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839 / 582

517 858

163 008
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„Izzinoša orientēšanās maršruta izveide  
Usmas ezera pussalā”,  Ventspils novadā

Veicināšanas 
balvas saņem:

 Alsungas 
novadā

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.

Kurzemes 
plānošanas reģions

“Izzinot vēsturi, 
sakārtot tagadni, 

saglabājot to nākotnei”,  
AIzPUteS NOVADA 
sieviešu apvienība  

„INteGRO”

Pasaule pilna krāsu, 
atrodi savējo,

turlavas pagasts,  
KULDīGAS 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

Kāpņu telpas 
kosmētiskais remonts 

„Skolotājmājā”
Snēpeles pagasts,  

KULDīGAS NOVADS

Vaiņodes novads, 
Vēstures mantojumu glabātāji

Projekts „DIeVS SVĒtī LAtVIJU”  
Lielformāta zīmējums uz „Linmeijera” ēkas ārsienas Aizputē,  

labākais fotoattēls Kurzemes PR konkursā, Foto autors – Nauris zeltiņš
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alsungas noVads

Kā katru gadu, arī 2018. gadā Alsungas novadā norisinājās 
pašvaldības projektu konkurss „Mēs – Alsungai!”. Finansējums 
tiek piešķirts tiem 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, aktīvāku iesaistīšanos 
vienota mērķa sasniegšanai un  vides labiekārtošanai, padarot to 
drošāku, sakoptāku, skaistāku un patīkamāku. 

Radoši pētniecisko aktivitāšu centrs Alsungas vidusskolā „Priecīgo praktiķu skola”
Projekta ietvaros Alsungas novada attīstības biedrība, iesaistot 
iedzīvotājus un vecākus materiālu sagādāšanā un vides iekārtošanā, 
Alsungas vidusskolā izveidoja radoši pētniecisko aktivitāšu centru 
Priecīgo praktiķu skola. Centru iekārtoja, izmantojot skolas mēbeles, 
kuras vairs nav nepieciešamas mācību procesam. Projektu īstenoja 
lai sagādātu sākumskolas bērniem pirmajā skolas dienā patīkamu 
pārsteigumu un nodrošinātu iespēju radošām aktivitātēm visa 
mācību gada garumā. Aktivitāšu centrā izvietoti materiāli un 
uzdevumu kartītes tematiskajās zonās: 

Ronalds Veiss
Alsungas novada domes 

Projektu vadītājs

2018. gada jaunums bija iespēja iedzīvotājiem pieteikt projektus atsevišķā konkursā  
„Kultūras projekti”, konkursa mērķis veicināt Alsungas novada kultūrvides attīstību un 
atpazīstamības veidošanu, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšanu. 

11 / 6 2 490 1 312

1. konstruktoru zonā – iespēja darboties ar lego klučiem, 
magnētu un cita veida konstruktoriem; veidot konstrukcijas no 
koka atgriezumiem, vadiem, elektroierīču detaļām, papīra ar 3D 
pildspalvu; pētīt dažādu ierīču uzbūvi;
2. eksperimentu zonā – iespēja veikt eksperimentus, lai pētītu 
fizikas likumsakarības, veselībai nekaitīgu vielu pārvērtības un 
dzīvības procesus; izmantojot konstruktorus un mākslas zonā 
pieejamos materiālus, veidot zinātnes rotaļlietas, ko izmantot 
pēc tam eksperimentos;
3. mākslas zonā – iespēja radīt dažāda veida, tehniku un 
materiālu darbus, rīkot izveidoto darbu izstādes.

aizputes noVads

Aizputes novadam ir sena vēsture: jau IX gs. no tagadējās  
Aizputes teritorijas tika pārvaldīts Aizputes pils novads.  
Šis ir ļoti skaists novads, bagāts gan ar valsts, gan vietējās 
nozīmes aizsargājamiem dabas un kultūras pieminekļiem, it 
īpaši Aizputes pilsētas vēsturiskajā centrā un Kazdangas muižā. 
Novada teritorija ir ainaviska, bagāta ar dabas parkiem un 
vēsturiskām vietām.

Iveta Kļevcova
Aizputes novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītājas v.i.

8 / 7 5 000 1 751   

Konkursa mērķis – Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts patriotisks, 
sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā. Veicinot iedzīvotāju informētību, 
izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes 
uzlabošanos.

Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei
Aizputes sieviešu apvienības „INTEGRO” īstenotā 
projekta mērķis: Cauri gadu simtiem nākušās latviešu 
tautas pamatvērtības izmantot dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un ar to palīdzību veidot sakārtotu vidi.
Aktivitātes: Aizputes bibliotēkas sienas novērtēšanā 
ņemti vērā 6 cilvēku viedokļi. Skiču projekta izstrādātāja 
māksliniece Anda Lieģe. Skiču projekta varianti 
apspriesti, saskaņoti ar Latvijā pazīstamiem latvju rakstu 
zinātājiem – Robertu Šilingu un Elīnu Medeni, kā arī ar 
pieciem projekta dalībniekiem. Novadīta lekcija, kuru 
apmeklēja 26 dalībnieki. 

Piemiņas zīmīšu sagatavošana un izsniegšana projekta 
dalībniekiem. Radošo darbnīcu vadīšana noslēguma 
pasākumā. Projekta noslēgumā notika radošās darbnīcas 
un tika izveidota apraksta grāmata ar sienas gleznojuma 
skaidrojošo nozīmi. Latvju rakstu zīmes ir mūsu senču 
vēsturiskais mantojums, kas latviešu tautu dara īpašu un 
unikālu. Pazīstot zīmes un zinot to nozīmes, mēs spēsim 
būt vēl lepnāki par mūsu tautu, tās saknēm un simboliem.  2018. gada 16. augustā pie Alsungas muzeja notika dārza svētki. Pasākuma 

apmeklētājiem bija iespēja uzzināt ko jaunu seminārā par dārzu veidošanu un 
jaunākajām aktualitātēm šajā jomā. Pasākuma laikā norisinājās divas radošās 
darbnīcas, kur varēja pagatavot skrubi un papīra ziedus sev vai kā dāvaniņu. 
Atklāšanas pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apskatīt fotogrāfiju izstādi 
Alsunga toreiz un tagad, kas raisīja pārdomas par laika straujo ritējumu un 
pārmaiņām laika gaitā. Ne tikai vizuālajām, bet arī vērtību maiņu. 

Dārza svētki

Svētku atmosfēra turpinājās 
līdz pat tumsai, kad vakara 
noslēdzošajā daļā Suitu 
muzikantu pavadībā kopīgi 
tika izdziedātas populārākās 
latviešu dziesmas.
Priecē, ka pasākums bija 
plaši apmeklēts, tātad šie 
noteikti nebūs pēdējie dārza 
svētki.

Sienas laukuma tehniskā sagatavošana – sienas tīrīšana, 
gruntēšana, pamata krāsošana. Kopā darbus veica 24 
dalībnieki. Skices pamata kontūras pārnešana uz sienas. 
Sienas gleznojuma veikšana. 
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Kāpņu telpas kosmētiskais remonts 
„Skolotājmājā”

Krāsaini sapņi lietainā dienā –
 turlavas bērnudārzā

Grupa Mēs - savai skolai Turlavas pamatskolas 
bērnudārzā labiekārtoja nojumi grupiņai Lāčuks: tika 
izveidoti krāsaini apļi uz grīdas, zem logu ailēm uzzīmēti 
cipari un burtiņi, ierīkota neliela sporta zona, izgatavoti 
galdiņi un citi rotaļu elementi. 

Snēpeles pagasta Skolotājmājas iedzīvotāji veica kāpņu 
telpas remontu, darbos iesaistījās visi iedzīvotāji, katrs 
centās palīdzēt cik nu spēka, arī bērni. Paši gruntēja, 
armēja, špaktelēja, slīpēja, krāsoja un tīrīja. Nopietnākos 
darbus darīja zinātāji, bet krāsot mēģināja katrs no 
iedzīvotājiem, bet kam nesanāca – nebēdājās. 
Rezultātā šī kāpņu telpa ir ieguvusi pavisam jaunu un 
svaigu izskatu, kas priecē daudzus. Kopējais budžets 
šim projektam bija 580 EUR, bet padarītais darbs 
neatsverams. Projektu koordinēja Aija Irbe.

Kuldīgas noVads

Projektu konkursa „Darīsim paši” mērķis ir radīt sakārtotu 
un uzlabotu 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 tika piešķirts 600 EUR 
liels līdzfinansējums. Šis konkurss mūsu novadā ir ieguvis ļoti 
lielu popularitāti gan pilsētnieku, gan pagastu aktīvo ļaužu vidū.

Terēza Strauta
Kuldīgas novada domes  

Kultūras darba speciāliste

Novada iedzīvotāji aktīvi piedalās konkursā „Darīsim paši” kopš 2006.gada, kad tas tika aizsākts 
Latvijā. Nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas, ieguldot savu darbu, laiku un arī 
līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu visā Kuldīgas novadā jau īstenojušas 464 projektus.
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei remontētas kāpņu telpas, atjaunotas durvis un logi, sakārtoti 
pagalmi un autostāvvietas, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, veikti uzlabojumi baznīcās un 
kapsētās, darināti tērpi pašdarbības kolektīviem, kā arī paveikts daudz citu derīgu un vietējai 
sabiedrībai noderīgu darbu.

48 / 40  24 000 8 500   

Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo
Lipaiķu baznīcas tornī tika ievietota vitrāža Lutera Roze, lai dotu iespēju cilvēkiem 
apskatīt šo vēsturisko torni no iekšpuses, Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze Turlavas 
pagastā nolēma šo telpu savest kārtībā – baznīcas zvanu torņa telpās ir ierīkota 
ekspozīcija par draudzes vēsturi un Turlavas pagasta ievērojamiem ļaudīm. 

Visu darbu plānošanu un 
organizēšanu veica projekta 
koordinatore Velta Krūmiņa, 
taču darba grupā piedalījās 
daudz vairāk cilvēku. Visi 
darbojās ar lielu atdevi un 
interesi, jo saskatīja labu gala 
rezultātu. Tika veikta dēļu grīdas 
atjaunošana, ķieģeļu sienas 
restaurācija un ekspozīcijas 
izveide. 
Ieejot tornī skan Ludviķa 
van Bēthovena sonāte. To  
diženais komponists ir veltījis 
savam draugam mācītājam 
K.Amendam, kurš kādu laiku ir 
kalpojis šajā baznīcā.

Palīgā nāca vecāki ar bērniem, atsaucība bija liela, darbu 
atrada visi. Projektu koordinēja Aina Bulle. Sākoties skolai, 
projekta grupa ir sagādājusi dažādas rotaļas un spēles. 
Par bērnu nojumēm interesi izrāda arī mazie skolēni, kā 
arī pagasta mazie ķipari vakaros nāk spēlēties.
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Vaiņodes noVads

Kopumā varētu sacīt, ka šajā gadā realizēti interesanti un 
daudzveidīgi projekti – ir noticis apmācības kurss par savvaļas 
augu izmantošanu veselībai, skaistumam un uzturam;  
izveidots „Ģimeņu dārzs”; 
pētīta un dokumentēta Embūtes vēsture; 
sarīkots labdarības pasākums baznīcas grīdas seguma ieklāšanai; 
kā arī sakārtota daudzdzīvokļu mājas apkārtne.

Oskars Zvejs
Vaiņodes novada pašvaldības

Projektu vadītājs

9 / 5  3 200 1498   

Reiz bija…

sKrundas noVads

Skrunda un tās novads ir senās kuršu zemes Bandavas centrālā 
daļa, kas sevī ietver Skrundas, Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces 
pagastus un Skrundas pilsētu. Darbības teritorijā 553,2 km 2 
dzīvo ap 5000 iedzīvotāju.
Pagājušajā gadā Skrundas novada pašvaldība atbalstīja sešas no 
9 iesniegtajām iedzīvotāju idejām.

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldības 

Projektu konkursa koordinatore

9 / 6  4 501 5 000

Skrundas novada pašvaldība atbalsta radošo darbnīcu un nometņu konkursu. Atbalstīto radošo 
darbnīcu un nometņu īstenošanā iesaistīti 42 cilvēki, kas rūpējās vairāk kā par 160 bērniem.
Gandarījums bija par biedrības „Soma” realizētajām aktivitātēm –  Skrundā un Rudbāržos.

Skrundas ziķeris

26 jaunie Skrundas ziķeri apguva 
saskarsmes mākslu, mācījās runāt svešās 
mēlēs, izzināja Latvijas vēsturi O.Kalpaka 
muzejā Airītēs, mācījās orientēties pilsētā 
un aktīvi sportoja, un izklaidējās viesu 
mājā Kamenes.

Rudās Pūces vasaras skola 4
Rudās pūces skolā uzņemtie 20 bērni 
veidoja nometnes logo, iepazinās ar pļavā 
sastopamiem ārstniecības augiem, pētīja 
ūdens kvalitāti, mežā tikās ar mežzini, 
apmeklēja Trušu muižu un spēlēja 
dažādas spēles.

Skrundas novada pašvaldība 2018.gadā atbalstīja arī Nīkrāces 
pamatskolas jauniešu biedrības Bites projektu Kāpšanas torņa izveide 
un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma 
pulciņam nodrošinot projekta līdzfinansēšanu 5000 EUR apmērā. 
Projekta ietvaros ir uzbūvēts alpīnisma kāpšanas tornis ar divām 
neitrālām un divām negatīvām sienām. Kāpšanas elementi ir izvietoti 
tā, ka katrs var trenēties izvērtējot savas fiziskās spējas. Kāpšana tornī 
notiek tikai instruktora vadībā, kas nodarbību laikā atbild par drošību. 

Kāpšanas tornis Nīkrācē

Šo projektu realizēja nereģistrēta iedzīvotāju grupa  
Vēstures mantojumu glabātāji. Projekta koordinatore – 
Ruta Barute aicināja embūtniekus stāstīt savas atmiņas 
par aizgājušajiem laikiem. Stāsti un fotoattēli tika 
dokumentēti un apkopoti vairākās mapēs. 
Projekta ietvaros tika izveidota lielizmēra Embūtes 
pagasta karte, uz kuras atzīmētas bijušo un esošo māju 
atrašanās vietas. 

Projekta noslēguma pasākumā pie siltas tējas un gardiem 
raušiem varēja klausīties novadnieku atmiņu stāstos, 
aplūkot senas fotogrāfijas un iepazīties ar jaunizveidoto 
māju karti. Pasākuma ietvaros notika arī pagasta 
iedzīvotājas Mārītes Ramšas grāmatas Reiz Embūtē un 
tās apkārtnē atvēršana. Pasākumā piedalījās vairāk 
nekā 60 dalībnieku, ne tikai no Embūtes, bet arī no citām 
Latvijas vietām.
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Harina atzīst, ka, gatavojot šo projektu, ieguldīts 
liels darbs, jo iztaujāti daudzi cilvēki, pētīti arhīva 
materiāli un preses izdevumi. Vecās skolas (īpašums 
ieguvis nosaukumu Svētībās) apkārtnē augošajos 
kokos ir iekārtās 100 spoguļveida lapiņas, uz kurām ir 
visdažādākie jautājumi par Usmu. Uz vienas lapiņas 
norādīts jautājums, kā radies vārds Usma, uz citas – 
kāds starptautisks jauniešu pasākums Usmas kristīgajā 
skolā notika 1991. gadā, vēl viens jautājums ir par to, 
kādu apbalvojumu Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca 
pasniedza Harinai Brūklenei. Uģa un Harinas prioritāte 
ir tieši ģimenes, viņi izprot, cik svarīgs ir to spēks un 
vienotība, jo tikai tad arī Latvija būs stipra un tajā gribēs 
atgriezties svešumā aizbraukušie tautieši. 

Usmas unikālās kultūrvides aktualizēšana un interaktīva faktu apgūšana  
ar lietišķās mākslas elementiem Latvijas simtgades kontekstā

Ventspils noVads

Darbdienas Harina un Uģis Brūklenes ar bērniem Hesedu un 
Harisu pavada Rīgā, bet brīvdienās atgriežas Usmā, jo šeit ir 
pašu uzcelts dievnams, lapenīte tējas dzeršanai, iekārtotas dabas 
takas, arī bebru māja. 
Mācītājs Uģis ar dzīvesbiedri Harinu, kurai Usma ir dzimtais 
pagasts, jau daudzus gadus velta vides labiekārtošanai, lai tajā 
varētu gūt spirdzinājumu visi, kam jāatjauno spēki. 

Īrisa Roze – Posuma
Ventspils novada pašvaldības 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante

23 / 12 5 763 –

Usmas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana elku ragā

Projekts Elku ragā 
paredzēja īpašas pastaigu 
takas izveidošanu, kuru 
mērojot var ne tikai 
iepazīt dažādus objektus, 
piemēram, baznīcu, tautas 
namu, muižu, cara laika 
skolu, svēto liepu, bet arī 
iesaistīties aktīvās spēlēs, 
lai nostiprinātu iegūtās 
zināšanas un izkustētos. 
Brūklenes paredz, ka šis 
piedāvājums īpaši uzrunās 
ģimenes, bet tas būt 
saistošs ikvienam pagasta 
viesim, kuru sagaida 
Harina un labprāt vada 
ekskursijas.

Tiek organizētas nometnes, semināri un konferences, ierodas ārzemju viesi un tautieši no 
Latvijas un ārvalstīm. Brūklenes vēlas, lai Usmā labi jūtas ne tikai viņu draugi un domubiedri, 
bet arī tūristi, kuri labprāt apskata pagasta skaistākās vietas. Lai tas būtu iespējams plašā 
mērogā un interesantā veidā, Harinas vadītā biedrība „Usmas kristīgā tautas skola” iesniedza 
novada pašvaldībā divus projektus: „Izziņas un orientēšanās maršruts, Usmas kultūrvēsturiskā 
mantojuma iepazīšanai Elku ragā” un “Usmas unikālās kultūrvides aktualizēšana un interaktīva 
faktu apgūšana ar lietišķās mākslas elementiem Latvijas simtgades kontekstā”. 

Šo vietu Svētībās iekārtoja Harina un Uģis Brūklenes. 
Mācītājs ar dzīvesbiedri vienmēr bijuši atvērti jaunām 
idejām, un šoreiz viņu pienesums Latvijas simtgadē ir 
altāris, kurš pieejams jebkurā diennakts stundā. 
Baznīcas, kā zināms, mēdz būt slēgtas, bet brīvdabas 
lūgšanas vietā vienmēr var pielūgt Dievu, turklāt to 
var darīt kā vienatnē, tā kopā ar domubiedriem. Altāra 
apakšējā daļā izveidots režģis sirds formā, kurā var iemest 
dažādu krāsu akmentiņus – kā lūgšanu, grēkatziņu un 
aizlūgumu Dievam, lai vēlāk no tiem izveidotu lielu 
krustu. Uģis teica, ka pie altāra novietos kastīti, kurā 
katrs, kam nepieciešama aizlūgšana, varēs ielikt lapiņu ar 
tekstu, par ko jāaizlūdz, un tas tiks izdarīts Usmas baznīcā. 

“Darbs, sagatavojot abus projektus, bija liels, bet tagad 
ir gandarījums, ka viss ir izdevies un mēs varēsim viesiem 
sarūpēt informatīvas un izglītojošas izklaides. Tūristi pie 
mums brauc diezgan daudz, tādēļ ir svarīgi piedāvāt 
pievienoto vērtību, lai pastaigas laikā var iegūt jaunas 
zināšanas,” uzskata Harina, piebilstot, ka ir ļoti pateicīga 
Ventspils novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu, 
lai varētu sagatavot kvalitatīvus un ilgtspējīgus projektus. 
Tos varēja novērtēt 17. novembrī, kad Uģis aicināja uz 
vēl vienu skaistu pasākumu – brīvdabas altāra atklāšanu 
pļaviņa pie vecās skolas. To varēs izmantot lūgšanām un 
apcerēm, dievkalpojumiem un laulībām. Mācītājs aicināja apskatīt brīvdabas dievnamu, kas 

veidots trijstūra formā, simbolizējot miesu dvēseli un 
garu: „Tad, kad mēs domājam par cilvēku, saprotam, ka tā 
nav tikai miesa. Tās nav arī tikai emocijas un gars, ka atrauti 
lidinās prom no šīs pasaules. Dievs svētī visu veselumu caur 
Kristus nopelnu, un tā ir liela plus zīme, kas mūs savieno 
ar Dievu.” Altāri iesvētīja Latvijas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins 
Jensons. Viņš mudināja katru padomāt par to, kur mūsu 
sirdīs ir vieta Dievam, izsakot prieku, ka Usmas brīvdabas 
altāris atgādinās cilvēkiem par baznīcām. Bīskapam ir 
žēl, ka tās itin bieži ir tukšas, un izteica cerību, ka dabā 
izteiktās lūgšanas ar laiku atgriezīs ticīgos atpakaļ 
dievnamos. Hanss Martins Jensons iesvētīja arī Latvijas 
karogus, viens no tiem turpmāk atradīsies Usmas baznīcā. 
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Dagdas novada jauniešu 
biedrības „Dagne” projekts 
„Asfalta spēles brīvā laika 

pavadīšanas aktivitāšu 
dažādošanai”

 82/ 64   37 585   15 408

Krāsojamās grāmatiņas 
„Mana Aglona”  

žūrijas novērtētie  
zīmējumi un to autori –  
Aglonas pagasta bērni 

vecumā no 7 – 12 gadiem. 
Latgales plānošanas  

reģiona konkursa  
labākā fotogrāfija. 

