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novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- JŪLIJS -

Muzeja ziņas
Šis ir laiks, kad mums ir dota 

iespēja iet puķu un zāļu pļavās 
kā svētnīcā – sasveicināties, sa-
plūkt pilnu klēpi un pateikties 
par šo dabas dāvāto skaistumu.

Ziedu smaržā, kad viļņojas 
gaiss – tā gribas teikt par divām 
ziedu izstādēm Jaunpils muzeja 
izstāžu zālēs. Vispirms cēlie un trauslie īrisi. Šajā izstādē bija ap-
lūkojami vairāk nekā 40 šķirņu īrisi. Paldies par nesavtīgo atbalstu 
izstādes sarīkošanā A. Līvmanei, Z. Plezerei, B. Šteinai, A. Bogata-
jai, R. Liepai, E. Valainei, V. Štamgutei, Z. Arikai. Gandrīz vienlai-
cīgi ar īrisu izstādi pirmo reizi ziedu izstāžu vēsturē notika peoniju 
izstāde. Smaržu pārbagātība, ziedu formu un krāsu daudzveidība. 
Un viss izaudzēts Jaunpils dārzos. Kā teica kāds no apmeklētājiem: 
“Aromāts labāks par visām franču smaržām.” Paldies visām atsau-
cīgajām jaunpilniecēm – A. Baumanei, L. Polmanei, V. Petrovai, L. 
Jaucei, L. Zariņai, E. Valainei, L. Ginterei, V. Vatei, Dz. Augulei, V. 
Ozolai, S. Grīnfogelei, B. Šteinai, I. Gulbei, Z. Plezerei, Z. Pūgulei, 
I. Mozertai, R. Millerei, A. Baranovskai. Bez viņu atbalsta šī izstāde 
nedēļas garumā nebūtu iespējama.

Bēthovens un Jaunpils. 
2020. gads ir nozīmīgs mūzi-
kas pasaulē ar viena no spilg-
tākajiem Vīnes klasicisma 
pārstāvjiem – Ludviga van 
Bēthovena 250. jubileju. Go-
dinot izcilā komponista īpašo 
draudzību ar kādreizējo Talsu 
mācītāju Karlu Ferdinandu 
Amendu, 26. jūnijā Talsu mu-

zejs šo notikumu atzīmēja ar – Muzikālā soliņa atklāšanu šo divu 
cilvēku atcerei. Jaunpils muzeja darbinieces piedalījās kā vēstneses 
no tā tālā laika, kad Elīza fon der Reke 1811. gadā Teplicas kū-
rortā iepazinās ar Bēthovenu un kļuva par draugiem. Bēthovens 
viņu dēvēja par “cēlo draudzeni”. Latvijā Bēthovens bija pazīstams 
ar cilvēkiem Siguldā, Lipaiķos, Blīdenē, Jaunpilī, Kabilē, Jelgavā, 
Lielvirbos. 2006. gadā Bēthovena muzeja direktors Mihaels La-
denburgers pabija šajās vietās Latvijā un apciemoja arī Jaunpili. 
Pasākuma laikā aktrise Zane Jančevska atklāja Bēthovena slaveno 
skaņdarbu pēdas latviešu tautas dziesmās ar piebildi... nez kurš no 
kura iedvesmojies. Lai kā nu tas būtu, bet turpmāk uz soliņa pie 
Talsu muzeja apsēžoties, ikviens varēs noklausīties gan Bēthovena 
dzīves stāstu saistībā ar Latviju, gan noklausīties 9. Simfoniju un 
Mēnesnīcas sonāti.

Tikšanās Tukuma muzejā. 25. jūnijā Durbes pilī notika biju-
šā Tukuma rajona un varbūtējā Tukuma novada Tukuma, 
Jaunpils, Kandavas un Lapmežciema muzeja darbinieku 
tikšanās, lai pārrunātu iespējamā sadarbības modeļa ie-

spējas pēc teritoriālās reformas.
Jaunieguvumi. Jūnijā Jaunpils muzeja krājums papildinājies ar 

diviem īpašiem priekšmetiem no “Veclaukiem” – pastalu un at-
slēgu, kas ilgus gadus gulējuši zem grīdas. Priekšmetus muzejam 
nodeva Druvis Miķelsons. Savukārt muzeja zinātnisko krājumu ar 
vizuālām liecībām par Jaunpils Lopkopības skolu papildināja Inese 
Ozola.

“Nav laiks. Ir tikai mirkļi – ellišķīgi sāpīgi un skaisti” – teicis 
Im. Ziedonis. Jau piekto gadu 1. jūlija, Imanta Ziedoņa muzejs 
aicina reģiona muzejus pulcēties uz radošu simpoziju. Šogad sim-
pozijs bija veltīts izstāžu veidošanas un kuratorijas tēmai, kā arī 
aizsāktas kopīgās iestrādes izstādei “Kurzemes muzeju pērles”.

Dažreiz ir tā, kad sarežģījumi rodas no Tevis neatkarīgu ie-
meslu dēļ. Šoreiz tā noticis ar iepriekšējā avīzes numurā ievie-
totajām fotogrāfijām atpazīšanai, tādēļ fotogrāfijas ievietojam 
vēl reizi.

Lai visiem skaistiem piedzīvojumiem piepildīta vasara!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika.

Mūs var sazvanīt pa telefonu 20223423
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Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā @Jaunpilsnovads

Jaunpils novada jaunieši aicināti 
piedalīties iedvesmojošās 
aktivitātēs projekta 
“ES TOPU…” ietvaros

Aicinām jauniešus vecumā 
no 13-18 gadiem piedalīties 
projektā “Es topu…” Mēs gaidī-
sim tieši TEVI!

Projekts veidots, lai izvestu 
jauniešus cauri iedvesmas stās-
tiem, pieredzes un praktiskas 
darbošanās piedzīvojumam 
jautrā, aktīvā un neformālā 
vidē. 

Doties pārgājienā un piedzī-
vot dažādus izaicinājumus, sa-
runāties, dzirdēt stāstus, iepazīt 
citam citu labāk, satikt  pēc ie-
spējas vairāk radošas personī-
bas, kuras mīl to- ko dara un 
noteikti var izstāstīt savu ceļu 
sākot no bērnības, skolas lai-
kiem  līdz pat šodienai.

 Visas projekta “Es TOPU...” 
aktivitātes veidotas ar mērķi 
jauniešiem palīdzēt saprast to, 
ka nekas nerodas uz līdzenas 
vietas, viss prasa laiku un pa-
cietību un procesu, kuram ir 
jāiziet cauri, lai katrs taptu par 
to -ko tiešām vēlas.  Mūsu katra 
dzīves ceļš- ceļojums ar visu ko 
tajā pieredzam ir tas, kas mūs 
veido, bagātina un palīdz tapt 
par spēcīgām, drosmīgām, va-
rošām, zinošām personībām ar 
savu nodarbošanos, zināšanu 
un prasmju un iespēju bagāžu.

