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Tiek veikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā
ārsta prakse “Jaunkalnos”
Jau rudenī Jaunpils novada iedzīvotājiem
ārsta pakalpojumi būs pieejami gaišās telpās.
Tiek veikti ieguldījumi veselības aprūpes
infrastruktūrā un ārsta prakses telpu atjaunošana notiek atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. Tiks veikti remontdarbi, apkures sistēmas atjaunošana visai ēka, ūdens
un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, elektroinstalāciju sakārtošana, kā arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 2020.gada
6.maijā noslēdzās iepirkums par būvdarbu
veikšanu šajā objektā-kā saimnieciski izdevīgāko iepirkumu komisija izvēlējās SIA
“RUR”. Līguma kopējā summa tiek noteikta
EUR 59 178, 98 ieskaitot PVN. Būvuzraudzības izmaksas sastāda EUR 907.50 Pašvaldības budžeta finansējums kopsummā
sastāda EUR 60 086,48.
Sakarā ar remontdarbiem- līdz septembrim daktera Jāņa Raibarta ārsta prakses
pieņemšana notiks “Jaunkalnu” ēkas 2. stāvā “Rata” telpās.
Ieeja praksē notiks caur galvenajām dur-

vīm, taču iespējams būs brīži, kad ieeja tiks
organizēta no pagalma puses.
Aicinām sekot līdzi norādēm un informējam, ka prakses darba laiks un vizītes iepriekšēja pieteikšanās kārtība ir nemainīga.

Katrai dienai tauriņa vieglumu,
Dzintara noslēpumainību,
Mirkļa liegu pieskārienu.
No dienas vairāk saņemt,
Nekā cerēts iegūt,
Citiem no sevis sniedzot,
Saņemt divkāršu prieku.
(Aija Celma)
Sirsnīgi sveicam ar mācību gada noslēgumu visus Jaunpils vidusskolas skolotājus, vecākus un skolēnus! Šis pavasaris bija īpašs
mums visiem – visi mācījāmies un strādājām kopā, bet atsevišķi. Jebkurā gadījumā – šis ir mums kopā nodzīvotais laiks – laiks
mūsu skolā, mūsu mājās, mūsu Jaunpilī. Tā ir vieta, kur sapņot,
realizēt savus sapņus un nodomus, satikt un veidot attiecības ar
cilvēkiem, mācīties no dzīves.
Nav pasaulē nejaušību, viss balstās uz likumsakarībām, tās reglamentē mūsu attiecības pašiem ar sevi un ar pasauli. Tautas valodā runājot – ko sēsi, to pļausi. Esam ļoti lepni par skolēniem, kuri,
neskatoties uz krīzi, pielāgojās situācijai, prata patstāvīgi plānot
savu laiku, izglītoties un iegūt augstus vērtējumus mācībās un interešu izglītības nodarbībās. Paldies vecākiem,
kas, neskatoties uz saviem darbiem, savu ikdienu, pra-
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Lai apmeklētājiem un pacientiem laba
veselība!
Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

ta atbalstīt visdārgāko, kas mums ir – savas atvasītes un novērtēja
skolotāju darbu.
Jaunpils vidusskolas 2019./2020.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību
laureāti.
Vārds, uzvārds

Mācību priekšmeti, konkursi, sporta pasākumi

Skolotājs

Anna Krista
Dakša

1.vieta bioloģijas olimpiādē
1.vieta ekonomikas olimpiādē
Atzinība fizikas olimpiādē
Atzinība angļu val. olimpiādē
Atzinība ģeogrāfijas olimpiādē

J.Liepiņš
I.Dakša
I.Inkina
V.Rubīna
I.Dakša

Marija Sīmane

Atzinība angļu valodas
olimpiādē

V.Rubīna

Sanija Bulaha

6.vieta angļu valodas
olimpiādē

V. Rubīna

turpinājums 2.lpp.
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Evelīna Eva
Stepanova

6.vieta angļu valodas
olimpiādē

V. Rubīna

Deivids
Riekstiņš

7.vieta bioloģijas olimpiādē J.Liepiņš

Daiga
Medvecka

9.vieta bioloģijas olimpiādē J.Liepiņš

Tīna Birģele

9.vieta bioloģijas olimpiādē I.Miķelsone

Aleksandra
Mertena

6.vieta fizikas olimpiādē
10.vieta latviešu valodas
olimpiādē

I.Inkina
M.Grīnfelde

Deina Pavāre

Atzinība fizikas olimpiādē

I.Inkina

Viktorija Niedre Atzinība krievu valodas
olimpiādē

M.Boguslovska

Kristena Ābele

Atzinība krievu valodas
olimpiādē

I.Martuzāne

Anete Grāvīte

Atzinība ķīmijas olimpiādē J.Ā. Briedis

Daiga
Medvecka

3.vieta ķīmijas olimpiādē

J.Ā.Briedis

Ilna Anna Rone Atzinība latviešu valodas
olimpiādē

G.Ķirsone

Karlīna
Leimane

6.vieta latviešu valodas
olimpiādē
XXV Latvijas Mūzikas
skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss veltīts
Ludviga van Bēthovena
250 gadu jubilejai. 3 vieta.

M.Grīnfelde

Everita
Muceniece

Atzinība latviešu valodas
olimpiādē

M.Grīnfelde

Nellija Stikute

2.vieta vizuālās mākslas
olimpiādē

A.Bogataja

Kintija Kora
Krastiņa

Atzinība vizuālās mākslas
olimpiādē

A.Bogataja

Agneta
Anuškova

2.vieta vizuālās mākslas
olimpiādē

A.Bogataja

Ketija Keita
Krastiņa

Atzinība vizuālās mākslas
olimpiādē

A.Bogataja

Jānis Kormis

8.vieta latviešu valodas
olimpiādē

D.Mežraupa

Ieva Elīza
Grigore

Atzinība latviešu valodas
olimpiādē

I.Skricka

Kristiāna
Oļeškēviča

10.vieta latviešu valodas
olimpiādē

A.Bogataja

Justīne Zorika

Jūrmalas pilsētas atklātajā
čempionātā mākslas vingrošanā 1. vieta

Z.Stepanova

Skolotāja Eva
Folkberga

Elīze Vasjatkina

Starpnovadu skate – skatu- Tamāra Juzupa
ves runa 2.pakāpe

Katrīna Ješkova

Starpnovadu skate – skatu- Tamāra Juzupa
ves runa 2.pakāpe
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Marta
Kristapsone

