
 

Darām paši    2012 

 

Jaunpils novada domes 

2012.gadā atbalstītie projekti  



Biedrība “Levestes spicie” 

 
1.Projekta nosaukums: Izglītojošas dabas takas izveide 

Jaunpils vidusskolas 2.4. gad. Bērnu grupas ēkas teritorijā. 

Projekta vadītājs: Agita Trokša 

Projekta mērķis: veicinot bērnu vispusīgu attīstību caur 
kustībām un rotaļām, kā arī sniegtās informācijas, veidot 
Jaunpils vidusskolas “Zemenītes” teritorijā izglītojošu dabas 
taku par Latvijas raksturīgākajiem dzīvniekiem, kukaiņiem, 
putniem, kokiem un krūmiem. 



Biedrība “Levestes spicie” 

Projekta rezultāti: Sakopta, apdzīvota un 
iekārtota teritorija “Zemenītes” apkārtnē. Radīta 
iespēja vairāk iepazīties ar Latvijas raksturīgākajiem 
dzīvniekiem, kukaiņiem, putniem, kokiem.  Apraksti 
pievienoti pie objektiem. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 
499.60 Ls; līdzfinansējums – 163.20 Ls;  

KOPĀ: 662.80 Ls 



Biedrība : “7 Balles” 
 

 

2. Projekta nosaukums: Zili zaļi 

Projekta vadītājs: Kaspars Brikulis 

Projekta mērķis: Izveidot nelielu, interesantu 

un atraktīvu karuseli – jautru pirmskolas un 

sākumskolas vecuma bērniem, kas aicina uz 

sportiskām aktivitātēm un kopīgu laika 

pavadīšanu. 



 

 

Projekta rezultāti: Šis projekts ir Biedrības 
darbības darbības virziena un tehnisko spēju 
apliecinājums, vienlaicīgi ir arī aicinājums nākt un 
kopīgi veidot pašiem lielākus un pavisam nelielus 
vides objektus mūsu radošajā darbnīcā. Projektam 
“Zili zaļi” nav peļņas gūšanas raksturs. Pēc 
projekta ieviešanas Jaunpils bērni būs ieguvuši 
jaunu rotaļu vietu un iespēju kopīgai pabūšanai.  

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 
500.00 Ls; līdzfinansējums – 600.00 Ls. 

KOPĀ: 1100.00 Ls 



Jaunpils ev.lut draudze 

 

3. Projekta nosaukums : Bruģēta klājuma izveide 

Jaunpils baznīcas priekšplānā. 

Projekta vadītājs: Mārtiņš Ķergalvis 

Projekta mērķis: Izveidot bruģētu klājumu Jaunpils 

baznīcas priekšplānā. 

Projekta rezultāti: Bruģētais klājums baznīcas 

priekšplānā 79m kvadrātmetru platībā. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 500.00 

Ls; līdzfinansējums – 550.18 Ls 

KOPĀ: 1050.18 Ls 

 

 



Tukuma dārzkopības biedrības 

Jaunpils nodaļa 

4. Projekta nosaukums: “”Balzāms dvēselei” 

Projekta vadītājs: Zenta Plezere 

Projekta mērķis:  

1. Izglītot iedzīvotājus un izkopt skaistuma izpratni.  

2. Rosināt saskatīt ziedu kā dabas brīnuma izpausmi mūsu 
ziemeļu klimata apstākļos. 

3. Popularizēt Jaunpils vārdu Latvijā. 

Projekta rezultāti: Galvenais ieguvums – estētiski baudāms 
ziedu izstāžu noformējums. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums ziedu vāžu iegādei 
– 210.00 Ls; līdzfinansējums – 90.00 Ls. 

KOPĀ: 300.00 Ls 



Biedrība “Dzīpars’ 

5. Projekta nosaukums: “Radošais pārsteigums” 

Projekta vadītājs: Velga Pavlovska 

Projekta mērķis: Veikt Jaunpils pagasta centra apkārtnes 
izpēti un izmeklētajās vietās izveidot un uzstādīt vides objektus, 
lai radītu patīkamu vizuālo noformējumu gan ikdienā, gan 
svētkos.  

