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Aicinām piedalīties sava novada plānošanā! 
Jaunveidojamā Tukuma novada, kas ap-

tvers Tukuma, Kandavas, Jaunpils un En-
gures novadus, iedzīvotāji aicināti piedalī-
ties novada attīstības plānošanā. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunveido-
jamā Tukuma novada (veidos Tukuma, 
Engures, Jaunpils un Kandavas novads) 
attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju va-
jadzības, attīstības un sadarbības projektus 
starp Tukuma, Kandavas, Jaunpils un En-
gures novadiem, sasaistot tos ar Latvijas 
Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. ga-
dam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiro-
pas Savienības fondu plānošanas perioda 
investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Tu-
kuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada 
attīstības programmas 2022.–2028. gadam 
izstrāde. 

Topošajam Tukuma novadam ir svarīgi 
nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības 
procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, 
tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Tuku-
ma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2022.–2042. gadam un Tukuma novada 
attīstības programmas 2022.–2028. gadam 
izstrādē. 

Aicinām gan topošā Tukuma novada 
iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi 
Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas 
novados notiekošie attīstības procesi, no-
vērtēt un izteikt savu viedokli par novadam 
būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, ve-
selības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, 
mobilitāti, ekonomiku, jaunatnes politiku, 
pārvaldību, drošību, vidi un infrastruktūru. 

Novērtēt nozares, kā arī sniegt ieteiku-
mus konkrētās jomas uzlabošanai nākot-
nē ir iespējams, aizpildot aptaujas anketu 
līdz š. g. 31. maijam. 

Elektroniski iedzīvotāju aptauju var aiz-
pildīt Jaunpils pašvaldības mājas lapā, so-
ciālo tīklu kontos vai šajā avīzē ievietoto 
anketu ( atrodas avīzes 5 lpp) aizpildīt raks-
tiski un nogādāt Jaunpils Klientu apkalpo-

šanas centrā vai Viesatu pagasta pārvaldē. 
Pastkastītes atrodas pie ieejas durvīm. 

Ir izveidota atsevišķa aptauja uzņēmē-
jiem, zemniekiem, pašnodarbinātajiem, 
lūgums aizpildīt elektroniski vai aizpildīt 
avīzē ievietoto anketu nogādāt uz KAC vai 
Viesatu pagasta pārvaldi. 

Aicinām arī aktīvi iesaistīties sava no-
vada plānošanā piedaloties tematiskajās 
darba grupās zoom platformā līdz 25. 
maijam. 

• 4. Pārvaldība un drošība 20. maijā 
plkst. 10.00; 

• 5. Sociālā aizsardzība un veselības ap-
rūpe 20. maijā plkst. 13.30; 

• 6. Vide un infrastruktūra 25. maijā 
plkst. 10.00. 

Pieteikties uz tematiskajām darba gru-

pām aicinām pie Baibas tel. 20204694, bai-
ba.rasa@jaunpils.lv vai izmantojot tiešsais-
tes reģistrācijas formu, kas atrodas Jaunpils 
mājas lapā. 

Plānotais katras diskusijas ilgums ir 2.5 
stundas.

Lai mums visiem patīkams pārmaiņu 
laiks! Jo aktīvāki ikviens  būsim plānošanas 
periodā pirms pārmaiņām, jo labāks būs 
mūsu kopīgais pārmaiņu rezultāts! Priekšā 
daudz izaicinājumu, bet ticam, ka Jaunpils 
teritorija turpinās augt un attīstīties. 

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko Attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
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Lielā talka Jaunpils novadā 2021
Lielās Talkas dienā ne tikai sakopām apkārtni, bet darījām arī 

citus labus darbus!

Ipašs prieks un lepnums par to, ka Latvijas basketbola savienība 
un Jaunatnes savienības basketbola līga  Viesatu pagasta jaunie-
šiem uzdāvināja jaunu basketbola grozu.

Sirsnīgs paldies Jaunpils basketbola treneriem Artūram, Ainā-
ram un Andrim par sadarbību ar sporta organizācijām, kā arī vi-
siem, kas piedalījās uzstādīšanas darbos un tiem, kas tik priecīgā 
brīdī bija klāt! 

Organizācijas sponsors Maxima. 

Jaunā basketbola groza atklāšanas pasākums Viesatās 24.04.2021.
Čakli Talkas dienā strādāja Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja 

Vita Petrova un Viesatu bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina ar palī-
giem. Pie kultūras nama tika iebetonēts pamats Matīsa Siliņa pie-
miņas akmenim un sakopta kultūras nama apkārtne. 

S. Šteina un V. Petrova Talkas dienā pie Viesatu kultūras nama 24.04.2021.
 Rāvu ļaudis vienmēr ir bijuši aktīvi savas vides sakopšanā. Prieks 

un lepnums par vietējo ļaužu čaklumu un līdzdarbību!

Smeltes un Pociusu ģimenes Lielajā talkā Rāvos 24.04. 2021. 

Jaunpils jaunieši vienmēr aktīvi! Šogad, ievērojot epidemioloģiskos drošības pa-
sākumus un distanci dabā, jauniešu devās talkot fitnesa ritmā, ko moderni sauc 
“PLOGGING”. Jaunpils jaunieši kopā ar jaunatnes darbinieci Ievu Zāgmani sakopa 
ceļmalas ceļā uz Lielapsauju ezeru. Maisi bija pilni!
Apsauju pusē talkoja arī Muško, Bērziņu un Zoriku ģimenes lielie un mazie, un 
jāteic, ka TV seriāli kādam nudien apnikuši, jo talkas “guvums” bija gan TV, gan 
dažādi citi atkritumi!

Ē. Muško Talkas dienā Apsauju apkārtnē     Ilzes Zorikas TV atradumi 
    Apsauju apkārtnē 

 
Arī Levestes pusē vienmēr 
notiek vides sakopšanas 
talkas. 
Skolotāja M. Ķergalve 
Talkas dienā sakopj daudz-
stāvu mājas balkonu apakš-
puses.

Izsakām pateicību 
ikvienam, kas pieda-
lās savas vides sakop-
šanā gan Lielajā Tal-
kas dienā, gan ikdie-
nā. Ir patīkami dzīvot 
zaļā un sakoptā vidē!

Baiba Rasa
Jaunpils ND 

Sabiedrisko attiecī-
bu un tūrisma 

nodaļas vadītāja
Lielās Talkas 
koordinatore 

Jaunpils novadā
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Domes informācija

Par telpām bibliotēkai 

Aicinām pieaugušos, ģitārspēles iesācējus, pieteikties nodarbībām!

1. Labiekārtošana stāda pavasara puķes 
gan pie domes, gan Jaunpils centrā.

2. Uzstādīts informācijas stends pie Jaun-
pils pils un pašlaik notiek uzstādīšanas dar-
bi Jaunpils centrā.

3. Lielā talka notika 24.aprīlī. Iedzīvotāji 
talkoja pie savām mājām un arī gar ceļma-
lām. Jauniešu centrs piedalījās plogingā. 
Lielgabarīta atkritumi vēl atrodas pie “Dū-
meņiem” . Notiek atkritumu šķirošana, drīz 
tie tiks aizvesti.

4. Noslēdzies Mūzikas istabas remonts. 
Telpas gaida labiekārtošanas darbus un ma-
zos dziedātājus.

5. “Lodēs” darbi turpinās un tuvojas no-
beiguma fāzei.

6. Jaunpils pils šogad svin 720 gadu ju-
bileju. Jubilejas svinības notiek visu cauru 
gadu, katru mēnesi velta katrai struktūrvie-
nībai un pievēršot uzmanību to darbam.

7. Viesatās ir uzstādīts basketbola grozs, 
ko uzdāvināja Latvijas Basketbola savienī-
ba, lai popularizētu basketbolu novadā. 