Trīs pirmās vietas
Liene Bēniņa
Tancor Goda 2019,
Kaļiņingradas apg.
21.-22. decembris 2019.
gads
Child and Youth week
2019,
Minska , Baltkrievija
LMDA reitinga sacensības
“Pavasaris’’
Show dance solo junior
Rīga, Hanzas vidusskola
Tamāra Juzupa
1. vieta
Starpnovadu skate – skatuves runa 1.pakāpe

Komanda
Viktorija Niedre
Evelīna
Bitere, Aivija
Ņikiforova,
Roberts Mārtiņš
Gredzens,
Markuss Ralfs
Jefimovs

Valsts konkurss “FIZMIX
Eksperiments” no 55 komandām 6. vieta un dalība
finālā

Komanda
L.Plezere
M.Kondrāte,
A.Martukāne,
V.Niedre,
K.Oļeškeviča,
J.Zvagule,
K.Bičkova,
A.Nikolajeva,

Zemgales novada mini bas- Ainārs Plezers
ketbols 2. vieta

Renarts
Ruskulis

1.vieta rudens kross
1.vieta 400m

A.Zaremba

Igors Cimmers

2. cieta četrcīņā, 3.vieta
rudens kross

A.Zaremba

Roberts
Krūmiņš

1.vieta 1500m, 3.vieta
100m

A.Zaremba

Ēriks Muško

2.vieta t/l, 3.vieta bumbiņas O.Cihanovska
mešana

Toms
Kronbergs

1.vieta rudens kross

Ilze Inkina

O.Cihanovska

Emīlija Krīgerte 1.vieta 800m, 2.vieta šķēpa
mešana

A.Zaremba

Marika
Priedniece

3.vieta četrcīņā

A.Zaremba

Rihards Logins

1.vieta 800m.

A.Zaremba

Albīna Juzupa

1.vieta šķēpa mešana,
2.vieta 800m.

A.Zaremba

Everita
Muceniece

2v. 400m, 2v. b/skrējienā

A.Zaremba

Paula Patrīcija
Putniece

Eiropas meiteņu basketbola līga, 3. vieta, Čehijā.

A.Čukste

www.jaunpils.lv
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Arnolds
Nikolajevs

1.vieta un labākā spēlētāja tituls “Uzvarētāja
kauss-2019”

O.Mīļais

Komanda
Elīza Baumane
Laura
Medvecka
Reičela
Kalmane

Latvijas Mazpulku padomes, biedrības ‘’Latvijas
mazpulki’’ izsniegts 1.
pakāpes sertifikāts par
projektiem

Līga Bierande

Luīze Sproģe

‘’Latvijas mazpulki’’ izLīga Bierande
sniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti
soju”.

Evelīna Brunava ‘’Latvijas mazpulki’’ izLīga Bierande
sniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti
soju”.
Evelīna Bitere

‘’Latvijas mazpulki’’ izLīga Bierande
sniegts 1. pakāpes sertifikāts par projektu-“Iepazīsti
soju”.

Elīna Ķilda

Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijas diploms

Daniela
Amanda Arele

Atzinība- starpnovadu
Aurika Bogamākslas darbu konkursā
taja
“Radi rotājot”.
Atzinība-konkurss “Lidice”

Albīna Juzupa

1.vieta jaunsargu sacensībās “Dalbiņa kauss 2018”
valstī.

Arnis Tiļļa

Atzinība konkurss “Lidice” Aurika Bogataja

Andris Pērkons

Daiga
1. pakāpes sertifikāts par
Līga Bierande
Medvecka
grupas projekta NO PASAAnna Krista
KAS LĪDZ SPĒLEI izstrādi
Dakša
-reģionā.
9.-tajiem un 12.- tajiem gribas novēlēt būtiskāko – drosmi, izturību, pacietību un atbildību, kas balstītos uz Jūsu saprātīgu izvēli un

rīcības brīvību. Jums ir brīvība domāt un izvēlēties savu nākotnes
ceļu. Izmantojiet to - domājat, darbojaties, realizējat savus sapņus!
Sākot ar 2020.gada 1.septembri, Jaunpils vidusskola īstenos jauno vispārējās vidējās izglītības standartu un kompetenču pieeju
mācību procesā 10.klasei. Skolēni tiks izglītoti visās obligātajās
mācību jomās (valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes
un pašizpausmes mākslu,
dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju , veselības
, drošības un fiziskās aktivitātes) sekojošos mācību
priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, krievu
valoda, vēsture un sociālās
zinātnes, kultūras pamati,
literatūra, fizika, ķīmija,
bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, datorika, sports
un veselība. Vidusskolas
posmā skolēniem jāapgūst
divi padziļinātie kursi,
kur skolas piedāvājums ir
svešvaloda (angļu valoda)
un bioloģija, vai sociālās
zinātnes un ķīmija, kā arī
jāizstrādā projekta darbs.
Piedāvāsim iespēju apgūt Par skolas noslēgumu priecājoties un saņemot
specializētos kursus, kuri atzinību par sasniegumiem skatuves runas konVasjatkina kopā ar mammu Lieni
nav obligāti: uzņēmējdar- kursā-Elīze
Jurēvicu un Jaunpils novada domes priekšsēdētābības pamati, politika un ju Ligitu Ginteri, 28.05.2020. Jaunpilī
tiesības, publiskā uzstāšanās. Tāpat skolēniem būs
iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos, iesaistīties skolēnu parlamenta
darbā, apgūt jaunas prasmes starptautiskajos skolu sadarbības

projektos.

