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Iedzīvotāji veido savu vidi

Kristija un Elizabete novērtē lielos DOMINO kauliņus

„Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama“
Skrundas novada projekts

2018.gada labākais projekts

Plānošanas reģiona II vietas diploms:
•	 Aizputes novada sieviešu apvienības „INTEGRO” projektam  

„Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei”;
•	 Riebiņu novada iedzīvotāju grupas „Lauksaimnieki” projektam 

„Fotogrāmata Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību”;
•	 Smiltenes novada biedrības „Vidzemītes balsis” projektam  

„Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”;
•	 Viesītes novada biedrības „Selonia velo” projektam  

„Publiskā velosipēdu remonta stacija”;
•	 Ogres novada iedzīvotāju grupas „Savējie” projektam  

„Saules rats”.

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2019.g. 16. martā Ogres novada Madlienas pagasta Kultūras namā par 
nacionālās balvas un titula „2018.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Bauskas novada biedrības 

BAuSKAS SāKuMSKOLAS PADOME projekts – TūRISMA cEļVEDIS „IzzINI BAuSKu BēRNA AcīM“ 
Plānošanas reģiona I vietas diploms:

Kuldīgas novada Turlavas pagasta  
Lipaiķu ev. lut. draudzes projektam  
„Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo”

14

Plānošanas reģiona III vietas diploms:
•	 Kuldīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāju grupas 

„Skolotājmājas iedzīvotāji” projektam 
„Kāpņu telpas kosmētiskais remonts Skolotājmājā”;

•	 Biedrības „Līvānu novada Vieglatlētikas klubs” projektam 
„Sacensību Līvenhofas skrējiens organizēšana”;

•	 Beverīnas novada Trikātas pamatskolas bērnudārza grupiņu  
vecāku un pedagogu iniciatīvas grupas projektam  
„Montesori materiālu iegāde un izgatavošana”;

•	 Jēkabpils novada biedrības „cirkuži” projektam 
 „Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!”;

•	 ādažu novada iedzīvotāju grupas projektam „Šūpoles Alderu parkā”.

Krāslavas novada iedzīvotāju grupas „Krāsainie zīmuļi” projektam 
„Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku,  

radošumu, attīstību un interesi”

Ķeguma novada biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs  
Ogre–Ķegums” projektam  „Vides objekta ĶEGuMS izveide un  

uzstādīšana Ķeguma parkā”

Burtnieku novada biedrības  
„Valmiermuižas Jātnieku skola” projektam  

„Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās atpūtas vietas 
pilnveidošana Valmiermuižā”

Bauskas novada biedrības  
„Bauskas sākumskolas padome” projektam 
 Tūrisma ceļvedis „Izzini Bausku bērna acīm”
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Sabiedrība ar dvēseli 
Iedzīvotāji veido savu vidi 

14. izdevums, iznāk reizi gadā un  
izdots pateicoties KnHm fiansējumam

izdevējs:  latvijas pašvaldību savienība 
 sadarbībā ar partneriem – pašvaldībām  
 un nevalstiskajām organizācijām

izdevēja adrese:  mazā pils iela 1, rīga, lV-1050 
mājas lapas:  www.lps.lv
  www.sdl.lv

izdevumu sagatavoja:  
  gundars Kaminskis
  www.gundars.eu

novadu koordinatori un rakstu autori ir atbildīgi par 
iesniegto rakstu saturu un faktu aktualitāti, kā arī  par 
fotoattēlu kvalitāti un ka netiek pārkāptas fotoattēlos 
redzamo personu tiesības uz privātumu.
Žurnālā izmantoti projektu īstenotāju fotoattēli.  
izmantoti arī fotoattēli no personīgajiem arhīviem un 
materiāli no novadu mājaslapām. 
Žurnālā ievietotos rakstus atļauts pārpublicēt daļēji vai 
pilnībā, atsaucoties uz avotu.
2020. gada izdevums latviešu valodā atspoguļo  
2019. gada konkursa „sabiedrība ar dvēseli – latvija”  
četrpadsmito gadskārtu latvijā.

1. vāks, Kristija un elizabete novērtē lielos  
domino kauliņus skrundas novada projekta  
„atpūtas vieta pie nīkrāces saieta nama“  
prezentācijas laikā.
Fotogrāfijas autore:   iveta rozenfelde
nominācija:    2019. gada sdl konkursa  
  laBāKais Fotoattēls

iespiests tipogrāfijā:  
sia „dardedze HologrāFija” 
 
metiens: 900 eksemplāri
issn: 1574-2083

Sveiciens visiem radošo ideju autoriem, īstenotājiem, atbalstītājiem!

Mūsu izcilais dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis:

Nelido zemu, Tavs ceļš ir cits,  
Tu esi no tiem, kas brīnumiem tic. 

To var teikt par katru entuziastu un sava dzimtā novada patriotu, 
kurš īsteno savas iniciatīvas konkursā Sabiedrība ar dvēseli – 
Latvija. To var arī teikt par katru, kurš piedalās un atbalsta vietējās 
aktivitātes.

Lai arī konkursa ietvaros īstenoti mazie projekti, tie bieži vien rada 
patiesi brīnumainas pārvērtības, labas emocijas, sirsnību, prieku un 
entuziasma pilnu darbošanos. Bieži vien tie sniedz cerības un izdaiļo 
ikdienas dzīvi košākās krāsās. Tās ir idejas ar lielu dvēseli.

Šajā straujajā ikdienā, kad pārmaiņas ir laikmeta vadmotīvs, stabilas 
vērtības un tradīcijas ir zelta vērtas. Uz tām var paļauties un zināt, ka 
ar savu darbu dzimtā novada labā varēs piedzīvot arī gandarījumu, 
novērtējumu un pateicību. Konkurss noticis jau četrpadsmito reizi un 
pa šiem gadiem sadarbībā ar KNHM un pašvaldībām īstenoti 4289 
projekti.

Kā gadskārtēja tradīcija šogad iznācis arī 14. žurnāla numurs, kura 
krāsainās lapaspuses ir stāsts par paveikto pašvaldībās. Žurnāls 
ir veltījums cilvēkiem visos Latvijas novados. Kopumā 2019.gadā 
konkursā Sabiedrība ar dvēseli – Latvija piedalījās 41 novada un 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības, tika pieteikti 653 projekti, bet īstenoti 
463 projekti.

Pateicoties projektu dalībniekiem, novados skanējuši bērnu smiekli 
sportiskās aktivitātēs, izglītojošās rotaļās un tautiskās dejās. Ir 
atjaunoti Dievnami, pastaigu takas, atpūtas vietas mežā, bet radošos 
pasākumos skanējušas dziesmas, dzejas rindas un sirsnīgas sarunas. 
Savukārt radošā kopdarbā tapuši koši mākslas darbi, vērtīgi koka 
izstrādājumi, skulptūras, metāla konstrukcijas, ziedu kompozīcijas 
un daudzi citi darbi skaistākai dzīvei un labākai videi. Tie ir projekti, 
kas sekmējuši kopības un piederības sajūtu savam dzimtajam 
novadam, radījuši jaunu pieredzi un zināšanas. To novērtē arī 
novada viesi.

Esmu pateicīgs visiem projektu dalībniekiem, ideju autoriem. Paldies 
arī visām pašvaldībām par sadarbību un atbalstu, kā arī plānošanas 
reģionu projektu koordinatoriem par palīdzību un iesaistīšanos. 
Pateicība arī apvienības Sabiedrība ar dvēseli – Latvija valdei par 
ieguldīto darbu.

Novēlu arī turpmāk būt aktīviem un līdzdarboties, padarot savu 
novadu dzīvīgu, sakoptu, radošiem pasākumiem bagātu un ar labām 
emocijām piepildītu. Lai arī turpmāk dzimst daudz jaunu ideju, 
kas top par lieliem darbiem, padarot pagastus, pilsētas, novadus, 
reģionus – visu Latviju brīnumainu.

Gints Kaminskis
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
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 Domā, dari, sadarbojies
Kuldīgas novadā

Veicināšanas  balvu saņem 3 projekti:  Jauniešu dienas Alsungā 2019

105 / 78   50 524   21 383

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, 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 iespēja un darītprieks, tad gandarījums un 
lepnums par paveikto ir milzīgs.

Kurzemes 
plānošanas reģions

BALKONS ēRģeLēM 
SNēPeLeS BAzNīcĀ 

2.kārta
Kuldīgas novads  
Projekta vadītāja 

Ārija Brūdere

ATVeLc eLPu MežĀ 
īvandes mednieku klubs, 

Kuldīgas novads 
Grupas koordinators 

Dzintars Knupke

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā  2009.gada jūlijā  Kurzemes 
reģionā tika izveidotas 19 pašvaldības. 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.
2019. gadā Kurzemes reģionā tika realizēti 78 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

 Vaiņodes novada pusmaratons

Kuldīgas mākslas festivāls
foto: Artis Gustovskis

INfORMATīVAIS 
STeNDS PIe  
RuDBĀRžu  
BAzNīcAS 

Skrundas novads
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alsungas noVads

Kā jau katru gadu, arī 2019.gadā tika izsludināts pašvaldības 
projektu konkurss „Mēs-Alsungai!” un otro gadu projektu 
konkurss „Kultūras projekti”.
Pateicoties lielajai iedzīvotāju aktivitātei un vēlmei darboties, 
otro gadu tika izsludināts arī konkurss Alsungas novada domes 
finansējuma saņemšanai uzņēmēju projektiem Alsungas novadā.

Jauniešu dienas Alsungā 2019
Projekta mērķis bija veicināt Alsungas kā kultūrvides attīstību 
un atpazīstamību, vienojot un uzlabojot savstarpējās jauniešu 
attiecības, kā arī attīstīt jaunrades un sabiedrības radošumu. 
Šajā projektā īpašs bija fakts, ka projektu realizēja biedrības 
Liepu ielas radošais kvartāls jaunieši, pateicoties iepriekš 
gūtajai apmācībai par projektu un kultūras pasākumu vadību. 
Viņi realizēja savu unikālo ideju, pirmo reizi Alsungā organizēt 
Alsungas jauniešu dienu. 

Agnese Jonele
Alsungas novada domes 

Projektu vadītāja

Konkursa mērķis – sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot 
uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju biznesa ideju īstenošanu un attīstību.

12 / 9 5 916 4 568

Aktivitātes: Svinīgā atklāšana ar karogu parādi, kur 
jaunieši pārstāvēja savu novadu. Sportiskās aktivitātes 
ar neparastām draudzības spēlēm, kuru laikā bija iespēja  
veicināt jauniešu savstarpējās attiecības. T-kreklu darbnīca. 
Kultūras sadaļa, kur bija iespējas satikt dažādus viesus, kā 
dziedātāju jeb reperi Reiku no grupas Olas un Latvijas 
jauniešu vidū atpazīstamu ielu vingrotāju grupu Street 
warriors, par kuriem visi bija sajūsmā, jo arī skatītājiem 
pašiem bija iespēja iesaistīties šovā. Jauniešu pārrunas 
par pasākuma gaitu un apbalvošana. Noslēgumā ballīte ar 
vietējā DJ pavadījumu, kur jaunieši varēja izdejoties.

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.

Gita Golubova
Aizputes novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

6  / 6 3 024 67   

2019. gadā 6. reizi norisinājās Aizputes novada domes NVO projektu konkurss. 
Konkursa projektu mērķis: sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā, veicinot 
iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot 
dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Vasaras āra bibliotēka
Biedrības KODOLS projekta ietvaros iegādāti materiāli un 
izveidota vasaras āra lasītava pie Kazdangas kultūras centra 
pretī Saieta namam (šajā ēkā atrodas arī bibliotēka). Iegādāti 
3 koka soli ar atzveltni, lai būtu ērti sēdēt un soli iekļautos 
vēsturiskajā parka un Kazdangas muižas ainavā. Blakus soliem 
izvietots āra grāmatu skapis (izgatavots no tāmē ietvertajiem 
materiāliem), lai ērti būtu paņemt grāmatas un žurnālus. 
Grāmatu skapja apakšējais plaukts ir paredzēts bērnu 
rotaļlietām. Vienlaicīgi apsēsties un darboties varēs 12–15 
bērni. Lasītāju ērtībai iegādāti arī spilveni.

Visas vasaras garumā norisinājās zīmēšanas nodarbības, 
kartiņu gatavošanas, mīklu un krustvārdu mīklu konkurss, 
darbs ar papīra aplicēšanu un krāsošanu. 
Vasaras āra bibliotēkā katrs var darboties viens, kopā ar 
draugiem vai ģimeni. Tā kā Kazdangas pagasta bibliotēka 
atrodas otrajā stāvā un nav aprīkota ar liftu, projekta realizācija 
ir labs risinājums arī šai problēmai.

Alsungas novada atpazīstamība Latvijā
Projekta iesniedzēji bija Alsungas sportisti un viņu treneris. 
Projekta mērķi – celt sportistu pašapziņu, motivāciju un 
veidot Alsungas novada atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. 
Tā kā Alsungas bokseri piedalās gan vietējā, gan starptautiska 
mēroga rīkotās boksa sacensībās, projekta ietvaros tika 
iegādāti vienoti sporta tērpi un izveidots logotips, kurš tika 
uzdrukāts uz sporta tērpiem. Tādejādi tiek veicināta motivācija 
un vienotība ne tikai esošajiem boksa kluba dalībniekiem, bet 
tas palīdz piesaistīt un motivēt arī citus bērnus un jauniešus, 
kuri līdz šim nav bijuši īpaši aktīvi, kas savukārt palīdz veidot 
bērnu un jauniešu vidū kustīgāku un veselīgāku dzīvesveidu 
Alsungā un tās apkārtnē.

Piknika vietas izveide ziedulejas parkā
Alsungas novada attīstības biedrība projektu konkursa Mēs-
Alsungai! ietvaros īstenoja ieceri par piknika vietas izveidi 
Ziedulejas parkā. Piknika vieta tika izveidota ar mērķi sniegt 
iespēju baudīt Ziedulejas parka dabu un ieturēt kopīgu 
maltīti ģimenēm ar bērniem, jauniešu grupām, kā arī citiem 
iedzīvotājiem. 

Kopā ar 
Alsungas 

novada 
iedzīvotājiem 

un Alsungas 
novada domi 

tika izvēlēta 
piemērotākā 

piknika vieta. 
Projekta 

ietvaros tika 
izveidots grils 

un katla turētājs,  
ugunsdroša 

ugunskura vieta, 
vietas sēdēšanai 

un atkritumu 
savākšanas 

vieta.

Drošs tilts pagasta iedzīvotājiem un viesiem

CĪRAVAS pagasta attīstības biedrības projekta realizācijas 
rezultātā pār Durbes upi ir atjaunots gājēju tilts, radot drošu 
un sakārtotu vidi un atvieglojot nokļūšanu uz stadionu, 
rododendru dārzu un kapsētu. Projekta gaitā tika iegādāti 
nepieciešamie materiāli, trūkstošos materiālus dāvināja SIA 
Termīts – C, tika apstrādāti neimpregnētie kokmateriāli, veikta 
vecā tilta demontāža, atsaišu sakārtošana, metāla konstrukciju 
gruntēšana (krāsošana) un tilta koka konstrukciju atjaunošana. 

Kusties vesels
Biedrības CeRĪbA projekta mērķis – veicināt senioru un cilvēku 
ar invaliditāti fiziskās aktivitātes. Tika noorganizēta grupa ar 26 
dalībniekiem, tika sagatavoti vingrojumi grupu nodarbībām 
un novadīta 31 nodarbība.
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Domā, dari, sadarbojies!

Kuldīgas noVads

Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Darīsim paši!” 
Konkursa mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo 
publisko vidi novadā, kā arī sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanu, paredzot viņu iesaistīšanos un līdzdalību projektu 
īstenošanā. Katram no atbalstītajiem projektiem tāpat kā 
iepriekšējos gados tika piešķirts 700 eiro liels līdzfinansējums. 
Šis konkurss ir ieguvis ļoti lielu popularitāti Kuldīgas novadā.

Terēza Strauta
Kuldīgas novada domes  

Kultūras darba speciāliste

Šogad pašvaldības organizētā iedzīvotāju iniciatīvu konkursa ietvaros tika saņemti vairāk 
nekā 70 projekti gan no pilsētniekiem, gan pagastu aktīvajiem ļaudīm.
Kopš 2006. gada, kad konkurss tika aizsākts, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas, 
ieguldot savu darbu, laiku un arī līdzekļus, ar pašvaldības finansiālu atbalstu īstenojušas jau 
465 projektus visā Kuldīgas novadā. 
Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu telpas, atjaunotas durvis un logi, 
sakārtoti pagalmi un autostāvvietas, veikti uzlabojumi baznīcās un kapsētās, darināti tērpi 
pašdarbības kolektīviem, ierīkoti rotaļu un sporta laukumi, kā arī paveikts daudz citu derīgu 
un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu.

59 / 40  28 700 15 200   

Vecāku padome, iesaistot arī citus vecākus, papildināja 
bērnudārza vidi ar divām zaļām klasēm, radītas trīs lauka 
virtuves, kur jau tiek vārītas kastaņu zupas un cepti akmeņu 
sacepumi, izveidots Riču–Raču laukums, kurš noder ne tikai 
rotaļām, bet arī, lai mācītos krāsas, skaitīšanu un citas zināšanas. 
Darbos iesaistījās arī bērni, kas ir pievienota nenovērtējama 
papildus vērtība, jo to radīja MANA MAMMA, TĒTIS un eS!. 
Papildus palīgi bija SIA 3D biroja valdes priekšsēdētājs Toms 
Tovstuļaks ar dokumentācijas saskaņošanu, un SIA Campus ar 
izejmateriāliem. Darbus koordinēja Juris Kulbergs.

Biedrības Mēs savai pilsētai darba grupa Kopā cenšoties 
izgatavoja Kuldīgas Centra skolas bērniem iespēju starpbrīžos 
pavadīt lietderīgi laiku: no paletēm, kuras tika izmantotas 
otrreiz, tika izgatavoti spēļu galdi – Riču-Raču spēlēm, 
dambretei, Tic-Tac-Toe (desām). Aktīvākām nodarbēm skolas 
pagalmā izveidotas klasītes. Šīs spēles ir iecienījuši gan lielāki, 
gan mazāki skolēni. Darbus koordinēja Toms Fogels.

Kuldīgas mākslas festivāls

Biedrība Mākslas un tehnoloģiju centrs ir sākusi jaunu 
tradīciju Kuldīgā – izveidot savdabīgu mākslas telpu – 
apgleznojot ēku fasādes jaunajā Kuldīgas pilsētas daļā. 
Pirmā ēkas fasāde ir apgleznota Virkas muižas teritorijā uz 
renovētās jaunās viesnīcas sienas. Gleznojums tapis sadarbībā 
ar Kuldīgas mākslas skolu, Inu Ozolu, viesnīcas īpašnieku 
Kasparu Bergmani. Projektu koordinēja Artis Gustovskis.

Mūsu senči, līdzgaitnieki
Projekta grupa Rokas darba nebijās darbojās Gudenieku 
pagasta Basu ciemā. Ūdru kapsētā tika veikti lieli sakopšanas 
darbi: ir uzstādīts jauns žogs ap visu kapsētu, lai meža 
dzīvnieki nevarētu tikt iekšā un uzbūvēta lapenīte pie 
kapsētas, kur patverties lietus laikā un pieminēt aizgājēju. 
Lielu atspaidu materiālu iegādē un darbos sniedza Bierandu 
ģimene, bet grupā piedalījās vairāk nekā 15 dalībnieku. 
Projektu koordinēja Iveta Stebule.

Atvelc elpu mežā
Īvandes mednieku klubs izveidoja trīs atpūtas vietas vietējos mežos. Īvandes mednieku klubā 
ir 32 biedri, kuri tika sadalīti trīs brigādēs, un katra strādāja pie savas vietas. Darbs tika veikts 
ar lielu entuziasmu un izdomu. Tika iegādāti kokmateriāli, un vīri paši taisīja galdus un solus. 
Tika noslēgts līgums ar Valsts akciju sabiedrību Latvijas Valsts meži un atpūtas vietas tika 
iezīmētas LVM GEO aplikācijā. Gan pašu dalībnieku, gan apkārtējo saimniecību īpašnieku, gan 
sēņotāju un vienkārši dabas draugu interese bija liela. Darbus koordinēja Dzintars Knupke.

Pirmskolas izglītības iestādes „Ābelīte” zaļā klase
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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.
2019. gadā Skrundas novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju 
projektu konkursu „Mēs Skrundas novadam!”. Realizētas bērnu 
dienas nometnes un radošās darbnīcas.

Viktorija Reine
Skrundas novada pašvaldības 

Projektu koordinatore

14 /10 6 000 -

Informatīvais stends pie Rudbāržu baznīcas
Pie Rudbāržu baznīcas pašu rudbāržnieku spēkiem tika izveidots informatīvs stends par 
nelielo, bet labi saglabāto Rudbāržu evaņģēliski luterisko baznīcu. Vērtīgākais ir tas, ka ir iegūta 
un apkopota vēsturiska informācija par Rudbāržu baznīcu, un tagad ar to var uzskatāmā un 
vizuāli viegli uztveramā veidā iepazīties gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, kas interesējas par 
kultūrvēsturiskiem objektiem Latvijā.

Interesentu kopa Latvijai 101 pie aprūpes nama Valtaiķi 
radīja labiekārtotu atpūtas zonu ar soliņiem, atjaunotiem 
apstādījumiem un karoga mastu, tādējādi stiprinot piederības 
sajūtu Latvijai un Skrundas novadam, jo karogs pie nama lepni 
plīvo ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, priecējot aprūpes nama 
iemītniekus, kuri nodzīvojuši bagātīgu mūžu un lepojas ar savu 
valsti. Karogu jaunajā mastā uzvilka aprūpes nama iedzīvotāja 
- mūžu bagātā Anna Stabe (101 gads), un viens no jaunākajiem 
nama iedzīvotājiem - Regimants Gluhovs. 

Latvijai 101
Projekta mērķis bija izveidot atpūtas vietu Nīkrāces pagasta 
iedzīvotāju komunikācijas prasmju uzlabošanai un lietderīga 
laika pavadīšanai Nīkrāces Saieta nama apkārtnē. Neformālā 
iedzīvotāju grupa, īstenojot projektu, pie Saieta nama 
uzstādīja koka galdu ar soliem galda spēlēm ārpus telpām, 
kā arī iegādājās spēles: Dambrete, Domino, Krokets, bocce,  
badmintons un šautriņu mērķi. Uz bruģa pie Saieta nama tika 
uzzīmētas Klasītes un Pēdiņas.  Pašu spēkiem tika izgatavots 
arī boulings. Jāatzīmē, ka šāds projekts pagaidām ir unikāls 
Skrundas novadā.

Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama

Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā 2.kārta

Snēpeles baznīcas draudze un grupa Sadraudzība veica 
balkonu ērģelēm izbūvi Snēpeles luterāņu baznīcā. Pirmajā 
kārtā izbūvēja koka statņus, pasijas un sijas. Otrajā kārtā 
balkonam izbūvēja dēļu grīdu, koka kāpnes un margas. Veicot 
šos darbus, balkona izbūve tika pabeigta pilnībā. 

Ērģeles, kuras pašreiz atrodas baznīcas galvenajā zālē uz grīdas, 
tiks demontētas un pārvietotas uz balkonu. Baznīcas iekštelpa 
ir ieguvusi jaunu skaistu izskatu. Galvenais būvdarbu veicējs 
bija kokamatnieks Arvīds Ozoliņš, tehnisko projektu izstrādāja 
arhitekte Aina Heinsberga. Projektu koordinēja Ārija Brūdere. 
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filma par mazbānīti

Biedrība Popes Muiža realizē virkni projektu, kas saistīti 
ar Popes muižas palīgēku sakopšanu un restaurāciju vai 
iekonservēšanu. Kopš 2016.gada biedrība īrē no Ventspils 
novada pašvaldības Popes muižas zirgu stalli, lai organizētu 
tur publiskus kultūras pasākumus. 
Biedrība bija apguvusi tikai daļu šīs kultūrvēsturiskās ēkas, 
un projekta Popes muižas zirgu staļļa mēslu talka ietvaros 
attīrīja no veciem būvgružiem un kūtsmēsliem vienu no staļļa 
telpām, lai to varētu izmantot Popes muižas kultūrvēsturisko 
priekšmetu uzglabāšanai un tajā novietotu Popes muižas 
kungu mājas logus, durvis, jumta dakstiņus, krāsns podiņus un 
citas vēsturiskas vērtības. Darbus veica biedrības Popes Muiža 
biedri un sabiedriski aktīvie Popes pagasta iedzīvotāji.

Ventspils noVads

Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes 
reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, 
no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas 
nepilnu 97 km garumā. Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm 
ietekmē uzņēmējdarbības virzienus pagastos. 
Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads Latvijā. 
Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta. 

Īrisa Roze – Posuma
Ventspils novada pašvaldības 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante

9 / 9 4 084 1 448

Ventspils novada pašvaldība 2019.gadā organizēja projektu konkursu „Mēs savā novadā 2019”.  
Projekti aptver visdažādākās sfēras – no saieta laukumu labiekārtošanas, informatīvo stendu 
uzstādīšanas, baznīcas parka labiekārtošanas, bērnu rotaļlaukumu ierīkošanas līdz filmu 
uzņemšanai par dažādām tēmām.

Rindas ev. lut. draudze realizēja projektu – 30 minūšu garas 
filmas izveidi par šaursliežu dzelzceļa Ventspils – Dundaga 
– Stende vēsturi. Mazbānītis bija vienīgā dzīvā satiksmes 
artērija, ja neskaita zirgu transportu, starp pilsētu un laukiem 
visus  II Pasaules kara un pēckara gadus līdz pat 1963.gadam, 
kad tika izveidota pasažieru autosatiksme. Mazbānītis ir 
neatņemama sastāvdaļa Ziemeļkurzemes vizītkartē. Dažas 
no staciju ēkām Popē, Virpē, Lonastē un Dundagā vēl ir 
saglabājušās. Filma kā faktoloģisks materiāls ir orientēta uz 
jauno paaudzi kā izziņas materiāls. Darbus veica draudzes 
locekļi, un iesaistījās arī Ances pagasta iedzīvotāji.

Atklāj ugāli kopā ar spilgtām personībām!
Biedrība Ugāles attīstība sadarbībā ar SIA Sky Route Films 
veido īsfilmu sēriju par Latvijā slaveniem ugālniekiem, caur 
šīm spilgtajām personībām atklājot un popularizējot dažādas 
Ugāles pagastam raksturīgas norises un tradīcijas. 

Popes muižas zirgu staļļa mēslu talka

Vaiņodes noVads

Vaiņodes novads ir novads Lejaskurzemē, kurā apvienojušies 
Vaiņodes un teiksmām apvītais Embūtes pagasts,  kurā joprojām 
ir dzīva teiksma par Induli un Āriju. 
Novada krāšņo ainavu veido pauguraines un līdzenumi. 
Pusi no novada teritorijas sedz meži.

Oskars Zvejs
Vaiņodes novada pašvaldības

Projektu vadītājs

5 / 4  2 800 100   

Vaiņodes novada pusmaratons
1.septembrī norisinājās Vaiņodes Taku skrējiens. Šis pasākums ir nozīmīgs ar 
to, ka guva lielu atsaucību un ir nolemts to turpināt kā ikgadēju tradīciju. Tā 
rīkošanai nākamajā gadā ir paredzēts finansējums pašvaldības budžetā. 

Reiz bija… ir un būs

Šogad jau otro gadu vībiņnieki pētīja un apkopoja dažādus 
vēstures materiālus par Embūti un embūtniekiem laika lokos. 
3. novembrī notika pasākums  Reiz Vībiņos, kurā pulcējās kupls 
interesentu loks, lai kopīgā pēcpusdienā kavētos atmiņās par 
aizgājušajiem laikiem, klausītos sirsnīgu koncertu un skatītu 
bagātīgi iekrātās vēstures liecības. Pasākumu krāsaināku darīja 
mākslinieku uzstāšanās un vietējo uzņēmēju tirdziņš. Projektu 
īstenoja domubiedru grupa Vēstures mantojuma glabātāji.

Adaptācijas diena Vaiņodes vidusskolā
Vaiņodes vidusskolā katru gadu pirmajā mācību dienā, 
kas šogad bija 3. septembris, tiek rīkota adaptācijas diena 
ar dažādām aktivitātēm. Interesanta un saturīga, pa 
klašu grupām, bija saruna ar   Žigimantu Krēsliņu (Žigi), 
kurš brīvprātīgi strādā biedrībā Liepājas Jaunie Vanagi.  
Pozitīvas emocijas un lielisku iespēju tikt vaļā no liekās enerģijas  
5. – 12. klašu skolēniem sagādāja lazertaga komandu spēle ar 
lāzerieročiem   reālā,   aizraujošā un galvenais — drošā kaujā,   
bet pamatskolas bērni priecājās piepūšamajās atrakcijās.

Skriešanas distances tika sadalītas vairākās vecuma grupās, 
kur jaunākajiem dalībniekiem bija jāpierāda savas rāpošanas 
prasmes, bet pirmskolas un skolas vecuma bērniem 50 m, 
150 m, 300 m, 500 m, 1 km un 2 km, bet jau pieredzējušākiem 
skrējējiem un  nūjotājiem distances Volzbaha izaicinājums 
garums bija aptuveni 7,5 km. 

Uz Vaiņodes Taku skrējienu bija ieradušies dalībnieki no 
Vaiņodes, Priekules, Rucavas, Liepājas, Skrundas, Nīgrandes un 
Rīgas. Pasākumā piedalījās 93 dalībnieki ar vēlmi pierādīt sev 
un citiem, ka skriet vai nūjot var visi, izvēloties savām spējām 
atbilstošu distanci un tempu. Katrs dalībnieks pēc skrējiena 
saņēma piemiņas medaļu-magnētu, piedalījās loterijā un tika 
aicināts iestiprināties ar gardu zupu.

Filmu sērija iesākta, filmējot aktierus Gati Gāgu un Pāvelu 
Griškovu, kurš ir ne tikai aktiermākslas meistars, bet arī 
seškārtējs Latvijas čempions velotriālā.
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Aglonas novada  
Biedrības „Ilzes krasti” projekts 

BRĪVDABAS PASĀKUMU 
NORISES VIETAS IZVEIDOŠANA 

PRIEŽMALAS CIEMATĀ 

85 / 59   31 363   24 605

Dagdas novada 
Vokālās grupas 

SOLVERSIJA projekts 
„Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt!”

Latgales plānošanas reģiona 
konkursa labākā fotogrāfija. 

Līvānu novada „Brīvprātīgo 
filmētāju/fotogrāfu grupas” 

projekts 
MULTIMEDIJU APMĀCĪBAS 

JAUNIEŠIEM

Latgales 
plānošanas reģions

Līvānu novada
jauniešu domes 

projekts
 

SPuLDze

Krāslavas novada 
„Laimes muzeja 

atbalstītāju grupas” 
projekts 

LAIMeS SAJūTu uN 
DABAS VēROšANAS 

TAKA INDRĀ

Riebiņu novada  
Anitas Betleres 

projekts „Lasāmās un 
krāsojamās grāmatas 

NePARASTIe MĀJINIeKI 
izdošana“

Aglonas, Dagdas, Krāslavas, Līvānu un Riebiņu novada 
pašvaldības arī 2019. gadā turpināja brīnišķīgo apvienības 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” iniciatīvu – atbalstīt iedzīvotāju 
iniciatīvu projektus. 
Visās piecās Latgales pašvaldībās kopumā īstenoti 59 mazie 
projekti, kuri aizvadītajā gadā izcēlās ar īpašu radošo dzirksti 
un izcilu izpildījumu. Latgalieši strādā no sirds, vienmēr atbalsta 
viens otru, ir draudzīgi un izpalīdzīgi, atvērti un sirsnīgi, starp 
cilvēkiem valda kopības sajūta, tāpēc ikviens projekts izdodas 
un rezultāts ir lielisks – to pierāda arī pagājušā gada konkursa 
rezultāti.
Par labākajiem 2019. gada projektiem Latgales reģionā atzīti: indra upeniece

latgales reģiona koordinatore
e-pasts: indra.upeniece@livani.lv

Veicināšanas  
balvas 

saņems:
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dagdas noVads

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu 
konkurss „Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas deva iespēju novada 
iedzīvotājiem īstenot savas idejas. 
Dagdas novada pašvaldībai ir liels prieks un gandarījums, ka 
iedzīvotāji pašu spēkiem realizēja 9 projektus ar pašvaldības 
kopējo līdzfinansējumu 4381,44 eiro apmērā. Maksimālais 
pašvaldības līdzfinansējums viena projekta realizācijai –500 eiro. 

Tatjana Munda
Dagdas novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu koordinatore

18/  9 4 381 6 566

Sešu gadu laikā ir īstenots 61 iedzīvotāju projekts,  labiekārtotas publiski pieejamas teritorijas – 
dažāda veida atpūtas un sporta laukumi, dabas takas, sakārtoti pagalmi un kāpņu telpas. 
2019. gada 17.novembrī Latvijas valsts svētku pasākumā projektu un iedzīvotāju grupām tika 
pasniegtas Dagdas novada pašvaldības pateicības par veiksmīgi realizētajiem projektiem.

Projekta mērķis - uzlabot skatuviskos priekšnesumus Dagdas 
novada iedzīvotājiem un viesiem, nodrošinot atbilstošu 
skatuves tērpu pieejamību vokālajai grupai Solversija.
Gūstot pieredzi uzstāšanās mākslā ārzemēs, vokālā grupa 
Solversija pilnveido savus skatuviskos priekšnesumus un 
Dagdas novada iedzīvotājiem piedāvā aizvien kvalitatīvāku 
sniegumu. Uz skatuves kolektīvam ne tikai labi ir jādzied, bet 
arī jāizskatās, līdz ar to projekta ietvaros iegādātie tērpi rada 
estētiski pievilcīgu kolektīva koptēlu,  ceļ dalībnieku pašapziņu 
un motivāciju dziedāt. Jauni skatuves tērpi dot iespēju izcelt 
dziesmu atšķirīgo raksturu, jo koncerta laikā, nomainot tērpus, 
tiek radīts pilnīgi cits skatuves tēls. Pēc tērpu iegādes kolektīvi 
piedalās dažādos novada un Latvijas mēroga pasākumos, 
priecējot vairākus simtus skatītāju.

Darīt, lai radīt! Palikt, lai būt!

aglonas noVads

Vita Rivare
Aglonas novada pašvaldības 

Projektu vadītāja

6 / 4  1 975 3 022

Ar veļiku pa Aglyunu 2019

Brīvdabas pasākumu norises vietas 
izveidošana Priežmalas ciematā

Biedrības Ilzes krasti projekta mērķis bija izveidot brīvdabas 
pasākumu norises vietu Priežmalas ciemata centrā, kur pirms 
10 gadiem, labiekārtojot nojauktas daudzdzīvokļu mājas vietu, 
tika iestādīta bērzu birztala. Realizējot projektu, tika iekārtota 
pasākumu norises vieta ar atpūtas soliņiem, droša ugunskura 
vieta ar galdu, kur var novietot pasākuma organizēšanai 
nepieciešamo. Tika uzstādītas atkritumu tvertnes.

Šķeltovas pagasta centrā ir vairākas atpūtas vietas, bet nebija 
nevienas atpūtas vietas ar nojumi, kur varētu uzturēties arī 
lietus laikā vai patverties no tiešiem saules stariem.

Atpūtas vietas izveidošana  
šķeltovas pagasta centrā

Mans sapņu rotaļu laukums
Līdz šim Grāveru pagasta bērniem nebija moderna, mūsdienu 
prasībām atbilstoša, droša, videi draudzīga bērnu rotaļu 
laukuma, pat visvienkāršāko šūpoļu. Ciematā nebija vietas, 
kur bērniem droši un pilnvērtīgi ikdienā pavadīt brīvo laiku, 
nodarboties ar fiziskajam aktivitātēm svaigā gaisā. 
Biedrības Mēs Grāveriem projekta ietvaros tika iegādāts un 
uzstādīts bērnu rotaļu laukuma aprīkojums, atbilstošs drošības 
standartiem, kas sastāv no divām šūpolēm, slidkalniņa, 
divstāvu mājiņas ar jumtu un kāpnītēm. Projekta rezultātā 
bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku rotaļu laukumā, 
svaigā gaisā, kas sekmēs bērnu fizisko attīstību. Visi laukuma 
elementi ir piemēroti un droši, bērnu vecumam atbilstoši. 
Rotaļu laukuma iekārtošana veicinās teritorijas pievilcību 
iedzīvotāju vidū, jo ir izveidota labiekārtota un droša vide, kura 
veicinās bērnu vispārējo attīstību. 

Aglonas novada dome no 2016. gada ir iesaistījusies Latvijas 
pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli” un saskaņā ar 
apvienības nolikumu katru gadu rīko mazo grantu projektu 
konkursu iedzīvotāju iniciatīvām. Konkursa ietvaros pašvaldība 
piešķir līdzekļus iedzīvotāju projektiem, kuru īstenošanas 
rezultātā tiek sakārtota, labiekārtota infrastruktūra, kā arī tiek 
veicināti izglītojošie, kultūras un sporta pasākumi.

 2019.gadā kopumā konkursam apstiprināja četrus projektus. Kopīgais piešķirtais finansējums 
no  pašvaldības budžeta ir 1975,31 eiro. Konkursa organizētāji ir pateicīgi projektu īstenotājiem 
par iniciatīvu, radošumu, projektu realizācijai veltīto laiku, par veikto brīvprātīgo darbu un 
vēlmi uzlabot dzīves vidi Aglonas novadā.

Iniciatīvas grupas Šķeltovas jaunieši projekta īstenošanas 
rezultātā tika uzlabota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, 
sakārtota sabiedriski pieejama teritorija un labiekārtota atpūtas 
vieta Šķeltovas pagasta centrā. Praktiski tika izveidota un 
uzstādīta lapene (nojume), aprīkota ar solāro gaismekli (LED 
apgaismojums, kas darbojas ar saules baterijām), uzstādīta 
atkritumu urna un puķu podi.

Izveidotajā atpūtas vietā būs iespēja organizēt masu pasākumus 
– Līgo, Mārtiņus, Meteņus, Lieldienas, Bērnības svētkus u.c., kā 
arī pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tagad varēs karstās vasaras 
dienās atpūsties koku paēnā, bērzu birztalas ielokā. Izveidotais 
laukums atrodas ciemata centrā pie galvenās ceļa. Projekta 
īstenošanas rezultātā tika uzlabots ciemata vizuālais tēls, kā arī 
radīta iespēja daudzveidīgi pavadīt laiku brīvā dabā.

Projekta mērķis - veicināt bērnu pilnvērtīgu attīstību, dažādot 
bērnu brīvā laika pavadīšanu un nodrošināt aktīvās atpūtas 
iespēju Dagdas pagasta Ozoliņos, uzstādot drošu bērnu rotaļu 
iekārtu. 
Iedzīvotāju grupas Ciema OZOLIŅI iedzīvotāji projekts ir 
vērsts, lai izveidotu bērniem pieejamu rotaļām paredzētu vietu, 
kuras diemžēl ciematā nekad nav bijis. Projekta ietvaros tika 
uzstādīta rotaļu iekārta, kuras komplektācija ļauj nodrošināt 
pilnvērtīgu un interesantu rotaļu ārā, pilnveidojot savas 
fiziskās, emocionālās, sociālās un kognitīvās spējas. Ieguvēji 
no šīs ieceres ir bērni, kuriem beidzot ir iespēja spēlēties 
vienuviet, netraucējot privāto teritoriju īpašniekus rotaļājoties 
svešos pagalmos. 

Sapņu rotaļplacis

Laivas piestātne un makšķerēšanas laipa pie Dagdas ezera
Projekta mērķis – apkārtnes 
labiekārtošana veselīgai atpūtai 
un brīvā laika pavadīšanai pie 
ezera ar bērniem.
Projektu grupa ezermalas 
Stanislava Maļkeviča vadībā 
izveidoja laivas piestātnes vietu. 
Projekta rezultātā ieguvēji ir 
visi Dagdas novada iedzīvotāji, 
kuriem patīk atpūsties pie ezera, 
makšķernieki un tūristi. Tagad 
varēs tuvāk pieiet ezeram vai 
piestāt pie laipas ar laivu.



17Sabiedrība ar dvēSeli – latvija16 LatgaLes pLānošanas reģions

Iedzīvotāju grupas Krāslavas motors projekta mērķis bija 
sakārtot un apzaļumot publiski pieejamu teritoriju, uzstādīt 
soliņus un atkritumu tvertnes, lai klientiem būtu patīkams 
gaidīšanas laiks, kamēr viņu transportlīdzeklis nodots 
automehāniķim.

Grupa darbojās ar lielu entuziasmu, veiksmīgi izmantojot 
visas savas prasmes, idejas un zināšanas, un darbs ritēja ātri. 
Pēc grupas locekļu domām gala rezultāts ir izdevies; teritorija 
ir kļuvusi sakoptāka, omulīgāka un civilizētāka. To atzinīgi 
novērtē gan autoservisa klienti, gan garāmgājēji, kuri  visbiežāk 
dodas peldēties uz netālu esošo Zirga ezeru.

Autoservisa „Krāslavas motors” teritorijas labiekārtošana

KrāslaVas noVads

Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā
Nesen Indras pagastā tika atvērts Laimes muzejs, kurš vienas tūrisma sezonas laikā piesaistīja 
lielu tūristu skaitu no Latvijas un ārzemēm, un ir nozīmīgs tūrisma objekts Krāslavas novadā. 
Indras pagasta aktīvistu grupa nepārtraukti domā par citiem piedāvājumiem pierobežā, 
lai tūristi un ciemata viesi ilgāku laiku pavada Indrā, apmeklējot dažādus objektus, un lai arī 
vietējiem iedzīvotājiem tiktu dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 2019. gada pavasarī 
viņiem radās ideja izveidot Tēvijas parkā Dabas vērošanas un laimes sajūtu taku. Bija skaidrs, 
ka, veidojot objektu, ir jāakcentē divas tēmas - laimes sajūtas (jo taka atrodas blakus Indras 
Laimes muzejam) un dabas vērošana. Ilgu pārdomu, diskusiju un tekstu sastādīšanas rezultātā 
ir izveidota takas struktūra, kas sastāv no šādiem objektiem: Laimīgo pēdiņu taka, Smaržīgā 
paradīze, Dziedošās apses, Laimīgā pļava, Relaksācijas vieta, Laimīgā izvēle, Laimīgais 
tiltiņš, Makšķernieka laime un Laimes druva. 

Gleznainajā Krāslavas novadā, vietā, kur Dvina pārtop Daugavā, 
koka mežģīņu skautos logos spoguļojas saule un „Labrīt!” 
atskan daudzās valodās, 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. 

Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

Kopā var 
izdarīt labāk 

un vairāk! 

2019. gadā īstenots rekordliels skaits iedzīvotāju iniciēto projektu - 23 projekti pašvaldības mazo 
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Kopš programmas darbības uzsākšanas īstenoti 
jau 200 projekti gan Krāslavas pilsētā, gan visos novada pagastos! Ir atjaunoti rotaļu un sporta 
laukumi, labiekārtoti pagalmi, sakrālie objekti, atpūtas vietas, izveidoti jauni vides objekti.
Projekti tiek veiksmīgi īstenoti, pateicoties daudziem čakliem, izdomas bagātiem, prasmīgiem 
un atjautīgiem cilvēkiem, kuri nav vienaldzīgi pret to, kādā vidē viņi dzīvo un kuri ar savu darbu 
veido un maina šo vidi, padarot to labāku. Gribētos teikt milzīgu paldies visiem, kas iesaistās 
projektu īstenošanā - tas prasa ļoti daudz sava brīvā laika un brīvprātīgā darba, bet dod arī 
kopības un piederības sajūtu un gandarījumu par paveikto. Veidojam Krāslavas novadu kopā!

Pavasarī tika uzsākts intensīvs darbs pie takas veidošanas, tika 
vākti dabīgi materiāli Laimīgo pēdiņu takai, izgatavotas dārza 
mēbeles un stādīti dažādi augi. 3. augustā, pagasta Ievārījuma 
svētku laikā, notika takas svinīgā atklāšana. 
Pastaigu taka ļoti īsā laikā ir kļuvusi par intensīvi apmeklētu 
objektu Indrā, kuru labprāt apmeklē gan Indras ciemata 
iedzīvotāji, gan viesi. Tā ir ērta, interesanta un izglītojoša 
pastaigas vieta jebkura vecuma cilvēkiem.

Projekta komanda (biedrības ATTĪSTĪbAI biedri un 
brīvprātīgie) un mērķauditorija var būt gandarīti par 
paveikto darbu. Dzirnavas, tiltiņš un labiekārtotā teritorija 
piesaista iedzīvotāju un ciemiņu uzmanību – objekts kļuvis 
par iemīļotu fotosesiju objektu.

No seniem laikiem saglabājies ticējums – ja dzirnavas griežas, 
tātad apkārt valda labklājība. Nekas netraucē ikvienam 
iegriezt labklājību savā mājā, savā dārzā ar dekoratīvo 
dzirnavu spārniem.

Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā

Iedzīvotāju grupas MūSu PAGALMĀ 
aktīvisti

Top Laikraksta ezeRzeMe  
lasītāju klubiņa tikšanās vieta 

27/23  11 596 2 773



19Sabiedrība ar dvēSeli – latvija18 LatgaLes pLānošanas reģions

rieBiņu noVads

2019. gadā Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”  9 projektu idejām pašvaldība piešķīra 
līdzfinansējumu līdz 700 eiro apmērā. 
Aizvadītā gada sezonā iedzīvotāju īstenotie projekti tika vērsti 
uz aktivitāšu ģimenēm ar bērniem popularizēšanu, veicinot 
draudzīgas vides izveidošanu, attīstību, dzīves kvalitātes 
uzlabošanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 

Ilze Kudiņa
Riebiņu novada domes 

Projektu vadītāja

12 /  9  5 410 2 794

līVānu noVads

Līvānu novada veiksmes atslēga ir darbīgi un radoši cilvēki, kuri 
gatavi iesaistīties savas dzīves vides veidošanā, tāpēc Līvānu novada 
pašvaldība jau daudzus gadus pēc kārtas rīko mazo grantu projektu 
konkursu iedzīvotājiem. 2019. gadā projektu konkursam bija 
iesniegti 22 projekti, 14 no tiem pašvaldība piešķīra finansējumu līdz 
1000 eiro apmērā. Iepriecina, ka projektu konkursā piedalījās visu 
vecumu cilvēki – no jauniešiem līdz senioriem. 
Liels paldies visiem aktīvajiem un radošajiem projektu rakstītājiem! 

Indra Upeniece
Līvānu novada domes 

Sabiedrisko attiecību  daļas vad.

22 / 14 8 000 9 451

19. jūlijā Līvānu pilsētas svētku laikā īstenojās Līvānu novada 
jauniešu izlolota ideja – sarunu pasākums SPULDZe. Šāda 
sarunu platforma /diskusija Līvānos notika pirmo reizi. Projekta 
mērķis bija motivēt jauniešus iesaistīties diskusijās un izteikt 
savu viedokli, veicināt viņu līdzdalību. SPULDZe norisinājās 
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas dārzā, kur 
mājīgo apkārtni jaunieši paši labiekārtoja un izrotāja. 

Kādēļ šāds nosaukums - SPULDZe? Jo tā ir gan gaismu nesošs 
objekts, gan idejas simbolisks atveids. Pasākuma laikā ar 
jauniešiem diskutēja auditorijai atbilstoši pasākuma galvenie 
oratori – radio balss Toms Grēviņš, youtuberis Edgar Fresh un 
Karaliskā improvizācijas teātra aktieris, komiķis Jānis Skutelis. 
Pasākums tika novērtēts atzinīgi gan no runātāju, gan skatītāju 
puses. To apmeklēja 230 cilvēki. Līvānu novada jauniešu domei 
jau ir idejas par nākamajiem pasākumiem ar domu, ka SPULDZe 
tiks ieviesta kā tradīcija vēl plašākā mērogā.

Šī gada 1. septembrī skvērā Līvānu pilsētas centrā visas dienas 
garumā jau 2. gadu pēc kārtas tika svinēti Zinību dienai veltītie 
ģimenes svētki Mēs ar TeVI roku rokā nu jau 2. gadu kopā, 
kurus organizēja iniciatīvas grupa Radām paši! 

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās stafetēs, 
kuru uzvarētāji tika pie saldumiem, ko bija sarūpējuši pasākuma 
atbalstītāji. Bija iespēja aktīvi darboties trīs radošajās darbnīcās, 
uzzīmēt hennas zīmējumu un izveidot flīžu mozaīku, vēja zvanu 
vai izliet savas ziepītes ar dabīgajiem ziediem un ēteriskajām 
eļļām. Īpašs izaicinājums bija 10 metrus augsta kāpšanas siena, 
kuru pilnībā pievarēt izdevās tikai retajam. Darbojās piepūšamās 
atrakcijas. 

Projekta mērķis bija izglītot Līvānu novada jauniešus vecumā 
no 12 līdz 18 gadiem par multimediju tehnoloģijām un izveidot 
aktīvu foto/video grupu Līvānos, kuras dalībnieki nākotnē 
brīvprātīgi piedalītos pasākumos kā skaņotāji, operatori vai 
fotogrāfi. Projekta darba grupa organizēja apmācības, uz kurām 
uzaicināja citus jauniešus. Pirmajā apmācību dienā dalībnieki 
apguva fotografēšanas prasmes, savukārt, otrā diena bija veltīta 
video filmēšanai un montāžai. 
Foto apmācībās piedalījās 22 jaunieši, bet apmācībās par video 
filmēšanu un montāžu – 25. Pēc apmācībām prasmes apguvušie 
jaunieši piedalās dažādu pasākumu fotografēšanā un filmēšanā 
ne tikai savu skolu, bet arī visa novada pasākumos – veic 
sporta un kultūras pasākumu filmēšanu. Piemēram, Līvānu 
pilsētas svētkos jaunieši veica video apsveikumu filmēšanu 
svētku informatīvajā teltī un izveidoja video sižetu; viņi regulāri 
nodrošina arī futbola un basketbola spēļu tiešraides.

Pasākums noslēdzās ar jauno talantu koncertu, kurā piedalījās 
bērni, jaunieši un ģimenes ar bērniem. Pasākumu apmeklēja 
aptuveni 250 apmeklētāji, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā 
iepriekš. Projekta mērķis bija nodrošināt alternatīvu, saturīgu 
brīvā laika pavadīšanas veidu ģimenēm ar dažāda vecuma 
bērniem, pilnveidot radošās prasmes, saliedēt paaudzes un 
veicināt dalībnieku piederības sajūtu savai ģimenei.

SPuLDze

Ar pašvaldības atbalstu iedzīvotāji noorganizēja vairākus labdarības, kultūras un sporta 
pasākumus, izglītojošas un interaktīvas nodarbības, sakārtoja kapsētu un dievnamu teritoriju, 
uzstādīja bērnu rotaļu laukumu, iegādājās futbola formas, izveidoja velo maršrutu un 
orientēšanās karti. Īpašs prieks par abiem jauniešu projektiem, kurus viņi īstenoja ļoti atbildīgi 
un iesaistīja aktivitātēs vienaudžus.

Multimediju apmācības jauniešiem

Mēs ar TeVI roku rokā  
nu jau 2. gadu kopā

Ar iedzīvotāju aktīvu iniciatīvu ir izveidoti bērnu rotaļu laukumi, organizēti sirsnīgi pasākumi, 
izveidotas izzinošas lasāmās un krāsojamās grāmatas. 
Katrs projekts ir ar paliekošu vērtību, jo ikviens mazs darbs rada prieku gan mazajiem, gan lielajiem. 
Paldies projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu!

Droša vide bērnu priekam  Bērnu rotaļu laukuma izveidošana  
pie Lielā Ostrovas ezera

Lasāmās un krāsojamās grāmatas NePARASTIe MĀJINIeKI izdošana
Projekta mērķis – padarīt jaunākā skolas vecuma bērniem 
brīvā laika pavadīšanas iespējas daudzveidīgas, attīstošas, 
ar izglītojošu un māksliniecisku ievirzi. Pirmsskolas vecuma 
bērnus, kuriem patīk un padodas krāsošana un zīmēšana, 
mudināt ātrāk apgūt lasītprasmi, bet sākumskolas bērnus  ar 
vāju lasītprasmi – rosināt to uzlabot. Kā arī motivēt vecākus 
pavadīt vairāk laika ar saviem mazuļiem, sarunāties ar viņiem, 
neuzkrītoši pamācot un veidojot viņos pareizu izpratni par 
vērtībām un morāles normām, jo katrs dzejolis ir fabula, kas 
lasītājam kaut ko māca. Anitas Betleres izveidotā lasāmā un 
krāsojamā grāmata ir piemērota dāvana, ko varēs pasniegt  
minētajai mērķauditorijai Ģimeņu dienā, Zinību dienā vai 

mācību gada noslēguma pasākumā u.c. Rezultātā ieguvumi 
ir vairāki: nostiprināsies lasītprasme, paplašināsies vārdu 
krājums, bagātināsies iztēle, pilnveidosies pirkstu muskulatūra, 
krāsojot neliela formāta zīmējumus, veidosies un nostiprināsies 
priekšstati par pozitīvu uzvedības modeli, attīstīsies radošā 
domāšana, papildinot „nepabeigtos” komiksus vai piešķirot 
nedzīvām lietām cilvēciskus vaibstus. Grāmata ilustratīvi stāsta 
par ģimenes māju, kurā līdztekus tās iemītniekiem arī mēbeles 
„dzīvo” savu,  no  cilvēkiem  neatkarīgu dzīvi,   tas ir labs veids, 
kā mācīt bērniem radīt un uzturēt ap sevi tīkamu, sakārtotu vidi 
un saudzīgi izturēties pret visām sadzīvē noderīgām lietām, 
radinot pie „zaļās” domāšanas.

Riebiņu novada Riebiņu ciema Dārzu ielas daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāji izveidojuši iniciatīvu grupu, lai kopīgiem 
spēkiem labiekārtotu rotaļu vietu bērniem māju iekšpagalmā.
Projekta mērķis: veicināt bērnu aktīvu un drošu brīva laika 
pavadīšanu, izveidojot bērnu aktīvās atpūtas laukumu 
daudzdzīvokļu māju pagalmā Dārzu ielā. Nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm, bērniem tiek sekmēta fiziskā, garīgā, 
sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem, 
veicināts veselīgs dzīves veids. Aktivitātes dabā ir alternatīva  
nekustīgam dzīvesveidam, ko ietekmē pavadītās neskaitāmās 
stundas viedierīcēs vai pie televizora. Projekta ietvaros vietējie 
novada amatnieki izgatavoja konstrukcijas šūpolēm ar 
slidkalniņu un kāpšanas elementiem. 
Noslēdzot projektu, vecāki organizēja nelielu pasākumu 
bērniem – rotaļu laukuma atklāšanu, kurā tika iepazīstināti 
ar drošības noteikumiem konstrukcijas lietošanai. Projekta 
rezultātā ir labiekārtota droša vide bērnu atpūtai - izveidots 
bērnu aktīvās atpūtas laukums daudzdzīvokļu māju pagalmā 
Dārzu ielā. Konstrukcija paredzēta bērniem 3 – 12 gadiem, taču 
vecāku uzraudzībā šīs iekārtas varēs lietot arī jaunāki bērni.

Silajāņu pagasta iniciatīvas grupas projekta mērķis –
veicināt bērnu aktivitāti, mudināt viņus vairāk kustēties, 
vairāk kontaktēties ar vienaudžiem, iemācīties iepazīties un 
sadraudzēties, nomainīt laika gaitā sapuvušus lapenes grīdas 
dēļus un ierīkot peldvietas teritorijā vienu pārģērbšanās kabīni. 
Padarīt atrašanās vietu pie ezera kvalitatīvāku, motivēt ģimenes 
ar bērniem atgriezties šajā peldvietā atkal un atkal, popularizēt 
kustīgu dzīvesveidu savu paziņu vidū, aicinot viņus apmeklēt 
jaunizbūvētu rotaļu laukumu, saturiski vērtīgāk pavadīt brīvo 
laiku bērniem un vecākiem esot kopā. 
Lielā Ostrovas ezera peldvietā ir izveidots bērniem draudzīgas 
koka atrakcijas – dažāda veida šūpoles, slidkalniņi un trepītes, 
tādējādi vizuāli uzlabojot un sakārtojot publiski pieejamu un 
populāru atpūtas vietu, kas atrodas pašvaldības īpašumā.
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Rīgas
plānošanas reģions

Nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas 

SKAISTuMA DIzAINA 
DARBNīcA projekts 

GeoDome siltumnīcas 
izveide ĀBVS 

Ādažu novads

Rīgas plānošanas reģionā ir 30 pašvaldības, no kurām 13 ir apvienības 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” biedri. No visām apvienībā iesaistītajām reģiona 
pašvaldībām 2019.gadā konkursus iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanai īstenoja 8 
novadu pašvaldības un Jūrmala. Šeit jāmin, ka divas pašvaldības informāciju par 
īstenotajiem projektiem publicē tikai savās internet vietnēs un izdevumos.
Projektu realizācija nebūtu iespējama bez, pašaizliedzīga un dedzīga, Pašvaldību 
koordinatoru atbalsta un, drosmīga un dedzīga, iedzīvotāju projektu vadītāju 
darba. Vēlos uzteikt pašvaldību koordinatorus par pacietību un iecietību darbā ar 
projektu grupām, par mākslu saglabāt cilvēciskumu un ievērot birokrātiju.
Īpašu paldies vēlos teikt projektu grupām, kas aizvien nebeidz pārsteigt un 
iedvesmot ar idejām un ar to satriecošo realizāciju. Projekta grupu cilvēki 
nenoliedzami ir darītāji nevis prasītāji, viņi jūtas uzvarētāji brīdī, kad ir 
parakstījuši līgumu par brīvprātīga darba veikšanu savā ciema, sabiedrības un 
SAVAS VALSTS labā – kopā tas izdodas lieliski!
Šī gada labāko Rīgas reģiona projektu nominantu izvēle komisijai bija viena no 
vieglākajām, ļoti viennozīmīgi un ar lielu atrāvienu izvirzījās vadībā divi laureāti:

Karīna miķelsone
rīgas reģiona koordinatore

karina.mikelsone@adazi.lv

 Latvijas Neredzīgo biedrība īstenoja integrācijas projektu  
JūRMALA NeReDzīGO AcīM JeB cITĀDA JūRMALA

Jūrmalas pilsēta

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas KOPĀ MēS VARAM
projekts eSI SVeIcINĀTS MAzOzOLOS! 

Ogres novads

Veicināšanas  
balvu saņem:

Biedrības  
RADīTS JAuNPILS NOVADĀ   

projekts PIeDzīVOJuMu 
ORIeNTēšANĀS SPēLe

 Jaunpils novads

Biedrības STARPTAuTISKAIS SOROPTIMISTu KLuBS OGRe – ĶeGuMS   
projekts DĀRzA DIzAINA KuRSI,  Ķeguma novads

Biedrības PRIVĀTĀS PARTNeRīBAS APVIeNīBA  projekts  
BēRNu, JAuNIešu uN PIeAuGušO AKTīVĀS ATPūTAS LAuKuMS 

TIRGuS IeLĀ 8c, Jūrmalas pilsēta
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ādažu noVads

GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS

Vēsturiski autentisko 
austrumu durvju atjaunotājiKontakts rada un rāda

Šogad Ādažu novada domes atbalsta konkurss iedzīvotāju 
iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” tika īstenots jau 10. gadu! 
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad iedzīvotāju interese par iespēju 
īstenot savu projektu šī konkursa ietvaros bija liela. 
Ņemot vērā salīdzinoši lielo iesniegto projektu skaitu, projektos 
pieprasīto finansējumu, kā arī projektu atbilstību konkursa 
nolikumam, tika atbalstīti 15 no 23 iesniegtajiem projektiem. 

Daži projekti tika noraidīti, jo paredzēja iegādāties tikai jau gatavus pamatlīdzekļus, kas 
neatbilst konkursa būtībai – projektā radītās lietas vai iegūtais rezultāts dalībniekiem 
jārada pašiem. No 15 īstenotajiem projektiem gandrīz puse (7 projekti) paredzēja aktivitātes 
teritorijas labiekārtošanai, 6 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai, kā 
arī vēl 2 bija ēku remontu projekti.

Kārtējo reizi varēja pārliecināties par to, ka Ādažu novada iedzīvotāji ir aktīvi, izdomas bagāti, spējīgi paši izveidot visdažādākās 
lietas, kā arī ir gatavi veltīt savu brīvo laiku apkārtējās dzīvesvides kvalitātes uzlabošanai. Priecē, ka atsevišķu projektu īstenošana 
ir kā turpinājums iepriekšējos gados uzsāktām iniciatīvām un ir plaši apmeklēta arī bez papildus reklāmas. Kā norāda projektu 
īstenotāji, īstenojot katru nākamo projektu, lieti noder pieredze, kas gūta iepriekšējos projektos – uzlabojas darbu plānošana un 
īstenošana, kļūst pārdomātāks budžeta izlietojums. Tomēr projektu vērtēšanas komisiju īpaši priecēja tas, ka savu apkārtni sāk 
uzpost un kopīgus projektus īsteno arī jaunas iniciatīvu grupas. Ieskatam dažu projektu fotoattēli:

Kategorijā Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu 
attīstība labākais projekts bija Kontakts rada un rāda, 
ko īstenoja Ādažu amatierteātris Kontakts. Amatierteātris 
darbojas no 2005.gada. Savas darbības laikā iestudētas 
izrādes, ar kurām priecēti vairāku Latvijas pilsētu skatītāji, 
pabūts dažādos festivālos. 
Projekta ietvaros tika izveidots vizuālais noformējums (tērpi 
aktieriem) jaunajai izrādei Alise brīnumzemē. Tika izgatavoti 
15 tērpi un 8 aksesuāru komplekti dejotājiem, palīdzot radīt 
izrādes noskaņu un sajūtu. 

Ar jauno izrādi Alise brīnumzemē, kuras pirmizrāde plānota 
2020. gada pavasarī, Kontakts vēlas aktualizēt tēmas Vai 
viegli būt jaunam? un Cilvēka neapmierinātība ar sevi – 
virzītājspēks vai posts?. Izrādes mērķauditorija ir jaunieši, 
tāpēc Kontakts vēlas runāt viņiem saprotamā valodā, izrādē kā 
izteiksmes līdzekļus izmantojot ne tikai vārdus, bet laikmetīgo 
deju (hip-hopu) un oriģināldziesmas, kuru tekstus un mūziku 
sarakstījuši jaunieši.

Kā labākais projekts ēku remontu kategorijā tika atzīts 
projekts Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji. 
Daudzdzīvokļu mājas Baltezerā, Alderu ielā 27, iedzīvotāji, 
piesakoties konkursam, vēlējās izgatavot un uzstādīt jaunas, 
autentiskas vēsturiskās ēkas masīvkoka fasādes divviru 
ārdurvis abās ēkas kāpņu telpās. 

Neskatoties uz to, ka atbalsts tika piešķirts tikai vienu 
durvju nomaiņai, iedzīvotāji pēc austrumu daļas durvju 
projekta realizēšanas, pieņēma lēmumu – nomainīt arī 
rietumu daļas fasādes durvis. Un pie tā viņi neapstājās, ārpus 
projektā plānotajiem darbiem tika veikta arī lietus ūdens  
kanalizācijas sistēmu nomaiņa, ietves daļas esošā seguma 
maiņa pret betona plāksnēm, kā arī ieejas koridora 
kosmētiskais remonts.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) parka teritorijā, skolas 
pagalmā, īstenots 2019.gada labākais Sabiedrības ar dvēseli 
projekts Ādažu novadā. Parka teritorijā izveidota GeoDome 
siltumnīca. Projekta īstenošanā tika iesaistīti ĀBVS 11. klases 
skolēni, kā arī skolas personāls. Tajā iesaistījās arī 6. klases 
skolēni, kā arī atsevišķi skolēni no 7., 3., 4., 5., un 1. klasēm. 
Projekts aktīvi tika publicēts portālā Facebook, kā rezultātā 
tika iesaistīti arī aktīvi iedzīvotāji. 

Šī objekta izveide ir integrēta ĀBVS 10.klases lauksaimniecības 
praksē un 11.klases sociālajā praksē, kā arī turpmāk siltumnīca 
tiks izmantota augu mācības un dārzkopības nodarbībās. 
No pašu izaudzētiem augu dēstiem jau 2019.gada sezonā 
siltumnīcā tika izaudzētas vairākas melones.

Inga Pērkone
Attīstības un investīciju daļas 

projektu vadītāja

19 /15 20 180 1 164
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jaunpils noVads Ķeguma noVads

Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu pagastā
Viesatu pagasts ir viens no diviem Jaunpils novada pagastiem. 
Pagastā ir mazāk kā 400 iedzīvotāji. Iespējams, tāpēc te iedzīvotāji 
ir tik saliedēti un vienmēr sevi apliecinājuši kā uzņēmīgi, 
iesaistīties griboši un aktīvi cilvēki. Biedrības Dzintars-A projekts 
Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu pagastā šogad bija labākais 
projekts, kuru īstenoja Viesatu pagastā. 
Projekta vadītājai šis bija pirmais Darām paši projekts, kuru viņa 
rakstīja, tāpēc sirds drebēja un uztraukums bija līdz pat brīdim, 
kad projekts tika apstiprināts. Pēc tam jau atlika tikai darīt. 
Daudzdzīvokļu mājām Dzintariņi un Draudzības pa vidu 
atradās rotaļu laukumiņš, kas bija jau laika zoba iznīcināts. Spēļu 
laukuma elementi bija nokalpojuši gan funkcionāli, gan vizuāli. 
Tā kā mājās dzīvo dažāda vecuma bērni, tad vajadzēja padomāt 
par visiem, kuri apmeklēs rotaļu laukumu. Tika pasūtīts 
slidkalniņš ar kāpšļu elementiem (lielākiem bērniem), šūpolēm 
(mazākiem) un šūpojošu krēslu (visiem). Biedrība iegādājās 
soliņu, kur piesēst vecākiem un vecvecākiem, pieskatot savus 
bērnus un mazbērnus. Tika iegādāta futbola bumba un uzstādīti 
mazie futbola vārti. Tika pārkrāsotas un atjaunotas esošās 
šūpoles. Salaboja nelielo lapenīti, nomainot tai izpuvušo pamatu 
un cauro jumtu (materiālus sagādāja paši iedzīvotāji). Salaboja 
smilšu kasti un papildināja to ar smiltīm. Tika pārkrāsotas 
balansa šūpoles un spēka stieņi. Sakopa rotaļlaukuma teritoriju. 
Projektā brīvprātīgi iesaistījās vairāk kā 30 iedzīvotāji no 
daudzdzīvokļu mājām Dzintariņi un Draudzības. 

Svarīgajam notikumam par godu projekta vadītāja organizēja 
atjaunotā rotaļu laukuma atklāšanas pasākumu. Atklāšana 
sākās ar stāstu par projekta realizāciju un pateicību tiem, 
kuri iesaistījās rotaļu laukuma atjaunošanā. Bija jāmin mīklas 
un jāatbild uz atjautības jautājumiem. Bērni, kuri vēl nebija 
paspējuši izmēģināt rotaļu laukumu, to izdarīja un pēc tam  
baudīja sagatavoto svētku cienastu.

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. 

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.

