirms 25 gadiem (1990)

 4.maijā tika pieņemta Latvijas Republikas neatkarības deklarācija

Pirms 5gadiem (2010)

 27.oktobrī Jaunpils pensionāru sapulcē tika pieņemts lēmums oficiāli reģistrēt pensionāru biedrību „Jaunpils”, lai
varētu piedalīties lielākos projektos un
uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti
 Atvērts veikals „Karamele”
Plašāku informāciju par minētajiem notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS
2015.gada simbols pēc Austrumu horoskopa ir Zaļā Koka Kaza. 2015.gads dāvās patīkamas pārmaiņas, pozitīvas emocijas. Dažreiz gan Zaļā Kaza “rādīs” radziņus
un tūļīgākajiem mēģinās iebadīt. Lai 2015.
gadā piesaistītu veiksmi un pozitīvas vibrācijas, eksperti rekomendē mājoklī izvietot
īpašus talismanus. Kazas simbolus.
Jaunpilī 2015.gads iesākās ar Jaunpils novada domes priekšsēdētājas Ligitas
Ginteres uzrunu un salūtu Jaungada nakts
pasākumā pils laukumā, kurā par muzikālu
noformējumu gādāja Māris Krastiņš, izturīgākos jauniešus izdancinot līdz pat pieciem no rīta.

04. 01 Jaunpils pilī notika gadskārtējā
Ziemas balle pensionāriem. Interesantus
priekšnesumus bija sagatavojušas līnijdejotāju grupas „Vēlziedes” un „Vīgriezes”.
Foto:vilks_ar_aitinu
Ballē muzicēja Māris Krastiņš ar māsu
Sanitu un Gintu, iesaistot ikvienu arī jautrās atrakcijās.
25.01 Jaunpils pilī Kino pēcpusdiena
16.00 – Animācijas filma bērniem
„Burvju māja”
18.00 – Jura Kursieša latviešu spēlfilma
„Modris”
Lomās: Kristers Pikša, Rēzija Kalni-
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ņa, Inese Pudža, Lāsma Kugrēna, Sabīne
Trumsiņa, Laura Jeruma, Januss Johansons,
Kaspars Zvīgulis
Filmas “Modris” stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem, tas attēlo tikko pilngadību sasnieguša puiša liktenīgu dzīves
posmu – konflikts ar māti iziet no rāmjiem,
par sīku zādzību māte savu dēlu nodod
policijai. Tas puisi noved krustcelēs ar Latvijas tiesu sistēmu un attiecībām ar vienaudžiem. Spēlfilmas scenārijs balstīts uz
patiesiem notikumiem.
Ar 22.01 sāksies koru kopmēģinājumi
Tukumā, gatavojoties Ziemeļu un Baltija
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valstu Dziesmu svētkiem Rīgā 26.-28.jūnijā
14.februārī – Mīlestības balle Pilī
21.februāra kino dienā Jaunpilī tiks
demonstrēta Arvīda Krieva filma „Freimis.
Mārtiņš Freimanis”
PAŠDARBNIEKU BALLE 28. februārī
Jaunpils pilī
,,Lai varētu priecēt citus, vispirms vajag
pašiem kārtīgi izpriecāties” un tāpēc pēc
ilgāka pārtraukuma tiek atjaunota pašdarbnieku balle, kuras mērķis saliedēt Jaunpils
novada pašdarbības kolektīvus Jaunpilī un

KULTŪRA
Viesatās.
Šogad balle plānota 28. februārī Jaunpils pilī, bet nākošā gada balle – Viesatu
kultūras namā.
Deju mūziku ballē spēlēs „Lauku muzikanti”.
Paldies visiem pašdarbības kolektīviem
un vadītājiem par kvalitatīvi sagatavotiem
priekšnesumiem un sadarbību pasākumu
veidošanā.
Jaunajā 2015. gadā novēlu radošas idejas un draudzīgus, smaidīgus dalībniekus.
Atveriet sevi pārmaiņām,bet neļaujiet
izzust vērtībām!