8. Viesatās ielikts pamatakmens Matīsa 
Siliņa piemiņas akmenim.

9. Notiek gatavošanās vēlēšanām, lai no-

drošinātu epidemioloģiskās prasības.
2021.gada 29.aprīlī domes sēdē pie-

ņemti šādi lēmumi: 
Apstiprināts lēmums “Par zemes īpašu-

ma sadali un jauna īpašuma izveidošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Viesatu pa-

gasta pārvaldes likvidēšanu un nolikuma 
atcelšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils un 
Viesatu pagastu pārvaldes izveidošanu un  
nolikuma apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils un 
Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja iecelša-
nu”. No 2021.gada 1.jūnija par Jaunpils un 
Viesatu pagasta pārvaldes vadītāju iecelta 
Baiba Rasa.

Apstiprināts lēmums  “Par Viesatu pakal-
pojuma centra izveidi” .

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Domes 2021. gada 25.marta lēmumā Nr. 37 
”Par pašvaldības aģentūras “Jaunpils” likvi-
dāciju”” .

Apstiprināts lēmums “Par informatīvā 
stenda izgatavošanu un uzstādīšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 
maksas dzēšanu biedrībai „Dzīpars””.

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 
maksas dzēšanu biedrībai „Jaunpils reģio-
nālās attīstības centrs „Rats”””.

Apstiprināts lēmums “Par Andra Frid-
rihsona iesniegumu”.

Apstiprināts lēmums “Par precizējumiem 
amatu un amatalgu sarakstos”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.4/2021 2011.gada 18.decembra Saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “Par Jaunpils nova-
da pašvaldības sociālo palīdzību un pašval-
dības pabalstiem””.

Apstiprināts lēmums “Par santehnikas 
remontu pašvaldībai piederošajā nekusta-
majā īpašumā “Draudzības”-15”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da domes 2020.gada pārskata apstiprināša-
nu”.

Apstiprināts lēmums  “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.5/2021 “Grozījumi 2021. 
gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2021 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2021.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu 
domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei”.

Jaunpils novada dome vēlas noslēgt no-
mas tiesības bibliotēkas telpu izveidošanai. 
Jaunpils novada dome aicina pieteikties uz 
nomas tiesību piedāvājumiem līdz 2021.
gada 28.maijam.

1. Nomnieks: Jaunpils novada dome, “Ēr-
ģelnieki, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, e-pasts dome@jaunpils.lv, kon-
taktpersona Pēteris Baranovskis, tālrunis 
26436651, e-pasts peteris.baranovskis@
jaunpils.lv . 

2. Nomas objekta atrašanās vieta – Jaun-
pils pagasts, Jaunpils ciems. 

3. Nomas objekta mērķis- bibliotēkas tel-

pu nodrošināšana.
4. Paredzamais nomas līguma termiņš: 

12 gadi.
5. Nepieciešamā platība: 250 kvadrātmet-

ri.
6.  Vēlamais īpašuma tehniskais stāvok-

lis un ēkas energoefektivitātes rādītāji ēkai:  
jāatbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. 
pantā noteiktajām energoefektivitātes mi-
nimālajām prasībām.

7. Citas prasības: 
7.1. telpām jāatrodas ēkas 1. stāvā; 
7.2. telpās ir jānodrošina piekļuve perso-

nām ar kustību traucējumiem;

7.3. Jānodrošina ugunsdrošības prasības;
7.4. Jānodrošina tehniskās apsardzes pra-

sības:
7.5. Jānodrošina apsaimniekošanas un 

uzturēšanas pakalpojumu prasības.
8. Nomas piedāvājuma iesniegšanas ter-

miņš: 2021.gada 28.maijs (ieskaitot).
9. Sludinājums publicēts saskaņā ar 2013.

gada 28.oktobra Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska 
persona nomā nekustamo īpašumu no pri-
vātpersonas vai kapitālsabiedrības un pub-
licē informāciju par nomātajiem un nomāt 
paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” aicina 
pieaugušos sešu nodarbību laikā apgūt 
ģitārspēles pamatzināšanas. Aicinām pie-
teikties laicīgi, jo apmācību grupā tikai 
10 vietas. Nodarbības norisināsies  sākot 
ar š.g. 28. maiju, piektdienās, plkst. 18:00. 
Pasniedzējs - Artis Apinis. Līdzmaksājums 

par visu kursu 10,- EUR. Nodarbības no-
risināsies biedrības “Jaunpils RAC “Rats”” 
telpās, Jaunkalnos, 2.stāvā vai ārtelpās at-
bilstoši Covid- 19 vīrusa izplatības ierobe-
žojumiem. 

Aktivitāte norisinās Jaunpils novada do-
mes projektu konkursa “Darām paši” pro-

jekta “Laukos un mežos skan - mūzika ra-
došumam” ietvaros.  

Tehniskais nodrošinājums t.sk. ģitāras 
nodrošinātas projekta ELFLA LEADER 
programmas projekta “Mūzikas izglītības 
veicināšana lauku reģionā” ietvaros. 

Lūgums pieteikties līdz š.g. 20.maijam. 
Pieteikties: https://ej.uz/gitarspelejaun-

pils ;  26563460.
Renāte Zīverte
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Projektu konkurss “Darām paši -2021” 
Šogad Jaunpils novada biedrības projekta pieteikumus konkursam “Darām paši 2021” varēja iesniegt līdz 30.martam. Projekti izvērtēti, 

līgumi jau parakstīti un 13 biedrības ir gatavas īstenot interesantas un dzīves vidi uzlabojošas aktivitātes.

N.p.k. Biedrība Projekts D o m e s 
finansē-
jums

Biedrības 
līdzfinans.

1. Vējmalas Iekrāsojam 
k a i m i ņ u 
“burbuli”

750 2470 “Vējiņu mājas ”- 16. līdz 21. dzīvokļa iedzīvotāji kopējiem spē-
kiem, ieguldodt savu darbu un arī līdzfinansējumu, veiks kāpņu 
telpas kosmētisko remontu. 

2. Optimisti Dzīvojamās 
mājas “Dzī-
les” pagra-
bu logu no-
maiņa

750 263,77 „Dzīļu” mājas iedzīvotāji veiks pagraba logu nomaiņu, uzlabotu 
mājas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabotu mājas vizuālo izskatu 
un uzlabota mājas siltumizolāciju

3. Aizvēji 21 Draudzīgie 
pensionāri

750 1590,35 “Aizvēju” mājas iedzīvotāji apņēmušies veikt remonta darbus “Aiz-
vēju” mājas pirmajā kāpņu telpā, tādējādi radot patīkamu atmos-
fēru kāpņu telpas iedzīvotājiem un viesiem.

4. Pensionāru b-ba Elmāra Du-
bulta piemi-
ņai

750 2250 Atzīmējot 100 gadu jubileju Jaunpils attīstībā ļoti nozīmīgam cil-
vēka, ilggadīgam Jaunpils LIS direktoram Elmāram Dubultam, 
kura darbības laikā Jaunpilī tika izbūvēti dabasgāzes vadi, ciemata 
kanalizācija ar attīrīšanas staciju, rekonstruēta pils, uzcelts sporta 
nams, atjaunots baznīcas tornis ar apzeltīto gaili un krustu baznī-
cas torņa kapara smailē u.c., biedrība, piesaistot iedzīvotāju zie-
dojumus, apņēmusies uzstādīt piemiņas zīmi. Tā kā Jaunpils LIS 
bija nozīmīga vieta Latvijas lopkopības attīstībā, tad tiks uzstādīta 
skulptūra “Teliņš”, kā piemiņa E. Dubulta darbam.  - 

5. Levestes spicie G r ā m a -
tu maiņas 
punkts

660 294 Biedrība , sadarbojoties ar Jaunpils bibliotēkas lasītāju klubiņu, 
veikala TOP telpās Jaunpils centrā izvietos vizuāli pievilcīgu grā-
matu maiņas plauktu, kurā būs ievietotas iedzīvotāju dāvinātās 
grāmatas. Paredzēts, ka plauktā vienlaicīgi būs 50 grāmatas dažā-
diem vecumposmiem un dažādām interešu grupām.
 Dažādu paaudžu iedzīvotājiem radīsies iespēja no plauk-
ta izvēlēties lasīšanai un pašizglītībai sev interesējošu grāmatu, kā 
arī ievietot tajā savu izlasīto grāmatu, kuru ieteiktu izlasīt citiem.