Telefons nāks palīgā, orientējies Ķegumā Projekts radīts ar mērķi padarīt orientēšanās sportu maksimāli 
pieejamu ikvienam un popularizēt orientēšanos pilsētvidē. 
Ķeguma pilsētā tika izvietoti 20 stacionārie kontrolpunkti, 
no Ķeguma novada domes līdz Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolai. Sacensību karte, kompass, kā arī iespēja fiksēt 
atzīmes kontrolpunktos un savu rezultātu, pieejama viedtālrunī, 
lejuplādējot bezmaksas aplikācijprogrammu MObO.
Ķeguma distance kļuvusi par 392. aktīvo MObO orientēšanās 
distanci Eiropā. Karte zīmēta kā orientēšanās sporta karte, 
kas sniedz iespēju ne tikai interesantai aktīvai atpūtai, bet 
arī kvalitatīviem orientēšanās sporta treniņiem. Atzīmēšanās 
kontrolpunktos iespējama, izmantojot attēlotos kvadrātkodus.
Tiecoties pēc orientēšanās sporta virsotnēm, projektā 
sagatavotās kartes un kontrolpunktus treniņos aktīvi izmanto 
Ķeguma un netālo pilsētu jaunieši, tai skaitā šī gada Latvijas 
čempioni orientēšanās sportā Lūkass Siliņš un Renārs Grasis.

Iedzīvotāji veido vidi

Biedrības Viršu laiks projekta mērķis – apkārtējās vides 
apzaļumošana un jaunu apstādījumu ierīkošana Birzgales 
ciema centrā, pretī Tautas namam. Viss sākās ar dizaina skices 
izveidi, kuru palīdzēja veidot Birzgales pagasta pārvaldes 
dārzniece Diāna Arāja. Pēc stādu un sēklu iegādes, biedrība 
aicināja iedzīvotājus uz apstādījumu ierīkošanas talku. Tajā 
piedalījās biedrības biedri un citi aktīvi birzgalieši, talkā ņemot 
lāpstas, grābekļus un spaiņus, tika iekārtota vieta, kas priecēs 
Birzgales, Ķeguma novada iedzīvotājus un pagasta ciemiņus 
ilgus gadus. Kopīgā darbošanās rosināja iedzīvotāju piederības 
sajūtu Birzgalei un viņu saliedēšanu kopīgā darbā.

Dārza dizaina kursi
Biedrības Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums 
projekta ietvaros 26 ķegumietes ieguva zināšanas teritorijas 
labiekārtošanā un iekopšanā, Vienpadsmit tikšanās reizēs tika 
apgūtas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Teorētiskajā 
daļā bija iekļautas lekcijas par dārzu stiliem, dārza plānošanu, 
ierīkošanu un zonējumu, kompozīcijām dārzā, zālienu, 
kokaugiem, dzīvžogiem, ziemcietēm, vasaras puķēm un daudz 
ko citu. Praktiskās daļas uzdevums bija izveidot skici kādai no 
Ķeguma novada pašvaldības publiskajām vietām, kurai būtu 
nepieciešama apzaļumošana, jaunu apstādījumu ierīkošana.
Projekta laikā tapušās skices ar iedzīvotāju vīziju par to, kā 
nākotnē varētu izskatīties Ķeguma novada pašvaldības publiskā 
ārtelpa. Kursu dalībnieču idejas varēs īstenot pašvaldības Lielās 
talkas ietvaros, veidojot sakoptu vidi sev apkārt.  

Dace Soboļeva
Ķeguma novada domes 

Projektu koordinatore

13 / 11 5 748 -

Līga Veinberga
Jaunpils novada domes   

Attīstības nodaļas projektu vad.

Jaunpils novada dome mazo projektu konkursu „Darām paši” 
organizē jau 9. gadu. Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas 
iesniedz projekta pieteikumus, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
Šogad saņēmām rekordlielu pieteikumu skaitu – 19 dažādas 
projektu idejas. Vērtēšanas komisijā, kurā darbojās pieci cilvēki, 
lēma atbalstīt 17 projektu pieteikumus.

Tie, kas gribēs, – atradīs iespēju, bet tie, kas negribēs, – attaisnojumu! Lai kopīgi izdodas paveikt 
vēl un vēl neskaitāmus darbus mūsu novada, mūsu pašu, mūsu bērnu un līdzcilvēku labā!

Siltumnīca – praktisko darbu laboratorijaPiedzīvojumu orientēšanās spēle

Biedrībai Radīts Jaunpils novadā bija oriģinālākā ideja projekta 
konkursa ietvaros. Tika izveidota Piedzīvojumu orientēšanās 
spēle – Aiz katras etiķetes slēpjas patiess stāsts. Ar šo 
orientēšanās spēli gan tiek reklamēti Jaunpils novada vietējie 
ražotāji, uzņēmēji, amatnieki, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, 
gan tiek sniegta iespēja kā vietējiem, tā ciemiņiem aizraujoši 
pavadīt laiku un iepazīt Jaunpils novadu. Orientēšanās spēles 
jaunumu paziņošanai, projekta ietvaros izveidota arī mājaslapa 
raditsjaunpilsnovada.lv. Tur iespējams uzzināt vairāk par spēli 
un apskatīt kā norisinājās pirmā auto orientēšanās spēle.

Jaunpils - Viesatu mazpulka 35 mazpulcēni ar savu vadītāju 
patiesi darbojās paši un atjaunoja siltumnīcu praktiskām un 
pētnieciskām nodarbībām turpat blakus Jaunpils vidusskolai.

19 /17 10 555 10 407
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 Lēdmanes sētas Miķeļdiena

 Laimīgās spēles
Projekta mērķis – radīt jaunu sabiedrisko aktivitāti Lielvārdes 
novadā. Projekta rezultātā iegādātās lielformāta spēles Cirks 
un Riču-Raču plānots izmantot vasaras nometnē Zaļā cepure,  
kas ik gadu pulcē bērnus no maznodrošinātām un trūcīgām 
ģimenēm. Spēles plānots izmantot Jumpravas, Lielvārdes un 
Lēdmanes pagastu svētkos, sporta svētkos, pasākumos novada 
muzejos, kultūras un sporta pasākumos. Spēles varēs izmantot 
arī novada pirmskolas izglītības iestādēs un skolās.

Projekta mērķis ir dažādot Lielvārdes novada jauniešu aktīvās 
atpūtas iespējas vasarā, īstenojot veselīgu, modernu un 
aktīvu brīvā laika pavadīšanu jauniešiem un veicinot viņu 
līdzdarbošanos un iekļaušanos. Projekta ietvaros jauniešiem 
tika sniegta iespēja apmeklēt 7 SUP treniņus. Instruktora 
pavadībā jaunieši mācījās SUP airēšanas tehniku, vingroja gan 
uz dēļiem, gan krastā un mācījās noturēt līdzsvaru uz dēļa ūdenī. 
Noslēgumā tika organizēts SUP sprinta sacensības ar skrienošo 
startu un bojas apņemšanu. Sacensības izvērtās gana spraigas 
un aizraujošas, un to laikā ikviens dalībnieks lieliski saprata, cik 
liela nozīme ir veiklībai un veiksmīgam pagriezienam ap boju.

Vita Volonte
Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājas vietniece

Elita Kārkliņa 
Mālpils novada domes  

Attīstības un īpašumu apsaimnie-
košanas daļas projektu vadītāja

Mālpils ciemā, nozāģējot lielos ozolus, kas radīja satiksmes 
un gājēju drošības apdraudējumu, tika iegūts kokmateriāls. 
Iedzīvotāju grupas Darām kopā vadītāja Sarmīte Balode vērsās 
pašvaldībā, lai saņemtu atļauju šos kokmateriālus izmantot vides 
objektu izveidei. Tas sakrita ar projektu konkursa Mēs savam 
novadam izsludināšanu. Tika iesniegts projekta pieteikums, kas 
paredzēja šī kokmateriāla izmantošanu, lai veicinātu vietējās 
sabiedrības iesaisti koktēlniecības procesā, iepazīstināšanu ar 
darba rīkiem, pašu apstrādes procesu, sadarbības iespējām. 
Projekta rezultātā tika izveidoti vairāki vides objekti, kas ir 
praktiski lietojami un kalpo par atpūtas zonu Mālpils novadā. 
Projektā aktīvi iesaistījās četras ģimenes, kā arī atsevišķi 
interesenti. Projekta aktivitātes jeb pats radošais darba process 
tika organizēts katru mēnesi visas vasaras garumā pasākuma 
cikla  Augstāk par zemi ietvaros (šis pasākumu cikls tiek īstenots 
reizi mēnesī, paredzot dažādas aktivitātes novada iedzīvotājiem).

Šogad Mālpils novada iedzīvotāji bija īpaši čakli projektu 
rakstītāji un projektu konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros 
tika saņemti 10 projektu iesniegumi, no kuriem finansiālu 
atbalstu guva un tika īstenoti 7 iedzīvotāju iniciatīvu projekti. 
Pavisam projektos piedalījās 63 dalībnieki. Arī šogad projekti 
tika īstenoti visdažādākajās jomās, sākot ar publiski pieejamu 
atpūtas vietu izveidi, radošās jaunrades veicināšu, visbeidzot ar 
iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu. 

lielVārdes noVads mālpils noVads

Fonda Zilais Krusts projekta mērķis ir atdzīvināt un popularizēt 
Miķeļdienas tradīciju mūsdienu sabiedrībā. Ikviens varēja 
sevi apliecināt gan līdzdarbojoties muzikālās norisēs, gan 
praktiskajās un jaunrades nodarbēs, gan veidot leļļu teātra 
uzvedumus no dabīgām izejvielām. 

Radošajās darbnīcās tika izgatavotas lelles no kartupeļiem, 
siena, zīlēm, kastaņiem un citiem dabas materiāliem. 
Ikviens no interesentiem varēja apliecināt savas improvizācijas 
prasmes leļļu teātrī un darboties maizes un pankūku mājas 
radošajā darbnīcā, kuru laikā tika izceptas 500 mini pankūciņas 
un 60 kliņģerīši.

 Lec uz dēļa!

Vienkoču soli – vides objekti

20 / 11 21 044 20 107

Nedaudz plašāk sniegta informācija par 3 no īstenotajiem projektiem, lai kārtējo reizi apliecinātu, 
ka Mālpilī dzīvo darbīgi, radoši un prasmīgi cilvēki, kas ar savu veikumu saliedē līdzcilvēkus 
kopīgam darbam, priecējot ne tikai pašus, bet arī novada viesus.

Četri gadalaiki Mālpilī

Grāmatu maiņas punkta izveide
Projekta laikā projekta darba grupa izveidoja un uzstādīja 
grāmatu plauktu Mālpils kultūras centra ēkā. Papildus tika 
iegādāti atpūtas krēsli un stāvlampa, tādējādi padarot šo mazo 
stūrīti par omulīgu pulcēšanās vietu dažāda vecuma Mālpils 
iedzīvotājiem, kas apmeklē kultūras centru.

Projekta vadītāja Irma Mitrofanova īstenoja turpinājumu 
iepriekšējā gada projektam - foto plenēram Mālpils  – apturētie 
mirkļi. Fotoplenērā gūtā pieredze iedvesmoja dalībniekus visa 
gada garumā vairāk pievērsties vienai no izvēlētajām tēmām 
– AINAVAI. Projekta ietvaros labākie darbi tika izdrukāti un 
izstādīti kopīgā izstrādē. Pēc izstādes darbi izvietoti dažādās 
Mālpils novada iestādēs kā interjera papildinājums.

10 / 7 4 144 480

Lielvārdes novada pašvaldība ik gadu sniedz atbalstu iedzīvotāju 
iniciatīvām, nodrošinot līdzfinansējumu dažādām sabiedrībā 
aktuālām idejām, sniedzot iespēju sakārtot vidi un dažādot 
aktivitātes Lielvārdes novada teritorijā.
Laika periodā no 2011.gada līdz 2019.gadam jau īstenoti 112 
projekti dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas, 
nevalstisko organizāciju un kultūras projektu konkursa ietvaros.

Aktivitātē „publisko teritoriju labiekārtošana” 2019.gadā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no tiem pašvaldības 
līdzfinansējumu saņēma 5 pieteikumi ar kopējo pašvaldības līdzfinansējuma summu 16 048 eiro.
Aktivitātē „sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” atbalstīti 5 no saņemtajiem 10 projektu pieteikumiem ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 4 996 euro apmērā.
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Montesori kabinets MAzAIS PēTNIeKS
Balva nominācijā „Rūpes par nākotni” 

Ogres 1. vidusskolas 3. korpusa otrajā stāvā ir izvietotas 6 sākumskolas klases, kurās kopumā 
mācās ap 150 skolēnu. Lai nodrošinātu viņiem nelielu izklaidi, 2018. gada rudenī 1.d klases 
vecāki šaurajā, samērā tumšajā un tukšajā gaitenī uzstādīja krāsainu ciparu spēli Klasītes. Tā 
kā bērni bija ļoti priecīgi par šo iespēju, radošie, aktīvie un iniciatīvas bagātie vecāki nolēma 
aizsākto turpināt un izstrādāja projekta pieteikumu pamatīgākām gaiteņa pārvērtībām.

Saules koks
Projekta ietvaros pie Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas 
centra – uzstādīta kultūrzīme Saules koks, kas sargā no 
grūtībām un māca skolēniem izpratni par latvju zīmēm, kā arī 
izveidota puķu dobe ar latviešu sētai tradicionāliem augiem.

Garlaicīgais gaitenis pārvērties par košu, patīkamu un 
aizraujošu vietu, kur skolēni var pavadīt savus brīvos brīžus, 
atpūšoties un izglītojoties – caur spēlēm un rotaļām apgūstot 
alfabētu, pulksteni, reizrēķinu un citas gudrības, kā arī fiziski 
izkustoties. Skolotāji projekta ietvaros izveidoto vidi var radoši 
izmantot arī stundu darbā, piemēram, stāstot bērniem par 
Latvijas novadiem, mācot, kas ir nogrieznis, trapece un taisne, 
vai arī veicot alfabēta zināšanu pārbaudi, liekot bērniem izlēkt 
alfabēta klasītes. Dzīvespriecīgais gaitenis, kurā nu jau mācās 
otro klašu skolēni, ir iedvesmojis arī citu klašu grupu skolotājus 
un bērnu vecākus, kas līdzīgas idejas plāno ieviest arī citos 
sākumskolas stāvos.

Laika grāmata

Balva nominācijā Jaunu vides objektu izveide – pie Latvijas 
pagastu ozolu birzs Madlienas iedzīvotāju grupa Mēs bērniem 
uzstādīja ozolkoka norādi Laika grāmata, kas atgādina par 
birzs izveidošanas datumu (diena, kad Latvija iestājās Eiropas 
Savienībā) un aicina paviesoties šajā parkā.

ogres noVads

Projekts īstenots Madlienas pirmsskolas izglītības iestādē 
Taurenītis – lielākajā Ogres novada bērnudārzā ārpus Ogres 
pilsētas. Iestādē tiek realizētas divas izglītības programmas, 
tai skaitā speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem.
Radīta vieta, kurā bērniem atraisīt iztēli un sekmēt domāšanu, 
attīstīt pirkstu sīko muskulatūru, uzlabot uzmanību un rosināt 
zinātkāri, attīstīt un nostiprināt viņu zināšanas un spējas.
Tika iegādāti dažādi Montesori materiāli, kas veicinās bērnu 
izpratni par laika ritējumu, lielumu secību, masu, svaru, blīvumu 
un citām lietām. Daudzi materiāli tika gatavoti vecāku spēkiem – 
patskaņu un zilbju tāfeles no pudeļu korķiem, kā arī skrūvējamais 
alfabēts. Vecāki šuva krāsu maisiņus, organzas lakatiņus un 
lakatiņus locīšanai, sapildīja pudelītes ar dažādām smaržojošām 
lietām – ķimenēm, krustnagliņām, kumelītēm, vanilīnu, u.c. No 
piemērotiem audumiem tika sašūts gadalaiku aplis.

Ogres novada pašvaldība jau kopš 2006. gada organizē 
projektu konkursus, sniedzot iespēju iedzīvotāju grupām un 
nevalstiskajām organizācijām īstenot savas idejas dažādās ar 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās jomās.
Arī šī gada janvārī tika izsludināts projektu konkurss „Veidojam 
vidi ap mums Ogres novadā”, kura ietvaros saņemts 41 projekta 
pieteikums. No tiem realizēti 25 projekti, ieviešot dzīvē daudz 
labu un vērtīgu ieceru.

Sanda Zemīte
Ogres novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

41 / 25  33 989 8 141

Radoši izglītojoša telpa sākumskolas bērniem

esi sveicināts Mazozolos!
Balva nominācijā „Pagasta vizītkarte”

Mazozolu pagasta centrs – Līčupes ciems – atrodas skaistā 
vietā, tam cauri vijas upe un autoceļš Rīga – Ērgļi, pa kuru ik 
dienas pārvietojas ļoti daudz cilvēku.
Iedzīvotāju grupa, kas jau vairākkārt īstenojusi projektus 
konkursa ietvaros, nolēma izveidot vēl vienu skaistu 
vietu Mazozolu pagastā, izmantojot latviskās rakstu 
zīmes dzīves vietas skaistumam, spēkam un aizsardzībai. 
Projekta īstenošanai tika izvēlēta neizmantota teritorija 
autoceļa malā. Projekta grupai aktīvi un radoši darbojoties, 
tika izveidots akmens strauts, kas tika papildināts ar 
krāšņumaugu stādījumiem un dekoratīvu apaļkoku, kurā 
iegravēts uzraksts LĪčUPe – tā imitējot Līčupi un tiltu pār to. 
Tiem līdzās uzstādīta fundamentāla un skaista latvju rakstu 
zīme – Mārtiņa zīme. Turklāt, tā kā tā ir arī gaismas un uguns 
simbols, tad, iestājoties diennakts tumšajam laikam, zīme 
tiek izgaismota, tāpat kā izveidotā akmens upe un uzraksts 
LĪčUPe uz simboliskā tilta.

Darbi tika veikti skolēnu brīvlaikā. Tika izstrādātas un uz 
gaiteņa grīdas uzstādītas vēl divas no izturīgas laminātplēves 
izgatavotas spēles bērnu strukturētu fizisko kustību 
veicināšanai – burtu Klasītes un Pēdiņas. Jaunus elementus 
– Latvijas kartes kontūru ar iezīmētiem novadiem un Latvijas 
lielākajām pilsētām, radošus reizrēķina apļus, izglītojošu 
pulksteni – ieguva arī gaiteņa sienas. Kopā ar citiem vecākiem 
košās krāsās tika izkrāsotas logu ailes un nišas sēdēšanai, 
uzkrāsotas ģeometriskās figūras un tāfeles siena, ko skolēni 
papildina ar saviem zīmējumiem. Tika uzstādītas 6 tāfeles 
bērnu darbiņu izvietošanai, iegādāti papildu soli sēdēšanai, kā 
arī noslīpēts un pārkrāsots vecais sols.

Montesori principi paredz arī speciālu telpas iekārtojumu, 
tāpēc tika iegādātas mēbeles – atvērtie plaukti materiālu 
izvietošanai, kas bērnam nodrošina brīvu izvēli, kā arī paklājs 
nodarbību ērtai norisei.
Oktobra sākumā tika sarīkoti kabineta atvēršanas svētki, uz 
kuriem aicināja bērnus, kas apmeklē programmu bērniem ar 
valodas traucējumiem, un viņu vecākus.
Projekta realizācijas rezultātā ir tapis labiekārtots Montesori 
kabinets Mazais pētnieks, ko ar lielu interesi izmanto bērni 
gan no Madlienas, gan no apkārtējiem pagastiem. Pirmsskolas 
izglītības iestādes logopēde var daudzpusīgāk darboties ar 
bērniem un veicināt ne tikai viņu valodas attīstību, bet arī 
zinātkāri un radošumu. Jaunos materiālus mācību procesā var 
izmantot arī pārējie pedagogi.

Papildus tam projekta darba grupa veica vēl vienu aktivitāti 
pagasta sapošanai – pie tilta pār Līčupi uzstādīja balkona 
kastes ar ziedošiem augiem, kuras vasarā rada pirmo 
patīkamo iespaidu, iebraucot Mazozolu pagastā.  
Sakoptais stūrītis – Mazozolu pagasta jaunā vizītkarte – un 
ziedošās puķu kastes uz Līčupes tilta margām vēl ilgus 
gadus priecēs gan pagasta iedzīvotājus, gan viesus, gan 
garāmbraucējus.
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jūrmala

Turpinot atbalstīt iedzīvotājus un viņu idejas, iniciatīvas 
konkursa ietvaros tika realizēti 20 projekti, kas apliecina 
iedzīvotāju vēlmi aktīvi līdzdarboties veselības veicināšanas, 
kultūras un integrācijas procesu attīstībai, kā arī atpūtas un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanai Jūrmalas pilsētā. 
Sakārtotas vairākas aktīvās atpūtas vietas un bērnu laukums, 
organizētas plaša mēroga izstādes. Jūrmalas iedzīvotāji un viesi 
piedalījās sporta un veselību veicinošās aktivitātēs, iesaistot 
personas ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenes ar bērniem.

Konkursa ietvaros tika realizēti projekti četrās kategorijās:
1. Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana.
2. Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana.
3. Pasākumi sabiedrības integrācijai.
4. Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana.

Biedrība Privātās partnerības apvienība Ķemeros izveidoja aktīvās atpūtas 
objektu, kurā iedzīvotāji varēs aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku, tādējādi uzlabojot 
savu veselību, radīt pozitīvas un labas emocijas, dzīves prieku, disciplīnu, vēlmi 
strādāt. Tika atjaunots asfalts Ķemeru Tirgus laukumā, izbūvēts gājēju celiņš 
un uzstādīti divi jauni futbola vārti kombinācijā ar basketbola groziem, kā arī 
atpūtas vieta – galdiņš ar soliem.

Biedrība ASNe 2019.gadā organizēja jogas nodarbības jūras krastā gan vecākiem, 
gan vecvecākiem kopā ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem veselīgā dzīvesveida 
veicināšanai, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos.

Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība organizēja vienas dienas sporta 
aktivitāšu pasākumu personām ar funkcionāliem traucējumiem, viņu ģimenes 
locekļiem, piederīgajiem un asistentiem, kur iedzīvotāji ratiņkrēslā kopā ar saviem 
asistentiem, līdzcilvēkiem socializējās, spēlēja spēles, sportoja komandās, piedalījās 
rehabilitējošās fiziskās aktivitātēs.

Projekta atklāšanas pasākumā dalībniekus sagaidīja vairāk kā 10 netradicionālas 
disciplīnas, kurās bija jāparāda ne tikai spēks un veiklība, bet arī prāts un izdoma. 
Disciplīnas pielāgotas tā, lai ikviens riteņkrēslā spētu tās veikt!  

Tāpēc, ja Tevi māc šaubas, vai Tu spēsi piedalīties disciplīnās, pasākuma organizētāji 
apsolīja – Tu spēsi 95% pats, atlikušos 5% spēsi, ja pārspēsi savu iekšējo „NĒ”!