Visi projekta nodarbību va-
dītāji un iedvesmas cilvēki. 
Nodarbību laikā tiksimies ar 
dažādu paaudžu personībām, 
gan jauniešiem, kuri studē mū-
zikas un mākslas akadēmijā, 
gan mākslinieku Aigaru Bikši, 

dziedātāju, dzejnieku, sportistu 
Mārtiņu Bergmani, vietējiem 
pirtniekiem, sportistiem, vese-
līga dzīves veida entuziastiem, 
auto servisa īpašnieku un dau-
dziem citiem interesantiem cil-
vēkiem viņu reālajās vidēs, gan 
muzikālajā Pop Up “Dzīvā bib-
liotēka” pasākumā. 

Projekts sastāv no septiņām 
aktivitāšu dienām, kur katra no 
dienām ir veltīta kādai tēmai un 
ir kombinācija starp teoriju un 
praktisku darbošanos, vietējo 
un savu resursu apzināšanos 
kopā ar iedvesmojošām per-
sonībām. Svarīgi ir arī tas, ka 
aktivitātes ir sagatavotas pama-
tojoties uz jauniešu vēlmēm un  
interesēm.

Jūlijs veltīts pirts un mūzikas 
tēmai! Pirmā projekta diena 
ir jau tepat aiz stūra-15.jūlijā 
PIRTS DIENA, savukārt 22. jū-
lijā MŪZIKAS DIENA DABĀ.

Augustā, septembrī un ok-
tobrī aktivitātes turpināsies, 
mūs kopā vēl sagaida:

Pārgājiens ar piedzīvojumiem  
dabā kopā ar aktīvā dzīvesveida 
popularizētājiem Artūru Turi-
ku, Andri Fridrihsonu un Jāni 
Siliņu.

Radošuma un mākslas diena 
Veclauku muižā kopā ar māks-
linieku Aigaru Bikši.

Garāža- vieta kur dzimst 
idejas. Kad hobijs pārtop uzņē-
mējdarbībā-burziņš garāžā un 
Kristapa Jankovska stāsts.

Sportiskā kustību un dejas 

diena “Ķermeņa apzināšanās” 
un well being kopā ar ielu vin-
grotājiem un aktīvā dzīvesveida 
piekritējiem.

Dzīvā bibliotēka-tikšanās ar 
interesantām personībām.

Projekta laikā jaunieši tiks 
nodrošināti ar gardām pusdie-
nām un launagu, visas aktivitā-
tes un dalība ir bezmaksas. No-
vada ciemos dzīvojošos jaunie-
šus nepieciešamības gadījumā 
aicināti pieteikt transportu uz 
novada centru.

Tas būs jauks un iedvesmo-
jošs piedzīvojums visas vasa-
ras garumā! ieraksti savas šīs 
vasaras iedvesmojošās atmiņas 
bilžu kolāžā kopā ar citiem no-
vada jauniešiem-būs jautri!

Uz drīzu satikšanos!

Pieteikšanās līdz 13.07. zva-
not 26223986 vai rakstot ieva.
zagmane@gmail.com

Papildus informācija par pro-
jektu

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attie-

cību un  
tūrisma nodaļas vadītāja

tel. 20204694, epasts: baiba.
rasa@jaunpils.lv

Ja arī Tev ir drusku zem 13 
vai virs 18 gadiem un vēlies pie-
dalīties, zvani, visu sarunāsim!

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu 
pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai” (PuMPuRS).”
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2020.gada 17.februārī Jaunpils novada 
dome izziņoja atklātu projektu konkursu 
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos”. Konkursa noteiktajā termiņā tika 
saņemti 3 projekta iesniegumi.

Jaunpils novada domei bija iespēja ap-
stiprināt 2 projektu iesniegumus, kas arī 
tika izdarīts. Katra projektam finansējums 
ir 4600€, ko 100% apmērā finansē Eiropas 
sociālais fonds. Tika apstiprināts Biedrības 
„Levestes Spicie” projekta iesniegums „Es 
Topu...” un biedrības „Piedzīvojuma Gars” 
projekta iesniegums „Klases spēks – Jaun-
pils!”. 

Biedrības „Levestes Spicie” projekta 
„Es Topu...” mērķis caur visām paredzē-
tajām nodarbībām un aktivitātēm ir vest 
jauniešus cauri iedvesmas stāstu, pieredzes 
un praktiskas darbošanās piedzīvojumiem. 
Jaunieši kopā ar projekta vadītājiem dosies 
gan pārgājienos, kur piedzīvos dažādus 
izaicinājumus, sarunāties, dzirdēt sāstus, 
iepazīt citam citu labāk, satikt pēc iespējas 
vairāk radošas personības, kuras mīl to, ko 
dara, un noteikti var izstāstīt savu ceļu sā-
kot no skolas laikiem līdz pat šodienai. Vi-
sas aktivitātes veidotas ar mērķi, lai jaunie-
šiem palīdzētu saprast un apzināties to, ka 
nekas nerodas uz līdzenas vietas, viss prasa 
laiku un pacietību, un procesu, kuram ir jā-
iziet cauri, lai katrs taptu par to, ko vēlas. 
Nodarbību laikā jaunieši tiksies ar dažādu 
paaudžu personībām, gan jauniešiem, kuri 
studē mūzikas un mākslas akadēmijā, gan 
mākslinieku Aigaru Bikši, gan ar dziedātā-

ju, dzejnieku, sportis-
tu Mārtiņu Bergmani, 
vietējiem pirtniekiem, 
sportistiem, veselī-

ga dzīves veida entuziastiem, auto servisa 
īpašnieku un daudziem citiem gan šo cil-
vēku reālajās vidēs, gan muzikālajā Pop-Up 
„Dzīvā bibliotēka” pasākumā. Svarīgi ir arī 
tas, ka pasākumu cikls ir veidots kopā ar 
Jaunpils jauniešiem, pamatojoties uz to vēl-
mēm un interesēm.

