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Novadu koordinatori un rakstu autori ir atbildīgi par iesniegto 
fotoattēlu kvalitāti un rakstu saturu. 
Žurnālā izmantoti projekta dalībnieku fotoattēli.  
Izmantoti arī fotoattēli no personīgajiem arhīviem un 
materiāli no novadu mājaslapām. 
1. vāks, Mārtiņa Santa fotoattēls no Vaiņodes novada  
„Darīsim paši” projekta „Zvaigžņotā kino nakts Bakūzes muižā”, 
atzīts par labāko 2017.gada konkursā.
2018. gada izdevums latviešu valodā atspoguļo konkursa 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” divpadsmito (2017. gada) 
kārtu Latvijā.
Konkursa ietvaros pieteikti 800 projekti. No tiem 528 projekti 
atbalstīti un īstenoti sadarbībā ar 41 vietējo partneri un 
projektu koordinatoriem.
Rakstus atļauts pārpublicēt daļēji vai pilnībā, atsaucoties uz 
avotu.
Pateicamies:

Jau divpadsmito reizi Latvijā noslēdzies projektu konkurss 
„Sabiedrība ar dvēseli.  Iedzīvotāji veido savu vidi”. Šajā žurnālā 
jūs ieraudzīsiet  labākos projektus no visiem Latvijas reģioniem. 
Realizētas visdažādākās idejas –  sākot ar jauniem tautas 
tērpiem, bērnu rotaļu laukumiem, sakārtotiem daudzdzīvokļu 
namiem, dokumentētām  vēstures liecībām un vides 
sakārtošanas projektiem.
Bet pāri visai šo projektu dažādībai mūs uzrunā iedzīvotāju 
piederības sajūta savai zemei, dzimtās puses mīlestība 
un pašaizliedzība, tāpēc pirmais paldies visiem projektu 
realizētājiem par entuziasmu un kopīgam darbam veltīto laiku.
Katra pašvaldība, atbalstot ar budžeta finansējumu šos it 
kā „mazos projektus” konkursu kārtībā, arī ir ieguvēja, jo 
iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju pienesums bieži pārspēj 
budžetā piešķirto finansējumu. Katra vietējā vara redz savu 
iedzīvotāju idejas, vajadzības un arī sabiedrisko aktivitāti, un 
turpina attīstīt sadarbību projektu realizācijā. Tāpēc paldies 
visām pašvaldībām par  „mazo projektu “ organizēšanu, 
finansiālo atbalstu un pozitīvo novērtējumu.
Pateicoties pirms 13 gadiem sāktajiem  KNHM fonda  Mazo 
projektu konkursiem, šodien mēs turpinam šo tradīciju katru 
gadu godināt  labāko  Mazo projektu realizētājus. Mēs esam 
apguvuši  holandiešu pieredzi  un ticam šai  idejas dzīvotspējai, 
jo arī  sakārtotā un bagātā zemē – Nīdaerlandē, jau vairāk 
kā 30 gadus tiek realizēti Mazo projektu konkursi.   Paldies 
KNHM fondam par  sadarbību jau 13 gadu garumā  un  uzticību, 
piešķirot finansējumu  gadskārtējo konkursu organizēšanai 
Latvijā.
Šis žurnāls ir arī apliecinājums kopīgam pašvaldību apvienības  
„Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” darbam. Tā tapšanā liela 
pateicība reģionu koordinātoriem par paveikto projektu 
vērtēšanā un informācijas sagatavošanā. Paldies visiem par 
līdzdarbošanos!
Lai arī mūsu zemē mazi un lieli sapņi kļūst par īstenību! 

Pašvaldību apvienības SDL valdes priekšsēdētājs 
 Edvīns Bartkevičs
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Projektu konkursam iesniegto/realizēto projektu skaits 

Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR)

Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)

800 / 528

541 827

192 648
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Kabile – vārti uz 
Kuldīgas novadu

Veicināšanas 
balvām izvirzīti  

3 projekti:

Dabas skola 
Kazdangā

120 / 73   38 399    5 370

Šajos projektu konkursos tiek atbalstīti sabiedriski nozīmīgi, oriģināli un inovatīvi projekti un pasākumi, tādējādi 
veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību vispārējā novadu dzīvē. Iesniegto projektu idejas 
bija dažādas – ēku sakopšana, teritoriju labiekārtošana, peldvietas izveidošana, tērpu darināšana, baznīcu 
sakārtošana, kapsētu žogu salabošana, bērnu rotaļu un sporta laukumu izveidošana, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, informācijas digitalizācija, sociālo jautājumu risināšana, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai 
sabiedrībai svarīgu darbu. Īpaši svarīgi, ka projektos tiek iesaistīta jaunā paaudze – skolu jaunatne, kuri caur 
darbību iemācās cienīt savu apkārtni un tai piederošās vērtības. Galvenais uzsvars šajos projektos ir uz to, ko var 
izdarīt paši, un, ja ir vēlme un iespēja, tad arī darītprieks ir liels un gandarījums un lepnums par paveikto ir milzīgs.

Pirmais solis Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, 
vēstures materiālu apkopošanā un digitalizācijā

Kurzemes 
plānošanas reģions

Volzbaha bērnu 
kalniņa drošības un 

apmeklētāju plūsmas 
ērtību uzlabošanas 

aprīkojuma elementi, 
VAIŅODES NOVADS

Almāles ciema 
kapsētas zvanu 

torņa sakopšana un 
pilnveidošana,

ALSUNGAS NOVADS

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā  2009.gada jūlijā  Kurzemes 
reģionā tika izveidotas 19 pašvaldības - divas republikas nozīmes pilsētas – 
Liepāja un Ventspils, un 17 novadi. Kurzemes reģionam ir valstī garākā jūras 
robeža.  
Biedrībā „Sabiedrība ar dvēseli” ir iesaistījušās 6 pašvaldības: Alsungas, 
Aizputes, Kuldīgas, Skrundas, Vaiņodes un Ventspils. Šie novadi veiksmīgi 
turpina jau agrāk iesākto projektu tradīciju, kur iedzīvotājiem tiek dota 
iespēja pašiem realizēt savas ieceres publiskajā vidē, tādējādi veicinot kopējo 
sabiedrības atbildību par padarīto un gandarījumu par skaisti sakoptām 
vietām. Iedzīvotāji aktīvi piedalās šajā konkursā – kopš 2006.  gada, kad 
konkurss tika aizsākts, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas, 
ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus realizē savas ieceres.
2017. gadā Kurzemes reģionā tika realizēti 73 brīnišķīgi projekti – mūsu 
iedzīvotāju sapņi un ieceres. Parasti šie projekti tiek realizēti ar milzīgu 
entuziasmu un atbildību

Terēza Strauta
Kurzemes reģiona koordinatore

tereza.strauta@kuldiga.lv

QR kods, kas mobilajā ierīcē atver 
mājas lapu ar tabulu par visiem 
Kurzemes plānošanas reģiona 

projektiem

Otra iespēja 
Nīkrāce,  

SKRUNDAS NOVADS

http://sdl.lv/1-2/
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ALSUNGAS NOVADS

Almāles ciema kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana
Projekta mērķis – Atjaunot Almāles kapsētas zvanu 
torni un izveidot vārtus otrpus kapsētai. Projekta gaitā, 
izmantojot ceļamkrānu, tika demontēts vecais zvanu 
tornis un noņemts zvans, kurš tika nogādāts restaurācijas 
vietā, kur tas tika restaurēts. Tika izrakti un sagatavoti 
pamati torņa kājām veicot betonēšanas darbus. 

Finansiālu atbalstu sniegdz projektiem, kuros galvenais mērķis 
ir atbalstīt, motivēt un iesaistīt novada iedzīvotājus, veicināt 
sadarbību starp pašvaldību un  interešu/iedzīvotāju grupām 
kā arī projektiem, kuri veicina iedzīvotāju izglītošanu un 
aktīvāku iesaistīšanos vienota mērķa sasniegšanai un  vides 
labiekārtošana, padarot to drošāku, sakoptāku, skaistāku un 
patīkamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī mūsu viesiem.

Lauma Migoviča
Alsungas novada domes 

Projektu koordinatore

Vietējo projektu konkursā „Mēs-Alsungai!2017” tika saņemti 6 projektu pieteikumi, no 
kuriem tika atlasīti 4 projekti finansējuma saņemšanai. Izvirzīts tiek projekts „Almāles ciema 
kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana”, projekta mērķis bija atjaunot Almāles 
kapsētas zvanu torni un izveidot vārtus otrpus kapsētai. 

Projekta „Sakārtota sporta vide” mērķis atjaunot sporta 
zāles funkcionalitāti, pārbūvējot sporta inventāra skapi. 
Projekts „Alsungas sportisti nes vārdu Latvijā un pasaulē”, 
projekta mērķis iegādāties Alsungas sportistiem 15  
treniņu virsjakas ar Alsungas logo. 
Kā arī tika atbalstīts projekts „Angļu valodas apmācība 
ar tūrismu saistītiem Alsungas novada iedzīvotājiem 
un darbiniekiem” ar mērķi uzlabot ar tūrismu saistīto 
Alsungas novada iedzīvotāju un darbinieku angļu 
valodas prasmi, lai paaugstinātu tūrisma pakalpojumu 
kvalitāti. 
Katra projekta realizēšanai tika piešķirts 400 euro, 
veidojot kopējo summu 1600 euro, kas tiek finansēts no 
Alsungas novada pašvaldības budžeta, kā arī projektu 
realizēšanai kopsummā papildus tika izlietoti apmēram 
1580 euro, kuru kā līdzfinansējumi projektu realizēšanai 
ieguldījuši darba grupas biedri, atbalstītāji un ziedotāji.

6 / 4 1 600 1 580

Tika iegādāti ozolkoka materiāli, kas tika speciāli 
apstrādāti. Piesaistot speciālo tehniku, tika izveidots 
zvana toņa korpus un augšējās daļas konstrukcija. 
Restaurētais zvans ar ceļamkrāna palīdzību tika novietots 
atpakaļ, pēc tam izveidota zvanu torņa jumta konstrukcija 
un uzlikts dakstiņu jumta segums. daļēji atjaunots žogs. 
Nobeigumā tika nojauktas palīgkonstrukcijas un sakopta 
apkārtne. 
Projekta realizēšanā piedalījās ģimenes un draugu grupa, 
kas vienojoties kopīga mērķa labā paveikusi lielu darbu. 
Lepojamies ar mūsu novada iedzīvotājiem, kuriem rūp 
savs novads un kuri vēlās un dara kaut ko, lai uzlabotu 
vidi ap sevi, tādējādi iepriecinot arī citus.

AIZPUTES NOVADS

Aizputes novadā jau ceturto gadu tiek rīkots nevalstisko 
organizāciju projektu konkurss. 2017.gadā vietējos projektus 
īstenoja 6 Aizputes novada nevalstiskās organizācijas. Konkursa 
ietvaros no 7 iesniegtajiem projektu pieteikumiem, pašvalība 
atbalstīja 6 projektus – katru 500 EUR vērtībā, to realizācijai 
izlietojot 3000 EUR.

Gita Sedola
Aizputes novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

7 / 6 3 000 1 498   

Konkursa mērķis – atbalstīt sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu 
un pasākumu īstenošanu Aizputes novadā, tā veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un 
līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, vienlaikus sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 

Dabas skola Kazdangā

Biedrības „Kodols” īstenotā projekta mērķi: 
1. Rosināt skolēnus iepazīt un izzināt Kazdangas dabu 
un kultūrvidi, veidot atbildīgu attieksmi pret dabu un 
veicināt aktīvu, drošu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. 
2. Veidot pilsoniski izglītotu, sabiedriski aktīvu un sociāli 
nodrošinātu sabiedrību, kas spēj veiksmīgi realizēt savu 
potenciālu.

Makšķerēšanas sacensības ar mērķi – popularizēt 
makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju Kazdangas pagastā, novadā.
Vides speciālists vadīja nodarbību par drošību uz 
ūdens, stāstīja par makšķerēšanu, mācīja apieties ar 
makšķerēšanas inventāru.
Realizētā projekta rezultāti: 

Piedāvāta iespēja novada iedzīvotājiem, 
kazdandzniekiem un viņu ģimenēm saturīgi un 
veselīgi pavadīt brīvo laiku, lai veicinātu ģimeņu 
saliedētību. 
Notikušas makšķerēšanas sacensības sadarbībā ar 
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra makšķerēšanas 
skolas skolotāju Guntu Riekstiņu. 
Noorganizēta lekcija par drošību uz ūdens, 
makšķerēšanu, makšķerēšanas inventāru. 
Iegādāti mikroskopi dabas nodarbībām.

Kazdangas pilī un parkā, pie Dzirnezera ornitologa Ritvara 
Rekmaņa vadībā no 2017.gada maija līdz septembrim 
norisinājās astoņas Dabas skolas nodarbības- lekcijas, 
ekskursijas, dabas vērošana, t.sk. naktī, darbs ar 
mikroskopu, pētījumi dabā, spēles u.c.
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Bērniem droša vide Vārmes pirmskolas izglītības 
iestādes teritorijā-žoga izveidošana Smilšu rausis

Grupas „Smilšu rausis” koordinātore Indra Visocka pirms 
projekta realizācijas pastāstīja, ka Padures pagastā 
pēdējo gadu laikā piedzimušajiem mazuļiem, kuri jau 
paaugušies, nav īsti bijis neviena rotaļu laukuma, kurā 
spēlēties. Tādēļ Padures centra māju iedzīvotāji nolēma 
realizēt lielisku ideju – izveidot rotaļu laukumu, līdz ar 
to radot drošu un sakārtotu vidi mazajiem bērniem no 
gada vecuma. Projekta īstenošanas laikā tika izgatavota 
smilšu kaste – mājiņa, ar vāku un jumtiņu, kurā bērni var 
spēlēties arī lietus laikā,  atjaunotas šūpoles, izgatavoti 
soliņi un sakārtota teritorija.

Vārmes pirmsskolas izglītības iestādes teritorija projekta 
realizācijas rezultātā ir iežogota. Pavasarī, pirms darbu 
uzsākšanas projekta vadītāja Līga Druvaskalna stāstīja, 
ka, ja bērni spēlējas rotaļu laukumā, tad brīdī, kad ar 
auto piebrauc vecāki, bērns no priekiem skrien savam 
vecākam pretī, kas nav droši. Drošāk ir, ja vecāku tikšanās 
ar bērnu notiek ieejot pa vārtiem, jo šādi apstākļi izslēdz 
negadījumus.Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu no 
Vārmes PII personāla un arī vecākiem par paveikto, kas 
apliecina, ka projekts ir izdevies

Pēdas pie zemes

Ēdoles pagastā dzīvo aktīvi jaunieši, kuri daudz laika 
pavada skolas sporta laukumā. Pirms diviem gadiem 
projekta „Darīsim paši!” ietvaros tika uzstādīts aizsargžogs 
gar stadiona vienu malu, lai futbolistiem nebūtu pēc 
bumbas jākāpj gravā, kas nav nemaz tik maza. Tomēr, 
lietus laikā futbola laukums pārplūst un spēlēt futbolu 
ir neiespējami, tādēl  šogad grupas koordinators Artūrs 
Liepiņš izplānoja izveidot drenāžas sistēmu, kas ļautu 
novirzīt ūdeni no laukuma. Tāpat tika īstenota iecere 
dodot iespēju mazajiem ēdolniekiem pilnvērtīgi 
nodarboties ar noteiktiem sporta veidiem uz bijušā 
noasfaltēlā volejbola laukuma, kurš netika pilnvērtīgi 
izmantots.  Laukumam apkārt apliekot bortus, vasarā var 
spēlēt futbolu un florbolu, bet ziemā uzlejot ledu, spēlēt 
hokeju. Laukums atbilst populārajam GhetoGames 
football formātam. Artūrs saka, ka iedzīvotājiem ir jādod 
iespēja izbaudīt dažādību sportā, jāizbauda aktivitātes 
brīvā dabā.

KULDĪGAS NOVADS

Konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo 
publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu, paredzot viņu iesaistīšanos un līdzdalību 
projektu īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem, tāpat 
kā iepriekšējos gados, tiek piešķirts 600 EUR liels līdzfinansējums. 
Šis konkurss novadā ir ieguvis ļoti lielu popularitāti gan no 
pilsētniekiem, gan pagastu aktīvajiem ļaudīm.

Evita Pētersone
Kuldīgas novada domes 

priekšsēdētājas vietnieka palīdze

Kopumā finansiāli tika atbalstīti 42 iedzīvotāju iniciatīvu projekti, un kopējais pašvaldības 
budžetā atvēlētais finansējums konkursam “Darīsim paši” – 24 000 EUR. Iedzīvotāji aktīvi 
piedalās šajā konkursā kopš 2006. gada, kad tas tika aizsākts. Nevalstiskās organizācijas un 
iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu 
visā Kuldīgas novadā jau īstenojušas 424 projektus. 
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, sakārtoti pagalmi un 
autostāvvietas, atjaunotas durvis un logi, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi 
pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu un 
vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

70 / 42  24 000 2 000   

Kabile – vārti uz Kuldīgas novadu

Centra dīķis un laukums pie tā, kā uzskata daudzi 
kabilnieki, ir Kabiles seja. Dīķis atrodas iepretim 
bibliotēkai un saieta namam, kuru apmeklē Kabiles 
iedzīvotāji. Savukārt asfaltētais laukums kalpo kā tirgus 
placis, satikšanās vieta un stāvlaukums mašīnām.

2012.gadā tautas mākslas svētku laikā tapa Aivara 
Bergmaņa veidotās koka figūras, kuras gar dīķmalu 
bija haotiski izvietotas un laika gaitā stipri noplukušas. 
Projekta mērķis bija sakārtot dīķmalu, lai vietējiem 
iedzīvotājiem un tūristiem radītu patīkamu atpūtas vietu 
pašā Kabiles centrā. Projekta ietvaros tika izgatavoti soliņi 
(bluķi), nokrāsotas esošās koka figūras un novietotas uz 
pamatnēm pie soliņiem, lai radītu interesantāku izskatu. 
Tika sakoptas un atjaunotas esošās puķu dobes, kā 
arī sakārtota vieta ap izveidoto egles statīvu. Grupas 
dalībnieki ar paveikto ir apmierināti.
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VAIŅODES NOVADS

2017. gadā Vaiņodes novada domes izsludinātajā konkursā 
„Darīsim paši” no 9 iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti 
6 projekti, no kuriem par viena projekta realizāciju līgums 
netika noslēgts, bet viens netika realizēts. 

Īpaši gribas izcelt divus realizētos projektus:

Oskars Zvejs
Vaiņodes novada pašvaldības

Projektu vadītājs

9 / 4  2 000 250   

Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju 
plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi

Projekta mērķis bija turpināt Volzbaha kalna kā sabiedriski pieejamas atpūtas vietas 
labiekārtošanu, ierīkojot pakāpienus ar margām, platformu un soliņu.

Volzbaha kalns (grava) ir vieta, kurā katru ziemu notiek 
aktīvās atpūtas pasākumi.  Šī vieta ir iznomāta biedrībai 
„Volzbahs”. Biedrība katru gadu, sākoties ziemas 
sezonai, uzstāda tur apgaismojumu un pacēlāju kalna 
stāvajā daļā.  Kalna apmeklējums ir bez maksas.
Prqjekta realizētāji biedrība „Volzbahs” ik gadus meklē 
iespējas piesaistīt finansējumu, lai labiekārtotu publiski 
pieejamu vietu,- Volzbaha gravas nogāzi, kas ir populāra 
ziemas prieku baudīšanas vieta. Šajā gadā projekta 
ietvaros uzkalna galā tika izbūvēta koka platforma, lai 
varētu droši un ērti apiet ap pacēlāju, kurš ziemas laikā 
tiek uzstādīts kalna galā un kāpņu izbūve uz mazo kalniņu, 
lai paši mazākie ziemas prieku baudītāji varētu ērti un 
droši uzkāpt uz bērnu uzkalniņa. Kā atzīmēja projekta 
koordinators Raimonds Bokums, iecerēto izdevās realizēt 
pateicoties projekta dalībnieku aktīvai līdzdarbībai un 
SIA „Daiļrade koks”, kura ar kokmateriāliem atbalstījusi 
biedrības aktivitātes ne tikai šajā projektā, bet arī iepriekš.

Zvaigžņotā kino nakts Bakūzes muižā
Projekta ietvaros pie Bakūzes muižas ēkas Embūtes 
pagastā (bijusī pamatskolas ēka), notika latviešu kino 
tematikai veltītas orientāšanās sacensības, lielformāta 
gleznas kopīga gleznošana mākslinieces vadībā un 
dažādas citas, mazākas aktivitātes. Centrālais notikums 
bija filmas „Rūdolfa mantojums” noskatīšanās uz lielā 

ekrāna zem klajas debess. Jāatzīmē, ka veiksmīgai 
pasākuma norisei talkā nāca arī labvēlīgie laika apstākļi. 
Pasākumā piedalījās ap 100 cilvēkiem. Kā atzīmēja 
projekta koordinatore Iveta Mame, nākotnē noteikti 
ir jādomā par cilvēku „pieradināšanu” pie nestandarta 
pasākumiem un tādi noteikti tiks organizēti arī turpmāk.

Par projekta līdzekļiem tika iegādāti materiāli. Visi 
montāžas darbi veikti saviem spēkiem, dažādos darbu 
posmos līdzdarbojoties aptuveni 10 cilvēkiem.

Tas bija nepieciešams, lai padarītu ērtāku un drošāku 
uzkāpšanu bērnu kalniņā, kā arī platformas izbūve 
nodrošinās iespēju ērti apiet apkārt pacēlājam, kurš 
ziemas laikā atrodas kalna virsotnē un būtu vieta kur 
apsēsties un sakārtot ekipējumu, īpaši snovbordistiem.

SKRUNDAS NOVADS

2017. gadā apritēja desmit gadi kopš Skrundas novada 
iedzīvotājiem tiek dota iespēja pašiem realizēt iniciatīvas 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ja mēs atskatāmies uz 
paveiktajiem darbiem, tad mazie realizētie projekti rada lielu 
gandarījumu. 
Pagājušajā gadā Skrundas novada pašvaldība atbalstīja piecas 
iedzīvotāju idejas.

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

5 / 5  2 036 42

KHNM fonda uzsāktie un pašvaldības turpinātie mazo projektu konkursi ir iedzīvotājiem 
iemācījuši radīt sabiedrības labā, būt atbildīgiem un nečīkstēt par to, ka ne kas jau nenotiek. 
70 iedzīvotāju izlolotas idejas ir realizētas, bet vismaz tikpat vēl nerealizētas ir palikušas 
iedzīvotāju domās.

Otra iespēja

Nīkrāces pagasta iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
izveidoja un iekārtoja lietoto apģērbu un sadzīves preču 
maiņas punktu, realizējot projektu „Otra iespēja”. Tas 
sniedz lielu atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, it sevišķi 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Tā ir iespēja 
ietaupīt - iedzīvotājiem nodot liekās mantas, ko vairs 
nelieto un iegūt lietas, kas ir, nepieciešamas.

Atpūtai un veselībai
Raņķos tika realizēts projekts “Atpūtai un veselībai!”, kura 
ietvaros iedzīvotāji organizēja talkas, lai sapostu taku līdz 
brīvdabas estrādei un tās teritoriju. Brīvdabas estrādes 
teritorija ir nozīmīga raņkenieku kultūras pasākumu un 
atpūtas vieta, jo tā atrodas ļoti tuvu Ventas upes krastam. 
Projekta ietvaros ir iztīrīts pamežs, izveidots labirints 
no akmeņiem, dažādi kāpšanas elementi bērniem un 
jauniešiem.