Ar sportu uz veselību 2019

ģimenes ar bērniem nodarbojas ar jogu

2. Starptautiskā jūras tematikai 
veltīta biennāle „MARīNA 2019”Mēs Jūrmalai!

Bērnu, jauniešu un pieaugušo aktīvās atpūtas 
laukums Tirgus ielā 8c

Latvijas Neredzīgo biedrība īstenoja integrācijas projektu, 
kura ietvaros norisinājās fotografēšanas nodarbības Jūrmala 
neredzīgo acīm jeb citāda Jūrmala. Fotogrāfi, paļaujoties tikai 
uz dzirdi, ožu un tausti, uzņēma fotoattēlus, fiksējot vietas un 
sajūtas, kas cilvēkiem ir īpašas. Papildus iepriekšminētajam 
projekta ietvaros norisinājās arī mājamatniecības nodarbības. 

Sniedzot prieku otram, pats devējs gūst gandarījumu. 
Cilvēki ar redzes traucējumiem vēlas būt sabiedrībai noderīgi, 
iepriecinot pašus mazākos, lai bērni izaugtu gudri un veseli. 
Tika izgatavotas interaktīvās sienas, kuras pasniedza pirmskolas 
izglītības iestādei bērniem ar īpašām vajadzībām Podziņa. Tāpat 
projekta ietvaros norisinājās ēdiena pagatavošanas nodarbības 
Jūrmalas ēdienkarte.

Biedrība Fotostudija ASPAZIJA no 2019.gada 20.jūlija līdz 
1.septembrim Jūrmalas muzejos, galerijās un izstāžu zālēs 
organizēja 2. Starptautiskā jūras tematikai veltītu biennāli 
Marīna 2019. 

Mākslas notikums tika fokusēts uz jūras tematikas 
atspoguļojumu vizuālajā mākslā kā tradicionālā žanra izpratnē, 
tā arī laikmetīgās mākslas rakursā, pievēršot uzmanību tēmas 
sociāli kritiskajam un izglītojošajam aspektam. 
VĒTRA – biennāles 2019.gada identitāte. Vētra kā dabas stihija, 
kā kustība, kas izaug no klusuma, vētra kā varens apbrīnojams 
spēks, kas iegriežas, izlādējas, izdzīvo un atkal pārtop klusumā.

49/20 68 253 12 386

Elīna Šeršena
Jūrmalas projektu koordinatore
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Kurzeme
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50 524

21 383
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85 / 59

31 363

24 605
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Vidzeme

26 / 18 / 12

107 / 72

41 590

22 860

zemgale

22 / 12 / 12

185 / 148

107 384

118 265

plānošanas reģions

pašvaldības / sdl biedri / 
kuras apkopoja projektus

Konkursam iesniegto/ 
realizēto projektu skaits

pašvaldības finansējums 
projektu konkursiem, eiro

iedzīvotāju piesaistītais 
līdzfinansējums, eiro

2019.gada konkursā  saBiedrīBa ar dVēseli – latVija piedalījās 
41 novada un jūrmalas pilsētas pašvaldība 

Kopā

119 / 56 / 42

653 /  463

394 755

239 798
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Vidzemes 
plānošanas reģions

Neformālās grupas 
„Rozbeķu aktīvisti” 

projekts
„šūpoļu atjaunošana 

Pārgaujas novada Rozulas 
tautas nama teritorijā”,  

 Pārgaujas novads

Trikātas 
pamatskolas 

neformālās iedzīvotāju 
grupas „Vecāki un 

pedagogi bērniem” 
projekts

 „Sajūtu attīstības 
objekti”,

Beverīnas novads

 Biedrības „Interešu 
centrs JAUNANNA”  

projekts  „Jaunannas 
zaķusalas piedāvājuma 
attīstīšana un pastaigu 
takas bebRU VALSTĪbā 

atjaunošana”,
Alūksnes novads

Šajā gadā profesionālajā apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
kā biedri no Vidzemes pašvaldībām iesaistījušās jau 18 pašvaldības, 
līdzšinējām šogad pievienojies Valkas novads, projektus gan vēl 
nerealizējot, bet esot apņēmības pilni nākotnē iedzīvināt „Sabiedrības ar 
dvēseli“ ideju savā novadā.
2019. gadā no visām apvienībā iesaistītajām 18 Vidzemes pašvaldībām 
sabiedrības iniciatīvas projektus realizēja un aktīvi apvienībā darbojās 
joprojām 11 pašvaldības, šogad projektus realizēja – Alūksnes, Beverīnas, 
Burtnieku, Kocēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, 
Smiltenes un Strenču novadi. Un visu šo pašvaldību aktīvajiem iedzīvotāju 
kopīgiem spēkiem ir izdevies realizēt 77 projektus no 98 iesniegtajiem, 
tātad gana daudz ideju vēl palikušas nerealizētas un jādomā, ka to autori 
nepadosies un būs aktīvi arī nākošajos projektu konkursos.
Pārskatot 2019.gada veikumu, redzam, ka joprojām dominē praktisku 
jautājumu risināšana, kas, protams, ir gluži saprotami, jo praktiskās lietas 
ir pirmās, kuru sakārtošana iedzīvotājiem šķiet svarīga. Ir taču svarīgi, ja 
Svētdienas skola var darboties mājīgās telpās, bērni var šūpoties drošās 
šūpolēs un pastaigās varam doties pa labiekārtotām un izglītojošām 
takām. 

evija zurģe
Vidzemes reģiona koordinatore

evija.zurge@inbox.lv

107 / 72   41 590   22 860

Tai pat laikā atkal secinām, ka mūsu izdomai nav 
robežu un caur šiem projektiem mums izdodas realizēt 
arī pavisam interesantas jeb kā tagad ir skaisti teikt 
– inovatīvas idejas. Tā, piemēram, Raunas novada 
neformālā jauniešu grupa šogad realizēja projektu 
„Stratosfēras zonde”, paši šo zondi uzbūvējot un 
mērķtiecīgi vācot informāciju par stratosfēru virs 
Latvijas visā zondes lidojuma laikā. Savukārt Alūksnē 
Nodibinājums ,,Alūksnes un Apes novada fonds” 

realizēja projektu „Dizaina domāšana vides veidošanai”, 
kura ietvaros iesaistīja iedzīvotājus dialogā par to, kādu 
viņi grib redzēt savu pilsētvidi, kā trūkst viņu pilsētā 
vai kas ir veidots īsti nerēķinoties ar viņu vajadzībām. 
Šeit vienlaikus arī atzinība pašvaldībai, kas ne tikai 
nesabijās no kritikas, bet finansēja šādas kritiskās 
domāšanas veicināšanu, acīmredzot esot pietiekami 
tālredzīgi, lai saprastu, ka „pašu vara” ir gana plašs 
jēdziens un jo „pašu” vairāk, jo labāk.

Burtnieku novada Rencēnu 
pagasta jauniešu biedrības  

„Virziens A” projekts  
KuKAIņu MĀJA

Veicināšanas  
balvu saņem:

Rūjienas novada  
Sv. Bērtuļa ev. lut. baznīcas 

draudzes  projekts  
BAzNīcA eSAM MēS PAšI!

Strenču novada  
biedrība  „Pāvulēni”  

projekts MēS VARAM!
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alūKsnes noVads

Jaunannas zaķusalas piedāvājuma attīstīšana un 
pastaigu takas „Bebru valstībā” atjaunošana

Alūksnes novada Jaunannas pagastā biedrība „Interešu centrs 
„JAUNANNA”” īstenojusi projektu  „Jaunannas Zaķusalas 
piedāvājuma attīstīšana un pastaigu takas „Bebru valstībā” 
atjaunošana”.
Šī projekta mērķis: sakopjot un labiekārtojot vidi, radīt jaunas 
aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem un labvēlīgus apstākļus 
aktīvai, kvalitatīvai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai. 

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

19 / 11 8 785 5 964

Šis projekts bija turpinājums Jaunannas pagasta iedzīvotāju 
veikumam Zaķusalā jau vairāku gadu garumā. Tā 2019. gadā 
jaunannieši īstenojuši arī Alūksnes un Apes novada fonda 
atbalstīto projektu Šūpoļu atjaunošana Jaunannas Zaķusalā. 
2018. gadā ar Alūksnes pašvaldības atbalstu un, organizējot 
iedzīvotāju talkas, atjaunotas nojumes pie estrādes, izgatavots 
plosts koncertiem uz Pededzes upes, izveidotas atpūtas 
platformas kokos un sastādītas sīpolpuķes Zaķusalā un 
pagasta centrā.
2017. gadā atjaunots Akmens dārzs Pededzes upes krastā 
pie ieejas Zaķusalā, bet 2016. gadā LMT projektu konkursā 
atbalstītā projekta laikā organizētas 8 talkas un izveidoti 
vairāki aktīvās atpūtas elementi: Zviedru siena, kāpšanas siena, 
volejbola laukums, āra galda teniss.

Projekta uzdevumi: ierīkot kokos iekārtas virvju šūpoles aktīvās atpūtas cienītājiem, lai baudītu 
jaunas un nebijušas izjūtas, kā arī sakopt pastaigu taku bebru valstībā – demontēt nolietojušos 
vides objektus un atjaunot vides objektu Koka kāpšļi, ko iecienījuši un 
aktīvi izmanto mazie takas apmeklētāji. 
Projekta mērķauditorija: visi iedzīvotāji un tūristi, kas apmeklē Jaunannas 
pagasta Zaķusalu un pastaigu taku, un izmanto šo teritoriju sniegtās 
rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas. 
Projektā īstenotās aktivitātes:
•	 Virvju šūpoļu izveidošana – projekta ietvaros Vecupes vietā tika 

izveidotas kokos iekārtas virvju šūpoles;
•	 Pastaigu takas bebru valstībā sakopšana – pavasara talkā, iesaistot 

iedzīvotājus, tika sakopta dabas takas teritorija: demontēti savu laiku 
nokalpojošie vides elementi un atjaunots vides objekts –Koka kāpšļi .

Projekta finansējums:
Ar Alūksnes novada pašvaldības atbalstu 600 eiro vērtībā iegādātas kuģu 
virves un citi stiprinājumi, pītais virvju grozs un materiāli koka kāpšļu 
apstrādei.
Šūpoļu uzstādīšana, dabas takas sakopšana un vides elementa Koka 
kāpšļi atjaunošana notika tradicionālo talku veidā, piesaistot dažādu 
grupu Jaunannas pagasta iedzīvotājus - jauniešus, seniorus un citus 
aktīvos iedzīvotājus.
Projekta rezultāti:
•	 Izveidota iedzīvotājiem pieejama jauna aktivitāte – virvju šūpoles;
•	 Sakopta pastaigu takas teritorija un tajā atjaunots viens vides 

elements. Papildus šovasar dabas taku ar jaunu uzrakstu un atjaunotu 
sajūtu elementu, papildināja arī Jaunannas jaunieši projekta Pumpurs 
ietvaros;

•	 Atjaunots, papildināts iedzīvotājiem pieejamais rekreācijas un aktīvās 
atpūtas piedāvājums Zaķusalā un pastaigu takā bebru valstībā;

•	 Veicināta iedzīvotāju aktivitāte un iesaistīšanās iedzīvotājiem svarīgas 
vietas vides sakopšanā un pilnveidošanā;

•	 Veicināta kopienas iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības apziņa un 
saliedētība, kopīgi darbojoties un realizējot pašu izvirzītās idejas.

BeVerīnas noVads

Kā katru gadu, arī šogad mūsu novadā bija aktīvi un darbīgi 
iedzīvotāji, kas savu ideju īstenošanai pieteicās atbalstam 
konkursā „Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā”. 

Lielu daļu iesniedzēju jau varam uzskatīt par īstiem veterāniem – 
šķiet, reiz pamēģinājuši viņi katru gadu atgriežas ar atkal jaunām 
dzīves vides uzlabošanas idejām. 

Linda Krūmiņa
Beverīnas novada pašvaldības 

Projekta koordinatore

9 / 9 4 084 400

Te varam minēt Trikātas un Brenguļu mednieku kolektīvus, Trikātas pamatskolas skolotājus, 
skolēnus, pirmsskolas grupiņu vecākus un audzinātājas. Jāatzīmē arī „Līču” un „Jaunvāles 
pamatskolas” iedzīvotāji, kas ar konkursā iegūto atbalstu īstenojuši vairākus sev un apkārtējiem 
būtiskus projektus. 
Šogad projektos uzlaboti piebraucamie ceļi, apkures sistēma, sagatavoti Montesori attīstošie 
spēļu komplekti, būvēti LEGO roboti, uzbūvētas koka kāpnes skolas kalnā, atjaunoti dzīvojamās 
mājas pamati un skursteņi, izveidots pludmales volejbola laukums. 

Šogad par Beverīnas novada interesantāko projektu vērtēšanas 
komisija atzina Trikātas pamatskolas pirmsskolas vecāku grupas 
Vecāki un pedagogi bērniem projektu Sajūtu attīstības 
objekti. Šī projekta ietvaros tika izveidotas divas sajūtu takas 
un uzbūvēta smilšu kaste. 

Interesanti, ka šī sajūtu taka 
ir pārvietojama, un to labprāt 
izmanto ne tikai bērnudārza 
mazuļi, bet arī skolas bērni. 
Vecāki un pedagogi rūpējas 
par regulāru takas materiālu 
papildināšanu.
Projekta vadītāja Imanta 
Zaļkalne vēl piemin jokus, kādi 
sanākuši ar priežu čiekuriem 
– kā jau dabas materiāls, tie 
reaģē uz temperatūru vai 
gaisa mitrumu, un tā nu ārā 
esošā čiekuru kaste bijusi 
krietni jāpapildina, jo čiekuri 
aizvērušies, savukārt halles 
sausajā gaisā tie atvērušies un 
kaste izrādījusies pārpildīta.

Sajūtu attīstības objekti
Viena sajūtu taka atrodas skolas sporta laukumā un tajā mazuļi 
var izmēģināt staigāšanu pa čiekuriem, akmentiņiem, mulču 
un citiem dabas materiāliem. Otra izvietota sporta hallē un 
tajā iepildīti sprungulīši, čiekuri, mākslīgā zālīte, plastmasas un 
korķa pudeļu korķīši. 
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BurtnieKu noVads

Jau piekto gadu aktīvie Burtnieku novada iedzīvotāji pašvaldības 
organizētā vides attīstības projektu konkursa ietvaros īstenoja 
dažādas teritorijas labiekārtošanas iniciatīvas. Kopumā projektu 
konkursā tika saņemti 17 pieteikumi, no kuriem finansējums tika 
piešķirts 13.
Projektu īstenošanai pašvaldība piešķīra 5689,45 eiro. Kā jau 
katru gadu, iedzīvotāju idejas bijušas ļoti dažādas. 

Elīna Rulle
Burtnieku novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

17 / 13 5 689 -

Kukaiņu māja
Šajā gadā citu projektu vidū visvairāk izcēlās Rencēnu 
pagasta jauniešu biedrības Virziens A projekts Kukaiņu māja. 
Aktivitātes notika pie Rencēnu pamatskolas parkā, un tajās 
tika iesaistīti arī skolas vides pulciņa bērni. Pavasarī gar ceļa 
malu tika sastādītas hortenzijas. Skolas darbinieki izgatavoja 
kukaiņu mājas karkasu. Māja ir 2 metrus augsta ar vairākām 
istabām divos stāvos. 
Vides pulciņa bērni istabas piepildīja ar – koku  mizām, sūnām, 
zariem, čiekuriem, akmeņiem un citiem dabas materiāliem. 
Bērni veidoja arī kukaiņu aprakstu grāmatu. Skolas parkā 
pie kokiem tika piestiprinātas informatīvās plāksnes, kurās 
norādīta koka suga latviski, latīniski, krieviski un angliski. 
Projekts ļāva skolēniem attīstīt ļoti dažādas prasmes, 
piemēram, darbu ar datoru, lapu laminēšanu, fotografēšanu, 
plakātu veidošanu un citas. Kukaiņu mājas un parka apskate 
turpmāk tiks iekļauta praktiskajos darbos dabas zinību un 
bioloģijas stundu ietvaros, kā arī būs pieejama jebkuram 
pagasta iedzīvotājam vai viesim.

Ēveles pagastā īstenoti divi projekti daudzdzīvokļu māju 
Ozolgatves un Zilgmes kopīgajā pagalmā. Pensionāru 
biedrība Kadiķis uzstādīja nojumi ar galdu un soliem, bet 
biedrība Ozolgatves ierīkoja rotaļu laukuma iekārtu ar 
šūpolēm, slidkalniņu, rāpšanās sienu un trošu kāpnēm. 
Biedrība Valmiermuižas 9 izveidoja rotaļu laukumu 
Valmiermuižā, uzstādot iekārtu ar šūpuļkrēslu, groza šūpolēm, 
slidkalniņu, rāpšanās sienām un trošu kāpnēm. 
Biedrība Valmiermuižas jātnieku skola turpināja teritorijas 
labiekārtošanu pie Valmiermuižas staļļa, izveidojot velosipēdu 
statīvu, šūpoles un apzaļumojot teritoriju ar košumkrūmiem. 

DZĪKS Kompromiss jau ierasti labiekārtoja daudzdzīvokļu mājas pagalmu Rencēnos – tika 
uzstādīti soliņi, velosipēdu statīvs, puķu kastes, izveidots ceriņu dzīvžogs un iestādīta eglīte. 
Pensionāru biedrība Sapratne uzstādīja norādi uz Ābeļu akmeni, kas uzskatāms par vienu no 
lielākajiem Ziemeļvidzemē. 
SIA Vecšķērsti turpināja iepriekšējā gadā iesākto gājēju celiņa atjaunošanu pie veikala Lizdēnos. 
Biedrība Šaušanas un sporta klubs ReNCĒNI izbūvēja bruģētu laukumu pie Rencēnu šautuves. 
Camphill nodibinājums Rožkalni ar dekoratīvo akmentiņu segumu atjaunoja celiņus un 
laukumu pie dzīvojamās mājas ciematā. 
Biedrība Pēdu nav Vecates pagastā pie mototrases uzstādīja 
āra tualeti un galdu ar soliem. 
Matīšu pagastā uzstādīti informācijas dēļi pie baznīcas un 
pretim Tautas namam. To paveikusi Matīšu svētā Mateja 
evaņģēliski luteriskā draudze. 
Savukārt Burtnieku pagastā projektu īstenojusi Burtnieku 
evaņģēliski luteriskā draudze, baznīcas teritorijā sastādot 
dekoratīvos krūmus.

Kocēnu noVads

caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā

Kocēnu novada dome 2019.gadā aicināja iedzīvotājus 
iesniegt idejas par dažādu Kocēnu novada vietu sakopšanu 
projektu ietvaros, kur iedzīvotāji varēja pieteikties savu ideju 
realizēšanā. 
Kopumā tika iesniegtas astoņas idejas, par kurām iedzīvotāji 
balsoja un tālāk tika virzīti pieci projekti, no kuriem 
apstiprināti četri projekti atbalsta saņemšanai. 

Anta Šulmeistare-Tupreine
Kocēnu novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

8 / 4  2 791 550 

Projekta Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā aktivitātes tika īstenotas, lai  
popularizētu pirmā latviešu akadēmiski izglītotā gleznotāja Jāņa Staņislava Rozes un 
viņa māsas dēla gleznotāja Jāņa Staņislava Birnbauma dzīvi un daiļradi Jāņa Staņislava 
Rozes dzimtajās mājās Kocēnu novada Caurumkrogā, vienlaikus attīstot šo vietu  
gan kā nozīmīgu tūrisma objektu Kocēnu novadā, gan kā arī kultūrtelpu – vietu, kur 
satiekas Kocēnu novada iedzīvotāji un viesi radoši attīsta sevi, dodot ieguldījumu 
apkārtnes pilnveidošanā.
Lai nodrošinātu Caurumkroga apmeklētājus ar jaunu pieredzi un saturu, paplašinātu 
potenciālo interesentu un apmeklētāju loku, Caurumkrogā tika organizēts Valmieras 
Dizaina un Mākslas vidusskolas audzēkņu brīvdabas plenērs. Plenērs bija lieliska 
iespēja Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas skolniekiem izmēģināt savus 

spēkus dažādās gleznošanas tehnikās un 
profesionālu pedagogu vadībā izveidot 
savu vienreizējo un neatkārtojamo 
radošo darbu, gleznojot izcila latviešu 
mākslinieka dzimtās mājas. Jaunieši zīmēja 
Caurumkrogu un tā apkārtni, tapa 37 
darbi. Visi plenēra darbi tika izvietoti koka 
stendā pretim brīvdabas mākslas galerijai 
– Caurumkrogam.
Plenēra darbu autori dāvanā saņēma 
projekta ietvaros  tapušo pastkaršu 
komplektu – brīvdabas mākslas 
galerija CAURUMKROGS, kas pieejama 
arī galerijas apmeklētājiem. Rudenī  
brīvprātīgie interesenti, skolēni un viņu 
vecāki no Valmieras Valsts ģimnāzijas 
piedalījās Caurumkroga apkārtnes 
sakopšanas talkā. Projekta īstenotāji 
mērķtiecīgi sakopj un pilnveido katru 
gadu šo skaisto, kultūrvēsturisko 
vietu, kas ir nozīmīga tūrisma vieta 
Kocēnu novadā, kā arī Caurumkrogs 
ir viena no slēpņošanas vietām.  
„Smelies spēku Kocēnu novadā!”R. Zaķa akvarelis
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līgatnes noVads

Inese Okonova
Līgatnes novada domes 

Projektu vadītāja

3 / 3 2 100 2 433

Veselības taka Skaļupēs
Skaļupes ciemats atrodas atstatu no Līgatnes novada centriem. Šajā 
ciemā ir trīs daudzdzīvokļu mājas un vairāki uzņēmumi. Teritorijā ir 
ierobežota sabiedriskā transporta kustība, nav veikala, un, lai baudītu 

Augšlīgatnes Skeitparka  
aprīkojuma papildināšana

Augšlīgatnes skrituļslidošanas entuziasti pakāpeniski 
papildina skeitparka aprīkojumu ar jauniem 
elementiem. 
Projekta ietvaros jau ir iegādāts un tiks uzstādīts jauns 
aprīkojums. 
Sakarā ar to, ka skeitparku izmanto vasaras periodā, 
tad projekta realizēšanas termiņš pagarināts līdz 2020. 
gada pavasarim.