Biedrības „Piedzīvojuma Gars” pro-
jekta „Klases spēks – Jaunpils!” mērķis ir 
pilnveidot jauniešu spēju uzņemties pašini-
ciatīvu savu personīgo un mācību mērķu 
sasniegšanai. Projekta galvenās aktivitātes 
ietver klašu saliedēšanas dienu Mangaļsalā, 
Rīgā (vai citā līdzvērtīgā vietā), kur jaunie-
ši, uzsākot mācību gadu, ies cauri dažādiem 
pārbaudījumiem un uzdevumiem, un tikai 
kopā sadarbojoties, varēs izpildīt visus uz-
devumus līdz galam. Oktobrī un novembrī 
divu aktivitāšu laikā jaunieši apgūs mērķu 
uzstādīšanu, izvēli, soļu izveidi saviem un 
klases mērķiem, izmantojot tādas metodes 
kā Pilnības aplis u.c. Kopīgi veidos spēcī-
gāku atbalsta sistēmu klases un vienaudžu 
starpā. Novembrī un decembrī jaunieši 
atkal dosies ārā, šoreiz jau mazākās ko-
mandās, lai mācītos vairāk par vērtībām, 
vērtībām balstītu komunikāciju un līderību 
caur pieredzes un āra dzīves izglītību, ak-
tivitātēm un metodēm. Janvārī un februārī 
jaunieši gatavosies un paši plānos savu pro-
jekta noslēguma pasākumu, kurā rādīs pār-
steigumus, pievienoto vērtību sev un citiem 
vienaudžiem. Tā būs iespēja iedvesmot gan 
sevi, gan apkārtējos, atskatīties uz paveikto, 
gūto pieredzi, ārējiem  un iekšējiem piedzī-

vojumiem, kā arī kalt tālākos plānus jau-
nām sadarbībām un iniciatīvām!

Konkurss tiek organizēts Izglītības kvali-
tātes dienesta administrētā Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” ietvaros, saskaņā ar Minis-
tru Kabineta 2016.gada 12.jūlija noteiku-
miem nr. 460 “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventī-
vus un  intervences pasākumu” īstenošanas 
noteikumiem” un Jaunpils novada domes 
2020.gada 21.janvāra domes lēmumu nr. 22 
“Par atklāta projektu konkursa „Priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” no-
likuma apstiprināšanu”.

Konkurss tiek organizētas, lai sasniegtu 
abus ESF 8.3.4.0/16/I/001 projektā noteik-
tos mērķus:

1) palielināt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamo mo-
tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

2) iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos 
jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Informāciju sagatavoja
Elva Vaivare

elva.vaivare@jaunpils.lv
Jaunpils novada attīstības nodaļas 

projektu vadītāja un projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

koordinatore Jaunpils novadā

Atskaite par padarītajiem darbiem jūnijā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Norisinās ārsta prakses apjaunošanas 

darbi. 
2. Notiek nekustamā īpašuma “Lodes” 

atjaunošanas iepirkums “Dzīvojamās ēkas 
vienkāršota pārplānošana par sociālo 
māju”.

3. Pabeigta Viekaļu un Jaunviekaļu jum-
ta atjaunošanas darbi. Jumts ir izturējis arī 
pirmo ievērības cienīgo lietus pārbaudi. 

4. Labiekārtošanas nodaļa turpina pļaut 
zāli. Paldies,  visiem, kas appļauj ceļa ma-
las pie saviem nekustamajiem īpašumiem . 
Tiek stādītas un ravētas puķu dobes, kā arī 
veic dažādus darbus gan pie būves Jaunkal-

nos, gan Viesatu Birzītē. 
5. Iztīrīta aka Meža kapos.
6. Greiderējām ceļus un veicām pretpu-

tekļu apstrādi. 
7. Pēc stiprā lietus, izskalotā mala pie tilta 

pār Bikstupi, ir salabota. Darbus veica  tilta 
būvētājs-SIA “Rīgas tilti”. 

8. Jaunpils vidusskolā notikuši 9. un 12. 
klašu izlaidumi.

2020.gada 18.jūnija domes sēdē pieņemti 
šādi lēmumi:

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Jaunpils 
pils” telpu nomas maksas dzēšanu”.

Apstiprināts lēmums Par Jaunpils novada 
domes publisko pārskatu 2019.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par automātiskās 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signa-
lizācijas sistēmas izbūvi”.

Apstiprināts lēmums “Par domes un do-
mes komiteju sēžu grafiku 2020.gada 2.pus-
gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu 
domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.8/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vecvagas” sadalīšanu”.

AKTUALITĀTES

Tiks īstenoti divi projekti jauniešiem no 5.-12.klasei

DOMES SĒDE
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Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2020.gada 2.pusgadam

Par nekustamā īpašuma “Auļi” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Dižozoli” izsoli

Dome, komiteja Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris
Izglītības , kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja 19. 9. 7. 4. 2.
Attīstības komiteja 19. 9. 14. 11. 9.
Finanšu komiteja 19. 16. 21. 19. 16.
Domes sēde 16. 27. 24. 29. 26. 22.

1. Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00
2. Domes sēdes notiek plkst.9.00.
3.Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Auļi”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0401, 
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo 
platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās 
mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums: iznomāti 0,3002 ha, lī-
guma termiņš 

05.04.2058., nomas maksa 1,5 % no ze-
mes gabala kadastrālās vērtības. Nomnieks 
ir pirmpirkuma tiesīga persona (nomas ob-
jekta apjoms ir vienāds ar izsolāmā Nekus-
tamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst 
piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 
10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-

niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
1489,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  148,90, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Auļi” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Auļi” izsoles dalības 
maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2020.gada 11.au-
gustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 26.augus-
tam.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Dižozoli”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0404, 
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo 
platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās 
mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, 
līguma termiņš 30.05.2058., nomas mak-
sa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vēr-
tības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga 
persona (nomas objekta apjoms ir vienāds 
ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). 
Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā 
kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 
10.15 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-

niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
1489,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  148,90, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Dižozoli” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Dižozoli” izsoles da-
lības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 
11.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 26.augus-
tam.
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Par nekustamā īpašuma “Spāres” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” izsoli

Dzimtu stāsti laukos

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „ Spāres”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0404, 
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo 
platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās 
mājas būvniecībai.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums : iznomāti 0,3002 ha, 
līguma termiņš 30.05.2058., nomas mak-
sa 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vēr-
tības. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga 
persona (nomas objekta apjoms ir vienāds 
ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). 
Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā 
kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 
10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-

niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
1489,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  148,90, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 100,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 11.augustam plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Spāres” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Spāres” izsoles dalī-
bas maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 27.jūlijā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 
11.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 26.augus-
tam.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu “Kr.Barona pamatskola”, 
Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
9056 002 0303, sastāvošu no viena apbūvēta 
zemes gabala ar kopējo platību 1,519 ha un 
uz tā esošām četrām būvēm.

Par Nekustamo īpašumu nav noslēgts 
nomas līgums.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst. 
11.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
15000,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 

EUR  1500,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 11.augustam plkst. 12:00, jāre-
ģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Kr.Barona pamatskola” izsoles nodrošinā-
jums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 

“Nekustamā īpašuma “Kr. Barona pamat-
skola” izsoles dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 3.augustā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 
12.augustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 26.augus-
tam vai saskaņā ar grafiku, vai saskaņā ar 
bankas noslēgto aizdevuma līgumu.