Pašiem prieks un arī citiem
Savukārt Sporta ielas aktīvisti labiekārtoja daudzdzīvokļu 
mājas teritoriju Skrundas pilsētas centrā. Ēkas priekšā 
tika izveidota apjomīga puķu dobe, kurā augi un ziedi ir 
sastādīti tā, lai Skrundas pilsētas iedzīvotāji ejot garām, 
varētu priecēt acis par sakoptu teritoriju cauru gadu.
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Popes evanģēliski luteriskā draudze, kā arī biedrība 
„POPES MUIŽA” vienojušās par sadarbību ar mērķi 
akcentēt Popes kalna un Ventspils novada kultūrvēsturiskā 
ēku kompleksa - Popes muižas ansambļa, attīstību, 
meklējot risinājumus, kā sakārtot vidi ap to un veidot 
to pievilcīgāku ne vien vietējiem iedzīvotājiem, bet arī 
tūristiem.
Kā viens no pirmajiem sadarbības punktiem – Popes 
evanģēliski luteriskās baznīcas, kura celta baronu fon 
Bēru laikā, izgaismošana diennakts tumšajā periodā, 
ierīkojot jaudīgus āra apgaismes ķermeņus.  
3 diožu lampu iegādi, kabeļus un to apvalku iegādi veica 
SIA  „ARB Pope”, kas sadarbībā ar Popes pagasta pārvaldi, 
biedrību un Popes muižu īstenoja arī apgaismojuma 
ierīkošanas darbus. Biedrība līdzfinansēja citu 
nepieciešamo materiālu iegādi.
Rezultātā projekta gaitā iegādāti kopumā četri apgaismes 
ķermeņi un ierīkota apgaismošanas sistēma. Popes 
evanģēliski luteriskā baznīca šobrīd skaisti izgaismota 
paceļas Popes kalna virsotnē. 
Apgaismojums tika atklāts šī gada 11. novembrī – 
Lāčplēša dienā – norisinājās Popes pamatskolas skolēnu 
sagatavots koncerts, kā arī Dievkalpojums Popes 
evanģēliski luteriskajā dievnamā.
Kopumā jāsecina, ka ar trim šāda veida apgaismes 
ķermeņiem nav pietiekami, tādēļ iegādāts vēl viens, 
kas tuvākajā laikā tiks izvietots, lai izgaismojums būtu 
pilnvērtīgāks un pēc iespējas izgaismotu arī baznīcas 
torni.

Popes evanģēliski luteriskās baznīcas 
fasādes izgaismošana

Objektu norāžu uzstādīšana  
Stiklu ciemā

Ar projektu konkursa „Mēs savā novadā - 2017” atbalstu 
esam uzstādījuši statīvu ar 16 norādēm Stiklu ciema 
centrā, blakus informācijas stendam, un norādes ar 
nosaukumu vai virziena rādītājus pie iepriekš minētajiem 
objektiem vai to tuvumā. Kopā tika iegādātas un 
uzstādītas 44 norāžu plāksnes. Tās izvietas centrā uz 
kopējā statīva, pie šādiem Stiklu ciema objektiem, kā arī 
trijās vietās maršrutu krustcelēs vai pagriezienos. 
Tas atvieglos ekskursantiem, Stiklu viesiem un nometņu 
dalībniekiem orientēties teritorijā, sastādīt individuālu 
pārgājiena maršrutu. Norādes ir no ūdensdroša  
finiera, pārklāta ar līmplēvi, lai ilgstoši izturētu dabas 
apstākļu ārējo ietekmi. Norāžu dizains ir izstrādāts 
sadarbībā ar reklāmas un dizaina firmu, sevī ietverot 
kvalitātes, estētikas, funkcionalitātes un ilgtspējības 
prasības. Balstiem  izmantojām vienu metāla stabu un 
kokmateriālus, kurus finansē sadarbības partneris Stiklu 
internātpamatskola.  Balstus  (koka stabus) izgatavoja 
Stiklu internātpamatskolas kokapstrādes programmas 
audzēkņi arodizglītības pedagogu vadībā. Darba procesā 
tika izmantoti biedrības „Annahite” Leader projektā 
iegādātie kokapstrādes elektriskie un rokas instrumenti.  
Norādes pilda arī izglītojošu funkciju, jo uz katras ir 
norādīts objekta nosaukums, attālums no norādes vietas 
līdz objektam.  

Projekta rezultātā uzstādīto apskates objektu norādes 
kalpos līdz 15 gadiem, koka balstus, apstrādātus ar 
impregnēšanas līdzekli, būs nepieciešams atjaunot ik 
pēc 5 gadiem. Tas tiks veikts Stiklu internātpamatskolas 
galdniecībā, iesaistot audzēkņus un pedagogus.

VENTSPILS NOVADS

Konkursa mērķis ir sekmēt vides objektu pieejamību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī veicināt 
teritorijas tēla veidošanu. Piedalīties var Ventspils novada 
pašvaldības struktūrvienības, un novada teritorijā 
reģistrētas biedrības un nodibinājumi. 
Projektus vērtē Teritorijas un ekonomikas Attīstības 
komitejas locekļi.

Īrisa Roze – Posuma
Ventspils novada pašvaldības 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante

23 / 12 5 763 -  

Vēsture – stāsts par pagātni

Ir svarīgi apzināt un apkopot dzimtā pagasta vēsturi, lai 
tā saglabātos nākamajām paaudzēm. Mēs, pužiņi, gribam 
dzīvot pa īstam – gan sakopjot kultūrvēsturiskās vietas 
pagastā, gan apzinot dažādus faktus par šīm vietām, 
gan apkopotos materiālus digitalizējot, lai jebkurš 
interesents varētu iepazīties ar Puzes pagasta vēsturi. 
Pie šāda slēdziena pavasarī nonāca vairāki Puzes pagasta 
aktīvisti un rezultātā tika uzrakstīts projekts.
Šis projekts pavēra iespēju sakopt kādu no Puzes 
pagasta vēsturiskajām vietām, kā pirmā tika izvēlēta 
Puzenieku muižas esošā teritorija – parks, kurā atrodas 
arī barona Grothusa dzimtas kapi un Puzenieku skolas 
ēka. Projekta laikā tika izveidots informatīvais stends, 
lai jebkurš ceļotājs zinātu, ka tur atrodas viena no Puzes 
pagasta vēsturiskām vietām. Vēstures digitalizācija jau 
ir sena iecere, jo mūsdienu tehnoloģiju jaunā paaudze 
labprātāk lasa izmantojot datorus, planšetes un 
telefonus, tas veicinās gan interesi par saviem senčiem, 
gan arī patriotiskas jūtas. Ar šī projekta palīdzību radās 
iespēja spert pirmo soli digitalizācijas procesā – izzināt 
apdzīvotās vietas Puzenieki vēsturi, padziļināti pievēršot 
uzmanību Puzenieku muižai. 

Ventspils novadā par  labāko tika atzīts Puzes attīstības veicināšanas biedrības „Niedre” projekts: 
„PIRMAIS SOLIS Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā un 
digitalizācijā”.

Ir patiess prieks par paveikto projektā:
Cieņā pret kultūrvēsturisko mantojumu sakopta  
Puzenieku senā kapsēta – izzāģēti bīstamie koki, 
sakopta teritorija un atjaunoti apstādījumi – 
sastādītas tūjas. Sakopta arī Puzenieku skolas ēkas 
teritorija un iztīrītas ēkas telpas.
Sistematizēti un atlasīti Puzes bibliotēkā esošie 
novadpētniecības materiāli par Puzenieku muižu, kā 
arī apkopoti jauniegūtie fakti.
Izveidots informatīvais stends par Puzenieku muižu, 
kas uzstādīts ceļotājiem redzamā vietā.
Sperts pirmais solis vēsturisko materiālu digitalizēšanā, 
apkopotie materiāli visiem interesentiem būs 
pieejami sociālajos tīklos, pašvaldības un skolas 
mājas lapā, kā arī Puzes bibliotēkā, tādējādi veicinot 
interesi par Puzes pagasta vēsturi jauniešu un bērnu 
vidū. 

Projekts noslēdzās ar jauku pasākumu Puzenieku 
skolā, kur pie tases siltas tējas pasākuma apmeklētāji 
varēja aplūkot apkopotos materiālus, dalīties atmiņās 
un vienkārši pabūt kopā, kas tik ļoti nepieciešams šajā 
steidzīgajā ikdienā.
Bet vēstures pētīšana neapstājas. Ja tava dzīve rit vai ir 
ritējusi Puzeniekos, vai kā citādi esi  vai esi bijis saistīts 
ar Puzeniekiem, lūdzu, padalies ar savām atmiņām, 
fotogrāfijām, vai citiem vēsturiskiem materiāliem gan par 
muižu un skolu, gan par Puzenieku mājām un cilvēkiem. 
Jebkurus materiālus ļoti gaidīs Puzes bibliotēkā. 
Saglabāsim savu pagātni nākotnei!
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Kapličas atjaunošana  
Bricu kapos Šķaunes pagastā 

Dagdas novadā

Veicināšanas balvām 
izvirzīti 3 projekti:

92 / 64   37 585   15 408

„Motor Spa“ mazie atbalstītāji labiekārtoja uzņēmuma teritoriju Krāslavas novadā un fotogrāfam izdevās 
atdzīvināt pasākumu ar jautru fotoattēlu. Labākā Latgales plānošanas reģiona konkursa fotogrāfija. 

Iniciatīvas grupas „Velomīļi” projekts „Ar veļiku pa Aglyunu”

Līvānu novada biedrības 
„Galerija” projekts  

“Atbalsts Mūsdienu mākslas 
galerijas festivālam”

Latgales 
plānošanas reģions

Riebiņu novada 
Rušonas pagasta 
iniciatīvas grupas 

projekts  
„VACO SĀTA”

Līvānu 
biedrība INGATO 

„Materiāltehniskās 
bāzes radīšana un 

piemērotu apstākļu 
radīšana ielas kaķu 

pagaidu uzturēšanās 
mītnē”

Jauniešu istabas 
iekārtojums 

Krāslavas novada 
centrālajā 
bibliotēkā

Latgalē 2017.gadā īstenoti 64 iedzīvotāju grupu vai biedrību projekti 
piecās pašvaldībās – Aglonas, Dagdas, Krāslavas, Līvānu un Riebiņu 
novados.
Ir sakārtoti pagalmi, rotaļu laukumi, kapi, labiekārtotas atpūtas 
vietas, baznīcu teritorijas.
Arī pagājušā gada darbošanās mazajos projektos pierādīja, ka 
Latgales iedzīvotāji grib, var un prot saliedēt spēkus, lai īstenotu savas 
mazās idejas, ieguldot savu laiku, darbu un arī līdzfinansējumu. Ne 
velti konkursa nosaukums ir „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Projektos plecu pie pleca līdzdarbojās gan jaunieši, gan seniori, gan 
nevalstisko organizāciju, gan pagastu un vietējo uzņēmumu pārstāvji, 
palīdzot viens otram ar padomu un sadalot darbus pēc tā, kas kuram 
labāk padodas. Ne ar kādu naudu nevar novērtēt smaidu bērnu sejās, 
kad viņi palīdz krāsot savu jauno rotaļu laukumu, vai gandarījumu 
vecāka gadagājuma cilvēku vaigā, kad, kopā darbojoties, viņi  jūtas 
atkal jauni un vajadzīgi.
Paldies visiem projektu aktīvistiem; lai ir gandarījums par jau padarīto 
un jaunas idejas nākamajiem projektiem!

Indra Upeniece
Latgales reģiona koordinatore
e-pasts: indra.upeniece@livani.lv

QR kods, kas mobilajā ierīcē atver 
mājas lapu ar tabulu par visiem 

Latgales plānošanas reģiona 
projektiem

http://sdl.lv/2-2/


15SABIEDRĪBA AR DVĒSELI – LATVIJA14 LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

DAGDAS NOVADS

Dagdas novada pašvaldības projektu konkurss „Sabiedrība 
ar dvēseli” notiek jau ceturto gadu pēc kārtas. 
Konkursa ietvaros pašvaldība piešķir līdzekļus tādiem 
projektu pieteikumiem, kuru gala rezultātā tiek radīti 
uzlabojumi Dagdas novada infrastruktūrā vai sociālajā 
jomā, kas ir publiski pieejami un īstenoti pašu iedzīvotāju 
spēkiem.

Olga Gekiša
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu koordinators

14 / 10 4 849 1 174   

Uz šo brīdi ir īstenots 41 iedzīvotāju projekts. Kopumā ir labiekārtotas 16 publiski pieejamas 
teritorijas. Tie ir dažāda veida atpūtas un sporta laukumi, dabas takas un parki. Ir labiekārtoti 6 
daudzdzīvokļu pagalmi, sakārtotas 3 baznīcu teritorijas, izveidoti un papildināti 8 bērnu rotaļu 
laukumi, kā arī rekonstruētas 3 kapličas un sakārtota to apkārtējā teritorija. Ikviens iedzīvotājs, 
kas iesaistījās projektu realizācijā, sniedza savu ieguldījumu novada teritorijas sakārtošanā, šādi 
padarot savu novadu pievilcīgāku gan sev, gan novada viesiem!

Projekta mērķis - vecās kapličas atjaunošana. Projekta 
gaitā Bricu kapu piederīgie iedzīvotāji pašu spēkiem 
izbūvēja kapliču – iegādājās kokmateriālus ēkas 
karkasam, uzstādīja metāla profila jumtu un metāla 
durvis. Rezultātā tika izveidota telpa bēru ceremoniju 
organizēšanai un sakārtota apkārt pieguļošā teritorija.

Mēs savai pilsētai

Projekta mērķis – Dagdas vidusskolas teritorijas 
estētiskās vides uzlabošana Latvijas simtgades zīmē. 
Tika izgatavoti divi „Stūrainās saulītes” karkasi no koka, 
kuros ir iekarināmi maināmie dekori atbilstoši svētkiem, 
pasākumiem vai tradīcijām. Šie dekori tika izvietoti 
skolas priekšplānā lielajā zālājā, kuru no abām pusēm 
ieskauj košumkrūmi un skujeņi Mičurina ielas pusē, 
Dagdas pilsētā. Rudenī pa visu zālāju skolēni iestādīja 
krokusus, kuri jau pavasarī kopā ar uzstādītajiem 
dekoriem priecēs visus Dagdas pilsētas iedzīvotājus un 
viesus, rosinās skolēnus estētiskās vides atjaunošanai un 
saglabāšanai.  Realizētais projekts kalpos daudzus gadus, 
priecējot sabiedrību, jo tematiskie dekori būs maināmi 
atbilstoši svētkiem, gadskārtām, skolas tradīcijām, 
veidojot saikni ar tautas fundamentālajām vērtībām.

Projekta mērķis – labiekārtot sporta un atpūtas 
laukumu, radot iespēju Andzeļu ciema iedzīvotāju 
grupām pilnveidot savu brīvo laiku, gūt iespēju 
nodarboties ar sportu, popularizēt ciema iedzīvotāju vidū 
veselīgu dzīvesveidu. Tika iegādāti kokmateriāli  koku 
soliņiem, galdiņam, miskastes izgatavošanai, dažādas 
krāsas un koka aizsargājamie līdzekļi, metāliskā 
armatūra velostatīvu izgatavošanai, kā arī stādi teritorijas 
apzaļumošanai. Tika  apzaļumota un uzkopta sporta 
laukuma teritorija, kā arī izgatavoti trīs koka soliņi, 
koka galdiņš, miskaste un velostatīvs. Sporta laukuma 
elementu izgatavošana, uzstādīšana un krāsošana, kā arī 
teritorijas labiekārtošana tika veikta pašu spēkiem.

Sporta un atpūtas laukuma 
labiekārtošana Andzeļu ciemā

Kapličas atjaunošana  
Bricu kapos Šķaunes pagastā

AGLONAS NOVADS

Seno prasmju mūsdienīgums

Biedrība Neaizmirstule īstenoja projektu organizējot 
piecas seno prasmju skoliņas „Radi pats” nodarbības 
ar mērķi sniegt zināšanas un prasmes seno amatu 
pielietošanai mūsdienās. Nodarbības notika sveču 
gatavošanā, mezglošanā, dekoru ar etnogrāfiskajām 
zīmēm, latvāņu stabuļu un skalu trauku gatavošanā.

Komisija iepazinās ar projektu pieteikumiem, izvērtēja 
projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību 
pievēršot tam, cik daudz un cik ilgu laiku katrs projekts 
uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Konkursa ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas 
labiekārtošana, remonts, izglītojošu, kultūras, sporta un 
sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana.

Ineta Valaine
Aglonas novada pašvaldības 

Projektu koordinatore

Aglonas novada dome un projekta īstenotāji ir gandarīti, ka daudz labu darbu var paveikt 
paši iedzīvotāji, iesaistoties un darbojoties brīvprātīgi projektā, uzlabojot iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti novadā.  

6 / 4  2 000 2 787

Ar veļiku pa Aglyunu

Iniciatīvas grupa Velomīļi organizēja pasākumu  
„Ar veļiku pa Aglyunu”, kurā piedalījās ap 200 
sacensību dalībnieku, brīvprātīgo darbu veica apmēram 
30 brīvprātīgie jaunieši un pieaugušie un  līdzjutēji, 
pasākuma apmeklētāju skaits kopumā sasniedza ap 
500 cilvēkiem.

Kultūras pasākumu  
veicināšana un uzlabošana

Iniciatīvas grupa Mēs Grāveriem īstenoja projektu, kura 
ietvaros tika organizēts pasākums Grāveru ciema 280 
gadu jubilejai. 
Pasākuma programma bija ļoti plaša, uzstājās liels 
pašdarbības kolektīvu skaits, paraugdemonstrējumus 
sniedza baikeri, naktī tika rīkots uguns šovs, katrs 
svētku dalībnieks saņēma piemiņas karodziņu  ar svētku 
logotipu.

Iniciatīvas grupas Labi visiem projekta „Ceļa posms no 
ceļa Aglona – Višķi V762 1.65 km līdz ciematam Meža 
Daukšti” īstenotāji veica ceļa sakārtošanu un meža takas 
atpūtas vietu izveidošanu. Iesaistītie novada iedzīvotāji, 
to skaitā arī bērni, gan izveidoja soliņus atpūtai, gan 
apgleznoja akmeņus. 

Ceļa sakārtošana un meža takas  
atpūtas vietu izveidošana
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Bibliotēkas darbinieki iniciēja ideju, ka ir nepieciešama 
atsevišķa telpa jauniešiem - emocijām, iespaidiem, 
izglītojošiem un cita veida atbalstošiem pasākumiem 
bibliotēkā.  Jau pati ideja jauniešu istabas tapšanai 
vienoja tos Krāslavas novada jauniešus, kuri ir aktīvi 
bibliotēkas lasītāji, izstrādāt projektu, iesaistoties 
radošajā un atbildīgajā projekta īstenošanas procesā, 
kuriem nebija šķērslis pat vasaras brīvlaiks. Sadarbībai 
ar bibliotēku projekta realizēšanā pievienojās arī citi 
domubiedri – gan vietējie iedzīvotāji, gan tie, kuri vasarā 
viesojās pie vecvecākiem un bibliotēkā iegriezās tikai 
vasaras mēnešos.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klases jaunieši uzņēmās 
smagākos darbus telpas atbrīvošanā un jaunu  „pamatu” 
sagatavošanā – paši sarūpēja sev nepieciešamos 
darbarīkus, plānoja sanākšanas reizes un darbus. Jaunākie 
tika pie sienas un durvju apgleznojuma, kas izraisīja 
lielāko interesi no sabiedrības puses. Ar zīmējuma skici 
palīdzēja bibliotēkas atbalstītāja, krāslaviete Svetlana 
Pitrāne. Rezultātā tapa īsts mākslas darbs, ar Krāslavai 
raksturīgākajiem simboliem.

Tapis ceļu satiksmes mācību poligons bērniem Krāslavas 
novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”.

Bērni aktīvi iesaistījās sava rotaļu laukuma atjaunošanā 
Latgales ielas 1.nama pagalmā, Krāslavā

Iedzīvotāji atjaunoja rotaļu laukumu Priedaines parkā

Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas 
novada centrālajā bibliotēkā

KRĀSLAVAS NOVADS

Ar mīlestību KRĀSLAVAI
Projekta ietvaros vecāku klubs „Varavīksne” izveidoja 
puķu dobi, kas veido vārdu „Krāslava”.  
Sadarbībā ar pašvaldības aģentūru  „Labiekārtošana K” 
tika sagatavota vieta augu dobes izveidei – piegādāta 
melnzeme, kas tika nokultivēta un atbilstoši augu 
dobes vizualizācijai izlīdzināta. 27.maijā noritēja lielā 
talka, kuras ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
5.b klases skolēni, vecāki un skolotāji (kopā gandrīz 30 
cilvēki), nostrādājot gandrīz 5 stundas, Aglonas un Pils 
ielu krustojumā Krāslavā iestādīja augu dobi ar sekojošu 
kompozīciju: vārds  „KRĀSLAVA” no daudzgadīgajiem 
augiem - Japānas spirejas  „Gold Princess”, sirsniņa 
no sarkanas begonijas (leduspuķēm) un Daugavas 
loku fragments no ziliem agerātiem un lobēlijas. Šī 
kompozīcija ir mīlestības apliecinājums savai dzimtajai 
pilsētai. 

Krāslavas novadā mazo, iedzīvotāju iniciēto, projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” tiek rīkots jau kopš 2009.gada – 
pirmajos gados ar KNHM fonda finansējumu, vēlāk – piešķirot 
Krāslavas novada pašvaldības budžeta finansējumu. Pa šiem 
gadiem ir īstenoti 155 projekti; tie ir tapuši gan pilsētā, gan katrā 
no 11 novada pagastiem, un ir pierādījies, ka arī ar samērā nelielu 
finansējumu, bet lielu vēlmi darboties, var paveikt dižus darbus.

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes  

Attīstības nodaļas vadītāja

Pagājušgad tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” noteiktajā termiņā tika iesniegtas 22 projektu idejas, tai skaitā 15 projekti no 
Krāslavas pilsētas, pa 2 projektiem no Izvaltas un Indras, un pa projektam no Skaistas, Piedrujas 
un Robežniekiem. 
Projektu vērtēšanas komisija augstu novērtēja projektu kvalitāti un, piesaistot papildus 
finansējumu, Krāslavas novadā 2017.gadā tika īstenots 21 projekts par kopējo summu 10200 
EUR. Vairākums ideju bija saistītas ar rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanu; tika īstenoti arī 
vairāki projekti par baznīcu, dabas taku, kapu un daudzstāvu māju pagalmu teritoriju sakārtošanu 
un apzaļumošanu.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem, īpaši tiem, kas īstenoja pirmo projektu savā dzīvē!

22 / 21 10 200 1 235

Darba organizēšanai, augu kompozīcijas veidošanai 
un apstādījumu ierīkošanai tika pieaicināta kvalificēta 
speciāliste, daiļdārzniece un vides dizainere Daina 
Zvejsalniece, kura regulēja kopējo augu stādīšanas 
procesu un kontrolēja to pareizību.