6. B a s k e t b o l a 
klubs “Jaunpils” 

Svaru zāles 
atsvaidzinā-
šana Jaun-
pils sporta 
namā

750 200 Biedrība paredzējusi atjaunot esošo svaru zāles ekipējumu un ie-
gādāties un uzstādīt papildus jaunu - w-veida svaru stieni, atslēgas 
svaru stieni, hanteļu statīvu, hanteles, svaru bumbas. 

7. Dzīpars V i r t u ā -
lā Amatu 
māja

750 190 Ar šo projektu biedrība plāno virtuāli popularizēt amatu mājas 
darbību, tā palielinot apmeklētāju skaitu un nodrošinot kvalita-
tīvāku piedāvājumu gan klātienē, gan attālināti. Plānots izveidot 
video filmu līdz 20 min. par tēmu „No aitas muguras līdz gatavam 
darbam”. Trīs īsfilmas „Māla apstrāde” „Ceļojums Amatu mājā” un 
„Citi sīkie rokdarbi”. Tiks izveidots fotoalbums par rokdarbniecēm 
un viņu darbiem, kuru pēc vajadzības varēsim izvietot reklāmās 
un saglabāt  vēsturei.

8. Rats “ L a u k o s 
un mežos 
skan” - mū-
zika rado-
šumam 

687 179,52 Projekta ietvaros plānots nodrošināt ģitārspēles pamatu apguvi 
pieaugušajiem: sagatavot un novadīt sešas ģitārspēles nodarbības 
tablatūras metodē, izveidot mācību video “Ģitārspēles pirmā no-
darbība”, ierakstīt vismaz desmit lauku un mežu skaņas, izveidot 
aranžiju apgūtai melodijai izmantojot “lauku skaņas”, iegādāties 
ģitāru uzglabāšanas stendus desmit ģitāru izvietošanai (ģitāras ie-
gādātas LEADER programmas ietvaros). 



www.jaunpils.lv 5

2021. gada maijs PROJEKTI

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

9. Chill and ride 
community

     Bangas -3 750 263,87 Projekta ietvaros tiks turpināta daudzdzīvokļu mājas “Bangas” pa-
galma labiekārtošana- sakārtots piebraucamais ceļš. Uzlabota vide 
ēkā esošajam uzņēmumam, kā arī ēkas iedzīvotājiem. Tiks veici-
nāta iedzīvotāju saliedētība, sadarbība, uzlabota vide uzņēmejdar-
bībai.

10. Radīts Jaunpils 
novadā

Jaunpils tū-
risma mājas 
lapas izvei-
de

614 330 Biedrības projekta mērķis - popularizēt Jaunpili kā tūrisma gala-
mērķi, veicināt tūrisma plūsmas pieaugumu Jaunpilī, izveidojot 
mājas lapu . 

Reklāmēt Jaunpils vietējos ražotājus, uzņēmējus, amatniekus, tū-
risma pakalpojumu sniedzējus, kā arī veicināt viņu sadarbību. Ra-
dīt jaunus un interesantus pakalpojumus, piedavājumus, produk-
tus, suvenīrus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan piesaistīt cilvēkus 
no ārpuses. Funkcionāli un saturiski pilnveidot biedrības “Radīts 
Jaunpls novadā mājas lapu” http://raditsjaunpilsnovada.lv/ . No-
mainīt mājas lapas noaukumu no “raditsjaunpilsnovada.lv” uz 
“visitjaunpils.lv”. Piesaistīt jaunus biedrus biedrībai.

11. Ūdensrozes ‘’ Kustība, 
veselīgai ik-
dienai!’’   

650 181,8 Biedrība iegādāsies trenažieri , vingrošanas riņķus, slidkalniņu , 
spēles bērniem, lai  sekmētu dažādu iedzīvotāju grupu piedalīša-
nos sportiskās aktivitātēs, lai saglabātu un uzlabotu veselību. Iegā-
dātais inventārs papildinās Viesatu svētku aktivitātes. 

12. Jaunpils nova-
da Brīvprātīgo 
Ugunsdzēsēju 
Biedrība

V i e s a t u 
p o s t e n i m 
būt!

750 334,9 2020. gada martā tika atjaunots postenis Viesātās, kurā pastāvīgi 
atrodas GAZ-53 operatīvais ugunsdzēsības automobīlis ar nepie-
ciešamo aprīkojumu ugunsdzēšanas darbu veikšanai, kuru apkal-
po četri Viesatu iedzīvotāji. Automašīna  tiek galabāta pašvaldībai 
piederošajās telpās. Biedrībai ar pašvaldību par konkrētajām tel-
pām ir noslēgts telpu īres līgums. Projekta ietvaros plānots veikt 
Viesatu posteņa automašīnas novietnes primāri nepieciešamo re-
montu- elektro instalācijas ierīkošanu, ārdurvju nomaiņu, grīdas 
betonēta seguma izbūvi.

13. Upe 8 Elīzas tējas 
namiņš

750 960 Radīt jaunu, jauniešiem un vietējai kopienai saistošu objektu “Elī-
zas tējas namiņš” pie jauniešu centra, lai šādā  veidā radītu reklā-
mu Jauniešu centram un padarītu centra vidi iekļaujošāku dažā-
diem jauniešiem, veicinātu āra dzīves aktivitātes, veicinātu sociālo 
uzņēmējdarbību jauniešu vidū, veicinātu amata prasmes jauniešu 
vidū līdzdarbojoties konstrukcijas izveidē un labiekārtošanā.

Kopā 9361 9508,21

Atskatoties uz 2020.gada projektu konkursu:
Gada sākumā noslēdzās apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” orga-

nizētais 2020.gada Latvijas pašvaldībās iedzīvotāju īstenoto projek-
tu apkopojums un izvērtējums. Ņemot vērā mūsu novadā īsteno-
to projektu skaitu – 14, mūsu vērtēšanas komisijai bija jāizvēlas 3 
veiksmīgākie projekti,  kurus tālāk vērtēja visa Rīgas reģiona iesais-
tīto pašvaldību pārstāvji. Vērtēšanai tika nodoti projekti:

• Mednieku biedrības “Jaunpils” projekts “Mednieki turpina 
strādāt komandā”

• Basketbola kluba “Jaunpils” projekts ““Individuālo basketbolu 

iemaņu uzlabošana Jaunpils .bērniem un jauniešiem (3. gads)””
• Biedrības “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats”” īsteno-

tais projekts “Dzimtu stāsti laukos”.
Reģiona vērtēšanas  rezultātā projekts “Dzimtu stāsti laukos” ie-

guva veicināšanas balvu.
Plašāk par 2020.gada konkursa rezultātiem, kā arī iepazīties ar 

iepriekšējos gados gan Jaunpilī, gan citās pašvaldībās iedzīvotāju 
īstenotajiem projektiem iespējams interneta vietnē https://sdl.lv/ .

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

• Mūsu biedrība piedalījās Jaunpils nova-
da domes projektu konkursā “Darām paši” 
ar projektu “Elmāra Dubulta piemiņai”, kas 
ir saņēmis domes finansējumu 750 EUR. Šī 
summa ir nepietiekama, tāpēc esam uzsā-
kuši ziedojumu vākšanu. Ja kāds vēlas zie-
dot un nav bankas konta, to var darīt bied-
rības kasē pie Modrītes Pētersones.

• Tikko būs iespējams pulcēties, dosim 
ziņu, jo fonda “ziedot.lv” projekta ietvaros 
mums paredzēts organizēt nūjošanas ap-
mācības Jaunpils parkā. Projekta ietvaros 
paredzēts arī transports dalībnieku atveša-

nai un aizvešanai un nūjošanas pasākuma 
izbraukums uz Vaiņodes apkārtnes dabas 
takām un apskates objektiem. Pie reizes arī 
varēsiet izdarīt biedru maksas. Puķu veika-
liņā pie Lienes arī  ir iespējams samaksāt.

