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Sabiedrība ar dvēseli 
Iedzīvotāji veido savu vidi 

15. 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.
2021. gada izdevums latviešu valodā atspoguļo  
 „Sabiedrība ar dvēseli – latvija”  2020. gada  
konkursu piecpadsmito gadskārtu latvijā.

1. vāks, Solveiga Smilškalne un Renāte Rūrāne, 
JmS Zasas filiāles 2.klases audzēknes ar pašu 
veidotiem krūzīšu gleznojumiem. 
Jēkabpils novada biedrība “Sēļu pūrs”,  
projekts – PadZeRIeS no StāStu kRūZeS!
Fotogrāfijas autore: anda Svarāne
nominācija:    2020. gada Sdl konkursa  
  labākaIS FotoattēlS

Iespiests tipogrāfijā:  
SIa „daRdedZe HologRāFIJa” 
 
metiens: 750 eksemplāri
ISSn: 1574-2083

Gints Kaminskis
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2021. gada 19.martā, kas 
pieņemts attālināti, konkursa „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” nacionālo

balvu un titulu „2020.gada labākais projekts” žūrija piešķīra Rīgas 
plānošanas reģiona 1. vietas ieguvējam – Ķeguma novada Soroptimistu 

kluba  “Ogre-Ķegums” projektam “Velo laukuma izveide bērniem”.

Ar šādu pārliecību jau 15 gadus Latvijā norisinās kustība “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā 
aktīvi iedzīvotāji, saticīgi kaimiņi, vietējās kopienas un nevalstiskās organizācijas īsteno 
savas idejas apkārtējās vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Piedaloties projektu 
konkursā, iedzīvotāju grupas saņem atbalstu finansējuma veidā, taču iecerētie darbi 
jāpaveic pašu rokām un spēkiem.
No 2006. līdz 2014. gadam iedzīvotāju un kopienu centienus pilnveidot un uzlabot vietējo 
dzīves vidi atbalstīja Nīderlandes fonds “Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij” 
(KNHM) Latvijā. Deviņu gadu laikā KNHM finansiāli atbalstījis 1739 mazos projektus un 
ieguldījis Latvijas ekonomikā vairāk nekā divus miljonus eiro.
2015. gadā programmas vadību pārņēma pie Latvijas Pašvaldību savienības nodibinātā 
struktūrvienība – apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL), kurā apvienojušās 
vairāk nekā 50 pašvaldības. Tagad finansējumu iedzīvotāju projektiem piešķir pašvaldības 
– katra atbilstoši savam budžetam, vēlmēm un varēšanai, taču kustības mērķis palicis 
nemainīgs – nodrošināt KNHM ideju pēctecību Latvijā, organizējot ikgadējus konkursus 
un mudinot iedzīvotājus īstenot tieši tos darbus un darbiņus, kas katrā vietā tobrīd ir 
vissvarīgākie. Un, lai cik nenozīmīga varētu likties kāda atpūtas soliņa uzstādīšana, 
neliela spēļu laukuma iekārtošana vai kāds cits mazais darbiņš, kopā salikti, tie veido 
mūsu valsti un mūs pašus.
Ar kustību “Sabiedrība ar dvēseli” saistās vēl divas skaistas tradīcijas – ierasts, ka 
katru pavasari “dvēseliskākās” pašvaldības tiekas Vislatvijas mazo projektu īstenotāju 
salidojumā jeb kopāsanākšanas pasākumā, kurā izvērtē un apbalvo aizvadītā gada 
labākos projektus un dalās pieredzē un priekā par paveikto. Pērn apvienības SDL pasākums 
notika 7. martā Bauskas novada Īslīcē. Šogad Covid-19 pandēmija ieviesusi korekcijas, un 
sanākt kopā diemžēl nedrīkstam.
Taču Covids nav ietekmējis otru labo tradīciju – ik gadu izdot žurnālu “Sabiedrība ar dvēseli”, 
kurā tiek apkopota informācija par visu SDL aktivitātēs iesaistīto pašvaldību īstenotajiem 
projektiem iepriekšējā gadā. Pārlapojot iepriekšējo 14 gadu žurnālus, pārņem patiess 
prieks un lepnums par mūsu iedzīvotāju veikumu, ko spējuši simtiem entuziastu ar 
nelieliem finanšu līdzekļiem. Visā valstī īstenotas ļoti dažādas idejas – veidoti apstādījumi 
un labiekārtoti pagalmi, izbūvētas estrādes un sporta laukumi, ierīkotas bērnu rotaļu 
vietas un labiekārtotas peldvietas, šūti tērpi un paveikts vēl daudzkas cits. Paldies, ka 
kopā darāt, jo tā top skaistāka mūsu Latvija un līdzatbildīgāki kļūst iedzīvotāji!
2021. gada žurnāls ir jubilejas izdevums – tas iznāk jau 15. reizi. To lasot, atkal varēsim 
priecāties par maziem un lielākiem jaunumiem Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un 
Pierīgas reģionā. Novēlu visiem lasītājiem gūt iedvesmu un kaut ko skaistu un noderīgu 
īstenot arī savā apkaimē ar savām rokām un draugu atbalstu!

Zinām paši, varam paši, darām paši – 
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Kurzemes 
plānošanas reģions

Kurzemes reģions aizņem 21% no Latvijas teritorijas platības. Kurzemes reģionā lielākais iedzīvotāju 
skaits koncentrējies pilsētās, kur ekonomiskā aktivitāte ir visaugstākā. Reģions ir bagāts ar nozīmīgiem 
kultūrvēsturiskajiem areāliem un unikāliem arhitektūras un mākslas pieminekļiem. Reģionu raksturo arī 
senie etnogrāfiskie novadi. Kurzemes reģionā saglabājušās gan teritorijas ar izcilu sugu, biotopu un ainavu 
daudzveidību, gan teritorijas ar augstu estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, un šīs vērtības ir 
priekšnoteikums reģiona ekonomikas attīstībai.

LPS apvienībā “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.

2020. gadā Kurzemes reģionā ar milzīgu entuziasmu un atbildību  
tika realizēti 66 skaisti projekti – mūsu iedzīvotāju sapņi un ieceres. 

Šajos projektu konkursos tiek atbalstīti sabiedriski nozīmīgi, oriģināli un inovatīvi projekti un pasākumi, tādējādi 
veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību vispārējā novadu dzīvē. Īpaši svarīgi, ka projektos tiek 
iesaistīta jaunā paaudze, kura caur darbību iemācās cienīt savu apkārtni un tai piederošās vērtības. Galvenais 
uzsvars visos projektos ir uz to, ko var izdarīt paši, un, ja ir iespēja un darītprieks, kas aizrauj vēl citus cilvēkus, tad 
gandarījums un lepnums par paveikto ir milzīgs visiem kopā.

 
Kuldīgas novada  

Biedrība “Mākslas un tehnoloģiju centrs“, 
projekts –

 Kuldīgas MāKslas festivāls 

izveidots jauns  radošs, sabiedriski 
nozīmīgs, oriģināls un inovatīvs  
ielu mākslas festivāls Kuldīgā.

Kuldīgas novada  
 Projekta grupa “Inženieri”, 

 projekts – 

IdeālaIs gala mērķIs 2 

Tika sakopta apkārtējā teritorija, 
izstrādāts projekts un uz esošā asfalta 
laukuma virsmas uzklāts horizontālais 

marķējums un ceļa satiksmes trases 
zīmējumi. Izgatavoja un uzstādīja ceļa 

satiksmes zīmes, parka soliņus un  
informācijas stendu.