Projekta rezultāti: Projekta laikā tika izgatavoti vides objekti 
no dabas materiāliem, kuri tika uzstādīti Jaunpils centrā. Tie 
kalpo kā dekori, noformējums cauri gadalaikiem. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums  - 400.00 Ls; 
līdzfinansējums – 120.00 Ls. 

KOPĀ: 520.00 Ls 



Biedrība “Optimisti’ 

6. Projekta nosaukums: “Dzīļu” mājas balkonu un soliņu pie 
ieejas durvīm remonts. 

Projekta vadītājs: Raivo Altenburgs 

Projekta mērķis: Veikt mājas balkonu un soliņu pie ieejas 
durvīm remontu. Šī teritorija labi iekļautos skolas teritorijā un 
vizuāli uzlabotu mājas izskatu. 

Projekta rezultāti: Atjaunotie mājas balkoni un soliņi pie 
ieejas durvīm, priecēs “Dzīļu” mājas iedz. jo vairs netiks 
apdraudēta viņu un garāmgājēju dzīvība un veselība. Tiks 
uzlabots Jaunpils centra vizuālais izskats. 



 

 Projekta nosaukums: “Dzīļu” mājas balkonu un 
soliņu pie ieejas durvīm remonts. 

Izdevumi: 

No domes prasītais finansējums:  

1. Balkonu apdares materiāls Onduline-297.00 Ls 

2. Onduline naglas – 37.80 Ls 

3. Dēļi balkonu konstrukcijām – 90.00 Ls 

4. Materiāls soliem (dēļi) – 45.00 Ls 

5. Koka laktas soliem – 20.20 Ls 

Līdzfinansējums: 

1. Krāsa – 27.00 Ls 

2. Krāsošana – 20.00 Ls 

3. Konstrukciju nomaiņa – 100.00 Ls 

KOPĀ: 637.00 Ls 

 



Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”’ 

7. Projekta nosaukums: Datorprasmes ikvienam 

Projekta vadītājs: Vija Zīverte 

Projekta mērķis: Uzlabot iespēju Jaunpils novada 

iedzīvotājiem apgūt datorprasmes un IT lietošanas 

prasmes. 
Projekta rezultāti:  

1. Iegādāti 4 mazlietoti, apmācībai un darbam piemēroti datori. 

2. Radīta iespēja interesentiem mācīties pie piemērotas kvalitātes 
datortehnikas. 

3. Vismaz 12 cilvēki (2 grupas) gadā apguvuši datorprasmes. 

4. Īstenojot šo projektu ir atjaunota iespēja biedrībai nodrošināt 
kvalitatīvus datorkursus 

 



  

Izdevumi: 

No domes prasītais finansējums: 

1. datoru iegāde – 480.00 Ls,  

2. datoru uzstādīšana – 20.00 Ls;  

Līdzfinansējums: 

1. datoru uzstādīšana – 20.00 Ls 

2. Interneta abonēšana – 162.00 Ls (6 mēneši) 

3. Datorapmācība senioriem – 120.00 Ls 

KOPĀ: 802.00 Ls 

 



Biedrība  “Tērces” 

8. Projekta nosaukums: “Mūsmājas” 

Projekta vadītājs: Guntis Šulcs 

Projekta mērķis: Radīt sakoptāku un patīkamāku dzīves 

vides veidošanu mājas iedzīvotājiem. 

Projekta rezultāti: Mājas “Tērces” iedzīvotāju iespēja dzīvot 

sakoptākā vidē.16 pagrabos, koplietošanas telpās likvidēti 

antisanitārie apstākļi, nomainītas pagraba galveno durvju atslēgas 

(2 gab.), mazināti ugunsdrošības draudi.  Veikts pagraba logu 

remonts(8 gab.). Sakopšanas darbos iesaistīti mājas iedzīvotāji.  