Līvānu novada iniciatīvas 
grupas „Radām paši!” 

projekts „Ģimenes svētki  
eS AR teVI ROKU ROKĀ”

Latgales 
plānošanas reģions

Riebiņu novada  
iniciatīvas grupas 

„Lauksaimnieki” projekts 
„Fotogrāmata 

AR LePNUMU SIRDī PAR 
SAVU SAIMNIeCīBU”

Krāslavas novada 
iedzīvotāju iniciatīvas 

grupas „Krāsainie 
zīmuļi” projekts 

„Gaidīšanas laiks rindā pie 
ģimenes ārsta ar prieku, 
radošumu, attīstību un 

interesi”

Līvānu novada 
biedrības „Līvānu novada 

vieglatlētikas klubs” projekts 
„Sacensību LīVeNhOFAS 
SKRĒJIeNS organizēšana”

Šis gads piecās Latgales reģiona pašvaldībās, kas iesaistījušās 
apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija”, ir bijis īpaši radošs. 
Īstenoti daudzi vērtīgi un ilgtspējīgi projekti, tādēļ reģionālajai 
izvērtēšanas komisijai bija grūti pieņemt lēmumu, kurus no tiem 
virzīt apbalvošanai. 
2018. gadā Aglonas, Dagdas, Līvānu, Krāslavas un Riebiņu novada 
iedzīvotāji realizējuši kopumā 64 projektus – izdotas vairākas 
grāmatas, mūzikas un video diski, notikuši kultūras un sporta 
pasākumi, labiekārtota vide. 
Liela daļa projektu bija veltīti Latvijas simtgadei, kur iedzīvotāji 
pauda mīlestību un patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi. 
Vislielākais paldies jums, projektu rakstītāji un čaklie darba grupu 
dalībnieki, par paveikto darbu, milzīgo atbildības sajūtu un par to, 
ka esat cilvēki ar degošām sirdīm!

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

Veicināšanas  
balvām izvirzīti:



15Sabiedrība ar dvēSeli – latvija14 LatgaLes pLānošanas reģions

dagdas noVads

Dagdas novada pašvaldības projektu konkurss „Sabiedrība ar 
dvēseli” notiek jau piekto gadu. 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.
Piecu gadu laikā jau īstenoti 52 iedzīvotāju projekti. 

Tatjana Munda
Dagdas novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu koordinators

14/ 11 4 805 –

Labiekārtotas publiski pieejamas teritorijas - dažāda veida atpūtas un sporta laukumi, dabas 
takas un parki. Ir labiekārtoti 8 daudzdzīvokļu pagalmi, sakārtotas 5 baznīcu teritorijas, 
izveidoti un papildināti bērnu rotaļu laukumi, kā arī rekonstruētas kapličas un sakārtota to 
apkārtējā teritorija. 
19.novembrī Simtgadei veltītajā pasākumā projektu un iedzīvotāju grupām pasniedza Dagdas 
novada pašvaldības pateicības balvas par veiksmīgi realizētajiem projektiem.

Projekta mērķis - iegādājoties rūpnieciskā ražojuma 
asfalta spēles un izveidojot tās pēc savas iniciatīvas un 
radošuma, attīstīt Dagdas novada bērnu un jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādību, kā arī dot 
iespēju vietējiem jauniešiem-studentiem /strādājošiem, 
gūt vērtīgu pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā.

Projekta mērķis – saieta telpas sakārtošana Svētā Jāņa 
Kristītāja baznīcā – mājīgums un saliedētība – tādejādi 
sniedzot estētisku un praktisku ieguldījumu Andzeļu 
pagastam, Dagdas novadam. Palīgtelpa, kas gadiem 
ilgi netika remontēta, neizmantota, nolaista, tagad ir 
estētiski un gaumīgi sakārtota: veikts remonts, iebūvēta 
krāsns, daļēji aprīkota ar nepieciešamām mēbelēm. 
Šī saietu telpa tiks gadiem ilgi izmantota, tā kalpos 
gan bērniem, gan draudzei, gan ciemiņiem, ikkatram 
cilvēkam – saskarsmei, vienotībai, dažādām aktivitātēm.

Andzeļmuižas baznīcas iekštelpas –  
Saieta telpas iekārtojums

Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu dažādošanai

aglonas noVads

Ineta Valaine
Aglonas novada pašvaldības 

Projektu koordinatore

6 / 4  2 000 2 787

Ar veļiku pa Aglyunu 2018

Projekta ietvaros 25.augustā iniciatīvas grupa Velomīļi 
noorganizēja velosporta svētkus, kuros notika 
veloparāde, četras velosacensības dažāda vecuma 
dalībniekiem, kā arī ielu vingrošanas popularizēšana. 
Projekta mērķi: Veicināt lietderīgu, interesantu 
un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizējot 
velotūrismu un dažādu velosportu attīstību vietējā 
sabiedrībā. Veicināt ceļu satiksmes noteikumu 
ievērošanu. Svētkos piedalījās vairāk kā 200 velosporta 
interesenti no Aglonas novada un apkārtnes.

Bērnu krāsojamā grāmatiņa  
MANA AGLONA

Biedrība Spēkavots sadarbībā ar Aglonas vidusskolu 
īstenoja savu projekta ideju Krāsojamās grāmatiņas 
MANA AGLONA izveidošana. Tās autori ir Aglonas 
pagasta bērni vecumā no 7 – 12 gadiem, kuru uzdevums 
bija uzzīmēt, viņuprāt, interesantu vietu Aglonā un 
uzrakstīt nelielu aprakstu par to. Žūrija izvēlējās 12  
zīmējumus.
Ar savu veikumu esam iepazīstinājuši  Aglonas novada 
iedzīvotājus, un esam to prezentējuši pasākumā 
Mēs Latvijai Riebiņos. Pēc krāsojamās grāmatiņas  
prezentācijas esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju! 
Krāsojamās grāmatiņas autori jūtas lepni par savu 
veikumu. Aglonieši, kuru radinieki dzīvo ārzemēs, īpaši 
novērtēja šo grāmatiņu un atzina, ka tā varētu būt laba 
dāvana svētkos!

Iniciatīvas grupas Atbalsts DRAISKUļIEM projekta 
ietvaros uzšūti  8 balti tautiski krekli un uzausti 8 tautiski 
brunči meitenēm. Līdz ar to uzlabots kopējais deju grupas 
„Draiskuļi” vizuālais tēls. Mazo dejotāju dejas uzrunā 
klātesošos skatītājus, lai kur viņi uzstātos. 

tautas tērpa svārku un kreklu iegāde 
Šķeltovas tN deju grupai DRAISKUļI

KRĀSOJAMĀ GRĀMATA

MANA

Raģeļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas elektroinstalācijas atjaunošana

Iedzīvotāju grupa Grāveri īstenoja projektu Raģeļu 
Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas 
elektroinstalācijas atjaunošana. Ar projekta palīdzību 
mums izdevās uzlabot  ēkas tehnisko stāvokli – atjaunot  
elektroinstalāciju mūsu baznīcā. Raģelu Svētā Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baznīca ir pieejama jebkuram  
interesantam un ir viens no tūrisma apskates objektiem 
Aglonas novadā. Projekts stiprina vietējās sabiedrības 
dzīves kvalitāti, drošību un veicina kultūras mantojuma 
infrastruktūras sakārtošanu.

Jauni tērpi senioru deju kopai  
VeLDzīteS 10 gadu jubilejā

Lai katrs nākamais 
projektu konkurss 

motivē ikvienu arvien 
vairāk realizēt savas 

radošās idejas!
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Pie valsts ceļa Ūdrīšu pagasta centrā, pie Augstkalnes 
feldšeru–vecmāšu punkta, tika īstenota pagasta aktīvāko 
iedzīvotāju grupas Mēs - savam pagastam Latvijas 
simtgadei ideja un tapa īpaša puķu dobe – ar vienu 
lielu un diviem maziem stārķiem. Projekta īstenošanā 
iesaistījās ciemata iedzīvotāji un pagasta administrācijas 
darbinieki, kuri labprāt atsaucās uz lūgumu palīdzēt. 

Darbā iesaistījās arī lielāki un mazāki bērni, kuri vēlējās 
darīt jebkuru darbiņu (figūru krāsošanu, puķu atnešanu, 
stādīšanu, laistīšanu u.c.). 
Daudzi no grupas dalībniekiem sniedza vērtīgus 
padomus. Interese par projektu bija liela arī no citiem 
ciema iedzīvotājiem, it īpaši tajā laikā, kad tika uzstādītas 
putnu figūras.

Dekoratīvās dobes ierīkošana un teritorijas pie Ūdrīšu pagasta  
Augstkalnes feldšeru–vecmāšu punkta labiekārtošana

KrāslaVas noVads

Gaidīšanas laiks pie ģimenes ārsta ar 
prieku, radošumu, attīstību un interesi

Nereģistrētās iedzīvotāju grupas Krāsainie zīmuļi 
projekta īstenošana notika Krāslavas poliklīnikā, pirmā 
stāva gaitenī, kur atrodas ģimenes ārstu J.Juškeviča un 
L.Meņģišas kabineti un reģistratūra. Projekta īstenošanā 
piedalījās ģimenes ārstu prakses darbinieki un pacienti, 
kas vairāku mēnešu garumā ārpus poliklīnikas darba 
laika apgleznoja gaiteņa sienas, vēlāk – atjaunoja 
zīdaiņu pārtinamo galdiņu, izvietoja jaunas mēbeles 
(košus apmeklētāju krēslus, bērnu galdiņu un krēslus) 
un pieskrūvēja sienas moduļus ar aizraujošām un bērnus 
attīstošām rotaļlietām. 

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. Visus šos 
gadus esot kopā ar projektu īstenotājiem, man ir patiess lepnums 
un gandarījums, ka Krāslavas novadā ir gana daudz aktīvu 
novadnieku, kas negaida, kamēr izdarīs kāds cits, bet dara paši!

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes  

Attīstības nodaļas vadītāja

Pērn rudenī Indrā, kopā ar aktīvākajiem projektu rakstītājiem, nosvinējām konkursa desmitgadi. 
Kopā varējām atcerēties padarītos darbus un gūt iedvesmu nākošajiem, meklējot laimes sajūtu 
ar acīm, ausīm un garšas kārpiņām gan jaunatklātajā Laimes muzejā, gan Indras aušanas 
darbnīcās un vietējo lauku labumu degustācijā, gan svinīgajā daļā kopā ar grupu „Solversija”.
Pa šiem gadiem ir īstenoti 177 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. Ja pieņem, ka projektu grupas minimālais sastāvs ir 10 cilvēki, bet 
visbiežāk iesaistās vairāk, tad projektos ir iesaistījušies vismaz 2 000 iedzīvotāji. Pirmajos gados 
maksimālais projekta budžets, pateicoties KNHM atbalstam, ir bijis 1000 EUR, šobrīd – 600 
EUR, bieži vien tiek atrasts papildu finansējums, tāpēc varētu rēķināties kā minimums ar 100 
tūkstošiem EUR šīm mazajām iniciatīvām! Projektu tēmas ir bijušas visdažādākās, bet visvairāk 
– publisku teritoriju sakārtošana, dabas takas, rotaļu un sporta laukumi, kapsētas, baznīcu 
teritorijas... Projektos ar lielu entuziasmu iesaistījušies gan bērni, gan vecāki un vecvecāki, gan 
sievietes, gan vīrieši, gan darbu kolektīvi, gan māju iedzīvotāji. 

24 / 23 12 400 7 960

Tagad ar sienas gleznojumu 
attēliem un vecāku palīdzību 
bērni var mācīties krāsas, 
dzīvnieku nosaukumus, skaitļus 
un alfabētu. Gleznojums ar 
speciālu tāfeles krāsu un bērnu 
galdiņš ar krēsliem palīdzēs 
bērniem attīstīt zīmēšanas un 
rakstīšanas prasmes. 
Šādas pārmaiņas vecākiem 
dod iespēju būt daudz 
pacietīgākiem un dod iespēju 
ieinteresēt bērnus pēc viņu 
interesēm, palīdz maziem 
pacientiem pārvarēt bailes 
un padara ārsta vizīti par 
aizraujošu piedzīvojumu.

Kas darbu nedara,  
tas par darbu runā.  
Kas darbu nespēj, 
tas darbu kritizē.  
Kas darbu dara,  

tas klusē, un darbs  
par viņu runā.

Rainis

Baskāju sajūtu taka „Pīlādzītī”
Projekta rezultātā brīvā laukumā bērnudārza Pīlādzītis 
teritorijā tika izveidota baskāju sajūtu taka un akmeņu 
labirints, veltīts Latvijas simtgadei. Taka izveidota no 
dažādu faktūru un materiālu posmiem un dabīgiem 
atjaunojamiem materiāliem.
Projekta realizēšanā tika iesaistīti biedrības Pīlādzītis 
klubs biedri un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 
darbinieki un audzēkņu vecāki. 2018. gada pēdējā 
vasaras dienā notika baskāju sajūtu takas atklāšanas 
pasākums. Pasākuma sākumā Baskāju Rūķis svinīgi 
prezentēja bērniem sajūtu taku, pārgriežot sarkano 
lentīti un paskaidrojot uzvedības noteikumus. Pēc tam 
visi iestādes bērni vairākas reizes izstaigāja baskāju taku, 
kurai ir divi posmi no dažādiem materiāliem: smiltis, 
akmentiņi, oļi, koku miza, koku mulča, čiekuri, ūdens, 
kastaņi, korķi, koka baļķīši, sūnas, zāle, skaidas, dažādi 
paklājiņi, akmeņu labirints u.c. 

Sapņu pagalms Krāslavā
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riebiņu noVads

Riebiņu novads sastāv no sešiem pagastiem – Sīļukalna, Galēnu, 
Stabulnieku, Riebiņu, Silajāņu un Rušonas pagastiem. Iedzīvotāju 
iniciatīvas ir aktīvas lielākoties no visiem pagastiem. Riebiņu 
novada dome  jau sesto gadu aktīvi īsteno mazo grantu projektus 
savā novadā. Lai projektu īstenošana būtu dažādota, pašvaldība 
uz katru mazo grantu projektu konkursu nosaka savādākus 
mērķus un atbalstāmās idejas. Tāpēc var teikt, ka ar katru gadu 
projektu idejas kļūst arvien interesantākas un aizraujošākas. 

Ilze Kudiņa
Riebiņu novada domes 

Projektu vadītāja

12 / 11  6 550 1 502

Riebiņu novadāa pašvaldības līdzfinansētajā projektu konkursa „Mēs Latvijas 100 - gadei” 
mērķis bija atbalstīt radošus un inovatīvus NVO un vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas 
saglabās un nodos nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Riebiņu novada 
kultūras savdabību un daudzveidību apliecinošu resursu, kas veicina vērtību izpratni, radošumu, 
attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šajā gadā, atšķirībā no citiem gadiem, tika īstenotas 
savādākas un uz nemateriālo kultūras mantojumu vērstas projektu idejas. Ir izveidotas grāmatas 
un brošūras – par pagasta vēsturi, par uzņēmējiem un zemniekiem novadā, par represētajām 
personām – par dzīvi Sibīrijā, par bērnu folkloras kopas jubilejas gadiem, izdoti diski ar Riebiņu 
novadā tapušajām dziesmām, izveidots video par Riebiņu novadu četrās valodās, izgatavoti 
suvenīri un fotogrāfijas, kurās ir gan iemūžinātas personas 100 gadu garumā, gan pašdarbības 
kolektīva darbība bildēs 30 gadu garumā. 

Fotogrāmata  „Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību”
Iniciatīvas grupas Lauksaimnieki, projekta mērķis 
– iemūžināt Riebiņu novada cilvēku ikdienas dzīvi 
– izceļot  to, ka valsts esam katrs mēs. Arī pēc Latvijas 
valsts simtgades svinībām vēlamies rast iespēju 
cilvēkiem atskatīties uz mūsu valsts dārgāko lietu – 
pašiem cilvēkiem.  Projekta galvenais mērķis ir izveidot 
fotoalbūmu, kurš stāstītu par Riebiņu novada 100 
zemnieku dzīvēm simtgades vasarā, un kuru būtu 
iespējams aplūkot arī vairākus gadus pēc svinību beigām. 
Izgatavotā fotogrāmata saglabās un nodos nākamajām 
paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu, kā Riebiņu 
novada savdabību un daudzveidību apliecinošu resursu. 
Fotogrāfijas stāstīs par lauksaimnieku radošumu, 
veikumu un dažādiem saimniecību attīstības virzieniem 
Latvijas simtgades gadā. 

Riebiņu jaunieši, 
Riebiņu nākotne

Iniciatīvas grupas Stāstnieki 
projekta mērķis ir izveidot 
reprezentatīvu audiovizuālu 
materiālu par Riebiņu novadu. 

līVānu noVads

2018. gadā Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu 
konkursam bija pieteiktas 26 projektu idejas un 15 no tām pašvaldība 
piešķīra līdzfinansējumu līdz 1000 eiro apmērā. Iepriecina, ka 
aizvadītajā sezonā iedzīvotāju īstenotie projekti bija daudzveidīgi 
– radītas gan praktiskas, paliekošas vērtības, gan noorganizēti 
sirsnīgi, interesanti, izglītojoši pasākumi dažādu vecumu cilvēkiem, 
kas patiesībā arī ir paliekoša vērtība, jo tie atstājuši pēdas cilvēku 
dvēselēs, radījuši prieku, snieguši jaunas zināšanas. 

Indra Upeniece
Sabiedrisko attiecību un  

ārējo sakaru daļas vadītāja

26 / 15 15 000 8 941  

Ģimenes svētki „es ar tevi roku rokā”
2018.gada 1.septembrī aktīvi un atraktīvi jauni cilvēki Zinību dienai par godu 
noorganizēja ģimenes svētkus Es ar Tevi roku rokā. Pasākuma ietvaros ģimenes, draugi, 
klases biedri un visi citi interesenti varēja piedalīties dažādās aktivitātēs un baudīt 

Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti

Projekta īstenošanas rezultātā tika izdots atmiņu krājums 
50 eksemplāros. Tika sarīkots krājuma atklāšanas pasākums 
ar deportēto (viņu ģimenes locekļu) un novadpētniecības 
interesentu piedalīšanos. Projekta rezultātā tapa arī 
informatīvs stends „1949. gada 25. marta deportācijas”. 

LīVeNhOFAS SKRĒJIeNS  
sacensību organizēšana

Projekta mērķis bija 18. novembrī organizēt  Latvijas  
simtgadei veltītās sacensības Līvenhofas skrējiens, 
popularizēt aktīvu dzīvesveidu dažādu vecuma grupu 
iedzīvotāju vidū, veicināt iedzīvotāju patriotismu un 
piederības sajūtu Latvijas valstij.
Skrējiena popularizēšanai tika izmantoti interneta 
mediji: www.livani.lv, kluba www.livanuvk.lv, Latvijas 
vieglatlētikas federācijas www.athletics.lv un virtuālās 
skriešanas kopienas www.noskrien.lv mājas lapās tika 
izveidots pasākuma kalendārs un skrējiena lapa, kur 
bija atspoguļota visa aktuālā informācija par sacensību 
organizatoriskiem jautājumiem un skrējiena norisi.
Projekta rezultātā tika sarīkotas vērienīgas sacensības, 
kurās piedalījās vairāk kā 400 visu vecuma grupu 
dalībnieki no visas Latvijas un ārvalstīm, neatkarīgi no 
sagatavotības pakāpes – bērni, pieaugušie, seniori. Katrs 
dalībnieks par piedalīšanos saņēma piemiņas medaļu. 

svētku koncertu. Dalībnieki varēja veidot komandas 
un piedalīties stafetēs (kopumā stafetēs piedalījās 17 
komandas, katrā komandā vidēji 3-5 dalībnieki, sākot ar 
maziem bērniem, beidzot ar viņu vecvecākiem). 
Gan lieli, gan mazi aktīvi darbojās arī radošajās darbnīcās 
- apgleznoja stiklu, zīmēja uz oļiem, veidoja sāls mīklas 
izstrādājumus, krāsoja māla medaļas un apzīmēja 
sejiņas. Aktīvo pasākuma daļu noslēdza koncerts, kurā 
uzstājās jaunie mūziķi. Apmeklētājiem bija iespēja spēlēt 
lielās dambretes un labirinta spēles, kā arī gūt iemaņas 
un prasmes zīmēt uz gaismas smilšu galda.

Atmiņu krājumā apkopoti deportēto Līvānu novada 
Rožupes pagasta ģimeņu stāsti par dramatiskajiem 1949. 
gada 25. marta notikumiem, moku pilno ceļu uz Sibīriju, 
dzīvi Sibīrijas plašumos  un atpakaļceļu uz savu dzimteni 
Latviju. Projektā iesaistījās Rožupes pamatskolas skolēni, 
kuri iztaujāja šos cilvēkus un pierakstīja viņu atmiņas. 
Krājumu papildina  arī skolēnu radošie darbi (dzeja, 
esejas, zīmējumi), veltīti deportāciju atcerei. Atmiņu 
krājums „Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti” visiem 
interesentiem ir pieejams Līvānu novada bibliotēkās.