No maziem 
darbiem uz lieliem 

panākumiem!
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RIEBIŅU NOVADS

Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, bez ietilpstošas pilsētas 
vai pilsētciemata, kas ir izveidojies, apvienojoties sešām lauku 
pašvaldībām: Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un 
Stabulnieku pagastiem. 
Novada prioritātes: uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts; 
izglītības un nodarbinātības veicināšana; infrastruktūras 
uzlabošana un pašvaldības ekonomiskās kapacitātes stiprināšana.

Ilze Kudiņa
Riebiņu novada domes 

Projektu vadītāja

12 / 10  5 536 1 271

Šajā gadā tika īstenotas labas un interesantas projektu idejas. Tika sakārtots kapsētas žogs, 
stāvlaukums pie vecticībnieku baznīcas, sakārtotas sabiedriskas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
teritorijas - iestādīti dekoratīvie stādi, ierīkotas puķu domes un izveidota droša vieta bērniem - 
smilšu kaste. Izveidots gan jauns bērnu rotaļu laukums, gan atjaunots esošais bērnu rotaļu 
laukums, uzstādot jaunas konstrukcijas, gan atjaunojot esošo karuseli un īpaši izceļot koka dēļus 
ar iestrādātām Latvijas spēka zīmēm. Labiekārtots sporta laukums – uzstādīti jauni guļbaļķu 
soliņi un ierīkota moderna ugunskura vieta.  Iegādātas dažādas prāta un galda spēles, novusa 
galds, pufi lietderīgākai brīvā laika pavadīšanai pagasta iedzīvotājiem, īpaši bērniem. Kā viena 
no interesantākām idejām bija veco lauku māju stāstu apkopošana, fotogrāfiju uzņemšana un 
brošūras izgatavošana ar apkopoto informāciju.  

Drīz es gāju, drīz darīju,  
Drīz es otru aicināju....

Tika atjaunotas un nokrāsotas šūpoles mazajiem 
bērniem, nokrāsots un salabots  pievilkšanās stienis 
un slidkalniņš, uzstādīts līdzsvara baļķis, nokrāsots un 
atjaunots  karuselis ar latvju spēka zīmēm, kas iestrādātas 
koka elementos ,atjaunoti un no jauna uzstādīti trīs 
soliņi, uzstādīts jauns  šūpoļu komplekts ar slidkalniņu, 
šūpoļu ligzdu, virvju trepēm, tīkla un puļķu sienu. Galēnu 
ciematā šis bērnu rotaļu laukums ir ļoti nepieciešams, lai 
mazajiem bērniņiem būtu vieta, kur jauki pavadīt laiku.

Veco lauku māju stāsti

Vēl ir saglabājušās mājas, kur dzimuši un auguši Latvijai 
nozīmīgi cilvēki, kuri nākuši no Rušonas pagasta. Tas 
ir tas latviskais mantojums, kas jāsaglabā fotogrāfijās 
nākamajām paaudzēm. No aizmirstības izceltās vērtības 
stiprinātu piederību savai vietai, valstij, caur dzimtām 
godinot Latviju tās simtgades jubilejā. Projekta mērķis 
bija izpētīt vecās lauku mājas, veikt to fotofiksāciju un 
ierakstus diktofonā, tādejādi saglabājot kultūrvēsturisko 
mantojumu Riebiņu novadā. Savāktā informācija 
tika apkopota A5 brošūrā ar nosaukumu „Vaco sāta”.  
Sagatavotais materiāls būs pamats Rušonas pagasta 
dzimtu grāmatas izdošanai, kas popularizēs Riebiņu 
novadu ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā.

Spēlējies ar prieku un iegūsti draugus!

Sociāli maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes, kuru 
bērni, pusaudži,kā arī pieaugušie ir regulāri bibliotēkas 
apmeklētāji un pakalpojumu lietotāji, kuri nereti 
bibliotēkas telpās uzturas ilgāku laiku. 
Lai šo lietotāju uzturēšanās bibliotēkas telpās būtu 
lietderīga un netraucētu pārējiem bibliotēkas lietotājiem, 
tika izveidots atsevišķs spēļu stūrītis ar novusa galdu, 
pufiem un citām dažādām spēlēm: Flipers Klasika, Metamie 
riņķi, Runājošā Ābece, Monopols, Lego kluči, Uno, Alias u.c.

Lai netrūkst  
radošu ideju arī 

nākamgad!

LĪVĀNU NOVADS

Līvānu novadā iedzīvotāju iniciatīvu jeb mazo grantu projektu 
konkurss norisinās jau no 2006. gada. Pirmā šo iniciatīvu 
novadā uzsāka biedrība „Baltā māja” ar KNHM fonda atbalstu, 
bet pēc trim gadiem to pārņēma savā paspārnē Līvānu novada 
pašvaldība, un kopš tā laika katru gadu iedzīvotāju projekti 
tiek finansēti no pašvaldības budžeta. 2017. gadā mazo grantu 
projektu konkurss Līvānu novadā aizvadīja jau 12. dzimšanas 
dienu.

Baiba Vucenlazdāne
Līvānu novada domes  

Plānošanas un attīstības  
daļas vadītāja

38 / 19 15 000 8 941  

Aizvadītā gada konkursa raksturīgākā iezīme  – sevišķi aktīvi projektu rakstītāji bija Līvānu novada 
sportisti, sporta biedrības un dažādu sporta disciplīnu pārstāvji. Iepriecina arī fakts, ka bija vairāki 
projekti, kas plaši izskanēja ne tikai Līvānu novadā, bet visā Latgales reģionā un pat Latvijā. 
Piemēram, dzīvnieku aizsardzības biedrība „Ingato“ iesniedz un īsteno projektus jau vairākus 
gadus pēc kārtas. Biedrības vadītāja Inita Klindžāne informē, izglīto sabiedrību un brīvprātīgi 
dara svētīgu darbu. Viņa palīdz mazākajiem un neaizsargātākajiem - glābj bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušus, slimus, uz ielas izmestus kaķus, palīdz viņiem atveseļoties, meklē jaunus saimniekus. 
Plašu atpazīstamību guvuši arī biedrības „Galerija” jeb Mūsdienu mākslas galerijas projekti, kur 
radošu, jaunu cilvēku - Raimonda un Lāsmas Vinduļu - ieguldījums Līvānu novada kultūrtelpas 
aizpildīšanā ar kvalitatīvu, laikmetīgu un inovatīvu saturu 2017.gadā ir pelnījis visaugstāko 
novērtējumu. Šogad biedrība organizēja Mūsdienu mākslas galerijas festivālu.

2017.gadā pašvaldība 
projektiem piešķīra 

līdzfinansējumu  
600 līdz 1000 eiro 

apmērā.

Materiāltehniskās bāzes radīšana un piemērotu apstākļu 
radīšana ielas kaķu pagaidu uzturēšanās mītnē

Biedrība ikdienā Līvānu pašvaldībā brīvprātīgi nodarbojas ar palīdzību bezpalīdzīgā 
stāvoklī nonākušu dzīvnieku glābšanu un veic bezsaimnieku ielas kaķu nekontrolēta 
skaita pieauguma ierobežošanu. Biedrībai bija nepieciešams profesionāls aprīkojums, 
lai šos pasākumus veiktu kvalitatīvi. Tā kā biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar Līvānu 
novada izglītības iestādēm, tad svarīgi bija turpināt aizsākto praksi. Lai veidotu bērnu 
un jauniešu pareizus priekšstatus un attieksmi pret dzīvniekiem, veicinātu atbildīgas 
attieksmes pret dzīvniekiem veidošanos, tika izgatavoti speciāli labiekārtojuma 
elementi dzīvniekiem. To mērķis bija ne tikai  padarīt interesantāku biedrības aprūpē 
nonākušo dzīvnieku ikdienu, bet arī radīt sakoptu un drošu vidi bērnu apmeklējumiem.

Atbalsts Mūsdienu mākslas  
galerijas festivālam

Projekta ietvaros norisinājās šādas  aktivitātes:   mākslinieku 
Arta Nīmaņa un Roberta Vīcupa personālizstāžu 
atklāšana, muzikāli audiovizuāls priekšnesums Dzīvā 
stikla simfonija, zīmogu un alternatīvās fotogrāfijas 
meistardarbnīca, pasākums saruna performances 
teritorijā, grupas Dabasu durovys koncerts.

Līvānu novada sporta vēstures 
ekspozīcijas izveide

Projekta mērķis bija savākt un apkopot vēsturiskus faktus 
par sporta dzīves attīstību Līvānu novadā, iegādāties 
stikla vitrīnas sporta trofeju un eksponātu izvietošanai, 
izveidot sporta notikumu un labāko sportistu foto 
galeriju ar aprakstiem. Ekspozīciju var apskatīt ikviens 
interesents – novada iedzīvotājs vai viesis, tā ir izvietota 
Līvānu 1. vidusskolas vieglatlētikas manēžā. Projekts 
ļauj iemūžināt nozīmīgākos notikumus Līvānu novada 
sporta dzīvē, kā arī rada papildus motivāciju jaunajiem 
sportistiem un tiekšanos uz labāku rezultātu sasniegšanu.
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Nāc, nākdama, vasariņa, 
visi bērni Tevi gaida!

251 / 141   208 266   35 087

Traktorīša piekabēs bērnus vizina projekta vadītājs Jānis Kaļiņičs. Tas bija viens no daudzajiem 
pasākumiem, kas norisinājās “Dzīvo sapņu dārzā”.”?
Labākais Rīgas PR konkursu fotoattēls, autore Aija Valtmane “Dzīvo Sapņu dārza” grila pasākuma laikā.

Darbosimies kopā savam 
namam un dzīvespriekam

 „Lazdukalni 2000” 
projekts „DĪĶA ČALAS”

Rīgas
plānošanas reģions

Jaunpils novadā 
realizēts projekts 

RADĀM NOVADAM

Ādažu 
novadā 

realizēts projekts 
„DZĪVO SAPŅU 
DĀRZS. DABA 
UN DZĪVĪBA 

TUVPLĀNĀ!”.

Ogres novadā 
realizēts projekts 

PIETURVIETAS 
„MEŅĢELE” 

ATJAUNOŠANA

Rīgas plānošanas reģionā ir 30 pašvaldības, no kurām apvienības 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” biedri ir 13 pašvaldības. No visām 
apvienībā iesaistītajām reģiona pašvaldībām 2017.gadā konkursus 
iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai īstenoja 8 novadu pašvaldības un 
Jūrmalas pilsēta. 
Kopumā konkursos tika saņemts 251 projektu pieteikums, bet 
īstenots – 141 lielisks projekts. Šo projektu īstenošana bija iespējama 
pateicoties 208 266 EUR lielam pašvaldību atbalstam, piesaistot pašu 
projektu īstenotāju līdzekļus 35 087 EUR apmērā, kā arī neizmērāmam 
cilvēku ieguldītajam darbam. 
Veicināšanas balvām izvirzītie projekti:

Salacgrīvas novadā realizēts projekts  
“Darbosimies kopā savam namam un dzīvespriekam”
Ogres novada Taurupē realizēts projekts  
“Nāc, nākdama, vasariņa, visi bērni Tevi gaida!”
Ogres novadā Špakovska parkā realizēts projekts  
“Dīķa čalas”

Inga Pērkone
Rīgas reģiona koordinatore

inga.perkone@adazi.lv

QR kods, kas mobilajā ierīcē 
atver mājas lapu ar tabulu par 

visiem Rīgas plānošanas reģiona 
projektiem

http://sdl.lv/3-2/
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13/11  4 314 2 472   

Radošā darbnīca „Latvju spēka zīmju veidošana no 
krāsainajām smiltīm: pagātnes, tagadnes un nākotnes 
krustpunkts” norisinājās Lielvārdes novada svētku ietvaros.
Darbnīcā tika apvienota krāsaino smilšu bēršanas metode 
ar latvju spēka zīmju veidošanu. Katrs darbnīcas dalībnieks 
uz kartona planšetes izveidoja savu spēka zīmi. 
Darbnīcas mērķis ir piedāvāt svētku dalībniekiem jaunu 
veidu kā radoši strādāt ar latvju spēka zīmēm un izmantot 
šādu metodi pašizziņas procesā (mandalu veidošana). 
Būtiska ir projekta loma latviešu kultūrvēsturiskā 
mantojuma popularizēšanā un vērtības apzināšanā.

Spēka zīmju mistērijas krāsainajās smiltīs

Ar dziesmu karu pret vecuma varu
Projektu īstenoja Lielvārdes Pensionāru biedrība. Projekta 
īstenošanas laikā biedrība ir veikusi nepieciešamos 
priekšdarbus senioru dziesmu ansambļa „Lielvārdietes” 
piecu gadu jubilejai, kā arī senioru vokālo ansambļu 
omīšu un opīšu sadziedāšanās svētkiem „Ar dziesmu karu 
pret vecuma varu”. Koncerts plānots 2018.gada 3.martā un 
dalību ir apstiprinājuši 9 ansambļi: „Kvēlziedi” (Ķegums), 
„Viršu laiks” (Birzgale), „Saulgrieži” (Ikšķile), „Dziedātprieks” 
(Baldone), „Tik un tā” (Madliena), „Maļinovij zvon” 
(Aizkraukle), „Saltavots” (Sigulda), „Latgalīte” (Gulbene), 
„Sentiments” (Nīca).
Katrs ansamblis dziedās vienu dziesmu – veltījumu 
Latvijai, otru – savam novadam vai pagastam, vai savā 
pusē populāru dziesmu, trešo – brīvas izvēles dziesmu. 
Koncerts veidos skaistu dziesmu vainagu no novadu 
novadiem Latvijai simtajā dzimšanas gadā. Simts omītes 
un opīši kopā koncerta noslēgumā dziedās lielvārdietes 
Olgas Reikovskas dziesmu „Vējš”. Svētkus greznos 
lielvārdiete Ilze Kloviņa ar savu jauno gleznu izstādi „Mana 
dziesma”.
 Projekta mērķis un uzdevumi: Veicināt veco ļaužu 
iekļaušanos sabiedriskajās norisēs, radīt pārliecību un 
prieku par savu varēšanu un noderīgumu mūsdienu dzīvē, 
rosināt aktīvu dzīvesveidu, veidot sadraudzību ar senioru 
vokālajiem ansambļiem Latvijā.

Iekšpagalma labiekārtošana 
un drošības uzlabošana

Ir liels prieks un gandarījums par paveikto darbu – 
jaunu auto stāvlaukumu pie mājas „Zemzari”, Lēdmanes 
pagastā, kas tika izveidots Lielvārdes novada pašvaldības 
izsludinātā projektu konkursa „Dzīvojamo māju publisko 
teritoriju labiekārtošana” piešķirtā finansējuma rezultātā.
Ir īstenots projekta mērķis – uzlabot gājēju un satiksmes 
drošību, labiekārtot mājas apkārtni, paplašinot auto 
stāvlaukumu. 

LIELVĀRDES NOVADS

Jau astoņus gadus Lielvārdes novada pašvaldība organizē 
projektu konkursus, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti 
un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā un 
mūsdienīgas kultūrvides veidošanā, kā arī veicināt sadarbību 
starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. 
Novada iedzīvotāji iegūst jaunu pieredzi un prasmes projektu 
izstrādāšanā un īstenošanā, uzlabo dzīves kvalitāti. 

Vita Volonte
Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājas vietniece

Ir ļoti svarīgi, ka mums ir cilvēki, kas spēj uzņemties atbildību, būt pilsoniski 
aktīvi un rādīt piemēru jaunajai paaudzei. Tāpēc pašvaldība katru gadu atbalsta 
vietējo iniciatīvu projektu konkursus. 

ĀDAŽU NOVADS

Skolas parka labiekārtošana
Ādažu Brīvā Valdorfa skola (ĀBVS) savu teritorijas apbūvi 
veido kā atvērtu vidi, kur gan pašiem skolēniem, gan arī 
iedzīvotājiem justies droši un ērti. 
Projekta ietvaros ir izgatavoti un Valdorfa skolas parka 
teritorijā uzstādīti 5 soli, 5 atkritumu tvertnes, 3 velo 
novietnes un terase aptuveni 40 m2 platībā. Īstenotie 
arhitektoniskie akcenti harmoniski papildina ĀBVS 
kopējo tēlu – pat betonētajās soliņu kājās parādās skolas 
logo. Daudz pozitīvu atsauksmju par uzstādītajiem 
labiekārtošanas elementiem ir saņemts no skolotājiem, 
skolēniem un viņu vecākiem, kā arī garām gājējiem.

Ādažu novada domes atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām 
„Sabiedrība ar dvēseli” 2017.gadā tika īstenoti 8 teritorijas 
labiekārtošanas projekti, kā arī 13 projekti izglītojošu, kultūras, 
sporta un sociālo pasākumu attīstībai. 
Projektu īstenošanā tika iesaistīti 300 dalībnieki, savukārt 
projektu aktivitātēs piedalījās vai projektu rezultātus izmantoja 
vairāki tūkstoši cilvēku.

Inga Pērkone
Attīstības un investīciju daļas 

projektu vadītāja

Projektu grupas, stāstot par saviem projektiem, norāda, ka visas ieceres ir sasniegtas, 
ar rezultātiem projektu dalībnieki ir apmierināti, konkurss ir sekmējis dalībnieku un 
citu interesentu kopīgu aktivitāti, sekmējis jaunas zināšanas, rosinājis jaunas idejas un 
kopumā uzlabojis vides kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā.

25 / 23 20 000 3 330

Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!
Laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 15.septembrim 
Ādažu novada Līgo parka teritorijā tika izveidots 
un nepārtraukti bija pieejams kvalitatīvs brīvā laika 
pavadīšanas vides objekts – „Dzīvo sapņu dārzs”, kuru 
vasaras laikā apmeklēja ap 15000 viesu un pasākumu 
dalībnieku. 
Bērniem un viņu vecākiem, vecvecākiem bija 
nodrošināta iespēja klātienē apskatīt un aptaustīt 
dažādus mājdzīvniekus, piedalīties trušu mājiņu, pīļu un 
vistiņu kūtiņu, jūras cūciņu būrīša, kā arī saimniecības 
lietu noliktavas kastes būvniecībā. Projekta ietvaros tika 
noorganizētas arī 4 radošās darbnīcas (galdniecības, 
sapņu ķērāju darināšanas), 4 kino vakari un 8 tematiskās 
tikšanās (brokastu branči, ēdiena meistarklases, 
vizināšanās ar traktoriņu, popkorna ballīte, bērnudārza 
grupu apmeklējumi, citas ballītes).

Skatuves tērpu izgatavošana 
Valdorfdraugu jauktajam korim 

„Saknes”

Valdorfskolas jauktais koris „Saknes” dibināts 2016.gadā 
un ir Latvijas Valdorfizglītības iestāžu audzēkņu vecāku 
iniciatīva. Atbilstoši dizaineres Edītes Treijas radošajai 
iecerei, īpašā tehnikā tika izveidoti jauktā kora „Saknes” 
skatuves tērpi – 30 sieviešu svārki. Projektu izdevās īsteno 
kā plānots un tas tika paveikts, veiksmīgi sadarbojoties 
visiem projekta dalībniekiem.
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Radām novadam

Jaunpils 4. Iedzīvotāju foruma dalībnieki 2016.gada 
novembrī izteica vēlmi un nepieciešamību vietējo mazo 
ražotāju, mājražotāju atbalstam. Foruma darba grupā 
tika spriests par to, kāds atbalsts būtu nepieciešams, lai 
mājražotāji varētu attīstīt savu darbību. Tikšanās laikā tika 
nolemts, ka jāsniedz iespēja Jaunpils novada iedzīvotājiem 
un viesiem iespēja regulāri iegādāties vietējo mazo 
ražotāju, mājražotāju produkcija. Tika nolemts veidot 
Ziemassvētku tirdziņu, kā arī tika noteikta nākamā tikšanās 
reize 2017. gada janvārī.

Janvāra tikšanās reizē, tika lemts par biedrības Radīts 
Jaunpils novadā dibināšanu, kā rezultātā Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 
reģistrā biedrība Radīts Jaunpils novadā tika reģistrēta 
2017.gada 16.martā. 
Mājražotāji novērtēja pašvaldības sniegto atbalstu, bet 
vienlaikus izteica vēlmi padarīt pievilcīgāku vidi tirgotājiem 
un vietējās produkcijas tirdziņa apmeklētājiem, kā arī 
doties pieredzes braucienā pie saviem biedriem un tuvējā 
apkārtnē, lai nākotnē attīstītu gastro un vietējo meistaru 
tūrismu Jaunpils novadā.

Projekta rezultāti:
1. Projekta laikā tika labiekārtots pirms 8 gadiem 

būvētais Jaunpils centra tirgus namiņš. Namiņš tika 
iztīrīts, nokrāsotas sienas, pielikti plauktiņi produkcijas 
izvietošanai, iegādāti saskaņoti galda pārklāji. Pirms 
tam tika iegādāti un sagatavoti materiāli namiņa 
labiekārtošanai.

2. Tika organizēta ekskursija, lai iepazītu Jaunpils 
novada mazos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus. 
Ekskursijā varēja piedalīties gan biedrības biedri, gan 
citi interesenti. 

Jaunā biedrība Radīts Jaunpils novadā īstenojot 
savu projektu gan uzlaboja un pilnveidoja vietu, 
kur turpmāk patīkamāk tirgoties tās biedriem 
– mājražotājiem, gan mācījās viens no otra un 
pieredzējušākiem kolēģiem kaimiņnovadā, kā arī 
izstrādāja jau savu piedāvājumu, lai tūrists mājražotāju 
un amatnieku aprūpēts, izklaidēts un paēdināts divas 
dienas varētu atpūsties Jaunpils novadā. 

3. Tika organizēta pieredzes, mācību ekskursija pa 
Tukuma un Engures novadiem, interesentiem bija 
jānodrošina savs līdzmaksājums ekskursijas norisei.

4. Izstrādāts gastro un vietējo meistaru tūrisma 
piedāvājums Jaunpils novadā. 

Projekta rezultāti vislabāk 
redzami video sižetā „Jaunpils 
mājražotāji dalās pieredzē 
ar kolēģiem, un atklāj tirgus 
namiņu novada centrā”. 

(Skatīt mobilajā ierīcē!)

JAUNPILS NOVADS

Mēs domājam, ka mūsu darbi 
ir tikai pilīte okeānā. Taču bez 

šīs pilītes okeāns būtu mazāks – 
teikusi Māte Terēze

Vija Zīverte
Jaunpils novada  

Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils novadā 2017.gads bija projektu idejām bagāts gads, mazo projektu konkursā 
tika iesniegti 18 projektu pieteikumi. Kā šī gada prioritātes tika izvirzītas: 

Publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
Publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
Aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai;
Aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai – apmācība, informēšana;
Citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu 
problēmu risināšanai, īpaši interešu izglītības veicināšana.

18 / 16  9 670 7 082

Šajā gadā 7 projekti tika vērsti uz infrastruktūras 
sakārtošanu un materiālās bāzes papildināšanu – gan 
daudzdzīvokļu mājām, gan biedrību telpās.
Savukārt 5 projektu īstenošana kuplināja un dažādoja 
dažādas 2017.gada aktivitātes un pasākumus novadā. 

3 projekti palīdzēja dažādot un pilnveidot sporta dzīvi 
novadā gan basketbola, gan futbola, gan novusa jomā.