Jaunpils vēstis 13.
Smaidiet!
Smaids ir saule, kas aizgaiņā ziemu no
cilvēka sejas.
Smaids rada laimi mājās, veicina izdošanos darbā un stiprina draudzību.
Pasmaidi par spīti visam, tas būs prettrieciens tiem, kuri tev rada problēmas.
/A.Marija Voronko/
Jaunpils kultūras nama vadītāja
Silva Nordena
Rakstiet: jaunpils-silvai@inbox.lv
Zvaniet: 29296334

JAUNGADA KARNEVĀLS “ZAĻUMBALLE SNIEGĀ”
1. janvārī Jaungada karnevālā Jaunpils pils saime šogad aicināja
atgriezties vasarā un doties uz “Zaļumballi sniegā”. Bija uzziedējuši
vasaras ziedi un valdīja īsta ballīšu atmosfēra!
Ar pirmajiem grupas “Liepavots” akordiem zaļumballe uzņēma apgriezienus! Ļaudis līksmoja un priecājās!

Grupa “Liepavots”
Jautrību uzturēja lieliskais vakara vadītājs Gints Grāvelis, bet
bārmeņu tandēms - Biezpiens un Rozīne, ar īsu ievadšovu sākumā un ar aizraujošāku šovu pēc pusnakts aicināja baudīt vasarīgus
kokteiļus!

Bārmeņu šovs – Biezpiens un Rozīne

Kamēr Lielajā zālē varēja ļauties dejām, tikmēr citās pils zālēs
varēja iemūžināt savu karnevāla tērpu, nosūtīt nelielas dāvaniņas
kādam citam balles apmeklētājam, izmantojot karnevāla Dāvanu
pastu. Medību zālē laimes akas makšķernieks palīdzēja “nomakšķerēt” balles apmeklētājiem dāvanas!

Laimes akas makšķernieks
Tie, kas bija noguruši un vēlējās baudīt mierīgāku atmosfēru,
varēja to darīt kino zālē, kā arī muzeja gaiteņa galā bija izveidots
Bučošanās stūrītis, kur laiku varēja pavadīt divvientulībā.
Pasākuma vadītājs Gints Grāvelis

Netika aizmirstas arī karnevāla tradicionālās vērtības – laimes
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turpinājums 14.lpp.
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14. Jaunpils vēstis
turpinājums no 13.lpp.

liešana un zīlēšana. Pirms pusnakts pili pieskandināja roka ritmi –
uz skatuves tautā mīlētais mūziķis Ivo Fomins ar grupu.

Ivo Fomins ar grupu
Laiks ritēja ātri. Tā stunda sita pusnakti un laiks bija masku parādei, kuras laikā katra maska parādīja savu īsteno raksturu. Maskas vērtēja no tautas izvēlēta žūrija, citējot vakara vadītāju
G. Grāveli: “policists, aktīvists, basketboliste un vienkārši nopietns
cilvēks”.
Žūrija lēma, ka balvu ieguvēji ir klauni, Čeburaški un citi mul-
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teņu tēli, Zemenītes sniegā, Elviss, Nerātnā tautu meita, bet 1. vietā
- Pirāts ar 3 sirēnām.

1.vietas ieguvēji masku parādē - Pirāts ar 3 sirēnām
Lai gan bija krietni pāri pusnaktij, ballēties gribētāji turpināja
izbaudīt zaļumballi grupas “Liepavots” un dīdžeja pavadībā līdz
pat 5 rītā! Zaļumballe bija izdevusies - līksmi apmeklētāji un gandarīti organizatori!
Laiks domāt par nākamo, bet pagaidām izbaudīsim ziemas
priekus un saudzēsim sevi!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine
Foto: I. Krūtaine

JAUNUMI JAUNPILS BIBLIOTĒKĀ

“Lielā lasītāju balva 2014”

Uz Lauku bibliotēku atbalsta biedrības
2014.gada akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojumu „Lielā lasītāju
balva 2014”, kas notika 5.decembrī Salacgrīvā, devās arī Jaunpils un Viesatu bibliotēku bibliotekāres. Konkurss par vislasītākajām grāmatām notika jau desmito reizi.
Šogad pirmo reizi ņēma vērā grāmatas, kas
nākušas klajā pēdējo trīs gadu laikā. Konkurss noritēja septiņās nominācijās.
Nominācijā “Oriģinālproza” balvu saņēma Annas Skaidrītes Gailītes romāns
“Vienā dienā – visa dzīve”
Nominācijā “Oriģināldzeja” – Ingas
Gailes dzejoļu krājums “Migla”
Nominācijā “Tulkotā daiļliteratūra” –
britu autores E.L.Džeimsas erotiskais romāns “Greja piecdesmit nokrāsas”
Nominācijā “Bērnu oriģinālliteratūra” –
Rutas Skrebeles grāmata “Palaidnību karaļa
Jāņa B. dienasgrāmata”
Nominācijā “Tulkotā bērnu literatūra” – amerikāņu rakstnieka Džefa Kinnija
“Grega dienasgrāmata”
Nominācijā “Dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra” – Ingas Jērumas dialogs ar Regīnu Devīti “No Zentas
līdz Zentai”
Nominācijā “Tulkotā dokumentālā un
zinātniski populārā literatūra” – Estesas
Klarisas Pinkolas “Sievietes, kuras skrien ar