 
Ventspils novada   

Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds”, 
projekts –

KarātaVu KalNa labieKārtošaNa

Zlēku ciemā īstenoja projektu un  
Karātavu kalnā šobrīd ir izveidots 

atpūtas parks ar vides objektiem Fēnikss 
un Visuma acs un pastaigu taka. Zlēku 
atpūtas parks veidots kā piemineklis 

cilvēkiem ar īpašām spējām.

lpp. Pašvaldība
Projekti, skaits Finansējums, eiro

Pieteikti Realizēti Pašvaldība Iedzīvotāji
4 Aizputes novads 6 6 5 218 1 112
5 Alsungas novads 6 4 1 823
6 Kuldīgas novads 47 39 28 000 5 500

10 Skrundas novads 9 2 4 339 410
12 Vaiņodes novads 7 4 2 540 1 249
12 Ventspils novads 12 11 8 798 4 955

Kurzemes PR kopā: 87 66 50 718 13 226

6 137

LPS apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” iedzīvotāju 
iniciatīvas konkursu mērķis ir radīt sakārtotu un uzlabotu apkārtējo 
publisko vidi Jūsu apkārtnē. Šādi konkursi sekmē iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu, paredzot viņu iesaistīšanos un līdzdalību 
projektu īstenošanā. Kurzemes plānošanas reģionā katram no 
atbalstītajiem projektiem tiek piešķirts līdz 800 eiro liels pašvaldību 
līdzfinansējums. 
Šis konkurss ir ieguvis lielu popularitāti Kurzemē un īpaši Kuldīgas 
novadā, kur tiek realizēta lielākā daļa no visiem projektiem.

Veicināšanas balvas piešķirtas:

Terēza Strauta
Kurzemes  reģiona koordinatore

Vaiņodes novada  
Vaiņodes baptistu draudzes  

projektam – 

SVēTdIenAS SKolAS VIeTAS 
lAbIeKāRTošAnA, uzSTādoT TeRASI 

Tā būs lieliska vieta, kur organizēt 
tikšanos ar pusaudžiem un jauniešiem 

nedēļas vakaros.

Skrundas novada nīkrāces pagasta neformālas iedzīvotāju grupas projektam –  

PASTAIgu un ATPūTAS PARKS “lAbIRInTS” 
Izveidotajā parkā ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar basām kājām izbaudīt 

sajūtu taku un caur apšu birzs labirintu nonākt atpūtas zonā.

Aizputes novada  
biedrības “Kodols”projektam – 

būT VeSelIem VIngRojoT,  
SPoRTojoT un IzglīTojoTIeS!

Kazdangas kultūrvide ar skaisto muižas 
parku, dzirnezeru rosina iedzīvotājus 

būt aktīviem, sportot, doties dabā. 
nūjošana, skriešana, orientēšanās un 

sporta spēles ir mūsu hobijs.

104
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Aizputes   
novads

Aizputes novada radošie un darbīgie cilvēki iesaistās savas dzīves veidošanā, tāpēc novada pašvaldība jau 
daudzus gadus pēc kārtas rīko projektu konkursu novada NVO. 2019.gadā biedrības iesniedza 6 projektus, kam 
piešķīra finansējumu 5 218 eiro apmērā. Iepriecina, ka projekta aktivitātēs iesaistās dažādu paaudžu cilvēki.
Ar pašvaldības atbalstu iedzīvotāji noorganizēja kultūras, izglītojošus un sporta pasākumus, vadīja 
volejbola spēles un makšķerēšanas sacensības; labiekārtoja publiski pieejamas teritorijas; izveidoja 
orientēšanās poligonus Kazdangas muižas parkā un Misiņkalnā; sakārtoja vidi pie Cīravas PII “Pīlādzītis”, 
padarot ar sienas gleznojumiem vizuāli pievilcīgu bijušās katlu mājas ēku; izveidoja jaunu vides objektu 
–skulptūru “Makšķernieks Jančuks” Cīravā; noorganizēja 6.Starptautisko koka restaurācijas darbnīcu 
Aizputē; izveidoja vides objektu “Ziedu mazbānītis”, lai pievērstu uzmanību Aizputes vēsturei.

Cīravas pagasta attīstības biedrības projekta mērķis – sakārtojot 
un ar sienas gleznojumiem padarot vizuāli pievilcīgu PII 
“Pīlādzītis” bijušās katlu mājas ēku, uzlabot ikdienas gaitu un 
brīvā laika pavadīšanas kvalitāti.

Biedrības Kodols projekta mērķis - Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,  gan 
izglītojot  par veselīga uztura un  kustības nozīmi, bezatkritumu saimniekošanu 
un dabas vērtībām, gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju aktīvi darboties sporta 
aktivitātēs dažāda vecuma Aizputes novada un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, 
tādējādi popularizējot Aizputes novada iedzīvotājus - kā sportiski aktīvus, tīras vides  
atbalstītājus – Latvijā.

Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties!

Projekts realizēts Kazdangā. Tajā aktīvi iesaistījās dažādu 
paaudžu iedzīvotāji no Aizputes un kaimiņu novadiem. 
Kazdangas kultūrvide ar skaisto muižas parku, Dzirnezeru 
rosina iedzīvotājus būt aktīviem, sportot, doties dabā. 
Nūjošana, skriešana, orientēšanās, sporta spēles ir kļuvuši par 
hobiju.
Aktivitātes bija ļoti daudzveidīgas: vingrošanas nodarbības, 
veselības diena, Dabas skolas nodarbības ar ornitologu Ritvaru 
Rekmani, makšķerēšanas sacensības, volejbola turnīrs Es par 
volejbolu, veloorientēšanās brauciens pa Kazdangas pagastu, 
praktiskās nodarbības veļas pulvera izgatavošanā.

Projekts tika realizēts Cīravā. Tā rezultātā ir izveidots ainavas 
gleznojums uz ēkas, kas atrodas pie Cīravas PII “Pīlādzītis”, 
radot unikālu vides noformējumu, papildinot un izceļot tūristu 
iecienītā ciemata piedāvājumu. Gleznojumi sagādā prieku 
vairāk kā 50 Cīravas bērnudārza bērniem. Ciemata vide ir 
padarīta priecīgāka un krāsaināka, sadarbojoties cilvēkiem, 
videi un mākslai.
Sienu gleznās iekļauta Cīravas ainava ar pili, dīķi, parku, 
dzirnavām. Ilgus gadus kalpojusi par bērnudārza katlumāju, 
ēka ir padarīta pievilcīga no ārpuses, un sniedz pozitīvas 
emocijas gan vietējiem 1053 iedzīvotājiem, gan daudziem 
ciemiņiem. Gleznojumos redzama daba, apliecinot, ka Cīrava 
kļuvusi populāra ar dabas tūrismu.
Lai uzsāktu darbu pie apgleznošanas, ēkas fasādei tika noņemts 
apmetums, kā arī nomainītas koka daļas jumta vēju kastēm un 
korei. Darbus organizēja biedrība sadarbībā ar Cīravas pagasta 
pārvaldi. Ēka ir pārtapusi par jaunu apskates objektu, rosinot 
tālāk domāt jaunas idejas tūrisma piedāvājuma attīstībai. Ēkā 
plānots ierīkot dabas izziņas istabu vai darbnīcu.
Gleznojumu autors ir mākslinieks Imants Liepiņš, kurš ir 
apgleznojis ēku sienas pirmsskolu iestādēs un Grobiņas 
doktorātā, un zīmējis tematiskas ilustrācijas bērnu grāmatām.

Lai acīm prieks

Biedrības ZERO WASTE Latvija pārstāve Laura Starostina 
stāstīja par tīras vides saglabāšanu, par ieguvumiem, dzīvojot 
bez atkritumiem.
Dabas skolas nodarbībās bērni mācījās par zivju uzbūvi un 
daudzveidību, vēroja zvēru pēdas, mācījās būvēt kukaiņu 
māju. Velobraucienā un veloturnīrā piedalījās pa 8 komandām. 
Pasākumos piedalījās daudzas ģimenes, bija jūtama kopība 
un atbalsts. Projekts deva iedzīvotājiem impulsu gan vides 
iepazīšanai un saudzēšanai, gan aktīvai sportiskai ikdienai. 
aktivitātēs.
Kopā projektā piedalījās vairāk kā 100 iedzīvotāji. Visas 
aktivitātes vadīja pieci novada jaunieši.

