Biedrības īstenotie projekti
Galvenās aktivitātes
Laiks

Projekts
“Dzimtu
laukos”

stāsti Semināra

“Mutvārdu
vēstureinterviju
veikšana,
apkopošana un publicēšana” noorganizēšana. Jūlijā un
augustā notika divas tikšanās projekta dalībniekiem, kura
laikā dalībnieki dalījās ar savu praktisko pieredzi veicot
intervijas un materiālu vākšanu un apkopošanu. Tie
dalībnieki, kuri vēlējās tika filmēti un video par pieredzi
veicot intervija un apkopojot mutvārdu vēsturi apskatāmi
youtube.com, Jaunpils RAC
Projekta noslēgumā dalībnieki iesēja ģimenes stāstus,
saglabāšanai ģimenē vai nodošanai muzejā, bibliotēkai un
biedrībai Jaunpils RAC “Rats” turpmāko projektu izstrādei.
https://www.youtube.com/watch?v=WTojR1A0A8o&t=85s
https://www.youtube.com/watch?v=WAQHjuobvV4&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=na4o930jMOI

“No
Jaunpils
uz Sagatavoti
maršrutos
Jaunpili 4 stundās”

9

gidi/ekskursiju

pavadoņi

konkrētajos

Sagatavoti un notestēti “3x3” nometnes laikā 9 ekskursiju
maršruti Jaunpils un apkārtējos novados ar sākuma un
galapunktiem Jaunpilī, kuri veicami 4-4,5 stundu laikā.

11.06.202010.10.2020

Finansētājs, projekta
Summa
īstenošanas laiks
Jaunpils novada domes EUR
607
Jaunpils
projektu
konkurss
novada domes finans.,
“Darām paši
EUR 621 – biedrības
līdzfinansējums

16.05.201930.09.2019.

Jaunpils novada domes EUR
336
Jaunpils
projektu
konkurss
novada domes finans.,
“Darām paši
EUR 527 – biedrības
līdzfinansējums

Radošuma
veicināšana
iedzīvotājiem

“Zināšanas
uzņēmējdarbības
attīstīšanai
laukos”
Nr.
17-08-AL14A019.2204- 000001

Projekta ietvaros tika sagatavotas nodarbību norisei
biedrībai bezatlīdzības lietošanā nodotas senas klavieres
(remonts, skaņošana), tika iegādāts fotoaparāts, kas jau
tiek izmantots biedrībā notiekošo pasākumu iemūžināšanai,
kā arī tiks izmantots animācijas nodarbībās.

2018.gada maijs - Jaunpils novada domes EUR
732
Jaunpils
oktobris
projektu
konkurss
novada domes finans.,
“Darām paši
EUR 406 – biedrības

Šī projekta ietvaros notiek mācības mazajiem uzņēmējiem,
kā arī tiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt mājražošanu vai citu
uzņēmējdarbību. Septembri un oktobra sākumā Jaunpilī
notika nodarbības “Kā mājražotājiem pareizi izmantot
marketinga aktivitātes, lai palielinātu savas produkcijas
konkurētspēju tirgū” – 16 stundu kurss, kura ietvaros
lektore - māksliniece, poligrāfijas dizainere un zīmolu
izstrādātāja Juta Zvirbule mācīja par to, kas ir marketings ,
kādi ir produkta komunikācijas galvenie principi, kāda
nozīme uzņēmuma vai produkta nosaukumam, kā veidot
produkta vizuālo atpazīstamību, kā iekārtot tirdzniecības

2017.gads

līdzfinansējums
ELFLA
programma

LEADER EUR 2328

Gudrais laucinieks

"Vides
izglītības
nometne
Jaunpils
vidusskolas
4.5.klases
skolēniem
"Koks un ūdens"” ,
reģ.
Nr.
108/136/2015