vilkiem”
Ja vēl neesiet izlasījuši kādu no šīm
vislasītākajām grāmatām, jautājiet savās
bibliotēkās.

“Troļļi ziemeļos”

Jau rakstījām, ka “Bērnu žūrijas” eksperti piedalījās konkursā, ko organizēja
biedrības Norden asociācija Zviedrijā. Konkursa uzdevums bija nofotografēt trolli. Lai
bērniem būtu aizraujošāk, mēs izdomājām,
ka bērni paši varētu pārtapt par troļļiem un
iztēloties, kā tas ir būt trollim. Mums par
lielu pārsteigumu nesen kā saņēmām ziņu
no projekta organizatoriem, ka lielajā konkurencē (vairāk kā 100 bibliotēku) esam izraudzīti starp labākajiem un tiksim apbalvoti ar grāmatu dāvinājumu, kas visai drīz
nonāks arī bibliotēkā.

Ziemassvētku pārsteigums Jaunpils bibliotēkā

Ziemassvētku skaistajā, klusajā pārdomu laikā Jaunpils bibliotēka saviem lasītājiem bija sagādājusi pārsteigumu, kas
brīvdienās kādu mirkli gribēja veltīt sev un
labai grāmatai. Mēs šiem lasīt gribētājiem
piedāvājām izvēlēties kādu no mūsu sagatavotajiem pārsteigumu komplektiņiem katra
literatūras žanra cienītājiem. Plānojam šādus pārsteigumus arī turpmāk, tādēļ gaidīsim jūs arī nākamajos svētkos!

www.jaunpils.lv

“Ziemassvētku gaidīšanas laiks”

11.decembrī bibliotēkā viesojās Jaunpils vidusskolas rokdarbu pulciņš “Čaklās
rokas” skolotājas Aurikas vadībā. Bērni darināja Ziemassvētku apsveikuma kartiņas,
izmantojot Jaunpils bibliotēkā esošo jauno
griešanas un reljefa formu veidošanas mašīnu. Esam ļoti priecīgas un pateicīgas, ka
šajā saspringtajā pirms svētku laikā, kad visi
skolēni gatavojās semestra noslēgumam
un Ziemassvētku pasākumiem, skolotājai
Aurikai ar bērniem izdevās atrast laiku, lai
viesotos pie mums bibliotēkā. Bijām patīkami pārsteigtas par lielo bērnu interesi
un atsaucību, tādēļ, atvadoties vienojāmies
doties atbildes vizītē pie “Čaklajām rokām”
jau Valentīna dienas gaidās.

“Čaklās rokas” viesojas Jaunpils
bibliotēkā

No 8. līdz 20.decembrim aicinājām piedalīties “Ziemassvētku gaidīšanas laikā”,
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lasītājiem 2015.gada pirmajiem trīs mēnešiem:
Izbraukuma bibliotēka pie Jums dosies
26.janvārī, 23.februārī un 23.martā.
Strutele (pie “Jaunsētām) plkst. 10.45
Saule (centrā)
plkst. 11.00
Jurģi (pie “Avotiem”)
plkst. 11.30
Leveste (pie veikala)
plkst. 12.20
Pasūtījumus par konkrētām grāmatām
un žurnāliem, lūdzam pieteikt pa tālruni
63182195 vai klātienē katrā Izbraukuma
bibliotēkas laikā !

Gleznošanas nodarbības

kur dalībniekiem bija jāiesniedz pašdarināts Ziemassvētku rotājums un apraksts
par saviem visspilgtākajiem Ziemassvētkiem. Apsveicam dalībnieci Aiju Zāgmani
ar veiksmīgu uzdevumu izpildi! Kā balvu
Aija saņēma ielūgumu uz 25.decembra
koncertu “Ziemas sirds” Jaunpils kultūras
namā, kur uzstājās Elizabete Zagorska, Atis
Auzāns un Jānis Lemežis.