Alsungas novads

Mazo projektu konkurss “Mēs-Alsungai!” katru gadu Alsungas iedzīvotājiem ir gaidīts notikums, jo tieši šis 
projektu konkurss dažādu grupu aktīvākajiem dalībniekiem ļauj īstenot mazākas un reizēm lielākas ieceres, 
kuras radušās, lai veidotu sakoptāku, patīkamāku un funkcionālāku vidi ne tikai vietējo iedzīvotāju labklājības 
veicināšanai, bet arī mūsu mazā novada viesiem. Galvenais šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes un Alsungas novada 
apkārtējās vides uzlabošanos, kas līdz šim ir lieliski izdevies.

Agnese Jonele, Alsungas novada domes projektu vadītāja

Skola – visforšākā vieta mācībām
Projekta īstenotājs – Viedā ciema rīcības grupa. Šī projekta mērķis bija uzlabot 
Alsungas vidusskolas fizisko vidi, lai tā būtu skolēniem draudzīga, vienlaikus kalpojot 
kā mācīšanās līdzeklis.
Projekta ietvaros uz skolas kāpnēm tika izvietotas mācīšanos veicinošas uzlīmes – 
pieklājības frāzes, vārdu locījumi latviešu valodā, nedēļas dienu nosaukumi latviešu, 
angļu un krievu valodā, reizrēķins un matemātiski salīdzinājumi - daļas, procenti un 
skaitļi ar komatiem. Uz vienas no skolas iekštelpu sienām tika izveidota laika līnija, 
tajā ir iekļauti fakti par Alsungas un suitu vēsturi, kā arī izgudrojumi un atklājumi, 
un nozīmīgi notikumi pasaules vēsturē un kultūrā. Laika līniju skolēniem ir iespēja 
papildināt dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Skolas foajē interjers ar uzlīmēm tika 
papildināts tā, lai tiktu veicinātas sākumskolas skolēnu fiziskās aktivitātes. Uz grīdas 
tika izveidotas klasītes, līdzsvara līnija un lēkšanas pēdiņas, kā arī lēkājamais alfabēts. 
Kā pēdējā aktivitāte šī projekta ietvaros bija angļu valodas kabineta pārveidošana. 

Šajā mācību telpā tika izveidota neformāla mācīšanos 
atbalstoša vide, pārkārtojot klases telpu un izvietojot tajā 
galdus un ķebļus grupu darbam, pufus un mazākus galdiņus, 
kā arī paklāju individuālām mācībām vai neformālām sarunām 
angļu valodā.



7Sabiedrība ar dvēSeli – latvija6 Kurzemes plānošanas reģions

Kuldīgas   
novads

Šogad pašvaldības organizētā iedzīvotāju iniciatīvas konkursa “Darīsim paši” ietvaros tika saņemti vairāk kā 
50 projektu iesniegumi gan no pilsētnieku, gan pagastu aktīvajiem ļaudīm. Iedzīvotāji parasti ir vienlīdz aktīvi 
un idejām un iniciatīvām pilni gan pilsētā, gan pagastos. Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, remontētas kāpņu 
telpas, atjaunoti logi un durvis, 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. 
Kopš 2006. gada, kad konkurss tika aizsākts Kuldīgas novadā, jau ir īstenoti vairāk kā 500 dažādi projekti.  
Ir jauki novērot, ka daudzi projekti tiek turpināti, vai projektu veicēji realizē dažādus projektus vairākus gadus 
pēc kārtas.

Biedrība Mākslas un tehnoloģiju centrs 
(koordinators, Artis Gustovskis) šogad 
turpināja pagājušā gadā iesākto Kuldīgas māju 
sienu apgleznošanu. Tika sasniegts un īstenots 
projekta mērķis – izveidot jaunu radošo 
sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu 
ielu mākslas festivālu Kuldīgā, kas paredz ar 
profesionālu mākslinieku palīdzību apgleznot 
māju sienas jaunajā Kuldīgas pilsētas daļā, kā 
rezultātā Kuldīga izveidotos par savdabīgu 
brīvdabas mākslas telpu. 

Starptautiskais Kuldīgas Mākslas festivāls

Izsludinātajā starptautiskā konkursā bija pieteikušies vairāk kā 
47 mākslinieki, no kuriem tika atlasīti 12 visatbilstošākie Kuldīgas 
mākslas festivālam, tomēr, sakarā ar globālajo COVID-19 pandēmiju, 
tika slēgti avioreisi un ārvalstu robežas, no ārzemju māksliniekiem 
šogad ieradās tikai Spānijas pārstāve, bet projekta vadība ātri 
noreaģēja un dažu trūkstošo mākslinieku vietā atrada māksliniekus 
Latvijas Mākslas Akadēmijā, rezultātā tika apgleznotas septiņas māju 
sienas. Sasniegtais rezultāts ir labāks nekā tika gaidīts, īpaši tāpēc, ka 
Kuldīgas iedzīvotājos ir dzimusi milzu interese par neglīto žogu, katlu 
māju un citu ēku apgleznošanu. Šis ir viens no retajiem pasākumiem-
festivāliem, kas ir tā teikt COVID-draudzīgs un neatkarīgs pasākums, 
jo atbilst visiem ierobežojumiem - katrs mākslinieks strādā viens 
brīvā dabā ar savu sienu, bet gleznojumu apmeklētāji apmeklē sienu 
gleznojumus divatā vai ģimenes lokā brīvdabā ievērojot distanci. 

Projekta grupa Inženieri Pelčos izveidoja lapeni ar jumta 
segumu, lai atpūtas vieta būtu piemērota dažādiem 
laikapstākļiem. Šī teritorija ir privāta, taču tur notiek publiski 
pasākumi, un tā ir izpelnījusies lielu atsaucību no pagasta 
iedzīvotājiem, tur rīkojot svinības, bērnu dārzu izlaidumus, 
svētkus ģimenes lokā. Lielā mērā tieši no vietējo iedzīvotāju 
atsaucības un ieteikumiem arī tapa šis projekts. Tika uzstādītas 
šūpoles, kas lieliski papildina ainavu un sniedz apmeklētājiem 
iespēju šūpoties pašā dīķa malā. Tika ierīkota jauna ugunskura 
vieta, lai atpūtas vieta būtu piemērota arī lielākām cilvēku 
grupām, un visiem būtu pieeja ugunskuram. 

Ideālais gala mērķis 2
Galda un solu izveide, lai atpūtas vietā pikniku varētu organizēt 
vai nu vairākas kompānijas, vai lielākas cilvēku grupas, Nojumu 
ar jumtu, kas ļautu tur pavadīt laiku. Projekta komandas darbs 
bija labi organizēts un saliedējošs. Puiši plānoja un risināja 
konstrukciju jautājumus, savukārt meitenes piestrādāja pie 
vizuālā noformējuma – objektu integrēšanu apkārtējā vidē, 
dizaina, krāsojuma. Projektu koordinēja Uģis Pelčers. Komandas 
dalībnieki atzīst, ka projekts realizēts ļoti veiksmīgi un rezultāts 
ir vēl labāks, kā sākotnēji plānots. Vides objekts lieliski iederas 
apkārtējā ainavā – papildina viens otru. Pagasta iedzīvotāji ir 
ļoti apmierināti un pateicīgi par šādas vietas izveidi.