Atpūtas vietas izveide Augšlīgatnē,  
Ošu ielā

Ošu ielas mikrorajons ir viens no lielākajiem Augšlīgatnē, un Ošu ielas 
spēļu laukums ir centrs apkaimē esošajiem bērniem. 
Pagājušā gada realizētais projekts ir veicinājis laukuma sakārtotību, 
vecākos mazinot bažas par laukuma drošību. Lai veicinātu iespēju 
bērniem socializēties kopīgās aktivitātēs, kas veicinātu bērnu 
emocionālo attīstību, mazinātu noslēgtību, ko izraisa vides 
nepieejamībā, esošais spēļu laukums tika papildināts ar trijām bērnu 
rotaļu mājām. 
Šajā teritorijā problēma bija nesakārtota atpūtas zona pieaugušajiem. 
Tāpēc ilgtermiņā vēlamies uzlabot apkārtējo vidi teritorijā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem, radot ērtu, izturīgu, vizuāli pievilcīgu 
zonu, kur brīvo laiku pavadīt ģimenēm ar bērniem, pieaugušajiem 
un pensionāriem, kā arī novada viesiem. Projekta ietvaros iekārtota 
terase ar soliem un ugunskura vietu.

Līgatnes novadam piederošā mežā ir izveidota pastaigu 
Mitoloģijas taka, kuru ir iecienījuši vietējie iedzīvotāji un viesi. 
2017. gadā šī taka tika atjaunota, taču, lai to padarītu veselību 
un fizisko aktivitāšu veicinošāku, bija nepieciešams to attīstīt. 
Tika nolemts to papildināt, izveidojot Veselības taku ar 
informācijas planšetēm, uz kurām izvietota informācija ar 
veselību veicinošiem vingrinājumiem.

Lai katrs nākošais projektu 
konkurss motivē ikvienu 

arvien vairāk realizēt 
savas radošās idejas!

pārgaujas noVads

Pārgaujas novadā pašvaldības projektu konkursa 2019.gada 
pieteikumu iesniegšana norisinājās agrā pavasarī, bet to 
realizēšana notiek no 15.maija līdz 15. novembrim. 
Iesniegti un realizēti divi projekti aktivitātē „Vides un 
infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana” ar kopējo 
pašvaldības finansējumu 1000 eiro. 

Eva Meijere
Pārgaujas novada domes

Projektu vadītāja

2 / 2 1 000 1 820

Konkursa mērķis ir nemainīgs – sekmēt sadarbību starp sabiedrību, pašvaldību un 
uzņēmējiem, kā arī, lai veicinātu sabiedrības iesaisti apkārtējās vides labiekārtošanā un 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā.

šūpoļu atjaunošana Pārgaujas novada Rozulas tautas nama teritorijā
Projektu īstenojusi neformālā grupa Rozbeķu aktīvisti. Projekts 
īstenots Rozulā uz Pārgaujas novada pašvaldībai piederošas 
zemes pie Rozulas tautas nama. Šūpoles Rozulas saimei ir 
ļoti svarīgas, jo jau vairāk kā 20 gadus Rozulas centrā notiek 
vērienīgas Lieldienu svinēšanas aktivitātes, kuru apmeklē 
vairāki simti novada iedzīvotāju un viesi, piemēram, 2019.gadā 
bijuši apmēram 400 apmeklētāju. 
Ar pašu rozuliešu gādību pirms vairāk kā 20 gadiem tika 
uzstādītas šūpoles, kurām vairākkārt veikts remonts, taču 
šajās Lieldienās šūpoles salūza, par laimi, cilvēki necieta. Visu 
vasaru objekts bija norobežots, lai nepieļautu piekļuvi, bet 
tagad ar projektu konkursā iegūto finansējumu 500 eiro un 
pašu līdzfinansējumu 1100  eiro, kā arī vietējo uzņēmēju un 
iedzīvotāju atbalstu, šūpoles atjaunotas un gaida nākamās 
Lieldienas, lai priecētu mazus un lielus svētku svinētājus. 
Šūpoles iespējams izmantot arī ikdienā, ko jau dažas dienas pēc 
uzstādīšanas aktīvi darījušas ģimenes ar bērniem.

Raiskuma skolas teritorijas labiekārtošana
Neformālā grupa Mēs Raiskumam konkursā piedalījās ar 
projektu Raiskuma skolas teritorijas labiekārtošana. Jaunu 
jumtu ieguvusi lapene – āra klase pie Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolas.   Projektā iegūtais eternit plākšņu 
jumts ir ugunsdrošs un labi iekļaujas kopējā ainavā. Lapene 
tiek izmantota skolēnu mācību vajadzībām un brīvā laika 
pavadīšanai. Lapene tika celta pirms 15 gadiem, tās skaidu jumts 
bija caurs, tāpēc tika bojātas ne tikai jumta konstrukcijas, bet 
arī grīda. Lapenes uzbrauktuvei projekta ietvaros nomainītas 
bojātās detaļas, tagad lapenē droši var iekļūt arī skolēni ar 
kustību traucējumiem.

kultūras dzīvi, ir nepieciešams doties uz novada centru 
vai attālākām pilsētām. Vietējā bagātība ir skaistie 
dabas skati, klusums, mežs un Gaujas tuvums.
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prieKuļu noVads

Atpūtas soli Skangaļu muižas  
pastaigu takās

Skangaļu muižas neformālā grupa realizēja iniciatīvu projektu, 
izvietojot atpūtas solus muižas pastaigu takās. Par projektam 
piešķirtiem līdzekļiem tika iegādāti 4 soli un 2 atkritumu urnas.
Soliņu un urnu novietošanu veica Skangaļu muižas neformālā 
grupa. Lai soli būtu stabili un ilgāk kalpotu, zem solu kājām 
ieraktas betona plāksnes. Šo soliņu izvietošana celiņu malās 
atzinīgi ir novērtējuši muižas pastaigu takas apmeklētāji un bērnu 
atpūtas nometņu dalībnieki.

Lai veicinātu novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 
vidi un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Priekuļu novada 
pašvaldība 6. gadu pēc kārtas izsludināja iedzīvotāju iniciatīvu 
projektu konkursu „Sabiedrība ar dvēseli”.  Šogad tika saņemti 
pieci projektu iesniegumi, no kuriem četri tika atbalstīti pilnā 
finansējuma apjomā, viens projekts, kuram iegūtais punktu 
skaits nebija pietiekošs, noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.

Elīna Tilaka
Priekuļu novada pašvaldības

Tūrisma darba organizatore

5 / 4  2 800 –

Teritorijas labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas „Vārpas” 
Veselavas neformālā grupa 
Vārpas īstenoja projektu, 
kura mērķis bija labiekārtot 
teritoriju pie daudzdzīvokļu 
mājas, lai iedzīvotājiem, viesiem, iestāžu apmeklētājiem tā būtu 
droša un sakārtota, un operatīvajiem dienestiem pieejama. 
Projekta rezultātā tika veikta laukuma zaļās zonas nodalīšana  no 
automašīnu novietošanas zonas, atdalot ar betona bordām uz 
sagatavota apakšseguma un ar virsējo slāni – no drupinātiem 
akmeņiem, kas arī lietus gadījumā nezaudēs savu kvalitāti.  
Projekta īstenošanā piedalījās 12 Vārpu mājas iedzīvotāji, kuri arī 
turpmāk nodrošinās iegūtā rezultāta ilgtspējīgu uzturēšanu.

Strautmaļu ielas labiekārtošana

Neformālā grupa Strautmaļi īstenoja projektu, kura mērķis bija 
labiekārtot Strautmaļu ielu, uzlabojot tās virskārtu, kas Strautmaļu 
iedzīvotājiem nodrošinātu labāku piekļuvi saviem īpašumiem 
neatkarīgi no laika apstākļiem. Par piešķirto finansējumu tika 
iegādātas šķembas ceļa virskārtas uzlabošanai un labiekārtošanai. 
Projekta īstenošanā piedalījās Strautmaļu iedzīvotāji. Pēc projekta 
īstenošanas Strautmaļu iedzīvotāji ne tikai uzlaboja pārvietošanās 
kvalitāti ciema teritorijā, bet arī kopīgā talkā veicināja ciema 
iedzīvotāju draudzīgu sadarbošanos.

rūjienas noVads

Rūjienas novada iedzīvotāju projektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
vidi” 2019. gadā iesniegti un arī apstiprināti seši projekti. 
Pēdējos gados un arī šogad visaugstāko iniciatīvu iedzīvotāji 
izrādījuši bērnu rotaļlaukumu izveidei un labiekārtošanai – 
divos projektos tika realizēta jaunu rotaļlaukumu izveide pie 
daudzdzīvokļu mājām Rūjienā, vienā – esošā rotaļu laukuma 
labiekārtošana, savukārt Jeru pagasta  iedzīvotāji pie esošā 
rotaļu laukuma izveidoja koka lapeni. 

Iveta Luntēna
Rūjienas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu vad. 

6 / 6 3 248 3 605

Jāuzsver, ka Jeru pagasta iedzīvotāji jau gadu no gada izrāda 
izteiktu aktivitāti dalībai Iedzīvotāji veido vidi projektu konkursā – 
jau divreiz viņi ir ieguvuši konkursa galveno balvu par ļoti plaša un 
daudzveidīga rotaļu laukuma izveidi, bet šogad papildus lapenei 
iedzīvotāji, ieguldot savus līdzekļus un resursus, uzbūvēja ļoti glītu 
ar mēbelēm, traukiem un citu nepieciešamo inventāru aprīkotu 
bērnu namiņu.  

Baznīca esam mēs paši!
Kā katru gadu žūrijas komisija izvērtēja projektus un vienam 
no tiek tika piešķirta naudas balva 500 eiro apmērā. To šogad 
saņēma  Sv. Bērtuļa draudze ar projektu baznīca esam mēs paši!. 
Lai veicinātu baznīcas apmeklētību un nodrošinātu ērtības gan 
viesiem, gan draudzes locekļiem šī projekta ietvaros darba grupa 
veica baznīcas sakristejas labiekārtošanu. 
Baznīca Rūjienas novadā ir ne tikai vietējās draudzes mājvieta, 
bet arī nozīmīgs tūrisma objekts ar ļoti senu un daudzveidīgu 
vēsturi, tādēļ arī pašvaldībai ir ļoti nozīmīga tās labiekārtošana 
un attīstība. Baznīca organizē dažādus pasākumus, koncertus, 
piedalās Baznīcu nakts pasākumos un labprāt uzņem viesus. 

Rotaļu laukums uzstādīts, 
tagad priekšā galvenais 

darbs – rotaļāties!

Projekta vadītāja Kristīne Lauga saka: „Ņemot vērā faktu, ka 
šī vasaras nogale mūs pārsteidza ar diezgan lieliem lietus 
nokrišņiem, tad jau šobrīd Strautmaļu iedzīvotāji var priecāties 
par savu paveikto, jo ceļu kvalitāte ciema teritorijā ir būtiski 
uzlabojusies.”
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raunas noVads

Pirms konkursa izsludināšanas bija izrādīta interese par 
konkursu, tāpēc bažas neradās, ka neatradīsies  neviens, kam 
pietiktu uzņēmības izstrādāt un iesniegt projektu. 
Esmu priecīga, ka pieteica septiņus projektus, bet šoreiz varējām 
atbalstīt trīs. 

Projektu īstenotāji ieguldījuši lielu un nesavtīgu darbu.

Inita Dzenīte
Raunas novada domes

Uzņēmējdarbības un 
lauksaimniecības konsultante

7 / 3  2 094 662

Aušanas amata prasmju popularizēšana  
Raunas novadā un Latvijā

Audēju kopa vadīja radošu aktivitāti – aušanu no dabīgiem 
materiāliem Rozes ciema svētkos. Iesaistoties Rozes ciema 
iedzīvotājiem un svētku viesiem, tika noaustas divas zāļu segas. 

Lepojamies ar novada iedzīvotājiem, kuriem rūp savs novads, ir stimuls darīt, iesaistīt citus un kopā 
paveikt iesākto, lai padarītu Raunu par vietu, kur dzīvot un atpūsties labāk. Lai enerģijas, darba spara un 
izdomas netrūkst!

Organizēja radošo darbnīcu – galda salvešu aušanu, izmantojot 
otrreizējos tekstila izstrādājumus. Raunas bibliotēkā divas 
dienas audējas kopā ar iedzīvotājiem grieza audumus un auda 
galda salvetes. 

Radošās darbnīcas darbi – galda salvetes – tika iekļauti Raunas 
mākslas plenēra izstādē Raunas vārda dienas svētkos! 

Saliedējušās kopīgam darbam audējas noauda divus baltus 
latvju rakstu linu galdautus, kurus uzdāvināja Raunas novada 
domei, lai svinīgos pasākumos galdu rotātu ar vietējo aušanas 
meistaru darinātu galdautu. Audējas ar savu darbu dod 
ieguldījumu Raunas novada kultūras un izglītības pasākumu 
organizēšanā.

9 / 9 3 316 –Baznīcas vārti – Raunas centra un baznīcas seja

Projekta mērķis bija sakopt galvenos baznīcas ieejas vārtus. 
Metāla vārtu vērtnes attīrītas, metinātas, labotas un krāsotas, nu 
stāv ieceltas atjaunotos betona stabos ar glīti krāsotiem zaļiem 
skārda jumtiņiem. 
Draudze ar savu darba grupu, kurā iesaistījās dažāda vecuma 
ļaudis, pārvarot šīs vasaras karstumu, būvdarbiem atvēlot 
brīvdienas, kopā ir paveikuši pašu spēkiem lielu darbu.

Tā baznīcas ieejas vārti izskatījās pirms projekta.

Stratosfēras zonde
Projektā izgatavota pilnībā autonomi funkcionējoša stratosfēras 
zonde, kura nolidoja 243 km, sasniedzot 33 km augstumu. 
Iegūti telemetrijas dati par zondes koordinātēm, augstumu, 
temperatūru un atmosfēras spiedienu. Iegūts video materiāls 
no divām zondē iebūvētām kamerām. Zonde atgūta neskarta 
un var tikt atkārtoti izmantota amatieru kosmosa izpētei. 
Šis projekts simbolizē nerimstošu cilvēku vēlmi pēc inovācijām, 
šī vēlme ir galvenais civilizācijas attīstības dzinējspēks.
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smiltenes noVads

2019. gadā īstenotie projekti tika atbalstīti, pamatojoties 
uz Smiltenes novada domes izveidotas un apstiprinātas 
konkursa komisijas lēmumu piecu dalībnieku sastāvā. 
Smiltenes novada pašvaldības konkursa nolikums paredz, ka 
nevalstiskā organizācija saņem līdz 50% līdzfinansējuma no 
kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk par 1000 eiro. 
7 atbalstītie projekti vēl ir īstenošanā un noslēgsies šogad. 

Zelma Mičule
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

14 /11 6 000 4 640

Atbalstīti 11 projekti, no kuriem 4 projekti jau īstenoti

strenču noVads

Strenču novada dome jau piekto gadu rīko projektu konkursu 
„Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un 
nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas saistīti ar 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai 
sabiedrības daļai, kas tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Madara Ribozola
Strenču novada domes

Tūrisma speciāliste – 
starptautisko projektu vadītāja

8 / 8 2 999 93

Biedrība Pāvulēni Mēs varam!
Projekta mērķis – uzlabot dzīves vides kvalitāti, sekmēt starppaaudžu sadarbību un prasmju nodošanu.
Projekta rezultātā skolā tika organizēti Mātes un Tēva dienas pasākumi. Mātes dienā mammas kopā ar 
meitām cepa kūkas un apguva galda kultūru. Tēvu dienā tēvi, vectēvi kopā ar bērniem un mazbērniem 
izgatavoja strazdu būrīšus, ko vēlāk apgleznoja. Pavasarī tie tiks izlikti Strenču pilsētas parkā.
Īstenotās aktivitātes ļāva radīt mirkļus, ko vecāki varēja jēgpilni pavadīt kopā ar bērniem.

Šogad tika atbalstītas 8 projektu idejas – iedzīvotāju grupa 1.-4. klašu dejotāju vecāku grupa meistarklasēs apguva šūšanas prasmju 
pamatus un darināja jaunus tērpus mazajiem dejotājiem – svārkus un šortus. Biedrība būda sakopa savas mājas pagalmu, to apzaļumojot 
ar kokiem un košumkrūmiem. Biedrība esam Jērcēniem turpināja pilnveidot un labiekārtot rotaļu aktivitāšu laukumu daudzdzīvokļu 
namu pagalmā, uzstādot divas jaunas šūpoles, soliņus, kā arī aizbēra veco baseinu un iesēja zāli. Biedrība Pāvulēni organizēja divas 
ārpusstundu nodarbības vecākiem kopā ar bērniem – Mātes dienas un Tēva dienas pasākumus. Biedrība Šūpolēs atjaunoja 2011. gadā 
Oliņa avota apkārtnes labiekārtošanas projektā uzstādītās kāpnes, kurām bija izdrupuši dēļi, tā padarot pieeju avotam atkal drošu un 
vizuāli pievilcīgu. Biedrība Vēja brāļu ordenis Stakeln izgatavoja un uzstādīja norādes zīmi Strenču pilsētā, lai pasākumu apmeklētāji, 
ceļojošie, caurbraucošie motobraucēji un motosporta aktīvisti viegli varētu atrast biedrības kluba māju. Iedzīvotāju grupa Mežvijas veica 
daudzdzīvokļu mājas kāpņu un lieveņa remontu, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti savā dzīves vietā. Strenču evaņģēliski luteriskā 
draudze atjaunoja daļu baznīcas parka un radīja vietu, kur notikt laulībām, kristībām, iesvētībām u.c. pasākumiem brīvā dabā.

Kopumā ik gadu nevalstisko organizāciju projektiem konkursā plānoti 6000 eiro. 
2019.gadā biedrību iesniegto projektu idejas galvenokārt bija kultūras, sporta un 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas jomās.

Īstenoti arī divi projekti, lai novada deju kolektīvi ar jauniem 
tērpiem varētu veiksmīgi piedalīties skatēs uz Latvijas Skolu 
un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Projektu 
Tautas tērpu izgatavošana - iegāde 1.-2.klases tautas deju 
kolektīvam „buciņi” un jauniešu deju kolektīvam „buki” un 
Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam 
„Mazais brālis” ietvaros tika pašūti jauni tērpi dejotājiem. 

Biedrības Palsmanes mednieku klubs projekta Palsmanes 
mednieku nama jumta seguma nomaiņa mērķis tika veiksmīgi 
īstenots un mednieku nama jumts ir atjaunots, kam par godu 
tika organizēts svinīgs atklāšanas pasākums, uzaicinot visas 
projekta īstenošanā iesaistītās puses un dalībniekus. 

Pagājušajā gadā noslēdzies projekts āra trenažieru iegāde un 
uzstādīšana, ko īstenoja biedrība Vilkmuiža 2011, tā mērķis 
– veicināt brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 
infrastruktūras pilnveidošanu un veicināt aktīvās atpūtas 
objektu infrastruktūras izveidi. Projekta rezultātā tika iegādāti 
un uzstādīti pieci dažādi āra trenažieri Bilskas pagasta centrā, 
kas ir būtisks ieguldījums vietējiem iedzīvotājiem, lai sportiski 
un aktīvi pavadītu brīvo laiku savā ciemā. 

2019.gadā noslēdzās arī nodibinājuma Fonds „Saules kalns” 
projekts Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana, 
kuram līdzfinansējums tika piešķirts 2018.gadā. Projekta 
rezultātā tika veikta baznīcas ēkas jumta atjaunošana virs altāra 
telpas un griestu kosmētiskais remonts.
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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 aiz novada robežām. Informāciju par 2019. gadā atbalstītajiem 
iedzīvotāju un biedrību projektiem iesūtīja 12 pašvaldības – Auces, Bauskas, 
Iecavas, Jēkabpils, Jelgavas, Krustpils, Neretas, Pļaviņu, Rundāles, Tērvetes, 
Vecumnieku un Viesītes novads. 
Kopumā pašvaldībās 2019.gadā tika īstenoti 148 sabiedrības iniciatīvas 
projekti par kopējo summu virs 225 tūkstošiem eiro. Paldies visiem projektu 
īstenotājiem, kas iedvesmo arī citus vairot labos darbus un padarīt mūsu 
ikdienu ar radošiem pasākumiem bagātāku un apkārtni košāku, sakoptāku! 

alīna žukauska
zemgales reģiona koordinatore

alina.zukauska@vecumnieki.lv

Pļaviņu novada  
biedrības „Pļaviņu pļāvēji” 

projekts –
 

DARBOJAMIeS KOPĀ 
PļAVIņu NOVADA 

NĀKOTNeI

Jēkabpils 
novada biedrības 

„Akācija plus” projekts 
–

LeIMAņu VēSTuReS 
eKSPONĀTu 

IzSTĀDīšANA uN SeNO 
AMATu PRASMJu 

ATDzIMšANA

Jēkabpils novada 
nereģistrētas 

iedzīvotāju grupas 
„Dzirnavu draugi”

projekts – 
zASAS DzIRNAVu 

VēSTuRISKĀ 
eKSPOzīcIJA

Bauskas novada  
Biedrības „Meistars Gothards” 

uzPLAuKšANA

Veicināšanas  
balvu saņem:

Iecavas novada  
Iecavas Amatu māja 

GRĀMATu MĀJAS (uz KĀJAS)

185 / 148   107 364   118 265

Fotoattēlā – Bauskas jaunie zinātnieki, kuri šobrīd mācās Bauskas Valsts ģimnāzijas 1.b klasē un audzinātāja 
Liena Vanaga. Tika lūgts bērniem atnest uz skolu dažādas zinātniskās lietas: lupas, mēģenes, mērinstrumentus, 
enciklopēdijas, kartes, kā arī tika izmantotas stilizētas ūsiņas un brillītes. Tērpi skolotājai bija saglabājušies no 2008.
gada, kad tika apmeklēta DRUVAS saldējuma ražotne. Paldies fotokonkursa Pastkarte no bauskas rīkotājiem! 

Krustpils novada  
Biedrība „Vīpes stils” 

P. VIļuMSONA STeļļu IeGĀDe 
uN IeDzīVINĀšANA

Dmitrijs Ščegoļevs
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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  2019.gadā divas reizes tika izsludināti atklāti 
projektu konkursi finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un 
sporta jomā.