Darba laika izmaiņas

Sākot ar 2015.gadu bibliotēkai nedaudz
mainās darba laiks:
Pirmdiena
10.00-18.00
Otrdiena
10.00-18.00
Trešdiena
10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00

Latvijas bibliotēkās
iedzīvotājiem pieejami
kalendāri un grāmatzīmes par
savām tiesībām
Iedzīvotāji aicināti Jaunpils un Viesatu bibliotēkās saņemt Tiesībsarga biroja sagatavotus
kalendārus un grāmatzīmes. Tajās humora
veidā ar karikatūrām skaidrots, kas ir cilvēktiesības, laba pārvaldība un tiesiskā vienlīdzība. Kalendāri un grāmatzīmes iedzīvotājiem ir
bez maksas.
Lai skaidrotu, kas ir „cilvēktiesības”, „laba pārvaldība” un „tiesiskā vienlīdzība” informatīvas
kampaņas ietvaros Tiesībsarga birojs izstrādāja kalendārus un grāmatzīmes. Savukārt
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un
reģionālajām bibliotēkām tās ir pieejamas
iedzīvotājiem visā Latvijā.
Pavisam kopā iedzīvotājiem informatīvās
kampaņas ietvaros būs pieejami 70 000 kalendāru un 60 000 grāmatzīmju. Karikatūras
veidoja mākslinieks Edgars Sīms, savukārt kalendārus, grāmatzīmes un plakātus izgatavoja
Talsu tipogrāfija. Projekta kopējās izmaksas ir
38 517.24 eiro.

Piektdiena
10.00-18.00
Sestdiena
10.00-16.00
Ievērībai! Katra mēneša pirmā trešdiena – Spodrības diena!

Neturi sveci zem pūra!

Jau iepriekš aicinājām pieteikties visus,
kam tuva dzeja un apcerēšana. Konsultējoties ar dažiem dzejas un apceru rakstītājiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam,
pirmo kopā sanākšanu pārcēlām uz siltāku
laiku – martu.
Mēs gaidīsim arī Tevi, kas iespējams pagaidām kautrējas atsaukties uz mūsu aicinājumu. Neturi sveci zem pūra!

Izbraukuma bibliotēka

Informācija Izbraukuma bibliotēkas

Jau 24.janvārī Jaunpils bibliotēkā būs
pirmā maksas nodarbība gleznošanā, kuru
vadīs un apmācību veiks gleznotāja Ingemāra Treija. Konkrēts laiks tiks telefoniski
precizēts ar katru interesentu, kas pieteicās
uz gleznošanas nodarbībām. Neskaidrību
gadījumā zvanīt pa telefonu 63182195 !

Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!

Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem
Jaunpils bibliotēkā, darba laika izmaiņām,
pasākumiem utml., seko un informē draugus sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/
Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

JAUNPILS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
Jaunpilnieki devās uz Maskavu

Laikā no 23.līdz 29.decembrim Jaunpils
vidusskolas pārstāvji viesojās sadraudzības skolā Maskavā – 1224.vidusskolā. Ar
šo skolu sadarbība ilgst jau desmit gadus
un šajā reizē saņēmām ielūgumu ierasties
uz skolas 50.gadu jubilejas pasākumiem.
Braucām zinot, ka Maskavā mūs gaida sirsnīgi draugi un jaukas ģimenes. Ciemošanās dienās ne reizi vien tika uzsvērts, ka
Latvijā šajās dienās ir Ziemassvētki, un
fakts, ka latvieši atstājuši savas ģimenes un
devušies ciemos, tika augsti novērtēts.
Centrālais notikums, protams, bija
skolas 50.gadu jubilejas svinības. Arī mēs
bijām sagatavojušies sveikšanai – 8.klases
skolniece Tīna Jankovska noskaitīja apsveikuma dzejoli lieliskā krievu valodā, savukārt 7.klases skolnieki Linda Grāvīte un Jānis Strods nodejoja latviešu pāru deju svītu.
Skola un direktore personīgi saņēma mūsu
skolotājas Aurikas Bogatajas darinātos vīnogu ķekarus ( īpaši gatavotus konfekšu
pušķus), kas izraisīja neviltotu apbrīnu.
Vakara pasākumā 12.klases skolniece Elīna Cīrule pastāstīja par latviešu tradīcijām