Gudenieku mednieku klubs savā mednieku mājas teritorijā 
veica vecā jumta seguma demontāžu, izgatavoja jaunu 
konstrukciju un uzklāja jaunu jumta segumu, veica medījumu 
uzglabāšanas telpas siltināšanu un hermetizāciju, izveidoja 
elektroinstalācijas, plauktu un pakarināmo izvietošanu un telpas 
labiekārtošanu. Lielākā daļa kluba dalībnieku tika iesaistīti 
pie vecā jumta noņemšanas un elektrības kabeļa ierakšanas. 
Cita grupa izgatavoja un uzstādīja durvis, bija dalībnieki, kas 
mācēja uzmūrēt atbalsta sienu. Oriģinālo uzrakstu Dzesētava 
arī izgatavoja pašu biedri. Darbus koordinēja Artis Trumpelis.

Gudenieku mednieku mājas medījumu produkcijas uzglabāšanas telpas izveide
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Grupa Ābeļciema kopiena iekārtoja peldētavu Pelču pagasta Ābeļciemā. Viss tika 
paveikts talku veidā. Tika uzstādīti pakāpieni lēzenai noiešanai, salabota trepīšu vieta, 
uzstādīti soliņi, attīrīta Ventas krasta zona. Sievietes palīdzēja ar krasta un teritorijas 
sakopšanu, grants vešanu. Savukārt vīrieši vairāk nodarbojās ar būvniecības lietām 
– soliņu un trepju izveidi. Vietējā pensionāre Zigrīda laipni atvēlēja pagarinātāju ar 
elektrības pieslēgumu, lai vīrieši varētu strādāt uz vietas – slīpēt, zāģēt, urbt. Darbus 
koordinēja Baiba Mežiņa. Rezultāts ir brīnišķīgs, un daudzi vietējie iedzīvotāji par to ir 
izteikušies pozitīvi. Talku rezultātā ir izveidojusies draudzīga vietējā kopiena, kas jau 
domā par nākamo projektu.

Ābeļciema peldētavas labiekārtošana

Projekta grupa Rokas darba nebijās turpināja labiekārtot 
pagājušā gadā uzcelto lapenīti pie Ūdru kapiem Gudenieku 
pagasta Basos. Tika labiekārtota kapsēta un izdarīti papildus 
darbi, par kuriem ideja radās procesa gaitā. Ļoti nepieciešams 
kapos bija ūdens, tāpēc tika iegādāts un uzstādīts 1t konteiners 
ūdenim, iegādāti darbarīki kopējai lietošanai kapu apkopšanai, 
izgatavots ozolkoka krusts. Darbu laikā radās ierosinājums pēc 
jaunas Kristus figūriņas. Kā rezultātā Kuldīgas Sv. Trīsvienības 
Romas katoļu baznīcas priesteris Vjačeslavs Bogdanovs 
to atveda no Polijas. Projektu koordinēja Iveta Stebule. 
Rezultāti iepriecināja ne tikai darba grupu, bet arī kapusvētku 
apmeklētājus. 

Mūsu senči, līdzgaitnieki
Ūdru kapsēta ir viena no retajām kapsētām Latvijā, kurā piekopj 
senas katoļu tradīcijas – doties procesijā apkārt kapsētai. Šo 
seno tradīciju kopšana piesaista vairāk cilvēku. Kapusvētkos 
krusts tika iesvētīts, un krusta pakājē tika dota Dieva svētība arī 
bērniem, kas arī ir šīs kapsētas šādu svētku tradīcija.

Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze uzbūvēja jaunu šķūnīti 
baznīcas teritorijā. Realizējot projektu nācās pamainīt tā 
sākotnējo ieceri, kuras rezultātā šķūnītis tapa no dēļiem, 
nevis saplākšņiem. Vajadzēja sakārtot teritoriju, lai tas būtu 
iespējams. Bija jānovāc milzīgs celms, kas ļoti apgrūtināja 
projekta īstenošanas gaitu.  

Šķūnīša izbūve pie baznīcas saimniecisko lietu novietošanai

Bija nepieciešams piesaistīt tehniku – traktoru, ko palīdzēja 
izdarīt Raimonds Rudzītis ar savu tehniku. Uzrunātie neatteica 
palīdzību bez atlīdzības. Liels bija arī Turlavas pagasta 
pārvaldes atbalsts Darbus koordinēja Velta Krūmiņa. Projekta 
veicēji ir ļoti apmierināti ar paveikto, jo beidzot ir viena vieta, 
kur var nolikt visu nepieciešamo. Arī cilvēki no malas saka, ka 
tā ir ļoti vajadzīga lieta.
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Skrundas   
novads

Projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” ietvaros tika finansiāli atbalstītas iedzīvotāju idejas, kuras paredz 
uzlabot un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Projektiem kopējais pieejamais finansējuma apjoms tika noteikts 5000 eiro. Līdzekļi projektiem tika sadalīti 
konkursa kārtībā, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta 
realizācijai pieejamais pašvaldības atbalsts – līdz 500 eiro. Pavisam tika saņemti 11 projektu pieteikumi no 
biedrībām un neformālām iedzīvotāju grupām. No tiem īstenoti tika 9 projekti visdažādākajās jomās, sākot ar 
atpūtas parka, pastaigu takas izveidi, peldvietas labiekārtošanu, līdz bērnu rotaļu laukuma un veļas žāvētavu 
ierīkošanai.

Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa (kopumā 27 
dalībnieki) Nīkrāces pagastā izveidoja pastaigu un atpūtas 
parku Labirints.
Projekta laikā darba grupas dalībnieki veica katram uzticētos 
pienākumus. Tika izpļauta aizaugusī  teritorija, izzāģēti liekie 
un sausie koki, sagādāti materiāli, lai var izgatavot atkritumu 
tvertnes, sagādāti materiāli akmens labirintam un baskāju 
takai. Tika izgatavots foto rāmis un izveidota malkas novietne.  
Vienpadsmit personas atbalstīja projektu ar savām artavām 
ziedojot nepieciešamās lietas, lai projekts tiktu realizēts.

Pastaigu un atpūtas parks “Labirints”

Biedrība SOMA īstenoja projektu Krāsu spēles uz asfalta. 
Biedrības darbība ir saistīta ar sabiedrības izglītošanu un 
sabiedriskām aktivitātēm. Projekta mērķis bija radīt vidi 
bērniem aktīvai laika pavadīšanai, spēlējot krāsu spēles 
uz asfalta. Projekts tika īstenots Skrundas vidusskolas 
sporta laukumā, dodot iespēju dažāda vecuma bērniem 
un pusaudžiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties āra 
aktivitātēs. Ir uzzīmētas 9 krāsu spēles uz sporta laukuma 
asfalta. Projektā nedaudz pamainījām pozīcijas, jo speciālisti 
ieteica nelikt gruntēšanas krāsu, tāpēc tika iegādātas 2 lielas 
kastes, kurās varēja salikt nepieciešamos spēles elementus.

Krāsu spēles uz asfalta

Projektu īstenoja 5 biedrības biedri, kuri ar savu brīvprātīgo 
darbu uzzīmēja 9 spēles uz asfalta. Kā stāsta biedrības 
pārstāvji: “Sākumā tika sagatavoti trafareti – cipari, pēdiņas. 
Tad sekoja mērīšanas darbi. Pēcāk zīmējumi. Jā, mums bija 
ārējie apstākļi, kas traucēja projekta īstenošanu. Tie bija 
riteņbraucēji, kuriem šķita interesanti ar riteņiem pabraukāt 
pa uzzīmētajām spēlēm. Problēma bija tā, ka krāsa un 
laka tik ātri nenožuva. Bijām pat spiesti 3. reizi pārklāt ar 
krāsu, lai nodzēstu riepu nospiedumus. Tādēļ arī nopirkām 
norobežojošo lenti, ar kuru ierobežojām nokrāsotos 
laukumus”.