Viens projekts aktivizēja biedrības un uzņēmēju sadarbību 
vietas logotipa izstrādē.

http://www.lrtv.lv/zinas/jaunpils-majrazotaji-dalas-pieredze-ar-kolegiem-un-atklaj-tirgus-naminu-novada-centra-6307
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FOTO Marina – 2017

Starptautiskās jūras tematikai veltītās biennāles „Marina 
2017” ietvaros biedrība „Fotostudija Aspazija” rīkoja plašu 
fotoizstāžu sēriju ar vienojošu nosaukumu „FOTO Marina 
– 2017”, kopā izstādot 100 darbu. Izstādē piedalījās autori 
no 12 Latvijas foto klubiem. 

Izstādes bija apskatāmas vienlaicīgi četrās vietās – Raiņa un 
Aspazijas vasarnīcā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
izstāžu zālē, viesnīcā „Daina Jūrmala Beach Hotel&Spa” un 
Intas un Imanta Ozoliņu izstāžu zālē „IO”. 

Šovasar jau astoņpadsmito reizi norisinājās starptautiskais 
seno spēkratu salidojums „Retro Jūrmala 2017”, kurā 
piedalījās 166 automašīnu un motociklu ekipāžas. Visas 
dienas garumā no Ķemeriem līdz Dzintariem notika retro 
automobiļu parāde, kurā bija iespēja redzēt spēkratus no 
Baltijas, Skandināvijas, Rietumeiropas valstīm, Krievijas un 
Baltkrievijas. 
Retro automobiļu salidojums jau ir tradīcija, kas 
iesakņojusies Jūrmalas kultūras dzīvē. Šī ir lieliska iespēja 
redzēt vienuviet dažādu gadu gājuma muzeja cienīgas 
vērtības no privātām kolekcijām, kas nav sastopami 
ikdienā.

Retro Jūrmala 2017

Jau otro gadu Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
Adventa laikā notika koncerts „Iedziedi Ziemassvētkus” ar 
oriģinālu formātu – Jūrmalas koru sadziedāšanās, iesaistot 
ikvienu pasākuma apmeklētāju, kam tuva dziedāšana un 
izdziedot skaistākās Ziemassvētku melodijas. 
Šogad koncertā piedalījās astoņi Jūrmalas kori, pūtēju 
orķestris, ērģelniece Edīte Alpe un operas soliste Inga 
Šļubovska-Kancēviča.
Kopdziesmu dziedāšana virknējās ar solistes un koru 
priekšnesumiem, radot muzikāli daudzveidīgu un krāšņu 
koncerta programmu. 

Iedziedi Ziemassvētkus

JŪRMALA

Projektu konkurss tika veiksmīgi aizvadīts, papildinot pilsētas 
kultūras dzīvi ar ievērības cienīgām izstādēm, koncertiem, 
pasākumiem un nodarbībām.  Ar pašvaldības līdzfinansējumu 
iedzīvotāji labiekārtojuši atpūtas laukumu – bruģējot un ieklājot 
mīksto segumu, uzstādījuši jaunus soliņus, atkritumu urnas, 
pilnveidojuši pludmales volejbola laukumu ar pārvietojamu 
statīvu volejbola spēļu tiesnešiem, uzstādījuši skatītāju tribīni un 
atjaunojuši volejbola laukuma virskārtas segumu.

Baiba Birzniece
Jūrmalas projektu koordinatore

56  / 21 76 850 14 670

Sešu mēnešu garumā Latvijas Neredzīgo biedrība 
realizēja projektus „Lai top!”, kurā neredzīgie un vājredzīgie 
jūrmalnieki apguva kulinārijas un floristikas prasmes, kā 
arī izveidoja divas koka mājas kaķiem, kuri dzīvo Jūrmalas 
daudzdzīvokļu māju pagalmos. 
Projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Liepāju, kur pārņēma pieredzi ādas apstrādē un apmeklēja 
Veldzes dārzu. Kulinārijas nodarbību rezultātā izdota 
recepšu grāmata ar palielinātu burtu druku un Braila 
rakstā. Projekta mērķis bija turpināt attīstīt vājredzīgo 
un neredzīgo personu radošo potenciālu, pašizaugsmi, 
kā arī sekmēt integrāciju sabiedrībā un sadarbību starp 
citām līdzīgām organizācijām, mazinot šo cilvēku sociālo 
atstumtību, iesaistot tos sabiedrības dzīvē atbilstoši viņu 
spējām un interesēm.

Dzirdīgo un nedzirdīgo jūrmalnieku savstarpējā integrācija, 
apgūstot latviešu tradicionālo amatu prasmes

Nodibinājuma „Fonds – Jūrmala cilvēkam” realizētā 
projekta mērķis ir veicināt e-prasmju apguvi cienīgai, 
pilnvērtīgai un aktīvai nodarbinātībai vecumā no 50 
gadiem, kā arī senioru atstumtības, nevajadzības un 
nepilnvērtības sajūtas mazināšanai.
Gandrīz veselu gadu seniori apmeklēja nodarbības, kurās 
apguva datorlietošanas pamatus, iemācījās darboties 
interneta vidē, apguva viedtālruņa un planšetdatora 
lietošanu utt.
Projekta laikā tika apmācīti vairāk kā 200 seniori.

Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības projekta ietvaros rīkotajās 
nodarbībās dzirdīgie un nedzirdīgie jūrmalnieki kopīgi apguva latviešu 
tradicionālās rokdarbu tehnikas, iemācījās saprasties, iepazīt un izprast 
viens otra pasauli. Papildus nodarbībām tika rīkota izzinoša ekskursija 
uz Kuldīgu, kur bija iespēja iepazīties ar Kuldīgas tautas daiļamatu 
meistariem un viņu pieredzi. 
Projekta noslēgumā Jūrmalas pilsētas muzejā tika atklāta izstāde, kurā 
varēja aplūkot projekta ietvaros tapušos darbus – papīra rotas, austas 
grāmatzīmes, pērļotas rokassprādzes, mezglotas somiņas utt.

Jūrmalā projektu konkursos tika iesniegti 56 projektu pieteikumi. Esam priecīgi par tik lielu 
atsaucību un vēlmi aktīvi iesaistīties Jūrmalas dzīvē.   2017.gada prioritātes bija: 

Atbalsts kultūrai un mākslai  (īstenoti 9 projekti)
Atbalsts sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai (īstenoti 7 projekti)
Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana (īstenoti 3 projekti)

Lai top!

E-prasmju apguve sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā 50+
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Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas – inventāra iegāde aušanas darbnīcai

Latvijas valsts simtgade rosina vairāk padomāt par savu 
latvisko identitāti, mudina tuvāk iepazīt savas tautas 
kultūrvēsturisko mantojumu.
Tautiskās jostas ir ne tikai tautastērpa sastāvdaļa, tā 
simboliski ir kā vienojošs un arī sargājošs elements, kur 
katra audēja ieauž sev tuvas krāsas, rakstus un zīmes, tā 
veidojot savu personības kodu. 

Aušanas meistardarbnīcās dalībnieki apguva teoriju par 
jostu aušanas tehnikām, izstrādāja jostu kompozīcijas 
un tehniskos zīmējumus, veica nepieciešamā materiāla 
aprēķinu, sagatavoja velkus jostām, iekārtoja stelles un 
sagatavoja velkus aušanai, noauda katra savas jostas 
grāmatzīmes izmēra paraugu un meistardarbnīcu 
noslēgumā pastāvīgi izstrādāja jostas kompozīciju, 
izgatavoja un prezentēja savu jostu (pilna izmēra 3m).
Iespēja apgūt šīs unikālās kultūrvēsturiskās prasmes 
ir biedrības kopīgā dāvana novada iedzīvotājiem un 
veltījums mūsu valstij Latvijas simtgadē.

Brunči - košākā tautas tērpa sastāvdaļa
Ķeguma tautas namā jau deviņus gadus darbojas senioru 
sieviešu deju kolektīvs „Rasa”, kas ar savu sniegumu 
priecē skatītājus gan Ķeguma novada rīkotajos kultūras 
pasākumos, gan ārpus novada robežām, viesojoties 
dažādos deju kolektīvu sadraudzības pasākumus gan 
citos Latvijas novados, gan ārpus mūsu valsts – Lietuvā 
un Igaunijā.
Kolektīva repertuārā ir dejas, kuras dejo latviešu tautas 
tērpā, un, lai sniegums būtu kvalitatīvs, nepietiek tikai ar 

skaisti izdejotu deju, tās vizuālajam baudījumam svarīgi 
ir arī dejotāju tērpi.
Sagaidot Latvijas simtgadi un deju kolektīva 10 gadu 
jubileju, biedrība lēma par projektu Latvijas simtgadei 
ar devīzi: katram savu tautastērpu, un projekta ietvaros, 
Ķeguma novada domes piešķirtajam finansējumam 
pievienojot nozīmīgu savu un dejotāju personīgo 
finansējumu, iegādājās Vidzemes novada tautas tērpa 
brunčus visām kolektīva dalībniecēm.

Tādēļ biedrība izvēlējās ar sava projekta palīdzību dot 
otro elpu vienai no senākajām amatniecības prasmēm 
– aušanai, izveidojot aušanas darbnīcas, ar tālāku mērķi 
attīstīt ilgtspējīgu amatniecības centru Ķegumā. 

ĶEGUMA NOVADS

Ķeguma novada pašvaldība Iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas projektu konkursu organizē kopš 2011.gada, 
aicinot konkursā piedalīties pašvaldības iedzīvotājus, 
nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus.
Sagaidot mūsu valsts nozīmīgo jubileju, 2017.gada 
konkursam tika izvirzīts īpašs vadmotīvs: 
„Ķeguma novada veltījums Latvijas simtgadei”.

Dace Soboļeva
Ķeguma novada domes 

Projektu koordinatore

41 / 22 14 755 2 073   

Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, 
sporta un izglītības norisēs. Nosacījumi finansējuma saņemšanai: projektu realizācija 
notiks Ķeguma novadā un to rezultāti būs sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai 
projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. Konkursa prioritātes: sporta 
un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana, pieaugušo, jauniešu 
tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides 
iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, un dzīves fiziskās un 
sociālās kvalitātes uzlabošana.

Ar sirdi un dvēseli Birzgalē

Birzgales pagasts 2017.gadā svinēja savu 450.gadadienu, 
par godu šiem svētkiem un sagaidot Latvijas simtgadi 
tapa dokumentālā īsfilma par Birzgales pagastu, tā 
vēsturi, cilvēkiem, kas šeit dzīvo, strādā, veido dzīvi 
pagastā košāku, interesantāku, kas iesaistās paši un 
iesaista citus dažādās aktivitātēs, kas ar savu piemēru 
rāda – mēs varam daudz, ja mums ir vēlme darīt un 
darboties. Filmā, kā Birzgales himna izskan dziesma 
„Birzgales čiekuri” ar Jāzepa Osmaņa vārdiem un Modra 
Krūmiņa mūziku:

Filma parāda mūsu kultūrvēsturi, tradīcijas un tautas 
spēku, tā ir pavairota DVD diskos, jau tiek izmantota kā 
prezentācijas materiāls, sagaidot viesus no tuvākām un 
tālākām vietām, pašiem braucot ciemos un stāstot par 
Birzgales pagastu, nodota Birzgales pagasta muzejam 
„Rūķi”, lai izmantotu dažādos pasākumos un iepazīstinātu 
tūristus ar Birzgales pagastu.

…Te visskaistāk papardes zied
Te eglēm no pazarēm čiekuri krīt.
Te esam šodien, te būsim rīt
Te mūsu Tēvzeme – Birzgale!
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Dīķa čalas Špakovska parkā
Biedrība „Lazdukalni 2000”, kas regulāri piedalās projektu 
konkursā, īstenoja projektu „Dīķa čalas”, iegūstot balvu 
nominācijā „Par ieguldījumu sabiedriski nozīmīgu 
teritoriju labiekārtošanā”.

Ogre – mazuļiem draudzīga pilsēta
Ogres novadā vēl nebijusi iecere tika īstenota iedzīvotāju 
grupas Ogres māmiņu klubs  projekta „Ogre – mazuļiem 
draudzīga pilsēta” ietvaros. 
Vēloties uzlabot jauno vecāku dzīves kvalitāti un veicināt 
viņu iespējas aktīvi piedalīties novada sabiedriskajos 
un sociālajos procesos, Ogres novada Kultūras centrā 
tika ierīkota publiski pieejama, atbilstoši aprīkota un 
labiekārtota bērnu pārtīšanas un barošanas vieta. Tās 
atklāšanas pasākumā tika arī noorganizēta bezmaksas 
lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem par krūts 
barošanu, savukārt bērnu pārtīšanas un barošanas 
vietu un ģimenēm draudzīgu vietu atpazīstamības 
nodrošināšanai projekta ietvaros tika izstrādātas īpašas 
uzlīmes. Iedzīvotāju grupa ieguva balvu nominācijā „Par 
oriģinālu ideju”.

Viena no skaistākajām vietām Ogrē ir „Špakovska 
parks” – Špakovsku ģimenes izveidots, ainaviski krāšņs 
dendoroloģiskais parks, kurā aug vairāk nekā 400 sugu 
koki, košumkrūmi un 7000 dažādu stādījumu. 

Parka teritorijā pakalnu ielokā atrodas senais muižas 
dīķis, kas ir apmeklētāju (un jo sevišķi – jaunlaulāto) 
īpaši iecienīts. Projekta ietvaros tika atjaunots esošās 
laipas segums, padziļināts kanāls zem tās un no 
granītakmeņiem izbūvēta ūdens kaskāde – strautiņš, 
tā izveidojot ūdens plūsmu zem laipas. Rezultātā dīķa 
ainava ir kļuvusi vēl gleznaināka, un ir radīta patīkama, 
nomierinoša noskaņa.

Ziedošā aka
Ne mazāk neparasta bija arī ideja, ko īstenoja iedzīvotāju 
grupa Draudzība 10 projektā „Ziedošā aka” (projekta 
koordinators Jānis Auders). 
Tā ietvaros veikta daudzdzīvokļu mājas Ogrē, Draudzības 
ielā 10 piegulošās teritorijas labiekārtošana.
Projekta laikā tika izveidots  jauns, oriģināls vides 
objekts – t.s. zaļā jumta dārzs. Lai to izveidotu, tika 
saremontēta vecās akas vinda, apdarināti akas 
grodi ar kokmateriāliem, izbūvēts jumtiņš un veikta 
tā apzaļumošana ar atbilstošiem zaļojošajiem un 
ziedošajiem augiem).
Uzstādīti bērnu rotaļu elementi (atsperšūpole), atjaunoti 
soliņi un veikta daudzdzīvokļu mājai piegulošās 
teritorijas apzaļumošana.

Nāc, nākdama, vasariņa, visi bērni tevi gaida!

OGRES NOVADS

Pieturvietas  Meņģele atjaunošana
Sabiedriskā transporta pieturvieta ikvienā pagasta centrā 
– arī Meņģelē – ir viens no būtiskākajiem objektiem, kas, 
gluži kā vizītkarte, rada pirmo iespaidu par attiecīgo 
ciematu un pagastu. Līdzīgi kā daudz kur citviet, arī 
Meņģeles pietura laika gaitā bija nolietojusies – betona 
grīda izdrupusi, sienas apzīmētas, soliņu virsma – savu 
laiku nokalpojusi.
Meņģeles aktīvie jaunieši, kas jau vairākkārt sekmīgi 
piedalījušies Ogres novada pašvaldības organizējos 
projektu konkursos, nolēma turpināt aizsākto darbu 
Meņģeles pagasta centra sakārtošanā, īstenojot 
projektu sabiedriskā transporta pieturvietas „Meņģele” 
atjaunošanai un uzlabošanai.

Šogad konkursa ietvaros tika saņemti 59 projektu pieteikumi 
dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītas sfērās, kā, 
piemēram, sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošana, 
daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana un apzaļumošana, 
bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu izveide vai atjaunošana.
Īstenoto 29 projektu vidū netrūka arī oriģinālu un radošu ideju, 
kas pārsteidza un iepriecināja gan vērtēšanas komisiju.

Sanda Zemīte
Ogres novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Par „Gada projektu” Ogres novada vērtēšanas komisija šogad atzina biedrības  
„MĒS attīstībai” īstenoto projektu „Pieturvietas  MEŅĢELE atjaunošana”  
(projekta koordinatore Agnese Jankuna).

59/30  4 000 6 211

Ideja pieturvietas jaunajam dizainam tika rasta turpat 
Meņģelē – šajā pagastā dzimis un bērnības gaitas 
pavadījis rakstnieks Sudrabu Edžus, kas sarakstījis 
visiem labi zināmo grāmatu „Dullais Dauka” – stāstu 
par zēnu, kurš vēlējās uzzināt, kas slēpjas aiz horizonta. 
Grāmatas vāka zīmējums tika pielāgots Meņģelei, 
attēlojot puisēnu, kas pakāpies eglē un raugās uz Ogres 
upi. Lai īstenotu ieceri, tika veikti apjomīgi pieturvietas 
remontdarbi, atjaunojot grīdu, sienas, griestus, soliņu 
un – sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” – pieturvietas 
jumtu; tika izveidots dekoratīvais gleznojums (tā autore – 
māksliniece un vietējā jauniete Roberta Atraste), ierīkots 
papildu apgaismojums, uzstādīta jauna atkritumu 
urna, kā arī vēja aizsargstikls ar pieturas nosaukumu un 
vēstījumu par Dullo Dauku. 
Projekts tika īstenots kā īsts jauniešu komandas darbs, 
kas ne vien nesis lielu gandarījumu visiem iesaistītajiem, 
bet arī padarījis mazliet krāsaināku, patīkamāku un 
drošāku ikdienu ikvienam meņģelietim. Atjauninot 
un labiekārtojot pieturvietu, Meņģelē ir radīts jauns 
apskates objekts, ko atzinīgi novērtē arī pagasta viesi.
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SALACGRĪVAS NOVADS

Turpinot „Sabiedrība ar dvēseli” iedibinātās tradīcijas, 
Salacgrīvas novada dome jau trešo gadu organizē projektu 
konkursu, kas mūsu novadā saucas „Iedzīvotāji veido savu vidi”. 
Pašvaldība ik gadu tam piešķir 5000 EUR. 
2017.gadā konkursā tika saņemti vienpadsmit projektu 
pieteikumi, kurus izvērtējot līdzekļi piešķīra septiņu projektu 
realizācijai, bet viens no tiem diemžēl netika īstenots.

Solvita Kukanovska
Salacgrīvas novada domes 

Projekta koordinatore

11 / 6 5 000 –

Darbosimies kopā savam namam un dzīvespriekam
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Rīgas ielas iedzīvotāji”, projekta vadītāja Alla Tretjakova, 
Svētciemā, realizēja projektu „Darbosimies kopā savam namam un dzīvespriekam”. 

Teritorijā starp daudzdzīvokļu mājām, kas daudzus 
gadus bijusi nekopta, izveidota atpūtas vieta – laukums 
bērniem un pieaugušajiem – ar soliņiem, galdu, smilšu 
kasti, šūpolēm, ugunskura vietu, šūpuļtīklu, un basketbola 
groziem. Šo laukumu no blakus esošajiem mazdārziņiem 
norobežos iestādītais dzīvžogs.

Iedzīvotāju grupa „Pērnavas viļņi”, projekta vadītājs 
Kristaps Soms-Tiesnesis, starp daudzdzīvokļu mājām 
Viļņu un Pērnavas ielās Salacgrīvā, atjaunojusi tur jau 
kādreiz bijušo rotaļu laukumu, no jauna uzstādot soliņus, 
veļas žāvētavu, kāpšanas sienu, līdzsvara trenažieri, 
ierīkojot smilšu kasti un atjaunojot šūpoles. 

Dzīks 2003, projekta vadītāja Lauma Zirdziņa, Tirgus 
ielā 3, Salacgrīvā iekārtoja jauku atpūtas vietu, dodot 
tai nosaukumu „Atpūtas vieta zem kastaņām”. Bijušās 
bedres – smilšu kastes vietā nu iekārtota krāšņa puķu 
dobe ar augiem un krūmiem, pie kuras ir soli, galdiņš, 
šūpuļkrēsls, uzstādītas betona apmales un uzlikts bruģis. 
Aktīvie Korģenes iedzīvotāji, īstenojot savu projektu, 
labiekārtoja atpūtas vietu pie Primma ezera, uzstādot 
tur galdu un solus, projekta vadītāji Kristiāna Bisniece un 
Matīss Bisnieks. 

Liepupē, daudzdzīvokļu mājas „Kristiņi” iedzīvotāju 
grupa, projekta vadītāja Ira Janiša, arī bija padomājusi 
par savas mājas mazākajiem un realizējot projektu 
uzstādīja četru veidu šūpoles, līdzsvara stieni, smilšu 
kasti un soliņus.
Iedzīvotāji no Sniedžu mājām, projekta vadītājs Valdis 
Dārznieks, izlietojot piešķirto finansējumu, turpināja 
pagalma labiekārtošanas darbus – izlauza celmus, iztīrīja 
grāvjus, uzveda melnzemi, uzstādīja apmales ierīkotajai 
stāvvietai un veica apzaļumošanas darbus.

MĀLPILS NOVADS

Šī gada vasarā projektu konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros 
tika iesniegti 5, bet īstenoti 4 iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko 
īstenoja 30 dalībnieki. Kopumā projektu īstenošanā tika iesaistīti 
ap 106 iedzīvotāju, tai skaitā ap 30 bērnu un jauniešu. 
Mālpils novada dome konkursam 2017.gadā atvēlēja 5000 EUR. 
Lietainās vasaras dēļ vairāki darbi neīstenojās tā, kā iecerēts 
sākumā, bet projektu dalībnieki darīja visu iespējamo.

Ieva Pauloviča
Mālpils novada domes 
Projektu koordinatore

5 / 4 2 883 75

Reiz vientuļā krastā...
Projekta ietvaros noorganizēts atpūtas vakars Mālpils novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem, 
kuru saknes ir Kurzemē. Pasākuma īpašie viesi bija Suitu sievas un vīri. Atpūtas vakara 
īpašais ēdiens – sklandrauši, kas atvesti no Alsungas.

Mēs – Krasta ielai 2
Projekta ietvaros atjaunots bērnu rotaļu laukums Krasta 
ielā 2 – ir uzlikts jauns jumta segums Bērnu namiņam, 
atjaunots namiņa krāsojums, zemē ieraktas jaunas riepas, 
sakārtota smilšu kaste, uzlabota augsne puķu dobei.
Ziedu groza atjaunošanas darbi pārlikti uz 2018.gada 
pavasari.

Mēs – Sidgundai
Projekta ietvaros labiekārtota teritorija pie veikala 
„Kokles” Sidgundas ciema centrā – atjaunotas puķu 
dobes. Pie veikaliem „Kokles” un „Viesturi” iecerētos 
informācijas stendus, kas ir kvalitatīvi un ērti, sponsorējis 
SIA „Ala Lignea”.