Skolas administrācija
Foto: Baiba Rasa

Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties
Jaunpils vidusskolas sporta stadionā
Kārtība, kāda jāievēro personām, uzturoties Jaunpils vidusskolas sporta stadionā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā saistībā ar vīrusa infekcijas slimību COVID-19
Apstiprināta ar direktora rīkojumu
Nr.78/1-9 2010.gada 15.maijā
1.Publiskajā laikā stadionā drīkst darboties individuāli, ievērojot
2m distanci.
2.Nedrīkst spēlēt sporta spēles, kurās ir fiziskais kontakts un
darboties grupās.
3.Laikā, kad notiek organizētas sporta nodarbības ar treneri,
stadionā atrodas tikai organizētās grupas dalībnieki.
4.Ievērot visus valstī noteiktos distancēšanās un higiēnas noteikumus.

www.jaunpils.lv

5.Ievērot stadiona iekšējās kārtības noteikumus.
6.Ievērot stadiona publiskā apmeklējuma laikus:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

8.00-17.30    
8.00-16.30
8.00-17.30
8.00-16.30    
8.00-17.30      
10.00-22.00
10.00-22.00

19.00-22.00
20.00-22.00
19.00-22.00
20.00-22.00
19.00-22.00

Pamats: Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojums
Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un
2020. gada 31. marta grozījum
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Domes sēdes lēmumi
Atskaite par padarītajiem darbiem maijā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1.
Noslēdzies iepirkums “ Būvdarbu
veikšana objektā “Ārsta prakse “Jaunkalni””
Jaunpils novadā”. Būvniecības darbus veic
SIA “RUR”.
2. Izsludināts iepirkums “Par degvielas
iegādi Jaunpils novada pašvaldībai”.
3. Notiek dokumentācijas sagatavošana
iepirkumam “Dzīvojamās ēkas vienkāršota
pārplānošana par sociālo māju”.
4. Notiek Viekaļu un Jaunviekaļu jumta
atjaunošana.
5. Noslēgts līgums ar celtnieku par BUB
iznomāto telpu atjaunošanu.
6. Labiekārtošanas nodaļai ir sācies zāles
pļaušanas darbu laiks. Tiek stādītas un ravētas puķu dobes, savācām kritušos kokus
parkā un Kartavkalnos.
7. Gatavojam tāmes ugunsdrošības signalizācijas ievilkšanai Sporta namā, kā arī
tiek veikti darbi, lai novērstu nepilnības,
kuras konstatēja ugunsdrošības kontrole.
8. Autoceļu greideris ir salabots un ar
jaunu sparu līdzina grants ceļus.
9. Ir uzvests grants maisījums un sakārtota virskārta Bebru ielā, Vēju ielā.
10. Savesta smilts kapos.
11. Grāmatvedība ir veiksmīgi sagatavo-

jusi 2019.gada pārskatu.
2020.gada 28.maijā Jaunpils novada domes lēmumi:
Apstiprināts lēmumus “ Par finansējumu
Jaunpils baznīcas grīdas segumam”. Jaunpils novada dome grīdas seguma atjaunošanai Jaunpils baznīcai no budžeta līdzekļu
atlikuma piešķīra EUR 4700.
Apstiprināts lēmums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
Apstiprināts lēmums “Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir
pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam”.
Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas
maksas dzēšanu biedrībai „Sporta klubs
„Jaunpils”””.
Apstiprināts lēmums “Par Nekustamo
īpašumu vērtēšanas komisijas nolikuma
Nr. 10/2020 apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Nekustamo īpašumu izsoles komisijas nolikuma
Nr.11/2020 apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Iepirkumu komisijas nolikuma Nr.12/2020 apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvoša-

nu par sasniegumiem 2019./2020. mācību
gadā”.
Apstiprināts lēmums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Janvāri” līguma pagarināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un sastāvā”.
Apstiprināts lēmums “Par telpu atjaunošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā
“Jaunkalni”, objektā “Ārsta prakse””.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma „Kr. Barona pamatskola” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma un
adreses nomaiņu īpašumam”.
Apstiprināts lēmums “Par īpašumu apvienošanu un trīs adrešu likvidēšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lejasstrazdi””.
Apstiprināts lēmums “Par 2019. gada inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu”.
Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020 “Grozījumi 2020.
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2019.gada pārskatu”.

Jaunpilī tiek uzsākts jauns deinsitiucionalizācijas projekts

Jaunpils novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas savienības fonda projekta
īstenošanu nr. 9.3.1.1/19/I/009 „Deinstitucionalizācija - sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā”.
Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā, radot kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.
Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas galvenās darbības
Jaunpils novadā būs:
-izveidot grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla
atbalstu) infrastruktūru 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem Jaunpils novadā
-izveidot „atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūŗu ar 2 vietām
Jaunpils novadā.
Projekta ietvaros tiks atjaunota ēka „Lodes”, Jaunpilī un
tajā tiks izveidota sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta.
Projekta ilgums no 2020.gada jūnija līdz 2022.gada jū-
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nijam.
Kas ir deinstitucionalizācija (DI)? Deinstitucionalizācijas process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību
un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī
bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā
vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.
DI ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šī brīža sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās
nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi
aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu parastā mājoklī vai grupu mājā. Tas novērsīs
situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais
atbalsts dzīvesvietā.
Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Elva Vaivare

www.jaunpils.lv
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Pieteikšanos attālināto mācību kārtai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jūnijā izsludinās
pieteikšanos attālināto mācību kārtai Eiropas Sociālā fonda (ESF)
līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Attālināto mācību kārta
notiks papildus jau iepriekš plānotajai piektajai mācību kārtai.
Plānots, ka iedzīvotāju pieteikšanās attālināto mācību kārtai sāksies šī gada jūnija otrajā nedēļā un ritēs divas nedēļas. Tāpat kā
iepriekš pieteikties būs iespējams, aizpildot pieteikumu tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācību grupu komplektēšana un
mācības attālināto mācību kārtas dalībniekiem sāksies jūlijā.
Atšķirīgi no ierastajām pieteikšanās kārtām, šajā kārtā mācības
notiks tikai attālināti. Plānots, ka izglītības programmu piedāvājumā būs profesionālās pilnveides izglītības programmas, moduļi
(īsākas izglītības programmas), kas ir nepieciešami profesionālajai
darbībai izvēlētajā nozarē, kā arī augstākās izglītības iestādes studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas
studiju programmas. Sīkāka informācija par mācību klāstu sekos.
Arī attālināto mācību kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši

un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas
darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā
no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir
strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības
bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Kad tiks izsludināta attālināto mācību pieteikšanās kārta, mācību programmu saraksts būs publiski pieejams mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Facebook,
Twitter un Draugiem.
www.viaa.gov.lv, www.macibaspieaugusajiem.lv
Individuālas konsultācijas, informācija par mācību iespējām:
renate.ziverte@jaunpils.lv; 26563460 (Pieaugušo izglītības koordinatore)