Izveidotajā parkā ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar 
basām kājām izbaudīt sajūtu taku un caur apšu birzs labirintu 
nonākt atpūtas zonā. Ir izveidota ugunskura vieta, malkas 
novietne, soliņi, atkritumu tvertnes, informācijas norādes un 
galds ar soliem. Teritorija ir apzaļumota. Papildus plānotajām 
aktivitātēm ir īstenotas vēl citas lietas, kas nebija paredzētas 
projektā.
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Ventspils  novads

Biedrība Vāzuve Vārves pagasta Ventavas ciemā Zūru 
pamatskolas iekšpagalmā izvietoja nojumi – zaļo klasi. 
Projekta vadītājs – sporta skolotājs Aivars Čaklis. 
Zaļā klase uzstādīta, lai nodrošinātu Zūru pamatskolas skolēniem 
iespējas apgūt mācību vielu ārpus telpām, svaigā gaisā. 
Tāpat nojume ārpus mācību laika ir pieejama ikvienam skolas 
sporta laukuma apmeklētājam – pagasta iedzīvotājam, kas 
ieradies sporta laukumā aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. 
Nojumi iespējams izmantot kā atpūtas vietu.

Nodibinājums Zlēku attīstības fonds Zlēku ciemā īstenoja 
projektu Karātavu kalna labiekārtošana. Projekta vadītāja 
– Inita Vekmane. No Zlēku muižas uz austrumiem atrodas 
Karātavu kalns, kas reiz bijis senču svētvieta – elku vieta. 
Senatnē šī vieta bijusi pilskalns. Vēlākos laikos krustneši un 
muižkungi to pārvērta par soda vietu, lai ar savām baisajām 
darbībām atbaidītu cilvēkus no tā. Kalnā aug vareni dižkoki. 
Tas ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis. 

Karātavu kalna labiekārtošana

Zaļā klase

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. 

Vaiņodes baptistu draudzes dievkalpojumi un svētdienas skola notiek katru svētdienu un ir pieejami 
ikvienam Vaiņodes iedzīvotājam. Svētdienas skola veido izpratni par vērtībām.

Svētdienas skolas vietas labiekārtošana, uzstādot terasi

Biedrība Noras Nams Puzes pagasta Blāzmas ciemā 
īstenoja projektu Jaunieši sporto Puzē. Projekta vadītāja 
Sanita Rozenberga. Projekta mērķis bija vairot Puzes 
pagasta jaunākās paaudzes sportotgribu svaigā gaisā, 
kā arī veikt ieguldījumu bērnu un jauniešu veselības 
uzlabošanā, veicinot viņu aktīvu darbošanos pašu mājas 
pagalmā. 
Projekta ietvaros Blāzmas ciema daudzdzīvokļu māju 
pagalmā izvietoti futbola vārti, kā arī iegādāts cits sporta 
inventārs, piemēram, bumbas, badmintona raketes u.c., 
lai ikvienam būtu nodrošinātas iespējas pavadīt aktīvi 
laiku drošā, ērti pieejamā un sakoptā vidē. 
Projekts ir kā turpinājums jau iepriekš veiktajiem 
biedrības uzlabojumiem šajā pagalmā, kad tika veidots 
rotaļu laukums, kā arī sakopti pagalmi.

Jaunieši sporto Puzē

Karātavu kalnā šobrīd ir izveidots atpūtas parks ar vides 
objektiem Fēnikss un Visuma acs un pastaigu taka. Zlēku 
atpūtas parks veidots kā piemineklis cilvēkiem ar īpašām 
spējām. Kalnā zlēcinieki nereti organizē dažādus kultūras 
pasākumus, piemēram, dzejas dienas. Projekta ietvaros 
nodibinājums ir turpinājis pilnveidot Karātavu kalnu – ir 
uzstādīts informatīvais stends, kurā lasāms stāsts par šo īpašo 
vietu. Pastaigu takas galapunktos izvietotas virziena norādes. 
Atjaunoti vides objekti un soli parka apmeklētājiem. Kā jauns 
vides objekts izvietots koka fotorāmis, kur iemūžināt parka 
apmeklētājus, tādejādi veicinot parka atpazīstamību un 
godājot tā piemiņu.

Ventspils novads, ko veido 12 pagasti un 1 pilsēta, atrodas Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē - krasta 
līnija gar jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā. 64% no visas teritorijas aizņem meži. Bagātīgo dabas vērtību 
iespaidā Ventspils novadu varam saukt par neskartas dabas oāzi un videi draudzīga tūrisma galamērķi.
Baltvāciešu celtās muižas, pilis un baznīcas ar unikāliem sakrālās mākslas darbiem ir būtiskas kultūras un 
vēstures bagātības. Ventspils novads ir arī vieta, kur satiekas suitu un lībiešu dzīvesziņa un tradīcijas. Jūrkalnes 
pagasts ietilpst suitu kultūrtelpā, kas kopš 2009. gada iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā. Tārgales un Ances pagasti iekļauti kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts” jeb Līvõd Rānda.

Mēs uzskatām, ka Ventspils novada iedzīvotāji un apmeklētāji ir dabas bagātību mīļotāji, aktīvā tūrisma piekritēji un kultūras 
mantojuma pazinēji, kas ciena un atbildīgi izmanto Ventspils novada bagātības.  Arī nevalstiskās organizācijas ir devušas savu artavu 
mūsu bagātību spodrināšanā, vērtību saglabāšanā un savas dzīves un atpūtas vides uzlabošanā. 2020. gadā pašvaldības organizēta 
projektu konkursa “Mēs savā novadā” ietvaros biedrības un nodibinājumi ir īstenojuši 12 projektus, kuru ietvaros atjaunotas vēsturiskas 
vērtības, labiekārtotas publiskas teritorijas, t.sk. daudzdzīvokļu māju pagalmi, pastaigu takas, uzlaboti vides objekti, izvietoti 
informatīvie stendi un veiktas vēl dažādas vērtīgas aktivitātes, lai mēs vēl vairāk varētu lepoties ar savu novadu.

Ik svētdienu dievkalpojuma laikā notiek nodarbības bērniem 
un jauniešiem. Šīs nodarbības vidēji apmeklē 30 bērni un 
jaunieši. Katrā vecumā bērniem ir citas intereses, citas 
aktualitātes, un arī izpratne.  Desmit gadu laikā, sadarbojoties 
ar dažādām organizācijām un vietējo pašvaldību, vasaras 
mēnešos draudzes teritorijā ir notikušas nometnes bērniem 
un jauniešiem, kuras vienmēr bija kupli apmeklētas.
Iegūtā terase ar pašvaldības atbalstu caur projektu Darīsim 
paši domāta bērnu ērtībām, lai svinot svētkus, draudzējoties, 
spēlējot spēles, klausoties Bībeles stāstus  un darbojoties 
radoši sevišķi vasaras mēnešos ir iegūta papildus vieta, kur 
netraucēti darboties.
Vaiņodes baptistu draudzes svētdienas skolas skolotāja 
Sandra Purmale saka: Ticam, ka tā būs lieliska vieta, kur 
organizēt tikšanos ar pusaudžiem un jauniešiem nedēļas 
vakaros. Vislielākais prieks ir arī mums skolotājiem, ka bērni 
nevar sagaidīt kārtējo svētdienas skolas nodarbību, kad to 
varēs pavadīt laukā, svaigā gaisā, glīti uzbūvētā terasē.
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Aglonas, Dagdas, Krāslavas, Līvānu un Riebiņu novados ir pašvaldības, kuras Latgales plānošanas reģionā īsteno 
biedrības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” idejas, filozofiju, sapņus un darbus. Vispirms gribētu teikt vislielāko 
paldies visu šo pašvaldību vadītājiem, kuri saprot iedzīvotāju iesaistes idejas nozīmīgumu, otrkārt, milzīgs 
paldies šo pašvaldību darbiniekiem, kuriem informācijas sagatavošana, projektu izvērtēšana un daudzas citas 
aktivitātes ir liels ieguldījums “Sabiedrība ar dvēseli” ideju īstenošanā. Un, protams, PALDIES par uzdrīkstēšanos, 
enerģiju un darbu cilvēkiem, kuri vēlas ko paveikt vai uzlabot apkārtējā vidē, realizējot savus projektus.