Informāciju sagatavoja
 Austra Sipeniece
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Aicinām atbalstīt piemiņas vietas izveidi Elmāram Dubultam

Muzeja ziņas

Pirms 100 gadiem 1921. gada 24. decem-
brī dzimis Elmārs Dubults – Lauksaimnie-
cības zinātņu doktors, Jaunpils lopkopības 
izmēģinājumu stacijas (LIS) ilggadējs di-
rektors. Elmārs Dubults bija stingrs, pra-
sīgs, ar labu humora izjūtu. Viņš zināja 
, ko grib sasniegt un daudz arī sasniedza. 
Elmārs Dubults bija liels dziedātājs, dejo-
tājs, runu teicējs un ļoti interesants ar sirds 
izglītību apveltīts cilvēks. Viņš bija autoritā-
te Latvijas lauksaimniecībā – bieži uzstājās 
televīzijā, daudzus gadus vadīja zootehniķu 
specialitātes valsts eksāmenu komisiju Lat-
vijas lauksaimniecības akadēmijā. 

Saimniecībā sasniegtie augstie ražošanas 
rezultāti laika ritumā zaudējuši kādreizē-
jo spožumu, bet cilvēku atmiņās ir palicis 
cilvēciskās saskarsmes strāvojums un nāka-
majām paaudzēm atstātie darbi. Viņa mūža 
skaistākais apliecinājums ir Jaunpils kul-
tūrvēsturiskais centrs-pils, baznīca, dzirna-
vas un sporta nams, veikti infrastruktūras 

uzlabojumi, izkopts augstražīgs ganām-
pulks, radīta zinātniskās pētniecības un 
izmēģinājumu darba nozare. Bijušie darba 
biedri un vecākās paaudzes jaunpilnieki 
ar sajūsmu atceras E. Dubulta atbalstu un 
līdzdalību kultūras, pašdarbības un sporta 
dzīves norisēs. Jaunpils LIS bija nozīmīga 
vieta Latvijas lopkopības attīstībā, tad vēla-
mies uzstādīt akmens skulptūru “Teliņš”, kā 
piemiņu E. Dubulta veikumam. Skulptūru 
izgatavos mākslinieks – akmeņkalis Gatis 
Celitāns. Akmens skulptūru iecerēts novie-
tot pie slūžu tiltiņa Jaunpils ezera krastā ar 
skatu uz pili.

 Vēlamies, lai E. Dubulta vārdu un devu-
mu Jaunpilij zinātu mūsu pēcteči nākama-
jās paaudzēs, lai par viņu uzzinātu un iepa-
zītu Jaunpils viesi, kā cilvēku, kurš padomju 
gados saglabāja un kopa Jaunpils kultūrvēs-
turiskās un darba vērtības. 

2017. gadā Jaunpils pensionāru biedrība 
iesniedza Jaunpils novada domē iesniegu-

mu par lauksaimniecības zinātņu doktora 
Elmāra Dubulta piemiņas vietas izveidi un 
saņēma visu deputātu konceptuālu atbal-
stu. 2021.gadā pensionāru Biedrības “Jaun-
pils” projekts par piemiņas vietas izveidi 
“Darām paši” projektu konkursā ir ieguvis 
atbalstu 750 EUR apmērā, kas tomēr ne-
sedz visus nepieciešamos izdevumus. 

Paldies tiem, kuri jau ziedojuši, bet vēl 
ir nepieciešami līdzekļi līdzfinansējumam 
projekta realizācijai. 

Papildus naudas savākšanai piemi-
ņas vietas izveidei, paplašinātajā darba 
grupas sanāksmē pensionāru Biedrība 
“Jaunpils” Reģ. Nr. 50008167691 apņē-
mās izveidot savā kontā -  

Jaunpils Biedrība LV79HA-
BA0551036381064

ziedojumu sadaļu ar norādi - Piemiņas 
vieta Elmāram Dubultam.

Labi esot apzināties, ka dienas pēc svēt-
kiem joprojām esot svētku turpinājums, 
sevišķi tad, ja svētki svinēti ar domām par 
savu zemi. Kārļa Skalbes “Mazās piezīmes”, 
kas uzrakstītas pirms 100 gadiem, ir aktu-
ālas vēl šobrīd. Lūk, dažas rindas: “Mums 
pašiem jāmāca vēsture, literatūra un savas 
zemes kultūra ne tik daudz caur gadu skait-
ļiem, cik caur dvēseli”.

 Mums pašiem šodien jārod atbilde uz 
jautājumu – vai spēsim šajā pārmaiņu un 
reformu laikā pastāvēt par savu mantoju-
mu, un vai mūs sadzirdēs un gribēs sadzir-
dēt. To rādīs laiks, kad būs beidzies saldo 
solījumu laiks, kuriem gribētos, ai, kā no-
ticēt... Tas šī brīža pārdomām. Bet darbi 
Jaunpils muzejā turpinās, kaut aiz aizslēg-
tām muzeja durvīm.

Grāmata par Jaunpils pienotavas vēs-
turi. Ir tapis muzeja sagatavots jauns izde-
vums par Jaunpils pienotavas vēsturi. Ma-
nuskripts šobrīd jau atrodas izdevniecībā 
maketēšanā. Un, ja viss īstenosies kā iece-
rēts, tad jūnijā to varēs saņemt grāmatas 
formātā. Grāmatas tapšanas procesā bija 
ne mazums šķēršļu, kaut vai slēgti arhīvi un 
ierobežotas tikšanās iespējas. Bet mūsu ne-
atlaidība, reizēm pat spīts ir novedis ieceri 
līdz rezultātam.

Par 1941. gada 14. jūnija deportācijas 
80 gadu atceres pasākumu. 2021. gada 14. 
jūnijā apritēs 80 gadi, kopš Padomju Sa-

vienības okupācijas režīms īstenoja pirmo 
lielo civiliedzīvotāju masu deportāciju. Ik 
gadu tradicionāli šo nacionālo traģēdiju 
piemin ar atceres pasākumiem visā Latvi-
jā un arī Jaunpilī. Lai atzīmētu 14. jūnija 
deportācijas 80. gadadienu un godinātu 
ikviena izvestā iedzīvotāja piemiņu, 2021. 
gada 14. jūnijā plkst. 11.00 ir iecerēts vien-
laicīgi visās Latvijas pašvaldībās lasīt 1941. 
gadā izsūtīto Latvijas un Jaunpils iedzīvo-
tāju vārdus un uzvārdus. Jaunpilī par no-
rises vietu izvēlēta Jaunpils baznīca, kurā 
atrodas 1941. un 1949. gadā represēto pie-
miņas zīme. Gatavojoties šim pasākumam, 
jau noticis seminārs par pasākuma norisi. 
Jebkuram Latvijas iedzīvotājam būs iespēja 
pasākumu vērot arī tiešsaistē. Ir izveidots 
pasākuma logo, kurā attēloti pieaugušo cil-
vēku un bērnu silueti. Jaunpils muzejs kā 
pasākuma organizators saņēmis virtuālo 
karti, kurā jāveic precizējumi.

Restaurācija. Atbildība par priekšmetu 
saglabātību muzeja krājumā ir viena no 
tā darbības pamatfunkcijām. Tas ir darb-
ietilpīgs un dārgs process. Šobrīd muzejā 
atgriezušies trīs restaurēti krājuma priekš-
meti. Restaurētas un ekspozīcijā izvietotas 
skrošu lejamās standziņas un darbarīks – 

abras kasīklis. Restaurācijas darbus veica 
restauratore – vecmeistare Ieva Baļļa. Savu 
jauno veidolu ieguvusi arī “Jaunpils pagas-
ta valdes dienesta gaitu saraksta” grāmata, 
kurā atspoguļota informācija par Jaunpils 
pagasta valdes locekļiem. Šīs vēsturiskās 
liecības restaurāciju veica Līga Veldze. Kat-
ram restaurētajam priekšmetam ir pase, 
kurā fiksēts priekšmeta stāvoklis pirms res-
taurācijas, kas veikts restaurācijas procesā 
un ieteikumi turpmākajai uzglabāšanai un 
eksponēšanai.