LEADER projektu konkursa 10.kārtas projektu vērtējums

Biedrības „Kandavas Partnerība” SVVA Padome ir apstiprinājusi
LEADER projektu konkursa 10.kārtā iesniegto projektu vērtējumus. Projektus varēja iesniegt 1.Rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai”. Visi iesniegtie projekti tika novērtēti kā
atbilstoši Kandavas Partnerības Attīstības stratēģijas 2016.-2020.
gadam noteiktajām prasībām un ieguva pozitīvu lēmumu par projekta apstiprināšanu. Publiskais finansējums ir pietiekams visiem
projektu konkursa 10.kārtā iesniegtajiem projektiem, jo iepriekšē-

Muzeja ziņas

Šis ir laiks, kas jāizmanto līdz pēdējam gaismas stariņam būt laukā un izbaudīt garās vakara stundas. Nav pat tik svarīgi, lai ārā būtu
ļoti silts. Sasildīs tas, ka viss plaukst, zied un smaržo.
#TiekamiesTagad
Īstenojot
kopīgu
informatīvo kampaņu #TiekamiesTagad,
Latvijas muzeji atvēra
durvis apmeklētājiem,
kuru ērtībai izvietoti
spilgti dzelteni vienota
dizaina un informācijas materiāli, kas veidoti kā palīgs valstī noteikta sanitārā protokola prasību izpildei. Šī akcija guvusi augstu
novērtējumu no muzeju asociācijas Nemo Eiropas mērogā,
to atzīstot par labāko veidu, kā veicināt muzeju “satikšanos ar apmeklētājiem”. Arī Jaunpils muzejs aicina savus

www.jaunpils.lv

jās projektu konkursa kārtās daži projektu iesniedzēji ir atsaukuši
projektu vai arī pārtraukuši projektā paredzētās saistības. Iesniegtie projekti ir par: augu eļlas ražošanu, šķeldas un granulu ražošanu, lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, pirts un
relaksācijas pakalpojumiem Kandavas novadā; koka izstrādājumu
ražošanu Tukuma novadā; šūšanas pakalpojumu nodrošināšanu
Jaunpils novadā.
Iesniegtie projekti tālākai izvērtēšanai tiks iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur tiks pieņemts
lēmums par projekta apstiprināšanu publiskā finansējuma saņemšanai, vai arī noraidīti.

apmeklētājus sekot noteiktajai informācijai. Maksimālais apmeklētāju skaits ekspozīciju zālē ir 10 cilvēki.
Mācāmies pa jaunam
No 11.-21. maijam Jaunpils muzeja darbinieces Ligija un Zinta piedalījās tiešsaistes mācību seminārā “Kultūras un cilvēciskais
pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu
auditoriju kultūras un izglītības projektos”. Šo mācību mērķis bija
– veicināt Latvijas kultūras, izglītības un nevalstisko darbinieku
profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, motivēt pārmaiņu laikā
turpināt īstenot iesāktos projektus un uzsākot jaunus, izmantojot
digitālās vides piedāvātās iespējas, kā arī uzturēt aktīvu dialogu,
labas prakses apmaiņu un saziņu profesionāļu starpā COVID-19
dīkstāves laikā. Vebināra vadītāju un lektoru vidū bija Dace
Melbārde – Eiropas Parlamenta deputāte, Uldis Zariņš
– Kultūras ministrijas valsts sekretārs, Lauma Žubule –

turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

organizāciju un personāla psiholoģe, Edīte Sarva – digitālās mācīšanās speciāliste. Šīs divas mācīšanās nedēļas mūs kopā saturēja un
mācību moderators bija lieliskais Zuargus Zarmass – sociālā mācību tīkla Human dibinātājs un emocionālās inteliģences treneris.
Draudzīga un labestīga atmosfēra valdīja starp lektoriem, lekcijas
mijās ar mājas darbiem un uzdevumiem, savstarpēju domu apmaiņu, čomiņu atrašanu, savstarpēju kontaktēšanos un iepazīšanos,
diskusiju istabu un ideju sienu veidošanu. Mācībās virtuāli piedalījās 370 dalībnieki un šī bija pirmā eksperimentālā mācību grupa.
Pēdējā mācību dienā bija arī virtuālais izlaidums un groziņu-vainagu vebinārs ar dziesmām un, protams, apliecību izsniegšanu. Kā
teica Zuarguss: “Ir gaisma katra mācību kursa galā”.
Jaunumi Pilskunga
kabinetā
Smagumu izturīgs stikls
kalpos ne tikai kā interjera elements, bet arī atsedz 16. gadsimta krāsns pamatnes mūrējumu.
Turpinām akciju fotogrāfiju
atpazīšanā

Paldies, iepriekšējās avīzītes numurā ievietoto fotogrāfiju atpazinējiem – Vilnim, Lonijai, Aivaram,

Indrai un Aigaram. Pirmajā fotogrāfijā redzami Jaunpils vidusskolas 1969. gada pamatskolas izlaiduma dalībnieki, otrajā – Jaunpils
vidusskolas 18. izlaiduma dalībnieki 1968./69. m.g.
Turpinām atpazīšanas akciju. Šoreiz atkal lūgums ielūkoties divās fotogrāfijās. Noder jebkura informācija.
Jaunas izstādes
Šis laiks ieviesis nelielas izmaiņas izstāžu grafikā. No 30. maija
Jaunpils muzejā būs apskatāma Ildzes Oses gleznu personālizstāde INSPIRĀCIJAS II. Mākslinieces izstādē būs aplūkojama gleznu
izlase no pēdējo četru gadu laikā tapušajiem darbiem. Paši jaunākie darbi radīti Latvijā šī gada sākumā, savukārt lielākā daļa darbu tapuši laika periodā, kad māksliniece dzīvoja Šveices Alpos –
šis periods īpaši labi atpazīstams apskatāmajos gotiņu portretos.
Māksliniece izstādījusies starptautiskā līmenī, un darbi atrodas
privātkolekcijās un ārzemēs.
Vēsturiska izstāde “Dziedināt, dziedēt”
Šis laiks ienesis korekcijas ne tikai cilvēku paradumos, bet arī
izstāžu plāna aktivitātēs. Šogad aprit 180 gadi, kopš Jaunpilī sāka
darboties pirmā aptieka, kam bijusi liela nozīme iedzīvotāju veselības uzturēšanā līdz pat mūsdienām. Sakarā ar remontdarbiem
Jaunpils vēsturiskajā aptiekas mājā, Jaunpils muzeja krājumā nonācis ievērojams skaits vēsturisku priekšmetu, kurus no 1. jūnija
var apskatīt Sikspārņu pagrabā (pagrabstāvā zem muzeja)
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika.
Mūs var sazvanīt pa telefonu 20223423