Mana dziesma manam novadam
Projekta mērķis – apzināt Riebiņu novada pagastos 
dzīvojošos radošos muzikantus, kuri paši sacer dziesmām 
tekstus un mūziku un savos skaņdarbos pauž patiesu 
mīlestību pret savu dzimto vietu, dabu, ļaudīm un valodu, 
slavina sava pagasta un novada vērtības, ar dziesmām 
darot zināmu novada vārdu arī valsts mērogā, ierakstīt 
un izdod šīs dziesmas audio diskā CD, kā paliekošu 
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nākamajām 
paaudzēm, kurš tiks glabāts un būs pieejams novada 
kultūras namos, muzejos un bibliotēkās. 

Projekta ietvaros tika izveidots 3 minūšu garš video 
stāsts, ko izbaudīs un izstāstīs Riebiņu jaunā paaudze.
 Tā būs reklāma par Riebiņu novadu, ietverot visus Riebiņu 
novada pagastus, dabu, kultūru, vērtības, apskates 
objektus un iedzīvotājus. Projekta rezultātā novads iegūst 
spilgtu, emocionālu un izglītojošu materiālu par Riebiņu 
novadu. Šobrīd Riebiņu novadā līdzīgi projekti vēl nav 
izveidoti, kas kvalitātes, informācijas ziņā tik labi spētu 
reprezentēt novadu. Šis video projekts ir nebijis Riebiņu 
novadā, kas palīdzēs reprezentēt novadu audiovizuāli. 
Tas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā spēlē lielu lomu. Šis 
video aptvers un informēs lielu auditorijas loku. 
Šis projekts var manāmi uzlabot Riebiņu novada attīstību 
tūrisma jomā un ne tikai, jo pateicoties šim projektam, 
Riebiņu novads kļūs atpazīstamāks.

video skatīties šeit: 
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Aktivitātes māmiņām ar bērniem, 
Jūrmala

237 / 127   201 327   31 121

Labākais Rīgas PR konkursu fotoattēls, Ainavu māksliniece,  
„Plenērs pie Lielupes” Jūrmalā, pasākuma laikā.

Vasaras Bībeles skola „Mājas” bērniem, 
Ādažu novads

Rīgas
plānošanas reģions

Nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas 

projekts  
ŠŪPOLeS ALDeRU PARKĀ

Ādažu novads

Rīgas plānošanas reģionā ir 30 pašvaldības, no kurām apvienības 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” biedri ir 13 pašvaldības. No visām apvienībā 
iesaistītajām reģiona pašvaldībām 2018.gadā konkursus iedzīvotāju 
iniciatīvu veicināšanai īstenoja 7 novadu pašvaldības un Jūrmala. 
Kopumā konkursos tika saņemti 237 projektu pieteikumi, bet īstenoti – 
127 lieliski projekti. Šo projektu īstenošana bija iespējama pateicoties 
201 327  EUR lielam pašvaldību atbalstam, piesaistot pašu projektu 
īstenotāju līdzekļus 31 121 EUR apmērā, kā arī neizmērāmam cilvēku 
ieguldītajam darbam. 
Veicināšanas balvām izvirzītie projekti:
•	 Ādažu novadā realizēts projekts  

„Vasaras Bībeles skola „Mājas” bērniem veltīta Latvijas 100 gadei” ;
•	 Jūrmalas novadā realizēts projekts  

„Aktivitātes māmiņām ar bērniem”.
Karīna miķelsone

rīgas reģiona koordinatore
karina.mikelsone@adazi.lv

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

visiem rīgas plānošanas reģiona 
projektiem

Veicināšanas balvu saņem:

Biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs  
Ogre - Ķegums” projekts  

„Vides objekts ĶeGUMS”, Ķeguma novads

Nereģistrētas 
iedzīvotāju 

grupas 
„Savējie” 

projekts 
SAULeS RAtS,

Ogres novads
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ādažu noVads

Vasaras Bībeles skola „Mājas” bērniem veltīta Latvijas 100 gadei
Kategorijā „Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo 
pasākumu attīstība“ labākais projekts – „Vasaras Bībeles 
skola MĀJAS bērniem veltīta Latvijas 100 gadei”. Misijas 
baptistu draudzes organizētajā 5 dienu ilgajā pasākumā 
piedalījās 62 bērni vecumā no 5 līdz 10 gadiem. Pasākuma 
laikā bērni vairāk iepazina Latviju, tās novadus, diskutēja 
un domāja par māju vērtību, par to, ko dod Latvija un ko 
viņi var dot tai. 

Šogad Ādažu novada domes atbalsta konkursā iedzīvotāju 
iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, tika iesniegts un īstenots mazāks skaits projektu, tomēr 
projektu īstenošanā apgūtie līdzekļi līdzinājās iepriekšējo gadu 
finansējumam. No 15 īstenotajiem projektiem lielākā daļa  
(9 projekti) paredzēja aktivitātes teritorijas labiekārtošanai un 
6 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai. 
Visi projekti tika īstenoti atbilstoši plānotajam. 

Inga Pērkone
Attīstības un investīciju daļas 

projektu vadītāja

Ādažu novadā tagad ir par 10 jaunām / labiekārtotām vietām vairāk nekā gada sākumā, kā arī 
realizēti vairāki aizraujoši pasākumi vairāku dienu garumā. Priecājamies, ka projektu grupas 
projektu aktivitātēs daudz iesaista bērnus, attīsta iepriekšējos gados aizsāktus projektus, īsteno 
dažādas inovatīvas idejas un jau gatavojas nākamā gada konkursam! 

19 / 15 20 180 1 164

Katru dienu bērniem notika 5 darbnīcas: 
•	 Ciemiņbūšana – Bībeles laiks, 
•	 Lustīgā pļava – spēles, 
•	 Mežpiņķeris – rokdarbi, 
•	 Skattornis – video & našķi, 
•	 Brīnumpurvs – eksperimenti. 

Šūpoles Alderu parkā

Projekts tika atzīts par labāko projektu kategorijā 
„Teritorijas labiekārtošana”. Alderu vēsturiskais 
parks ir vieta, kur agrāk notika saviesīgi pasākumi, 
kā piemēram koncerti, izrādes un ciema iedzīvotāju 
pulcēšanās. Lai atjaunotu šo pulcēšanās tradīciju, 
projekta ietvaros iedzīvotāji labiekārtoja Alderu 
parku, uzstādot tajā lielas šūpoles, akmens / koka 
galdu, atpūtas soliņus un mistkasti. Parka un 
teritorijas sakopšanā visi grupas dalībnieki iesaistījās 
visaktīvāk, jo tas sakrita ar Līgo svētkiem un arī ar 
kopīgu pasākumu, ko organizēja abas Alderu grupā 
iesaistītās personas. 

Darbā iesaistījās lielākā daļa projekta grupas, kā arī 
bērni, kuri nebija iekļauti grupā. Projekta ietvaros 
izgatavotie elementi izgatavoti Alderiem raksturīgā 
plostnieku stilā. Rezultāts visus apmierina un 
alderieši ar nepacietību gaidīja vasaras sezonas 
noslēgumu ar izšūpošanos.

Sajūtu upe ĀBVS parkā

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā izveidots un uzstādīts rotaļu 
laukuma elements, kas dažādo āra aktivitātes dažādu vecumu, 
bet īpaši jaunākā skolas vecuma un pirmsskolas audzēkņiem. 

Tika izveidota sajūtu „upe”, kurā atrodas koka laiva, tiltiņš un 
trīs sajūtu salas, kas atrodas „upē” un ļauj ar taustes palīdzību 
rast izpratni par dažādiem materiāliem. Pie jau esošas nojumes 
jumta izveidots arī simbolisks ūdenskritums.

Projektu grupa priecājas, ka daļa no brīvprātīgajiem bija 
jaunieši, kas paši bija apmeklējuši līdzīgu pasākumu 
pirms pāris gadiem. Projekta grupas atziņa – „Mēs jau 
bērnībā varam sēt sēklas bērnos, ko vēlamies redzēt. Ja 
darbojamies ar mīlestību, bērni ir ļoti atvērti. Atrast laiku 
sarunām, iedrošināt viņus, mīlēt un cienīt. Priecājamies un 
pateicamies par ikvienu bērnu, kas piedalījās VBS.”
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Jaunpilī daudzus gadus ir bijusi iespēja apmeklēt 
sabiedrisko pirti, taču diemžēl pēdējos gados šāda iespēja 
vairs nebija. Biedrība Radīts Jaunpils novadā šādu iespēju 
atkal radīja projekta „Bebru ielas sabiedriskās pirts 
labiekārtošana” ietvaros. Jaunpils sabiedriskajā pirtī 
tika veikti demontāžas un montāžas darbi visās pirts ēkas 
telpās. Projekta realizēšanas procesā tika paveikts daudz 
– kosmētiskais remonts, tika savesta kārtībā apkures 
sistēma, uzstādīti jauni radiatori, sakopta pirts teritorija, 
iztīrīts pie pirts esošais dīķis, 2 telpām ieliktas jaunas durvis 
u.c. darbi. Rezultātā iegūstot vēl vienu atjaunotu, sakoptu 
un funkcionējošu vietu Jaunpilī. 
Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā 
un apkaimē. Uzlabot iedzīvotāju atpūtas vietas, radīt 
socializēšanās iespēju, aktivizēt „Radīts Jaunpils novadā” 
izstrādāto piedāvājumu, veidot sakoptu vidi, veicināt un 
papildināt tūrisma piedāvājumu Jaunpils novadā.
Pirts pakalpojumi nepieciešami ne tikai tai sabiedrības 
daļai, kuriem nav savas personīgās pirtis vai tradicionālās 
latviskās pirts kultūras mīļiem, bet arī tiem cilvēkiem, 
kuriem dažādu apstākļu dēļ nav iespējams nomazgāties 
savā dzīvesvietā. Vienlaikus ir pieejami profesionāla 
pirtnieka pakalpojumi. 

Jaunpils noVads

Līga Veinberga
Jaunpils novada  Attīstības 

nodaļas Projektu vadītāja

Jaunpils novada dome mazo projektu konkursu „Darām paši” organizē jau astoto gadu. 
Kā jau Latvijas simtgades gadā, var minēt, ka šo astoņu gadu laikā, realizēti teju 100 
projekti – vēl pietrūkst pavisam nedaudz. 

15 / 14  9 309 5 428

Biedrība «Basketbola klubs Jaunpils» realizēja projektu, 
kura ietvaros 19 puiši un 5 meitenes piedalījās 3 dienu 
ilgā nometnē, kuras laikā tika pieaicināti Latvijā zināmi un 
populāri profesionāļi basketbola jomā. Vēl tika iegādāts 
jauns inventārs (metiena palīgdēlis, metiena rokas 
stabilizators, ātruma trepītes, konusi, pretestības izpletnis 
u.c.), lai bērni var labāk apgūt basketbola iemaņas.

Šogad projektu pieteikumi ir dažādi – vieni padara sakoptāku 
apkārtējo vidi, citi uzlabo savas daudzdzīvokļu mājas un to 
apkārtni, labiekārto un rada drošu vidi bērnu rotaļu laukumos 
un jauniešu atpūtas vietās. Dažas biedrības veicina radošās 
nodarbības, savukārt, citas sekmē sportiskās aktivitātes. Daži 
projektu īstenotāji noorganizē pieredzes apmaiņas braucienus. 
Aktuāla arī ir uzņēmējdarbības veicināšana.

Individuālo basketbola iemaņu uzlabošana Jaunpils bērniem un jauniešiem

Mednieki strādā komandā

To, ka mednieki strādā komandā, apliecināja un pierādīja 
Mednieku biedrība „Jaunpils”. Vides labiekārtošana 
biedrības esošajā īpašumā bija viens no darbos 
apjomīgākajiem projektiem Darām paši 2018 ietvaros. 
Šī projekta realizēšanā iesaistījās arī daudz brīvprātīgie 
darba veicēji. Par projekta līdzekļiem tika iegādāta zālāja 
sēkla un nomāts ekskavators, ar kuru varēja paveikt 
lielākos darbus. 

Sabiedriskās pirts labiekārtošana

Ķeguma noVads

Ķeguma novada pašvaldība Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 
projektu konkursu organizē kopš 2011.gada, aicinot konkursā 
piedalīties pašvaldības iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas 
un uzņēmējus. 
Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās 
iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. 

Dace Soboļeva
Ķeguma novada domes 

Projektu koordinatore

32 / 21 14 000 4 350   

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.

Velotūristu atpūtai

Vides objekts „ĶeGUMS”
2018.gada 11.augusta pusnaktī, Simtgades zaļumballes 
kulminācijā, Ķeguma novads saņēma dāvanu – vides 
objektu, uzrakstu „ĶEGUMS” Ķeguma pilsētas parkā. 
To veido uzraksts „Ķegums” un atslēgu režģis, kuru 
rotā Ķeguma novada simbols – saule. Atslēgu režģis 
paredzēts jaunlaulātajiem slēdzeņu novietošanai. Kad 
režģis būs pilns, atslēgas netiks demontētas, saule kopā 
ar režģi (rāmi) tikts pārvietota uz citu Ķeguma novadam 
nozīmīgu vietu, kur turpinās priecēt novada viesus, taču 
tās vietā tiks novietota jauna. 

Šobrīd vides objekts Ķeguma parkā kļuvis par novada 
viesu un tūristu, iedzīvotāju un atpūtnieku iecienītu 
apskates un fotografēšanās vietu.

Harijs jau pārkāpis 90 gadu slieksni, bet vēl joprojām 
aktīvi iesaistās novada dzīvē, darbojas pats un iesaista 
un aizrauj arī citus, idejas un ierosinājumi neapsīkst, 
aptverot dažādas dzīves jomas. 
Pagājušajā gadā Ķeguma novadā tika atklāti divi 
velotūrisma maršruti, un viens no tiem – Apkārt 
Ķeguma novadam (Nr.146), sākas Rembates pagastā, 
ved riteņotājus cauri Ķeguma pilsētai, pāri Ķeguma HES 
un tālāk apkārt Birzgales pagastam, savā ceļā tas šķērso 
Ņegas upi, kas atdala Tomes un Birzgales pagastus, bet 
upes abos krastos ir izveidojušās atpūtas vietas, kuras 
iecienījuši aktīvās atpūtas piekritēji – makšķernieki, 
tūristi, arī vietējie iedzīvotāji. Lai šīs vietas padarītu 
atpūtai tīkamākas, projekta ietvaros Birzgales pagasta 
pusē tika izveidota nojume ar galdu un krēsliem, kur 
ceļotājiem piestāt un uzkrāt spēkus pirms došanās tālāk, 
jo velomaršruta kopējais garums sastāda 78 km.

tautisko jostu aušanas meistardarbnīca

Projekta iesniedzēja un vadītāja – Ieva Puriņa par sevi: 
Aužot es radu. Tā ir mana «taustāmā» izpausme. Kā audums 
top no daudziem diegiem un dzīpariem, tā arī mūsu dzīve un 
tās svarīgie notikumi top no atsevišķām detaļām. Savas dzīves 
audeklu mēs varam papildināt ar sevis izvēlētām krāsām un 
rakstiem – pieaicinot cilvēkus, izvēloties vietu u.tml.
Realizēts jau otrais aušanas darbnīcas projekts, kura 
ietvaros tika iegādāti papildus aušanai nepieciešamie 
rīki un organizētas aušanas meistardarbnīcas.
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4 2 180 -

Fonda Zilais Krusts projekta mērķis ir Ogres upes senlejas 
parka labiekārtošana un Lielvārdes novada tūrisma 
nozares attīstība, tomēr tas aktualizē arī sabiedrības, it 
īpaši bērnu un jauniešu aktīvu laika pavadīšanu dabā un 
caur rotaļām palīdz attīstīt loģisko domāšanu un motoriku. 
Lēdmanes atpūtas parka teritorijā atrodas Trušu karaliste, 
kur bērni ar vecākiem var iemācīties pabarot trušus. 
Pateicoties realizētajam projektam, pašiem savām rokām 
salikt trīs 3D koka puzles, nofotografēties sešos krāsainos 
koka foto statīvos ar dzīvnieku elementiem un spēlēties 
jaunajā bērnu rotaļu laukuma komplektā ar dažādām 
šķēršļu joslām un slidkalniņiem.

Ogres upes senlejas parka labiekārtošana

Dzīvo vesels!
Projekta ietvaros Lielvārdes novada sieviešu biedrība 
Iespēja iedzīvotājiem 6 mēnešu garumā organizēja  
11 izglītojošas aktivitātes un seminārus. Lielvārdes 
novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties semināros 
„Ceļojumu stāsti”, „Dabīgā kosmetoloģija”, „Klasiskā 
homeopātijas terapija bērniem un pieaugušajem”, 
„Veģetatīvā distonija. Stresa ietekme uz veselību” un 
aktīvi līdzdarboties smieklu jogas, kanis terapijas, vizāžas, 
supošanas un krāsainu pastalu izgatavošanas nodarbībās.
Semināru un nodarbību ciklā piedalījās 220 iedzīvotāji, kas 
tika informēti un apmācīti kā rūpēties par savu fizisko un 
psihisko veselību, kas tiešā veidā ietekmē cilvēka dzīves 
kvalitāti.

Nometne „Vasaras raibumi”
Nometnes mērķis bija nodrošināt radošu, vispusīgi 
attīstošu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
sākumskolas bērniem vasaras brīvlaikā. Nometnes laikā  
bērni iestudēja teātra izrādi Runcis zābakos. Lai tas 
izdotos, tika organizētas  dažādas radošās darbnīcas, 
kas saistītas ar teātra izrādes iestudēšanu – roku leļļu 
darināšana, dekorāciju gatavošana, lomu iestudēšana. Lai 
gūtu dziļāku izpratni par teātra izrāžu iestudēšanu, bērni 
devās ekskursijā uz Latvijas nacionālo operas un baleta 
teātri, kur iepazinās ar dažādām profesijām, kas saistītas ar 
izrāžu iestudēšanu.
Kopumā 20 nometnes dalībnieki pavadīja aizraujošu, 
attīstošu un interesantu vasaras nedēļu.

lielVārdes noVads

Iedzīvotāju iniciatīvas var būt visdažādākās, sākot no dzīvokļu 
īpašnieku biedrību iesniegtajiem daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu, 
celiņu un autostāvvietu remontiem, nevalstisko organizāciju 
sagatavotajiem koncertiem, novada popularizēšanas projektiem 
un beidzot ar dažādu iedzīvotāju grupu ideju realizāciju. Mums 
ir liels gandarījums par lielo iedzīvotāju aktivitāti un vēlamies 
iedrošināt ikvienu iedzīvotāju: „Galvenais ir ideja un vēlēšanās 
realizēt iecerēto. Un pārējais ir atrisināms!”

Vita Volonte
Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājas vietniece

2018.gadā Lielvārdes novada pašvaldība atbalstījusi projektus šādās kategorijās:
•	  Publisko teritoriju labiekārtošana – 14,
•	 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana – 4 un 
•	 Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana – 3.

25 / 18 43 243 21 424

mālpils noVads

2018.gada vasarā projektu konkursa „Mēs savam novadam” 
ietvaros tika īstenoti četri iedzīvotāju iniciatīvu projekti, kurus 
īstenoja 49 dalībnieki. 

Kā labāko izvirzām projektu darba grupas vadītājas Māras 
Ārentes projektu: Foto plenērs „Mālpils – apturētie mirkļi”.

Elita Kārkliņa 
Mālpils novada domes  

Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas 
daļas projektu vadītāja

Mālpils kapu  „Krusta kalna labiekārtošana”

Mirkļu apturētāji
Projekta ietvaros 22 cilvēkiem divu dienu foto plenērā bija 
iespēja apgūt fotografēšanas iemaņas un iepazīt dažādus 
kameru veidus pie profesionāliem lektoriem. 
Plenēra dalībniekiem bija izvirzīta arī īpaša tēma PĒDAS. 
Tās ietvaros viņiem bija jāveic Mālpils novadam nozīmīgu 
personu fotografēšana. Iegūtās fotogrāfijas 2019.gadā 
plānots izstādīt izstādē un publicēt novada mājas lapā. 

Šī projekta īstenošanas rezultātā Mālpils kapu Krusta kalns pavasarī uzziedēs vārda 
tiešajā nozīmē. Projekta darba grupa veica šīs teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, 
tikai iestādīti vairāk nekā 300 krokusu sīpoli, hortenzijas. Prasmīga galdnieka rokām tika 
izgatavoti jauni koka soli, un jau kapusvētku dievkalpojumā varēja sēdēt uz tiem.

Sidgundas sporta laukuma sakopšana
Mālpils novada Sidgundas ciema volejbola laukumā tika 
atjaunots smilšu segums un uzstādīts jauns tīkls un pārējie 
laukuma elementi. Strītbola laukumā tika nolīmeņotas 
gumijas seguma flīzes. Atliek vien sagaidīt jauno sezonu, 
meklēt domubiedrus, bumbu un izspēlēt kādu maču.
Projekta darba grupa, kuras vadītājs ir Jānis Bičkovskis, 
padomājusi arī par soliem un atkritumu tvertnēm, lai 
veicinātu tīrības uzturēšanu teritorijā.
Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās arī aktīvākie jaunieši.