Atbalsts projektam “Elīzas atgriešanās 
Jaunpils pilī ”. Esam saņēmušas atbalstu 
Latvijas Valsts mežu atbalstītā Kurzemes 
kultūras programmu projektu konkursā. 
Jaunpils muzejs saņēmis 2500 eiro atbalstu 
iesniegtajam projektam “Elīzas atgriešanās 
Jaunpils pilī”. Šis gads ir nozīmīgs ne tikai 
Jaunpils pils vēsturē, bet arī nozīmīgs ar 
faktu, ka pirms 250 gadiem Jaunpils pilī 
pēc laulībām ar Georgu Peteru Magnu-
su fon der Reki dzīvoja Elizabete Šarlote 
Konstance fon Mēdema.  Mēs viņu visbie-
žāk pieminam kā Elīzu, kura jaunpilnieku 
atmiņās no paaudzes paaudzē tiek turēts 
cieņā un godā. Viņa bija apgaismības laika 
pazīstama dzejniece, publiciste un sabied-
riska darbiniece. Mūsu projekta ilgtermi-
ņa mērķis ir sekmēt ar Jaunpils novada 
kultūrvēsturi saistīto personību izpētes 
materiālu pieejamību apmeklētājiem un 

turpinājums 11.lpp.
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Jaunpils iedzīvotāju anketa
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Uzņēmēju, zemnieku, pašnodarbināto, mājražotāju anketa, cienījamais Jaunpils novada uzņēmēj!
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Jautājumi 
Baiba Rasa Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas vadītāja, tel. 20204694
Vija Zīverte 

Jaunpils ND Attīstības nodaļas vadītāja, tel. 29330697
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turpinājums 12.lpp.

 Erasmus + projekta “Jaunas prasmes labākai dzīvei”
 realizācija Jaunpils vidusskolā

interesentiem. Izveidojot tematisku ekspo-
zīciju Elīzai iecerēts atspoguļot šīs personī-
bas daudzšķautņaino darbību 18. gadsimtā 
Jaunpilī, Kurzemē, Latvijā un Eiropā. Šis ir 

jau otrais Jaunpils muzeja atbalstītais pro-
jekts 2021. gadā.

Sižeti televīzijā. Mūsu zināšanas un in-
formācijas pieejamību tika izmantota divos 
sižetos televīzijā. Pirmais sižets bija raidīju-

mā “4. studija” – par ielu veidošanās vēsturi 
Jaunpilī. Otrs sižets tika veidots 5. maijā par 
tēmu – Jaunpils sakrālais mantojums.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka un Zinta Arika

Sadarbībā ar Polijas, Lietuvas, Turcijas un 
Itālijas skolām visu marta un  aprīļa mēne-
si, virtuāli tiekoties, tika realizēts starptau-
tisks Erasmus+ projekts “Be aware for your 
future”, kas paredz, ka skolēni un skolotāji 
sadarbojoties, apgūst pirmās palīdzības 
sniegšanas pamatus, komunicē angļu va-
lodā,  diskutē par veselību, par valstiskiem 
apdraudējumiem mūsdienās, iepazīstina 
viens otru ar savu valstu kultūru , izglītību, 
vērtībām, uzlabo savas prasmes IT lietoša-
nā.

Projektu uzsākām , neskaitot sagatavoša-
nās darbus – skolotāju un jauniešu tikšanās 
reizes, plānojot, koordinējot un veidojot 
pasākumus, 25.martā, kad skolēniem un 
skolotājiem tika organizēta Latvijas Aizsar-
dzības ministrijas nodarbība par noturības 
stiprināšanu un gatavību jebkāda veida ap-
draudējumiem . Atklājot projektu, uzmun-
drinošus un cerīgus par sadarbību vārdus 
teica Jaunpils vidusskolas direktors Jānis 
Liepiņš un projekta koordinatore Anna 
Arčimoviča no Polijas. Vebināra pirmā daļa 
tika veltīta draudiem, ar kuriem mēs šodien 
saskaramies, un otrajā daļā mēs uzzinājām 
par noturību, īpašu uzmanību pievēršot 
datu aizsardzībai un kiberhigiēnai. Vienas 
stundas garu semināru vadīja Aizsardzības 
ministrijas Krīzes vadības departamenta 
direktors Vitālijs Rakstiņš, kuram palīdzēja 
viņa kolēģe Elīna Timma – visaptverošās 
valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas 
nodaļas vecākā eksperte. Dalībniekiem bija 
iespēja uzdot jautājumus tiešsaistē. Prezen-
tācija par apdraudējumiem, datu aizsardzī-
bu un kiberhigiēnu ir apskatāma Jaunpils 
vidusskolas mājas lapā, kā arī nosūtīta vi-
sām partnerskolām izmantošanai mācību 
un audzināšanas darbā. Liels paldies par 
sadarbību, atbalstu un ieinteresētību, ko 
saņēmām no Latvijas Aizsardzības minis-
trijas darbiniekiem.

29. martā piedāvājām tikties ar organizā-
cijas “Latvijas sarkanais krusts” darbinie-

kiem un iegūt zināšanas un prasmes pirmās 
palīdzības sniegšanā dažādos nelaimes ga-
dījumos. Sadarbojoties ar pirmās palīdzī-
bas un Ārkārtējo situāciju pasākumu koor-
dinatori Evitu Sermuliņu, vienojāmies un 
skolēniem un skolotājiem piedāvājām ap-
gūt zināšanas par glābšanas ķēdīti un atdzī-
vināšanas pasākumiem, par rīcību, konsta-
tējot dažādas slimības pazīmes – krampjus, 
sāpes krūtīs, vēderā, cukura diabētu un in-
sultu. Tikām iepazīstināti ar nepieciešamo 
rīcību, ja jāpalīdz tādos nelaimes gadījumos 
kā dzīvnieku radītas traumas, atkārtojām 
zināšanas par to, kam jābūt medicīniskajā 
aptieciņā. Nodarbību vadīja sertificēta pir-
mās palīdzības pasniedzēja Baiba Lucaua – 
Makalistere. Paldies par sadarbību, intere-
santajām , praktiski nepieciešamajām divu 
stundu ilgajām nodarbībām, iegūtajām zi-
nāšanām. Pie vērtīgas prezentācijas, ko var 
izmantot gan veselības mācībā, gan pirmās 
palīdzības pulciņa darbā, gan angļu valodas 
stundās tika skolēni un skolotāji no visām 
sadarbības skolām. 

Jau pagājušajā mācību gadā mūsu skolas 
skolēni – Ketija Keita Krastiņa un Deivids 
Riekstiņš aizrautīgi strādāja pie video fil-
mas izveides par pirmās palīdzības snieg-
šanas paņēmieniem, ja negadījums neuz-
manības pēc notiek skolā. Viņiem izdevās 
uzņemt lielisku filmiņu ar pašmāju aktie-
riem – Anci Anuškovu, Klāvu Sīmani un 
Ingusu Siliņu, kuru nu gribējām un parādī-
jām saviem projekta partneriem nākamajā 
tikšanās reizē – 8.aprīlī. Ar milzīgu interesi 
tika noskatīta filmas reklāma, filma un uz-
doti jautājumi filmas režisoriem un māks-
liniekiem. Domājam, ka tas būs iedvesmas 
avots un izaicinājums arī citiem skolēniem 
nebaidīties, uzņemties un darīt interesan-
tas, vajadzīgas citiem un sev lietas, attīstot 
savas prasmes un iemaņas, pierādot savu 
varēšanu un atbildību. Pēc filmas noskatī-
šanās atpūtāmies, spēlējot mūsu jauniešu 
sagatavotas spēles interneta vidē.