Neraugoties uz to, ka aizvadītajā gadā, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ projektu īstenotājiem bija visai 
sarežģīts, Latgales iedzīvotāji paveikuši daudzus lieliskus projektus: izveidoti vairāki bērnu rotaļu laukumi, izdota 
grāmata, sakārtotas sakrālās ēkas, atpūtas un citas publiskas vietas, īstenoti labdarības un izglītojoši pasākumi.

2020. gadā Latgales plānošanas reģionā visās piecās pašvaldībās īstenoti 53 projekti, kopējais pašvaldību 
sniegtais finansējums bija 30 717 eiro, savukārt projektu īstenotāju piesaistītais līdzfinansējums 12 248 eiro. 

Jūs esat malači!
Apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” ir iestājušās piecas Latgales pašvaldības, bet, iespējams, ka ir arī 
citas, kas savā ikgadējā budžetā ieplāno līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu konkursu rīkošanai. Ikvienai pašvaldībai 
dalība biedrībā, kas darbojas Latvijas Pašvaldību savienības paspārnē, ir arī iespēja visai Latvijai parādīt, izcelt 
un pagodināt savus aktīvos iedzīvotājus un viņu īstenotās idejas, savukārt labāko projektu īstenotājiem – 
biedrībām vai iedzīvotāju iniciatīvas grupām katrā no šīm pašvaldībām - saņemt naudas vai veicināšanas balvas, 
gūt jaunas idejas, iedvesmu un veidot sadarbību ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

 
Krāslavas novada nereģistrēta 

iedzīvotāju grupa “Indras Romas katoļu 
baznīcas draudzes pārstāvji”, projekts –

 IndRas Romas Katoļu baznīcas 
centRālās Ieejas Kāpņu RenovācIja

projekta darbi veikti par godu baļbinovas 
(Indras) vissvētās trīsvienības Romas 

katoļu baznīcas pirmajam priesterim un 
moceklim vladislavam litauniekam.

Riebiņu novada  
iniciatīvas grupa ”Kaimiņi”,  

projekts – 

PRiecājies un sPēlējies  
KoPā aR dRaugu

uzstādīti jauni rotaļu laukuma elementi 
(tīkla piramīda, līdzsvara šūpoles,  

šūpoles – balansieris un šķēršļu taka)  
no dabai draudzīga materiāla - koka. 

 
Līvānu novada  

iedzīvotāju iniciatīvas grupa  
“Savam novadam”, projekts –

PieSkārienS

izzinošas spēles veidā iepazīstināti 
novada iedzīvotāji ar savu novadu,  
radīta alternatīva iespēja apceļot 

un izzināt savu novadu pandēmijas 
ierobežojumu laikā.

lpp. Pašvaldība
Projekti, skaits Finansējums, eiro

Pieteikti Realizēti Pašvaldība Iedzīvotāji
16 Aglonas novads 7 6 3 000 3 115
19 dagdas novads 9 9 4 327
20 Krāslavas novads 18 16 8 092 1 028
17 līvānu novads 16 8 6 898 7 055
18 Riebiņu novads 14 14 8 400 1 050

latgales PR kopā: 64 53 30 717 12 248

Es ļoti vēlos aicināt arī citas Latgales reģiona pašvaldības 
pievienoties šai kustībai “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”, jo tā ir 
iespēja aicināt sava novada vai pilsētas iedzīvotājus iesaistīties 
savas dzīves vides veidošanā, tā veicina spēju uzņemties atbildību, 
palīdz iedzīvotājiem īstenot idejas, sniedz iespēju sadarboties un 
veidot savstarpēju sapratni, uzticēšanos starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību. Jo kas tad ir pašvaldība, dome – tie arī ir iedzīvotāji. 
Un visi kopā mēs vēlamies veidot savu novadu/pilsētu sakoptāku, 
skaistāku un visu cilvēku labsajūtai pievilcīgāku vidi.

Veicināšanas balvas piešķirtas:

līvānu novada  
biedrības “baltā māja” 

projektam – 

KoPā VARAm
Projekta ietvaros biedrības telpās izveidoja 
pašpalīdzības un atbalsta punktu, ko vēlāk 
nosauca par “Trepīti”. šajā vietā ikviens var 
atstāt labdarībai labas, noderīgas mantas.

Krāslavas novada iedzīvotāju grupas “Radošie Krāslavai”, projektam –  

ATPūTAS VIeTAS lAbIeKāRTošAnA dAugAVAS KRASTā KAPlAVAS Ielā, KRāSlAVā 
Rēzeknes uzņēmējs Artūrs zeiļa ar mākslinieku Folkmaņu ģimenes atbalstu dāvāja 

Krāslavas pilsētai īpašu akmeni, kas savu vietu atrada daugavas krastā.

Aglonas novada  
iedzīvotāju iniciatīvas grupas 
”jaunaglonieši”projektam – 

jAunAglonAS PAgAlmIņš 
Pašu spēkiem tika uzbūvēta un uzstādīta 
lapene, iegādātas un uzstādītas šūpoles 
bērniem, atjaunota smilšu kaste, kā arī 

tika nokrāsoti un atjaunoti esošie rotaļu 
laukuma elementi.

Indra upeniece
latgales reģiona koordinatore

2017 18 2016

Latgales 
plānošanas reģions
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Aglonas novads

Aglonas novada Jaunaglonas ciema daudzdzīvokļu nama 
pagalms bija pavisam aizmirsts un nebija atjaunots no tā 
uzstādīšanas brīža. Lai Jaunaglonā uzlabotu dzīves kvalitāti 
bērniem un radītu pievilcīgu apkārtējo vidi, iniciatīvas grupa 
Jaunaglonieši projekta ietvaros labiekārtoja daudzdzīvokļu 
māju pagalmu. Pašu spēkiem tika uzbūvēta un uzstādīta 
lapene, iegādātas un uzstādītas šūpoles bērniem, atjaunota 
smilšu kaste, kā arī tika nokrāsoti un atjaunoti esošie rotaļu 
laukuma elementi. Labiekārtojot bērnu rotaļu laukumu, vecāki 
var justies droši par savu bērnu. Sakārtotais mājas pagalms 
priecē ne tiki daudzdzīvokļu māju, bet arī ciemata iedzīvotājus 
un ciemiņus. Tika organizētas talkas, pulcējot daudz 
talcinieku, protams, arī bērni ņēma aktīvu dalību rotaļlaukuma 
labiekārtošanā. Darbošanās projektā vietējiem iedzīvotājiem 
deva stimulu sarosīties un aktīvi iesaistīties kopīgā darbā, kā 
arī neapstāties pie esošā un domāt par idejām nākamajiem 
projektiem.

Vita Rivare
Aglonas novada domes Projektu vadītāja

Grāveru brīvdabas estrāde atrodas ezera krastā. Pateicoties 
dalībai citos projektos, ir izveidota atpūtas vieta, kuru ir 
iemīļojuši ļoti daudzi iedzīvotāji un ciema viesi. Cilvēkiem 
ir ērti un patīkami tur uzturēties, jo šajā vietā ir izgatavots 
galds, soli, šūpoles un bērnu koka rotaļu laukums. Lai šī vieta 
būtu kvalitatīvi izmantojama jebkuros apstākļos, šī projekta 
ietvaros tika uzstādīta lapene ar skatu uz ezeru. 