www.jaunpils.lv

Ziemassvētku laikā un visi klātesošie tika
cienāti ar piparkūkām. Liels paldies SIA
“Lestenes maiznīca”un personīgi Ilutai un
Knutam Rautsepiem par atbalstu! Garšoja
lieliski! Šajā vakarā klātesošie ar interesi apguva skolotājas Irēnas Liepiņas mācītos latviešu deju soļus un te labi palīgi, protams,
bija Linda un Jānis.
Maskavieši bija parūpējušies par plašu
ekskursiju un kultūras pasākumu programmu: Kremļa apmeklējums, ekskursija pa
Maskavas centru, autobusa ekskursija pa
Maskavas skaistākajām vietām, akvaparka
un teātra izrādes, tēlotājmākslas muzeja,
Kristus Glābēja dievnama, Maskavas debesskrāpju rajona apmeklējums. Brīvdabas
muzejā Kolomenskā tikām iepazīstināti ar
krievu Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas tradīcijām.
Stāsta brauciena dalībniece Elīna: “Manas domas un iespaidi. Ceļš uz turieni diezgan trauksmains un nervozs (kā nu
būs, kas notiks, vai viss būs kārtībā), tādēļ
gulēts tika ļoti maz.
Sagaidīja mūs ļoti laipni un krāšņi, ar
aplausiem un darba mapju izsniegšanu.
turpinājums 16.lpp.
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turpinājums no 15.lpp.

Labākie mācībās
2014./2015.mācību gada
I semestrī

(vērtējumi mācībās 8 balles un augstāk)

Jaunpils vidusskolas vizīte Maskavā
Domāju, ka visi iekļuva ļoti draudzīgās ģimenēs, mana bija īpaši viesmīlīga un jauka,
prieks iepazīties ar jauniem cilvēkiem no
Krievijas, kā arī jauniešiem no Tallinas - arī
ļoti jauki un draudzīgi, jau izskanēja aicinājums braukt pie viņiem ciemos. Ekskursijas iespaidīgas, uzzināju daudz ko jaunu
un pati aplūkoju Maskavas varenumu. Ļoti
priecājos par šo iespēju apskatīt Maskavas
skaistākās vietas, uzlabot valodas zināšanas, kā arī ieguvu jaunus draugus un pozi-

tīvas emocijas uz visiem 100% !“
Šajās dienā ne reizi vien sapratām,
ka nav svarīgi, no kādas valsts tu nāc un
kāda ir tava tautība, galvenais ir tas, kāds
cilvēks tu esi. Mūs uzņēma patiesi sirsnīgi
un draudzīgi, pārpārēm varējām izbaudīt
krievu viesmīlību. Draudzība turpināsies,
jo Maskavieši ar sajūsmu atcerējās Latvijā
pavadīto laiku 2013.gadā un izteica cerību
atkal tikties Jaunpilī.

Nikola Smeltere
Zane Buklagina
Anete Grāvīte
Linda Grāvīte
Elīza Viņķe
Benita Karule
Elīna Cīrule
Sanija Bulaha
Everita Muceniece
Loreta Altenburga
Kalvis Rautseps
Patriks Grīnfogels
Anna Krista Dakša
Deivids Riekstiņš
Nadīna Pahmurkina
Rūta Alise Vaivare

– 8.kl.
– 11.kl.
– 5.kl.
– 7.kl.
– 9.kl.
– 11.kl.
– 12.kl.
– 6.a kl.
– 6.b kl.
– 6.a kl.
– 6.a kl.
– 5.kl.
– 6.a kl.
– 6.a kl.
– 9.kl.
– 7.kl.

Skolas administrācija

PENSIONĀRU BIEDRĪBĀ “JAUNPILS”
• 4. janvārī Jaunpils novada Dome rīkoja Jaungada eglītes pasākumu novada pensionāriem Jaunpils pilī. Ieradušies bija ap 100
apmeklētāji. Šogad mūs pie galda patīkami pārsteidza skaistās
galda kartes, kuras Līgas Bierandes vadībā izgatavoja mazpulcēni speciāli šim pasākumam. Sirsnīgs paldies! Nu jau sesto
gadu pensionāru biedrība šajā sarīkojumā godina savas biedrības jubilārus 2014.gadāsākot no 70 gadiem. Piemiņas veltes
jubilāriem pasniedza biedrība un Ligita Gintere novada domes
vārdā dāvāja Jaunpils domes kalendārus. Kalendāri tika dāvāti
arī biedrības aktīvistiem

Dejo „Vēlziedes”