16. aprīlī tika plānots un arī realizēts 

noskatīties visu projekta sadarbības val-
stu skolu  skolēnu prezentācijas par savu 
valsti, pilsētu, skolu. Latviju pārstāvēja un 
pašu sagatavoto prezentāciju demonstrē-
ja  Demija Riekstiņa un Estere Andreca. 
Meitenes bija apkopojušas interesantu in-
formāciju par mūsu valsti, novadu skolu, 
piemeklējušas attēlus, izveidojušas ļoti in-
teresantu, vizuāli pārdomātu un noformētu 
prezentāciju, kuru arī pasniedza pārējiem 
angļu valodā, demonstrējot savas IT pras-
mes, angļu valodas zināšanas un prasmi 
uzstāties auditorijas priekšā. Noskatoties 
arī citu valstu prezentācijas, video filmiņas, 
noklausoties, kā skolēni ar lepnumu stāsta 
par savu valsti, tās kultūru, vietu, kur dzīvo, 
kur mācās, vienojāmies domās, ka mums 
ir lieliska, talantīga, gudra un pārliecināta 
par sevi jaunatne, kas arī turpmāk ir gata-
va un ieinteresēta realizēt dažādus sabied-
rībai un sev svarīgus projektus. Pasākumu 
noslēdzām ar Deivida Riekstiņa izstrādāto 
aizraujošo un izzinošo spēli interneta vidē, 
kurā ar interesi piedalījās gan skolēni, gan 
skolotāji.

Nākamā virtuālā projekta diena Latvi-
jā – 23. aprīlis. Tēma – mentālā veseliba. 
Nodarbību sākām ar Ketijas Keitas Krasti-
ņas veidoto videofilmu “Māksla Jaunpilī”. 
Filmiņa ļoti uzrunāja ar atlasīto materiālu, 
kur mēs redzam mazus cilvēciņus un lielus 
mūsu novada cilvēkus, kas aizrāvušies un 
ikdienā aizrauj citus ar gleznošanu, aušanu, 
muzicēšanu un dejošanu. Filmā izmantots 
emocionāls mūzikas fons, kas demonstrē 
ārzemju partneriem latviešu mentalitā-
ti, skanējumu, mīlestību pret to, ko mēs 
darām. Tālāk pēc programmas Viktorija 
Niedre prezentēja savu sagatavoto darbu 
par mentālo veselību, par svarīgām lietām, 
kā šajā grūtajā periodā palīdzēt sev un ci-
tiem, kāpēc psiholoģiskā veselība ir svarīga, 
kas ir stress un kā ar to tikt galā. Viktori-
ja parādīja dažas vienkāršas tehnikas, kā 
praktiski var sev palīdzēt stresa situācijās.

Sekojošajā stundā, iepazīstot citu sa-
darbības skolu kultūru, mūziku, valodu, 
klausījāmies Polijas, Lietuvas, Itālijas un 

turpinājums no 6.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

Turcijas skolēnu muzikālus priekšnesumus 
dzimtajās valodās, kopā apguvām leksiku, 
kas dažādās valodās izsaka prieku un pozi-
tīvas emocijas. Izspēlējām Demijas Rieksti-
ņas sagatavoto spēli Kahoot platformā, kas 
raisīja atvērtību,  pacilātību, jautrību jau-
niešos un skolotājos. Savukārt, Deina Pavā-
re un Anete Grāvīte izstrādāja jautājumus, 
lai pārbaudītu skolēnu zināšanas pirmās 
palīdzības sniegšanas jautājumos , novadīja 
aptauju un interaktīvā veidā apkopoja un 
paziņoja rezultātus. Paldies visiem jaunie-
šiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

30. aprīlis – pēdējā šī projekta diena, ko 
organizēja Jaunpils vidusskola, piedāvājot 
dalībskolām virtuāli paviesoties Jaunpils 
skaistākajās vietās un Jaunpils vidusskolā. 
Mūsu skolēni un projektā iesaistītie skolo-
tāji nofilmēja sevi Jaunpils novada vietās, 
kur jūtas piederīgi un lepni, kur mācās, 

strādā, atpūšas, ir kopā ar saviem tuvāka-
jiem cilvēkiem. Katrs pastāstīja par sevi, sa-
vām interesēm, gaidām un ieguvumiem no 
šī projekta. Pateicoties Jurim Grīnfeldam 
un visiem pārējiem projekta dalībniekiem, 
kas iesūtīja savu redzējumu par skaistāko 
vietu Jaunpilī un savu dalību projektā, tapa 
videofilmiņa, kas vēl ilgi atgādinās par kopā 
paveiktajiem darbiem un iesaistīšanos pro-
jekta aktivitātēs. Everita Muceniece kopā ar 
Ketiju Keitu Krastiņu , savukārt, sagatavo-
ja prezentāciju, aicinot projekta dalībnie-
kus atskatīties vēsturē, apskatīt bildes, kur 
esam Lietuvā, apgūstam pirmās palīdzības 
prasmes, iepazīstam lietuviešu viesmīlību 
un garšīgos ēdienus. Siltas, skaistas, muzi-
kālas atmiņas pārņem, skatoties projekta 
realizācijas laiku Itālijā – saule, kalni, jūra, 
atraktīvi cilvēki un interesantas nodarbī-
bas kopā. Tālāk, pus gadu vēlāk – bildes no 

viesošanās Turcijā. Ieskats valsts vēsturē, 
interesantu vietu un muzeju apmeklējums, 
pilnīgi citas, fascinējošas kultūras iepazī-
šana. “Gaidīšanas svētki”  Latvijā, Jaunpilī 
pagājušā gada pavasarī, kad pēdējā brīdī 
tika atcelta projekta realizācija un tagad to 
īstenojam virtuāli. 

Projekts vēl nebeidzas,  tagad kārta no-
slēdzošajam posmam, ko organizēs koordi-
nējošā”” skola Polijā. Sekos projekta izvēr-
tēšana un atskaišu iesniegšana VIA aģentū-
rā. Vasarā plānojam triju dienu ekskursiju 
pa Latviju projektā iesaistītajiem skolēniem 
un skolotājiem. Vēlreiz milzīgs paldies vi-
siem par darbu!

 Jaunpils vidusskolas direktora 
vietniece audzināšanas jomā 

Irēna Martuzāne

Karjeras izglītības piedāvājums Jaunpils vidusskolā
attālinātajā mācību procesā

Paies vēl pavisam neilgs laiks, un savu 
karjeras izvēli, ko darīt pēc pamatizglītības 
vai vidējās izglītības ieguves, veiks 34 Jaun-
pils vidusskolas izglītojamie. Gribas ticēt, 
ka tā raizes skolēniem nesagādās, jo viņi šai 
izvēlei gatavoti visos izglītības posmos.

Visa šī mācību gada laikā Jaunpils vidus-
skolā noritējis mērķtiecīgs karjeras izglītī-
bas darbs, ko organizējusi un koordinējusi 
pedagogs karjeras konsultants Irēna Mart-
uzāne, sadarbībā ar Tukuma Izglītības pār-
valdi realizējot projektu nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionā-
lās  izglītības iestādēs”. Kaut arī jau 1. se-
mestra pusē mācības sākušās attālināti un 
turpinās ilgstoši, tas nav liedzis skolēniem 
sniegt daudzpusīgas iespējas izzināt sevi un 
profesiju pasauli, plānot karjeru gan mācī-
bu priekšmetu, gan klašu audzinātāju stun-
dās, gan ārpusstundu pasākumos, gan pat-
stāvīgi izzinot karjeras izglītības materiālus.

Klašu audzinātāji un mācību priekšme-
tu pedagogi ar karjeru saistītus tematus un 
jautājumus integrē mācību saturā un inte-
rešu izglītībā. Veiksmīgs piemērs ir angļu 
un krievu valodas skolotāju Valentīnas Ru-
bīnas un Irēnas Martuzānes kopīgi organi-
zētas un attālināti Zoom platformā vadītas 
mācību stundas 2021. gada februārī. Tajā 
10. klases skolēni apguva leksiku divās sveš-
valodās, lai varētu brīvi izteikties par profe-
sijām, darbības sfērām, cilvēku profesionā-
lajām rakstura īpašībām, salīdzināja darba 

sludinājumus trijās valodās, veica interešu 
izpētes testu angļu valodā un pildīja citus 
mutvārdu un rakstu uzdevumus gan anglis-
ki, gan krieviski, pilnveidojot savas karjeras 
vadības prasmes.