11.jūnijā “Jaunpils reģionā-
lās attīstības centrs “Rats”” no-
risinājās seminārs “Mutvārdu 
vēsture: interviju veikšana, ap-
kopošana un publicēšana”. Se-
mināra laikā Latvijas Universi-
tātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta Nacionālās mutvārdu 
vēstures projekta pētnieces so-
cioloģe Ginta Elksne un vēstur-
niece Maija Krūmiņa sniedza 
ieskatu mutvārdu vēstures jomā 
un apmācīja dzīvesstāstu inter-
viju veikšanā, bet Viesatu pagas-
ta bibliotēkas vadītāja un bied-
rības “Kamene” vadītāja Sandra 

Šteina dalījās ar savu praktisko 
pieredzi Viesatu puses vietvār-
du vākšanā un apkopošanā. 
Semināra dalībnieki tika iepa-
zīstināti gan ar mutvārdu tradī-
ciju vēsturi gan ar praktiskiem 
ieteikumiem dzīvesstāstu inter-
viju veikšanai, sagatavošanos 
intervijām, interviju veikšanu 
ētiku un ieteikumiem, lai in-
tervijas norisinātos veiksmīgi. 
Dalībnieki tika informēti par 
Nacionālā mutvārdu vēstures 
(NMV) krājuma veido-
šanos 1990 gados, to 
ka 80 to gadu beigās 

Semināra dalībnieki un Sandra Šteina Jaunpils “Rats” 11.06.2020.

turpinājums 6.lpp.
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Pieteikšanās attālinātajām mācībām jūlijā un klātienes mācībām augustā

bija vērojams atmiņu “vilnis”, 
kad cilvēki vēlējās izstāstīt ilgi 
noklusēto pieredzi par ko pa-
domju gados runāt nedrīkstēja. 
NMV krājums šobrīd glabā ap 
4700 dažādu paaudžu cilvēku 
dzīvesstāstus, kuri pārstāv da-
žādu Latvijas novadu, etnisko 
grupu un ārpus Latvijas dzīvo-
jošo latviešu kopienu pieredzi. 
Semināra laikā tika iezīmēta 
atšķirība starp dzīvesstāstu 
interviju veikšanu un mutvār-
du vēsture interviju veikšanu. 
Dzīvesstāsta intervijas mērķis 
ir atraisīt cilvēku stāstam par 
savu dzīvi. Tajā daudz lielāka 
loma ir stāstītājam. Notikumu 
izkārtojums, secība un akcenti 
izriet no stāstītāja. Mutvārdu 
vēstures interviju veido pilnīgi 
vai daļēji strukturēta saruna par 
izvēlētām tēmām, pieredzēm, 
notikumiem, vērojumiem. Dzī-
vesstāsta interviju vislabāk ie-
sākt ar stāstītāja paša izvēlētām 
tēmām pēc paša laika izjūtas. 
Var piedāvāt sākt ar bērnības 
atmiņām. Pamata ieteikumi 

interviju veikšanai raudzīties, 
lai stāsts nav vispārīgs, bet gan 
saistīts ar konkrētiem dzīves 
notikumiem un pieredzi, dot 
stāstītājam laiku domu sakār-
tošanai nebaidīties no pauzēm 
nepārtraukt stāstītāju. Dzīves-
stāsta intervijai jāplāno divas 
līdz trīs stundas, klusa, noslēgta 
telpa visbiežāk stāstītāja māj-
vietā, savstarpēja cieņa. Pārlie-
cināties, ka diktofons ir ieslēgts 
un līdzi paņemtas arī rezerves 
baterijas. Intervijas ierakstam 
var izmantot arī telefonu, to-
mēr jāpārliecinās, lai telefonam 
būtu ieslēgti tādi iestatījumi, lai 
netraucētu intervijas ierakstu. 
Būtiski diktofona ierakstīt kon-
krētās dienas datumu, gadu, in-
tervējamā un intervētāja vārdu 
un uzvārdu. 

Sarunas tēmas veiksmīgai in-
tervijas norisei: 

• bērnība; jaunība; brieduma 
gadi; pusmūžs; vecums – kāda 
bijusi pāreja no viena uz otru;

 • vecāki; paša ģimene – bēr-
ni, mazbērni; radinieki – tuvā-

ki, tālāki; 
• darba mūžs; centieni; sa-

sniegumi, novērtējums vai no-
vērtējuma trūkums; 

• dzīves piepildījums; vēr-
tības; attieksme pret reliģiju; 
aizraušanās; intereses; piedzī-
vojumi 

• dzimtā vieta; mājas; daba; 
dzīvnieki un to loma dzīvē; 

• ticējumi; rituāli; tradīcijas; 
dziedniecība; vecvecāku pasa-
kas, teikas, nostāsti; 

• ar kādiem personīgās dzī-
ves notikumiem var raksturot 
padomju laiku un dzīvi neatka-
rīgajā Latvijas valstī, kā piedzī-
vots pārejas laiks; 

• ko ģimenē runāja un ko 
pats atceras no vietējās vēstures 
notikumiem; 

• vietējā sabiedrība – sociā-
lais un etniskais raksturs, izci-
lākie ļaudis, autoritātes;

 • vietējās dzīves notikumi; 
• sadzīve stratēģijas saistībā 

ar izglītības iespējām, ar ārstu, 
pasta un banku pakalpojumu 
pieejamību, ar satiksmi, veika-

liem, presi, TV un radio. 
Projekta “Dzimtu stāsti lau-

kos” mērķis ir raisīt interesi 
Jaunpils un tuvējās apkārtnes 
iedzīvotājiem par savas ģime-
nes vēstures izzināšanu. Pro-
jekta turpinājumā tā dalībnie-
ki veic dzīvesstāstu intervijas, 
bet projekta noslēgumā, š.g. 
Septembrī, savas dzimtas stās-
tu būs iespēja iesiet, izmanto-
jot projekta ietvaros iegādātos 
materiālus ar mērķi informā-
ciju saglabāt ģimenē vai nodot 
muzejā, bibliotēkā, krājumā. 
Pieteikties projektā: https://
ej.uz/dzimtustasti vai pa tālr. 
26563460 (Renāte) 28352654 
(Sandra) 

Vairāk informācija par dzī-
vesstāstu interviju veikšanu 
un mutvārdu vēsturi pieeja-
ma interneta saitēs: www.dzi-
vesstasts.lv, www.mutvardu-
vesture.lv.

 Projekts “Dzimtu stāsti lau-
kos” norisinās Jaunpils novada 
domes projektu konkursa “Da-
rām paši” ietvaros.

2020. gada 16. jūnijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavotos grozījumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
līdzfinansētā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” noteikumos.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.474 “Darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā at-
balsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kom-
petenci” īstenošanas noteikumi” paredz vairākas jaunas iespējas. 