Atklāj Mālpili no jauna!
Projekta ietvaros tika organizēts jauniešu saliedētības un 
aktivizēšanas pasākums pārgājiena formā. Neskatoties 
uz sliktajiem laikapstākļiem (lietus), pārgājiens notika, 
un projektā piedalījās 25 jaunieši vecumā no 14 līdz 30 
gadiem.
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Beverīnas novada  
biedrība 

„Beverīnas ūdeņi”

Veicināšanas balvām izvirzīti 3 projekti:

Amatas pagasta pensionāru 
biedrība „Dzīvesprieks”

Kocēnu novada iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa 

„Savam novadam”

174 / 141   131 847   105 569

Vairākus gadus redzot un vērtējot iedzīvotāju realizētos 
projektus ik pa laikam piezogas doma, ko gan jaunu vairs 
var izdomāt, tomēr, katru gadu arvien nākas secināt, ka 
var un arī 2017. gads šajā ziņā nebija izņēmums. Projektu 
idejas mainās, protams, ir tēmas, kas gadu no gada 
atkārtojas, bet tas ir izskaidrojams arī ar to, ka sabiedrības 
vajadzības ir gana pastāvīgas – rotaļu laukumu vajadzēs 
kā šodien tā rīt, sakārtotākā vidē cilvēki arī gribēs dzīvot 
arvien. 2017.gada decembrī tiekoties ar pašvaldību 
projektu speciālistiem reģiona labāko projektu atlasē 

atkal sapratām, ka mūsu iedzīvotāji ir radoši, viņi zina 
ko grib un zina, kā to iegūt, viņi grib un māk sadarboties 
kopīgā mērķa sasniegšanā. Vēl vēlos piebilst, ka šajā 
konkursā nekad nav bijis labu un sliktu projektu, jebkura 
iedzīvotāju realizēta iniciatīva ir augstu vērtējama, līdz ar 
to atrast tos reģiona sešus labākos ir gana grūti. 
Tomēr tas ir izdarīts un atliek vien redzēt vai citu reģionu 
iedzīvotāji 2018. gada 10. martā, kad piedalīsimies 2017.
gada projektu noslēguma pasākumā, domās līdzīgi 
mums.

Vidzemes 
plānošanas reģions

 Līgatnes novada 
iedzīvotāju grupas 

projekts  
„3 SAUJAS KINO”

 Cēsu novada 
Viestura 

un Turaidas 
ielas apkaimē 

realizē pagalma 
labiekārtošanas 

projektu

Pārgaujas novada 
māksliniecisko 

kolektīvu projekts 
„Trijdekšņu izgatavošana 

novada mākslas 
kolektīviem”

Vadoties pēc Latvijas dalījuma plānošanas reģionos, Vidzemei pieskaitāmas 
26 pašvaldības. Profesionālajā apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
kā biedri no šīm pašvaldībām joprojām iesaistījušās 17. Šis rādītājs 
vidzemniekus ierindo pirmajā vietā starp reģioniem apvienībā pārstāvēto 
pašvaldību skaita ziņā.
2017.gadā no visām apvienībā iesaistītajām 17 Vidzemes pašvaldībām 
sabiedrības iniciatīvas projektus realizēja un aktīvi apvienībā darbojās jau 
13 pašvaldības – Alūksnes, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes un Strenču 
novadi. Un visu šo pašvaldību aktīvajiem iedzīvotājiem kopīgiem spēkiem, 
protams, saņemot savu pašvaldību atbalstu ir izdevies realizēt 141 projektu. 
Tātad mūsu reģions arī 2017.gadā ir kļuvis ģimenēm draudzīgāks, sakoptāks, 
izzinātiem vēstures stāstiem, patriotiskākiem iedzīvotājiem, priecīgiem 
bērniem un visādiem citiem labumiem bagātāks. Vidzemes iedzīvotāji ir 
iemācījušies ne tikai saņemt, bet arī dot un veidot savu vidi paši. Nav šaubu 
- ne vienmēr tas ir viegli, bet tai pat laikā iepazīstoties ar projektu realizētāju 
pieredzi, aizvien biežāk nākas secināt, ka to, kas nemaz tik viegli nav nācis, 
iedzīvotāji novērtē daudz vairāk un lieto saudzīgāk.
Un tā, šogad žūrijā nonācām pie trīs Vidzemes projektiem, kurus nominējām 
cīņai par trīs reģiona labāko projektu titulu, kā arī pie vēl trim, kas, mūsuprāt, 
par savu veikumu ir pelnījuši veicināšanas balvas.

Evija Zurģe
Vidzemes reģiona koordinatore

evija.zurge@inbox.lv

QR kods, kas mobilajā ierīcē 
atver mājas lapu ar tabulu par 
visiem Vidzemes plānošanas 

reģiona projektiem

http://sdl.lv/4-2/
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Alūksnes novada pašvaldība ir pārliecinājusies, ka 
nevalstisko organizāciju aktivitāte ir ļoti nozīmīga 
novada kopējai izaugsmei, tādēļ jau vairāku gadu 
garumā atbalsta sabiedrības iniciatīvas.
Pašvaldība augstu novērtē un pateicas visām 
nevalstiskajām organizācijām, kuras šajos gados 
ir sagatavojušas un īstenojušas visdažādākos 
projektus, kas ir nesuši labumu mūsu kopīgajai 
dzīves vietai – Alūksnes novadam!

Mazā NVO skola

Lai nevalstiskais sektors novadā rastu jaunus radošus 
risinājumus, attīstītu sadarbības prasmes, apgūtu 
zināšanas efektīvas darbības, finanšu plūsmas plānošanai 
un cilvēku piesaistei, biedrība „Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centrs” kā resursu un atbalsta 
organizācija citām novada nevalstiskajām organizācijām 
ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenoja izglītojošu 
projektu „Mazā NVO skola”. 

Projekta laikā tika organizēti divi semināri – darbnīcas 
NVO biedriem un brīvprātīgajiem, piesaistot augsta 
līmeņa pasniedzējus - pieredzējušu radošās domāšanas 
semināru, apmācību un darbnīcu vadītāju Vitu Brakovsku, 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktori 
un neformālās izglītības treneri Madaru Ūlandi, kā arī 
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjus. 
Kopā ar V. Brakovsku projekta dalībnieki centās 
saskatīt sevī radošumu un iepazīt jaunus veidus, kā 
izvilināt no sevis pārsteidzošas, radošas lietas. Par 
nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību un 
finanšu organizēšanu savukārt ar dalībniekiem runāja 
M. Ūlande un Valsts ieņēmumu dienesta speciāliste Nata 
Meģe. Projekta laikā nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
individuālie interesenti un pašvaldību pārstāvji saņēma 
arī individuālas konsultācijas par dažādiem ar NVO 
darbību saistītiem jautājumiem. 

Ozolu mantojums paaudžu paaudzēs

Kultūrvēsturiskais mantojums ir viena no Alūksnes 
novada bagātībām un ar to cieši saistīts ir arī vācu tautības 
mācītājs Ernsts Gliks. Viņa veikums ir nozīmīgs ne tikai 
Alūksnes novadam, bet visai Latvijai kopumā izglītības 
un garīgās izaugsmes ziņā. Dzīvodams Alūksnē, mācītājs 
paveica vienu no sava mūža nozīmīgākajiem darbiem – 
pirmo reizi latviešu valodā iztulkoja Bībeli. Par godu tam 
mācītājmuižas parkā Gliks iestādījis divus ozolus, kas tur 
zaļo vēl šobaltdien un ir kļuvuši par vienu no Alūksnes 
simboliem.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta 
biedrība, īstenojot projektu “Ozolu mantojums paaudžu 
paaudzēs”, parūpējās par to, lai jaunajā paaudzē veicinātu 
patriotismu un savas dzimtās vietas piederības izjūtu, 
padziļinātu skolēnu un arī pilsētas iedzīvotāju un viesu 
zināšanas par vēsturiskajām norisēm, kā arī nodrošinātu 
piemiņas saglabāšanu. Biedrības projekta laikā sakopta 
piemiņas vietas apkārtne, pats akmens un uz tā esošā 
plāksne attīrīta no apsūnojuma. Pie jaunajiem ozoliņiem 
izvietotas īpaši gatavotas norādes no koka, kas apliecina 
katra ozoliņa stādīšanas gadu un tā stādīšanā piedalījušos 
personu vārdus un uzvārdus.

ALŪKSNES NOVADS

Vasaras skola Romeškalna muižā

Alūksnes novada Veclaicenes pagasts atrodas Igaunijas 
pierobežā. Tā ir unikāla teritorija, kas atpazīstama ar tās 
ainavisko dabu un tradīcijām bagāto igauņu – latviešu 
pierobežas sadzīvi. Daļa Veclaicenes pagasta senos laikos 
ir piederējusi Igaunijai, un iedzīvotāji šeit runājuši igauņu 
valodas veru dialektā. Pērn Latviešu – igauņu kultūras 
biedrība Stīga – Keel ar Alūksnes novada pašvaldības 
un sadarbības partneru Igaunijā atbalstu Veclaicenē 
īstenoja īpašu projektu „Vasaras skola Romeškalna muižā”. 
Tā bija vasaras skola ar sazināšanos Dienvidigaunijas jeb 
veru dialektā, dažādām radošām nodarbēm, starpvalstu 
sadraudzību un sadarbību. 
Vasaras skolas dalībnieki pētīja, izzināja, mācījās un 
apzināja veru dialekta pielietojumu mūsdienās abās 
valstīs, kā arī iepazina Veclaiceni un Alūksnes novadu, tā 
kultūras mantojumu un dabas bagātības.

Alūksnes novada pašvaldība jau vairākus gadus piešķir 
līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām  sabiedriski 
nozīmīgu projektu īstenošanai. 
2017. gadā pašvaldība atbalstījusi un līdzfinansējusi 23 
nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus piecās dažādās 
jomās – kultūra (9), izglītība (4), sports (2), vide (4) un 
sociālā joma un veselība (5 projekti).

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Protams, ikviens projekts ir nozīmīgs un katram no tiem ir sava mērķauditorija, savs īpašais 
pienesums Alūksnes novadam un tā iedzīvotājiem, tomēr šoreiz iepazīstināsim sīkāk ar trim 
dažādiem 2017. gadā īstenotiem projektiem.

24 / 23 11 818 13 913

Vasaras skolas dalībniekiem bija iespēja piedalīties 
vairākās lekcijās par vēsturi, valodu, dalīties pārdomās 
par pārrobežu sadarbību un to, cik viegli ir saglabāt 
igauniskumu Veclaicenē. 

Filmiņa šobrīd skatāma 
Veclaicenes pagasta kontā 
facebook.com 

(Skatīt datorā vai  
mobilajā ierīcē!)

Gan mazajiem, gan arī lielajiem interesentiem notika 
radošās darbnīcas keramikā, floristikā, apgleznošanā. 
Kamēr pieaugušie diskutēja par nopietnām tēmām, 
bērni tai laikā veidoja multiplikācijas filmu „Vecais velns 
un Dieviņš dala zemi”, kas ieskaņota divās valodās – 
veru dialektā un Alūksnes pusei raksturīgajā malēniešu 
izloksnē.

https://www.facebook.com/Veclaicenespagasts/videos/1377299569049197/
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Izstādes „Nītaures likteņstāsti” izveide

Biedrība “Āraišu biedrība” īstenoja 
projektu “Darbīga, radoša kopiena 
- ieguldījums vietas pievilcībā un 
plašākā mērogā!”.
Projekta ietvaros rīkoja gleznošanas 
plenērus Āraišu ainiņas.
Āraišnieku sporta spēles aktivizēja 
un apvienoja dažāda gadagājuma 
kopienas iedzīvotājus. Tika iegūtas 
pirmās iemaņas airējot uz SUP 
dēļiem.

Biedrība “Nītaureņi” projekta ietvaros 
izveidoja izstādi no iepriekšējos 
projektos apkopotās informācijas 
par Nītaures vēsturi, notikumiem un 
cilvēkiem.
Projekta ietvaros tika izveidota 
arī Nītaures iepazīšanas spēle 
(lielformāta grīdas spēle), kurā 
ietverti dažādi Nītaures skati, 
notikumi, personības un uzdevumi, 
kas spēlētājiem jāveic.

Darbīga, radoša kopiena - ieguldījums vietas pievilcībā un plašākā mērogā!16 / 14 6 693 984

AMATAS NOVADS

Amatas pagasta seniori Latvijas simtgadei
Rakstniece Melānija Vanaga, dzīvodama Amatas 
pagastā, vairāku gadu garumā pētīja pagasta vēsturi, 
vāca informāciju par mājām un tajās dzīvojošajām 
dzimtām. Materiāli ir apkopoti pierakstu grāmatās. Kopš 
M.Vanaga pētīja vēsturi, ir pagājis laiks, mainījušies 
iedzīvotāji, risinājušies dažādi notikumi, tādēļ būtu 
interesanti aktualizēt informāciju par Amatas pagasta 
mājām, papildināt vēsturiskos stāstus ar informāciju par 
mūsdienām. 
Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību Amatas pagasta māju vēstures apzināšanā un 
dokumentēšanā.
Apkopota vēsturiska informācija par 150 Amatas 
pagasta mājām, apraksti papildināti ar fotogrāfijām un 
materiāliem no iedzīvotāju personīgajiem arhīviem.
Māju un mājvietu apsekošana veitka 7 maršrutos – katra 
darba grupa apsekošanu veica pēc individuāla plāna. 
Kopumā, apsekošanā un foto materiālu sagatavošanā, 
iesaistīts 21 dalībnieks, atsevišķu bijušo mājvietu 
atrašanā iesaistīti 5 brīvprātīgie.

Amatas novada pašvaldība projektu konkursu nevalstiskajām 
organizācijām rīkoja jau sesto gadu.  Projekti un to ietvertās 
aktivitātes tika īstenotas visos piecos Amatas novada 
pagastos, kā arī aptvēra visplašākās mērķgrupas – bērnus, 
jauniešus, pieaugušos, seniorus, gan arī dažādas jomas – 
kopienas saliedēšanas pasākumus, mākslas un jaunrades 
aktivitātes, sporta norises un vēstures apzināšanu.

Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības

Projektu vadītāja

 2017.gadā salīdzinoši vairāk bija tādi projekti, kas  ir iepriekš īstenoto projektu 
turpinājums, attiecīgi projektu pēctecība nodrošina lielāku ieguldījumu vietējā kopienā 
un tie kļūst ne tikai saturīgāki, bet arī jēgpilnāki.

Projekta 2. kārta turpināsies līdz Latvijas simtgadei 
un noslēgsies ar semināru. Projekta turpinājumā tiks 
precizēts, kādus materiālus par konkrētu māju un dzimtu 
ir apkopojusi M.Vanaga, kādi materiāli un par kuru laika 
posmu ir nepieciešami, tiks vākti atmiņu stāsti, ģimeņu 
fotogrāfijas, informācija no arhīva un mājas grāmatām, 
dažādu gadu preses publikācijas. Savāktie materiāli tiks 
publiskoti 2018. gada septembra seminārā. 
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BURTNIEKU NOVADS

Vides attīstības projektu konkurss trīs gadu laikā, kopš tā 
pirmās izsludināšanas 2015. gadā, ir izveidojies par stabilu 
veidu, kā pašvaldība rosina aktīvos iedzīvotājus iesaistīties 
savas apkārtējās vides pilnveidošanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. Salīdzinot ar citiem gadiem, arī šoreiz visnotaļ 
aktīvi bijuši novada vecāki, lai viņu atvasēm būtu sakārtoti 
rotaļlaukumi. 

Elīna Tetere
Burtnieku novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

28 / 18 7 770 500 

Priecē, ka cilvēki ik gadu izvēlas sakopt pieminekļus, labiekārtot parkus, veidot krāšņumu 
dobes, iekārtot atpūtas un sporta vietas. Trīs gadu laikā ir saņemtas dažādas idejas, kuras 
tiek īstenotas, ieguldot ne tikai finansējumu, bet arī brīvprātīgu darbu. Gribētos ticēt, 
ka šis projekta konkurss ne tikai veicina to, ka Burtnieku novads top arvien skaistāks un 
sakoptāks, bet arī saliedē iedzīvotājus, kuriem jāsanāk kopā, lai īstenotu savu ideju.

Bruģēta celiņa izveide
Burtnieku novada pašvaldībā 
par veiksmīgāko atzīts Burtnieku 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
projekts, kura ietvaros izveidots 
bruģēts celiņš, lai uzlabotu 
apmeklētāju iekļūšanu baznīcā. 
Draudze celiņa izveidei ieguldīja 
vairāk nekā sākotnēji tika paredzējusi, 
lai baznīcas apmeklētājiem piekļuve 
ēkai būtu ērtāka. 

Seši projekti Burtnieku novadā tika realizēti, lai bērniem un jauniešiem būtu 
iespēja kvalitatīvi un saturīgi pavadīt savu laiku – izveidoti pieci rotaļlaukumi 
un aktīvās atpūtas vieta pie Valmiermuižas zirgu staļļa. Sagaidot Matīšu Sv. 
Matveja baznīcas 330 gadu jubileju, baznīcas dārzā iekopta krāšņumu dobe. 
Izveidots ugunsdzēsēju komandas treniņu laukums un atpūtas vieta Sedas upes 
krastā. Lizdēnu ciema daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā atjaunota atpūtas un 
sporta vieta. Sakopta vieta ap piemiņas akmeni komunistiskā terora upuriem 
un ap dzejnieka Viļa Ciedriņa piemiņas vietu. Uzstādīts informatīvais stends un 
norādes „Veselības takā”, Valmieras pagastā. Uzsākta dendroloģisko stādījumu 
atjaunošana Burtnieku muižas parkā, kā arī kopā ar Burtnieku Ausekļa 
pamatskolas skolēniem un ģeogrāfijas skolotāju Ingu Kļaviņu tiek veikta izpēte, 
lai sagatavotu informāciju par īpašajām Burtnieku parka koku sugām.

Visi celiņi līdz šim bija ar grants 
segumu. Burtnieku evaņģēliski 
luteriskā baznīca un tai līdzās esošā 
mācītājmuiža ir Valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi, kurus gadā 
apmeklē ap 2700 apmeklētājiem, 
no kuriem ap 960  ir tūristi. Draudze 
ar šo projektu ir būtiski uzlabojusi 
piekļūšanu baznīcai un parūpējusies 
par apmeklētāju ērtībām.

BEVERĪNAS NOVADS

Nu jau gandrīz desmit gadus Beverīnas novada 
iedzīvotājiem bijusi iespēja īstenot savas idejas atbilstoši 
„Sabiedrība ar dvēseli” pamatprincipiem. 
Priecājamies, ka projektu pieteikumu skaits turpina pieaugt, 
pieteiktās idejas kļūst pamatīgākas un „ilgspēlējošākas”, 
vairāk ieceru piesaka stiprā dzimuma pārstāvji.

Linda Krūmiņa
Beverīnas novada pašvaldības 

Projektu vadības speciāliste

11 / 10 4 735 571

Šogad konkursā tika atbalstītas desmit projektu idejas – jau tradicionāli atbalstu saņēma 
pasākumi „Kaimiņu būšana” (biedrība „Beverīnas amatnieki”) un „Baznīcu nakts Trikātas 
baznīcā” (Trikātas Ev. lut. draudze). Brenguļu mednieku klubs īstenoja medniekmājas 
remontdarbu 2.  kārtu, bet Trikātas mednieku klubs uzbūvēja jaunu malkas novietni. 

Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība 
Beverīnas novadā

Par novada interesantāko projektu konkursa komisija 
šogad atzina biedrības “Beverīnas ūdeņi” projektu 
“Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes 
attīstība Beverīnas novadā”, kura ietvaros biedrības 
biedri, rūpējoties par vides labiekārtošanu, sadarbībā 
ar vietējo amatnieku izgatavoja un uzstādīja 15 dabas 
objektu nosaukumu zīmes Abula krastos.
Jāpiebilst, ka zīmes ir tik kvalitatīvas, ka izskatās gluži 
kā veikalā pirktas. Laivotājiem un citiem Abula krasta 
pētniekiem nu iespējams pievērst uzmanību dabas 
objektiem ar tādiem nosaukumiem kā Kundzēna avots, 
Dārdenis, Baroneses kurpīte, Lejoles krāces, Klimpu iezis 
un citi. Biedrības biedram Eduardam Laurim ir aizraujošs 
stāsts par katru no objektiem un tā nosaukuma rašanos. 
Plānots, ka šie stāsti tiks apkopoti un publicēti novada 
mājas lapā. Biedrības biedri cer nākamgad turpināt 
darbu pie zīmju uzstādīšanas, jo interesantu objektu 
upes krastos vēl daudz, kā arī iekārtot taciņas, lai šie 
objekti būtu pieejami ne tikai no upes. 

Dzīves vides uzlabošanu turpināja Trikātas „Lazdukalnu” 
mājas iedzīvotāji, veicot kāpņu telpas logu nomaiņu, un 
Trikātas pirmsskolas audzēkņu vecāki, uzbūvējot namiņu 
bērnu rotaļu laukumā. 

„Līču” iedzīvotāji īstenoja ieceri par gludu futbola laukumu 
un jauniem futbola vārtiem. 
Īstenoti kaimiņu sadarbības projekti – Brenguļos „Rudiņu” 
un „Židavu” māju iedzīvotāji kopīgiem spēkiem uzlaboja 
ceļa segumu, bet Cempos „Jaunvāles pamatskolas” un 
„Jaunceltnes” māju iedzīvotāji izbūvējuši bērnu rotaļu 
laukumu.
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Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums
Viestura un Turaidas ielu apkaime Cēsīs ir izveidojusies 
par ļoti attīstītu un ērtu dzīvojamo rajonu. Tur ir attīstīta 
infrastruktūra – 6 no 7 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
ir nosiltinātas un tām ir veikti energoefektivitātes darbi, 
izbūvētas ir pazemes atkritumu uzglabāšanas tvertnes, 
māju apkārtnē ir plaša zaļā zona. Šīs dzīvojamās mājas 
patīkamā dzīves vide – netālu no pilsētas centra un 
vienlaikus blakus Gaujai un mežiem, kas paver daudz 
iespējas brīvā laika pavadīšanai dabā. Iepriekšminētais ir 
iemesls kāpēc daudzas ģimenes ar bērniem izvēlās dzīvot 
šajā apkaimē.

Apzinoties to, ka esošais bērnu laukums ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, māju iedzīvotāji vienojās par projekta rakstīšanu 
jauna bērnu laukuma izveidošanai ar pašvaldības 
līdzfinansējumu. Tika uzrunāti māju vecākie un iedzīvotāji, 
kas izrādīja aktīvu interesi, un ar māju pārvaldnieka 
palīdzību tika sagatavots projekta pieteikums. 

Projektā piedalījās 7 dzīvojamās mājas, 292 dzīvokļi 
un 461 iedzīvotāji – nav joka lieta projekta pieteikuma 
protokolam gūt apstiprinājumu no visiem dzīvokļiem par 
plānotajām aktivitātēm! Projekta sasniedzamais mērķis 
bija bērnu rotaļu laukuma papildināšana ar četriem 
drošiem, standartiem atbilstošiem objektiem, tādējādi 
veicinot bērnu aktīva laika pavadīšanu māju tuvumā.

Ieguvums pēc šī projekta nav tikai labiekārtota teritorija, 
bet arī ietaupīta nauda, jo darbs paveikts ar pašvaldības 
līdzfinansējumu, gūta pieredze sabiedrisko projektu 
realizēšanā, saņemts novērtējums no pašvaldības un 
māju pārvaldnieka (dāvana, kas papildinās pagalma 
labiekārtošanu). Taču pats būtiskākais ieguvums ir tas, 
ka, īstenojot projektu, kaimiņiem bija iespēja savstarpēji 
iepazīties, sadraudzēties un pašu rokām veidot vidi ap 
mājām. Līdz ar to, kā projekta noslēgums 2017. gada 
septembrī tika rīkoti apkaimes Kaimiņu Svētki – diena, kad 
nosvinēt paveikto un iespēju būt kopā. Svētku rīkošanā 
piedalījās katrs, kurš bija gatavs dienu pavadīt kopā – 
kāds ar mūzikas instrumentu, cits ar galda spēlēm vai 
izdomātām aktivitātēm, un ikviens  ar cienastu kopējam 
galdam. 