vietu, kas ir viens no galvenajiem mājražotāju
komunikācijas kanāliem. 1.
“Mikro, mazo un vidējo
uzņēmumu
kooperācijas
iespēju
psiholoģiskie
un
organizatoriskie aspekti”, kura laikā tiks skatītas galvenās
tēmas Šodienas uzņēmēja psiholoģiskais portrets ;
Nozīmīgi priekšnoteikumi veiksmīgai MVU savstarpējai
sadarbībai; Emociju loma nozīmīgu lēmumu pieņemšanas
un sadarbības formu veidošanas procesā. Pasniedzēja –
psiholoģe Daina Reinfelde – nodarbības notika 2017.
oktobrī un novembrī.
2.
“Mikro un mazo uzņēmumu grāmatvedība” – 16
stundu kurss, pasniedzēja Inga Pumpure
Izbraukuma semināra organizēšana (vada Raimonda
Ribikauska), apmeklējot 6 Tērvetes un Jelgavas novadu
mājražotājus (konditorejas, gaļas pārstrādes, rudzu maizes
cepšanas, vīna ražošanas, piparmētru audzēšanas un
pārstrādes), kā arī tikšanās ar biedrības “Tērvetes pārtikas
mājražotāji” pārstāvjiem. Seminārā piedalās potenciālie
mājražotāji.
Izbraukuma seminārs pie biedrības “Vesels pilsētā un
laukos’ Straupē, skatot darbībā un pārrunājot darbības
principus Straupes tirdziņa organizēšanā. vadītāja Astrīda
Rozīte. Straupē tika apmeklēta arī z.s. “Eicēni”, kuri jau
daudzus gadus nodrošina “pārtikas grozus’ pilsētas
iedzīvotājiem, audzējot, kā arī pārstrādājot izaudzētos
dārzeņus.
Mācību seminārs “Jaunu produktu attīstība”, kurš notika
27.oktobrī un 1.novembrī.
1.
25 Jaunpils vidusskolas 4.,5.klases skolēni
piedalījušies 5 dienu vides nometnes nodarbībās par tēmu
„Koks, ūdens”.
1.1.
Iemācījušies apsekot dižkokus, veikt mērījumus,
aprakstu, fotofiksāciju, izvietot ar ĪADT zīmes pie dižkokiem
Jaunpils ciemā;
1.2.
Iemācījušies veikt dabā upes posma apsekošanu,
veicot upes straumes mērījumus, upes gultnes iežu
pētījumus, ūdens dzīvnieku un augu ievākšanu, noteikšanu
pēc augu un dzīvnieku noteicējiem, secinājumu izdarīšanu
par upes ūdens tīrības pakāpi Bikstupes divos dažādos upes
posmos.
1.3.
Iemācījušies veikt novērojumus dabā un veikt
salīdzinājumus par atšķirībām augu valstī piejūras mežā un
mežā pašu novadā.
1.4.
Praktiski darbojoties attīrījuši no koku sanesumiem

10.07.2016.01.11.2016.

Jaunpils novada domes EUR
750
Jaunpils
projektu
konkurss
novada domes finans.,
“Darām paši”
EUR 491.53 – biedrības
līdzfinansējums

06.07.2015.10.07.2015

Latvijas
aizsardzības fonds

vides EUR 2295

Bikstupes posmus - ~50 m Kartavkalnu masīvā pie dabas
takām, 100 m Jaunpils parka teritorijā..
1.5.
Guvuši izpratni par papīru kā koksnes produkciju un
par iespējām praktiski dot papīram otru dzīvi, to izmantojot
mākslinieciski radošā procesā, gatavojot papīrmasas
formas.
1.6.
Veikta ~10 dižkoku apzināšana Jaunpils centrā,
apzīmēšana dabā ar ĪADT zīmēm un iegūti informatīvie
dati..
https://www.youtube.com/watch?v=qH__clM_eU&list=PLIe6X9FlftEaEIGwlhXF-3mNULFc7eBvT&index=64
Biedrību vadītāju un aktīvistu apmācība - Projekta 04.08.2015.
Stipras biedrības – 1.
kuru laikā 31.01.2016
radošs
novads” laikā notika septiņas mācību nodarbības,
biedrību vadītāji un aktīvisti apguva jaunas prasmes un
līguma Nr. 3.4-16

Nāc pulkā!
Līg.Nr.
AKC/2013/063

Virtuve
vieno
jaunpiliešu paaudzes
Līg.Nr. 5.2./2013-104

iemaņas biedrību darba organizēšanā, sabiedrības
iesaistīšanā,
sava
darba
plānošanā,
biedrības
grāmatvedības un lietvedības organizēšanā. Apmācības
īstenoja biedrība „Jaunpils RAC “Rats”” sadarbībā ar
biedrību “Kandavas partnerība”
2.
Novada mazo ciemu pilsoniskās sabiedrības
aktivizēšana, uzsākot ciemu attīstības plānu izstrādi.Radošo ideju darbnīcu organizēšana Viesatu un Levestes
ciemos. Viesatās radošo ideju darbnīca notiks Viesatu
kultūrs namā, Levestē – biedrības “Levestes spicie” telpās.
Pasākumos piedalījās ap 15 dažādu vecumu vietējo
iedzīvotāju , apzinot savu ciemu stiprās un vājās puses
dažādās jomās un izvirzot idejas, kā veiksmīgāk šīs
problēmas novērst vai mazināt.. Aktivitāti nodrošināja
sadarbībā ar biedrībām “Kamene” un “Levestes spicie”.
3.
Jaunpils novada biedrību forums 2016.gada janvārī.
1. Seminārs - Efektīvs NVO līderis. Grāmatvedības
kārtošana ar vienkāršo un divkāršo ierakstu, grāmatvedība
projektos NVO.
2. Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas
vecumā –
3. Radošās darbnīcas dažādu vecumu iedzīvotājiem
(floristika, dekupāža, stikla apgleznošana, dāvanu
saiņošana, apsveikumu gatavošana)
4. Projekta noslēguma pasākums – izstāde.
Virtuves mēbeļu projektēšana un izgatavošana un
uzstādīšana biedrības telpā .
„Virtuves sarunu” organizēšana jauniešu un senioru
sadarbības veicināšanai –kopīgas nodarbības psiholoģijā,

līdz biedrība
„Latvijas EUR 2972
Pilsoniskā
alianse’
programmas
„Rīgas
reģiona NVO izaugsmei
un attīstībai’ ietvaros.