Pirmkārt, attālināto mācību kārtā, kurai pieteikšanās notiks no 
30. jūnija līdz 15. jūlijam, izglītības programmu piedāvājums tiek 
paplašināts ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglī-
tības programmām arī studiju moduļa vai studiju kursa apguvei 
augstskolā vai koledžā.

Otrkārt, ja līdz šim projektā piedalīties bija iespējams vienu reizi, 
tad turpmāk to varēs darīt divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. 
Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus 
mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.

Treškārt, kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbi-

nātajiem paplašināts arī atbalsts sociālajā jomā, iekļaujot ceļa iz-
devumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 
30 eiro mēnesī). Savukārt nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts 
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, profesionālās tālāk-
izglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas 
apguvei profesionālajā tālākizglītībā, mācību izmaksas sedz 95 pro-
centu apmērā (šobrīd 90 procenti).

Ceturtkārt, noteikumu grozījumi paredz projektam finansējumu 
palielināt par vairāk nekā 21 milj. eiro, kopējam atbalstam prog-
rammas ietvaros sasniedzot gandrīz 47 milj. eiro. Iespējas palielināt 
atbalstu nodarbināto profesionālās kvalifikācijas pilnveidei rastas, 
veicot finansējuma pārdales citās ES fondu programmās. Jaunie 
noteikumi arī pagarina projekta darbību par gadu - līdz 2023. gada 
31.decembrim, kā arī atbalsta saņēmēju loks paplašināts par 17 000 
cilvēku.

MK noteikumu pieņemšana ļauj Valsts izglītības attīstības aģen-
tūrai izsludināt pieteikšanos uz attālināto mācību kārtu, kas ievies-
ta, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes negatīvo ietekmi. 
Tajā viss izglītības process notiks tikai attālināti. Pieaugušie mācī-
bām varēs pieteikties no 30. jūnija līdz 15. jūlijam. Šī kārta notiks 
papildus jau iepriekš plānotajai piektajai mācību kārtai, kas plānota 
augustā.

Informācija no www.macibaspieaugusajiem.lv
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Aicinām pieteikties!
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

“Vesels Jaunpils novadā” turpinās

Projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 ietvaros 
no 2017. gada līdz 2019. gadam īstenoti 9 slimību profilakses pa-
sākumi un 33 veselības veicināšanas pasākumi. Šobrīd ir apstipri-
nāti projekta līguma grozījumi un projekta aktivitātes turpināsies 
līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda 
(85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais 
finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai 
ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts 
budžeta finansējums EUR 7 720,80.

Projekta ietvaros tiks organizēti veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi. Tai skaitā pasākumi fizisko aktivitāšu 
veicināšanai - skriešanas, nūjošanas, zumbas un vingrošanas no-
darbības, piekares sistēmu (TRX) treniņi un 2 pārgājieni ģimenēm. 
Tāpat 3 gadu laikā plānoti 3 pasākumu cikli iedzīvotājiem vecuma 
grupā 54+. Darbība plānota, iekļaujot psihologa nodarbības garīgās 
veselības veicināšanai, fizioterapeita nodarbības - apmācība ikdie-
nas vingrošanas kompleksu izstrādei un izpildei. Plānotas izbrau-
kuma ekskursijas nūjošanas nodarbībām vai citu fizisku aktivitāšu 

veikšanai. Kā iepriekšējos gados, tā arī turpmāk sadarbosimies ar 
Jaunpils vidusskolu, lai noorganizētu veselības pasākumus Jaunpils 
vidusskolas skolēniem, un pirmsskolas vecuma bērniem. Iedzīvo-
tājiem tiks organizēti slimību profilakses pasākumi (par sirds un 
asinsvadu sistēmas slimības, onkoloģijas profilakses un garīgās 
veselības tēmām). 3 gadu laikā plānotas 3 veselīga uztura lekcijas. 
Paredzēts 1 apmācību cikls par bērnu emocionālo audzināšanu, ve-
cākiem un pirmsskolas pedagogiem, kuru audzināšanā un aprūpē 
ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Un šajā periodā plānotas 3 dienas 
nometnes maznodrošinātiem iedzīvotājiem – ģimenēm. 

Jau pavisam drīz sāksies pirmie pasākumi – skriešanas un nūjo-
šanas nodarbības. Aicinām sekot līdzi informācijai un iesaistīties 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, dzīvojot veselīgāk. 

Atgādinām, ka visi projekta “Vesels Jaunpils novadā” ietvaros rī-
kotie pasākumi ir bezmaksas. 

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja
Līga Veinberga

Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts 
“PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 
oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 5 jaunieši. 

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba 
praksi, apgūt profesiju, iziet kursus, iegūt autovadītāja tiesības, sa-
ņemt individuālu mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves pras-
mes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā 
saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem.

Jaunpils novadā, pateicoties projektam, jaunieši ir apguvuši pro-
fesiju un uzsākuši darba attiecības. 

Prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā „Proti un dari” var 
piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri 
nemācās nevienā izglītības iestādē, nestrādā un šobrīd Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā (NVA) nav reģistrēti kā bezdarbnieki. Mērķa 
grupā ietilpst arī jaunās māmiņas un jaunieši, kuri neturpina 
mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).

Jāpiebilst, ka visas projekta aktivitātes ir bez maksas. 
Arī šobrīd, projekts gaida jaunus pieteikumus! Viss ir 

atkarīgs no jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām.

Projektu īsteno Jaunpils novada dome sadarbībā  ar Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru.

Ja arī esi ieinteresēts vai zini kādu, kam šāds atbalsts būtu nepie-
ciešams - aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!” 

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti 
uz e-pastu andris.fridrihsons@jaunpils.lv vai zvani (darba laikā) 
29379004. Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv .

 “PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģis-
trēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” pro-

jekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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LAD informācija
Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc. Smalcināt nedrīkst!

Viens no nosacījumiem, lai par zālāju 
platībām varētu saņemt atbalsta maksāju-
mus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un 
jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 
atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne ti-
kai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju pla-
tības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs 
noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj. 

Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto 
zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma ne-
ievērošanas gadījumā par attiecīgo platību 
maksājumi netiks piešķirti un tiks piemē-
rota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks sama-
zināts maksājums. 