Pensionāru biedrības jubilāri
• Biedrības vārdā izsakām pateicību Ligitai Ginterei, Initai Lapiņai, Silvai Nordenai, Aivaram Miķelsonam, Kristīnei Lie-

www.jaunpils.lv

Dejo „Vīgriezes”
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Pensionāru biedrības „Jaunpils” aktīvisti un koordinatori
piņai, Sandrai Zariņai ar savu lielo komandu, muzikantam
Mārim Krastiņam ar saviem palīgiem, Staņislavam Bugaičukam, abām senioru līnijdeju grupām, garderobistei Rimai par
darbu, ko viņi veica, lai seniori bez rūpēm baudītu šo vakaru.

Jaunpils vēstis 17.

• Janvārī sagatavota un aizsūtīta Teterevu fondam 3. posma atskaite projektam “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” par veiktām aktivitātēm iepriekšējo 6 mēnešu posmā. Visas projekta aktivitātes
ieplānotas līdz 2015. gada jūnijam.
• 6.decembrī 2014. gadā mūsu līnijdeju grupa “Vēlziedes”
piedalījās”Republikas senioru kauss līnijdejās “ sacensībās un ieguva 2. vietas kausu. Apsveicam visu kolektīvu un priecājamies
kopā ar viņām!
• 31. janvārī plkst. 17:00 Lielvircavas kultūras namā kārtējais senioru draudzības vakars. Pieteikties līdz 26.janvārim. Izbraucam
plkst.15:30.
• 17. februārī braucam uz mūziklu Koncertzālē Rīga “Cukurs.
Herberts Cukurs”.
• 10.martā turpat izrāde “Eslingena”. Pieteikties un samaksāt
par biļeti 12 EUR.
• Atgādinām, ka biedru naudas varat maksāt trešdienās pensionāru telpās no plkst. 10:00 -12:00. Vēlreiz darām zināmu, ka biedrība katru gadu sveic savus biedrus apaļo gadu jubilejās un kuri ir
samaksājuši biedru naudu 5 EUR gadā.
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece

Gada sākumā biedrība „Kamene” atskatījās uz
padarītajiem darbiem 2014.gadā
Par godu Zirga gadam tika noorganizēta Zirgu kolekcijas izstāde, kurā ar kolekciju
„Dažādi zirgi” piedalījās Inga Zonberga un
ar Zirgu figūriņu izstādi - Ginta Gulbe-Vutāne. Notikušas nodarbības kolāžu veidošanā par tēmu „Kameņu mājas”, kuru vadīja
Ilze Rasa, nodarbība „Kā sevi pasaudzēt”,
kuru vadīja Rota Bērzkalne un nodarbība
„Lieldienu šūpoles”,kuru vadīja Guna Misāne. Ar biedrības darbu iepazinušies Jaunpils
novada deputāti izbraukuma sēdē Viesatu
kultūras namā, kā arī Jaunpils novada uzņēmēji un zemnieki Uzņēmēju ballē Viesatu
kultūras namā. Esam piedalījušās Jaunpils
novada domes projektu konkursā „Darām

paši” ar projektu „Darbojamies ar prieku”,
kur novadījām 3 radošās nodarbības: Jaunpils novada svētkos, Viduslaiku svētkos un
Viesatu pagasta svētkos. Projekta ietvaros
mācījām darboties ar kancelejas caurumotājiem un taisīt apsveikuma kartiņas.
Viesatu kultūras namā bija apskatāma biedrības „Dzīpars” rokdarbu izstāde, esam ciemojušās pie biedrības „7 balles”. Notikusi
sadarbība ar mazpulkiem un viņu vadītāju
Līgu Bierandi. Esam saņēmušas dāvinājumu- gleznu „Viesatu kolka” no gleznotājas
Rotas Bērzkalnes.
Biedrības „Kamene” vārdā
Sandra Šteina

PENSIONĀRU BALLE VIESATĀS
22. decembrī Viesatu kultūras
namā pulcējās pensionāri no Viesatu
pagasta, lai būtu kopā viens ar otru,
izkustinātu kājas lustīgā deju solī, skanīgi uzdziedātu, ietu rotaļās kopā ar
folkloras kopas „Viesi” atraktīvajām
sievām, pārrunātu aktualitātes, pamielotos ar sarūpētajiem gardumiem, kā
arī vēlētu laba vēlējumus Kazas gadā
tuvākam un tālākam kaimiņam.
Labu veselību, dzīvesprieku un
gaišu Jauno gadu novēlēja Jaunpils
novada Domes priekšsēdētāja Ligita
Gintere, dāvājot katram Jaunpils kalendāru 2015. gadam.
Sabiedrisko Attiecību vadītāja Jaunpils ND priekš-tāja L. Gintere sveic Viesatu
Baiba Rasa pensionārus

www.jaunpils.lv

Rotaļas kopā ar folkloras
kopu „Viesi”