Lietotu apģērbu maiņas punkts
Projekta vadītājas Lūcijas Vaivares izlolotā ideja par lietotu 
apģērbu maiņas punkta izveidi šī projektu konkursa 
ietvaros ieguva pavisam reālu veidolu un tā Mālpilī, Pils 
ielā 14, 15.telpā tika izveidots lietoto apģērbu maiņas 
punkts, iegādātas tā darbībai nepieciešamās mēbeles.
Lai maiņas punkts darbotos, projekta īstenotājas –
biedrības Notici sev  valde un biedri strādāja brīvprātīgi, 
pieņemot un šķirojot apģērbus, nodrošinot to sadali.
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GADA PROJeKtS 
“Gudrā dobe” Ogresgala VPII „Ābelīte”

Pretī Meņģeles pagasta Tautas namam un blakus vēsturiskajai ēkai 
– skolai, kurā savulaik mācījās Sudrabu Edžus un kurā par skolotāju 
strādājis viņa tēvs – atrodas neliels uzkalniņš. Vietējo aktīvistu grupa 
vēlējās to labiekārtot un sapost, lai pagasta iedzīvotājiem un pasākumu 
apmeklētājiem būtu iespēja šinī vietā apsēsties, gremdēties pārdomās 
un vienkārši atpūsties. 
Viens no nozīmīgākajiem simboliem latviskajā dzīvesziņā ir Saule 
– dzīvības un gaismas nesēja, spēka un pastāvīgas kustības avots, 
kas nosaka mūžīgo atkārtošanos un nepārtrauktās izmaiņas. Tāpēc 
Meņģeles iedzīvotāju grupa, domājot par savu projekta ieceri un 
piemērotāko dāvanu Latvijai dzimšanas dienā, izvēlējās – SAULI.

Norāde MeŅĢeLe
Daudzviet Latvijā pilsētu vai novadu robežteritorijas 
rotā unikālas vietu nosaukumu norādes. Arī Meņģeles 
pagasta robežas 20. gadsimta 80. gados bija iezīmētas 
ar mākslinieka radītām norādes zīmēm. Viena no tām 
– uz ceļa posma Meņģele – Vecbebri – tika atjaunota 
pirms pieciem gadiem, savukārt 2018. gadā biedrība 
MĒS attīstībai īstenoja projektu Meņģeles vēsturiskās 
norādes zīmes izgatavošanai un uzstādīšanai vietā, kur 
robežojas Meņģeles un Taurupes pagasti.

Pasākums turpinājās Tautas nama zālē, 
kur norisinājās radoša darbnīca keramiķes 
Daigas Eklones vadībā. Tās ietvaros katrs 
dalībnieks, izmantojot dabas materiālus, 
izgatavoja divus saules ratus no māla 
– vienu paturot sev, bet otru nododot 
glabāšanā Meņģelē esošajam Sudrabu 
Edžus muzejam. 
Pavasarī, kad zemi atkal sasildīs īstās saules 
siltums, iedzīvotāju grupa papildinās 
Saules ratu ar krāšņām puķu kastēm, un arī 
teritorija tiks skaisti dekorēta ar ziediem. 
Sakoptā vieta un uzstādītais Saules rats 
pagasta iedzīvotājiem un viesiem dos 
prieku un enerģijas lādiņu turpmākajai 
darbībai. Simbolizējot cilvēka dzīves 
gājumu, stari sadala cilvēka dienas baltās 
un nebaltās dienās un atgādina par to, ka 
cilvēkam ir svarīga katra diena, mēnesis un 
gads. Pakavējoties pie Saules rata, ikvienam 
ir mirklis pārdomāt paveikto un pasapņot 
par turpmākajiem darbiem.

Laipa

Biedrības Lazdukalni 2000 īstenotā projekta ietvaros 
tika veikti Ogres pilsētā esošā Špakovska parka 
labiekārtošanas darbi – atjaunota dendroloģiskajā 
parkā uzstādītās laipas lokveida konstrukcija, kas 
papildināta ar margām, novietoti soli un atkritumu 
urnas, kā arī iestādīti vairāki jauni košumkrūmi. Tādējādi 
tika turpināts pagājušajā gadā aizsāktais darbs pie senā 
muižas dīķa teritorijas sakārtošanas un pilnveidošanas. 
Projekts Laipa ieguva balvu nominācijā „Par ieguldījumu 
sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošanā”.

ogres noVads

Projekts tika realizēts Ogresgala pagasta centrā esošajā 
pirmsskolas izglītības iestādē Ābelīte, kuras mācību 
procesā ir integrēta vides izglītības programma, tāpēc tā 
ir ieguvusi EKO skolas nosaukumu. 
Ik gadu pavasaros, rudeņos un atkušņu laikā līdzās 
iestādes ieejai veidojās ilgi nezūdoša ūdens lāma, 
bojājot gājēju celiņu un ēkas pamatus. Audzēkņu vecāki 
vēlējās šo dubļaino vietu sakopt un uzlabot, lai tā kļūtu 
par teritoriju, kur varētu realizēt āra nodarbības brīvā 
dabā un vides pedagoģijā, dodot iespēju pirmsskolas 
izglītības iestādes un arī Ogresgala pamatskolas jaunāko 
klašu audzēkņiem pētīt ūdens aprites ciklu, tā patēriņu, 
agregātstāvokļu maiņu un ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Konsultējoties ar pašvaldības meliorācijas speciālisti, tika 
nolemts izveidot Gudro dobi – lietus ūdens novadīšanas 
sistēmu, kas būtu vienkārša savā izveidē, efektīva 
funkcionalitātē, lēta ekspluatācijā, ilgtspējīga nākotnē, 
uzskatāma un pievilcīga bērniem. 
Vietā, kur lietus un sniega kušanas laikā arvien uzkrājās 
ūdeņi, tika norakta liekā melnzeme, ieklāts ģeotekstils 
un izveidota ar dažāda izmēra oļiem noklāta ieplaka. 

Projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” šajā 
gadā tika saņemti 44 projektu pieteikumi. Izvērtējot tos atbilstoši 
konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, apmeklējot plānotās 
projektu īstenošanas vietas un tiekoties ar projektu iesniedzējiem 
klātienē, Ogres novada pašvaldības finansējuma saņemšanai tika 
izvirzīts 31 pieteikums. 

Sanda Zemīte
Ogres novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Apstiprināto projektu ietvaros Ogres pilsētā un novada pagastos veikti dažādu sabiedriski 
nozīmīgu teritoriju un daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, 
kultūrvēsturisko objektu atjaunošana, jaunu vides objektu izveide, t.s. „zaļo risinājumu” 
ieviešana un citas aktivitātes dzīves vides kvalitātes uzlabošanai.

44 / 31  39 142 4 041

Balva nominācijā „Par ieceres oriģinalitāti”  projektam „Saules rats”

Foto - Uldis Prancans

Radi pats, dari pats 
Balva „Par radošu pieeju projekta īstenošanā” 

Projekts izstrādāts ar mērķi dažādot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Suntažu internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra audzēkņiem. Tika sakopta skolas 
apkārtne, kā arī iegādāts vai pašu spēkiem izgatavots 
un skolas teritorijā uzstādīts dažādām aktīvām, radošām 
un relaksējošām nodarbēm izmantojams inventārs – 
pārvietojami līdzsvara baļķi, boksa maisi, pārnēsājami 
soliņi, šūpuļtīkli un krēsli, auklas pīšanai, koka ksilofons.

Tika nolemts izgatavot un uzstādīt jaunu vides objektu – koka Saules 
ratu. Gan saules kustība debesīs, gan arī rata ritējums simbolizē laika 
plūdumu un cilvēka dzīves ritumu, un tiem arvien ir bijusi būtiska 
vieta latviešu folklorā un tradīcijās. Iedzīvotāju grupai aktīvi un radoši 
darbojoties, tika izstrādāts rata dizains un nokārtotas nepieciešamās 
formalitātes tā izgatavošanas uzsākšanai. 
Saules rats oficiāli tika atklāts novembrī, kad uz projekta noslēguma 
pasākumu pulcējās meņģelieši un Taurupes pamatskolas Meņģeles 
filiāles skolēni, kas skaitīja tautasdziesmas par saulīti. 
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Aktivitātes māmiņām ar bērniem

Biedrība Asne Dzintaru mežaparkā realizēja veselīga 
dzīvesveida veicinošu projektu. Mazo bērnu mammām 
bieži ir grūtības apmeklēt dažādus pasākumus vai 
nodarbības, jo nav kur atstāt savus mazos bērnus, tādēļ 
šīs nodarbības ir paredzētas māmiņām kopā ar bērniem 
ratiņos,  uzmanību pievēršot māmiņu  aktivitātēm un 
tajā pašā laikā ļaujot mazajiem dalībniekiem būt klāt un 
izbaudīt pastaigu svaigā gaisā. Nodarbību laikā māmiņām 
bija iespēja, kopā ar citām mammām, doties pastaigā pa 
Dzintaru Mežaparku vai, labos laikapstākļos, pa Dzintaru 
pludmali, un izpildīt dažādas fiziskas aktivitātes, kas 
paredzētas tieši jaunajām mammām, kurām ikdienā nav 
laika pievērsties savas fiziskās labsajūtas uzturēšanai, nav 
laika ieklausīties sevī. 

Nodibinājums Mūsu sabiedrībai sadarbībā ar nakts 
patversmi īstenoja projektu, kura mērķis – sekmēt nakts 
patversmes iemītnieku motivāciju pozitīvām pārmaiņām 
un viņu integrāciju sabiedrībā. Projekta ietvaros tā 
dalībnieki tika iesaistīti talkā apkārtējās vides sakārtošanai, 
darba tikuma attīstības veicināšanai; aromātisko sojas 
vaska aplīšu izgatavošanas darbnīcā, darba tikuma 
attīstības veicināšanai. 

Volejbola un atpūtas laukuma 
pilnveidošana un labiekārtošana

Izgatavotos aromātiskos aplīšus projekta dalībnieki 
pasniedza sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām un 
iestādēm, kā arī draudzīgi nosvinēja Ziemassvētkus. Tāpat 
projektā tika iekļautas tādas aktivitātes, kā higiēnas diena, 
kultūras pasākuma apmeklējums, lai sekmētu dažādu 
sabiedrības sociālo grupu mijiedarbību un karjeras diena 
ar mērķi iegūt jaunas zināšanas, lai sekmētu iekļaušanos 
darba tirgū.

Motivācija.Integrācija.Dzīve.II

Jūrmala

2018.gads Jūrmalā bija projektu ideju pārpilns. Kopumā 
konkursa ietvaros šogad tika realizēti 20 projekti, kas apliecina 
iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties sociālās dzīves sekmēšanai, 
veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un 
integrācijas procesu attīstībai, kā arī atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju pilnveidošanai Jūrmalā. Šogad norisinājās 
vairāki veiksmīgi veselīga dzīvesveida veicinoši pasākumi, kuros 
tika iesaistīti iedzīvotāji ar invaliditāti un jaunās māmiņas. 

Elīna Šeršena
Jūrmalas projektu koordinatore

20 71 725 9 932

Biedrība Artemisija vasaras sākumā īstenoja projektu 
„Saldus sapņus Lolītei”. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā 
Raiņa radītais lellītes Lolītes tēls ir pazīstams daudziem, un 
izstādē jūrmalnieki un pilsētas viesi iepazīt Raiņa dzeju ar 
tekstila, foto un aktiermākslas palīdzību. 

Projektu konkurss tika organizēts piecās kategorijās:
1. Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana;
2. Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana;
3. Pasākumi sabiedrības integrācijai;
4. Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai;
5. Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana.

Saldus sapņus Lolītei

zīmējumu teātra izrāde pirmskolas un 
sākumskolas bērniem par atbildīgu 

uzvedību vides saglabāšanā

Izstādē eksponētas tekstilmozaīkas tehnikā darinātas 
bērnu segas un leļļu sedziņas. Tekstila darbiem piemīt 
pievienotā vērtība – tie sniedz ne tikai baudījumu acīm ar 
krāsu spēli un rakstiem, bet dažkārt ierosmi arī skatītājam 
savas radošās fantāzijas izpaust tekstilā. Izstādē tekstila 
darbi mijas ar melnbaltām fotogrāfijām – leļļu portretiem, 
rādot lelles ikdienā mums blakus.

Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība 
sadarbībā ar biedrību Ditas Balčus teātris Divas Acis 
izveidoja jaunu muzikālu zīmējumu teātra izrādi Jūras 
detektīvs, to izrādīja jūlijā Lielupes pamatskolā. Skatītāju 
atsaucība bija liela – izrādes apmeklēja vairāk nekā 200 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu. Izrādē lieliski 
īstenojās projekta mērķis: iesaistošā un inovatīvā veidā 
izglītot pirmsskolas un sākumskolas bērnus par atbildīgu 
uzvedību vides saglabāšanā. Aktieri rosināja bērnus gan 
uzmanīgi skatīties, gan aktīvi līdzdarboties, vedināja 
domāt par videi draudzīgiem ikdienas paradumiem.

Biedrība Pufaikciema entuziasti projekta ietvaros 
Skrundas ielā, Slokā turpināja attīstīt un veidot volejbola 
laukumu – 2018.gadā īstenotajā projektā tika atjaunota 
volejbola laukuma virskārta, kā arī pilnveidota laukuma 
infrastruktūra, iegādājoties pārvietojamas tribīnes, galdu, 
solu un arī informācijas stendu. Jāatzīmē, ka biedrība 
kopumā no 2014.gada īstenojusi jau četrus projektus 
Volejbola un atpūtas laukuma attīstībai, kā rezultātā tas ir 
attīstīts tik tālu, ka vietējie iedzīvotāji var gana kvalitatīvi 
organizēt pat savstarpējas sacensības.

Retro Jūrmala 2018

Plenērs pie Lielupes
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Pārgaujas novada jauniešu 
iniciatīvas grupas projekts – 
pasākums „Lauzt robežas”

Alūksnes novada biedrība 
„Nāc pretim”  – ezeriņu kapu 

labiekārtošanas projekts

Alūksnes novada biedrība 
„Latviskais mantojums” projekts 

„Ceļā uz Strautiņu skolas  
150 gadu atceri“

174 / 141   131 847   105 569

Atskatoties uz realizētajiem projektiem, nākas secināt, 
ka, lai arī brīžiem ir piezadzies tāds kā sagurums, sajūta, 
ka nerodas jaunas idejas, ka pietrūkst izpratnes par to, 
kas ir projekts, kas veltīts sabiedriskajam labumam, 
situācija tomēr nav tik bēdīga. Manuprāt, šis gads 
iezīmējas ar to, ka tās iedzīvotāju iniciatīvas grupas un 
biedrības, kas realizējušas projektus, to realizācijā daudz 
vairāk ieguldījušas savu darbu un savu izdomu – tātad 
sapratušas „Sabiedrības ar dvēseli” būtību. 

Vienlaikus, protams, jāatzīst, ka projekti joprojām ir ļoti 
dažādi, kas ir tikai normāli, jo arī mēs kā cilvēki ar savām 
prioritātēm esam dažādi, vienam dvēselē ir vēstures 
saglabāšana, otram – sakopta vide, trešajam – vēl kas 
cits. Atzinīgus vārdus gribas teikt arī pašvaldībām, kas 
konkursam pieiet radoši, redzot, ka apsīkst radošums, 
maina konkursa nosacījumus, neļaujot iedzīvotājiem, ja 
tā var teikt,  ieslīgt rutīnā.

Vidzemes 
plānošanas reģions

Biedrības  
„Valmiermuižas jātnieku 
skola” projekts „Bērnu un 

jauniešu aktīvās un izzinošās 
atpūtas vietas pilnveidošana 

Valmiermuižā”,  
Burtnieku novads

trikātas 
pamatskolas 

bērnudārza grupiņu 
vecāku un pedagogu 

iniciatīvas grupas projekts  
„Montesori materiālu 

iegāde un izgatavošana”,
Beverīnas novads

Biedrības  
“Vidzemītes Balsis”  

projekts „II tautas mūzikas 
festivāls Madaras 2018”,

Smiltenes novads

Vidzemes plānošanas reģionu 2018.gadā pašvaldību profesionālajā 
apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” nemainīgi pārstāv 17 pašvaldības.
No apvienībā iesaistītajām Vidzemes pašvaldībām 2018.gadā sabiedrības 
iniciatīvu projektus realizējušas 13 pašvaldības. Jāsaka gan dažas šogad 
paņēmušas pauzi, savukārt dažas tieši otrādi – uzsākušas mazo projektu 
konkursus, un tātad šogad projektus realizēja – Alūksnes, Beverīnas, 
Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, 
Smiltenes, Strenču un Vecpiebalgas novadi. Un visu šo pašvaldību aktīvo 
iedzīvotāju kopīgiem spēkiem ir izdevies realizēt 141 projektu. 
Jau tradicionāli 2018.gada decembrī tiekoties ar pašvaldību projektu 
speciālistiem reģiona labāko projektu atlasē atkal sapratām, ka mūsu 
iedzīvotāji nav zaudējuši radošumu, turklāt nākusi klāt jauna nianse 
– daudzi projekti saistīti ar dažādu nozaru pasākumu rīkošanu, kas, 
acīmredzot, ir svarīgi noteiktām iedzīvotāju grupām, lai pašrealizētos savā 
novadā, lai uzturētu tajā dzīvu radošo garu, jaunatnes iesaisti, vēstures 
liecību saglabāšanu u.tml. 
Arī šogad žūrijai, neskatoties uz vērtēšanai noteiktajiem kritērijiem, nebūt 
nebija vienādi, nonācām pie trīs Vidzemes projektiem, kurus nominējām 
tālākai cīņai par 1. vietu reģionā projektu konkursa noslēguma pasākumā, 
kā arī pie vēl trim, kas, mūsuprāt, par savu veikumu ir pelnījuši atzinību. 

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

Veicināšanas balvām izvirzīti 3 projekti:
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alūKsnes noVads

ezeriņu kapu labiekārtošana

Ezeriņu kapsētā apglabāti ne tikai annenieši, bet arī ļaudis 
no kaimiņu pagastiem – Jaunannas, Kalncempjiem, kā arī 
Gulbenes novada tuvākajiem pagastiem. Tādēļ projekts 
ir būtisks plašam sabiedrības lokam -  visiem tiem, kuru 
mīļie atdusas šajā kapsētā.
Ik vasaru kapusvētkos un rudenī svecīšu vakarā te 
pulcējas dzimtas, lai pieminētu savus mīļos un tiktos ar 
savējiem, jeb kā Alūksnes pusē saka – svinētu dzīvi. Līdz 
šim ik reizi uz šiem pasākumiem soliņus veda no pagasta, 
tādēļ soliņi bija viens no galvenajiem plānotajiem 
projekta elementiem.

Alūksnes novada pašvaldība aizvadītajā gadā atbalstījusi 19 
dažādus biedrību projektu pieteikumus. Visvairāk – seši projekti 
– īstenoti vides jomā, pieci - kultūrā, pa trim sociālajā nozarē un 
izglītībā un divi – sportā. 

Kopējais no pašvaldības budžeta projektiem piešķirtais līdzekļu 
apjoms 2018. gadā ir bijis 8714 EUR.

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrība „Nāc pretim” Annas pagastā ir ļoti aktīva un cenšas rast dažādas iespējas, lai uzlabotu vietējās 
kopienas dzīvi un veiktu labiekārtojumus pagasta teritorijā. 2018. gadā biedrība iesniedza pašvaldības 
projektu konkursam savu projektu „Ezeriņu kapu labiekārtošana”.

19 13 913 -

Īstenojot projekta mērķi – labiekārtot Ezeriņu kapu 
teritoriju, lai svētkus varētu svinēt sakoptā, skaistā 
kapsētā, tika izgatavoti un pie kapličas uzstādīti soliņi, 
atjaunota Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta 
un piemineklis Annas pagasta kritušajiem karavīriem 
Latvijas atbrīvošanas cīņās, uzbērta un izlīdzināta 
auglīgā augsne un iesēts zāliens, iestādīti daudzgadīgi 
augi.
Projekta noslēguma pasākums notika kapusvētkos 
2018.g. 28.jūlijā, kad organizēts svētbrīdis. 
Projekta realizēšanā iesaistījās arī aktīvākie Annas pagasta 
iedzīvotāji. Turklāt projekts realizēts pašu spēkiem, par 
pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu iegādājoties tikai 
nepieciešamos materiālus.

Strautiņu skolai – 150

Par godu Alūksnes novada Strautiņu 
skolas jubilejai biedrība Latviskais 
mantojums 2018.g. īstenoja projektu 
„Ceļā uz Strautiņu skolas 150 gadu 
atceri – 2. (noslēguma) daļa”, kura  gaitā:
1) Apkopojām un sistematizējām 
informāciju par skolas darbību laika 
posmā no 1920.g. līdz mūsdienām; 
2) Izveidojām grāmatas „Alsviķu 
Ķemera (Strautiņu) skola 1868-2018” 
kopējo manuskriptu; 
3) Veicām nepieciešamo sadarbību 
ar dizaina darbnīcu un tipogrāfiju, lai 
nodrošinātu grāmatas tiražēšanu. 