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli 

atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto 
biomasu saņem lielu barības vielu daudzu-
mu, kas var būtiski manīt veģetāciju un 
samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. 
Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu, 
veģetācijas sezonas beigās, šāda zāle veido 
kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko 
daudzveidību, bet arī rada risku, ka pava-
sarī iespējama paaugstināta ugunsbīstamī-
ba.  Ja zālāji atrodas palienēs, nopļautā un 
atstātā biomasa palu laikā var tikt aiznesta, 
tomēr ūdens to var sanest vienkopus, pie-
mēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to 
aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts 

ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteik-
tajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai no-
pļautiem un novāktiem. Pēdējais datums, 
kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālā-
ji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES 
nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvot-
nēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izman-
toti biškopībā nektāra vākšanai un ārstnie-
cības augu vākšanai, ir 15. septembris. 

Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot 
ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai 
saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lau-
ka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību, 
kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

Informācija: Lauku atbalsta dienests

Sveicināts Jaunpils novada iedzīvotāj un iespējams nejaušais avīzes lasītāj!

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

Varētu teikt, ka pēc laika apstākļiem, bei-
dzot iestājusies vasara! Vasaras baudīšana 
katram saistīta ar savu izpratni: atvaļinā-
jums, darbs, sauļošanās, ūdens peldes, eks-
kursijas, siena vākšana, ravēšana,  ogošana, 
makšķerēšana, sēņošana, graudu kulšana, 
simtiem nodarbju! 

Kaut gan vasara ir īsa, tā sniedz daudz 
dažādu iespēju kā to izbaudīt un uzkrāt 
spēkus ziemai, lai pēc iespējas vieglāk iz-
baudītu tumšāko gadalaiku.

Ir sestdienas rīts, esmu apdarījusi rīta 
soli savā lauku sētā: aplaistīju, apstaigāju 
savu saimniecību, priecājos par paveikto, 
pabaroju dzīvo radību un radās pārdomas. 
Mums kā ziemeļniekiem, lai saglabātu ve-
selību,  ir svarīgi izmantot vasaras dāvāto: 
vairāk saules gaismu, siltumu, dārza un 
meža veltes. Šorīt vīram teicu, ka vēlos pa-
ņemt no vasaras visu ko tā sniedz: siltumu, 
vitamīnus, saules enerģiju, iespēju ilgāk būt 
svaigā gaisā, vairāk kustēties ārā, tikties 

ar tuviem cilvēkiem, baudīt ūdens peldes, 
dārza darba prieku, palaivot, izbraukt eks-
kursijā. Tā varētu uzskaitīt nebeidzami! 
Vārdu sakot, darīt, kas jādara un kas patīk!

Tas ko teikšu, nav jaunums, iespējams 
atgādinājums. Esmu ievērojusi, ka cilvēki 
zin, tomēr dažādu iemeslu dēļ neizmanto 
iespējas un zināšanas! 

Samērīga atrašanās saulē sniedz iespēju 
saņemt organismam nepieciešamo D vita-
mīnu, kas ir svarīgs kaulu un nervu sistē-
mas veselībai, īpaši, lai mazinātu depresijas 
rašanos . Pietiekams D vitamīna daudzums 
organismā nodrošina imunitāti, vielu mai-
ņu, pretošanos saslimšanām. Atrašanās 
saulē sniedz enerģiju, šķiet tiek uzlādētas 
baterijas. 

Dažreiz diena beidzas ap pusnakti, jo gri-
bas būt ārā pēc iespējas ilgāk. Vasarā sva-
rīgi uzņemt vitamīnus no pašu audzētiem 
vai zināmu audzētāju dārzeņiem un ogām 
vai meža veltēm. Esmu dzirdējusi, ka daži 

cilvēki gatavo dažādus zaļumu kokteiļus. 
Īsta vitamīnu bumba! Kustības svaigā gaisā 
un laika pavadīšana ar tuviem cilvēkiem, 
mazina spriedzi, atbrīvo ķermeni. Lai gan 
vasarā gadās daudz fiziski rosīties, šis no-
gurums, šķiet, ir patīkamāks nekā mazkus-
tīgums ziemas periodā. 

Beidzot varu izvārīt zupu no pašas au-
dzētiem agrajiem kāpostiem, noplūkt gur-
ķi, zemenes, dillītes. Lieliski! Man šādi sī-
kumi sagādā prieku un gandarījumu!  

Vēlējums: baudiet vasaras dāvātas iespē-
jams! Uzkrājiet: spēkus, patīkamās atmi-
ņas un notikumus, vitamīnus un enerģiju! 
Priecājaties par sīkumiem, it kā šķietami, 
par niekiem! Katrs pavadiet vasaru pēc sa-
vas izpratnes, rocības, iespējām. 

Lai Jums stipra veselība, dzīves un darba 
prieks! Lai baudīt prieks! Lai veicas! 

Ar cieņu psiholoģe, Irina

• 14.  un 21. jūlijā Viesatu kultūras namā no plkst. 13:00 -16:30 Eiropas sociālā fonda projekta “Vesels Jaunpils novadā” Dainas Re-
infeldes lekcijas – nodarbības “Veselības dažādās dimensijas, tās saglabāšanas un uzlabošanas iespējas senioru vecumā”. Dalībnieki 
tiks aizvesti un atvesti. 2 Eur kafijas pauzei par pašu līdzekļiem. Dalībniekiem lūgums pieteikties pensionāru telpās trešdienās vai pa 
tel.26314801 -Austrai.

• 20. un 21. augustā brauksim ekskursijā pa Sēlijas ievērojamākām vietām, pa ceļam tiekoties ar Skrīveru senioru biedrības biedriem. 
Pieteicoties iemaksāt 30 EUR un varēs saņemt īsu ceļojuma aprakstu.

• Atgādinājums, ka katru trešdienu pensionāru telpās atsākušās kārtējās tikšanās no plkst.10:00- 12:00. Tiem, kuriem ir vēlēšanās  var 
arī veikt elektrības, telefona u.c.  maksājumus bez komisijas maksas.

Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
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Pasākuma plāns JŪLIJS
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta Organizators
08.,15.,22.,
29.07. 18:30

Kartavkalna apļi 2020 Skriešanas seriāls “Uzvari sevi” Kartavkalna dabas takas

10.07. ‘’Liepu balle’’ Grupa: ‘’Liepavots’’ Jaunpils pils pagalms Jaunpils kultūras nams
11.07. 18:00 Dārza koncerts Jaunpils novada Kārkliņos Trio “Kad” Ieeja ZIEDOJUMS “Kārkliņi” Jaunpils novads
14.07. Nacionālās sacensības “Skaļā lasīšana” vietējais konkurss Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka
15.07. Jauniešu projekta “ES topu…”  PIRTS DIENA Bebru ielas pirts, Jaunpils
15.07. 18:00 Šūšanas kursu grupas modeļu demonstrējumi Jaunpils pils pagalmā Jaunpils Amatu māja
17.07. Audžuģimeņu salidojums “7 balles”
22.07. Jauniešu projekta “ES topu…”  MŪZIKAS DIENA DABĀ “Vagas” Jaunpils novads

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta Organizators

JAUNĀS
No 01.07. “Jaunpils pagasta bibliotēkai – 130” Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka
No 01.07. “Zili vāki kārtojas un rindās stājas” jeb grāmatas zilā krāsā Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka
04.-31.08. Edmunda Andersona jubilejas izstāde. Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs
Tiks precizēts Liliju izstāde. Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs
19.07.-31.08. Evijas Andersones un Jura Kambara izstāde “Pirmavots” Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs

TURPINĀS
līdz 03.07 Ildzes Oses gleznu izstāde INSPIRĀCIJASII Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs
līdz 18.07. Ivara Freimaņa fotogrāfiju izstāde “Ceļojums putnu un zvēru 

pasaulē”.
Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs

Līdz 31.08 “Dziedināt, dziedēt”. Jaunpils pirmās aptiekas 180.jubilejai un 
medicīnas tradīcijām Jaunpilī veltīta vēsturiska izstāde.

