
 

 
Jaunpils novadā 2015.gadā īstenotie programmas “Darām paši” projekti 

 

Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Iesniedzējs Apraksts 

 1.  Atver sirdi priekam  Pensionāru biedrība 
„Jaunpils” 

 Marta beigās pensionāru biedrības aktīvisti tikās ar Viesatu pagasta iedzīvotāju grupu un nolēma, ka 
mācības vajadzētu rīkot kopā, tāpēc paredzējām nodarbības gan Jaunpilī biedrības  “Rats” telpās un 

noslēguma nodarbību Viesatu kultūras namā un noslēguma ceremoniju Viesatu Birzītē.  Apzinājām un 

uzaicinājām kursu vadītāju – iemīļoto mag. psh., mag. paed. Dainu Reinfeldi. Nodarbības notika 7.,14., 
21.jūlijā un 4. augustā un pavisam piedalījās 41 dalībnieks.  Katrā nodarbībā piedalījās no 31-35 

dalībnieki. No attālām apdzīvotām vietām kursu dalībnieki tika atvesti un aizvesti par projektā 
paredzētiem līdzekļiem. Nodarbības ilga 4 akadēmiskās stundas un nodarbību starplaikā rīkojām kafijas 

pauzi par saviem līdzekļiem.  
Mācību kursu laikā apskatījām tēmas “Vēlīnā brieduma gadu cilvēks starp savām vēlmēm, iespējām un 

pienākumiem uz kārtējā dzīves posma sliekšņa”, trenējām atmiņu ar dažādiem uzdevumiem, 

mācījāmies šaļļu un lakatu siešanas veidus, apskatījām cilvēkiem raksturīgu uzvedības veidus problēmu 
situācijās. Katras nodarbības beigās bija izloze, kuru dalībnieci kursu vadītāja Daina aizvedīs mājās un 

tur paciemosies stundas garumā. Nākošā nodarbībā ļoti pozitīvi šī vizīte tika atspoguļota un mēs ar 
citām acīm palūkojamies uz viņām.  

Pēdējā nodarbībā dalībnieces aizpildīja aptaujas anketu par šādu kursu nepieciešamību un 33 anketās 

no 35 bija vēlme, ka šādi kursi ļoti nepieciešami un jāatkārto citu gadu! 
Noslēguma nodarbības beigās visām kursu dalībniecēm izsniedza apliecību par kursu apmeklējumu un 

biedrības “Kamenes” biedres sarūpēja ļoti jauku pārsteigumu katrai dalībniecei. (Austra Sipeniece) 
 

 2.  Taciņas un Mīlestības 

akmens jaunā elpa 

 Biedrība „Vīgriezes’ Projekta " Taciņas un Mīlestības akmens jaunā elpa" īstenošanā piedalījās 55 cilvēki. Projekta  sākumā 

tika nosprausta trases kontūra 333m garumā un 1,5 m platumā, tālākā gaitā pēc traktora darbu 
paveikšanas sākās tālākavirsmas nolīdzināšana, koku sakņu savākšana, kā arī paša Mīlestības akmens 

atrakšana no zemes, notīrīšana, skatu laukuma izveidošana. Darbs vainagojās ar krāšņu un pārdomātu 

atjaunotās takas atklāšanu.   
Pēc projekta īstenošanas ir sakopta daļa no Jaunpils vēsturiskā parka. Ir atjaunots skaists apskates 

objekts " Taciņa uz Mīlestības akmeni." Tas ir visu mūsu ieguldījums vides sakopšanā, nezaudējot to 
vienreizējo, skaisto un patieso vēstures liecību. Tā ir vieta, ar kuru varam būt lepni par savu skaisto 

Jaunpili. 

    

3. Ugunsdzēsējs, nevis 

garāmgājējs 

Jaunpils novada 

brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 
biedrība 

 
 

Iegādātas 7 kaujas tērpa bikses un 2 jakas. Noorganizēti 2 pasākumi – apmācības, t.i. ĢIMENES 
DIENAS PASĀKUMĀ Kartavkalnos 2015.gada 17.maijā, un Jaunpils vidusskolā mācību trauksme ar 

evakuāciju, pēc tam iepazīstina’’sana ar ugunsdzēsēju pienākumiem un darbību.  

 



4. „Dzīļu” mājas ieejas 
durvju nojumju jumtu un 

dēlīšu nomaiņa pie 
balkona sienas mājai. 