Projektā iesaistījām vairākus simtus 
cilvēku vecumā no 8 līdz 100 (!!!) 
gadiem (skolēnus, mazpulcēnus, 
skolotājus, skolas darbiniekus, 
kā arī bijušos skolas audzēkņus 
un skolotājus). Veicām septiņas 
ekspedīcijas pie tālāk dzīvojošiem 
skolas veterāniem (Raiskumā, Ikšķilē, 
Jēkabpilī, Rīgā, Jelgavā, Saulkrastos). 
Projekta rosīgākajem līdzstrādniekiem 
pasniedzām diplomus un mazpulcēnu 
gatavotus suvenīrus. 

Interesenti jau varēja saņemt mūsu 
sagatavoto grāmatu.  

beVerīnas noVads

Jau vairākus gadus aktīvie beverīnieši ņem dalību projektā 
„Veidosim vidi ap mums Beverīnas novadā“ un dara savu novadu 
skaistāku, sakoptāku un labāku. Arī šis gads nebija izņēmums un 
gan biedrības, gan arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas iesaistījās 
novada pilnveidošanā. Visi izdarītie darbi un jaunievedumi 
novadā tika atzīti par svarīgiem un kopējās sabiedrības dzīvi 
uzlabojošiem.

Linda Krūmiņa
Beverīnas novada pašvaldības 

Projekta koordinatore

11 / 10 5 216 357

Šogad tika atbalstītas desmit projektu idejas – Trikātas mednieku klubs un Brenguļu 
makšķernieku un mednieku klubs labiekārtoja piebraucamo ceļu un stāvlaukumu, 
tāpat arī Mičkēnu saime, kas labiekārtoja mājas piebraucamo ceļu. Lazdukalnu mājas 
iedzīvotāji turpināja savas dzīves vides uzlabošanu un veica kāpņu telpas remontu.
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Mēs skolai labiekārtoja sporta laukuma zonu – 
izveidots pludmales volejbola laukums pie Trikātas pamatskolas. Vēl viens sporta 
laukums tika izveidots ar dzīvojamās mājas Jaunvāles pamatskola iedzīvotāju 
projekta iniciatīvu – ieklāts bruģēts laukums un uzstādīts basketbola grozs, kā arī 
futbola laukums ar vārtiem. 
Aktīvu dalību ņēma arī Trikātas pamatskolas 4. klases audzēkņi ar pieaugušo palīdzību 
uzšujot 8 sēžamos pufus skolas bibliotēkas lasītavai.
Turpinājās arī vides labiekārtošana un ūdenstūrisma pilnveidošana, ko īstenoja 
biedrība Beverīnas ūdeņi – uzbūvēta un uzstādīta sausā tualete Abula upes krastā. 
Tāpat arī sabiedriskā sausā tualete tika izveidota pie Trikātas Sv. Jāņa evanģēliski 
luteriskās baznīcas, kas bija draudzes projekts.

Par labāko un interesantāko  tika atzīts Trikātas 
pamatskolas bērnudārza grupiņu vecāku un pedagogu 
iniciatīvas grupas projekts Montesori materiālu iegāde un 
izgatavošana.

Konkrētā projekta galvenie ieguvumi ir vecāku iesaiste 
bērna izglītošanas procesā, 55 dažādas izglītojošas 
un attīstošas aktivitātes un jau pirmsskolas mazajiem 
audzēkņiem ir iegūtas jaunas prasmes, kuras aktīvi 
demostrē mājās. Pedagogu ieguvums ir padziļinātas 
zināšanas par Montesori pedagoģijas metodi. 

Montesori materiālu iegāde un izgatavošana

Paši audzinātāji un vecāki atzina, ka veidot šīs attīstošās 
spēles un materiālus bijis interesanti un tās ir jaunas 
metodes un iespējas komunikācijā ar bērniem.



37Sabiedrība ar dvēSeli – latvija36 vidzemes plānošanas reģions

burtnieKu noVads

Burtnieku novada pašvaldība projektu konkursu iedzīvotāju vides 
iniciatīvu īstenošanai organizē jau ceturto gadu. No 2018.gadā 
saņemtajiem 19 projektu pieteikumiem atbalstītas 16 iedzīvotāju 
iniciatīvas. 
Pašvaldībā par šī gada veiksmīgāko atzīts „Valmiermuižas 
jātnieku skolas” projekts „Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās 
atpūtas vietas pilnveidošana Valmiermuižā”.

Elīna Rulle
Burtnieku novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

19 / 16 6 905 2 970 

Biedrība „Valmiermuižas jātnieku skola” turpināja labiekārtot laukumu pie Valmiermuižas 
staļļa, veicot teritorijas apzaļumošanu un rotaļu elementu uzstādīšanu. Arī biedrība „BMX 
sporta klubs „Tālava”” turpināja jau iepriekš iesāktu iniciatīvu, Zaļo brīvdabas veselības 
sporta laukumu papildinot ar dekoratīvo stādījumu zonu. Biedrība „APZ sports” pie aktīvās 
atpūtas vietas „Angārs” ir iestādījusi dzīvžogu, lai atpūtas zonu pasargātu no blakus esošā 
grants ceļa putekļiem. Informatīvā stenda uzstādīšanu par bezmaksas aktīvās atpūtas 
iespējām un biedrības organizētajiem ikgadējiem sporta pasākumiem veikusi biedrība 
„Esi aktīvs ziemā un vasarā”. Biedrība „Golfa un tenisa klubs AVOTI” izveidojuši individuālo 
tenisa treniņu zonu pie jau esošajiem tenisa kortiem. Biedrība „Olimpiešu parks” papildināja 
jau izveidoto atpūtas zonu ar soliņiem un atkritumu urnu. Pensionāru biedrība „Sapratne”, 
sadarbībā ar PII „Zīļuks”, bērnudārza teritorijā uzstādījusi puķu kastes, soliņus, izveidota 
sajūtu taka, muzikālā siena, kā arī skatuves laukums. 
Biedrība „Virziens A” Rencēnu pamatskolas parkā uzstādījusi līdzsvara baļķus bērniem, 
savukārt DZĪKS „Kompromiss” atjaunoja bērnu laukumu Parka ielā 6. Pirmo reizi 
finansējums piešķirts arī komersantam – SIA „Vecšķērsti atjaunojuši gājēju celiņu Lizdēnos. 
Burtniekos biedrība „Burtnieku ezerkrasts” un Burtnieku ev.lut. draudze turpināja baznīcas 
labiekārtošanu, pabeidzot bruģēto celiņu izveidi un atjaunojot baznīcas torņa skatu 
laukuma grīdu un margas. Matīšos biedrība „Sporta klubs „Matīši”” turpināja attīstīt ideju 
par slēpošanas – skrituļošanas trasi, nosedzot atlikušo trases daļu ar grants segumu. 
Matīšu sv.Mateja ev.lut. draudze sakārtoja laukumu pie ieejas Matīšu kapsētā, kur uzstādīts 
piemineklis Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Ēveles pagastā mednieku klubs „Dukāns” 
uzstādīja koka galdus ar soliem mednieku kluba „Vecdukāns” teritorijā. Vecates pagastā 
biedrība „Pēdu nav” sporta un atpūtas laukumā „Parkmaļos” uzstādīja jaunu koka galdu 
ar soliem un rotaļu „raganu” māju, nomainot jau ilgu laiku nokalpojušos vecos elementus.

Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās atpūtas vietas  
pilnveidošana Valmiermuižā

Projekta pirmā kārta tika īstenota jau 2017.gada konkursa 
ietvaros, kad pie Valmiermuižas staļļa tika sakopts ar 
krūmiem aizaudzis laukums. Tika veikta krūmu zāģēšana, 
to sakņu izraušana, laukuma līdzināšana, uzstādītas 
šūpoles. 

2018.gada projekta ietvaros laukums apzaļumots, 
iestādot košumkrūmus, uzstādīti papildus rotaļu elementi 
bērniem, kā arī veikta blakus esošo garāžu ķieģeļu sienas 
apgleznošana atbilstošā tematikā – ar dažādiem zirgu 
attēliem. „Valmiermuižas jātnieku skolas” labiekārtošanas 
talkās ik gadu piedalījušies ap 50 cilvēkiem - gan staļļa 
audzēkņi ar saviem vecākiem, gan vietējie iedzīvotāji. No 
projekta īstenošanas vislielākie ieguvēji būs apmēram 
200 Valmiermuižas iedzīvotāji.

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.

Edīte Matuseviča
Cēsu novada pašvaldības 

Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldes speciāliste

Simtgades karogs Cēsīm

1 1 000 3 315

Dziesmusvētku kalniņā Cēsīs 17.novembrī ar cēsnieku atbalstu uzstādītajā karoga mastā tika 
pacelts Latvijas karogs.
Karogu mastā uzvilka idejas iniciators uzņēmējs Andris Lukstiņš. Pateicoties viņa idejai un 
neatlaidībai, kā arī citu cēsnieku dedzīgumam un atbalstam, karoga dzimtenē Cēsīs kļuvis par 
vienu sakoptu un nozīmīgu vietu vairāk.

„No sirds novērtēju aktīvu Cēsu iedzīvotāju degsmi, godinot 
Latvijas simtgadi, Dziesmu svētkus un Cēsis. Domāju, 
ka tas ir tikai loģiski, ka Cēsīs, Latvijas karoga dzimtenē, 
plīvo šāds askētisks karogs, kas vienlaikus ir ļoti īpašs un 
simbolisks,” norāda Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs.

Uzstādītais karoga masts ir 18 metrus augsts, un tajā 
Latvijas simtgades XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku noslēguma koncertā Mežaparkā plīvoja 
Latvijas karogs. Karoga masta autentiskumu apstiprina 
tā ražotājs un uzstādītājs lielajā Dziesmu svētku estrādē 
SIA „Amberlat”.
Kalniņā, kas atrodas Lenču un Krasta ielas krustojumā, 
1973.gadā, svinot Dziesmu svētku simtgadi, Cēsu rajona 
kori stādīja ozolus un novietoja piemiņas akmeņus ar 
savu koru nosaukumiem. Iecerēts nākotnē Dziesmu 
svētku kalniņu labiekārtot un padarīt par dažādiem 
pasākumiem un atpūtai piemērotu vietu. Šobrīd teritorija 
ir privātīpašums, taču jau tuvā nākotnē to savā pārziņā 
pārņems pašvaldība.

Projekts īstenots ar iedzīvotāju iniciatīvu platformas 
„Cēsu projekti” atbalstu. „Cēsu Projekti” ir Cēsu novada 
pašvaldības iniciēta un sadarbībā ar pūļa finansēšanas 
vietni www.projektubanka.lv izveidota iedzīvotāju 
iniciatīvu un ideju platforma, kas sniedz iespēju ikvienam 
novada iedzīvotājam ierosināt un īstenot savas idejas vai 
atbalstīt līdzcilvēku idejas, kas vērstas uz Cēsu novada 
attīstību.
Daļu no projekta „Simtgades karogs Cēsīm” 
finansējuma – 1000 EUR – piešķīra Cēsu novada 
pašvaldība, bet vēl 3315 EUR tika savākti pūļa 
finansēšanas vietnē projektubanka.lv, kur projektu 
atbalstīja kopā 58 cēsnieki, Cēsu uzņēmumi un 
uzņēmēji. Ziedotāju vārdi tiks iegravēti īpašā plāksnē, 
kuru novietos karoga masta pakājē.
Paldies ikvienam, kas atbalstīja projektu, palīdzot Cēsīm 
un cēsniekiem Latvijas simtgadē uzdāvināt skaistu un 
īpašu vietu Cēsīs!
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līgatnes noVads

2018. gadā projektu pieteikumus pārsvarā pieteica iedzīvotāju 
iniciatīvas grupas. Tā, piemēram, Augšlīgatnes vecāku iniciatīvas 
grupa īstenoja projektu, papildinot bērnu rotaļu laukumu ar 
jauniem rotaļu namiņiem.
Līgatnes novada dome atbalstīja projektus Līgatnes novada 
uzņēmēju mājaslapas-kataloga radīšanai, mini-futbola laukuma 
vārtu izgatavošanai un gadskārtu pasākumu ciklam ģimenēm ar 
bērniem.

Daina Tērauda
Līgatnes novada dome 

Projektu vadītāja

5 3 500 269

KoCēnu noVads

Kokmuižas Laivinieks

Par dalību Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” organizētajā konkursā Kocēnu novada dome 
izvirzīja iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Kokmuižas Laivinieks” 
projektu „Es savam novadam”, projekta vadītāja Judīte Bukša.

Anta Šulmeistare-Tupreine
Kocēnu novada domes

Attīstības nodaļas  
vadītāja vietniece

10/5  3 135 1 056  

Projekta mērķis bija piesaistīt 
ģimenes, kolektīvus vai draugu 
kompānijas, kas vēlas radoši un aktīvi 
atpūsties dabā. Darboties ar kādu 
no radošo darbnīcu piedāvājumiem. 
Izbraukumi ar riteņiem un iepazīt 
tuvākos apskates objektus. Kā balvu 
iegūstot izbraucienu ar laivu un 
ieraudzīt Kokmuižu no otra krasta. 
Radīt Kocēnu novada iedzīvotājiem 
un viesiem patīkamu aktīvu atpūtu 
un dabas baudīšanu un galvenās 
aktivitātes bija nodrošināt radošās 
darbnīcas, velosipēdu nomu un laivu 
izbraucienus pa Kocēnu ezeru.

Enerģiskā un ar īpašu šarmu apveltītā projektu vadītāja 
Judīte ir vienmēr piedalījusies aktīvi Kocēnu novada 
dažādos pasākumos un ar savu saimnieciskumu gādājusi 
lai visi viesi, pasākumos vai ciemojoties viņas radošajās 
darbnīcās Sudrabkalnu Viesistabā, būtu apčubināti un ar 
īpašu uzmanību palutināti. Šajā projektā Judītes iniciatīva 
bija rūpēties par Kocēnu novada iedzīvotāju patīkamu 
atpūtu brīvā dabā un projekta ietvaros ar Kocēnu novada 
domes atbalstu sarūpēja laivu, velosipēdus un dažādus 
materiālus, lai Kocēnu novada iedzīvotāji varētu izbaudīt 
dabas ainavas un vizināšanos prieku un radoši darboties.
Kopīgiem spēkiem Judīte ar vīru Egilu Bukšu un ģimeni 
izveidoja laivas piestātni, radošo darbnīcu un iekārtoja 
īpašā gaisotnē Viesistabu, stādīja košumkrūmus 
un izveidoja šūpuļtīkla atpūtas vietu. Neizsīkstošā 
enerģija Judītei ar kādu vienmēr viņa sagatavojas viesu 
uzņemšanai, pušķojot laivu vai izgreznojot notikumu 
vietu gaidāmajam pasākumam, ļauj baudīt īpašu gaisotni 
un individuālu pieeju katram kas tur ierodas. 
Vasaras periodā kopumā laivas izbraucienus izmantoja 26 
jaunlaulātie ar vedējiem, 112 Kokmuižas svētku dalībnieki, 
aptuveni 100 dalībnieki, kas svinējuši jubilejas vai citus 
pasākumus, kā arī aptuveni 100 dalībnieki, kas apmeklējuši 
dažādas radošās darbnīcas – pastalu darbnīca; kroņu 
darbnīca; pļavu ziedu lustru darbnīca u.c. Dalībnieki ir 
bijuši ciemos no Vidzemes, no Kurzemes un Latgales.

Bērnu rotaļu mājas „zem ozola”

Savukārt skrituļslidošanas entuziasti no Augšlīgatnes papildināja skrituļošanas laukumu ar 
jauniem elementiem. Skrituļošanas laukuma projekts interesants arī tāpēc, ka mērķa sasniegšanai 
tika apvienoti trīs projekti: skrituļošanas laukuma būvniecība notika, pateicoties LEADER 
projektam, bet papildu elementus nodrošināja LMT un „Sabiedrības ar dvēseli” projekti. 

Augšlīgatnes Ošu ielas daudzdzīvokļu māju rajonā dzīvo 
ne mazums ģimeņu ar bērniem. Lai padarītu bērnu 
rotaļas aizraujošākas un mudinātu bērnus pēc iespējas 
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, projekta autoriem radās 
doma par rotaļu namiņiem Zem ozola. 

Sākotnēji projekta autori bija iecerējuši namiņus 
iegādāties jau gatavus. Tomēr, aplūkojot spēļu māju 
paraugus, tika secināts, ka to kvalitāte neatbilst 
nepieciešamajām prasībām un lielai mājiņu noslodzei. Tad 
tika pieņemts lēmums būvēt namiņus pašiem. Rezultātā 
tapuši trīs krāsaini un dzīvespriecīgi namiņi. Būvniecībā 
projekta autora Pētera Kaļvas vadībā iesaistījās vairākas 
ģimenes. Krāsošanas darbos piedalījās arī paši bērni. 

Projekta īstenotājiem ir gandarījums par paveikto un cilvēku atsaucība 
mudina realizēt jaunas,  radošas iniciatīvas. 

„Smelies spēku Kocēnu novadā!”

Foto - Laura Strautiņa
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prieKuļu noVads

Latvijas karoga autoram Jānim Lapiņam 
Veselavā

Projekta mērķis: labiekārtot piemiņas vietu Priekuļu 
novada Veselavas pagastā pie Pintuļu mājām pirmā 
latviešu nacionālā karoga meta autoram, dedzīgam Latvijas 
neatkarības idejas virzītājam Jānim Eduardam Lapiņam. 
Piemiņas vietā – ozolu, ošu ieskautā pļavā pie ceļa Pintuļi 
– Veselavas kapi pirms projekta bija uzstādīts informatīvs 
stends, blakus stendam uzstādīts karoga masts.
Realizējot projektu Latvijas pirmkaroga autora piemiņas 
vietā novietoti trīs koka stacionāri soli, lai uzturēšanās un 
pasākumu organizēšana šajā vietā būtu patīkamāka un 
cienījamāka.

Lai veicināt Priekuļu novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 
vidi un uzlabotu dzīves kvalitāti, Priekuļu novada pašvaldība, kā 
arī iepriekšējos gadus, izsludinot konkursu, atbalsta iedzīvotāju 
iniciatīvu ideju projektus. 
Šogad tika saņemti seši projektu iesniegumi, no kuriem četri tika 
atbalstīti pilnā finansējuma apjomā, bet viens projekts atbalstīts 
ar daļēju finansējuma piešķiršanu.

Vineta Lapsele
Priekuļu novada pašvaldības

Projektu vadītāja

6 / 4  2 002 –

tenisa galds – Multifunkcionāla laukuma papildinājums
Strītbola laukumā Jāņmuižā ir uzstādīts tenisa galds, ko Biedrība Jāņmuižas aktīva 
dzīvesveida savienība ir paveikusi pēc mutiskas iedzīvotāju aptaujas. Spēlēt gribētājiem ir 
pieejamas arī galda tenisa raketes. 

Projekta vadītāja Ance Jēkabsone par 
savu darbu saka: Esmu no Sirds laimīga, 
jo mans Projekta mērķis šajā laukumā 
bija redzēt, kā bērni un ģimenes, lieli 
un mazi atpūšas kopā, kā ģimene, kas 
atnākusi no tālākām mājām, māca 
mazajiem ķipariem mest bumbu vai 
trāpīt ar raketi par mazo bumbiņu. 
Ir liels gandarījums redzēt bērnu laimīgās 
sejiņas, kad viņiem viss sanāk un 
lepno tēti, kad viss ir izdevies mazajam 
cilvēciņiem. Mans projekta mērķis ir 
piepildījies!

pārgauJas noVads

Kā ierasts, arī 2018.gada pavasarī norisinājās Pārgaujas 
novada pašvaldības projektu konkurss. Tā mērķis ir 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

9/6  2 133 – 

Kopumā tika iesniegti deviņi projektu pieteikumi – aktivitātē „Vides un infrastruktūras 
sakārtošana un labiekārtošana” seši projekti, no kuriem apstiprināti četri, ar kopējo 
finansējumu 1433 EUR, bet aktivitātē „Sabiedriski kultūras vai izglītojoši pasākumi” trīs 
projekti, no kuriem atbalstīti 2 projekti ar kopējo finansējumu 700 EUR apmērā.

Raiskuma skolas teritorijas 
labiekārtošana

Projekta pieteikumā kā savu mērķi neformālā grupa 
Mēs Raiskumam norādīja gumijas flīžu iegādi, kuras 
paredzēts ieklāt rotaļu laukumā zem šūpolēm, atpūtas 
laukumā pie slīdkalniņa, zem pievilkšanās stieņiem, 
pie smilšu kastes. Šāds risinājums atvieglos piekļuvi 
skolēniem ar tehniskajiem palīglīdzekļiem (ratiņkrēsliem). 