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 360.00 Ls; 

līdzinansējums – 108.00 Ls. 

KOPĀ: 468.00 Ls 

 



Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība  

 

9. Projekta nosaukums: Svētku pasākuma “Jaunpils baznīcai 
420 gadi” noorganizēšana. 

Projekta vadītājs: Zane Sapnova 

Projekta mērķis: Noorganizējot svētku pasākumu, 
popularizēt garīgās vērtības un piesaistīt uzmanību baznīcai kā 
kultūrvēsturiskam piemineklim. 

Projekta rezultāti: Izveidots zīmējumu konkurss, izstāde un 
sveikti konkursa laureāti. Jaunpils baznīcas svētku pasākumā 
piedalīsies ~ 300 dalībnieku, tā rezultātā popularizēta Jaunpils un 
baznīca. Jauni bukleti par Jaunpils baznīcas vēsturi, izveidotas 
krūzītes. 



  
 

 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums:  

1. Krūzīšu izgatavošana – 200.00 Ls, 

2. Bukleta izgatavošana – 300.00 Ls;  

Līdzfinansējums – 450.00 Ls 

KOPĀ: 950.00 Ls 

 



Biedrība “Kamene” 

10. Projekta nosaukums: Interesanti cilvēki TEPAT mums 
līdzās. 

Projekta vadītājs: Sandra Šteina 

Projekta mērķis: 

1. Biedrībai iesaistīties kultūras dzīves norisēs, palīdzēt kultūras 
namam, bibliotēkai organizēt pasākumus. 

2.  rosināt iedzīvotājus apmeklēt piedāvātos pasākumus. 

3. Piedāvāt iedzīvotājiem interesantu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju. 

4. Popularizēt biedrības “Kamene” darbību. 



  

Projekta rezultāti:  

1. Tika noorganizēti 3 pasākumi – tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem. 

2. Apmeklētība 30-50 pagasta iedzīvotāji. 

3. Tika organizētas 3 izstādes par tēmu – interesanti cilvēki; 
dzejnieki, mūziķi, aktieri. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – tikšanās ar 3 
interesantiem cilvēkiem – 210.00 Ls; līdzfinansējums – izstāžu 
veidošana par 3 tēmām – 63.00 Ls. 

KOPĀ: 273.00 Ls 

 

 

 



Pensionāru biedrība “Jaunpils” 

11. Projekta nosaukums: “Laiks piestāt…” 

Projekta vadītājs: Austra Sipeniece 

Projekta mērķi: sakārtot apkārtējo vidi pensionāru telpu 
“Jaunkalnos” apkārtnē,  kā arī citās apdzīvotās vietās. 

Projekta rezultāti: Izgatavota, uzstādīta 1 velosipēdu 
stāvvieta un 2 soli atpūtai. Atkritumu urna pie pensionāru telpām 
“Jaunkalnos”. 

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 280.00 Ls; 
līdzfinansējums – 84.00 Ls. 

KOPĀ: 364.00 Ls  

 

 



Biedrība “Ūdensroze” 

12. Projekta nosaukums: Pasākuma “Upes svētki” 

organizēšana par drošību uz un pie ūdens. 

Projekta vadītājs: Agita Kalviņa 

Projekta mērķis:  

1. Iedzīvotājos veicināt atbildību par savu dzīves vidi un 

uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 

2. Rosināt domāt par savu un apkārtējo drošību. 

3. Popularizēt Viesatu upi un aktīvo ūdens tūrismu. 



  

Projekta rezultāti: 

1. Informācija un praktiskas zināšanas par drošību uz un pie 

ūdeņiem. 

2. Biedrība “Ūdensroze” iegūs kvalitatīvu nojumi. 

3. Novads iegūs jaunu pasākumu, kurš tiks izvērsts par tradīciju 

katru gadu.  

Izdevumi: No domes prasītais finansējums – 390.00 Ls; 

līdzfinansējums – 167.14 Ls. 

KOPĀ: 557.14 Ls 

 