B-ba „Optimisti” Nomainītie mājas 3 ieejas durvju nojumju jumti un dēlīšu nomaiņa pie balkonu sienas mājai priecē 
visus 45 „Dzīļu” mājas iedzīvotājus. Vecajos nojumju jumtos bija caurumi. Nokrišņu laikā ūdens krājās 

pie ieejas un pagraba durvīm. Tas sagādāja neērtības iedzīvotājiem nokļūt trepju telpā un bojāja 
betonu pie durvīm. Rudeņos, ziemās un pavasaros, mainoties gaisa temperatūrai, ūdens sasala un pie 

ieejas un pagraba durvīm veidojās ledus, kas krietni apgrūtināja iedzīvotāju un viesu nokļūšanu 

dzīvokļos un bija apdraudējums viņu veselībai. Līdz ar nojumju jumtu nomaiņu šīs problēmas ir 
atrisinātas. Raugoties no skolas pagalma, ir uzlabots mājas vizuālais izskats.  

Projekta īstenošanas laikā, nopirkām, nokrāsojām un nomainījām dēlīšus mājai pie balkonu sienas. 
Raugoties no ceļa puses ir uzlabots mājas vizuālais izskats.  

Darbos pie mājas 3 ieejas durvju nojumju jumti un dēlīšu nomaiņa pie balkonu sienas mājai aktīvi 
piedalījās visi mājas iedzīvotāji – gan pieaugušie, gan jaunieši, gan bērni. 
 

5. Nost ar „Sūnu ciemu-2’ B-ba „Dzintars A „Dzintariņu” mājas iedzīvotāji  paveica mājas ieeju jumtiņu segumu remontu un notekcauruļu galu 

remontu. Jūnijā tik iesākts, bet tikai augustā pabeigts jumta noteku tīrīšanas un jumta sakopšanas 
darbs. Ir apstādināta “Dzintariņu” mājas sienu degradācija. Mājas iedzīvotāji spējuši vienoties par 

steidzamākiem darbiem un ir paši savām rokām devuši ieguldījumu savas mājas sakopšanā. Tas kalpo 
par piemēru blakus “Draudzības” mājas iedzīvotājiem – rosina uzņemties vairāk atbildības par savu 

kopmāju. 
 

6. Daudzdzīvokļu mājas 

„Tālavas” abu kāpņu telpu 

remonts. 

 

B-ba „Tālavas 2014” „Tālavās” dzīvojošie 26 iedzīvotāji ir ieguvuši izremontētu, košu un aicinošu kāpņu telpu, kurā darbus 

paveikuši pašu spēkiem. Mājas sakopšana veicinā Jaunpils kopējo sakārtotību un iedvesmo apkārtējos 

iedzīvotājus rūpēties par apkārtējo vidi. 

7. Veselības skola dabā b-ba Dzīves un 
veselības skola dabā 

Projekta ietvaros tika iegādāti mūzikas instrumenti, vingrošans paklāji, brīvdabas spēles, kurus 
izmantoja projekta aktivitāšu nodrošināšanai – mūzikas instrumentu gatavošanas darbnīcā, “Bērnu 

lauku festivālā’, “Bērnu radošā nometnē laukos”. Kopā, projekta aktivitātēs iesaistījās ap 180 
cilvēkiem.  Mums, kā jaunai biedrībai, šis bija pirmais lielais projekts un mūsu idejām pusgads bija par 

īsu. Viss turpinās, biedrībai top nākamie mērķi un vijās jaunas idejas, kā iesaistīt vietējos iedzīvotājus 

un sadarboties ar citām līdzīgi domājošām biedrībām, lai virmotu pozitīvas emocijas vietējā novadā. 
Nometne un bērnu lauku festivāls ir mūsu lielākais prieks, jo ļauj pilsētas bērniem apgūt jaunas 

radošas prasmes, iepazīties ar Jaunpils novadu un kaut nedēļu izbaudīt lauku gaisotni, par ko mēs 
priecājamies ikdienas. (Arta Berezovska)  

 

8. Mūsmājas -4 

 

Biedrība „Tērces” Projekts tika īstenots mājā, kurā dzīvo  50 dažāda vecuma iedzīvotāji, kuri ieguvuši drošāku un 

sakoptāku dzīves vidi. Aizslēdzamas pagraba durvis pasargās pagrabus no nevēlamu personu 
iekļūšanas un labāk nodrošinās mājas siltumefektivitāti. Uzstādot kāpņu margas, ieguvēji ir tieši vecāka 

gadagājuma mājas iedzīvotāji un bērni, jo ieguvuši drošākas pārvietošanās iespējas. Uzstādot bērnu 
laukumā papildus rotaļu elementus, ieguvēji ir jaunās ģimenes ar maziem bērniem, kuras dzīvo mājā 

”Tērces “, kā arī blakus esošajās mājās.  

