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Nodarbinātības
valsts aģentūrā
notiek elektroniskā
reģistrācija dalībai
skolēnu vasaras
nodarbinātības
pasākumā

* * *

Apsveikumi

13. maijā notika „Meža dienas 2014”. Arī šogad sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts
meži” Jaunpils vidusskolas 11. klase un Jaunpils novada Domes darbinieki talkoja Kartavkalnā. Pēc labi padarīta darba, VAS „Latvijas valsts meži” cienāja talciniekus ar gardām pusdienām. Paldies visiem, kas piedalījās!

Ko Laimiņa vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi,
Mīļu vārdu siltumam.
/Latviešu tautasdziesma/

16.05.2014.

Jaunpils novada Dome
sveic maija jubilārus
nozīmīgās jubilejās

Š. g. 15. maijā, sākot no pulksten 10.00, Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) uzsāk skolēnu
elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā.
NVA atbalstu vasaras mēnešos
strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēnu
nodarbinātības pasākums vasaras
brīvlaikā tiks īstenots no 2. jūnija
līdz 29. augustam. Viena skolēna
nodarbinātības ilgums pasākumā – viens mēnesis.

Bierandi Diānu, Bunkši Ervīnu,
Nipānu Jāni, Dzeguzi Skaidrīti,
Strautu Rolandu, Tiļļu Maiju,
Vecmežu Egonu, Brišku Inesi,
Koškinu Ilgoni, Penčenkovu Aldonu,
Bērziņu Maiju, Valaini Marlisi,
Zariņu Ainu, Butkeviču Eduardu,
Freimani Irēnu, Birģeli Dzidru,
Helvigu Leonoru, Jauci Imantu,
Jēkabsoni Veru, Krauču Dzidru,
Siliņu Ausmu, Siliņu Laimoni,
Ziemeli Maigu!

„Darām paši – 2014”
Šogad novada domes organizētajā projektu konkursā „Darām paši” tika saņemti 11 biedrību projektu iesniegumi, kurus projektu
vērtēšanas komisija izskatīja 24. aprīlī un nolēma piešķirt domes finansējumu šādu projektu īstenošanai:
Nr.
p. k.

Iesniedzējs

1.
2.
3.
4.

B-ba „Rosmes”
Jaunpils ev. lut. baznīca
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība
B-ba „Kamene”

5.

Levestes spicie

6.
7.
8.
9.
10.
11.

B-ba „Optimisti”
b-ba „Vējmalas”
Pensionāru biedrība „Jaunpils”
B-ba „Dzintars A”
B-ba „Tālavas 2014”
b-ba „Tērces”

Projekta nosaukums

„Dzīļu” mājas ieejas durvju nomaiņa
Jaunpils baznīcas altāra rentabla 2. un 3. stāva montāža
Jaunpils baznīcas altāra 1. stāva montāža
Darbojamies ar prieku
Biedrības „Levestes spicie” telpu labiekārtošana un
pasākumu organizēšana
„Dzīļu” mājas trīs pagraba durvju nomaiņa
„Bērni – mūsu nākotne”
„Dejo, dejo, pagriezies!”
Nost ar „Sūnu ciemu”
Daudzdzīvokļu mājas „Tālavas” pamatu hidroizolācija
Mūsmājas – 3

Domes
finansējums

Biedrības līdzfinansējums

705,87
710,00
710,00
100,00

1028,84
185,59
185,59
25,13

710,00

284.16

650,00
710,00
710,00
710,00
710,00
710,00

184,12
326,89
286,00
266,45
2185,59
273.00

Par visiem spārniem augstāk
mīlestība ceļ!
		

/Dz. Rinkule-Zemzare/

Jaunpils novada Dome
sveic jaunlaulātos
GINTU STŪRI un
KATRĪNU JANUMU
AIGARU JAUCI
un
INDRU ZAKULI!

Projekti jāīsteno un atskaites domē jāiesniedz līdz š. g. 1. novembrim.
Informāciju sagatavoja: Vija Zīverte, Attīstības nodaļas vadītāja
Tēvs iemāci dēliņam
Māte māci meitiņai
Kā rudzīši iesējami
Kā maizīte izcepama
Kā cirvītis cilājams
Kā dziedama tautasdziesma

Jaunpils novada Dome
sveic vecākus
ar bērniņu Toma Līča,

Martas Līvas Siliņas,
Markusa Birģeļa
piedzimšanu!

Līdzjūtības
Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļā mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
/V. Kokle-Līviņa/
Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot

Aivaru Rasu.

Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi.
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem
Par to mīļo un labo, ko devi.
Rasu ģimenes Viesatās izsaka dziļu līdzjūtību
Sofijai vīru mūžībā aizvadot.
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