Skolas pedagogs karjeras konsultants 
Irēna Martuzāne regulāri gādā par infor-
mācijas pieejamību kā skolēniem, tā arī 
vecākiem. Skolas mājaslapā https://www.
jaunpils.lv un tiešsaistes sociālajā tīklā Fa-
cebook pastāvīgi bijusi pieejama jaunākā 
informācija par aktualitātēm karjeras izglī-
tošanā. Par attālināto semināru piedāvāju-
mu 8.-12. klašu skolēni saņēmuši vēstules 
mācību sociālajā tīklā Mykoob.

Nozīmīgs atbalsts ir skolas karjeras kon-
sultanta individuālās un grupu konsultā-
cijas tiešsaistē, anketēšana, ko lielākoties 
izmanto 9. un 12. klases skolēni un Skolē-
nu parlamenta dalībnieki. Notikušas tādas 
nodarbības kā “Mani tālākās izglītības ceļi, 
varianti, iespējas”, “Es izvēlos…”, “Ko darīt, 
kad šķiet, ka neko nevar darīt?”, “Pieslēdzies 
savai karjerai!”, “Erasmus+ projekts “Jaunas 
prasmes labākai dzīvei””. Skolēni 

ir individuāli interesējušies un runājuši par 
nākotnes nodomiem, iespējām, jautājuši 
informāciju par sev saistošām skolām.

Apzinoties, ka attālinātajā mācību proce-
sā daudz darba savu bērnu nākotnē iegul-
da vecāki un karjeras izglītības jautājumos 
konsultē arī viņi, vecāki ir rakstiski infor-
mēti par viņiem pieejamiem materiāliem 
dažādās interneta vietnēs, par Daces Brie-
des-Zālītes semināriem vecākiem un sko-
lēniem “Kur iet mācīties tālāk?”, bet 2021. 
gada 23. martā ar 9.-12. klašu skolēnu vecā-
kiem informācija par karjeras izglītības ie-
spējām, pieejamajām vietnēm informācijas 
meklēšanai, testu veikšanai, par to, kā sniegt 
atbalstu saviem bērniem karjeras izvēlē, sa-
runa noritēja sapulcē Zoom platformā.

Skolēnu iespējas karjeras izglītošanā ba-
gātinājuši augstskolu un to Karjeras centru 
piedāvājumi, Nodarbinātības valsts aģen-
tūra, arī valstī populāru personību aicinā-
jumi uz tiešsaistes diskusiju. Ļoti vērtīgu  
pasākumu izglītojamie un interesenti varē-
ja piedzīvot 2021. gada februārī, Tukuma, 
Engures, Jaunpils novadu Karjeras iespēju 
mēnesī “Pieslēdzies savai karjerai!”. Skolēni, 
vecāki, pedagogi tika aicināti uz dažādām 
tematiskām nodarbībām, prezentācijām, 
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5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Administratīvi teritoriālā reforma

vebināriem, lekcijām, interaktīvi izzinošām 
spēlēm, konkursiem, meistarklasēm, citām 
aktivitātēm, ko organizēja gandrīz 40 mā-
cību iestāžu.

Lai arī skolēni nevar mācīties skolā klā-
tienē, tas nemazina izdevības uzzināt vairāk 
par sevi un karjeras veidošanas iespējām. Ir 

citi veidi, kā sasniegt mērķi, iespējams, pat 
jauni un aizraujoši. Tos Jaunpils vidussko-
las izglītojamiem attālināto mācību procesā 
atklājuši ne tikai skolas pedagogi, bet dau-
dzi speciālisti novadā un visā Latvijā, arī 
augstskolu studenti.

Gundega Ķirsone

Eiropas Savienības fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifis-
kā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbals-
tam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs”

 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēša-
nās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēša-
nu apgabala iecirknī, kā balsošanas doku-
mentu izmantojot gan pasi, gan personas 
apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu ie-
cirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks 
tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar 
viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai per-
sonas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un 
pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecī-
gās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētā-
ju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalī-
šanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzī-
mēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savu-
kārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par 
vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, 
kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu 
aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespē-
jams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, 
vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploks-
nē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju 
sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par bal-
sošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam 
kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks iz-
sniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas ap-
loksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds 
un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izda-
rīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne 
ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas ap-
loksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod 
iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, 
kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un 
iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai at-
jaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, 
vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā 

iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā ie-
cirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balso-
jums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa 
šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balso-
jums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības 
administratīvā teritorija veido atsevišķu 
vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija paš-
valdību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apga-
balā - jaunajās administratīvajās teritorijās 
- sešās valstspilsētās un 35 novados. Pie-
mēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes 
novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī no-
vada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā 
iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens 
vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēša-
nu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā 
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu 
apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pa-
kalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidro-
šana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un 
vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts 
vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Cen-
trālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 
67049999. Tālrunis strādā katru dienu no 
pulksten 9.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldī-
bu vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulk-
sten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izman-
tot arī iespēju nobalsot iepriekš, aicinām 
iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju un 
doties uz iecirkni Jaunpilī vai Viesatās 
balsot iepriekš

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 

līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 

līdz 20.00.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ 

nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, 
var pieteikties balsošanai savā atrašanās 
vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā 
vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlē-
šanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja ie-
sniegumu parakstīt ar drošu elektronisko 
parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var 
iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisi-
jai. 

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībval-
stu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija 
reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) 
vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder ne-
kustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas 
vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekus-
tamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpie-
reģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu 
apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu 
iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu 
apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jeb-
kurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 
iestādē.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad neno-
tiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēša-
nās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. 
gada vēlēšanām.

Baiba Rasa 
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma 

nodaļas vadītāja
CVK informācija

Notiek aktīvs darbs jaunveidojamā Tuku-
ma novada pārvaldes veidošanas. Darbojas 
ATR darba grupa, lielās sapulces notiek 
katru piektdienu, savukārt speciālistu kon-
sultācijas un darbošanās specifiskās darba 
grupās notiek visu laika periodu.

Īsumā par darba grupu darbu

Par kultūras, sporta un tūrisma nozaru 
darbu jaunajā, apvienotajā novadā

Pēc četru novadu apvienošanās iecerēts 

saglabāt esošās novadu kultūras un sporta 
pasākumu tradīcijas, optimizējot tehniskos 
un radošos resursus pasākumu nodroši-
nāšanā. Tāpat tiek plānots saglabāt ama-
tiermākslas kolektīvu darbību un turpināt 

turpinājums 14.lpp.
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attīstīt tūrisma, kultūras un sporta pakal-
pojumu piedāvājumu. Iecerēts izveidot šo 
nozaru konsultatīvās padomes četru nova-
du speciālistu pārstāvniecībā līdzsvarotas 
nozaru pasākumu un finanšu plānošanas 
nodrošināšanai. Tukumā ir izveidota Kul-
tūras, sporta, tūrisma un sabiedrisko at-
tiecību pārvalde, kas nodrošinās šo nozaru 
metodisko pārraudzību.

Par Tukuma novada bāriņtiesas darbu 
pēc četru novadu apvienošanās. Plānots, 
ka Tukuma novada bāriņtiesa pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas saglabās 
līdzīgu bāriņtiesas struktūru kā līdz šim, 
apvienojot līdz šim patstāvīgi darbojošās 
Tukuma novada, Kandavas novada, Engu-
res novada un Jaunpils novada bāriņtiesas. 

