
Darām paši – 2017
Jaunpils novadā 



Kopsavilkums 

 Iesniegti 18 projekti par summu 

EUR 11709.29

 Atbalstīti 16 projekti par summu 
EUR 9669.59

 Īstenoti 16 projekti par summu EUR 

9590.62

 Līdzfinansējums EUR 7082.01
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publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu 

labiekārtošana

publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas 

objektu izveide un pilnveidošana

aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai –

apmācība, informēšana 

citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā 

un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu 

risināšanai, īpaši interešu izglītības veicināšana



Biedrība «Vīgriezes»

Projekts «Ozolu uzkalniņa atjaunošana»







Pensionāru biedrība «Jaunpils»

Projekts «Veselā miesā vesels gars»





Biedrība «Ūdensroze»

Projekts «Cep un vāri, ēd ar kāri- 2017»

Iegādāti trauki un galda piederumi

Zupas vārīšana pagasta svētkos







Jaunpils ev.lut.draudze

Projekts «Jauna skaņu tehnika Jaunpils baznīcai»

Iegādāta un uzstādīta skaņu iekārta baznīcā 





Biedrība «Kamene»

Projekts «Izzini latvisko dzīvesziņu»
 Iegādātas latvisko dzīvesziņu veicinošas spēles







Projektu konkurss “Darām paši”

Jaunpils glezno 
Latvijas simtgadei



Gleznošanas plenērs no 17.07.- 21.07.



Gleznošanas plenērs notika Irlavā



Tā mēs strādājam:



Tā mēs strādājam:



Tā mēs strādājam:



Tā mēs atpūšamies:



Un priecājamies par paveikto:



Paldies Jaunpils novada domei 
un Aijai Princei-Galzonei



Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība



Zane Veinberga, “Ko sēsi, to pļausi” 19.septembrī



Lekciju apmeklēja 71 dalībnieks



Aijas Strautmane “Lietišķā etiķete”

26.septembrī – 73 klausītāji



Dace Briede-Zālīte “Mērķu plānošana” 

19. oktobrī



Dace Briede-Zālīte “Mērķu plānošana”, 

26 skolnieki



Paldies 

Jaunpils novada domei 

un Jaunpils vidusskolai!



Biedrība «Dzīpars»

Projekts «Keramikas pulciņa telpas izveidošana 

Jaunpils Amatu mājā»



Skaista mana sēta…



Biedrība «Optimisti»

Projekts «Dzīļu» mājas kāpņu telpu logu 

nomaiņa” »





Biedrība «Tērces»

Projekts «Mūsmājas -6»





Biedrība «Jaunpils «Krastmaļi»»

Projekts «Krastmaļu» mājas priekšpuses atjaunošana»



Biedrība «Radīts Jaunpils novadā»

Projekts «Radām novadam»

 Labiekārtots Jaunpils centra tirgus namiņš

 Noorganizēta ekskursija pie Jaunpils novada mazajiem 

ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem

 Noorganizēta pieredzes ekskursija pa Tukuma un Engures 

novadiem

 Izstrādāts «gastro un meistaru» tūrisma piedāvājums 

Jaunpils novadā









Biedrība «Novusa klubs «Jaunpils»»
Projekts: Biedrības n/k "Jaunpils" materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana



Futbola klubs «Jaunpils»

Projekts «Trenera sertifikāts»



Biedrība «Basketbola klubs «Jaunpils»»
Projekts: «Strītbola nakts čempionāts «Jaunpils aicina!»»

Jaunpils strītbola čempionāts notika 

sešos posmos: 

 21. un 28. jūlijā, 

 4.,12., 18. un 25. augustā. 

 Spēles tika aizvadītas divās 

vecuma grupās.

Jaunpils strītbola čempionātā 

piedalījās 24 komandas - no Saldus, 

Brocēniem, Jelgavas, Tukuma un 

Dobeles. Protams, arī Jaunpils jaunie 

basketbolisti un basketbolistes. 

Pasākuma organizēšanā tika iesaistīti 

Jaunpils jaunieši, tādējādi veidojot 

izpratni par sporta pasākumu 

organizēšanu un audzinot 

lokālpatriotismu. 





Biedrība «Baltais laimeslācis»

Projekts: «Jaunpils pils grafiskā zīmola izveidošana»





Veiksmīgākais 

2017.gada projekts 

Jaunpils novadā –

?????????????????



Skaistu Ziemassvētku 

gaidīšanas laiku!