Galvenie secinājumi pēc projekta ieviešanas: 
lai īstenotu šādu projektu ir jābūt kādam 
iniciatoram/ koordinatoram,
aktīvi māju vecākie ir neatsverami,
māju pārvaldnieka atbalsts un pacietība,
jāvelta krietna deva laika un enerģijas, taču 
ieguvums un gandarījums ir grandiozs. 

CĒSU NOVADS

Cēsu novada pašvaldība ik gadu īsteno vairākus iedzīvotāju 
iniciatīvu un līdzdalības projektus: 

Daudzdīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, 
Kultūras projekti,
Iedzīvotāju iniciatīvu platformas www.cesuprojekti.lv. 

Šādi sniedzot ikvienam aktīvam iedzīvotājam iespēju īstenot 
savas idejas daudzveidīgās formās.

Sanita Breikša
Cēsu novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas  
Projektu koordinatore

Lai veicinātu iedzīvotāju savstarpēju sadarbību un atklātību projektu iesniegšanas un 
vērtēšanas procesā, Cēsu novada pašvadība sadarbībā ar publisko privāto partnerību 
„Zied Zeme” 2017.gadā sākumā izveidoja tiešsaistes projektu iesniegšanas un finansējuma 
piesaistes platformu cesuprojekti.lv, kas veidota uz platformas „Projektu Banka” bāzes, 
tādējādi transformējot „Sabiedrība ar dvēseli” konkursa pieeju mūsdienīgākā formātā, 
paredzot iespēju iesniegt un uzsākt projektu neierobežoti visa gada garumā. Platformā 
finansējumu ir savākuši 2 projekti – Cēsu Disku golfa parka izveide un Jauniešu dienas 
organizēšana 1.septembrī, Cēsu pils parkā.

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas konkursā, kura mērķis ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem savas apkārtējās vides 
veidošanā, tika iesniegti un īstenoti 12 projekti kopsummā par 60 000 EUR. Iedzīvotāji galvenokārt īsteno tādas aktivitātes kā gājēju 
celiņu izveide un remontdarbi, ielu labiekārtošana, pagalmu elementu un bērnu rotaļu laukumu izveide. 
Šo projektu priekšrocība ir tajā, ka  vides veidošana veicina visu pagalma iedzīvotāju informētību, kā arī nereti veicina iesaisti un 
papildus aktivitātes pēc projekta ieviešanas. Par 2017.gada labāko Cēsu novada projektu ir atzīts projekts „Viestura un Turaidas ielu 
Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums”.

Fotogalerija no Cēsu „Projektu Bankas“ projekta – Jauniešu dienai 15

32 / 29 70 617 41 295
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LĪGATNES NOVADS

Informācijas un atpūtas vietas 
izveide pie Ķempju baznīcas

Šo projektu realizēja biedrība „Ignatius”.  Projekta ietvaros 
tika izveidota informācijas un atpūtas vieta pie Ķempju 
baznīcas, sakārtota baznīcas apkārtne, piesaistot novada 
iedzīvotājus. „Īstenojot šo projektu, mēs vēlējāmies, 
lai iedzīvotājiem un viesiem, kuri šeit ierodas laikā, kad 
baznīca ir atvērta, ir vieta uzzināt informāciju un atpūsties. 
Izvietojām soliņus, informācijas stendu un velo novietni. 
Ķempju draudze un biedrības locekļi ir novada iedzīvotāji, 
kam ir svarīga sakārtota vide novadā, kā arī biedrībai 
bija būtiski izveidot līdz šim pie novada sakrālā kultūras 
pieminekļa iepriekš nebijušu informācijas un atpūtas vietu”, 
stāsta projekta vadītāja Laila Bankava.

Līgatnes pagasta Ķempjos pie Ķempju baznīcas tika izveidota 
informācijas un atpūtas vieta, atjaunota Mitoloģijas taka 
Līgatnes novada Skaļupēs, uzstādīta bērnu rotaļu māja Līgatnes 
pilsētas Remdenkalnā, papildināts bērnu rotaļu laukums 
Līgatnes novada, Augšlīgatnē, Ošu ielas dzīvojamo māju rajonā, 
nodrošinātas Līgatnes māmiņu kluba nodarbības un veiksmīgi 
noorganizēti brīvdabas kinoseansi augusta mēnesī.

Daina Tērauda
Līgatnes novada dome 

Projektu vadītāja

7/6  4 347 1 145

Mitoloģijas pastaigu takas atjaunošana
Projekta rezultātā ir izveidota patīkama un baudāma taka ikvienam iedzīvotājam un viesim. 
Projekta aktivitātēs tika iesaistīti vietējā uzņēmuma „Rehabilitācijas centrs – Līgatne” darbinieki 
un brīvprātīgie no Ādažu militārās bāzes. Kā min projekta realizētāji, projekta rezultātā ir 
uzlabota dzīves kvalitāte fiziskajā un veselības jomā Līgatnes novadā, kā arī tika veicināta 
novada iedzīvotāju iniciatīva un atbildība par savu dzīves vidi.

Spēļu laukums Ošu ielā
Augšlīgatnes mikrorajona iedzīvotājiem un tā viesiem ir 
iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku rotaļu un atpūtas laukumā. 
Projekta ietvaros tika izveidota sajūtu taka, līdzsvara taka, 
kas sastāv no 6 līdzsvara elementiem, labirints, minifutbola 
vārti, daļēja teritorijas norobežošana iekļūšanai ar auto 
transportu, kā arī atpūtas soliņš. 

Projekta vadītājs Pēteris 
Kaļva stāsta: „Tika saliedēta 
mikrorajona ieinteresēto 
personu grupa, kas kopīgi 
realizēja šo projektu veicot 
brīvprātīgo darbu. Realizētais 
projekts atstās pozitīvu 
ietekmi uz sabiedrības 
attīstību ilgtermiņā, jo visas 
aktivitātes tika veidotas 
domājot par to ilgmūžību. 
Bērnu un iedzīvotāju 
aktivitātes rotaļu laukumā 
ir sezonālas, tāpēc vislielāko 
projekta ieguvumu varēs 
izjust gada siltajos mēnešos 
turpmāko gadu garumā.”

3 saujas kino
Līgatnē Spriņģu ielas 11 mājas pagalmā četras nedēļas 
nogales darbojās brīvdabas kinoteātris, kur tika 
demonstrētas bezmaksas augstas kvalitātes filmas. 
Projekta realizācijā tika iesaistīti gan vietējie iedzīvotāji 
gan vietējās organizācijas un vietējie uzņēmēji. Vietējie 
iedzīvotāji nodrošināja apskaņošanas sistēmu, iniciatīvas 
grupas draugi un atbalstītāji palīdzēja ekrāna būvniecībā, 
„Līgatnes vīna darītava” atklāšanas seansā cienāja ar 
vīnu, Kultūras un tūrisma centrs palīdzēja ar sēdvietu 
nodrošināšanu.

KOCĒNU NOVADS

Mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās

Par dalību Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” organizētajā konkursā Kocēnu novada 
dome izvirzīja iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Savam 
novadam” projektu „Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās 
(1.solis)”, projekta vadītāja Ineta Amoliņa.

Anta Šulmeistare-Tupreine
Kocēnu novada domes

Attīstības nodaļas  
vadītāja vietniece

Projekta mērķis bija radīt interesantu, atraktīvu, izzinošu, estētiski baudāmu brīvdabas 
mākslas galeriju bijušā Caurumkroga drupās (tagad Saulītēs), vietā, kurā piedzimis un 
savu bērnību pavadījis pirmais latviešu profesionālais mākslinieks - portretists J. S. Roze 
(1823-1897). Galerijā izvietotas J. S. Rozes gleznu reprodukcijas, neliels mākslinieka 
dzīves stāsts, un tā ir atvērta septiņas  dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī.

13/6  4 185 682  

2017.gada vasaras tūrisma sezonā norisinājās 
akcija „Simtgades dārgumi“, kuras ietvaros dažādos 
kultūrvēsturiskos objektos bija izvietoti „slēpņi” 
(geocaching) punkti. Viens no tiem bija Caurumkrogā. 
Tikai akcijas periodā vien Caurumkrogā tika reģistrēti 
170 dalībnieki.  Vislabākais vērtējums ir apmeklētāju 
atsauksmes: „Fantastiska vieta! Šī vieta man ir atklājums, 
jo ne velti patika vislabāk no 100-gades dārgumu sērijas. 
Lieliska, nereāla vieta, ierodoties neizpalika pārsteiguma 
moments. Ļoti skaisti. Tiešām interesanta vieta un kur nu 
vēl ekspozīcija! Vieta apmeklējuma vērta, sakārtota un 
interesanta daudziem apmeklētājiem. Noteikti iesaku šeit 
iegriezties. Neticēju, kamēr neieraudzīju - gleznas brīvā dabā.“

Projektu ar Kocēnu novada pašvaldības atbalstu īstenoja 
iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Savam novadam” sadarbībā 
ar zemes īpašnieku Leonu Laitānu un ainavu arhitekti 
Vinetu Radziņu. Kopīgā darba rezultātā ar nelieliem 
līdzekļiem tika veikta drupu revitalizācija un izveidots 
jauns vides objekts tūristiem – brīvdabas mākslas galerija. 
Sakoptajā  vietā jau notika Muzeja nakts pasākums, 

regulāri šo vietu apmeklē organizētas ekskursantu grupas, 
velotūristi  un citi interesenti.
2018.gadā galerija tiks papildināta ar mākslinieka J. S. 
Rozes māsas dēla Staņislava Jāņa Birnbauma (1863-1944) 
gleznu reprodukcijām, kā arī ieplānoti jauno mākslinieku 
plenēri (sadarbībā ar  Valmieras mākslas vidussskolas 
pedagogiem un audzēkņiem).

Projekta īstenotājiem ir gandarījums par paveikto 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, un cilvēku 
atsaucība mudina realizēt jaunas radošas iniciatīvas. 
„Smelies spēku Kocēnu novadā!”.
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PRIEKUĻU NOVADS

Mēs sabiedrībai
Projekta mērķis: radīt drošu un sakārtotu vidi, labiekārtojot 
un nodalot divas atšķirīgas zonas daudzdzīvokļu mājas 
pagalmā, kas uzlabos dzīves kvalitāti Mārsnēnu pagastā.
Daudzdzīvokļu mājai „Saulrieti’’, Mārsnēnos nebija 
pieejams sakārtots laukums starp bērnu rotaļu zonu un 
automašīnu novietošanas zonu mājas pagalmā. Projekta 
īstenošanas rezultātā tika labiekārtots laukums 175 m2 

platībā, kas nodala bērnu rotaļu zonu no automašīnu 
novietošanas zonas. Laukumam tika atjaunots virsējais 
slānis no grants un šķembu maisījuma, lai lietus gadījumā 
tad būtu kvalitatīvi izmantojams.

Priekuļu novada pašvaldība jau ceturto gadu atbalsta iedzīvotāju 
iniciatīvu ideju projektus. 2017.gadā tika iesniegtas piecas projektu 
idejas, no kurām tika atbalstītas četras idejas:

labiekārtots daudzdzīvokļu mājas pagalms Priekuļos;
sakārtots laukums daudzdzīvokļu mājas pagalmā Mārsnēnos;
meža šķēršļu takas atjaunošana Priekuļos;
labiekārtota atpūtas vieta pie Startu ezera Mārsnēnos.

Vineta Lapsele
Priekuļu novada pašvaldības

Projektu vadītāja

5 / 4  4 000 2 214   

Cēsu prospekts 11, Priekuļos, Pagalma apzaļumošana
Projekta mērķis: sakoptas un patīkamas pagalma ainavas veidošana un mājas iedzīvotāju 
iesaistīšana infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā.
Biedrība Cēsu prospekts 11 valdes loceklis A.Švēders: „Sanākot kopā, iedzīvotāji nolēma, 
ka būtu nepieciešams pagalmu apzaļumot, radot patīkamu un estētisku ainavu. Pavasara 

Fiziskās aktivitātes Mežiņā
Projekta mērķis: uzlabot un papildināt esošo meža trasīti 
ar koordinācijas, līdzsvara un apkārtējas vides uztveres 
objektiem. Veicināt bērnos sapratni par lietu vērtību.
L.Agafonova: „Pirms vasaras brīvlaika tika uzsākts un 
rudenī pabeigts darbs pie šķēršļu joslu izveides Priekuļu 
novada „Mežiņā“. Priekuļu novada pirmsskolas izglītības 
iestādes „Mežmaliņa” aktīvākie bērnu vecāki un iestādes 
personāls kopīgi izveidoja šķēršus brīvā laika pavadīšanai. 
Mežiņa tika uzstādīts gan labirints, gan līdzsvara šūpoles, 
gan zirneklis kokā, gan šķēršļu josla.  Pēc iekārtu izveides, 
tos uzreiz izmēģināja bērni, kuri piedalījās izbūves darbos 
un bija lieliski palīgi.”

talkā iestādījām dzīvžogu, 
lai atdalītu pagalmu no 
celiņa, kas iet gar pašu 
īpašuma robežu. Tas šobrīd 
veido skaistu ainavu un dod 
papildus drošību bērniem, 
kuri rotaļājas pagalmā.
Mājas iedzīvotāji sagatavoja 
dobi dzīvžoga stādīšanai, 
iegādājāmies melnzemi, 
kūdru un mulču dobes 
pārklāšanai. Uzstādījām 
puķupodus, iestādījām ziedus 
un novietojām atkritumu 
konteinerus, lai veidotu 
vienotu, skaistu un sakoptu 
pagalma un mājas kopainu”.

Projekta rezultāts ir pieejams gan blakus atrodoša 
bērnudārza bērniņiem, gan arī pārējiem bērniem, kuri 
iecienījuši fiziskās aktivitātes brīvā dabā.

PĀRGAUJAS NOVADS

Kā katru gadu, arī 2017.gadā norisinājās Pārgaujas 
novada pašvaldības projektu konkurss, kas tiek rīkots ar 
mērķi sekmēt sadarbību starp sabiedrību, pašvaldību 
un uzņēmējiem, kā arī, lai veicinātu sabiedrības iesaisti 
apkārtējās vides labiekārtošanā un tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanā. 

Eva Meijere
Pārgaujas novada domes

Projektu vadītāja

8/6  2 990 1 237  

Konkursā varēja piedalīties biedrības, nodibinājumi, to teritoriālās struktūrvienības, 
kas darbojas Pārgaujas novadā, un fizisku personu neformālās grupas. Pieteikumu 
iesniegšana notika no 13.marta līdz 13.aprīlim, projekti bija jāīsteno no 1.jūnija līdz 
1.decembrim. Šajā gadā kopumā tika iesniegti seši projektu pieteikumi – aktivitātē „Vides 
un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana” četri projekti, kas tika apstiprināti, 
piešķirot katram finansējumu 500 EUR apmērā, bet aktivitātē „Sabiedriski kultūras vai 
izglītojoši pasākumi” divi projekti, kam piešķirts finansējums 500 EUR un 490 EUR apjomā.

Gatves deja un 16 trejdekšņi
Neformālā grupa „Savam novadam” projektā ieplānoja 
izgatavot trejdekšņus novada mākslinieciskajiem 
kolektīviem, uzsverot līdzdarbošanās lomu. Kā mērķis 
izvirzīts latviešu tautas senā mūzikas instrumenta 
popularizēšana, novada iedzīvotājiem praktiski darbojoties 
radošajā darbnīcā amatnieces Solvitas Lodiņas vadībā. 

Visu veselībai!
Neformālā grupa „Straupes pamatskolas vides aktīvisti” 
sevi pieteica ar projektu „Visu veselībai!”, kurā paredzēja 
trīskārtēja pievilkšanās stieņa uzstādīšanu. Viņi savu 
projektu realizējuši ar uzviju, jo, saņemot Holandes 
sponsoru ziedojumu līdzfinansējumam, varējuši uzstādīt 
arī rokgājēju ar brusām un zviedru sienu bērniem.

Projekts īstenots, un tā dalībnieki noklausījušies lekciju 
par latvju zīmju nozīmi, trejdekšņu simboliku, izdejojuši 
goda soli un arhetipisko „Gatves deju” un pagatavojuši 16 
trejdekšņus. Iespēja šos trejdekšņus izmantot būs novada 
deju kolektīviem, folkloras kopām, deju pulciņiem, lai 
paspilgtinātu savus priekšnesumus un priecētu skatītājus. 
Šī projekta ideju atzinām par labāko 2017.gadā un virzījām 
uz reģionālo konkursu.
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RŪJIENAS NOVADS

Rūjienas novadā iniciatīvas „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” 
ietvaros tika apstiprināti 9 projekti, kas tika realizēti gan 
Rūjienas pilsētā, gan novada pagastos. Iedzīvotāju projektu 
realizācijā piedalījās kā lieli, tā mazi un arī gala rezultātu baudīja 
gan bērni, gan pieaugušie, gan seniori. 
Galarezultātu vērtēja žūrija un labāk novērtētam iedzīvotāju 
projektam tika piešķirta balva 500 EUR apmērā. 

Līga Martinsone
Rūjienas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

9 / 9 4 484 –

Minigolfa laukums Rūjienas senioru mājā

Mākslas plenērā jaunieši iemūžina 
Rūjienas baznīcas torņa atjaunošanu

2017.gadā Rūjienas novada iedzīvotāji pateicoties savai iniciatīvai un pašvaldības piešķirtajam 
finansējumam tikuši pie jauna rotaļu laukuma Rūjienā (iniciatīvas, kas projketu konkursā ieguva 
naudas balvu), āra veļas žāvētavas Vilpulkā, sporta un glābšanas inventāra Lodes pagastā pie 
Laņģezera, siltiem cimdiņiem Rūjienas bērnu dārzā „Vārpiņa”, minigolfa laukuma  Rūjienas 
senioru mājā un mazgāšanās vietas vasaras nometnes dalībniekiem Jeru pagastā. Iedzīvotāju 
iniciatīvu ietvaros Rūjienas novada bērni un jaunieši ir savos mākslas darbos iemūžinājuši 
vēsturisko Rūjienas baznīcas torņa atjaunošanu, kā arī izdaiļojuši „Depo” ēkas fasādi Ipiķos.

Tāds nosaukums dots Rūjienas pilsētas Viestura 
ielas daudzdzīvokļu mājas rotaļu laukuma izveides 
projektam. Bērniem nepieciešama iespēja atrauties 
no digitālajām ierīcēm un izbaudīt bērnību kopā ar 
vienaudžiem reālajā pasaulē – uzskata par 2017.gada 
labāko atzītā projekta iniciatore Zane Melngaile.

Par īstu bērnību

RAUNAS NOVADS

Auļukalna muižas parka publiskā taka

Raunas novada iedzīvotājiem un to apvienībām, nevalstiskām 
organizācijām jau trešo gadu tiek piedāvāta iespēja piedalīties 
projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”, kur ar savu iniciatīvu 
un darbu īstenot ieceres, tā uzlabojot dzīves kvalitāti un 
apkārtējo vidi. 2017.gadā izsludinātajā konkursā savu dalību 
pieteica piecas iniciatīvas, no kurām pašvaldība atbalstīja trīs. 

Inita Dzenīte
Raunas novada domes

Uzņēmējdarbības un 
lauksaimniecības konsultante

Lai gan kopējais atbalsts vienam projektam nav liels- maksimāli EUR 700,-, un paralēli jārēķinās 
ar personisko līdzfinansējumu un ieguldīto darbu, konkurss Raunas novadā ir kļuvis atpazīstams 
un tajā labprāt piedalās aktīvie Raunas novada iedzīvotāji no abiem novada pagastiem.

5 / 3 1 977 3 300

Auļukalna muižas saimnieki ar savu vienreizējo pieeju 
dzīves un dabas ritējuma notikumiem, sapulcinot 
draugus un domubiedrus, salīdzinoši nesen 
iegādātās kultūrvēsturiskās mājas aizaugušā parkā 
veica ainavas izpēti un uzsāka kopšanas darbus, lai 
senais muižas parks priecētu ne tikai pašu ģimeni, 
bet būtu estētiski baudāms arī novada viesiem un 
tūristiem. 

“Auļukalna muižas parka publiskā taka” mērķis 
izveidot publiski pieejamu, informatīvu Kultūrainavas 
un dendroloģisko retumu taku Auļukalna muižas 
parkā – ir sasniegts. Sadarbībā ar ainavu arhitekti 
ir izveidota profesionāli pamatota koncepcija 
vēsturiskā parka daļas labiekārtošanai un uzturēšanai. 
Vēsturisko foto meklēšana par Auļukalna muižu 
veicināja sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem. 
Izveidota tūrisma infrastruktūra, info zīmes pie 
kritalas, pie pelākā valrieksta, pie saldajiem ķiršiem, 
kas atzīti par dižkokiem. Izveidots stāvlaukums. 
Uzsākta sadarbība ar Raunas TIC un ziņas par muižu 
un publiski pieejamo taku tiks iekļautas jaunākajā 
tūrisma bukletā. Izveidots Auļukalna muižas profils 
facebook.com. Tā kā Inita un Mikus ir ienācēji Drustos, 
patiess prieks – viņi atbruņojuši kaimiņu sirdis un 
saliedējušies kopīgam darbam.

Ēkas fasādes siltināšana
Komisijai, lemjot par atbalstu iesniegtajām iniciatīvām, 
šis šķita lielisks piemērs, kā uzlabot personiskās 
dzīves kvalitāti vairākām ģimenēm, paralēli veidojot 
vēl vienu sakoptu un vizuāli pievilcīgu novada vietu, 
kuru, ikdienā garāmejot, novērtē ne tikai vietējie 
iedzīvotāji. 
Projekta mērķis sasniegts – nosiltināti ēkas pamati, 
fasāde, uzlikts dekoratīvais apmetums un ieklāts 
bruģis gar ēkas fasādi. Mājā ir četri dzīvokļi, lai 
piesaistītu ES līdzfinansējumu ēkas siltināšanai 
ir jābūt vismaz pieciem dzīvokļiem. Armands ar 
darba grupu, kurā iesaistījās dažāda vecuma ļaudis, 
pārvarot šīs vasaras lietavas un būvdarbiem atvēlot 
brīvdienas, ir paveikuši pašu spēkiem lielu darbu.

Nenoliedzami - atbalstīto projektu īstenotāji 
ieguldījuši nesavtīgu darbu, lai tuvotos 

izraudzītam mērķim.  
Ir neviltots lepnums par iedzīvotājiem,  

kuriem rūp savs novads.
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STRENČU NOVADS

Izgatavoti kvalitatīvi mēģinājumu tērpi ar Strenču 
novada simboliku Strenču novada vidējās paaudzes deju 
kolektīvam „Tīne”.

2017. gada projektu konkursā Strenču novada dome saņēma  
četru projektu pieteikumus. 
Vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem 
un specifiskajiem kritērijiem, ņemot vērā konkursa ietvaros 
pieejamo finansējumu, atbalstīja visus 4 projektu pieteikumus. 
Visām projektu grupām finansējums tika piešķirts pilnā apjomā.

Madara Ribozola
Strenču novada domes

Tūrisma speciāliste – 
starptautisko projektu vadītāja

4/4  1 944 474

Ziemassvētku gaismas Lielajā eglē
Projekta rezultātā ir  izrotāta Jērcēnmuižas Lielā egle ar Ziemassvētku gaismas virtenēm, radot 
gaismas objektu, kas Ziemassvētku laikā priecēja ikvienu. 30. novembrī notika tās svinīga 
iedegšana ar biedrības Esam Jērcēniem, folkloras kopas „Mežābele“, pagasta un novada 
iedzīvotāju piedalīšanos.