Foto:B. Rasa
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JAUNPILNIEKI CĪNĀS NOVUSA FRONTĒS
Sākušās ir 2015. gada Latvijas meistarsacīkstes komandām 2. līgā, kurās startē
N/K „Jaunpils” pārstāvētā komanda. Š.g.
3. janvārī N/K „Jaunpils” pirmā posma sacensībās, kas notika Kuldīgā, tikās ar Auces
komandu, kuru uzvarēja ar rezultātu 26-24.
Tāpat tika uzvarēta „Kurmalis” komanda
no Kuldīgas ar rezultātu 27-13, bet cieta
neveiksmi pret Talsu novada komandu no
Laucienas.

Komandai ir plāni iekļūt pirmajā desmitniekā no 25 komandām, lai nebūtu nākošajā gadā jāsāk ar kvalifikācijas turnīru.
Ļoti piesātināts ar novusa spēles turnīriem bija pērnā gada decembris. Notika
N/K „Jaunpils” rīkotais Ziemassvētku turnīrs, kurā piedalījās Auces, Saldus, Kandavas un Jaunpils komandas.
Jaunpilnieki piedalījās arī Saldus atklātajās meistarsacīkstēs, Kandavas Ziemas-

svētku turnīrā, Talsu turnīrā, kā arī Elejas
rīkotajās sacensībās.
N/K „Jaunpils” komandā spēlē Edgars
Butkēvičs, Ivars Butkēvičs, Arturs Zambergs,, Andris Bremanis, Aleksandrs Voronovs, Kaspars Brimovs un Ivars Pakalnītis.
Lepojamies un vēlam veiksmi!
N/K „Jaunpils” valdes loceklis
Ēriks Strautiņš

GODINĀM JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
BRĪVPRĀTĪGOS PALĪGUS!
Pērnā gada nogalē Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere svinīgā pasākumā teica paldies brīvprātīgajiem policijas
palīgiem par nesavtīgi ieguldīto darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novada
teritorijā.
Kā atzīst pašvaldības policists Mārtiņš
Knops, tad palīgi sniedz neatsveramu palīdzību ikdienas darbā. Īpaši svarīgs ir atbalsts un palīgu klātbūtne pasākumu laikā.
Paldies sakām policijas palīgiem: Aivim
Krūmiņam, Aivaram Miķelsonam, Arvīnam Dārziņam, Jānim Sīricam, Andrim
Papendikam, Gundaram Dukam, Vilnim
Rasam, Aināram Pašulim, Zigmundam
Oļeškēvicam un Mārtiņam Knopam (junioram)!
Policijas dienā apsveicām un paldies
par darbu teicām pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Mārtiņam Knopam,
iecirkņa inspektoram Edgaram Sausserdim, kā arī par paveikto darbu-suminājām mūsu bijušos „kārtības sargus” –Māri
Lagzdiņu un Jāni Krūmiņu!
Foto:Policisti
Lai atskatītos uz pērnā gada veikumu,
Jaunpils muzeja vadītāja Ligija Rutka un
krājuma glabātāja Zinta Arika bija sagatavojušas īpaši asprātīgu prezentāciju, kur

Foto: B. Rasa

policijas ikdienas darbs tika attēlots ar
S.Kristiņa karikatūrām. Paldies!
Par īpaši jauku muzikālo priekšnesumu
parūpējās Agita Kalviņa ar ģitāras stīgu
smalko skanējumu.
Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti
uz svētku maltīti Ziemassvētku noskaņās.
Ja arī Tev un Taviem draugiem rūp

kārtība savā novadā, nāc palīgā-un kļūsti
par brīvprātīgo! Jautājumu gadījumā sazinies ar M. Knopu pa tel. 28227103 vai
raksti martins.knops@jaunpils.lv
Paldies par darbu sakot un mierīgu Jauno gadu vēlot
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Baiba Rasa