2013.gada
novembris/
2014.gada jūlijs

Kopienu iniciatīvu fonds

2013.gada
1.oktobris/
2014.gada
1.decembris

Borisa
un
Teterevu fonds

LVL 1656,10kopīgas

Ināras 1793,10 LVL 1593,10
200,00

datorprasmēs, ēst gatavošanā .

Jaunpils
novada
domes programmas
„Darām
paši’
finansēts
projekts
„Gidu kursi Jaunpilī”

Noslēgts līgums ar SIA „B&M” par kursu norisi laikā no
12.februāra līdz 15.aprīlim.
Kursu nodarbības vadīja gan SIA „B&M” pasniedzēji, gan
vietējie pasniedzēji- kā brīvprātīgie.
Notika mācību ekskursija pa maršrutu Jaunpils vēsturiskais
centrs- Lestene- Džūkste- Tukums- Tukuma pilsētas
vēsturiskais centrs – Jaunpils un arī eksāmens- ekskursija
pa šo pašu maršrutu.
16 kursu beidzēji ir saņēmuši Latvijas gidu asociācijas atzītu
Apliecību un ir tiesīgi veikt individuālo komercdarbību –
gids.

2012.gada
februāris - aprīlis

Telpu
renovācija
mūžizglītības
aktivitāšu
veicināšanai Jaunpils
novadā
Jaunpils novada NVO
administratīvās
kapacitātes
stiprināšana

Renovētas 4 nodarbību telpas 95,5 m2 platībā. Veicot
sienas demontāžu starp 2 telpām un iebūvētas bīdāmās
durvis. Telpās veikta elektroinstalācijas nomaiņa, griestu,
sienu un grīdas renovācija.

20111.gada
9.decembris
2013.gada
10.janvāris

1. Darba semināru cikls Novada NVO darbības attīstības
stratēģijas 2011.-2018.izstrādei:
2. NVO valdes locekļu un biedru apmācība
- NVO gada pārskata sagatavošana, grāmatvedības uzskaite
– Darbs komandā. Māksla vadīt komandu.
–Komunikācija un sabiedriskās attiecības NVO
– Projektu vadīšana
3. NVO pieredzes apmaiņas ekskursija Bauskas un
Vecumnieku novadiem
4. Novada NVO attīstības programmas izstrāde

2011.g.

ESF

Jaunpils
novada
tūrisma informācijas
bukletu
un
informācijas stendu
izveidošana

Projekta ietvaros izstrādāti un tipogrāfiski iespiesti, kā arī
izgatavoti un uzstādīti 6 A0 lieluma stendi ceļu malās, kur
aktīvāka iedzīvotāju plūsma, ar informāciju par tūrisma
iespējām novadā, apskates objektiem Jaunpils novada
teritorijā. Pie Informācijas stendiem novietoti arī atpūtas
soliņi un atkritumu tvertnes.
3.Mazo projektu konkursa organizēšana biedrībām un
iedzīvotāju grupām

2011.g.

Eiropas Savienības
LVL 2 865,28
Eiropas Zivsaimniecības
fonds/Jaunpils
novada
dome

2010.g.

KNHM

EUR 5500

2008.g.

KNHM

EUR 5500

2008.g.

Ipašu
ministrijas

Iedzīvotāji veido savu
vidi
Iedzīvotāji veido savu 2.Mazo projektu konkursa organizēšana biedrībām un
iedzīvotāju grupām
vidi
2. Jaunpils iedzīvotāju foruma sagatavošana un
Jaunpils iedzīvotāju
saiets

Jaunpils novada
„Darām paši”

dome Kopējās izmaksas LVL
1118,00
768,00 – līdzfin.
350,00- Dome

ELFLA
– programma

LEADER LVL 9989,00

LVL 8596,25

uzdevumu LVL 1991,38
sabiedrības

1.Mazo projektu konkursa organizēšana biedrībām 2006.g.
Iedzīvotāji veido savu
vidi
un iedzīvotāju grupām

integrācijas
lietās
sekretariāts
KNHM
(Nīderlandes EUR 10500
fonds)

1. Jaunpils iedzīvotāju foruma sagatavošana un
Jaunpils iedzīvotāju
forums
–
vietējās noorganizēšana 2004.gada 4.novembrī
sabiedrības
līdzdalības
veicināšanai
Vides gidu kursu organizēšana
Ekotūrisma

Tukuma rajona padome

noorganizēšana 2008.gada 5.aprīlī

attīstība

2004.g.
Baltijas
Amerikas LVL 1238,83
septembris
– Partnerattiecību
2005.g. augusts.
Programma
2003.-2004.g

LVL 926,00

Tukuma

rajonā
Informācija un
–

iespēja ceļotājs”.

aktivizēt
uzņēmējdarbību
laukos.

pieredzes apmaiņas

lauku ekskursijas noorganizēšana sadarbībā ar asociāciju „Lauku

apmācība
tūrismā

4 dienu apmācību kursu un

2002.g.septembris Sabiedrības
– 2003.g. jūlijs
fonds

integrācijas LVL 922,00