Lauzt robežas
Neformālā grupa Pārgaujas novada jaunieši realizēja 
projektu, kurā piedalījās 21 jaunietis no novada. 
Pasākuma mērķis bija uzlabot Pārgaujas novada jauniešu 
savstarpējās attoecības, rast iespēju jauniešiem meklēt 
savus domubiedrus, kuri turpmāk vēlētos veidot un 
padarīt aktīvāku jauniešu dzīvi novadā. 
Pasākuma laikā notika dažādas aktivitātes, piesaistot arī 
biedrības „Atklāj sevi” trenerus, lai veicinātu jauniešu 
saliedēšanu. Projekta rezultātā jaunieši, kuri piedalījušies 
pasākumā, veido spēcīgu komandu, kura nākotnē varētu 
būt pamats Pārgaujas novada jauniešu organizācijas 
izveidei, tādējādi dodot savu ieguldījumu Pārgaujas 
novada Jaunatnes politikas stratēģijas īstenošanai.

Projekta mērķis ir īstenots, darbos iesaistot arī Raiskuma 
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbiniekus un 
skolēnus pēc brīvprātības principa, saņemta arī Pārgaujas 
novada uzņēmēju un iedzīvotāju palīdzība. 

Veselības vingrošana senioriem

Laimīgiem un aktīviem bērniem 
Saulrietos

Projekta vadītāja Vita Vilumsone: Jau otro gadu pēc kārtas 
aktīvi piedalāmies apkārtējās vides labiekārtošanā. Šī gada 
projekta mērķis ir labiekārtot rotaļu laukumu daudzdzīvokļu 
mājas pagalmā. Sadarbībā ar SIA VIESLANDE VU tika 
izgatavots un uzstādīts jauns rotaļu laukums.
Vecāki vēlas nodrošināt bērniem estētisku, drošu un uz 
intelektuālo attīstību vērstu rotaļlaukuma izveidi, lai 
tas sekmētu arī pozitīvu saskarsmi starp bērniem. Esam 
ieinteresēti, lai arī ārpus centra dzīvojošajiem bērniem būtu 
pieejams labiekārtots un mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums.
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rūJienas noVads

2018.gadā Rūjienas novada iedzīvotāji pateicoties savai 
iniciatīvai un pašvaldības piešķirtajam finansējumam tikuši pie 
viena jauna un viena labiekārtota rotaļu laukuma Rūjienā, vēl 
viens rotaļu laukums tika labiekārtots Jeru pagastā. 
Lodes pagastā pie Laņģezera paplašinātas esošās bērnu atpūtas 
iespējas, kā arī Laņģezera peldvieta tikusi pie jaunas riteņu 
novietnes. 

Līga Martinsone
Rūjienas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

9 / 9 3 316 –

Laņģezers

Rūjienas novada iedzīvotāji 2018.gadā bija īpaši aktīvi jaunu bērnu rotaļlaukumu izveidē un 
esošo labiekārtošanā – četri no apstiprinātajiem pieciem Iedzīvotāji veido savu vidi 2018 
projektiem tika realizēti tieši jaunās paaudzes brīvā laika pavadīšanai ārā. Sava artava tika arī 
tiem, kas vasarā uz ezeru peldēties dodas ar velosipēdu. Vairākus iesniegtos projektus pašvaldība 
neapstiprināja, jo to galarezultāts būtu pieejams tikai ierobežotai iedzīvotāju daļai.  

Rotaļu laukuma labiekārtošana ir lieliska iespēja 
kaimiņiem sapulcēties un kopīgiem spēkiem paveikt 
ko vērtīgu apkārtējās vides sakopšanā. Jeru pagasta 
iedzīvotāji parūpējušies, lai bērnu rotaļu vieta 
būtu gan funkcionāla un droša, gan arī acij tīkama. 
Ieguldītais darbs un pašu finansējums atmaksājies 
dubultā – žurija atzinusi projektu par labāko 2018.
gadā un kā ierasts, piešķīra balvu 500 EUR apmērā. 

zemenīte

raunas noVads

Mototrases atdzimšana Drustos – 
3.turpinājums

Izsludinot konkursu bažas neradās, ka neatradīsies neviens, kam 
pietiktu uzņēmības izstrādāt un iesniegt projektu. Esmu priecīga, 
ka pieteica piecus projektus. Varējām atbalstīt četrus. 
Projektu īstenotāji ieguldījuši ļoti lielu un nesavtīgu darbu. 
Lepojamies ar novada iedzīvotājiem, kuriem rūp savs novads, ir 
stimuls darīt, iesaistīt citus un kopā paveikt to, kas nepieciešams 
daudziem.  Lai enerģijas, darba spara un izdomas neaptrūkst!

Inita Dzenīte
Raunas novada domes

Uzņēmējdarbības un 
lauksaimniecības konsultante

Tu dzīvo te un tagad. Tev ir viena dzīve, viens punkts.  
Ko paspēsi izdarīt, tas paliks.

Česlavs Milošs

5 / 4  2 062 1 889

Projektā izveidota grunts ūdens novadīšana moto 
trasei un otrās kategorijas šautuvei Mežkalnā. 
Šogad  jau ir notikušas vairākas aktivitātes, jauniešu 
treniņbraucieni, vietējā mēroga sacensības, vairāku 
mednieku klubu sporta šaušanas. 
Viens  no biedrības pārstāvjiem - Egons Kļaviņš atzīst 
- paši iedzīvotāji vislabāk zina, kas konkrētajā vietā 
nepieciešams. 
Paldies Sporta klubam EJ par centieniem atjaunot 
vietu, kura agrāk bija tik populāra!Ēkas fasādes siltināšana

Projekta turpinājuma mērķis sasniegts – nosiltināti 
ēkas pamati un ēkas otrā fasāde.  Armands ar savu 
darba grupu, kurā iesaistījās dažāda vecuma ļaudis, 
pārvarot šīs vasaras karstumu, būvdarbiem atvēlot 
brīvdienas un kopā ir paveikuši pašu spēkiem lielu 
darbu.

Aušanas amata prasmju popularizēšana
Projekta Kultūrvēsturiskā mantojuma – aušanas 
amata prasmju popularizēšana Raunas novadā 
un Latvijā mērķis Raunas vizuālā tēla prezentēšana 
un aušanas tradīciju popularizēšana publiskos 
pasākumos – ir sasniegts. Saliedējušās kopīgam 
darbam, audējas noauda divus krāšņus Raunas 
novada brunčus un divas Vidzemes ziedainās jostas. 
Aktivitātes audējas vadīja Rozes ciema svētkos un 
festivālā Rodam Raunas novadā Latvijas Ķiploka 
svētkos.

esi reāls un prasmīgs
Projekta ietvaros bērnu rotaļlaukumu Drustos 
papildināja ar koka spēļu virtuvīti, galdiņu un soliem, 
atjaunots krāsojums līstekām, karuselim, līdzsvara 
iekārtai un soliem. Pie ēkas sienas izgatavota vieta 
aktivitātei ar bumbiņām. Projektu realizējot radās 
jaunas ieceres nākamam gadam!

Lodes pagasta 
Laņģezera atpūtas 

vietas jaunajā rotaļu 
kompleksā ir iespējas 
atpūsties arī pašiem 
mazākajiem ezera 

apmeklētājiem.

Brīvības 17

Rūjienas daudzdzīvokļu mājas vecāki un bērni 
Brīvības ielā 17, jau sen bija sapņojuši par bērnu 
rotaļu vietu lielajā mājas pagalmā. 
Strādājot pie ieceres realizēšanas, svarīgi uzņemt 
pietiekamu daudzumu ūdens - domā jaunais palīgs 
un iespējams drīz pats varēs vadīt labiekārtošanas 
projektu.
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strenču noVads

Biedrības Kāre projekta rezultātā ir iegādātas orķestra 
nošu pultis, mūzikas instrumenta – orķestra šķīvji statīvs, 
mūzikas instrumenta – tuba statīvs, orķestra diriģenta 
nošu pults, lai nodrošinātu Strenču novada Kultūras 
centra pūtēju orķestra kvalitatīvu mācību un radošā darba 
procesu, estētiski baudāmu vizuālo tēlu mēģinājumos, 
koncertos, skatēs, festivālos, masu medijos.

2018. gada projektu konkursā Strenču novada dome saņēma 8 
projektu pieteikumus. Vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus 
pēc administratīvajiem un specifiskajiem kritērijiem un ņemot 
vērā konkursa ietvaros pieejamo finansējumu, atbalstīja visus 5 
projektu pieteikumus.  Četri no atbalstītajiem projektiem ieguva 
pilnu pieprasīto summu, viens - finansējumu daļējā apjomā no 
pieprasītās summas.

Madara Ribozola
Strenču novada domes

Tūrisma speciāliste – 
starptautisko projektu vadītāja

8 / 5 3 691 120

Uguns – siltuma un spēka avots
Biedrības Esam Jērcēniem projekta rezultātā ir izgatavota pārvietojama ugunskura vieta, kuru 
izmantojot, ir iespēja dažādot uguns klātbūtnes izmantošanu Jērcēnmuižā organizētajos 
pasākumos, jo šo uguns pavardu iespējams iekurt arī tādās vietās, kur nav ugunskura vietas 
un nav iespējams to izveidot (zaļajā vai asfaltētajā zonā, uz bruģētā laukuma);

Lai skan, lai dun visā Strenču novadā

Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas projekta rezultātā 
tika nokrāsoti soli 90 m2 platībā un grīda 250 m2 platībā. 

Gaišā baznīcā gaišas domas

smiltenes noVads

2018. gadā īstenotie projekti tika atbalstīti, pamatojoties 
uz Smiltenes novada domes izveidotas un apstiprinātas 
konkursa komisijas lēmumu piecu dalībnieku sastāvā. 
Komisijā strādāja Kultūras pārvaldes pārstāvis, Smiltenes 
pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas pārstāvis, 
Izglītības pārvaldes pārstāvis, Sociālā dienesta pārstāvis, kā 
arī Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis.

Zelma Mičule
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

11 / 9 5 464 41 341

Smiltenes novada pašvaldības konkursa nolikums paredz, ka nevalstiskā organizācija  
var saņemt līdz 30% līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk par 
1000 EUR.  Ik gadu nevalstisko organizāciju projektiem konkursā plānoti 6000 EUR. 
Nevalstiskās organizācijas un biedrības bija  sagatavojušas projektus gan sporta, gan 
kultūras, gan sociālo jautājumu risināšanā, atbilstoši katras organizācijas mērķiem un 
aktivitātēm. Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vairāk kā 30 novada iedzīvotāji.

II tautas mūzikas festivāls  
Madaras 2018

2018.gadā kā labāko projektu vēlamies atzīmēt biedrības 
Vidzemītes balsis projektu II Tautas mūzikas festivāls 
Madaras 2018. 
Projekta mērķis - kopt un saglabāt latviskās tradīcijas 
un kultūrvēsturisko mantojumu latviskākajā pilsētā – 
Smiltenē. Projekta uzdevumi bija popularizēt latviešu 
tautas mūziku un deju, rast iespēju profesionāliem 
mūziķiem – smilteniešiem atgriezties un uzstāties 
Smiltenē, radīt iespēju vietējiem iedzīvotājiem apmeklēt 
kvalitatīvu kultūras pasākumu un veicināt iedzīvotāju 
iesaistīšanos kultūras pasākumos Smiltenes novadā. 
Projekta uzdevums bija arī popularizēt Smilteni kā 
latviskāko pilsētu, kas piekopj latviešu tradīcijas un 
veicināt sadraudzību starp dažādām Latvijas pilsētām, 
kolektīviem un iedzīvotājiem. Festivāla programmā bija 
iekļautas divu veidu meistarklases – dejas meistarklase 
Lailas Legzdiņas vadībā, kur dalībnieki un apmeklētāji 
varēja iepazīties ar tradicionālām latviešu dejām un arī tās 
izdejot, savukārt, mazākajiem apmeklētājiem bija iespēja 
darboties radošajā darbnīcā Mans festivāla karogs un 
atspoguļot savu redzējumu par festivālu, mūziku un deju. 
Projekta centrālais notikums bija divi festivāla koncerti 
Vokāli instrumentālās mūzikas koncerts un lielkoncerts 
Šķērsu dienu saule teka, kuros piedalījās profesionāli 
mūziķi.

Festivāla kulminācija bija Meditatīvs ceļojums mūža 
gadalaiku skaņās, un tos skaņās ietērpa Baiba Vanaga, 
Inga Rancāne, Ida Iveta Platace, Inga un Andris Graumaņi, 
Madara Kalniņa. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt 
kristāltrauku, kokles, klavieru, dažādu bungu, gongu, 
Tibetas trauku, štruti un citu instrumentu skaņas, kā arī 
balss dažādas tembrālās nokrāsas. 
Kopumā festivālā piedalījās un to apmeklēja apmēram 
250 dalībnieki un klausītāji. Ikvienam festivāla 
apmeklētājam bija iespēja piedalīties un iesaistīties 
dažādās festivāla norisēs, kas padara to par saistošu visām 
paaudzēm. Festivāls apvienoja gan mūziku, gan deju, 
gan dažādas meistarklases, kas veicināja cilvēku iesaisti 
un līdzdarbošanos, informācijas apmaiņu, kā arī dziļāku 
latviešu tradīciju un kultūras iepazīšanu un izpratni.
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VeCpiebalgas noVads

Jau kopš 2014. gada Vecpiebalgas novada pašvaldība turpina 
Nīderlandes fonda „KNHM” iniciatīvu,  ir iesaistījusies pašvaldību 
finansētu projektu „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”  un  aicina 
iedzīvotājus iesaistīties dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, 
finansiāli atbalstot un sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu 
novada pagastos.

Daiga Šatrovska
Vecpiebalgas novada pašvaldības 

Projektu vadītāja

7 / 5 1 000 –

2018. gada projektu konkursā „Dažādojam savu ikdienu” tika pieteikti 7 projekti, no kuriem 
atbalstīti tika 5. Vecpiebalgas  vēveri (audēji) allaž bijusi slaveni. Arī šī gada projektu konkursā  
audējām ideju netrūka un  no 5 atbalstītajiem projektiem 3 bija audēju izloloti. 
Projektu darba grupās bija iesaistīti 37 cilvēki, bet realizācijā vismaz div tik vairāk.

Daba krāso lakatus
Kopš Dzērbenē darbojas Amatu māja, kopīgam darbam 
ir aktivizējušās arī vietējās audējas. Vēloties izpētīt vilnas 
pārstrādes un dzijas krāsošanas smalkumus, papildināt 
aušanas prasmes, Amatu mājas audējas izloloja sapni 
par dabas krāsotiem lielajiem lakatiem un izziņas bagātu 
veidu, kā pie tiem tikt.

Projekta iecere sākās ar dāvanā saņemtu vilnas maisu. Tad 
aitu audzēšanas saimniecības „Cimbuļi” apmeklējums, 
ekskursija un mācībstunda „Sunākstes vilnas namā”. Te 
arī vilnas pārtapšana dzijā. Krāsošanas materiālu - augu 
vākšana, tehnikas apguve un brīnumainais baltās dzijas 
pārvērtību process latviešiem tik mīļajos dabiskajos  
zemes toņos jau uz vietas Dzērbenē.

Radi te!
Mākslinieki Ērika Māldere un Aigars Lenkevičs, pārceļoties 
no Rīgas uz dzīvi laukos, ir pratuši pilsētas mākslas dzīves 
jaukumus ienest lauku vidē. Dzērbenē plenēru, izstāžu 
un citu mākslas aktivitāšu dalībnieki ir gan profesionāli  
mākslinieki, gan vietējie izdzīvotāji, kas izkrāso savu ikdienu. 
Šovasar vislielākās pārvērtības piedzīvoja Dzērbenes 
autobusa pietura, kas pēc apkārtnē augošu puķu un zāļu 
izpētes, laikā no 17. līdz 19. augustam, kad norisinājās 
botāniskās glezniecības plenērs, uzziedēja.

Dzērbenieši, gaidot autobusu, vai ejot garām pieturai 
pasmaida atpazīstot Vinetas lielo ūdensrozi, Sandras 
vilkvāli, Gvido saulīti, Olitas vardi un Viestura lapseni, kas 
sakoda Ingūnu. Projekta darba grupas nosaukums bija 
Sīkais prieks. Katrs interesents mākslinieku vadībā kādu 
kaktiņu piegleznoja līdz kopīgais prieks vairs nav sīks.

Baltā lina galdauta aušana Latvijas jubilejai 
Lai mūs sargā pašu radītās vērtības!

Vecpiebalgas novada Kaives pagasta rokdarbu pulciņa 
„Saulessvece” dalībnieces ir gatavas vienmēr apgūt ko 
jaunu – gan jaunākās tehnoloģijas, gan piemirstas seno 
amatu prasmes. 
Savulaik ar projekta Dažādojam savu ikdienu palīdzību 
vietējās iedzīvotājas atveda savas senās stelles, tās salika 
pulciņa telpās un sāka ar vienkāršāko tehniku-lupatu 
deķīšu aušanu. Laikam ejot prasmes vēlējāmies papildināt 
ar smalkāku darbu aušanu. Katra rokdarbniece sapņoja 
par pašaustu lina galdautu. Radās doma, ka mēs varam ne 
tikai apgūt šo senā amata prasmi, bet dāvāt skaistu baltā 
lina galdautu Latvijas jubilejā Kaives pagasta iedzīvotājiem 
Baltā galdauta svētku svinēšanai.
Kaives pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir 
iespēja par projekta līdzekļiem apgūt baltā lina galdauta 
aušanu. Tā ir iespēja seno rokdarbu tradīciju nodot 
nākamajām paaudzēm.

Ne tikai audējām, bet visiem izstādes apmeklētājiem 
izziņas bagāta bija krāsotās dzijas izstāde, kur katrai 
šķeterei klāt pievienoti apraksti par augiem, kas devuši 
attiecīgo toni. 

Vilnas pārtapšanas process turpinās. Audējas 
strādā stellēs, lai jau 13. aprīlī Amatu mājā 
notiktu lielo laktu izstāde. 
Ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem un pašu 
audēju ieinteresētību un darbu ir īstenots 
pārvērtību process no vilnas aitas mugurā 
līdz lielajam – dabas krāsotajam lakatam.

13. un 14. oktobrī Dzērbenē vēlme gleznot un piedalīties  
ainavu glezniecības plenērā pulcēja ļaudis  gan no 
Vecpiebalgas novada, gan Jaunpiebalgas, Drustiem, 
Rīgas, Raunas, Jelgavas Inčukalna un Mālpils. Skolotāja 
un skolēna lomā iejutās gan 16, gan 78 gadīgais. Kopīgi 
strādāja profesionāļi un amatieri. Gleznās tika fiksēta 
Dzērbenes muižas kompleksa arhitektūra, baznīcas 
apkārtne, pievēršot uzmanību grūstošajām ēkām.

Darbi tika eksponēti pils vestibilā, izstādē Dzērbenes 
krāsu atvasara – 2018. Tieši ar projekta Dažādosim savu 
ikdienu atbalstu gleznot gribētājiem bija iespēja gleznot 
ar akrila krāsām.
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Jelgavas novada Biedrības 
„Vilces Attīstības centrs” 

MĀRīŠU KOLeKCIJAS 
IeKĀRtOŠANA VILCĒ

Veicināšanas  
balvu saņem:

Iecavas novada  
Senioru deju kopa „Kamenes”  

KAM čAKLAS ROKAS, tAM 
DARBS SOKAS

226 / 177   108 700   55 400

Fotogrāfija tapa vienā no radošajām darbnīcām, kurā nometnes dalībnieki darināja “emoji” spilventiņus.
Auces novada projekta – dienas nometnes Esi aktīvs vasarā!  ideja sauklim: Saldāks miedziņš katram uz sava 
emoji spilventiņa. Renātes Broča-Čapas fotoattēls atzīts par interesantāko Zemgales plānošanas reģionā.

Zemgales 
plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģionā kopumā ietilpst divas republikas nozīmes 
pilsētas - Jelgava un Jēkabpils - un 20 novadi. 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. Apzinot pašvaldības, kuras atbalsta 
iedzīvotāju un biedrību iniciatīvu projektus, noskaidrots, ka 2018.gadā 
mazos projektus īstenoja 12 pašvaldībās – Aizkraukles, Auces, Bauskas, 
Iecavas, Jēkabpils, Jelgavas, Krustpils, Neretas, Pļaviņu, Vecumnieku, Viesītes 
novados un Jēkabpils pilsētā. 
2018.gadā kopumā sabiedrības iniciatīvas projektos realizēti 177 projekti par 
kopējo summu virs 108 700 EUR no pašvaldību sniegtā finansiālā atbalsta un 
virs 55 400 EUR no iedzīvotāju līdzfinansējuma. 

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

Viesītes novada  
biedrība „Selonia velo” 

projekts –
 

PUBLISKĀ VeLOSIPĒDU 
ReMONtA StACIJA

Bauskas novada 
biedrības „Bauskas 

sākumskolas padome” 
projekts –

tūrisma ceļvedis 
IZZINI BAUSKU 

BĒRNA ACīM

Jēkabpils novada 
biedrības „Cirkuži”

projekts – 

IezīMĒSIM KOŠUS 
VAIBStUS DIGNĀJAS 

SeJĀ!

Krustpils novada  
Biedrība „InSpe” 

SAIetA LAUKUMA IzVeIDe 
KŪKU CIeMAtĀ
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auCes noVads

Auces novada pašvaldībā tika izsludināts atklāts projektu 
konkurss finansiāla atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmu un iekšpagalmu labiekārtošanai 
Auces novadā un atklāts projektu konkurss finansiāla atbalsta 
saņemšanai kultūras un sporta jomā.