Sikspārņu pagrabs (zem 
muzeja)*

Jaunpils muzejs

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
09.07.; 16.07.; 23.07.;31.07. 12.00. - 17.00 Nodarbība keramikā visiem (Dalības maksa) Jaunpils Amatu māja
08.07.; 10.07; 15.07.; 17.00 – 22.00 “Šujam pašas” Pasniedzēja Rasma Kutkovska (Dalības maksa) Jaunpils Amatu māja

Pasākuma plāns AUGUSTS
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta Organizators
05.08. Tikšanās ar “Bērnu žūrijas 2020” dalībniekiem Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka
08.08.18:30 Kartavkalna apļi 2020 Skriešanas seriāls “Uzvari sevi” Kartavkalna dabas takas
08.08. ‘’Viduslaiku pēcpusdiena’’ Jaunpils pils un apkārtnē Jaunpils pils

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta Organizators

JAUNĀS
No 03.08. “Ceļo apkārt pasaulei” jeb romāni, kuru sižets norisinās dažādās 

pasaules vietās
Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka

TURPINĀS
“Jaunpils pagasta bibliotēkai – 130” Jaunpils bibliotēka Jaunpils bibliotēka

Līdz 31.08. Edmunda Andersona jubilejas izstāde. Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs
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NacioNālā kausa posms JauNpilī
20.jūnija novakarē Jaunpilī noslēdzās ot-

rais Nacionālā kausa posms, kura ietvaros 
norisinājās Līgo kauss un Zelta mopēda 
sacensību seriāla braucieni. Pirmssvētku 
noskaņās svelmainās sacensības aizvadīja 
vairāk nekā 250 sportistu.

Rīts iesākās ar mazāko atlētu – MX 50 
Jaunāko – došanos pie starta barjeras. Pēc 
diviem pārliecinoši uzvarētiem braucie-
niem 1. vietu posma kopvērtējumā guva 
Patriks Cīrulis (Moto Mafia), 2. un 3. vietu 
izcīnot attiecīgi Mārtiņam Cīrulim (Moto 
Mafia) un Rasmus Naar (EST). Vecāko ie-
skaitē ar 100 izcīnītiem punktiem triumfēja 
Rainers Grasis (CAMK Latgale), kuram se-
koja Rihards Valdmanis un Raivo Krūmiņš. 
Arī MX 65 Jaunāko klases Jaunpils posma 
uzvarētājam Jēkabam Hudolejam (Kristera 
Serģa Motoklubs) izdevās aizvadīt divus 
pārliecinošus braucienus, apsteidzot tuvā-
kos konkurentus Sander Pihlakas (EST) un 
Aston Allas (EST). Vecāko ieskaitē uz goda 
pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Gre-
gor Kuusk (Redmoto), kuram abpus atra-
dās tautieši Enriko Peilman (EST) un Karl 
Teesalu (EST). Markuss Kokins (Salacas 
kauss) izcīnīja uzvaru MX 85 Jaunāko kla-
ses kopvērtējumā, 2. un 3. vietā ierindojo-
ties Raivo Laicānam (Mārupes AMK Bieri-
ņi) un Jan Marten Paju (Redmoto), turpre-
tī Vecāko vidū dominēja Markuss Ozoliņš, 
kuram sekoja Tomass Šaicāns (Salacas 
kauss) un Martins Platkēvičs (Rodeo MX).

MX D ieskaitē 41 dalībnieka konkuren-
cē uzvaru izcīnīja Kristofers Everts Egle 
(Mārupes AMK Bieriņi), aiz viņa – Aivo 
Rabbi (EST) un Raimonds Pravdivecs. Tik-
mēr MX C pirmo trijnieku aizpildīja Māris 
Būmanis (Motovidzeme), Vadims Jego-
rovs (Saules sporta klubs) un Jānis Ābele, 
bet MX B ieskaitē meistarīgākais bija Dā-
vids Rjabovs (Rodeo MX), kuram sekoja 
Kaspars Narovskis (Moto Mafia) un Sandis 
Aleksejevs (DAKO Ziemeļvidzeme). Spēcī-

gajā MX A ieskaitē triumfēja Raivis Eikma-
nis (Rambas R), 2. un 3. vietu izcīnot Mar-
tiņam Markitānam (MX Factory Latvia) 
un Edgaram Rutkim (Moto Mafia), kamēr 
prestižajā MX PRO otro nedēļu pēc kār-
tas uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena 
kāpa Matīss Karro (MX Moduls), kurš ap-
steidza tuvākos sekotājus Mairi Pumpuru 
(MX Moduls) un Kārli Kalēju (Rumbas R).

Zelta mopēda sacensību seriāla otrā 
posma ietvaros ZM -16 klasē pirmās trīs 
vietas ieņēma Jānis Grava, Ričards Stafec-
kis (Valkas Vanagi) un Uvis Vilnis Praz-
ņicāns, savukārt ZM +16 kārtējo reizi 
dominēja Ainārs Karro (Karro MX), ku-
ram sekoja Artūrs Riekstiņš (Motosports 
Racing Team) un Toms Leitis (Motoklubs 
Ape). Meiteņu ieskaitē 1. un 2. vietu izcī-
nīja Justīne Reinolde (Motosports Racing 
Team) un Suzanna Gredzena (Valkas Va-
nagi), kamēr Retro braucēju vidū pirmajās 
trīs vietās ierindojās Daniels Ceriņš, Ilgonis 
Karro (Karro MX) un Edgars Strauts. Mini 
MX triumfēja Jurijs Sigajevs (Salacas 
kauss), apstei- dzot Reini 
P u š p u r u (Gulbenes 
M o t o ) un Jāni 
Ba lkav- n i e -

ku. 2A klasē uzvaru izcīnīja Arvo Mathe-
uss, kuram sekoja Nikolajs Kims (Karro 
MX) un Varis Krastiņš, kamēr Sporta kla-
ses kopvērtējuma uzvarētāja godā tika celts 
jau pieminētais Ainārs Karro (Karro MX), 
2. un 3. vietu izcīnot Gunāram Magaznie-
kam un Dagnim Skurulim (Karro MX).