Ziņas no Jaunpils pagasta bibliotēkas
✓ Bibliotēkas darba laiks
Pirmdiena – piektdiena 9.00 – 17.00
Pusdienas pārtraukums 13.00 – 13.30
Sestdienās (līdz 1.septembrim) un svētdienās – slēgts
Katra mēneša pēdējā trešdiena – Metodiskā diena
✓ Bibliotēkas kontaktinformācija
Telefons: 20299152
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e-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv
✓ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020
Bibliotēka aicina gan lielus, gan mazus
iesaistīties BJVŽ 2020 grāmatu kolekcijas
lasīšanā un vērtēšanā!
Programmas dalībniekiem līdz 2021.
gada janvārim jāizlasa 6 sava vecumposma
grāmatas, jānovērtē tās un
j āaizpi ld a
elektroniskā vērtēšanas

anketa.
✓ Neizej no mājām, un lieto letonika.lv !
Atgādinām, ka arī turpmāk Jaunpils pagasta bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt piekļuves datus portālam Letonika.lv,
kurā pieejami vērtīgi resursi mācībām un
pašpilnveidei - enciklopēdijas un vārdnīcas,
latviešu daiļliteratūras teksti, tostarp Latvijas kultūras kanonā iekļautās grāmatas.

www.jaunpils.lv
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Piekļuves datus portālam var saņemt gan klātienē Jaunpils pagasta bibliotēkā, gan attālināti - rakstot uz e-pastu biblioteka@jaunpilspils.
lv vai zvanot pa tālruni 20299152
✓ Lasi grāmatas arī digitāli !
Inga Papendika
Jaunpils bibliotēka svadītāja
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Pasākuma plāns JŪNIJS
Laiks

IZSTĀDES

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
01.06.-30.06.

Ildzes Oses gleznu personālizstāde INSPIRĀCIJAS II

Jaunpils muzeja izstāžu zāle*

01.06.-30.06

Ivara Freimaņa fotogrāfiju izstāde “Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”

Jaunpils muzeja izstāžu zāle *

01.06.-30.06

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

Sikspārņu pagrabs.(zem muzeja)*

08.06.-16.06

1941.gada 14. jūnija represiju atcerei veltīta vēsturiska izstāde.

Jaunpils muzeja ekspozīciju zāle *

Tiks precizēts

Īrisu ziedu izstāde.

Jaunpils muzeja izstāžu zāle*

Tiks precizēts

Peoniju ziedu izstāde.

Jaunpils muzeja izstāžu zāle*

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

NODARBĪBAS

Laiks

Apraksts

Vieta

12.06.; 19.06.; 26.06.

Nodarbība keramikā visiem (Dalības maksa)

Jaunpils Amatu māja

10.06; 17.06.;

“Šujam pašas”, Pasniedzēja Rasma Kutkovska (Dalības maksa)

Jaunpils Amatu māja

17.06.

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

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

Pasākuma plāns JŪLIJS
IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta
JAUNĀS

1.07.

“Jaunpils bibliotēkai 130”

Jaunpils bibliotēka

01.07.-31.07.

Edmunda Andersona jubilejas gleznu izstāde.

Jaunpils muzeja izstāžu zāle

Tiks precizēts

Liliju ziedu izstāde

Jaunpils muzeja izstāžu zāle
TURPINĀS

Līdz 19.jūnijam

“Zaļi krāsainā pasaule”
Ainas Liepas netradicionālo rokdarbu izstāde

Jaunpils bibliotēka

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

Apraksts

NODARBĪBAS

Vieta

01.07.; 08.07.; 15.07.; “Šujam pašas”. Pasniedzēja Rasma Kutkovska (Dalības maksa)
22.07.; 29.07.
18.00 – 10.00

Jaunpils Amatu māja

03.07.; 10.07.;
17.07.; 24.07.; 31.07.
12.00 – 17.00

Jaunpils Amatu māja

www.jaunpils.lv

Nodarbība keramikā visiem (Dalības maksa)
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PSIA Jaunpils KS
Lūdzu aktualizēt PATĒRĒTĀJU SKAITU Jūsu mājsaimniecībā, kurā tiek saņemti PSIA Jaunpils KS sniegtie komunālie pakalpojumi, zvanot vai rakstot uz PSIA Jaunpils KS norādīto kontaktinformāciju. PSIA Jaunpils KS mainās telefona numurs
no stacionārā 63107103 uz mob. 25186822, līdz ar to var ērti nodod ūdens skaitītāja rādījumu sūtot ziņu
sms vai WhatsApp, norādot sūtītāja adresi vai vārds uzvārds.

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
turpina darbu
Arī ārkārtējās situācijas laikā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra”” turpina darbu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu un ar to saistītos pakalpojumus.
Lai arī ārkārtējās situācijas laikā valstī ir
noteikti dažādi ierobežojumi, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
turpina sniegt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus. Nešķirotu sadzīves atkritumu un dalīti vāktā iepakojuma konteineru
izvešana notiek atbilstoši grafikam. Ar 18.
maiju klientu apkalpošanas centrā Tukumā (Tukums, Rīgas iela 1) un Talsos (Talsi,
Anša Lerha-Puškaiša iela 6) iedzīvotāji klātienē tiek pieņemti šādos laikos:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās
no plkst. 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00
Pārējā laikā tiek nodrošināta:
• klientu apkalpošana attālināti, sniedzot
konsultācijas telefoniski (+371 63123306)
vai ar e-pasta starpniecību (info@piejuraatkritumi.lv);
• līgumu slēgšana attālināti (ja iespējams), saziņai izmantojot e-pastu (info@
piejuraatkritumi.lv);
Uzņēmums aicina:
- izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klientu apkalpošanas centru klātienē;
- neieplānot apmeklējumu, ja ir novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes.
Klātienē tiek pieņemti tikai tie klienti,
kuriem nav noteikts pienākums ievērot
mājas karantīnu vai pašizolāciju saistībā
ar Covid-19 infekciju vai aizdomām par
to.
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Inventāra papildināšana
SIA “AAS “Piejūra”” 2019. un 2020. gadā
iegādājās jaunu inventāru - konteinerus gan
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, gan
dalīti vāktajam iepakojumam. Līdzekļi tika
investēti 144 zvanveida konteineros (122
stikla un 22 jauktā iepakojuma materiāla
konteineros) un 410 nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros (130 gab. – 140l; 200
gab. – 240l; 80 gab. – 1100l).