Ģirts Ante
Auces novada domes 

priekšsēdētājas vietnieks

27 / 20 17 495 50 322

Dārza svētki „Vasarsvētki Vecaucē”
Projekta mērķis – veicināt Auces novada iedzīvotāju 
aktivitāti un radošumu, organizēt pasākumu Vasarsvētki 
Vecaucē. 
Projekta ietvaros tika organizētas dažādas radošās 
darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem, kurās 
darbnīcu vadītāji dalījās savās prasmēs, piem. grozu 
pīšana, lupatu lellīšu izgatavošana u.c. 
Tika rīkots mājražotāju tirdziņš, kur novada mājražotāji 
varēja parādīt  un pārdot savu saražoto produkciju. Dārza 
svētkos sanākušās Auces novada biedrības stāstīja par 
saviem mērķiem un sasniegumiem.

aizKrauKles noVads

Aizkraukles novada pašvaldība piedāvā iespēju piedalīties 
projektu konkursos ar mērķi atbalstīt sabiedrības iniciatīvas 
Aizkraukles novadā, kur ar savu iniciatīvu un darbu var īstenot 
dažādas projektu idejas un aktivitātes, uzlabojot dzīves kvalitāti, 
apkārtējo vidi iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. 
Aizkraukles novada dome finansiāli atbalsta arī nevalstiskās 
organizācijas. 

Inga Ramane
Aizkraukles novada pašvaldības 

jaunatnes lietu speciāliste

6 / 6 6 990 4 470

Finansējumu var saņemt NVO, kuras reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā un darbojas Aizkraukles 
novadā, vai arī savu projektu īsteno Aizkraukles novadā. Liels gandarījums un prieks ir par to, 
ka kopā mēs varam daudz un daudz arī izdaram, par prieku sev, sabiedrībai un cilvēkiem tajā. 
2018.gadā esam paveikuši ļoti daudz, ir realizētas dažādas projektu idejas, projektu ievaros 
organizēti pasākumi, kopā saliedēšanās prieks ir būtisks un nozīmīgs gan ik vienam no mums, 
gan Aizkrauklei, gan visai Latvijai kopumā!

Lāčplēša stafete 2018
Par godu Lāčplēša dienai, norisinājās Aizkraukles pilsētas 
un starpnovadu skolu jaunatnes militārās sporta spēles. 
Tās organizēja Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar 
Zemessardzes 55. kājnieku bataljonu un jauniešiem. Kopā 
pulcējās 160 jaunieši no Aizkraukles, Skrīveru, Neretas 
un Jaunjelgavas novadu skolām. Šo spēļu mērķis bija, 
caur veselīgu dzīves veidu, piesaistīt jauniešus sporta 
aktivitātēm un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. 
Katrā komandā startēja četras meitenes un četri zēni. 
Bija jāveic seši kontrolpunkti, kuros tika pārbaudīta gan 
skolēnu fiziskā sagatavotība, gan zināšanas par Latviju.

Aizkraukles novada stadionā septembrī tika 
noorganizēts vērienīgs Tēvu dienas pasākums, ar 
mēŗki stirpināt tēvu lomu ģimenē, ģimenes kopā 
būšanu un sadarbību, veicinot Tēvzemes mīlestību, 
lokālpatriotismu, aktualizējot prasmes dažādās 
dzīves situācijās, risinot sadarbības iemaņas 
ģimenē un arī popularizējot Valsts Policijas, Latvijas 
Zemessardzes, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta un pašvaldības darbu. 
Pasākumā aptuveni 300 pilsētas iedzīvotāji 
piedalījās dažādākās aktivitātēs, loterijās, saņēma 
pārsteiguma balvas un burvīgi pavadīja laiku kopā 
ar ģimeni!  Tika izgatavota Latvijas formas puzle.

tēva diena Aizkrauklē

Ēnu diena Aizkrauklē
Jau trešo gadu Aizkrauklē Ēnu diena aizrit mazliet 
savādākā gultnē nekā tas notiek ēnojot profesijas. Ēnu 
diena Aizkraukles novadā tiek organizēta pasākuma veidā 
Aizkraukles stadionā, kurā skolēni tiek iepazīstināti ar 
dažādām profesijām un atbilstoši sagatavoti darba tirgum, 
rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. 
Tiek veidota sadarbība starp skolu, sabiedrību un darba vidi, 
Ēnu diena sekmē jauniešus integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū nākotnē, kā arī popularizē dažādu dienestu darbu, jo 
Ēnu dienas pasākums notiek paraugdemonstrējumu un 
šova veidā!

Koncerts  Odi et Amo  īles luterāņu baznīcā
Projekta ietvaros tika organizēts koncerts Īles luterāņu baznīcā, kurā savu muzikālo sniegumu 
rādīja jauniešu koris „Balsis” un diriģents Ints Teterovskis, kā arī atskaņots Uģa Prauliņa 
sarakstītais kocertuzvedums „Odi et amo” (Nīst un mīlēt). Lai veicinātu Īles baznīcas 
atjaunošanu, koncerts tika atskaņots par ziedojumiem.

esi aktīvs vasarā!

Projekta mērķis – noorganizēt dienas nometni, nodrošinot 
sportisku, aktīvu, radošu un izglītojošu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju vasarā.
Projekta ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes 
(sportiskās, radošās un izzinošās) bērnu brīvā laika 
kvalitatīvai pavadīšanai. Bērniem bija iespēja piedalīties 
dažādās sporta spēlēs, stafetēs, pārgājienos, izbraucienos 
ar velosipēdiem, kā arī bija iespēja attīstīt savas prasmes 
dažādās radošās nodarbēs - fotorāmīšu un dabas gleznu 
veidošanā, rotu izgatavošanā, groziņu pīšanā, virves 
mākslā un audumu apgleznošanā. 



53Sabiedrība ar dvēSeli – latvija52 Zemgales plānošanas reģions

ieCaVas noVads

Projektu konkursam iesniegti 11 projektu pieteikumi un visi 
tika atbalststīti. 8 projekti saistīti ar daudzdzīvokļu māju un to 
piebraucamo ceļu remontu. Vienā projektā tika uzstādīts rotaļu 
laukums un vienā basketbola grozs, bet vienā tika īstenota tērpu 
šūšana senioru deju kopai. Iedzīvotāji arvien aktīvāk izmanto 
iespēju uzlabot vidi, kurā ikdienā dzīvo.  Savukārt tie, kas 
veiksmīgi īstenojuši vienu projektu, to plāno darīt arī turpmāk.

Sintija Kalēja
Iecavas novada domes  
projektu koordinatore

11 / 11 8 500 3 949

Projekts tapis kā harmonisks iepriekšējā gada 
projekta turpinājums. Iebraucamais ceļš tika 
pārbūvēts un paveikts vairāk kā bija ieplānots 
projekta pieteikumā. Projekta īstenošanas 
gaitā atklājās, ka zem vecā seguma ir nestabila 
grunts kārta. Līdz ar to bija jāpatērē vairāk 
materiālu, nekā bija plānots. 
Lai samazinātu izdevumus, aktīvāk nekā 
sākumā bija plānots, tika organizētas mājas 
iedzīvotāju talkas. Papildus par mājas 
iedzīvotāju līdzekļiem tika nomainīts žogs. 
Tagad piekļūt mājai ir daudz praktiskāk, ērtēk 
un emocionāli patīkamāk.

Iecavas novada senioru deju kopas Kamenes dalībnieces ieguva jaunu pieredzi projekta 
plānošanā, darbojoties kopā un pieņemot izaicinājumu – pašām darināt skatuves 
tērpus. Projekta gaitā izdevās paveikt varāk kā bija ieplānots, jo pērkot audumu par 
vairumtirdzniecības cenām, izdevās uzšūt vairāk tērpu. Gan pašmāju koncertos, gan arī 
vieskoncertos Bauskā un Aucē atzinīgi ticis novērtēts dāmu koptēls.

 Iebraucamā ceļa labiekārtošana

bausKas noVads

Bauskas novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas piedāvā 
iespēju piedalīties projektu konkursā „Mēs savam novadam 2018”, 
kur ar savu iniciatīvu un darbu ir iespēja īstenot dažādas projektu 
idejas, uzlabojot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. 
2018.gada izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegtas 18 
dažādas projektu idejas, no kurām pašvaldība atbalstīja 11. 

Dace Platonova
Bauskas novada domes  

Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja

18 / 11 10 000 3 825

Prieks, ka veidojot sadarbību ar Bauskas novada nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kas 
brīvprātīgi ir gatavi iesaistīties jaunu ideju īstenošānā, mums atkal ir izdevies paveikt tik daudz. 
Tas noteikti ir liels kopā strādāšanas prieks, kas ik gadu apliecina, ka tieši kopā būšana ir lielākā 
vērtība, ko iegūst katrs no projekta dalībniekiem, pasniedzot dāvanu sev un kaimiņiem, savam 
novadam un visai Latvijai.

Sarunas pie upes
Bauskā Strautnieku ielas skatu laukumā pie Mēmeles upes 
tika izveidots jauns lielformāta vides objekts – keramikas 
mozaīka ar Zivju un Ūdens motīvu. Sadarbībā ar Bauskas 
Vides serviss, tika sakopts arī pats skatu laukums, 
uzstādīts atpūtas soliņš, atkritumu tvertne un izzinošš 
stends par Latvijas ūdeņos mītošām zivīm. Bauskas 
Tūrisma informācijas centrs jaunizveidoto mozīku jau ir 
ietvēris tūristiem apskatāmo objektu sarakstā. Pilsētvides 
objekts, keramikas mozaīka ar ūdens un zivju atainojumu 
būs kā iesākums sakopta un interesanta skatu laukuma 
izveidei Bauskas vecpilsētā Mēmeles upes krastā, kā arī 
visi iesaistītie dalībnieki varēs izmantot iegūto pieredzi 
jaunu objektu veidošanā. 

Latvijas valsts simtgades priekšvakarā Bauskas 
sākumsskolā tika atklāts tūrisma ceļvedis Izzini Bausku 
bērna acīm.  Projekta ietvaros tika īstenota ideja par 
tūrisma izzināšanas ceļvedi, iekļaujot tajā ne tikai tūrisma 
objektus un to aprakstus, bet arī bērnu vērtējumus, 
viedokļus, interesantus uzdevumus, orientēšanās spēles, 
dažādas tematiskās izziņas takas un karti. Tika izdoti 500 
bukleti un izveidoti 15 informatīvie stendi, kas izvietoti 
dažādās Bauskas pilsētas vietās ar interesantu nostāstu un 
leģendu par dažādiem notikumiem un cilvēkiem. Bauskas 
sākumskolas direktores vietniece I.Nagņibeda aicina 
ikvienu izzināt Bausku bērna acīm un atrast katrā vietā ko 
jaunu un neparastu!

Izzini Bausku bērna acīmPeldošās laipas izbūve Mežāžu pludmalē

Gailīšu pagasta Mežāžu pludmalē tika uzstādīta peldoša 
laipa, lai nodrošinātu pilnvērtīgas un drošas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties 
un ievērot veselīgu dzīvesveidu. Peldvietas posmā tika 
izpļauta upe, uzstādīta laipa un sakārtota piekraste mazuļu 
radošajām aktivitātēm smiltīs. Pateicoties saulainajai 
vasarai un ļoti aktīvai cilvēku plūsmai, peldvietā būtiski 
ir samazinājusies arī upes aizaugšana. Iedzīvotāji atzinīgi 
novērtējuši uzlaboto infrastruktūru, īpašs prieks par jauno 
laipu peldvietā ir Uzvaras bērniem, kas labprāt sauļojas 
uz jaunās laipas, demostrē dažādus lēcienus ūdenī un 
aizrautīgi stāsta, ka šeit ir iespējams spēlēt paslēpes. 
Paveiktais darbs rosina iedzīvotājus uz jaunām idejām par 
peldvietas infrastruktūras turpmāko attīstību.

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas

Projekta pieteikumu iesniedza jaunā māmiņa, kura vēlējās 
iekārtot rotaļu laukumu vairāku apkārtējo māju bērniem. 
Sākotnēji projekta darba grupa vienojās par ideju, kādu tie 
vēlas redzēt rotaļu laukumu. Iekārtas piegādātāji projekta 
īstenošanas laikā paaugstināja cenas. Iedzīvotājiem bija 
daļēji jāatsakās no savas ieceres un jāpielāgo darbus tā, lai 
projektu īstenotu. 
Tika nolemts, ka mulču un segumu projektā neiegādāsies. Tā 
vietā rotaļu laukums tiks novietots uz dabīgā zālāja. Nākošā 
gadā projekta darba grupa ir apņēmības pilna iesniegt vēl 
vienu projekta pieteikumu, kurā paplašinātu bērnu rotaļām 
atvēlēto laukumu un iegādātos arī segumu.  
Projekts tika īstenots noteiktajos termiņos un apjomā. Visu 
tuvējo māju bērni aktīvi izmanto jauno rotaļu laukumu. 

 Prieks mūsu bērniem
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Mārīšu kolekcijas iekārtošana Vilcē

Pirmo trīs vietu ieguvēji ir   – „Mārīšu kolekcijas iekārtošana Vilcē”, „Svētku laukuma izveide 
Vircavas pagastā Oglaines ciematā” un „Kāpņu telpas remonts Lielvircavas ielā 7, Platones 
pagasts” un vēl sešas idejas, kas var kalpot kā piemērs citiem projektu pieteikumu iesniedzējiem: 
„Dzīvosim drošā mājā”, „Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas remonts Dzelzceļnieku ielā 3a”, 
„Daudzdzīvokļu mājas (Ausekļa 26) kāpņu telpas remonts”, „Laivu piestātnes un piknika vietas 
izbūve Svētes upes krastā”, „Mēs būsim veikli, droši, stipri …” un „Basketbols Birzītes krastos”.

JelgaVas noVads

Inese Skromane
Jelgavas novada domes  

Projektu vadītāja

Popularizējot interesantu vaļasprieku – mārīšu kolekcionēšanu, Vilces muižas kalpu mājā 
līdzās bibliotēkai sadzīves pakalpojuma punkta telpās Vilces pagasta biedrība Vilces 
attīstības centrs realizējusi vietējās iedzīvotājas Mārītes Zalānes ieceri. 
Mārīte, kura nu jau ir aizsaulē, savam vārdam par godu daudzus gadus aizrāvās ar biz-
bizmārīšu kolekcionēšanu.  Vēloties dalīties ar mammas hobiju, Mārītes dēli ievērojamo 
kolekciju nodeva biedrības pārvaldībā. Izveidotā kolekcija ir kā paliekoša izstāde un 
apskates objekts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 
biedrība iegādājās jaunus plauktus, kur priekšmetus izvietot, kā arī veica dekoratīvus 
sienu krāsojumus sadzīves pakalpojuma punkta telpās. Gala rezultāts ir lakoniski skaists 
– kopumā trīs telpās izvietotas vairāk kā 1700 mārītes.

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā  
„Mēs savai videi - 2018” tika iesniegti 46 projektu pieteikumi.
Piešķirtais projektu finansējums 23 000 eiro, ļāva īstenot 33 
iedzīvotāju ieceres, maksimālais finansējums projektam – 750 eiro. 

No visām realizētajām konkursa idejām, Jelgavas novada 
pašvaldības vērtēšanas komisija šogad izcēlusi deviņas idejas. 

46 / 33   23 000   8 527

Ar piešķirto pašvaldības finansējumu izdevies vietējiem 
iedzīvotājiem ierīkot nelielu svētku laukumu – daļēji 
bruģēts laukums ap basketbola grozu, ar ierīkotu 
ugunskura vietu, uzstādītu koka galdu un solu. 

Mājā ir 6 dzīvokļi un četros no tiem dzīvo mazi bērni, līdz ar to 
droša vide bijis svarīgs faktors. Iedzīvotāji projektu konkursam 
pieteikušies ar mērķi dzīves vietu padarīt sakoptāku, krāsaināku 
un gaumīgi skaistāku. 

Svētku laukuma izveide 
Vircavas pagastā, Oglaines ciematā

Kāpņu telpas remonts Lielvircavas ielā 7

Par labākajiem trīs 
projektiem ir tapis arī 

neliels video, ko var 
apskatīties šeit: 

Projekta rezultātā mērķis izdevies – jauniešiem nu ir 
kvalitatīvākas sporta aktivitātes, pieaugušajiem un 
senioriem–pasākumos pulcēšanās vieta ap ugunskuru.

Lai gala rezultāts būtu maksimāli izdevies, iedzīvotāji  kāpņu 
telpas remontā ieguldīja arī paši savus finanšu līdzekļus, 
iegādājoties vairākus celtniecības materiālus: betonu, grunti un 
krāsu. No projekta līdzekļiem tika iegādāti egles koka dēļi un 
apmaksāta instrumentu noma. 
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Kalna pagasta biedrība „EKO Selonia” izveidojās 2018. 
gadā tieši ar mērķi īstenot projektu, jo līdz šim Vidsalas 
ciemā nebija izdevies izveidot bērnu rotaļu laukumu, 
lai gan iedzīvotāju interese bija ļoti lielā. Pirms projekta 
realizācijas ciema iedzīvotājiem nācās mērot vairākus 
kilometrus ar ratiņiem līdz labi iekārtotam pašvaldības 
rotaļu laukumam citā ievērojamā objektā. Tad nu biedrība 
aktīvi ķērās pie darba, piesaistīja 700 eiro no pašvaldības, 
190 eiro līdzfinansēja pati, kā arī īstenoja labdarības akciju, 
lai piesaistītu finansējumu kārtīgu rotaļu konstrukciju 
iegādei, tika saziedoti 215 eiro. 

Pateicoties vietējiem iedzīvotāju brīvprātīgajam darbam, 
uzņēmējiem un pārvaldei, līdzās rotaļu laukumam tika 
labiekārtots arī jauns volejbola laukums un uzstādīta āra 
tualete. Projekta ietvaros tika izgatavots bērnu rotaļu 
laukums, kura konstrukcijā ietilpst slidkalniņš, šūpoles, 
smilšu kaste, siena ar virvēm un klinšu kāpšanas elementi. 

Paraugs novada projektiem, kas aizņem vienu atvērumu

Dignājas pagasta biedrība Cirkuži 2018. gadā ar saukli 
Mums nav vienalga, kādā vidē mēs dzīvojam! īstenoja 
neparastu projektu – Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas 
sejā!, atdzīvinot noplukušās pagasta pieturas. 
Sabiedriskā transporta pieturvieta ikvienā pagasta 
centrā – arī Dignājā – ir viens no būtiskākajiem 
objektiem, kas gluži kā vizītkarte, rada pirmo iespaidu 
par attiecīgo ciematu un pagastu. Biedrība vēlējās 
radīt jaunu apskates objektu, kas padarītu krāsaināku 
un patīkamāku ikdienu ikvienam Dignājas pagasta 
iedzīvotājam, radītu patīkamu iespaidu pagasta viesiem 
un garāmbraucējiem un izglītotu skolas bērnus, kas šīs 
pieturas aktīvi izmanto. No Jēkabpils novada pašvaldības 
tika saņemts finansējums 565 eiro apmērā, biedrības 
līdzfinansējums – 245 eiro. 
Pēc saskaņošanas ar VAS „Latvijas valsts ceļi”. Projekta 
rezultātā tika atjaunots pieturas Dignājas skola jumta 
segums un soliņa krāsojums, izveidots dekoratīvais 
gleznojums uz pieturas sienas, kas māca bērniem 
latviešu alfabētu. 

Krāsainas pārmaiņas piedzīvoja arī pieturvieta Vandāni, 
kas izdekorēta ar vietējā tautas tērpa gleznojumiem. 
Gleznojumus veica vietējās mākslinieces Baiba Daģe un 
Madara Vilcāne. Īpašu atzinību pieturvietas izpelnījās jau 
1. septembrī, kad tās apmeklēja pasākuma Ekspedīcija 
pa Jēkabpils novadu dalībnieki.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Vidsalā  
un ģimeņu sporta svētki Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!

Latvju zīmes rotājas

īpašs prieks par biedrībām, kas savus darba augļus spēja arī 
veiksmīgi popularizēt un iesaistīt plašāku sabiedrības daļu.  

Esam gandarīti, ka pašvaldībai šoreiz pietika līdzekļu atbalstīt 
visus projektus, un tie arī veiksmīgi tika realizēti.

JēKabpils noVads

Kaspars Sēlis
Jēkabpils novada domes  

Projektu konkursa koordinators

Leimaņu pagasta biedrības Akācija plus projekta Latvju zīmes rotājas saknes 
meklējamas jau tālajā 2008.gadā, kad dzima doma par aizaugušo dārziņu 
teritorijas sakopšanu Leimaņu ciema centrā. Tā arī sākās ilgais darbs pie Latvju 
zīmju parka izveides. Ar vietējā koktēlnieka Daiņa Vecuma palīdzību vairāku 
gadu garumā tika izgatavotas dažādas koka skulptūras, un parks pamazām 
ticis pilnveidots.  
Projekta ietvaros tika atjaunota Latvju zīmju parka norāde un citas zīmes 
un beidzot izgatavots arī informatīvais stends par pašu parku. Parka 
apmeklētājiem tika izveidots arī otrs stends – par pagasta vēsturi. Visām 
zīmēm tika atjaunots krāsojums. 
Arī pašvaldība novērtēja vietējo iedzīvotāju neatlaidību, un 2018.gada  
11.augustā parkā tika rīkoti Jēkabpils novada svētki un lielā Simtgades 
zaļumballe. Sarīkojumu apmeklēja liels skaits cilvēku, parks izpelnījās lielu 
tūristu interesi un pateicības svinīgi saņēma visi parka tapšanas 10 gados 
iesaistītie cilvēki.