Atpūta dvēselei Grāveros

Jaunaglonas pagalmiņš

Aglonas novada iedzīvotāji konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “SABIEDRĪBA AR DVĒSELI” īstenoja 6 projektus. 
Viena projekta ietvaros īstenoja kultūras pasākumu aktivitātes un piecu projektu aktivitāšu īstenošanā 
tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi māju pagalmos un publiski pieejamās atpūtas vietās pie ezera, 
parka un stadiona. Aglonas novadā tagad ir par piecām labiekārtotām vietām vairāk, kas dod gandarījumu 
katras projekta grupas dalībniekiem, novada iedzīvotājiem un viesiem. Darba gaitā iniciatīvas grupām ir 
radušās jaunas idejas jau nākamā gada konkursam.

Jauno lapeni novērtē gan jaunieši, kuri līdz šim sliktos 
laikapstāklos pulcējās autobusu pieturā, gan jaunās māmiņas, 
kas, pastaigājoties ar bērniem, var paglābties no lietus vai 
pārlieku spēcīgas saules. Tāpat arī pagaidu sabiedriskajos 
darbos strādājošiem ir iespēja ērti ieturēt pusdienas. Arī 
iedzīvotāji cienījamā vecumā ir iecienījuši lapeni, kur var 
pulcēties un vadīt nesteidzīgas sarunas svaigā gaisā, jebkuros 
laika apstākļos.

līvānu  novads
Iedzīvotāju iniciatīvas grupas Savam novadam (koordinators Varis Peisenieks) 
projekta mērķis bija izzinošas spēles veidā iepazīstināt novada iedzīvotājus ar savu 
novadu, sniegt alternatīvas iespējas apceļot un izzināt savu novadu pandēmijas 
ierobežojumu laikā, stimulēt jauno tehnoloģiju izmantošanu ceļojumu plānošanā 
un veikšanā. Izveidota novada apskates objektu digitālā karte, ko novada iedzīvotāji 
turpmāk varēs izmantot izzinošu atpūtas pasākumu plānošanai. Projekta mērķa 
auditorija – novada iedzīvotāji, ģimenes un viesi, kuriem ir interese par novadu un 
tā apceļošanu. Pandēmijas laikā tā bija alternatīva ierastajiem ceļojumiem ārpus 
Latvijas.
Spēles dalībniekiem katrā novada pagastā (Turkos, Rudzātos, Sutros, Jersikā, 
Rožupē) un Līvānu pilsētā bija jāapmeklē 20 punkti – vietas. Apmeklējot objektus, 
spēles dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar vēsturisku novada vietu, dabas 
objektu vai vietu, kas saistīta ar interesantu vietvārdu.
Visi apmeklējamie punkti bija papildināti ar vietējā novadpētnieka Kārļa Bogdāna 
sagatavotajiem aprakstiem. Lai atrastu spēles punktos izvietotos QR kodus, 
dalībniekiem bija jāiemācās orientēties izmantojot digitālo Google karti un, lai 
atzīmētos punktos, jāapgūst rogaininga treniņos lietotā Qrienteering aplikācija.
Kopumā spēli iemēģināja un vismaz vienā posmā savus spēkus izmēģināja 82 
novada iedzīvotāji un ciemiņi. Projekta noslēguma pasākumā oktobrī katra 
komanda sevi prezentēja.
Spēles laikā iegūtā informācija par apskates objektiem, kartes un fotogrāfijas 
ir apkopota fotoalbumā, kurš ir pieejams katrā novada bibliotēkā, kā arī digitālā 
formātā Līvānu novada jauniešu centra Kvartāls mājas lapā www.kvartals.lv.

Indra Upeniece
Līvānu novada domes

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Grāmata Skola Rožupē ir veltījums  pedagogiem, kuri savu 
profesionālo darbību ilgāku vai īsāku laiku ir aizvadījuši 
Rožupē. Pedagogiem, kuri joprojām uzticīgi katru dienu 
mēro ceļu uz Rožupes skolu, lai savas zināšanas un prasmes 
nodotu skolēniem. Skolas absolventiem, kuri ilgāku vai īsāku 
laika posmu savu izglītības ceļu ir saistījuši ar Rožupes skolu. 
Skolēniem, kuri turpina un turpinās  iegūt izglītību  Rožupē. 
Bijušajiem un esošajiem skolas darbiniekiem, kuri, veicot 
ikdienas darbus, veido mājīgu skolas vidi. Skolēnu vecākiem, 
kuru atbalsts un sapratne skolas dzīvē vienmēr ir bijusi un būs 
nozīmīga.  Ikvienam, kurš bijis,  ir  un būs saistīts ar Rožupes 
skolu.

Skola Rožupē. Skolas vēsture 60 gados: no 1960. gada līdz mūsdienām

Pieskāriens

Līvānu novada aktīvie iedzīvotāji 2020. gadā bija iesnieguši 16 projektus, no kuriem 8 guva Līvānu novada 
pašvaldības atbalstu un tika īstenoti. Pašvaldība iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu projekta ietvaros 
piešķīra 6898 eiro, savukārt iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums bija 7055 eiro apmērā. 

Izdevumā ir apkopoti nozīmīgākie skolas vēstures notikumi, 
sasniegumi 60 gadu garumā. 1960.g. 4.  novembrī  rožupieši 
un viesi pulcējās uz skaistu pasākumu – jaunās skolas ēkas 
atklāšanu. Laika gaitā skola piedzīvojusi vizuālas izmaiņas, 
modernizēta, siltināta. Priecē, ka skolā joprojām skan bērnu 
čalas, smaidi, skan dziesmas, tiek gūtas zināšanas un prasmes. 
Mainījies ir  skolas vizuālais tēls, bet bērnu smaidi ir patiesi gaiši 
gan pagājušo gadu fotogrāfijās,  gan  šodienas. Grāmatiņā ir 
ievietota 71 fotogrāfija no skolas kolektīva  ikdienas darba 
un svētku pasākumiem.  Izdevumā lasāmais faktu materiāls 
ļaus  atcerēties  savus skolas laikus, skolasbiedrus un skolā 
piedzīvoto. Grāmata izdota 250 eksemplāros, pieejama 
Līvānu novada bibliotēkās, kā arī izplatīta skolas bijušajiem 
un esošajiem pedagogiem un absolventiem.
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Biedrības OrhidejasS, projekts  Bērnu rotaļu laukuma 
atjaunošana Andzeļos, projekta  vadītāja Anna 
Sevastjanova.
 Projekta mērķis – Labiekārtot bērnu rotaļu laukumu 
biedrības teritorijā: uzbūvēt jaunos spēļu moduļus un 
atjaunot vecos, iestādīt augus puķu dobēs.  
 Projekta rezultātā tika uzstādīti jaunie spēļu moduļi un 
remontēti vecie, kurus izmanto visi Andzeļos dzīvojošie 
bērni un viesi ar bērniem. 
Pateicoties projektam, bērniem tagad ir iespēja spēlēties 
un doties sapņu ceļojumā ar jauno koka konstrukcijas mini 
– autobusu. Apkārt rotaļu laukumam tika atjaunotas un 
apzaļumotas puķu dobes.

Tatjana Munda 
Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore

Grupas Brīvības ielas 1 iedzīvotāji projekts Bērnu 
rotaļu laukuma atjaunošana, projekta vadītāja Iveta 
Malinovska.
 Projekta mērķis – sekmēt ārā aktivitāšu pieejamību 
bērniem, vides sakopšanu un labiekārtošanu. 
 Rezultātā:

• nomainīts salūzušais slidkalniņš, vecie dēļi un virves;
• atjaunota slidkalniņa krāsa; 
• šūpolēm atjaunoti sēdeklīši;
• iegādāts un uzstādīts batuts;
• iegādātas un uzstādītas līdzsvara šūpoles.

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana 
Andzeļos

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2020”, kas deva 
iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā. 
Dagdas novada pašvaldībai ir liels prieks un gandarījums, ka iedzīvotāji pašu spēkiem realizēja 9 projektus ar 
pašvaldības kopējo līdzfinansējumu 4 327 eiro apmērā. 