Aktuālie un plānotie projekti
2019. gada oktobrī SIA “AAS “Piejūra””

uzsāka individuālo stikla iepakojuma savākšanas projektu Tukuma pilsētā. 2020.
gadā tas tika paplašināts, pakalpojumu
piedāvājot arī Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Klientiem, kuri vēlas pakalpojumu izmantot, ir jāsazinās ar uzņēmumu
(info@piejuraatkritumi.lv;+371 63123306).
Iedzīvotājiem tiek piegādāts konteiners,
kas paredzēts tikai tīram stikla iepakojumam (stikla pudelēm un burkām), kas
pirms ievietošanas konteinerā ir jāizskalo.
Piegādes brīdī tiek izsniegti konteinera lietošanas noteikumi un izvešanas kalendārs.
Par šī pakalpojuma izmantošanu maksa netiek piemērota. Pakalpojums tiek piedāvāts
uzņēmuma esošajiem klientiem (iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), kuri
dzīvo privātmājā Tukuma vai Talsu pilsētā. Konteiners tiek piegādāts un reizi divos
mēnešos iztukšots bez maksas.
Šobrīd individuālo stikla iepakojuma savākšanu savā privātmājā izmanto175 Tukuma un 127 Talsu pilsētas iedzīvotāji.
2020. gada otrajā pusē uzņēmums plāno
uzsākt arī jauktā iepakojuma (plastmasas,
metāla, kartona) individuālo savākšanu no
Tukuma un Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Arī šis būs bezmaksas pakalpojums.
Ir sagatavota un klientiem izsūtīta aptaujas anketa, lai varētu apzināt potenciālos interesentus. Pēc iesniegto atbilžu apkopošanas darbinieki sazināsies ar iedzīvotājiem,
kuri būs snieguši atbildi, ka ir uzņēmuma
esošie klienti (ir noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
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un kuri vēlas izmantot šo pakalpojumu.
Ja līgumā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
nav norādīts e-pasts vai ziņa nav saņemta kāda cita iemesla dēļ,
iedzīvotāji tiek aicināti par to informēt:
+371 63123306; info@piejuraatkritumi.lv

Šķiro atkritumus!

Par dalīti vāktā iepakojuma izvešanu nav jāmaksā.
SIA “AAS “Piejūra”” aicina iedzīvotājus pievērst
uzmanību atkritumu šķirošanai un izmantot uzstādītos dalīti vāktā iepakojuma konteinerus savā
tuvākajā apkārtnē.
Šī brīža situācijā atbildīga atkritumu šķirošana
ir sevišķi svarīga. Dzeltenajā un zaļajā zvanveida
konteinerā drīkst ievietot
tikai tos iepakojuma veidus, kam konteiners ir
paredzēts. Tajos aizliegts
izmest
medikamentus,
izlietotos kabatlakatiņus,
sejas aizsargmaskas, vienreizlietojamos
gumijas
cimdus, kas var radīt citu
cilvēku inficēšanās risku.
Dzelteno zvanveida konteineru saturs tiek manuāli pāršķirots.
Makulatūras vākšanas
konkurss
“Palīdzēsim
kokiem!”
2020. gada 30. aprīlī noslēdzās ikgadējais makulatūras vākšanas konkurss

“Palīdzēsim kokiem!”.
Šis gads visus pārsteidza ar negaidītiem notikumiem, kas ierasto
ikdienu lika pielāgot valstī un citviet pasaulē notiekošajam.
Neraugoties uz to, makulatūras vākšanas konkursa “Palīdzēsim kokiem!” dalībnieki ir aktīvi pastrādājuši un

www.jaunpils.lv

paveikuši lielu darbu.
Konkursā šajā mācību gadā piedalījās
52 SIA “Atkritumu
ap s ai m n i e ko š an a s
sabiedrība “Piejūra””
darbības reģiona izglītības iestādes, kopumā savācot 224,44
t makulatūras un izglābjot aptuveni 3 117
kokus.
Konkursa noslēguma pasākums maijā
šogad ir atcelts, tomēr
balvu fonds tiek saglabāts un tās nonāks pie
dalībniekiem.