Jēkabpils novada pašvaldības 2018. gada NVO iniciatīvu konkursā 
šogad tika pieteikti un atbalstīti 7 projekti ar kopējo pieprasīto 
summu EUR 4565.
Bija biedrības, kas izvēlējās sakopt vai atdzīvināt nekoptus 
objektus vai aizaigušas teritorijas, citas izvēlējās uzstādīt jaunus 
vides objektus un rīkot publiskus pasākumus, vēl citas – veicināt 
novada atpazīstamību. 

7 / 7    4 565    1 430

2018. gada 14. septembrī Vidsalā, piedaloties aptuveni 
simts apmeklētājiem, notika laukuma atklāšana, 
norisinājās pludmales volejbola turnīrs, kā arī dažādas citas 
aktivitātes visai ģimenei. Pasākumā piedalījās biedrība 
Ūsiņš, kas priecēja bērnus un pieaugušos ar ponijiem. 
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JēKabpils

2018.gads bija iezīmīgs ar to, ka finansiālais atbalsts nevalstisko 
organizāciju projektiem pieauga dubultā, turklāt konkurss tika 
izsludinārs divās kārtās – februārī un jūnijā. 
Līdz diviem tika palielināts vienas organizācijas gadā 
iesniedzamo projektu skaits. 

Agita Pleiko
 Jēkabpils Izglītības pārvalde 

Projektu koordinatore

26 / 20 19 665 11 562

Iesniegtie projekti pārsvarā bija sagatavoti kvalitatīvi, jo konkurss Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 
ir jau tradicionāls, un nevalstiskās organizācijas ir izkopušas projektu rakstīšanas prasmes. 
Katru gadu pašvaldībā notiek arī iepriekšējā gada projektu atskaišu sapulce, kuras laikā visi 
finansējuma saņēmēji stāsta un prezentē savu projektu rezultātus. 

Caur nebrīvi uz brīvi… Brīvības iela

Biedrības Jēkabpils mantojums projekts tika realizēts 
kā Jēkabpils pilsētas vēstures popularizēšanas un 
pilsētvides izpētes projekts. Vasaras un rudens laikā pa 
Brīvības ielu bieži varēja redzēt gida pavadībā staigājam 
cilvēju grupiņas, kas apstājās pie dažādām, īpaši koka 
mājām, klausoties stāstījumos par ielas un ēku vēsturi. 
Tā tika realizēta biedrības iecere uzturēt dzīvu Brīvības 
ielas vēsturi. No apmeklētājiem tika saņemtas labas 
atsauksmes. Arī vietējie mediji ieinteresējās par projektu, 
sociālajos tīklos atrodamas fotogrāfijas no šīm izzinošajām 
pastaigām pa Brīvības ielu. 

Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „TILTS” projekts 
bija iecere par interaktīvas spēles izveidošanu sociālās 
atstumtības mazināšanai un tās pārbaudīšanu dzīvē 
piecos vakarēšanas pasākumos – darbnīcās. 
Projekta iecere saistīta ar biedrības ilgtermiņa darbību, jo 
tā vērsta dažādu paaudžu sadarbībai, sociālās atstumtības 
risku mazināšanai, cilvēka personas attīstībai un 
stiprināšanai. Vakarēšanas pasākumos piedalījās atšķirīgi 
cilvēki, to norise attaisnojās - tika aprobēti izveidotās 
spēles pielietojuma veidi, tā atzīta par sarunas rosinošu 
un būs noderīga turpmākajos projektos. 

Aicinot līdzi
NVO apvienības, biedrības Jēkabpils NVO resursu 
centrs projekts ietvēra vairākas aktivitātes, izglītojot par 
brīvprātīgo darbu un finansējuma piesaistes iespējām 
brīvprātīgā darba organizēšanas atbalstam. Bet krāšņākais, 
vienojošākais un atmiņā paliekošākais projekta pasākums 
bija PirmsJāņu tirdziņš pie NVO mājas Jaunajā ielā 39i, 
Jēkabpilī. Te satikās dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, 
atnāca arī trīs deputāti. 
Tirdziņš bija vairāk kopā būšana un Jāņu noskaņas 
radīšana pilsētniekos, mazāk tirgošanās, lai gan daudzi 
bija izbrīnīti, redzot - ko spēj piedāvāt NVO čaklās rokas. 
Priekšnesumos dziedāja un dejoja vietējo NVO ansambļi, 
deju grupas, bet pasākuma organizatoriskajos darbos 
piedalījās Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieki 
no Francijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, kā arī vietējie 
brīvprātīgie jaunieši. Projekta sadarbības partneri bija 
pašvaldības uzņēmumi, apmācības nodrošināja projekta 
partneri biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”.

Vakarēšana

20 / 15 9 312 –

Krustpils noVads

Krustpils novadā aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas, kas ir 
ieinteresētas novada attīstībā. Tāpēc Krustpils novada pašvaldība 
jau vairākus gadus paredz līdzekļus nevalstisko organizāciju 
darbību atbalstam. Krustpils novada nevalstisko organizāciju 
(NVO) 2018. gada projektu konkursam tika iesniegti 20 projektu 
pieteikumi no kuriem apstiprināti, atbalstīti un arī realizēti tika 
15 projekti.  

Kārlis Pabērzs
 Krustpils novada  

domes priekšsēdētājs

Saieta laukuma izveide Kūku ciematā
Biedrībai InSpe NVO projektu konkursā tika atbalstīti divi projekti Saieta laukuma 
izveide Kūku ciematā 1. un 2. kārta. Abu viens otru papildinošo projektu gaitā visiem 
Kūku ciema iedzīvotājiem publiski pieejamā teritorijā ciema centrālajā daļā tika izveidots 
un labiekārtots laukums kopīgu pasākumu organizēšanai. 

Projekta ietvaros biedrība Daugavas Pārupieši izveidoja 
interaktīvu galda spēli, kas palīdz skolēniem un jauniešiem 
izprast Latvijas vēstures sarežģītos posmus caur Krustpils 
novada vēsturi un krustpiliešu dzīves gaitām laiku griežos. Spēles 
sagatavošanas posmā tika atlasīta daudzveidīga informācija – 
notikumu apraksti, kartes, fotogrāfijas, cilvēku atmiņu pieraksti, 
kurus izmantoja 100 spēles laukumu noformējumam. 

„es sapni par dzimteni pagalvī likšu...”

Projekta ietvaros Kopienas iniciatīvu atbalsta 
biedrība „Dzirnakmens” Vīpes ciemā pie pagasta 
pārvaldes ēkas labiekārtoja teritoriju ap sen uzstādīto 
piemiņas akmeni represētajiem. Līdz projekta 
īstenošanai akmens atradās ļoti tuvu ielas malai, klajā 
vietā, kur radās vientulības un pamestības iespaids. 
Īsnojot projektu akmens tika pārvietots tālāk no 
ielas braucamās daļas, ap to izveidots dekoratīvo 
košumkrūmu un ziedaugu stādījums, nolīdzināta 
teritorija un iesēts jauns zāliens. Plānotie darbi tika 
veikti ar biedrības biedru, Vīpes pagasta iedzīvotāju 
līdzdalību, sadarbojoties ar citām Vīpes pagastā 
esošajām biedrībām un zemnieku saimniecībām.

Interaktīva spēle  „Kāda vectēva stāsts”

Izcērtot veco dzīvžogu un nozāģējot kokus, 
nolīdzinot virsmu un iesējot zālienu, ir sagatavots 
laukums ap jau iepriekš uzstādīto lapeni, izveidoti 
ilggadōgo dekoratīvo augu stādījumi, uzstādīts 
karoga masts, izvietoti divi koka galdi ar soliem, 
atkritumu urna. Izveidotais saietu laukums tiek 
izmantots dažādu pašakumu un brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu norisei un ir brīvi pieejams 
ikvienam Kūku ciema un novada iedzīvotājam. 
Blakus laukumam biedrības InSpe aktīvās darbības 
rezultātā ar LEADER programmas atbalstu un 
Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējumu ir 
tapis bērnu autoskolas apmācības laukums, kurā 
bērni pilnveido savas velo un autobraukšanas 
prasmes, apgūst satiksmes noteikumus, aktīvi 
atpūšas svaigā gaisā, izmanto projektā iegādātās trīs 
bērnu elektromašīnas, pārvietojamās ceļazīmes un 
luksoforus. 
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Projekta ietvaros tika atjaunota pirmsskolas izglītības 
iestādes Jumītis estrādes skatuve. Skatuves atjaunošanas 
un labiekārtošanas darbos līdzdarbojās paši bērni un viņu 
vecāki, kurus apvienoja Jānis Gūtmanis. Estrādes skatuves 
atklāšanas pasākumā bija redzams, cik ļoti bērniem patīk 
uzstāties. 

Paraugs novada projektiem, kas aizņem vienu atvērumuIevīsim Pļaviņu vārdu Latvijas simtgades vainagā

Mana pirmā estrādes skatuve

Projekta ilgtermiņa mēŗķis ir, organizējot dažādus 
pasākumus uz skatuves, attīstīt bērnos drosmi, atbildību, 
gribasspēku un atklāt apslēptās rakstura īpašības, kā arī 
radīt jaunas, agrāk nepiedzīvotas emocijas.

pļaViņu noVads

Projektu konkurss tiek organizēts, lai atbalstītu sabiedriski 
nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu projektu un pasākumu 
īstenošanu Pļaviņu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmētu viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī lai veicinātu pašvaldības, 
nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību.
Esam ļoti gandarīti par mūsu novada iedzīvotāju aktivitāti.

Lita Lietaviete
Pļaviņu novada domes  

Projektu vadītāja

24 / 21 16 331 21 396

Šogad ar devīzi „Lai izskan Pļaviņu vārds Latvijā” tika iesniegti 24 projekti, kas veltīti gan aktīvam 
novada iedzīvotāju dzīvesveidam, gan kultūras un mākslas attīstībai un kultūrmantojuma 
saglabāšanai, gan uzņēmējdarbības veicināšanai, vides sakopšanai un kvalitatīva brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai, kā arī tradīciju izkopšanai novadā. 

Latvijas cilvēki Pļaviņu bērniem

Ar mērķi iesaistīt novada iedzīvotājus videi draudzīgos 
sporta veidos un veicināt pievēršanos veselīgam 
dzīvesveidam, kā arī lai saglabātu un attīstītu senču 
tradīcijas, projekta ietvaros tika organizēti tādi pasākumi 
kā sacensības pļaušanā ar rokas izkapti, sēņošanas un  
nakts sēņošanas čempionāti, pasākums Rudens veltes 
burciņā. Sporta biedrības Pļaviņu pļāvēji organizētie 
pasākumi sniedz iespējas dažādot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un kuplā skaitā pulcē gan Pļaviņu novada 
iedzīvātājus, gan viesus.

Projekts, kuru īstenoja Gunta Grandāne, ir 2017.g.  
atbalstītā projekta turpinājums. Tā kā kanisterapijas jeb 
lasīšana kopā ar suni jau iepriekš guva lielu atsaucību, 
tad arī 2018.gada vasarā kinoloģe Ingūna Tihomirova 
kopā ar diviem apmācītiem suņiem bērnu bibliotēkā 
novadīja sešas nodarbības, kurās iesaistījās bērni ar 
īpašām vajadzībām, kā arī skolēni, kuriem lasīšana sagādā 
grūtības. Nodarbību rezultātā bērni kļuva atvērtāki, 
attīstīja savas lasītprasmes. 

Projekta ietvaros bērnu bibliotēkas apmeklētāji tikās arī ar 
Līgatnes dabas parka darbinieci un dabas grāmatu autori 
Velgu Vītolu, kā arī  kopā ar ornitologu Gaidi Grandānu 
bērni un viņu vecāki devās pārgājienā un tuvāk iepazinās 
ar Pļaviņu novada dabu.
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neretas noVads

Neretas novada pašvaldība 2018. gadā pirmo reizi izsludināja 
konkursus iedzīvotājiem, kuri varēja pieteikties uz projekta 
realizāciju.  Atsaucība bija samērā liela priekš pirmās reizes, pat 
bija jāvērtē, jo pieteicās vairāk, nekā bija paredzēts finansējums.  
Projekta idejas  bija dažādas  no labiekārtošanas darbiem, pat 
līdz pasākumu organizēšanai. Pašvaldība plāno arī turpmāk rīkot 
šādu konkursu.

Solvita Bukša
Projektu vadības plānošanas  

un attīstības speciāliste

14 / 11 4 349 937

Gricgales kroga vasara
Projektā, kuru vadīja Artis Kronītis, tika pilnveidota 
lapene pie upes, izveidoti soli un galds, grīda, lai varētu 
aktīvi atpūsties.  Tiešie ieguvēji ir vietējie iedzīvotāji un 
garāmbraucošie autovadītāji, kuri ir ieguvuši skaistu 
labiekārtotu vietu pie upes savai atpūtai.  Lapeni var 
izmantot jebkurš.

Rotaļu laukums
Projekta, kuru vadīja Andra Vaičulena, ietvaros tika  
veikta rotaļu laukuma atjaunošana Neretā, tas ir jaunieši 
veica krāsošanas darbus košās krāsās, lai ģimenēm būtu 
patīkami apmeklēt to. Kā arī izgatavoja jaunus rotaļu 
laukuma elementus. Jaunieši paši visu darīja.

Sproģu peldvietas labiekārtošana

VeCumnieKu noVads

Vecumnieku novada domes izsludinātais projektu konkurss 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” notiek jau sesto gadu. Konkursa 
ietvaros katru gadu tiek apstiprināti 12 projekti vides un dzīves 
telpas sakopšanai. Arī šovasar 12 darba grupas veltīja savu laiku 
un darbu vakaros, brīvdienās un atvaļinājumos, lai īstenotu savus 
lolotos projektus. Projekti tika īstenoti 3 novada pagastos: Stelpes 
pagastā -1, Valles pagastā - 1 un Vecumnieku pagastā 10 projekti.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes 

projektu koordinatore

17 / 12 9 236 3 102

Daudziem projekta īstenotājiem šis bija izaicinājums ne tikai nepieciešamo dokumentu 
sagādāšanā, bet arī jaunu darba prasmju apguvē un ātru risinājumu meklēšanā, ja visi darbi 
nenotika pēc plāna. Taču visi 12 projekti tika pabeigti laikā. Paldies visiem projekta dalībniekiem 
par ieguldīto darbu un iesūtītajām bildēm no darba procesa! Novēlam lai šovasar iegūtās prasmes 
ilgi netiek liktas novārtā, un nākamajos gados izdodas jauni projekti, jo jums tas labi padodas!

Bērnu rotaļlaukuma ierīkošana

Projekta mērķis bija paplašināt automašīnu stāvlaukumu, 
Sporta ielā 2, kas kopīgiem spēkiem tika īstenots. Projekta 
pieteikumā tika minēti 11 dalībnieki, taču kopumā darbos 
iesaistījās 22 mājas ļaudis. Arī paveikto darbu saraksts 
ir garāks kā sākotnēji iecerēts: čaklie mājas iemītnieki, 
kurus apvienoja Andra Grinberga, bija tā aizrāvušies 
ar darbošanos, ka papildus tika izveidots arī gājēju 
celiņš, izbetonēta mājas priekšpuse un ierīkotas ūdens 
notekcaurules, atjaunots durvju, soliņu un rotaļlaukuma 
iekārtu krāsojums, ap automašīnu stāvlaukumu tika 
uzstādīts žogs, atpūtas zonā tika izveidota ugunskura 
vieta un paveikti vēl citi darbi. 

Daudzdzīvokļu mājas (Vecumniekos, Rīgas ielā 31a) 
pagalmā bērniem nebija rotaļu laukuma, tāpēc aktīvākie 
vecāki, Ineses Izākas iedrošināti, vienojās par bērnu 
rotaļlaukuma izveidi un arī sporta laukuma izveidi 
pie sporta skolas, kur jaunieši var spēlēt futbolu un 
basketbolu. Projekta realizācijā aktīvi iesaistījās arī jaunieši, 
kas palīdzēja uzstādīt basketbola grozu statīvus. Projekta 
īstenotājiem ir liels prieks un gandarījums par bērnu un 
jauniešu interesi par izveidotajiem laukumiem, tāpēc tiek 
domāts par papildus aktivitāšu aprīkojuma izveidi.

Stāvlaukuma ierīkošana

Stelpes pagastā viena no kultūrvēsturiski nozīmīgām 
vietām ir Pliekšānu dzimtas atdusas vietas Ķēkutu kapos. 
Pie Raiņa vecvecāku kapu kopiņām bija saglabājušies 
pelēki granīta krusti ar grūti salasāmiem uzrakstiem, 
pašas kapu kopiņas bija nekoptas un aizaugušas.  Projekta 
iniciatori vēlējās sakārtot Pliekšānu dzimtas atdusas vietu 
pirms rudens dzejas dienu pasākumiem. NIG Stelpes 
pagasta bibliotēka sadarbībā ar Stelpes pamatskolu 
vadītāja Rita Matuševa iesaistīja darbos arī citus talciniekus 
– tika nopļauta zāle, izrakti krūmi, sastādītas tūjas. Granīta 
krusti tika restaurēti un kapu kopiņu priekšā tika novietota 
plāksne ar dusošo vārdiem.

Pliekšānu dzimtas apbedījumu sakopšana Stelpes pagasta Ķēkutu kapsētā

Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Ērberģē
Nereģistrētas iedzīvotāju grupas Optimisti projektā tika labiekārtots bērnu rotaļu 
laukums, uzstādīts nožogojums, lai bērni neuzskrien uz ceļa no laukuma. Uzstādīti divi 
koka soliņi, kur vecāki var atpūsties, kamēr viņu bērni rotaļājas. Tika ņemtas vērā arī 
Mazzalves pagasta tradīcijas – nodrošināta vieta, kur ik gadu uz svētkiem tiek izvietoti 
dažādi dekori. 
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10 / 10 3 827 677

Viesītes noVads

Pamatojoties uz  Viesītes novada domes lēmumu Attīstības, 
lauksaimniecības un īpašuma apsaimniekošanas komiteja 
izvērtēja iesniegtos biedrību un nodibinājumu projektu 
pieteikumus un tika piešķirts pašvaldības finansējums visiem 
desmit  iesniegtajiem Viesītes novada biedrību un vietējo 
iniciatīvas grupu projektiem.

Liene Maisaka
 Viesītes novada  

Projektu administratore

Sporta ielas pagalmu svētki „Kopā jautrāk“
Sporta ielas iekšpagalmā, notika pirmie pagalma svētki ģimenēm ar bērniem. Pagalmā 
svētki kopā pulcēja vairāk kā 30 bērnus un viņu vecākus. Profesionāli animatori aicināja 
bērnus un vecākus kopīgās rotaļās, stafetēs, bērni meklēja dārgumu lādi, priecājas par 
burbuļiem un ļāvās sejiņu apgleznošanai. Apmeklētājiem bija iespēja cienāties pie 
kopgalda ar līdzpaņemtajiem našķiem. Pasākums guva lielu atsaucību no vietējām 
ģimenēm, kas liecina par šādu kopīgu pasākumu nepieciešamību.

Cāļu dienā bija plaša programma, notika arī izglītojošs 
seminārs putnkopības nozares pārstāvjiem. Šī gada tēma 
bija „Putnkopības attīstības veicināšana piemājas 
saimniecībās”. Seminārā piedalījās lektori, kas pārzina 
un ir putnkopības nozares pārstāvji. Semināra satikās 
apmeklētāji arī no iepriekšejajiem gadiem, bija iespēja 
satikt putnkopjus, kuri veikuši tālu ceļu, kā piemēram, 
no Balviem, Alūksnes, Daugavpils, Salacgrīvas, Kandavas, 
Jelgavas un ne tikai, kopā pucējās vairāk kā 100 dalībnieku.  
Tas liecina, ka Viesītes novada Lone ir tā vieta, kur reizi 
gadā varam sapulcēt putnkopības interesentus un to 
pārstāvjus, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi šajā 
nozarē, kā arī iepazīties un nodibināt jaunus kontaktus.

Publiskā velosipēdu remonta stacija

Viesītes NVO projekta konkursa ietvaros tika uzstādīta 
velosipēdu pašapkalpošanās stacija, tā ietver rīkus 
velosipēda apkopei un riepu pumpi. Turpmāk tā būs 
pieejama ikvienam velosipēdistam 24 stundas diennaktī. 
Interesentiem bija iespēja tikties ar Velo kluba Selonia 
pārstāvjiem uzdot jautājumus, kas saistīti ar velo apkopes 
stacijas instrumentu pielietošanu. Bija iespēja testa 
braucienam ar MTB velo. 
Mūsu mērķis – attīstīt un ieguldīt nelielu daļu no sevis 
sakārtojot mums svarīgu atpūtas un veselīgas dzīvesvides 
vietu – Viesītes pilsētā.

„Cāļu dienas“ Lonē