9. Bruģēta stāvlaukuma 
izveide iepretim Jaunpils 

Jaunpils 
ev.lut.baznīca 

Draudze šo projektu veica kā 2012.gada projekta turpinājumu, veicot laukuma bruģēšanu 119 m2 
platībā , kurš ļoti aktuāls baznīcas apmeklētāju nokļūšanai baznīcā sausām kājām.  Šobrīd sakārtoto 



baznīcai vietu izmanto gan kājāmgājēji, gan tūristu autobusi apmeklētāju gaidīšanai meklējot no tveices 
ēnaināku stāvvietu.  

10. Ar sausām kājām līdz 

mīlestības akmenim 
 

B-ba „Baltais laimes 

lācis” 

Jaunpils parks,  Jaunpils, Jaunpils novads 

11. Esi radošs- piedalies! B-ba „Kamene” Viesatu pagasta biedrība „Kamene” piedalījās projektu konkursā ar projektu „Esi radošs-piedalies!”, 

kura mērķis bija iesaistīt Jaunpils novada iedzīvotājus un citus interesentus kopīgā prieku radošā 
procesā izgatavojot apsveikuma kartiņas, grāmatzīmes, fotorāmīšus ar ornamentu motīvu kancelejas 

caurumotājiem un reljefa veidotājiem. Rezultātā tika organizētas 5 radošās nodarbības 310 cilvēkiem : 

Mazpulku vasaras skolas dalībniekiem, Jaunpils viduslaiku svētku dalībniekiem, Viesatu pagasta svētku 
dalībniekiem, Viesatu pagasta bibliotēkas apmeklētājiem un domes radošo sanāksmju dalībniekiem. 

 

12. Darbosimies kreatīvi B-ba „Dzīpars” Biedrība „Dzīpars” projektā izgatavoja koka galdus nodarbību telpai. Tos izgatavoja biedrība „7 balles”. 

Interneta veikalā no SIA „Averto” tika iegādāta tirdzniecības nojume āra pasākumu nodrošināšanai. Lai 
kreatīvi darbotos, projektā tika paredzēti divi semināri. Viens no tiem bija „Senā prasme – dzijas 

krāsošana ar augu izcelsmes krāsvielām”. Seminārs notika 4.jūlijā un tajā piedalījās 19 dalībnieces. Vēl 

8 skatītāji no malas, vēroja nodarbības rezultātus. Otrs seminārs „Vilnas velšanas – senā māksla” tika 
pārcelts uz vēlāku laiku, kurš notiks 1. novembrī. 

 

  

 
 

Projekts – uzvarētājs : Taciņas un Mīlestības akmens jaunā elpa . Projektu īstenoja biedrība “Vīgriezes” 

 
Iecere sakopt šo vēsturisko pastaigu vietu Jaunpils parkā prātos bija jau sen, taču  pašvaldības vajadzības ieguldīt finansējumu  citur visu laiku bija aktuālākas. Šajā gadā 

biedrības “Vīgriezes” dāmas sasparojās – varam sniegt savu artavu vismaz šī mazā stūrīša sakārtošanā. Sacīts, darīts – iesniedza projekta pieteikumu ikgadējā pašvaldības 

projektu konkursā “Darām paši”.  Domes piešķirtais finansējums EUR 710 tika izmantots rakšanas darbu organizēšanai. Pēc tam, organizējot sadarbību ar skolēniem un 
jauniešu biedrību “Levestes spicie’, tika veikti smagie takas attīrīšanas darbi no koku saknēm un krūmiem. Projekta " Taciņas un Mīlestības akmens jaunā elpa" īstenošanā 

piedalījās 55 cilvēki. Projekta  sākumā tika nosprausta trases kontūra 333m garumā un 1,5 m platumā, tālākā gaitā pēc traktora darbu paveikšanas sākās tālākavirsmas 
nolīdzināšana, koku sakņu savākšana, kā arī paša Mīlestības akmens atrakšana no zemes, notīrīšana, skatu laukuma izveidošana. Darbs vainagojās ar krāšņu un pārdomātu 

atjaunotās takas atklāšanu.   

Pēc projekta īstenošanas ir sakopta daļa no Jaunpils vēsturiskā parka. Ir atjaunots skaists apskates objekts " Taciņa uz Mīlestības akmeni." Tas ir visu mūsu ieguldījums vides 
sakopšanā, nezaudējot to vienreizējo, skaisto un patieso vēstures liecību. Tā ir vieta, ar kuru varam būt lepni par savu skaisto Jaunpili, saka projekta vadītāja Inta Krūmiņa. 

 

 