Arī „Tīnei” spēks no Gaujas smelts

Sajūtu – veselības taka
Strenču novada vidusskolas vecāku padomes iesniegtais 
projekts „Sajūtu - veselības taka“ netika īstenots noteiktajā 
termiņā. Projekta aktivitātes realizētas daļēji:

tika izgatavotas koka elementu daļas;
tika izgatavotas un savāktas visas detaļas kukaiņu 
mājai, kas pašreiz atrodas vecāku atbildībā;
tika izgatavots un uzstādīts informatīvais stends 
(stendā ir izmantoti finansētāju logo). 

Nav veikta takas ierīkošana dabā. Takas ierīkošanas darbi 
notiks 2018. g. pavasarī, tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi.

Tika nodrošināts pagalmu apgaismojums daudzdzīvokļu 
mājai „Mežvijas”. Līdz ar to uzlabota gaismas kvalitāte un 
vizuālais izskats.

Gaismas starojums

SMILTENES NOVADS

2017. gadā Smiltenes novadā tika pieteikti 14 dažādu 
nevalstisko organizāciju projekti, no tiem atbalstīti  
11 projekti, no kuriem īstenoti 9 projekti.  

Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vairāk kā 25 novada 
iedzīvotāji.

Zelma Mičule
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

14 / 9 6 287 39 253  

Nevalstiskās organizācijas bija  sagatavojušas projektus dažādās jomās gan sporta, gan 
kultūras, gan sociālo jautājumu risināšanā. 2017. gadā īstenotie projekti tika atbalstīti, 
pamatojoties uz Smiltenes novada domes izveidotas un apstiprinātas konkursa komisijas 
lēmumu 5 dalībnieku sastāvā. 
Konkursa nolikums paredz, ka nevalstiskā organizācija var saņemt līdz 30% 
līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 1000 EUR.

Jaunas orientēšanās kartes 
izgatavošana Smiltenes novadā

Šoreiz vēlamies izcelt projektu, kuru īstenoja biedrība 
„Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””. Mērķis bija 
izgatavot jaunu orientēšanās karti Smiltenes novadā, 
tādējādi dažādojot orientēšanās sporta aktivitātes 
Smiltenes novada iedzīvotājiem. 

Noslēdzoties projektam, no 28.-30.jūlijam tika organizēts 
pasākums – Sacensības „Azimuta 3-dienas Trīssaliņās”. 
Sacensībās piedalījās 300 dalībnieku, tajā skaitā sportisti 
no 10 valstīm – Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Zviedrijas, 
Somijas, Izraēlas, Kanādas, Šveices, Ukrainas, kā arī 
starptautiski godalgotais orientierists Edgars Bertuks. 
No  aptuveni 70  „Azimuts” sportistiem pie medaļām tika 
25 sportisti. Orientēšanās klubs “Azimuts” izsaka lielu 
pateicību visiem, kuri palīdzēja noorganizēt sacensības,  
īstenoja projektu un izveidoja kartes.

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kā arī citi 
interesenti, kas vēlas nodarboties ar orientēšanās sportu. 
Projekta rezultātā tika izgatavota jauna orientēšanās karte 
10 km2 platībā Smiltenes novada Grundzāles pagastā un 
kartografēts apvidus 4 km2 Launkalnes pagastā, kuru būs 
iespējams izmantot vismaz turpmākos 10 un vairāk gadus 
„Azimuta” skrējienu seriālu un dažāda mēroga sacensību 
rīkošanai, kā arī treniņu nolūkos. 

„Azimuts”  kartes fragmentu ir nodevis atpūtas kompleksam 
„Trīssaliņas”, lai turpmāk piedāvātu orientēšanos visiem 
interesentiem, kas apmeklē šo apvidu Smiltenes novadā. 
„Azimuts” ļoti sekmīgi īsteno arī citus projektus ik 
gadu strādājot gan pie savas kapacitātes celšanas, gan 
pasākumu organizēšanas, gan savas atpazīstamības 
veicināšanas, kas vienlaikus nes arī Smiltenes novada 
vārdu pasaulē.
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Atceries  
Krustpils novada  

Lāčplēšus!

Veicināšanas 
balvām izvirzīti  

3 projekti:

Mēs - Pļaviņu 
bērniem!

163 / 111   88 312   31 713

Projektu konkursu mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu savas dzīves kvalitātes uzlabošanā – fiziskās un garīgās 
veselības uzlabošanai, lietderīga brīvā laika pavadīšanai, apkārtnes un vides labiekārtošanai.  Šogad no Zemgales 
plānošanas reģiona novadiem visaugstāk tika novērtēti Rundāles, Bauskas un Vecumnieku novada projekti. Bauskas 
novada Pāces ciematā tika realizēts projekts ar mērķi sakārtot un labiekārtot nojumi un tiltiņu pār baseinu. Projekta 
realizācijā tika iesaistīti bērni, jaunieši un pieaugušie ciemata iedzīvotāji.
Vecumnieku novada Misas centrā uzbūvēta gaiša un glīta mājtirgus mājiņa. Tā nodrošina plašākas tirdzniecības 
iespējas vietējiem iedzīvotājiem tirgoties ar mājražojumiem un savā dārzā izaudzētajiem produktiem. 
Pateicoties Pilsrundāles iedzīvotājas Līgas Helvigas iniciatīvai ar biedrības Rūentāle palīdzību Pilsrundāles otrajā 
ciemā izveidots jauns bērnu atpūtas laukums - pašu veidots, pašu apdzīvots un lolots!  Rundāles novada projekta 
„Audz vesels!” Kristīnes Kociņas fotoattēls atzīts par labāko Zemgales plānošanas reģionā.

Sakopta vide – Vandānu ciema vizītkarte

Zemgales 
plānošanas reģions

MISAS TIRGUS 
LAUKUMA 

LABIEKĀRTOŠANA 
Vecumnieku novada 
uzņēmēju biedrība

AUDZ VESELS! 
Biedrība „Rūentāle” 

Rundāles novads 
Pilsrundāle

PĀCES TILTIŅA 
ATJAUNOŠANA 
Bauskas novads, 

Biedrība   
„Sadarbības tilts” 

Zemgales plānošanas reģionā kopumā ietilpst divas republikas nozīmes 
pilsētas - Jelgava un Jēkabpils - un 20 novadi. Deviņas pašvaldības ir 
apvienības „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” biedri. 2017. gadā no visām 
apvienībā iesaistītajām reģiona pašvaldībām sabiedrības iniciatīvas 
projektus realizēja 4 novadu pašvaldības. Bauskas, Iecavas, Jelgavas, 
Krustpils un Pļaviņu novada pašvaldības nav apvienības biedres, taču ir 
realizējušas sabiedrības iniciatīvas projektus. 
Par īstenotajiem pašvaldības līdzfinansētajiem iedzīvotāju iniciatīvas 
projektiem informēt tiek aicinātas visas Zemgales reģiona pašvaldības, 
dodot iespēju labākajiem projektiem piedalīties reģionālajā vērtēšanā, 
saņemt apbalvojumus un palepoties par paveikto tālāk aiz novada robežām. 
2017.gadā realizēti 111 sabiedrības iniciatīvas projekti par vairāk kā  
88 000 EUR no pašvaldību sniegtā finansiālā atbalsta un 31 000 EUR 
iedzīvotāju līdzfinansējuma. Ar pašvaldību piešķirto finansiālo atbalstu 
iedzīvotājiem ir iespēja sakārtot vidi, kurā tie dzīvo, padarīt savu dzīves vietu 
skaistāku, drošāku un visiem acīm tīkamāku. Ar katru realizēto ideju mēs 
iegūstam sakoptāku un skaistāku apkārtējo vidi un dažādojam savu ikdienu 
ar interesantiem pasākumiem.
Paldies visiem aktīvajiem iedzīvotājiem un pašvaldībām, kas atbalsta 
iedzīvotāju idejas savas vides uzlabošanā! Ceram ar katru gadu vairot labo 
darbu sarakstu!

Alīna Žukauska
Zemgales reģiona koordinatore

alina.zukauska@vecumnieki.lv

QR kods, kas mobilajā ierīcē atver 
mājas lapu ar tabulu par visiem 
Zemgales plānošanas reģiona 

projektiem

http://sdl.lv/5-2/
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IECAVAS NOVADS

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu Iecavas novada 
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā, sekmējot dzīves kvalitāti 
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā; veicināt iedzīvotāju privātu 
iniciatīvu un atbildību par dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, 
iesaistot sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo 
sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. 

Sintija Kalēja
Iecavas novada domes  
projektu koordinatore

10 / 8 6 525 2 324

19. oktobrī konkursa komisija apmeklēja visas projektu īstenošanas vietas un izvērtēja rezultātus.
- Dzīvojamās mājas Sila ielā 10, Iecavā, iedzīvotāji konkursam iesniedza divus projektus. 
Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un ieguldītajam darbam, sakārtoti ēkas ieejas mezgli – 
pārbūvētas kāpnes un jumtiņi virs ārdurvīm. Kā skaidroja projekta iesniedzēja Evita Kuzņecova, 
vairāki mājas iedzīvotāji ir pieredzējuši būvnieki, tādēļ šie darbi viņiem problēmas nesagādāja. 
Paveiktais iedvesmojis arī apkārtējo māju iedzīvotājus un tie interesējušies par iespējām realizēt 
šādu projektu. 

Raitu soli, sausām kājām

Projekta darba grupas dalībnieki aktīvi piedalījās 
darbu gaitā, gan interesējoties un apspriežot veicamos 
darbus, gan paši tajos piedaloties. Aktīvi tika iesaistīti arī 
mājas iedzīvotāji. Vairākkārt konsultējoties ar projektu 
koordinatoru pašvaldībā, tika panākta ne tikai cieša 
sadarbība ar mājas iedzīvotājiem, bet arī ar pašvaldības 
speciālistiem. 
Veicot darbus nedaudz bija jāizmaina budžeta pozīcijas. 
Tā kā apmales, kas bija bojātas vairs nevarēja izmantot, kā 
bija plānots, bija jāmeklē risinājums.

Projekta mērķis bija izveidot jaunas trepes pie mājas Sila 
ielā 10, lai mājas iedzīvotājiem un to viesiem būtu droša 
pārvietošanās. Padomāts arī par funkcionalitāti, lai ziemā 
trepju malas kalpotu kā sniega aizturētājas, bet vasarā 
tās var izmantot kā vietu, uz kuras iespējams apsēsties. 
Tas ir īpaši svarīgi, jo liels mājas iedzīvotāju īpatsvars 
ir pensionāri. Projekts ieplānots kā mājas iedzīvotāju 
saliedēšanas pasākums. Projekts tika īstenots tā kā bija 
ieplānots - darba grupas pienākumi tika sadalīti atbilstoši 
katra dalībnieka kompetencei un spējām. 

Daudzdzīvokļu ēkas Sila ielā 10 
jumtiņu izveide ...

Projekta mērķis bija izveidot jaunas jumtiņu virsmas 
pie mājas iejeām Sila ielā 10, lai mājas iedzīvotājiem un 
to viesiem būtu droša pārvietošanās, jo esošās virsmas 
drūpot rada apdraudējumu ne tikai mājas iedzīvotājiem, 
bet arī to viesiem. Padomāts arī par funkcionalitāti, ne 
tikai izveidojot jaunas jumtiņu virsmas, bet arī izbūvējot 
ūdens noteku sistēmas, lai turpmāk lietus ūdeņi neradītu 
bojājumus ēkai. Projekta īstenošanas gaitā paveikts viss 
saplānotais un iesaistīti gan mājas iedzīvotāji, gan to 
draugi. Mājas iedzīvotāji veica esošo jumtiņu demontāžu, 
konstrukciju krāsošanu un vides sakopšanu. 

... trepju labiekārtošana un  
dzīves kvalitātes uzlabošana

BAUSKAS NOVADS

Bauskas novada pašvaldība šī gada martā izsludināja projektu 
konkursu „Mēs savam novadam 2017”. Projekta mērķis ir veicināt 
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un 
pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves 
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas 
dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību 
starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. 

Dace Platonova
Bauskas novada domes  

Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja

20 / 12 10 000 3 262

Projektu konkursa ietvaros atjaunots tiltiņš Pācē, labiekārtota trenažieru zāle Rītausmās, radīti 
krāsaini tērpi mazajiem Vecsaules dejotājiem un vingrošanas rīki grenctāliešiem, izveidots jauns 
panduss Jaunsaules Evaņģēliski luteriskajai baznīcai. 
Tie ir tikai daži no ieguvumiem, kurus izmantos Bauskas novada iedzīvotāji projektā „Mēs savam 
novadam 2017”.  Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” organizētajā 
projektu konkursā Bauskas novada pašvaldība izvirzīja šādus trīs „Mēs savam novadam 2017” 
realizētos projektus.

Pāces tiltiņa atjaunošana
Lai nodrošinātu labiekārtotu apkārtējo vidi Pāces ciematā, 
veicinātu kvalitatīvu un drošu brīvā laika pavadīšanu 
iedzīvotājiem, tika realizēts projekts ar mērķi sakārtot 
un labiekārtot nojumi un tiltiņu pār baseinu. Projekta 
realizācijā tika iesaistīti bērni, jaunieši un pieaugušie 
ciemata iedzīvotāji. Tika izklāts un nostiprināts 6,1m garš 
režģis, kas kalpos kā tiltiņa segums. Tika slīpētas, gruntētas, 
krāsotas tiltiņa un nojumes konstrukcijas. Notika betona 
plātņu atjaunošana. Tika sakopts baseins un saliņa.

Bauskas Valsts ģimnāzijā skolas projektu nedēļas laikā 
tika izsludināts skolēnu klašu komandu konkurss „Mūsu-
Bauskas Valsts ģimnāzijas ceļš uz simtgadi”, kura 
ietvaros skolēniem bija iespēja sniegt savu redzējumu 
kādas skolas teritorijas pilnveidošanai un labiekārtošanai. 
Projekta ietvaros tika īstenotas konkursa uzvarētāju 
sagatavotās idejas - skolas skvēra labiekārtošana un ielu 
vingrošanas pievilkšanās stieņu uzstādīšana sporta zonā. 
Projekta realizācijā tika iesaistīti skolēni, skolēnu vecāki 
un skolas darbinieki. Projekta rezultātā tika labiekārtota 
publiski pieejama teritorija, kas kalpos gan kā tūrisma 
objekts, gan kā vietējo iedzīvotāju atpūtas vieta.

Mūsu-Bauskas Valsts ģimnāzijas  
ceļš uz simtgadi

VPDK „DZIRNAVNIEKI”
Projekta ietvaros tika iegādāti jauni tautas tērpu komplekti 
vidējās paaudzes deju kolektīvam „Dzirnavnieki”. SIA 
„Agitis” palīdzēja kolektīvam veidot skaisto linu tērpu 
dizainu. Deju kolektīvs, ar lielu prieku izdejoja Zemgales 
deju svētku dejas, ielīgoja Saulgriežus, kā arī piedalījās 
Bauskas novada svētkos. Biedrības vadītāja I.Gilberte 
uzver, ka ar šī projekta tapšanu, kolektīvs ir sevi parādījis 
kā latviešu kultūras tradīciju – tautas dejas veicinātāju 
un glabātāju. Jaunie tērpi kolektīvam ir liela vērtība, tie 
kalpos gan esošajiem kolektīva dalībniekiem, gan pāries 
nākamajām paaudzēm.
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Biedrība Akācija Plus 2008.gadā uzsāka „Latvju zīmju 
parka” veidošanu pie Leimaņu pagasta Tautas nama. Tagad 
šis zīmju parks jau ir  tūrisma objekts un arī biežs pieturas 
punkts kāziniekiem. Projektā „Kas ir latvju zīmes tagad 
un agrāk” ir izgatavotas un uzstādītas vēl divas ozolkoka 
zīmes – Ūsiņš un Jāņa zīme. Kopumā parkā uzstādītas 11 
latvju etnogrāfiskās zīmes.

Viena no projekta aktivitātēm bija gadskārtējās ziedu 
izstādes veidošāna latvju zīmju parkā Lietus blūzs, kur 
Saules zīmē tika izgatavots mitoloģiskais tēls - Saule, un 
biedrības meitenes palīdzēja izveidot arī lietussargus. 
Pirms tam bija arī mājas darbs - jāuzpin 7 metrus gari 
septiņi saulestari no zeltslotiņām. 

Paraugs novada projektiem, kas aizņem vienu atvērumu

Pēdējā projekta etapā, sadarbībā ar Leimaņu bibliotēku 
un Līgu Lācīti, Leimaņu tautas namā tika izveidota izstāde 
„Lavju zīmes mūsu ikdienā”. Tika izstādītas grāmatas par 
latvju zīmēm un citi apraksti no bibliotēkas krātuves.

Jau par ikgadēju pasākumu Leimaņu pagastā ir kļuvušas 
biedrības „Izaicini sevi” rīkotās nometnes „Izaicini sevi 
šajā vasarā”. Arī šis gads nebija izņēmums, un šogad 
tika noorganizētas trīs diennakts nometnes, kurās kopā 
piedalījās 150 bērni no Jēkabpils un Viesītes novadiem. 

Šis gads bija nedaudz savādāks, jo šogad, ierasto 
nometņu vietā, divas nometnes norisinājās kā laivu 
braucieni pa Daugavu, kas bija aizraujošs un interesants 
piedzīvojums gan  organizētājiem, gan arī bērniem.

Arī šogad nometnē vajadzēja skriet, lēkt, peldēt, 
orientēties, kāpt kokos, iziet indiāņu trasi un darīt 
daudzas citas aizraujošas, mazliet trakas un sevi 
izaicinošas lietas.

„Izaicini sevi šajā vasarā” ir izaicinājums bērniem uz 
3 dienām aizmirst par modernajām tehnoloģijām un 
21. gadsimta ērtībām un uz 3 dienām būt bērniem un 
izbaudīt bērnību tā, kā nometnes instruktori darīja to 
savā bērnībā – spēlējot spēles, esot dabā, komunicējot 
ar citiem jauniešiem, nevis sēžot katrs savā istabā pie 
datora un arī šogad nometnes rīkotājiem tas izdevās, jo 
nometnes noslēgumā bērni pārguruši, bet priecīgi devās 
mājās un solīja, nākamgad atgriezties atkal.

Kas ir latvju zīmes tagad un agrāk Izaicini sevi šajā vasarā 2017

Sakopta vide – 
 Vandānu ciema vizītkarte

Esam gandarīti par lielo biedrību aktivitāti un atsaucību, sevišķi dažādu aktivitāšu rīkšanu, 
kurās tiek iesaistīti arī pārējie iedzīvotāji. Īpaši priecē tas, ka katru gadu piesakās arī jaunas 
organizācijas, īpaši jaunieši. Tas vien liecina par to, ka arī jaunajai paaudzei rūp vide, kurā tā 
dzīvo. Sakām lielu paldies ikvienam, kas centās, nāca klajā ar jaunām idejām un piedāvāja tās 
kopīgi īstenot. Aicinām būt tikpat aktīviem arī turpmāk!

JĒKABPILS NOVADS

Kaspars Sēlis
Jēkabpils novada domes  

Projektu konkursa koordinators

Projekts vērsts uz vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu 
apkārtējās vides sakopšanā: biedrība jau  iepriekšējos 
gados Dignājas pagastā ir aizsākusi tradīciju sakopt kādu 
pagasta teritorijas vietiņu, tādējādi apliecinot, ka pagasta 
iedzīvotājiem ir svarīgi un patīkami dzīvot sakoptā vidē 
un viņi labprāt  piedalās šīs sakoptās vides radīšanā. 
Pagājušajā gadā Lielās talkas ietvaros ar biedrības 
iniciatīvu uzsāka attīrīt Vandānu ciema centrā pamestās 
naftas bāzes teritoriju. Šogad realizējot projektu „Sakopta 
vide – Vandānu ciema vizītkarte” biedrībai ir izdevies 
Vandānu ciema centra  teritoriju, kas atrodas ceļu 
krustojumā, padarīt pievilcīgu, pārvēršot „defektu par 
efektu”.  

Īstenota vēl viena neliela iecere, lai Vandānu ciemu 
padarītu pievilcīgāku gan pašu, gan garām braucēju acīs. 
Novākti sadrupušie ķieģeļu balsti, izveidotas puķu dobes, 
pie ārējās sienas izvietotas trīs lielformāta gleznas, kurās 
attēlotas trīs Dignājas pagasta pamatvērtības: baznīca, 
pamatskola un Daugava. Biedrība Cirkuži par projektu 
saka: „Esam gandarīti par paveikto un ceram, ka šī vieta 
nākotnē kļūs par Vandānu ciema dvēseli.”

Šogad Jēkabpils novada NVO projektu konkursā kopā saņēmām 
15 pieteikumus, kuru kopējā pieprasītā finansējuma summa 
sastādīja 9073 eiro. Bija pieteikumi rīkot dažādus pasākumus, 
sakopt un labiekārtot vides objektus, rīkot radošās darbnīcas, 
doties mācībās, iegādāties jaunu aprīkojumu. 
Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ, 
diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visas ieceres.

15/10    4 500    4 178
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KRUSTPILS NOVADS

Krustpils novadā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās 
organizācijas, kas ir ieinteresētas novada attīstībā. Tāpēc 
Krustpils novada pašvaldība jau vairākus gadus paredz līdzekļus 
nevalstisko organizāciju darbību atbalstam. Šogad Krustpils 
novada nevalstisko organizāciju 2017. gada projektu konkursam 
tika iesniegti 23 projektu pieteikumi no kuriem apstiprināti, 
atbalstīti un arī realizēti tika 10 projekti.  

Līga Beinaroviča
 Krustpils novada domes  

Teritorijas plānošanas un  
darba ar uzņēmējiem speciāliste

23/10 6 284 1 558

Šo atbalstīto projektu ietvaros tika labiekārtota Krustpils novada vide, dots atbalsts veselīga 
dzīvesveida veicināšanai, vēstures liecību un materiāla saglabāšana un iedzīvotāju dzīves 
kvalitēts uzlabošana. Priecē, ka vairāki projekti ir turpinājums jau iesāktajiem un realizētajiem 
projektiem, kā piemēram, 2016. gada projekta ietvarā izveidotajā „Pūču takā” uzbūvēta „Pūču 
māja”, izveidots buklets par Variešu pagastu, turpinot realizēto projetu „Variešu pagasts laiku 
lokos”. Prieks, par novada biedrību idejām un čaklajām rokām tās īstenojot. 

Atceries Krustpils novada Lāčplēšus

Biedrība katru gadu apkopj Krustpils novada Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru kapa vietas, organizē Lāčplēša 
skrējienu, ir apkopojusi atmiņu stāstus no cilvēkiem, kuri 
piedalījušies karos, cīņās. Tā rīko bērnu nometni „Meža 
skola” un daudzus citus labos darbiņus savas darbības 
jomā.  
Projekta ietvaros tika izveidota ceļojošā izstāde ar 11 
stendiem, kas nodrošina Krustpils novada vēstures 
pieejamību sabiedrībai, to izmantošanu kultūras, 
estētiskās audzināšanas un izglītības jomā. Stendi ir 
izveidoti cilvēka silueta veidā un katrā stenda pusē ir kāda 
Krustpils novada teritorijā dzimušā Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera dzīvesstāsts ar viņa fotogrāfiju.