Pirmās trīs vietas PII grupā dala:
1. vieta – Tukuma PII „Taurenītis”, savācot 21,24 t makulatūras un
izglābjot ~ 297 kokus;
2. vieta – Laidzes PII „Papardīte”: 17,26 t, ~ 241 koks;
3. vieta – Talsu PII „Kastanītis”: 16,3 t, ~ 228 koki
Čaklākās izglītības iestādes pamatskolu grupā:
1. vieta – Kolkas pamatskola, savācot 12,62 t makulatūras un izglābjot ~ 176 kokus;
2. vieta – Lībagu sākumskola: 7,82 t, ~ 109 koki;
3. vieta – Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola: 7,56 t, ~ 105
koki
Vidusskolu grupā pirmo trīs vietu ieguvēji:
1. vieta – Tukuma 2. vidusskola, savācot 12,92 t makulatūras un
izglābjot ~ 180 kokus;
2. vieta – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola: 12,02 t, ~ 168 koki;
3. vieta – Jaunpils vidusskola: 11,32 t, ~ 158 koki
Izglītības iestāžu pārstāvji ir aicināti sazināties ar SIA “AAS “Piejūra””, lai vienotos par iespējamo balvas saņemšanas laiku Tukuma
(Tukums, Rīgas iela 1) vai Talsu (Talsi, Anša Lerha-Puškaiša iela
6) birojā.
Tālr.nr.: +371 23116945 (Justīne); E-pasts: justine.ilmane@piejuraatkritumi.lv
• Balvu nogādāšanu uz Talsu biroju plānojam organizēt vienu
reizi nedēļā;
• Balvas konkursa dalībnieki varēs saņemt līdz 30.06.2020.
Par zaļu, tīru un skaistu Latviju!
Paldies esošajiem un topošajiem klientiem par veiksmīgas sadarbības veidošanu!
Kontaktinformācija
E-pasts:info@piejuraatkritumi.lv.
Tālr.nr.: +371 63123306
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No 3. jūnija pieejami visi valsts apmaksātie plānveida
veselības aprūpes pakalpojumi
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar šodienu, 3.jūniju, pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstniecības iestādēs
tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās
drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem,
pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes
laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties
nedrīkst. Būtiski atcerēties iespēju robežās
ievērot divu metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.
Šobrīd ārstniecības iestādēs pakalpojumus var sniegt, ja individuālos aizsardzības
līdzekļus lieto gan ārstniecības personas
(atbilstoši noteiktajām rekomendācijām),
gan pacienti. Pacients ārstniecības iestādē
var ierasties ar savu sejas masku, tai skaitā
var izmantot higiēnisko masku jeb masku,
kas darināta no auduma. Ja pacientam savas maskas nav, ārstniecības iestādei tā jānodrošina, izsniedzot pacientam bez maksas vai dodot iespēju to iegādāties.
Noteikts, ka pirms plānveida operācijām
vai invazīvajām manipulācijām ārstējošais
ārsts vai arī ģimenes ārsts pacientu nosūta
Covid-19 testa veikšanai un manipulācija

tiks veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā. Ārsts savlaicīgi brīdina par nepieciešamību veikt Covid-19 testu.
Plānots, ka jūnija vidū gaidīšanas rindu
garumi uz valsts apmaksātajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem tiks atjaunoti arī
vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežošanas laiku tika pielāgota, lai
iedzīvotājiem būtu iespēja noskaidrot, kurš
valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzējs
strādā un kādi pakalpojumi pieejami.
Neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ir pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka
ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas
temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas
bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi.Vienlaikus ārstniecības iestādēm ir
saglabāta iespēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas.
NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes
ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd ir nepieciešami, īpaši būtiski tas ir personām,
kuras vecākas par 60 gadiem un personām
ar novājinātu imunitāti, kurām Covid-19
infekcija var izraisīt smagas sekas.
Gadījumos, ja veselības stāvoklis paslik-

tinās, jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību,
savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.
Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai
veselības problēmas parādās ārpus ārsta
darba laika, par savu veselība stāvokli un
nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001,
kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš
piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.
Gadījumos, ja ārstniecības personas vai
ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu
uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem
vai nepieciešama precīzāka informācija
par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt
NVD uz bezmaksas klientu apkalpošanas
tālruni 80001234 vai rakstīt e-pastu nvd@
vmnvd.gov.lv.
Informāciju sagatavoja:
Ginta Ozoliņa
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas
vietniece. Tālr.: 67045744; 24919056

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta
un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un
raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt
ar bērniem piecus jautājumus par drošību.
1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad
tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar
cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši,
bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības
gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī
starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar
kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz
mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem
ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi
bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc
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bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav
atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez
pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat
uz minūti novēršot uzmanību no bērna,
var notikt liela nelaime un viņš var iekrist
ūdenī.
2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un
kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne
tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai
saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem
uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet
nav pieejams
telefons – tad
ir jāmeklē
tuvākais
pieaugušais
un jāizstāsta

par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un
viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu
nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns
domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet
gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.
3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces,
paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot
vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai
jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un
aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku
iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti
izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti
vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD iero-
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sina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc
tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.
4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to,
kur plāno doties un cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca
bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku
būs prom.
Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam

atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas
un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais
bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.
5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt
pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā,
aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu vie-

tu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams
nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar
būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu
dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni
nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa
pamestām ēkām.
VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no
vienotā platības maksājuma
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo
ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums no
vienotā platības maksājuma (VPM). Tas
rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko
saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz
15. augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no
vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto
hektāru;

3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31.
decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā
de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu
valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas
lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos
fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.
Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:
1) ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam
platības maksājumam;
2) ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis
atbalstu, to var izdarīt Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
3) ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19

izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma
saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta
vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
- atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai
jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot
ar 2019. gada attiecīgo periodu;
- atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem
2020. gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. gada finanšu
datiem.
Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Covid-19”. Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta
klientu apkalpošanas tālruni 67095000.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027884
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Informācija lauksaimniekiem

Pensionāru Biedrībā” Jaunpils”…

Ar vīrusa pandēmijas aizliegumiem
pulcēties bija pajukuši visi biedrības ieplānotie pasākumi. Tā, ka ar 9. jūniju valdība
atceļ aizliegumus, arī mēs atsāksim realizēt
mūsu ieplānotos pasākumus. Eiropas sociālā fonda projekta “Vesels Jaunpils novadā”
ietvaros, 2. jūlijā plānojam izbraukumu
ar nūjošanas pasākumu apkārt Būšnieku
ezeram, pa ceļa apskatot Staldzenes stāv-

Jaunumi tūrisma jomā

krastu un apmeklējot Ēdoli. Dalībniekiem
pieteikties un saņemt tuvāku informāciju
pensionāru telpās un pie koordinatoriem.
Brauciena transporta izmaksas par projekta
līdzekļiem, 2 EUR iemaksa pusdienu zupai.
Šī paša projekta ietvaros 14. un 21. jūlijā
no plkst.13:00 – 16:30 mūsu iecienītā lektore Daina Reinfelde novadīs lekciju – nodarbību ciklu “Veselības dažādās dimensijas,

Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā “Atklājējs”, kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā
gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils
pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus.
Spēles veidotāji iesaka šo spēli tiem, kam patīk avantūras un uzzināt ko jaunu. “Atklājējs” ir pārgājiens ar mīklām un apslēptām
parolēm 4-5 stundu garumā, kas ved cauri gleznainajai Kartavkalnu dabas takai, šarmantajai Jaunpils pilsētai un noslēpumainajam Elles kalnam. Spēle ļaus izbaudīt skatus, uzzināt daudz interesantu faktu par Jaunpils un Latvijas

www.jaunpils.lv

tās saglabāšanas un uzlabošanas iespējas
senioru vecumā”. Dalībniekus atvedīs un
aizvedīs.
Gatavojieties ,un ja ir vēlme piedalīties,
lūgums dot ziņu saviem koordinatoriem,
vai trešdienās pensionāru telpās var pieteikties.
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece

vēsturi, kā arī pavadīt laiku ar sev tuvajiem. Spēle veidota tā, lai
interesanti būtu gan lieliem, gan maziem atklājējiem. Dažādos līmeņos sadalīti jautājumi, uz kuriem atbildi un paroles nav iespējams atrast internetā - tās ir noslēptas maršruta ietvaros.
Spēles gaitā tiek stāstīts par maršrutā iekļauto vietu vēsturi un
interesantiem faktiem. Piemēram, pirmās liecības par Jaunpils apkārtni atrodamas Atskaņu hronikā. kas sacerēta Livonijā 13. gadsimta beigās un līdz ar Indriķa hroniku stāsta par krusta kariem
Latvijas teritorijā.
Spēle paredzēta patstāvīgai spēlēšanai jebkurā laikā neierobežotam cilvēku skaitam - tai nav normēts laiks, tāpēc
dalībnieks var visu darīt bez steigas - atpūsties, iedzert
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 13.lpp.

līdzpaņemto tēju vai izbaudīt skaistos
skatus. Spēli paredzēts iziet,
pastaigājoties ar kājām vai
pārvietojoties ar, piemēram,
divriteni. Taču starp posmiem
paredzēti nelieli pārbraucienu,
lai nokļūtu no viena posma uz
otru. Pārbraucieni: Kartavkalns
- Jaunpils, Jaunpils - Elles kalns,
Elles kalns - Jaunpils.

“Atklājējs” spēlei nav jāinstalē aplikāciju. Spēle notiek tiešsaistē.
Pietiek ar parasta viedtālruņa
standarta opcijām - internetu
un GPS.
ĢIMENEI
Sāciet spēli Jums ērtā laikā.
Spēlējiet bez steigas. Jūs varat
ieturēt pauzi jebkurā skaistā,
jaunatklātā vietā, izdzert līdzpaņemto kafiju vai tēju un turpināt spēli.
DRAUGIEM
Piedzīvojumi un aizraujoši
notikumi visas dienas garumā.
Spēle sastāv no posmiem - mīklas, bildes piemiņai un interesantas vietas.
AVANTŪRISTIEM
Piedzīvojums visas dienas
garumā - jaunatklātas vietas, zīmīgi fakti un labi pavadīts laiks.
Uz SUP dēļa ap Jaunpils pili!

Jaunpils Amatu mājā tapa
karogs Jūrkalnes “Maģiem suitiem”. Lepojamies ar Jaunpils
Amatu meistari –Velgu Pavlovsku!
Jūrkalnes “Maģie suiti”
dalībnieces kopā ar aušanas
meistari Velgu Pavlovsku
Jaunpilī 2020. gada jūnijs
Foto: Baiba Rasa
Jaunpilī pieejama SUP dēļu
noma. Supot iespējams ap vareno viduslaiku pili pa Jaunpils
Dzirnavu ezeru. Paveras gleznaini skati fotosesijai.
Kas ir SUP?
SUP ir saīsinājums no angļu
valodas “Stand Up Paddle” –interpretējot latviešu valodā –airē
stāvot kājās. Sups tas ir plats un
gana stabils dēlis ar airi, kuru
ūdens sportu un aktīvās atpūtas
cienītāji izvēlas kā lielisku veidu atpūtai uz ūdens gludos un
viļņainos ūdens apstākļos. Kāp
virsū uz SUPa un airē, kur acis
rāda – tas uzlabo asinsriti, elpošanu, tonizē un stiprini muskuļus, uzlabo kooridināciju… Tas
ir jautri un vērtīgi, tāpēc arī šie
dēļi ir populāri visā pasaulē.
Esam priecīgi, ka tagad tie ir
pieejami arī Jaunpils iedzīvotajiem un viesiem!
Un, protams, patiess prieks
par uzņēmīgo un aktīvo Kuzmicku ģimeni, kas balstoties uz
savu vaļasprieku piedāvā šo iespēju arī citiem!
Saziņai tel. 26259575.
Jaunpils tūrisma aktualitātes
un piedāvājumu aicinām meklēt mājas lapā www.jaunpils.lv
kā arī Jaunpils tūrisma informācijas punkta sociālo tīklu
kontos.
Lai saulaina, silta un piedzīvojumiem bagāta vasaras sezona!
Baiba Rasa Jaunpils ND
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja

Pateicība

SIA “Joži” Jaunpilī, īpaši valdes priekšsēdētājam Gunvaldim Sproģim par Bērzupes speciālās pamatskolas teritorijas
labiekārtošanu. Bērzupes speciālās pamatskolas kolektīvs

14

jūnijs

Maija mēnesī
novadā
piedzimis
puisēns
Sveicam
vecākus!
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).

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
(Ā. Elksne)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem
Daini Didrihsonu, Annu Kacāni, Astru Minderi,
Osvaldu Švānu, Dzidru Rulli aizsaulē pavadot.

Daudz solīši iztecēti
Daudz celiņi izstaigāti
Nu lai mīļā zemes māte
Uzsedz savu villianīti.

“Ezermājas” iedzīvotāji izsaka
visdziļāko līdzjūtību Dzidras Rulles
piederīgajiem, viņu zaudējot.

Pār tevi smilšu klusums klāts
Un paliek atmiņas
un tava mūža stāsts
Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi.
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par to mīļo un labo, ko devi.

Jurģu iedzīvotāji izsaka līdzjūtību
Mārītei Ķergalvei brāli
mūžībā pavadot
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
izsaka līdzjūtību mūsu biedram
Reinim Minderam
māsu Astru zaudējot.

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 12.06.2020. Atbildīgā par izdevumu
Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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