Apvienotās bāriņtiesas darbu vadīs bā-
riņtiesas priekšsēdētājs un četri priekšsēdē-
tāja vietnieki, kuru pārraudzībā būs sekojo-
šas teritorijas:

- vietnieks Tukuma pilsētā (Tukums, ie-
spējams Milzkalne);

- vietnieks Kandavā (Kandava, Kandavas 
pagasts, Cēres pagasts, Vānes pagasts, Ze-

mītes pagasts, Zantes pagasts un Matkules 
pagasts);

- vietnieks Engurē (Engures pagasts, 
Smārdes pagasts, Lapmežciema pagasts);

- vietnieks (Jaunsātu pagasts, Pūres pa-
gasts, Sēmes pagasts, Zentenes pagasts, 
Tumes pagasts, Degoles pagasts, Irlavas 
pagasts, Slampes pagasts, Džūkstes pagasts, 
Lestenes pagasts, Jaunpils, Viesatu pagasts).

Par plānoto bāriņtiesas locekļu skaitu vēl 
tiek diskutēts.

Tiek plānots, ka bāriņtiesas sēdes lielā-
koties notiks Tukumā, Kandavā un Engurē, 
bet ņemot vērā lielā novada teritoriju, tās 
varētu notikt arī pagastos. Iedzīvotāju pie-
ņemšanas laikus pagastu teritorijās bāriņ-
tiesa plāno saglabāt.

Par Dzimtsarakstu nodaļu darbu pēc 
četru novadu apvienošanās

Plānots, ka pārejas periodā, līdz šā gada 
31. decembrim, Dzimtsarakstu nodaļu 
darbs nemainās, iedzīvotāji turpina saņemt 
pakalpojumus savās administratīvajās teri-
torijās. Šis laiks ir nepieciešams, lai varētu 
korekti noslēgt gadu, nodot lietas, kā arī 

veikt likumā noteikto laulību iesniegumu 
pieņemšanu un reģistrēt pieteiktās laulības.

No nākamā gada 1. janvāra plānots, ka 
novadā tiks izveidota viena Dzimtsarakstu 
nodaļa, kas atradīsies Tukumā - Tukuma 
novada Dzimtsarakstu nodaļa, savukārt 
Kandavā, Engurē un Jaunpilī darbosies 
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas 
iedzīvotāju pieņemšanas vietas, kur pakal-
pojumi tiks sniegti tādā pašā apmērā kā 
līdz šim. Tas nozīmē, ka vienīgās izmaiņas 
Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumu snieg-
šanā pēc reformas būs tādas, ka Tukuma, 
Kandavas, Jaunpils un Engures Dzimtsa-
rakstu nodaļu darbinieki varēs iedzīvo-
tājiem sniegt pakalpojumus (piemēram, 
reģistrēt laulību un vadīt ceremoniju) visā 
apvienotā novada teritorijā. Līdz šim attie-
cīgo nodaļu darbinieki to varēja darīt tikai 
savās administratīvajās teritorijās.

Informācija: Baiba Rasa
Jaunpils novada domes Sabiedrisko at-

tiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Tukuma novada dome

turpinājums no 13.lpp.

Tuvojoties siltam laikam un vasaras brīvdienām VUGD atgādina: 
ievērojiet piesardzību atpūtā pie ūdens!

15.maijā visā Latvijā tiek atklāta oficiālā 
peldēšanas sezona. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairā-
kus priekšnoteikumus, lai atpūta pie ūdens 
nepārvērstos traģēdijā!

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī 
nezināšana nereti noved pie traģiskiem ne-
gadījumiem. Gada siltākie mēneši ir laiks, 
kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie 
un uz ūdens – pērn laika posmā no mai-
ja līdz septembrim izglābti 32 cilvēki, kuri 
bija nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot 
ūdens priekus, bet traģiski atpūta pie ūdens 
pērn beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā pie-
ciem bērniem. 23 gadījumos bojāgājušie 
izcelti no upēm, 15 gadījumos no ezeriem, 
bet 9 – no dīķiem.

Peldsezonu sāciet apdomīgi!
VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu 

tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasnie-
gusi vismaz +18C0. Peldēties ieteicams 
tikai oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet 
savus spēkus – ja reiz esat varējis pārpeldēt 
šo upi, tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!

Izmantojiet glābšanas vestes!
Nodarbojoties ar kādu no ūdens spor-

ta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 
gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir 

jābūt uzvilktai. Papildu drošībai arī pieau-
gušos aicinām izmantot glābšanas vestes.

Esiet atbildīgi un atsakieties no alkoho-
la lietošanas atpūtā pie ūdens!

Viens no biežākajiem noslīkšanas iemes-
liem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad 
cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš labprāt 
uzņemas risku, taču ir samazināta koordi-
nācijas spēja un reakcijas ātrums, piemē-
ram, lai saprastu, cik tālu esi aizpeldējis un 
ātri peldētu atpakaļ. Otrs iemesls – cilvēku 
pārdrošība, piemēram, lēkšana ūdenī ne-
pārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt savu 
spēju aizpeldēt tālāk par citiem. Treškārt, 
karstajā laikā var parādīties veselības prob-
lēmas, kuras rodas sakarsušam cilvēkam 
pārāk strauji ieejot aukstā ūdenī.

Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens 
nav savienojamas lietas! Ja tomēr esat rei-
bumā, neejiet peldēties, palieciet krastā! 
Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst 
būdami alkohola reibumā! Atturiet savus 
draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi 
ir alkohola reibumā!

Rūpējieties par bērnu drošību!
VUGD aicina vecākus apzināties, ka at-

rašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet 
divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma 
ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti no-
vēršot uzmanību no bērna, viņš var iekrist 
ūdenī un var notikt nelaime. Atgādinām, ka 
piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, 
bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, 
turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzrau-
dzībā.

Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas 
saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ār-
kārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens ne-
pārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem 
pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās 
skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pie-
augušie – ja pieaugušie būs neapdomīgi un 
pārkāps drošības noteikumus, tā rīkosies 
arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. 

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, 
ka cilvēks slīkst nekavējoties izsauciet glā-
bējus pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk 
norādot nelaimes vietas koordinātes un 
piebraukšanas iespējas!

Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības in-

formēšanas nodaļa
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Aprīlī novadā piedzimis puisēns un 
meitenīte

Sveicam jaunos vecākus!

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari,
Un piesaulē jau vizbulītes zied.
Un ir tik skumji, ir tik ļoti skumji,
Kad tieši tagad tev bij jāaiziet.
(J. Ziemeļnieks)

Baltie bērzi šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus,
Tava sirds ir apklususi
Čaklās rokas mierā dus.

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.
(I. Rudene)

Un pēkšņi tāds klusums
ka saule apstājas debesmalā
un arī stāv, elpu aizturējusi.
                        I.Ziedonis)

Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu māmuliņu,
Ieliec viegli savā klēpī,
Sagurušo augumiņ.

 Mūžībā devusies:
Marta Arbidāne

Jaunpils novada dome 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem

Šai skumju brīdī esam kopā 
ar Maijas Podageles ģimeni 

māsu Ainu 
mūžības ceļā aizvadot.

Jurģu iedzīvotāji

Izsakām līdzjūtību Vairai 
Koškinai vīru, 

Ilgoni mūžībā pavadot. 
Radīts Jaunpils novadā biedri

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem Martu Aridāni 

mūžībā pavadot. 
Bijušie kolēģi no kolhoza 

“Dzirkstele” 2.iecirkņa.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ivaram Arbidānam un ģimenei, 

māmuļu mūžībā pavadot.
“Ķirsīša” draugi.

Veselību, stipru garu un priecīgu mirkļu vēlam maija 
īpašajiem gaviļniekiem!

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
It visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis.

Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā,
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

(Rainis)

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.05.2021. Atbildīgā par izdevumu 

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

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).

LĪDZJŪTĪBAS

Informācija mazo bērnu vecākiem!

Aicinām savlaicīgi pieteikties rindā uz mazo 
pirmsskolas grupiņu “Zemenītē”, jo jau tagad 

tiek gatavots bērnu saraksts nākamajam 
mācību gadam.

Informācija: Agita Trokša, tel. 28646482