Projekta ietvaros Kūku bibliotēkas telpās tiek radīta galda 
spēļu bibliotēka, kuru ikdienā labprāt izmanto ciemata 
bērni. Sienas rotā mākslinieces Jolantas Ābeles zīmējumi, 
kuros attēloti pasaku varoņi. 
Ir iegādātas 14 galda spēles: Buratino, Ceļotājs Rūdis grib 
zināt kā radās Latvija, Iepazīsti Daugavu, Iepazīsti Latviju, 
Iepazīsti Latviju – personības, Attīstošais Loto – dzīvnieki, 
Attīstošais Loto – mācīsimies skaitīt, Krustvārdu spēle – 
Scrabble, galda spēles – Tik Tak Bumm, Frozen, Mondo, 
Katanas ieceļotāji, Tornis un unikāla vārdnīcas spēle 
Lexiko. Kā arī tika iegādāti speciāli galdi – šaha galds 
ar figūrām, spēļu galds Worker 13 in 1 (galda futbols, 
basketbols, AIR hokejs, biljards, mini teniss u.c.), novuss, 
maziem bērniem Lego galdiņš ar klucīšiem.

Ceļojums laikā un telpā
Šis projekts biedrībai ir kā pagājušā realizētā projekta 
„Variešu pagasts laiku lokos” ceļojuma turpinājums. 
Buklets domāts kā izzinošs ceļojums, kas sākas no 
vēsturiskā Ungurmuižas pagasta līdz mūsdienu Variešu 
pagastam. Tas iepazīstina ar pagasta gleznaino dabu, 
svarīgiem un interesantiem vēstures faktiem un pagasta 
nozīmīgām personībām. 
Izdodot bukletu tiek veicināta sadarbība starp NVO un 
Variešu pagasta pārvaldi. Līdz šim Variešu pagastam nav 
bijis sevis reprezentējošs informatīvs materiāls. Bukletu 
izmantos biedrības un pagasta organizētajos pasākumos 
kā informatīvu un pagastu popularizējošu materiālu

Galda spēļu bibliotēka Kūkās

Bērnu rotaļu laukuma izveide  
Vircavas pagasta Oglaines ciemā

(logu, durvju nomaiņa, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, balkoni, parapets jumtam u.c.), 12 
aktīvās atpūtas, rotaļu un sporta (volejbola) laukumi, 4 stāvlaukumi, pie daudzdzīvokļu mājas 
tika izveidota velonovietne un atjaunota veļas žāvētava. Vērtēšanas komisija par labākajiem 
projektiem atzina „Bērnu rotaļu laukuma izveide Vircavas pagasta Oglaines ciemā”, „Kāpņu telpu 
kosmētsikais remonts Austrumu iela 17 Vilces pagastā” un „Jauno piedzīvojumu taka ...“

JELGAVAS NOVADS

Inese Skromane
Jelgavas novada domes  

Projektu vadītāja

Projektu realizēja grupa 11 cilvēku sastāvā, kontaktpersona 
Natālija Samkova. Projekta rezultātā ir izveidots bērnu 
rotaļu laukums ar dažādiem elementiem - smilškaste, 
slidkalniņš, vingrošanas un rāpšanās siena, šūpoles un 
lapenīte, kur bērni var paslēpties arī lietus laikā. 
Projekta idejas īstenotāji ir bērnu vecāki, jo ciematā līdz 
šim nebija vietas, kur bērniem aktīvi pavadīt brīvo laiku. 
Jaunizveidotais laukums būs droša pulcēšanās un saturīga 
brīvā laika pavadīšanas vieta ģimenēm ar bērniem.

Projektu konkurss tika izsludināts visās 13 Jelgavas novada 
pagastu teritorijās ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu 
apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt 
iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.
Kopā tika īstenoti iedzīvotājiem nozīmīgi un daudzveidīgi 
projekti: 14 daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas projekti 

49/32    22 850   11 605

Divās kāpņu telpās tika veikts kosmētiskais remonts. 
Kāpņu telpa ir kļuvusi gaiša, sakopta un pats galvenais, 
ka paši kāpņu telpas iedzīvotāji iesaistījās remontdarbos 
un paveica to kopīgiem spēkiem.  
Projekta rezultātā kāpņu telpām papildus tika atjaunoti 
sadales skapji, jumta lūkas, pastkastītes un ārdurvis.

Projekta ietvaros brīvdienu mājā Muzikanti, kur bieži 
sabrauc audžuģimenes, aizbildņu ģimenes kopā ar 
bērniem, esošais bērnu atrakciju laukums tika papildināts 
ar jaunu elementu – gaisa taku, tā aicinot bērnus stiprināt 
fizisko sagatavotību, kopīgi darbojoties, pārvarēt šķēršļus, 
veselīgi un lietderīgi pavadīt nedēļas nogales. 
Projekts  tika īstenots sadarbībā ar Jaunsargu 502. vienību  
un tās vadītāju Oskaru Karlu. Gaisa taka tika veidota no 
metāla troses, virvju un koka konstrukcijām, kuras ir 
iestiprinātas kokos 1.0 - 2.0 metru augstumā no zemes 
ar dažādiem grūtību pakāpes posmiem. Piedzīvojumi uz 
gaisa takas ir paredzēti pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem pieaugušo uzraudzībā. Bērni savu veiklību var 
pārbaudīt kustīgajās šūpolēs, nobraukšanā ar vagoniņu, 
rāpšanās trošu piramīdā un citās atrakcijās.

Kāpņu telpu kosmētsikais remonts 
Austrumu iela 17, Vilces pagastā

Jauno piedzīvojumu taka…
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Projekta mērķis - bija turpināt realizēt iepriekš atbalstīto 
projektu Pļaviņu sieviešu klubs, veicinot iedzīvotāju 
saliedētību, atbalstot un stiprinot sieviešu sabiedrisko 
aktivitāti Pļaviņu novadā. Projekta īstenošanas laikā 
noorganizēta tikšanās, kuras laikā novada sievietes tika 
informētas par Pļaviņu 90 gadu jubilejas pasākumiem 
Latvijas simtgades zīmē, aicinot aktīvi līdzdarboties. 

Projekta mērķis – iesaistīt novada iedzīvotājus videi 
draudzīgos sporta veidos – pļaušanas, sēņošanas un nakts 
sēņošanas sacensībās, veicināt pievēršanos veselīgam 
dzīvesveidam, ieinteresēt novada saimnieces meklēt 
un izmēģināt jaunas receptes pasākuma Rudens veltes 
burciņā  ietvaros. 

Paraugs novada projektiem, kas aizņem vienu atvērumuPļaviņu novada sieviešu klubs

Veselīgs dzīvesveids un brīvā laika dažādošana

Noorganizēta sociālās palīdzības akcija „Ziedosim 
ķepaiņiem”. Noorganizēts labu mantu tirdziņš „Andelīte 
Pļaviņās”. Noorganizētas astoņas neformālās izglītības 
nodarbības. Dzīves kvalitātes pozitīvās izmaiņas ir 
galvenais ieguvums, jo iegūtās zināšanas un kontakti 
ļauj izvirzīt lielākus mērķus, ko sasniegt un realizēt savās 
mājās, savā darbā, savā novadā.

Saglabāt un attīstīt senču tradīciju – pļaušanu ar rokas 
izkapti. Jāņu ielīgošanas pasākumā noorganizēta siera 
degustēšana (apbalvotas labākās siera sējējas). Piesaistīts 
plašs novada iedzīvotāju loks biedrības rīkotajos 
pasākumos, kuros gūtas pozitīvas emocijas un dažādota 
brīvā laika pavadīšana. 

PĻAVIŅU NOVADS

Pļaviņu novada dome pašvaldības finansēto projektu konkursu rīko 
jau otro gadu, un ar katru gadu iesniegto projektu skaits palielinās. 
Var secināt, ka Pļaviņu novadā ir aktīvi iedzīvotāi, kuri paši vēlas 
veidot vidi sev apkārt.  
Mazie projekti ir labs virzītājspēks, lai aktivizētu iedzīvotājus un 
aicinātu tos līdzdarboties un uzdrīkstēties relizēt savas idejas. 
Gribam pateikties visiem projektu iesniedzējiem par uzdrīkstēšanos 
piedalīties, par padarīto darbu un veiksmīgi īstenotajām iecerēm.

Alita Bagatska
Pļaviņu novada domes  

Projektu vadītāja

23 / 21 24 297 2 700

Projekti tiek iesniegti par visdažādākajām tēmām: vides sakārtošana, dievnamu un kapsētu 
sakārtošana, sporta laukumu izveide, soliņu uzstādīšana, sporta un atpūtas pasākumu rīkošana, 
dažādas izglītojošas lekcijas, atbalsts dzīvnieku patversmei, kas ir neatņemama daļa no 
sakārtotas pilsētvides. 
Visvairāk iepriecina jaunas, vēl nebijušas idejas. Tāds šogad bija projekts „Mēs- Pļaviņu bērniem!”, 
kura ietvaros tika pielietota kanisterapija, un bērni, kuriem nevedas grāmatu lasīšana, to darīja 
kopā ar speciāli apmācītiem suņiem. 

Mēs - Pļaviņu bērniem!
Bērnu bibliotēka Pļaviņu pilsētā pastāv vairāk kā 60 gadus. 
Šajā laika posmā ir mainījusies bibliotēkas apmeklētāju 
interese par grāmatu un lasītprasmes iemaņas. Mūsdienās 
bērni lasa arvien mazāk, tas ir vienkārša iemesla dēļ –
dažādas tehnoloģijas ņem virsroku. 
Projekta mērķis – veidot nezūdošu interesi par grāmatu 
un panākt, lai bērni apgūst lasītprasmes iemaņas, darot to 
ar prieku. 

Šā gada konkursa devīze – 
 „Ierakstīsim  

Pļaviņu novada vārdu 
Latvijas simtgadē!”

Projekta ietvaros kanisterapijas rezultātā pirmsskolas 
vecuma audzēkņi, kā arī skolas vecuma bērni, kuriem 
ir fiziski vai psiholoģiski traucējumi, un kuriem lasīšana 
sagādā grūtības, labāk apguvuši lasītprasmes, vairāk 
pievērsti grāmatai. Projekta dalībnieki kopā ar suņiem 
izbaudījuši neparasto nodarbību. 
Projekta rezultātā novada jaunā paaudze brīvo laiku 
mazāk pavada pie datora un viedtālruņiem, veido savus 
mākslinieciskos darbus uz zīda, kā arī ar smilšu lampas 
palīdzību attīsta pirkstu sensoru motoriku. 

Radīta iespēja bibliotēkas apmeklētājiem darbojoties 
ar lielformāta puzlēm, paplašināt zināšanas par Latvijas 
augiem un dzīvniekiem. Projekta laikā bērni, jaunieši, 
kā arī viņu vecāki iepazinās ar Latvijas izcilāko bērnu 
dzejnieču daiļradi, tikās ar dzejnieci Inesi Zanderi, 
apmeklēja Jāņa Jaunsudrabiņa celto māju, klausoties 
Marijas Tropas atmiņas, lasot baltās grāmatas fragmentus. 
Projekta apmeklētājos radīta interese par novada kultūras 
mantojumu, kas ir kā dāvana Pļaviņām Latvijas simtgadē. 
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TĒRVETES NOVADS

Dace Reinika
Tērvetes novada domes 

priekšsēdētāja

4 / 4 3 385 –

Aktīvs sportists liels un mazs

Projekta mērķis – turpināt    Tērvetes 
pagasta daudzdzīvokļu mājas 
Labrenči pagalma labiekārtošanu 
atbilstoši iedzīvotāju interesēm 
un vajadzībām, veidojot 
daudzfunkcionālu vidi aktīvām 
atpūtas iespējām.
Projekta rezultātā tika iegādāti 
un uzstādīti futbola vārti ar tīklu, 
basketbola grozs, atjaunots 
pludmales volejbola laukums, 
uzstādīts tīkls un sols drēbju 
novietošanai. Iegādātas volejbola, 
basketbola un futbola bumbas. 

Projekta mērķi – 
Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt 
kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot prasmes – 
stiprināt baltu tautu tradīcijas. 
Filmēt sižetus, ierakstīt stāstus, veikt digitālu apstrādi 
un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, kultūras un 
vēstures norišu materiālus.

Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru un 
diktafonu.

Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide 
Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos

Projekta mērķis  – veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, 
pilnvērtīgu un drošu brīvā laika pavadīšanu.
Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu 
laukumu ar divu veidu šūpolēm, divu veidu kāpšļiem, 
slidkalniņu un smilšukasti.

Materiāltehniskās bāzes 
papildinājums biedrībai

Baltu vienības dienas  
tradīciju saglabāšana

Projekta mērķis  – turpināt veidot biedrības koptēlu, 
pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma 
izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un 
uzņēmumus.
Projekta rezultātā plānots papildināt 2015. gadā 
izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot 
esošo un izveidot vēl vienu jaunu baneri. Tiks iegādāts 
lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai 
tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam.

2017. gadā Tērvetes novadā tika pieteikti četri dažādu 
nevalstisko organizāciju projekti . Visi pieteiktie projekti tika 
rezlizēti un  katrs projekts varēja pretendēt un saņemt līdz 
1000 eiro lielu pašvaldības atbalstu.  

Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vairāk kā četrdesmit 
novada iedzīvotāji.RUNDĀLES NOVADS

Mūsdienās augsti vērtējama ne tikai māka izteikt savu 
viedokli, bet arī sniegt artavu savas dzīves veidošanā un 
attīstībā. Iesaistoties, nebaidoties uzņemties iniciatīvu un 
arī atbildību par padarīto, apvienojot iedzīvotāju idejas 
un pašvaldības atbalstu, iespējams panākt nozimīgus un 
redzamus uzlabojumus mūsu tuvākajā apkārtnē.

Laura Ārente
Rundāles novada domes  

projektu speciāliste

3 / 2 992 –

Tieši šī iemesla dēļ jau piekto gadu Rundāles novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts pašvaldības 
finansiālais atbalsts pašu ideju un iniciatīvu realizēšanai. Līdz šim īstenotie projekti ir kalpojuši 
kā lielisks un uzskatāms pierādījums tam, ka labas idejas saņem atbalstu un paveiktais visbiežāk 
ir daudz nozīmīgāks nekā sākotnēji plānotais.

Audz vesels!
Pateicoties Pilsrundāles iedzīvotājas Līgas Helvigas 
iniciatīvai ar biedrības Rūentāle palīdzību Pilsrundāles 
otrajā ciemā izveidots jauns bērnu atpūtas laukums.
„Kādreiz te bija nekopts, aizaudzis lauks, tagad skaista vieta 
mūsu bērniem,” saka blakus esošo daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji.

„Sākumā apstrādājām zemi, 
vairs jau neatceros cik reizes. 
Lasījām stiklus, sējām zāli. 
Sākām vākt automašīnu 
vecās riepas – iedzīvotāju 
atsaucība bija fantastiska”, 
par padarītajiem darbiem 
stāsta projekta iniciatore 
Līga Helviga, „Talkas diena 
11.jūnija sākumā bija 
lietaina, domāju – strādāšu 
viena, kas sanāks, tas 
sanāks. Tomēr kaimiņi man 
ir fantastiski, esmu lepna un 
priecīga bez gala, tiešām!” 
Palīgos nāca ne vien 
apkārtējo māju iedzīvotāji, 
bet arī zemnieki ar tehniku.

Projekta rezultātā bērnu atpūtas laukumā radoši ierīkots 
riepu kalns, uzstādīts trīsdaļīgs interaktīvs kāpelēšanas 
elements ar šūpolēm un slidkalniņu, kā arī smilšu kaste. 
Jaunizveidotais rotaļu laukums ir ticis arī pie batuta, ko 
laipni ziedoja kaimiņi.
Projektu noslēdzot, Līga atzīst: „Cilvēki ir ieinteresēti 
sakopt savu apkārtējo vidi, bieži vien ir vajadzīgs tikai neliels 
pamudinājums un sirsnīgs smaids, lai apkārtējie kļūtu 
atsaucīgāki, laipnāki un draudzīgāki!”.
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VECUMNIEKU NOVADS

Vecumnieku novada domes izsludinātais projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” notiek jau piekto gadu. Ar 
pašvaldības piešķirto finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ir iespēja 
sakārtot vidi, kurā tie dzīvo, padarīt savu dzīves vietu skaistāku, 
drošāku un visiem acīm tīkamāku. Ar katru realizēto ideju mēs 
iegūstam sakoptāku un skaistāku apkārtējo vidi un dažādojam 
savu ikdienu ar interesantiem pasākumiem. 

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes 

projektu koordinatore

16 / 12 10 000 3 262

Ļoti svarīgs un būtisks apstāklis šo projektu realizēšanā ir vietējās sabiedrības, kaimiņu, tuvāku un 
tālāku ciemata iedzīvotāju saliedēšanās, sadarbība un savstarpējo attiecību uzlabošanās. 
Šogad konkursam tika iesniegti 16 projektu pieteikumi, no tiem īstenoti tika 12 projekti. 
Lielākoties projekta ietvaros tika veikti kāpņu telpu remonti vai izveidoti automašīnu stāvlaukumi 
pie daudzdzīvokļu namiem. Priecājamies par veiksmīgi īstenotiem projektiem, kuru rezultātu var 
novērtēt un izmantot plašāka sabiedrības daļa - šogad tāds projekts ir Misas tirgus laukums, kas 
pulcē iedzīvotājus gan ikdienas gaitās iepērkoties, gan svētkos, kad tiek rīkoti dažādi pasākumi.

Misas tirgus laukuma labiekārtošana

Liepu ielā pie daudzdzīvokļu mājām 70.tajos gados 
izbūvētie automašīnu stāvlaukumi nespēja nodrošināt 
stāvvietas visām automašīnām. Automašīnas tika 
novietotas neatļautās vietās – gan uz zālāja, gan pie kāpņu 
telpu ieejām, tā nobloķējot piekļuvi kāpņu telpām avārijas 
dienestu transportam un pašiem iedzīvotājiem.
Liepu ielas 5. un  7. mājas iedzīvotāji, iesaistoties projektā, 
izveidoja plašu auto stāvlaukumu, ar 15 auto stāvvietām. 
Projekta rezultātā tika uzlabots apkārtnes estētiskais 
izskats un atbrīvota pieeja pie kāpņu telpu ieejām.

Misas ciema stāvvietas laukums pie Misas tautas nama 
noteikts kā publiskās ielu tirdzniecības vieta. Taču laukums 
nebija aprīkots ar tirdzniecībai piemērotu aprīkojumu, lai 
tirgotāji varētu izvietot savas preces. 
Projekta ietvaros Misas centrā tika uzbūvēta gaiša un glīta 
mājtirgus  mājiņa. Tā nodrošina plašākas tirdzniecības 
iespējas tirgoties gribētājiem un arī vietējie iedzīvotāji var 
tirgoties ar mājražojumiem un savā dārzā izaudzētajiem 
produktiem. Jau pirmajā mājtirgus mājiņas atklāšanas 
dienā 5.augustā, pirmie tirgotāji varēja izmēģināt gaišās 
un ērtās mājiņas telpas. 
Tirgus laukumu pieskandināja folkloras kopas „Tīrums” 
dziesmas un rotaļas. Šobrīd tirgus namiņš ir sācis savu 
patstāvīgu dzīvi – arī darbdienās šeit tirgojas gan vietējie 
iedzīvotāji, gan arī iedzīvotāji no citiem novadiem, tiek 
rīkoti svētki un kultūras pasākumi. Citā laikā tas tiek 
izmantots kā vieta, kur piesēst un parunāties.

Automašīnu stāvlaukuma ierīkošana Vallē

Mājas iedzīvotāju lielās atsaucības rezultātā, jumta 
segums tika atjaunots lielākā platībā kā sākotnēji bija 
plānots. Projekta īstenotāji ir priecīgi par paveikto – jumta 
seguma ieklāšanas laikā tika sarīkota talka, kur iedzīvotāji 
sakopa arī apkārtējo vidi ap māju. Kopīgā darbošanās ir 
saliedējusi mājas iedzīvotājus, un projektā paveiktais ir 
tikai sākums citiem darbiem.

Daudzdzīvokļu ēkas jumta seguma 
atjaunošana Stelpes pagasta Beitiņos

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2017.gada 18.martā Līvānos par nacionālās balvas 
500.00 EUR (pieci simti euro) un titula „2016.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Ogres 
novada Taurupes volejbola aktīvistu projekts „BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS PIE PLAUŽU EZERA“.

Pamatojoties uz pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātiem:
I vietas diploms un naudas balvas 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro) vērtībā  tika pasniegtas projekta:  

DURVIS UZ ALSUNGU Alsungas novada iedzīvotāju grupai; 
FOTOGRĀFIJU KOLEKCIJAS – IZSTĀDES „LĪVĀNU IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA VĒSTURISKOS LAIKU LOKOS UN 
SALĪDZINOŠI MŪSDIENĀS“ IZVEIDE Līvānu novada iedzīvotāju grupai „Līvānu vēsturisko vietu pētnieki”;  
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS PIE PLAUŽU EZERA Ogres novada Taurupes volejbola aktīvistiem; 
ATPAZĪSIM KOKUS SKOLAS TERITORIJĀ Beverīnas novada Trikātas pamatskolas Ekoskolas padomei; 
PŪČU TAKAS IZVEIDE KRUSTPILS NOVADA MEDŅOS Krustpils novada Variešu pagasta biedrībai „Ungurmuiža”.

II vietas diploms un naudas balvas 100.00 EUR (viens simts euro) vērtībā  tika pasniegtas projekta:  
KURMĪŠA OTTO MEISTARKLASES Skrundas novada biedrībai „Mini SD”; 
VECĀKU ATELPAI UN RADOŠAI ATTĪSTĪBAI „AUGSIM KOPĀ“ Krāslavas novada ģimenes atbalsts centram „Atvērtība”;
VĒSTURES LIECĪBAS PAR LĒDMANES DIEVNAMU  Lielvārdes novada Lēdmanes Romas katoļu draudzei; 
DAUDZDZĪVOKĻU NAMU PAGALMU LABIEKĀRTOŠANA Strenču novada Jērcēnu pagasta biedrībai „Esam Jērcēniem”; 
DZIRKAĻU PILSAKLNA INFORMATĪVĀ STENDA UN NORĀŽU IZGATAVOŠANA UN ATJAUNOŠANA Krustpils novada 
Kūku pagasta biedrībai „Silta Sirds”.

III vietas diploms un naudas balvas 50.00 EUR (piecdesmit euro) vērtībā  tika pasniegtas projekta:  
KABILES SKOLAS PĀRZIŅA, ROBERTA FILHOLDA KAPU VIETAS SAKĀRTOŠANA Kuldīgas novada nereģistrētai 
iedzīvotāju grupai „Mēs - skolas un pagasta vēsturei“; 
ES TOPU SAMĪĻOTS MAZLIET Līvānu novada iedzīvotāju grupai „con Amore”; 
BĒRNU UN VECĀKU AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMS MERGUPES KRASTĀ Mālpils novada iedzīvotāju grupai; 
PAR AKTĪVU ATPŪTU ROZULĀ  Pārgaujas novada iedzīvotāju grupai „Rozulas aktīvisti”; 
MĒS ESAM ŠEIT! Tērvetes novada biedrībai „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”.

BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS PIE PLAUŽU EZERA

2016.gada labākais projekts 
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