Ģirts Ante
Auces novada domes 

priekšsēdētājas vietnieks

25 / 23 18 040 82 815

īles BALSIS
baznīcu nakts ietvaros Auces novada Īles pagasta Īles luterāņu 
baznīcā notika  jauniešu kora bALSIS garīgās mūzikas koncerts 
(mākslinieciskā vadītājs un diriģents Ints Teterovskis).  
Šogad  koncerts  bija  muzikāls  ceļojums  divās  daļās.  Pirmajā  
daļā  Jauniešu  koris  BALSIS  atskaņoja  gan  ārzemju,  gan  
latviešu  komponistu  dažādu  laikmetu  mūziku.  Koncertā  
skanēja amerikāņu komponista Ērika Vitakra, vācu komponista 
Jozefa Reingergera, itāļu komponista  Oracio  Tigrini,  latviešu  
ērģelnieka  un  diriģenta Oskara Šepska un vēl citu komponistu 
skaņdarbi. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pagalma labiekārtošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 15 Aucē iedzīvotāji 
vēlējās labiekārtot savas ēkas pagalmu, pārbūvējot gājēju ietvi. 
Gājēju ietve, kas tika izveidota reizē ar mājas būvniecību, laika 
gaitā bija sabrukusi un bija apgrūtināta pārvietošanās. Īstenojot šo 
projektu, tika veikta ietves pārbūve 70 m garumā, tādējādi radot 
drošu pārvietošanos un sakārtotu vidi.

ziemassvētku vecīša rallijs „Tukums - Auce”
Biedrība Auces novada Sociālo inovāciju parks sadarbībā ar 
biedrību Līdzvērtība, atzīmējot Starptautisko Invalīdu dienu, 
rīkoja pasākumu Ziemassvētku vecīša rallijs „Tukums - Auce”, 
kurā bija aicinātas piedalīties personas ar funkcionāliem 
traucējumiem, tādejādi veicinot šo iedzīvotāju iesaistīšanos 
aktīvā atpūtā. Rallijā piedalījās 27 ekipāžas, kuru komandās 
kopumā bija 97 dalībnieki. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu un iekšpagalmu labiekārtošanas projektu konkursam 
pieteicās 3 pretendenti un visi trīs tika arī finansiāli atbalstīti. 
Projektu konkursā kultūras un sporta jomā 2019.gadā kopumā pieteicās 22 pretendenti, 
finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai saņēma 20 ideju autori.

Rallija dalībniekiem bija sagatavoti teorijas uzdevumi, arī 
veiklības brauciens, kā arī 10 kontrolpunktu apmeklējumi Auces 
novadā. Noslēgumā pie Auces kultūras centra notika rallija 
dalībnieku apbalvošana, fotografēšanās, kā arī cienāšanās ar siltu 
tēju un dažādiem Ziemassvētku tradicionālajiem kārumiem.

Koncerta   otrajā   daļā   programmas   galvenais   skaņdarbs   
bija   izcilā   franču   mūzikas  pārstāvja  Gabriela  Forē  aptuveni  
pirms  130   gadiem   sacerētais   „Rekviēms”.   Solistu   partijas  
izpildīja  izcilais  franču  soprāns  Perīna  Medefa  un  baritons  
Ints  Teterovskis. 
Otrajā koncerta daļā skanēja ne tikai mūzika, bet arī īpaši vārdi 
dzejnieces Ineses Zanderes  lasījumā.

BausKas noVads

Pašvaldības projektu konkurss „Mēs savam novadam 2019” 
tiek organizēts jau ceturto gadu, veicinot iedzīvotāju līdzdalību 
Bauskas novada attīstībā. Konkursa pamatā ir nostāja – 
 ja iedzīvotāju grupas ir gatavas ieguldīt laiku, lai uzlabotu savu 
apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti, tad pašvaldība ir gatava šo 
centienu atbalstam piešķirt līdz 1000 eiro lielu finansējumu. 

Ieva Spriņķe
Bauskas novada domes  

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja

17 / 12 10 590 6 578

2019. gadā tika atbalstītas 12 iedzīvotāju ieceres, kuru īstenošanā iesaistījās vairāk kā 
300 Bauskas novada iedzīvotāji. Šis projektu konkurss ir lieliska iespēja vietējiem iedzīvotājiem 
plānot, sadarboties un īstenot savas ieceres arī turpmāk.

uzplaukšana
Projekta mērķis bija izveidot lielformāta vides 
objektu Rožu sienu kā dāvanu Bauskai 410. 
gadskārtā, radošajās aktivitātēs iesaistot vairāk 
kā 70 Bauskas novada iedzīvotājus. Lai apzināti 
virzītu tūristus un citus interesentus cauri Bauskas 
vecpilsētai, biedrība Meistars Gothards, turpinot 
jau iesākto rožu dekoru ideju, īstenoja vienas Rīgas 
ielas ēkas „uzplaukšanu”, to dekorējot ar vairāk kā 
1500 tekstila rozītēm. 
Projekta ietvaros notika rožu dekoru izgatavošanas 
meistarklases Bauskā un Bauskas novada pagastu 
centros, kuras labprāt apmeklēja un radošajās 
darbībās iesaistījās vietējie iedzīvotāji. Rožu 
ziedi tika piestiprināti pie tam paredzētā sieta, 
veidojot kompozīciju. Pateicoties SIA Vides 
serviss tehniskajai palīdzībai, sietu slejas tika 
piestiprinātas pie ēkas sienas.

Biedrība bauskai un mūzikai vēlējās, lai jaunā mācību gada 
pirmā skolas diena katram novada pirmklasniekam paliek 
atmiņā ar interaktīvas krāsojamās grāmatas palīdzību un iespēju 
piedalīties radošā un izglītojošā pasākumā PIRMā PIRMDIeNA. 
Projekta ietvaros tika izdota interaktīva krāsojamā grāmata 
Instrumentu stāsti, kurā tika apkopotas Bauskas novada bērnu 
un mācībspēku idejas un zīmējumi. Tika izveidoti un uzstādīti 
baneri – foto sienas. Radošajā pasākumā PIRMā PIRMDIeNA 
muzicēja un instrumentu stāstus kvalitatīvā skanējumā pārvērta 
profesionāli mūziķi.

Pirmā pirmdienafoto rāmis „Pastkarte no Bauskas”

Turpinot iepriekšējā gadā Bauskas sākumskolas padomes 
aizsākto un valsts atzinību ieguvušo projektu - tūrisma 
ceļvedis Izzini bausku bērna acīm, šogad biedrība vēlas 
padarīt  interesantāku un saistošāku vienu no tūrisma ceļvedī 
iekļautajām vietām - Bauskas pils teritoriju. Projekta mērķis ir 
dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu un iespēju uzņemt foto 
īpašā rāmī – Pastkarte no bauskas, kas būtu lieliska dāvana 
Bauskai tās 410. gades jubilejā. Projekta ietvaros tika izveidots 
un uzstādīts Pastkarte no bauskas rāmis, kā arī izsludināts 
foto konkurss, kurā Bauskas novada izglītības iestāžu bērni 
un jaunieši tika aicināti iesūtīt savas fotogrāfijas, kas tapušas, 
izmantojot īpašo foto rāmi. Iesūtītās fotogrāfijas tika izgatavotas 
kā kanvas un pasniegtas to autoriem.
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Atspulgu ielas mājas Nr.3 kājceliņa atjaunošana Platonē

2019. gadā projektu konkursā „Mēs savai videi - 2019” 11 novada pagastos īstenotas 33 iedzīvotāju 
ieceres, ar maksimālo finansējumu vienam projektam līdz 700 eiro. 
Kopumā šogad projektu konkursa rezultāti priecē ar 17 labiekārtotiem daudzdzīvokļu namiem, 
sakārtotiem 6 rotaļu laukumiem, 2 stāvlaukumiem un 2 gājēju celiņiem, atjaunoti tiltiņi Vircavas 
parkā un Tīreļos, uzstādītas 3 atpūtas vietu nojumes, kā arī izveidota interesanta gadskārtu rituālu 
ugunskura vieta. 

jelgaVas noVads

Inese Skromane
Jelgavas novada domes  

Projektu vadītāja

Platones ciema Atspulgu ielas Nr.3 iedzīvotāji vēlējās sakārtot un 
padarīt lietojamu kājceliņu, kuru varētu izmantot arī Atspulgas 
ielas Nr.5 iedzīvotāji. Gar māju Atspulgu ielā 3 esošais betona 
celiņš bija izdrupis (būvēts 1969. gadā), un arī kanalizācijas 
akas vāks celiņa zonā bija kļuvis bīstams. Šī projekta īstenošana 
stiprināja arī abu māju iedzīvotāju sadraudzību.  
Projekta darbus izdevās īstenot tāmes ietvaros un ieguldīt 
pašu papilddarbu, kopējais kājceliņa atjaunošanas laukums 
bija 59 m2. Projekta īstenošanā līdzdarbojās visi Atspulgu ielas 
darboties spējīgie iedzîvotăji, īpaši aktīvi strădăja pensionārs 
Jăzeps Ošs, galdnieks Jānis Slakteris un policists Linards Maido, 
izveidojot arī iniciatīvas grupas nosaukumu P.G.P. 2019, kur šis 
uzraksts arī ir iemūžināts uz kājceliņa. 

Jelgavas novada pašvaldība projektu konkursu organizē jau astoto 
gadu, un tā mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās 
vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju 
aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, 
iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

36 / 33   23 000   11 579

Valgundes pagasta mājas Pelītes iedzīvotāji vēlējās izveidot 
nometnes rīkošanas vajadzībām atbilstošu atpūtas vietu 
nojumi – lapeni, kas dotu iespēju nometnes dalībniekiem un 
atpūtniekiem patverties no karstuma, kā arī no lietus. 

Vilces pagastā Austrumu ielas 5 kāpņu telpas iedzīvotāji vēlējās 
labiekārtot un sakārtot koplietošanas telpas, padarīt tīru vidi kāpņu 
telpas iedzīvotājiem, jo pašreizëjā kăpņu telpa nebija remontēta vairāk 
kā 30 gadus. Gala rezultāts ir izdevies iepriecinošs un ir paveikts vairāk 
nekā sākotnēji bija plānots. Projekta laikā papildus tika nomainīti vecie 
logi uz jauniem stikla pakešu logiem, tika renovēts sliekšņa nojumītes 
jumts.

Atpūtas vietas nojumes/lapenes ierīkošana

Austrumu ielas 5 kāpņu telpas remonts

Nojume – lapene ir izmantojama arī kā brīvdabas mācību 
klase. Projektu izdevās īstenot. Veidojot un domājot par 
projekta realizāciju, radās jaunas idejas, kā paplašināt teritojas 
iekārtošanu bērnu un jauniešu nometņu un citu pasākumu 
rīkošanai. 

Veicot projekta aktivitātes, iniciatīvu grupa parūpējās arī par kăpņu 
telpas ugunsdrošību un informatīvajām drošîbas uzlīmēm. Šobrīd 
iedzīvotāji no Vilces pagasta, kā arī citiem pagastiem un novadiem ir 
loti patīkami pārsteigti, ieraugot tik skaistas un gaišas telpas. Ienākot 
telpâs, vienmēr ir dzirdamas patīkamas ovăcijas un slavinājumi, ka ir 
loti skaisti un nekur citur neesot redzëjuši tik labi izremontētas telpas.
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zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija

Bija biedrības, kas izvēlējās sakopt vai no jauna iedzīvināt novārtā pamestas ēkas un aizaugušas 
teritorijas, citas izvēlējās uzstādīt jaunus vides objektus un rīkot publiskus pasākumus, vēl citas 
- veicināt novada atpazīstamību un izglītot tā iedzīvotājus. Īpašs prieks par biedrībām, kas 
savus darba augļus spēja arī veiksmīgi popularizēt un iesaistīt plašāku sabiedrības daļu. Īpaši 
priecājamies par salīdzinoši lielo iedzīvotāju iniciatīvu grupu atsaucību.

jēKaBpils noVads

Kaspars Sēlis
Jēkabpils novada informācijas un 

sabiedrisko attiecību speciālists

Zasas dzirnavas 1887. gadā cēlis toreizējais muižas īpašnieks 
Vasīlijs Greigs. Dzirnavas darbinājis Zasas upē iegremdēts 
ūdens rats, un bez miltu malšanas skaldīti arī putraimi, bijusi 
vilnas vērpjamā mašīna un gateris. Apvienojot dažādu avotu 
finansējumu un vietējo iedzīvotāju entuziasmu, Zasas ciema 
iniciatīvu grupa Dzirnavu draugi projekta Zasas dzirnavu 
vēsturiskā ekspozīcija ietvaros daļēji atjaunojusi veco muižas 
ūdensdzirnavu mehānismu, kā arī šī gada vasarā dzirnavas 
pārtapušas par brīvdabas mākslas galeriju. Gleznojumos uz 
Zasas dzirnavu logu slēģiem ikvienam ir apskatāmas muižas 
parka un citas ar Zasu saistītas leģendas. Projekta rezultātā 
dzirnavās izveidota vēsturiska ekspozīcija, kas, iepriekš 
piesakoties, pieejama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Zasas 
viesiem bez maksas. 

Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gadā smēlās iedvesmu no 
SDL izdotā žurnāla, un šoreiz nevalstisko organizāciju iniciatīvu 
konkursā aicināja piedalīties arī iedzīvotāju grupas. Konkursam 
tika pieteikti 17 projekti - 12 no NVO un 5 no iedzīvotāju iniciatīvu 
grupām. Kopējā pieprasītā summa –11 586 eiro.
 Atbalstīti tika 11 projekti, 2 ar samazinātu finansējumu. 

17 / 11   7 000    3 838

Tagad dzirnavas iespējams izstaigāt, ieklausoties arī kādreizējā 
dzirnavnieka stāstījumā un aplūkojot šobrīd jau vismaz daļēji 
darbojošās iekārtas. Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtais 
finansējums – 700 eiro, pašu līdzfinansējums – 324 eiro. 
Piesaistīts finansējums arī caur citiem projektiem.

Leimaņu pagasta biedrība Akācija Plus 2015. gadā ieguva nomā 
nolaistu Ulmaņlaiku īpašumu Rūķīši pašā Leimaņu centrā, un 
ilgus gadus mērķtiecīgi strādāja, lai sakoptu tā apkārtni un 
atbrīvotu īpašumā esošo ēku no tajā uzkrātajiem krāmiem. 
2019. gadā, piedaloties konkursā, projekta Leimaņu vēstures 
eksponātu izstādīšana un seno amatu prasmju atdzimšana 
ietvaros beidzot tika izremontētas un labiekārtotas pirmās trīs 
telpas ēkā un atklāta Amatu māja Rūķīši. Visus remontdarbus 
veica pašas biedrībā darbojošās meitenes. 

Aušanas istabā uzstādītas senās stelles un nodarbībās iespējams 
apgūt aušanas prasmes, novadpētniecības istabā izveidota 
pagasta vēstures ekspozīcija ar kartēm un vitrīnām, bet maizes 
istabā atjaunota senā virtuve un maizes krāsns, iespējams mīcīt 
un cept maizi pēc senajām tradīcijām. 
2. novembrī notika oficiāla jauno telpu atklāšana. 

Paraugs novada projektiem, kas aizņem vienu atvērumu

Dignājas pagasta Vandānu ciema daudzdzīvokļu mājā Vārpas 
šogad izveidojās divas iedzīvotāju iniciatīvu grupas – Vārpas 
un Ciema Vandāni iedzīvotāji, kas abas lieliski sadarbojās, 
īstenojot divus projektus, lai sakoptu gan sava nama iekšpusi, 
gan ārpusi. Konkursa žūriju pārsteidza iedzīvotāju izrādītā 
atbildības sajūta un smalki izstrādātās tāmes, aprēķinot 
izdevumus līdz pat pēdējam litram un kvadrātmetram. 

Projektu ietvaros paši iedzīvotāji veica daudzdzīvokļu mājas 
kāpņutelpu kosmētisko remontu – atjaunoja koplietošanas 
telpas un ieeju fasādes, kā arī labiekārtots bērnu rotaļlaukums 
brīvā laika pavadīšanai pie mājas. Mazākie bērni tika pie 
jaunas smilšu kastes ar vāku, bet lielākie pie aktivitāšu sienas 
un šķēršļu trases. Projektā paši iedzīvotāji labāk iepazina viens 
otru, izglītoja bērnus par telpu remontēšanu un uzturēšanu 
kārtībā, kā arī ieguva jaunu vietu kopīgām āra aktivitātēm. 
5. oktobrī tika noorganizēta talka – kopīga lapu grābšana, 
kurā iesaistījās bērni un abu māju iedzīvotāji. Tika sarūpēts 
cienasts un izbaudīti darba augļi. Jēkabpils novada pašvaldība 
projektu īstenošanai piešķīra 700 + 700 eiro, pašu iedzīvotāju 
līdzfinansējums attiecīgi – 700 un 210 eiro.

Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana un seno amatu prasmju atdzimšana

Koplietošanas telpu labiekārtošana daudzdzīvokļu mājā „Vārpas” un 
 Labiekārtots bērnu rotaļlaukums brīvā laika pavadīšanai

Tuvākajos gados plānots atjaunot visu māju, izveidojot to par 
atpazīstamu vietējās vēstures izzināšanas un amatu centru. 
Jēkabpils novada pašvaldība projekta īstenošanai piešķīra 660 
eiro; biedrības līdzfinansējums  – 269 eiro.
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iecaVas noVads

Iecavas novada iedzīvotājiem šogad mazliet mainīts finansējuma 
apmērs –  ar 2019. gadu konkursa ietvaros paredzēts finansēt 8 
projektus 80 % apmērā no projekta kopējās summas. Pieejams 
lielāks atbalsts 1 445 eiro vienam projektam ( agrāk –850 eiro). 
Iedzīvotāji aktīvi turpina piedalīties un turpina iepriekšējos gados  
projektos uzsāktos labiekārtošanas darbus pie daudzdzīvokļu 
mājām.  Zemgales ielas iedzīvotāji iegādājušies rotaļu iekārtu 
bērniem, bet Dimzukalnā ir saveduši kārtībā kāpņu telpu.

Sintija Kalēja
Iecavas novada domes  

Projektu vadītāja

7 / 6 6 740 1 688

Projektā mājas, kas atrodas Dimzukalnā 2A, iedzīvotāji veikuši 
vairākus ar daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas uzlabošanu 
saistītus darbus – remontējuši kāpņu telpu, nomainījuši 
ārdurvis, pagraba durvis un pastkastīšu bloku. Projekta mērķis ir 
gan uzlabot vidi, kurā iedzīvotāji dzīvo (kas ir veiksmīgi īstenots), 
gan rādīt piemēru citiem Iecavas novada iedzīvotājiem, ka pašu 
spēkiem, piesaistot mājas iedzīvotājus, ir iespējams izdarīt 
daudz labu lietu. 

Labs sākums!

Izgatavotas divas grāmatu mājas uz kājas, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem savstarpēji apmainīties ar grāmatām. Tādā veidā 
katrs, kas lasa, var atnest un novietot grāmatu mājā savos grāmatu 
plauktos „iestāvējušās” grāmatas vai tās grāmatas, kuras vairs netiks 
lasītas pret sev interesējošu literatūtu, kas savukārt nogūlusi kāda 
cita grāmatu plauktos. 

žoga atjaunošana

Grāmatu mājas (uz kājas)

Kā apsveicams jauninājums jāpiemin Grāmatu mājas uz kājas, kurās iedzīvotājiem ir iespēja 
atdot citiem grāmatas, kuras paši vairs nelasīs, savukārt vietā paņemto sev interesējošu 
literatūru. Kopumā šogad projektu konkurss ir bijis veiksmīgs. Tajā gan pilnveidots iedzīvotājiem 
pieejamais pakalpojumu klāsts - grāmatu mājas uz kājas un rotaļu laukums, gan uzlabota vide, 
kurā iedzīvotāji dzīvo.

Daudzdzīvokļu nama, kas atrodas Iecavā, Skolas ielā 17, iedzīvotāji 
atjaunojuši savas teritorijas veco žogu, kas norobežo Skolas ielu no 
dzīvojamās mājas.Vecā, savu laiku nokalpojušā, žoga vietā uzstādīts 
jauns žogs no sieta paneļiem ar metāla stabiem. Smagākais darbs 
bija utilizēt vecā žoga pamatus, kur iedzīvotāji saviem spēkiem vien 
netika galā. Tika piesaistīts Iecavas novada uzņēmējs, kas palīdzēja 
vecā žoga transportēšanā. 
Iegūtais rezultāts ir estētisks un priecē ne tikai mājas iedzīvotājus, 
bet arī visus, kas pārvietojas pa pašvaldības nesen kā atjaunoto 
Skolas ielu. Iecavā šis Skolas ielas posms tagad ir ieguvis citu veidolu, 
pateicoties aktīvu iedzīvotāju entuziasmam un mērķtiecībai.

Ideja ir noskatīta citviet Latvijā un ir ļoti jauka. Pieredze rāda, ka 
grāmatu skapju atklāšanas pasākumā vairāki klātesošie aktīvi 
izmantoja jaunradīto iespēju iegūt ko interesējošu un nelasītu, lai 
vēlāk to atkal nodotu lasīšanai citiem interesentiem.

Projekta ietvaros Pļaviņu novada PII Jumītis uzstādīta mūsdienīga 
un skaista smilšu kaste ar laukumiņu. Tā ir apvienota ar trīs 
bērniem piemērotiem soliņiem, uz kuriem var apsēsties un radoši 
izpausties, spēlējoties ar smiltīm. Jaunais smilšu laukumiņu 
izmanto arī bērnudārza bērni. Nākamajā pavasarī sadarbībā ar 
citiem Pļaviņu novada bērnudārziem plānots rīkot smilšu piļu 
sacensības. 
Bērni un bērnu vecāki, bērnudārza darbinieki ir apmierināti ar 
jauniegūto smilšu laukumiņu un aktīvi un radoši darbojas tajā.

Sadzirdami dziedot un saredzami radošos darbos

pļaViņu noVads

Šogad ar devīzi „Veidosim Pļaviņu novada nākotni kopā!” 
iedzīvotāji tika aicināti iesniegt inovatīvus projektus un radošas 
idejas, kas būtu ieguldījums novada nākotnē un mūsdienīgas 
vides veidošanā. 
Šogad konkursā tika iesniegti 17 projekti, no kuriem atbalstīti 
tika 16 projekti. 

Lita Lietaviete
Pļaviņu novada domes  

Projektu vadītāja

17 / 16 12 816 1 880

Projekti bija 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.

Projekta ietvaros tika izveidota mākslinieces Edītes 
Krastenbergas darbu izstāde. E.Krastenbergas atstātais 
bagātais mākslas mantojums sniedz Pļaviņu vēsturisko 
redzējumu. Māksliniece savās gleznās dokumentējusi 
Pļaviņu ielas, namus, dārzus ar vēsturisku precizitāti. 
Pašlaik, kad pastiprinātu uzmanību pievēršam 
savas vēstures, novada personību izpētei, Edītes 
Krastenbergas redzējums var atklāt daudz nezināmā 
un pilnveidot Pļaviņu iedzīvotājiem priekšstatu ne 
tikai par zudušām vērtībām, bet arī par saglabājamo, 
atjaunojamo, izceļamo nākamībā.
Īstenojot projektu, ir uzsākta novadnieces gleznotājas 
E.Krastenbergas atstātā radošā mantojuma apzināšana 
un popularizēšana. Novada iedzīvotāji iepazīstināti ar 
gleznu kolekciju, kas atspoguļo Pļaviņas un to apkārtni, 
aktualizējot zūdošās vērtības un to saglabāšanu.

Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei
Projekta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus videi draudzīgos 
sporta veidos, veicināt pievēršanos veselīgam 
dzīvesveidam, saglabāt un attīstīt senču tradīcijas, 
ieinteresēt mūsu novada saimnieces meklēt un īstenot 
jaunas receptes, veicināt ģimeņu kopīgu piedalīšanos 
dažādos pasākumos. 

Projekta ietvaros organizēti tādi pasākumi kā sacensības 
pļaušanā ar izkapti, siera degustācijas līgošanas 
pasākumā, aukstās zupas degustācijas dārza svētku 
ietvaros, Pļaviņu novada sēņošanas un nakts sēņošanas 
čempionāts, pasākums Rudens veltes burciņās ar 
sacensībām salātu gatavošanā. 

Šo pasākumu rezultātā novada iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta iespēja dažādot brīvā laika pavadīšanu. 

Izstāde „e.Krastenberga. Pļaviņu stāsti”
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20 / 10 6 525 400

Krustpils noVads

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu un 
pasākumu īstenošanu Krustpils novadā, veicināt iedzīvotāju 
aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot 
dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp 
pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Šogad Krustpils 
novada NVO projektu konkursā kopā tika saņemti 20 projekta 
pieteikumi ar kopējo pieprasīto finansējumu – 13 745 eiro. 

Tamāra Latiševa
 Krustpils novada domes 

projektu koordinatore

Āra aktivitāšu laukuma izveide pie Sūnu pamatskolas

Projekta pieteikumi bija par dažādu pasākumu rīkošanu, teritorijas labiekārtošanu, grāmatas 
un kalendāra izdošanu, velokartu iegādi, nodarbību vadīšanu, velosipēdu remonta stacijas 
izveidi un Kulinārijas festivāla rīkošanu. Mums ir liels prieks un gandarījums par Krustpils novada 
sabiedriskajām biedrībām, kas aktīvi darbojas un palīdz labiekārtot Krustpils novada teritoriju! 

Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā aktīvi norit 
sabiedriskā dzīve. Kūku ciemā atrodas Kūku bibliotēka un Sūnu 
pamatskola. 
Kūku bibliotēka piedāvā dažādus pakalpojumus visām 
iedzīvotāju grupām – gan skolēniem, gan pieaugušajiem – lasīt 
grāmatas, piedalīties radošās darbnīcās, skatīties televizoru, 
spēlēt galda spēles atbilstoši tam aprīkotā rotaļu istabā, kā arī 
organizē izstādes un aizraujošus konkursus. 

Savukārt, Sūnu pamatskola realizē pamatskolas izglītības 
programmu. Paralēli pamatskolas izglītības programmas 
apguvei, skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas: 
vokālie ansambļi, aerobika, zīmēšana, gleznošana, mazpulki, 
jaunsargi, florbols un peldēšana. Lai dažādotu skolēnu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, biedrība Silta sirds papildināja Sūnu 
pamatskolas materiāltehnisko bāzi.

Iegādājoties lielformāta spēles, kā piemēram, Šahu, Dambreti, 
Cirku, četri rindā, āra domino u.c., skolēniem ir dota iespēja 
saturīgi un aizraujoši pavadīt savu brīvo laiku. 

Skaistas un sakoptas vides veidošanai Biedrība izveidoja skaistu 
ugunskura vietu. Izdevās radīt vietu, kurā ir iespēja rīkot lielākus 
un mazākus pasākumus dažādām mērķauditorijām, kā arī tā 
būs lieliska vieta dažādu gadskārtu svētku – Lieldienu, Vasaras 
saulgriežu, Mārtiņu, Miķeļu un Ziemassvētku – svinēšanai, jo 
tagad ir iespēja uzvārīt tēju vai gardu zupu, kā arī pasēdēt un 
sasildīties pie ugunskura liesmas un padziedāt!

Krustpils novada biedrība Lauku sieviešu klubs DORe jau otro 
gadu rīko Kulinārijas festivālu, kurā tiek meklētas īpašās receptes 
un īpašie meistari. Šogad Kulinārijas festivāls norisinājās 
Krustpils novada Atašienes pagastā. Projekta mērķis bija radīt 
svētkus kulinārijas meistariem, apzināt kulināro mantojumu un 
popularizēt kulinārās tradīcijas. Šī diena aizritēja ar īstu Latvijas 
garšu! Konkursam pieteicās 6 Krustpils novada saimnieces. 
Īstenojot šo projektu, biedrība Lauku sieviešu klubs DORe bija 
apņēmības pilna atrast īsto – Krustpils novada labāko kulināro 
meistaru 2019. 

Vīpes amatniecības centrs Māzers savu darbību Krustpils 
novadā  uzsāka 2011.gada 1.maijā. Amatniecības centra mērķis 
ir nacionālās kultūras identitātes apzināšana, saglabāšana un 
nodošana nākamajām paaudzēm, veicinot tās dzīvotspēju un 
atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Amatniecības centrā regulāri 
iespējams apgūt kokapstrādi, aušanu, keramiku, mašīnadīšanu 
un citus amatus meistarklasēs, kā arī aplūkot mākslas un 
amatniecības darbu izstādes. Īstenojot Valsts kultūrkapitālfonda 
atbasltītos projektus, tika iegūtas zināšanas un iemaņas tautas 
tērpa brunču un kreklu darināšanā, jostu aušanā, galvassegu 
izšūšanā un šūšanā, villaines auduma darināšanā, cimdu 
un zeķu adīšanā. Lai turpinātu iesākto darbu, amatniecības 
centrs Māzers iegādājās ievērojama amatnieka, audēja un 
konstruktora Pētera Viļumsona ražotās stelles. 
Viļumsona stelles ir liels retums, un tām ir vairāk kā simts gadu. 
Tās tiks izmantotas aušanas meistarklasēm. Steļļu izmantošana 
aušanas darbam ļauj saīsināt darba tapšanas laiku un sniedz 
daudz lielākas iespējas sarežģītu rakstu aušanā. Krustpils 
novada iedzīvotāji un biedrības ļoti aktīvi pievērsušies aušanas 
prasmju apgūšanai, tādēļ unikālo steļļu iegāde ir liels ieguvums 
Krustpils novadam. 

P.Viļumsona steļļu iegāde un iedzīvināšana

II Krustpils novada Kulinārais festivāls 2019

Labākais kulinārais meistars Krustpils novadā 2019 tika atrasts!  
Balsošanas rezultātā uzvarēja saimniece no Atašienes pagasta ar 
pagatavoto plātsmaizi Pretī Rudenim. 

Projekta īstenošanas gaitā receptes un produkti tika iemūžināti 
fotogrāfijās ar mērķi izveidot kalendāru vai bukletu ar īpašajām 
Krustpils novada receptēm.  
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neretas noVads

Neretas novada pašvaldība jau otro reizi 2019. gadā  izsludināja 
konkursu iedzīvotājiem, kuri varēja pieteikties uz projekta 
realizāciju.  Atsaucība bija mazāka salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Izvērtēja un atbalstīja visus projektus.  
Projekta idejas  bija dažādas – no labiekārtošanas darbiem līdz 
pasākumu organizēšanai. Pašvaldība plāno arī 2020. gadā rīkot 
šādu konkursu.

Solvita Bukša
Projektu vadības plānošanas  

un attīstības speciāliste

7 / 7 3 395 2 797

 Vides objekts  
„Lielformāta foto rāmis – ērberģes muiža“

Projektu izdevās īstenot, sasniedzot tā mērķi - 
izveidot zaļo klasi jeb terasi stundu vadīšanai 
un atpūtai skolas dārzā, lai skolotājiem būtu 
iespēja vadīt mācību stundas atbilstoši 
IZM ieteikumiem mācību procesa inovāciju 
nodrošināšanai ārpus skolas telpām, kā arī 
bērniem un jauniešiem dotu iespēju starpbrīžus 
pavadīt svaigā gaisā.  
Iegūtās atziņas: 1. Neretas novadā dzīvo 
atsaucīgi cilvēki, kuri ir darbīgi – prot strādāt gan 
savā saimniecībā vai valsts darbā, gan izbrīvēt 
laiku sabiedriskajām aktivitātēm un atrast 
iespēju palīdzēt būvēt zaļās klases lapenīti.
2. Visi, kas iesaistījās projekta realizēšanā, 
guva praktiskas iemaņas, saliedējās kopīgā 
darbā, ieguva un deva pievienoto vērtību savai 
skolai, pagastam, novadam, valstij, radot jaunu 
objektu. No katra devuma iegūst ne tikai pats 
devējs, bet arī apkārtējie iedzīvotāji, un novads 
kļūst stiprāks un skaistāks.

 „zaļās klases”  izveidošana Neretas  
Jāņā Jaunsudrabiņa vidusskolas darzā

Lielformāta foto rāmja uzstādīšana atklāj Ērberģes muižas 
skaistumu un akcentē to. Šī vides objekta mērķis ir 
popularizēt Ērberģes muižu. Fotografijā par piemiņu paliks 
arī vietas nosaukums ar muižu fonā. 

LIeLIe  MAzAJIeM

Tiešie projekta rezultātu ieguvēji ir bērnu centra apmeklētāji (mazā 
bērnu grupa no 1,5 – 5 gadi un sagatavošanas bērnu grupa 5 - 7 
gadi), kā arī darbinieki (pedagogi un to palīgi).Rotaļu laukuma 
labiekārtošana un aprīkošana ar dažādu aktivitāšu un rotaļu 
iespējām (slidkalniņi, šūpoles, kāpšļi, smilšu un ūdens galdiņš) 
veicina bērnu garīgo, radošo un fizisko attīstību. Iegādātās iekārtas 
un mēbeles ir iespējams izmantot gan iekštelpās, gan ārā, tādēļ 
tiks pielietotas daudzfunkcionāli. Atjaunojot krāsas rotaļlaukumā 
un ierīkojot skaistas puķu kastes (koka kastu vilciens), tiek uzlabota 
rotaļlaukuma estētiskā vide. 
Projekta realizācijas un īstenošanas laikā ieguvām atziņas, ka 
kopīgs darbs satuvina, rada prieku, iepazīstina cilvēkus tuvāk, 
veicina atbildīgas attieksmes veidošanos ne tikai bērniem, bet arī 
vecākiem un citiem pagasta iedzīvotājiem. 
Radīt prieku bērniem ir dubultprieks!

Biedrības VISAM KRONIS aktīvisti savu ideju par bērnu rotaļu 
laukuma izveidi jau sākotnēji realizēja 2017.gadā. Šī gada 
plānos ietilpa rotaļu laukuma papildināšana ar jaunām iespējām 
bērniem pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā. Rotaļu laukumā pašu 
spēkiem izvietots labirints 10x10 metru platībā, kur koka stabiņi 
savienoti ar striķiem. Spēļu namiņā uzstādītas jaunas aktivitāšu 
iekārtas – krustiņu – nullīšu spēle, greizais spogulis, rotaļu 
binoklis. Laukuma norobežošanai no ceļa braucamās daļas 
iestādītas tūjas.

Skaistai nākotnei

rundāles noVads

Šogad Rundālē atbalstu guvuši divi jau iepriekšējos gados uzsāktie 
apkārtējās vides pilnveidošanas projekti. Pilsrundāles aktīvie 
jaunieši un ģimenes turpina mērķtiecīgi īstenot savas idejas un 
uzlabot iepriekšējo gadu rezultātus.

Laura Ārente
Rundāles novada domes  

Attīstības nodaļas vadītāja

2/ 2 990 191

Šo projektu piemērs un pieredze ir pierādījusi, ka mūsu pašu iedzīvotāji –  enerģiskie projektu līderi 
- ap sevi pulcējot līdzīgi domājošos, ir likuši iedegties par ideju, līdzdarboties un sasniegt rezultātu.
Ar prieku Rundāles novada dome atbalsta katru jaunu iniciatīvu, kas nākusi no iedzīvotāju puses. 
Kopīgiem spēkiem Rundāle top!

Jaunieši no biedrības Jauniešu eiroeKA vairāku gadu garumā, 
mērķtiecīgi īstenojot projektus, iekārtojuši peldvietu un atpūtas 
zonu Pilsrundāles ciemā Dzirnavu dīķa tuvumā. Nu šī vieta 
ieguvusi popularitāti arī vietējo iedzīvotāju vidū. 
“Mūsu mērķis bija turpināt pilnveidot Dzirnavu atpūtas vietu, 
uzlabojot peldvietas kvalitāti un atjaunojot smilšu segumu 
peldvietas zonējumā,” stāsta Gatis, projekta iniciators. Projekta 
ietvaros tika pievestas un izlīdzinātas smiltis krasta daļā 
peldvietas zonējumā. Tagad piekļuve peldvietai ir kļuvusi daudz 
ērtāka un patīkamāka. Visas vasaras garumā peldvietu labprāt 
izmantoja vietējie iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar  bērniem. Tika 
organizētas atsevišķas aktivitātes (SUPošana) Rundāles novada 
domes organizēto sporta spēļu ietvaros.

Dzirnavu peldvietas labiekārtošana

Projektu īstenojot, šoreiz ļāva izpausties tieši bērniem. Protams, 
visvairāk pieprasītais darbiņš bija krāsošana. Kopā darbojoties, 
bērni lieliski sadraudzējušies.
Rotaļu laukuma iekārtošana noslēgusies tieši Latvijas dzimšanas 
dienā. „Tāds bija mūsu dāvinājums sev un mūsu valstij svētkos!” 
tā Līga Helviga, biedrības VISAM KRONIS vadītāja un projekta 
galvenais „motors”.

„Kas var, tas dara!” 



63Sabiedrība ar dvēSeli – latvija62 Zemgales plānošanas reģions

tērVetes noVads

Linda Mierlauka
 Tērvetes novada domes  

Attīstības nodaļas vadītāja

6 / 5 4 580 –

esam draugi

Projekta laikā tika veikta grants/šķembu seguma ieklāšana vieglo automašīnu 
stāvvietu labiekārtošanai pie daudzdzīvokļu mājas Labrenči. 
Projektu realizēja Biedrība Labrenči iedzīvotāju talkas veidā.

Augstkalnes parka 
labiekārtošana

Biedrība Tērvetes handbola, florbola sporta 
klubs, Lindas Karlovičas vadībā, izgatavoja 
koka solus un atkritumu urnas Augstkalnes 
parkā, kas ir iemīļota vieta iedzīvotāju aktīvai 
atpūtai.

Kārtējais solis „Labrenču” vides veidošanā

Konkursā ik gadu piedalās vismaz 3-4 biedrības un vēl dažas biedrības 
pa gadiem periodiski mainās.  
Lielākā daļa projektu ir saistīti ar dzīves vides labiekārtošanu –
gan atpūtas un rotaļu teritorijas, gan apstādījumi un rekreācijas 
infrastruktūra. 
Mājražotāju biedrība regulāri pilnveido savu pakalpojumu sniegšanas 
aprīkojumu. 

Iesniegtie projekti ir iepriekšējo aktivitāšu turpināšana, 
kas liecina par plānveidīgu un mērķtiecīgu darbību, un tas 

pašvaldības ieskatā ir īpaši atbalstāmi un vērtīgi.

Ar bērnu līdzsvara šūpoļu uzstādīšanu Kroņauces ciemā nereģistrēta iedzīvotāju 
iniciatīvu grupa Kroņauce Lienes Lukajanovas vadībā turpina iepriekšējā gadā 
uzsākto jauna rotaļu laukuma veidošanu pie daudzdzīvokļu mājām.

Vecumnieku Vecā ezera krastmalā iecienīta atpūtas vieta ir 
Lielais akmens. To apmeklē gan ģimenes ar bērniem, gan lielo 
lomu cienītāji, kā arī citi novada iedzīvotāji un viesi. No šīs 
vietas uz ezeru un tā apkārtni paveras brīnišķīgs skats. Lielais 
akmens ir mīļa saieta vieta, kur akmens kalpo kā galds tam 
blakus tiek kurts ugunskurs. 

Projekta rezultātā ir izveidota sakārtota atpūtas vieta Vecā 
ezera krastā – skaista apkārtne, atpūtas vietas tuvumā iztīrīts 
krūmājs, izveidota brauktuve un stāvvieta automašīnu 
novietošanai, ir izveidota droša ugunskura vieta, kā arī gājēju 
celiņa sākumā izveidots koka tiltiņš.

Darba grupa cer, ka tuvākā nākotnē izdosies īstenot ieceri par 
pastaigu takas izveidi gar ezera krastu.

Atpūtas vietas labiekārtošana pie Vecā ezera kreisā krasta

VecumnieKu noVads

Konkursu pašvaldība organizē jau septīto gadu, un tā mērķis 
ir rosināt Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un 
aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt 
atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pateicoties 
iedzīvotāju apņēmībai un iniciatīvai, ir sakoptas un izremontētas 
daudzdzīvokļu koplietošanas telpas, pagalmi un stāvlaukumi, 
rotaļlaukumi, parki, kapsētas un citas sabiedriskas vietas.

Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes 

projektu koordinatore
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Projekti tika īstenoti piecos novada pagastos – Vecumnieku pagastā 8 projekti, Kurmenes, 
Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagastos – katrā pa vienam projektam.
Kopumā šogad projektu konkursa rezultāti mūs priecē ar 5 labiekārtotiem stāvlaukumiem un 
pagalmiem, 2 projektos tika labiekārtotas 3 kapsētas, tika labiekārtoti 2 daudzdzīvokļu nami, 
izveidotas 2 atpūtas vietas un 1 rotaļlaukums. 

Griķu kapu vārtu un zvanu torņa atjaunošana

Vecumnieku daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 31 iedzīvotāji 
vēlējās izveidot stāvlaukumu pie mājas, jo automašīnu 
kopskaits pie mājas ir palielinājies, taču mājas piebraucamie 
ceļi bija šauri. Nepareizi novietotas automašīnas gan uz 
piebraucamā ceļa, gan pie kāpņu telpas durvīm aizšķērsoja ceļu 
operatīvajam transportam, kā arī radīja drošības risku. Projekta 
realizācijas laikā tika sakārtota apkārtne pie daudzdzīvokļu 
mājas Rīgas ielā 31: nozāģēti traucējošie koki, iesēts zālājs, 
iekārtots automašīnu stāvlaukums. Visi mājas iedzīvotāji 
aktīvi iesaistījās darbos, un kopīgās talkas bija pamats lielākai 
saliedētībai, saskaņai un savstarpējai sapratnei! 

Griķu kapsēta ir viena no vecākajām Vecumnieku novadā un 
Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentos pieminēta sākot ar 
18.gadsimtu. Tajā ir vairāk kā 250 apbedījuma vietu, divi vārti 
un zvanu tornis. Projekta ietvaros tika atjaunoti abi Griķu kapu 
vārti, izgatavots ziņojumu dēlis ar kapu nosaukuma uzrakstu. 
Kapu teritorijā tika salabota ūdens akas vinda un pie vārtiem 
tika izgatavota atkritumu urna. Zvanu tornim tika atjaunots 
jumta segums.
Projekta darba grupa cer, ka realizētais projekts dos stimulu arī 
citiem iedzīvotājiem darboties un kopt savu apkārtējo vidi un 
saglabāt savas apkārtnes vēsturiskos objektus.

Automašīnu stāvlaukuma izveide
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Viesītes noVads

Man, kā Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu administratorei, ir liels prieks, ka novadā ir tik 
aktīvi iedzīvotāji, kas iesniedz savus projektus, lai uzlabotu savu 
un apkārtējo iedzīvotāju dzīvi novadā. 

Protams, ir prieks arī par aktīvajām biedrībām, kas raksta 
projektus un darbojas novadā. 

Liene Maisaka
 Viesītes novada  

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu administratore

Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei 
Projekta vispārējais mērķis ir padarīt pievilcīgākus un pieejamākus Dienvidsusējas dabas resursus. 
Projekta tiešais mēķis ir dažādot iedzīvotāju praktisku līdzdalību upes ainavas saglabāšanā 
un labiekārtošanā, atjaunojot gājēju laipu pāri Dienvidsusējai Elkšņu pagasta centrā. Projekta 
uzdevums ir sakopt taciņu gar Dienvidsusējas upes kreiso krastu, labiekārtot pieeju upei, novākt 
krūmu apaugumu vietās, kur ir būtiski atsegt un parādīt krastu līnijas izteiksmīgumu, atjaunot 
dēļu segumu kājinieku laipai pāri upei Elkšņu ciemata crentrā. Laipas atjaunošana dos iespēju 
vietējiem iedzīvotājiem, pa taisnāko ceļu nokļūt centrā iepirkties, apmeklēt pagasta iestādes, 
piedalīties pašdarbības kolektīvu mēģinājumos un pulciņu nodarbībās kultūras namā. Šo 
laipu ikdienā izmanto zemnieku saimniecības Ošāni strādnieki, ejot uz darbu piena ražošanas 
kompleksā. 

Projekta mēŗķis ir sniegt 20 bērniem no Viesītes novada saturīgi 
un interesanti pavadīt daļu no vasaras brīvalika. Tā kā ne visiem 
bērniem ir iespēja apmekāt maksas nometes, tad šis projekts 
lieliski atrisina šo problēmu. Bērniem bija iespēja bez maksas 
divas dienas piedalīties nometnē. Bērni devās pārgājienā, 
apgūstot izdzīvošanas iemaņas dabā, izgatavoja plostu, kuru arī 
izmēģināja, veica dažādus uzdevumus un piedalījās peintbola 
spēlē. 

Vecā Stendera dārgumu sala

Projekts sekmē Augšzemes jeb Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona 
sēliskās identitātes lomu Zemgalē, informējot un rosinot 
vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, atbalstot 
un iesaistot vietējo sabiedrību vienojošos pasākumos. 
Šī projekta uzdevums ir organizēt Sēļu Kluba avīzes radošos 
izbraukuma seminārus, apvienojot biedrības biedrus un vietējos 
iedzīvotājus konkrētām aktivitātēm, kas izceļ īpašās personības, 
kultūrvietas un tos, kas glabā un popularizē šo vērtību. Pēc šo 
apmācību semināriem, kas ietver sevī materiālu vākšanu, iznāks 
izdevums Sēļu Kluba avīze. 

Izaicini sevi šajā vasarā

FOTOGRĀFIJAS IZGLĪTĪBAS CENTRS

Fotokursi:
• Ievads fotogrāfijā 
• Foto tehnoloģijas
• Radošā fotogrāfija
• Datorapstrāde (Lightroom, Photoshop)
• Filmu fotogrāfija

Foto laboratorija: 
• Foto filmu attīstīšana
• Foto izgatavošana
• Foto negatīvu skenēšana
• Arhīvu digitalizēšana

Foto remonts, konsultācijas, semināri

Rīgā, F.Sadovņikova 39
www.fototelpa.lv
info@fototelpa.lv

facebook.com/fototelpa
youtube.com/fototelpa

FOTOTELPAIzglītība  
fotogrāfiem  
kopš 2014
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