SIRSNĪGI PATEICAMIES

Atgādinājums iedzīvotājiem
Atgādinām, ka jānoslēdz līgumi par sniega tīrīšanu!
Līgumus var aizpildīt Viesatu pagasta pārvaldē un
Jaunpils novada Domē.
Jautājumu gadījumā zvaniet 26436651
vai rakstiet e-pastā: peteris.baranovskis@jaunpils.lv

Jaunpils pienotavas administrācijai un
kolektīvam par Ziemassvētku dāvanu
un patiesas cieņas apliecinājumu
mums - senioriem.
Novēlam radošas aktivitātes, draudzīgu
kolektīvu un produkcijas realizācijas
iespējas Jaunajā 2015.gadā!

www.jaunpils.lv

Jaunpils pienotavas seniori

IZSAKĀM SIRSNĪGU
PATEICĪBU
šoferītim Stasim
par neparedzētu
apstākļu pārvarēšanu,
nogādājot senjorus uz
jaungada balli!
Ballētāji no Struteles

Janvāris 2015

INFORMĀCIJA

Jaunpils vēstis 19.

Laimīgu Jauno gadu mums visiem vēl arī
citas Jaunpilis no visas pasaules!

25.01 Jaunpils pilī

16.00 – animācijas filma Burvju māja

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Jaunpils novada Dome
sveic vecākus ar bērniņu

25.01 Jaunpils pilī

18.00 – Jura Kursieša latviešu spēlfilma „Modris”
www.jaunpils.lv

Dārtas Mizgas,
Agra Valkauskā,
Annas Bierandes,
Elīzas Miķelsones
un Kristapa Zeminska
piedzimšanu!

20. Jaunpils vēstis

Janvāris 2015
Bij divas sirdis reiz…
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās…
Viens otrā toreiz pavērāmies klusi
un sapratām, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz…
Bet tagad tās
ies kopā gadu tālēs saulainās.

Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
/Jānis Rainis/

/L.Vāczemnieks/

Jaunpils novada Dome
sveic jaunlaulātos:

Jaunpils novada Dome
nozīmīgās jubilejās sveic
janvāra gaviļniekus:
Līci Initu, Lūsi Uldi,
Rašmani Gundaru, Siliņu Ingu,
Fadejevu Zaigu, Petrovu Aivaru,
Lavrinoviču Laimoni, Lejnieku Andreju,
Morozu Nikolaju, Arbidāni Martu,
Pabērzu Staņislavu, Rasu Zofiju,
Rulli Dzidru, Baumani Ellu,
Bērziņu Valentīnu, Daugavieti Ligitu,
Irbi Skaidrīti, Kauliņu Liliju,
Kazminu Ninu, Kreicbergu Veroniku,
Liepu Jāni, Misiņu Edgaru,
Urbāni Helgu!

ANDRI INSBERGU UN AIGU GRASMANI,
JĀNI PUZI UN JANU KIRŠTEINI,
EDGARU STEGENBURGU UN LĪGU MAGONI
ĢIRTU DĀVIDSONU UN ANITU DĀVIDSONI!

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

JAUNPILS NOVADA DOME IZSAKA LĪDZJŪTĪBU
TUVINIEKIEM, PĒDĒJĀ GAITĀ PAVADOT
Zentu Toni, Ernu Krūtaini, Augustu Silkalnu,
Intu Kalpu, Mirdzu Žurovsku.
Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij par maz.
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras.

Seko Jaunpils
novada Domei
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads

Pensionāru biedrība
“Jaunpils” izsaka dziļu
līdzjūtība mūsu biedrēm
Brigitai Kalpai mazmeitu
un Olitai Graudiņai brāli
zaudējot.

SEKO

Jaunpils novada Domei
draugiem.lv
un www.jaunpils.lv

Jaunpils novada domes izdevums.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”.
Metiens 950 eks.

Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par
vārdiem...
/Z.Mauriņa/
Izsakām līdzjūtību
Vitālijam Silkalnam brāli
mūžībā pavadot.

www.jaunpils.lv

“Aizvēju” un “Vējiņu”
māju iedzīvotāji

Nav vairs ne ceļu, ne ilgu...
/P.Sils/
Izsakām līdzjūtību
Aināram un
Ivetai Kalpiem ar meitas
pāragro aiziešanu.
Aināra klases biedri
un audzinātāja
Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Jaunpils vidusskolas
kolektīvs izsaka visdziļāko
līdzjūtību Guntai Tonei,
māmiņu pēdējā gaitā
pavadot