Jaunpilī bija ieradies arī LaMSF prezi-
dents Mārtiņš Lazdovskis, kurš pēc sacen-
sībām bija ļoti gandarīts par aizvadīto Līgo 
kausu. “Vispirms man jāsaka, ka organi-
zēt sacensības pašreizējos apstākļos ir liels 
izaicinājums sacensību organizatoram un 
man ir patiess prieks, ka Jaunpils Nacionālā 
kausa posms veiksmīgi ir noritējis,” atzina 
Lazdovskis. “Bija prieks atkal sastapt spor-
tistus trasē un redzēt neizsīkstošo sacensī-
bu garu. Lai arī laiks sestdien bija karsts, 
man ir prieks, ka sacensības izdevās un 
pulcēja kuplu dalībnieku skaitu. Protams ir 
žēl, ka sacīkšu prieku un atmosfēru šobrīd 
vēl nevar baudīt skatītāji,” piebilda LaMSF 
galvenais pārstāvis, noslēgumā piemetinot: 
“Līgosim atbildīgi, lai jau jūlijā sacensības 
varētu tikt atvērtas arī līdzjutējiem!”

Informācija:
Latvijas motosporta federācija

Foto: Juris Grīnfelds

Līdz 31.08 “Dziedināt, dziedēt”. Jaunpils pirmās aptiekas 180. jubilejai un 
medicīnas tradīcijām Jaunpilī veltīta vēsturiska izstāde.

Sikspārņu pagrabs (zem 
muzeja)

Jaunnpils muzejs

Līdz 31.08. Evijas Andersones un Jura Kambara izstāde “Pirmavots” Jaunpils muzeja izstāžu zāle* Jaunpils muzejs
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir 
bezmaksas,citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
09.07.; 16.07.; 23.07.;31.07. 12.00. - 17.00 Nodarbība keramikā visiem (Dalības maksa) Jaunpils Amatu māja
08.07.; 10.07; 15.07.; 17.00 – 22.00 “Šujam pašas” Pasniedzēja Rasma Kutkovska (Dalības maksa) Jaunpils Amatu māja
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diskusiJu semiNārs JauNpilī

Jaunpilī notika diskusiju seminārs “Kvalitatīva izglītība visiem – 
pamats sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” kas tika veltīts ANO ilgt-
spējīgas attīstības mērķim nr. 4 – kvalitatīva izglītība

18. jūnijā no tuvākas un tālākas apkārtnes Jaunpils pilī pulcējās 
semināra “Kvalitatīva izglītība visiem – pamats sabiedrības ilgtspē-
jīgai attīstībai”, kas tika veltīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķim 
nr. 4 – kvalitatīva izglītība- dalībnieki.

Paldies lektoriem un runātājiem par vērtīgām prezentācijām, 
viedokļiem un jaunumiem! 

Semināru atklāja Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kamins-
kis un attālināti Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šup-
linska.

Semināra darba kārtībā moderatores Ināras Dundures- Dr. 
sc.admin .LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos, va-
dībā tika runāts par tēmām, kas saistītas ar izglītību.

Par kvalitatīvu izglītība visiem  kā pamatu  ilgtspējīgai sabiedrī-
bas attīstībai runāja Māris Pūķis, Dr. phys., Dr. oec., LPS vecākais 
padomnieks. M. Pūķis uzsvēra, ka valsts būs ilgtspējīga, ja mācī-
sim pamatskolā un vidusskolā par pašvaldībām un to, kā ietekmēt 
politiku. 

Ilga Šuplinska, Dr. philol., Latvijas izglītības un zinātnes ministre 
savā prezentācijā runāja par modernu, mūsdienīgu izglītību Co-
vid-19 paātrinājumā. 

Par vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējām Lat-
vijā OECD PISA skatījumā un ar pētījuma rezultātiem 
dalījās Andris Kangro, Dr. phys., profesors.

Par vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sis-

tēmas izveidi pastāstīja - Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta direktore.

Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrība priekšsēdētāja savā prezentācijā dalījās ar pētījuma re-
zultātiem un runāja par nākotnes izaicinājumiem pedagogu darba 
dzīves paaugstināšanai pēc attālinātā mācību procesa īstenošanas. 

Gunta Lāce, Dr. math., Limbažu novada ģimnāzijas direktore 
dalījās savā pieredzē un pārdomās par skolotāja loma mainīgajā 
mācību situācijā .

Vidusskola lauku teritorijā-par tās misiju un atbildību runāja  
Sanita Madalāne, Dr. paed.,Salas novada vidusskolas direktore. 

Savukārt Baiba Rasa, Jaunpils novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja diskusijās dalībniekus iepa-
zīstināja ar Jaunpils jauniešu aktivitātēm, uzsverot, ka jaunieši ir  
ilgtspējīgas attīstības mērķu vēstneši Jaunpils novadā.  

Pēc semināra interesentiem bija iespēja izzināt Jaunpils pils vēs-
turi kopā ar mūku brāli Teodoru un Atslēgu glabātāju. 

No sirds ceram, ka seminārā dzirdētie labās prakses piemēri mu-
dinās ikvienu izglītības jomā strādājošo uz jaunām aktivitātēm.

Paldies semināra dalībniekiem par dalību un Latvijas Pašvaldību 
savienībai par sadarbību.

Uz tikšanos atkal Jaunpilī!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: B. Rasa

Ligita Gintere Jaunpils ND priekšsēdētāja  Gints Kaminskis Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
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priekpilnus mirkļus, labu veselību un daudz laimes 
visiem jūlija un augusta jubilāriem!

Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad 
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.

Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz 
sevi pašu.

/P. Koelju/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 03.07.2020. Atbildīgā par izdevumu 

Baiba Rasa,  t. 63180957,  20204694,  e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O. Vācietis)

Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
(E. Vēveris)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību Ojāra Pētersona 
tuviniekiem, viņu aizsaulē pavadot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību Ērikam un 

Modrītei Pētersoniem tēvu un 
vīratēvu Ojāru Pētersonu aizvadot 

mūžībā.

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt 
filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar 

personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai

 (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Pateicība

Izsaku pateicību Jaunpils novada Sociālā dienesta 
meitenēm, īpaši Andai Feldmanei, Elīnai Ūdrei un 

Skaidrītei Dzeguzei,  kas man palīdzēja piecelties kājās 
un atbalstīja grūtā brīdī. Sirsnīgs paldies arī pašvaldības 

šoferīšiem par palīdzību.
Ar cieņu  Ojārs Baraks