Riebiņu  novads

Iniciatīvas grupas Broki projekta mērķis 
ir atjaunot Riebiņu novada Sīļukalna 
pagasta Broku ciema krucifiksu, žogu, 
soliņu un apstādījumus. Saglabāt 
Riebiņu novadā esošo kultūrvēsturisko 
mantojumu un tūrisma objektu. Projekta 
ietvaros tika demontēts vecais koka žogs, 
sakopti koku vainagi, nozāģēti krūmi, 
izgatavots krucifikss, iegādāts metāla 
žogs un soliņi, uzstādīts krucifikss, žogs 
un soliņi, labiekārtota apkārtne un 
iesvētīts krucifikss. 
Šos darbus veica Broku ciema iedzīvotāji 
ar savu brīvprātīgo darbu, ieguldot 
gan savu laiku, gan savas finanses. Šis 
krucifikss pēdējo reizi tika atjaunots 
un iesvētīts 1995. gada maijā, jau savu 
bija nokalpojis, laika zobs nav žēlojis ne 
koka krucifiksu, ne koka soliņu, ne  koka 
žogu un apstādījumus. Koka krustam 
bija nopuvis pamats, sapuvušas koka 
daļas arī žogam un soliņam, tādēļ bija 
nepieciešams visu atjaunot un sakopt.

Ilze Kudiņa
Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja

Iniciatīvas grupas Kaimiņi projekta mērķis - pilnveidot brīvā laika pavadīšanas 
iespējas vietējiem iedzīvotājiem, labiekārtojot un paplašinot atraktīvu, ērtu un 
drošu bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā 
Galēnos. Projekta ietvaros tika uzstādīti jauni rotaļu laukuma elementi (tīkla 
piramīda, līdzsvara šūpoles, šūpoles – balansieris un šķēršļu taka) no dabai 
draudzīga materiāla - koka. Izmantojot traktortehniku, tika izceltas vecās ābeles, 
nolīdzināta un izirdināta augsne, iesēts zālājs, iestādīti augļkoki un skujkoki. 

Priecājies un spēlējies kopā ar draugu

Broku ciema krucifikss

Riebiņu novada iedzīvotāji īstenoja 14 mazo grantu projektus konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. 
Ar iedzīvotāju aktīvu iniciatīvu ir labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi, atjaunoti krucifiksi, uzstādīti 
informatīvie stendi, ierīkotas atpūtas vietas, sakārtoti daudzdzīvokļu mājas pagalmi. Katrs projekts ir 
vienreizējs un savdabīgs, tajos ieguldītais darbs ir īstenots ar sirdi un dvēseli. 
Paldies projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu!

Projekta rezultātā ir sakopta teritorija un 
labiekārtots rotaļu laukuma komplekss.
Vietējie iedzīvotāji ar brīvprātīgo 
darbu un arī ar savu līdzfinansējumu ir 
paveikuši lielus ieguldījumus pagasta 
attīstībā, jo šis bērnu laukums netika 
uzlabots jau no 90-tajiem gadiem. 
Pirmo projektu īstenoja 2017. gadā, un 
šajā gadā šis laukums tika pabeigts, 
realizējot otru projektu.

Projekta rezultātā tika labiekārtota teritorija Riebiņu novada Sīļukalna pagastā, tika 
nodrošināta vietējo cilvēku iesaistīšanās projekta aktivitātēs, kā arī ir veikta novada 
tēla popularizēšana, jo paveiktais gan nodrošinās vietējiem cilvēkiem sakoptu vietu, 
gan arī būs pievilcīgs novada viesiem un tūristiem.

 dagdas novads

Nereģistrētas iniciatīvu grupas projekta 
mērķis – atjaunot pašā Silajāņu centrā 
esošu 100 metru garu gājēju celiņu, 
uzstādīt koka solu, atkritumu urnu, 
tādējādi uzlabot ne tikai celiņa un 
apkārtējās vides ārējo izskatu, bet arī 
iedzīvotāju atpūtas kvalitāti, jo Silajāņos 
nav parka, uz kuru var aiziet pastaigāt, 
nav dabas objektu, kas piesaista tūristus, 
taču sakopta vide ciemata centrā rada 
vēlēšanos izbaudīt lauku mieru un 
palielina tā pievilcību apmeklētājiem. 
Projekta ietvaros veikti infrastruktūras 
darbi un teritorijas sakārtošana, 
atjaunojot gan tehniski, gan morāli 
novecojušu, ar sūnām apaugušu, 
daudzviet labotu gājēju tiltiņu, kā arī 
uzstādīts tā tuvumā jauns koka soliņš. 
Projekta ietvaros ir nomainīti 30 m 
gara tilta dēlīši, nomainītas vietām 

Gājēju celiņa atjaunošana Silajāņu ciematā

apdrupušās un apsūnojušās betona plāksnes 
70 m garā gājēju celiņā. 
Projekta ieguvēji ir ikviens Silajāņu iedzīvotājs, 
ikviens viesis, jo celiņš stiepjas gar valsts ceļu 
pa liepu aleju, kas savieno Silajāņu autobusa 
pieturu ar pagasta pārvaldi, bibliotēku un ceļu, 
ko izmanto gājēji, lai nokļūtu līdz savu māju 
pagalmiem.
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Krāslavas novads Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Pirms vairākiem gadiem Rēzeknes 
uzņēmējs Artūrs Zeiļa ar mākslinieku 
Folkmaņu ģimenes atbalstu dāvāja 
Krāslavas pilsētai īpašu akmeni, kas savu 
vietu atrada Daugavas krastā Kaplavas 
ielā. Daļa no akmens bija nošķelta, pēc 
izskata un funkcijas atgādinot krēslu, 
saskanot ar vienu no leģendām par 
Krāslavas vārda rašanos. 
Sākotnēji teritoriju ap akmeni 
labiekārtoja, vienkārši uzberot šķembas. 
Vēlāk izgaismojās citas vajadzības, lai 
kvalitatīvi varētu īstenot sākotnējo 
domu par vietu nesteidzīgai dabas 
vērošanai, pusdienu pauzei vai 
mākslas fotogrāfijai, tāpēc 2020. gadā 
iedzīvotāju grupa Radošie Krāslavai 
– Folkmaņu, Ahromkinu, Murānu un 
Viļumu ģimenes, atsaucās pašvaldības 
organizētajai Iedzīvotāji veido savu 
vidi konkursa idejai, uzlabojot atpūtas 
vietas funkcionalitāti un estētiku.

Atpūtas vietas labiekārtošana Daugavas krastā Kaplavas ielā, Krāslavā

Pandēmija ietekmēja tradicionālo pašvaldības projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020”, jo 
iesniegto projektu skaits bija mazāks kā citus gadus. Īstenoti 16 projekti, tai skaitā 6 –  Krāslavas pilsētā 
un 10 – novada pagastos. Projekti ieplānoti atpūtas vietu izveidei, rotaļu laukumu un sakrālo objektu 
labiekārtošanai un kultūras mantojuma saglabāšanai. Labāko projektu izvirzīšanai tika organizēta 
balsošana Facebook, papildus novērtējot arī katra projekta publisko pieejamību un atpazīstamību. 
Prieks, ka kopā varam padarīt Krāslavas novadu zaļāku, aktīvāku un ģimenēm draudzīgāku!

Uz akmens Ivo Folkmanis izveidoja dzelzs plosta motīvu  un 
uzrakstu DAuGAVA. No dažādiem rakursiem skatoties, šķiet, 
ka plosts peld pa Daugavu. Ar to var veiksmīgi rotaļāties, 
konstruējot sen aizgājušu realitāti, laiku, kad Daugava bija 
nozīmīga ūdensceļa daļa no varjagiem uz grieķiem.
Veiksmīgi īstenota ideja papildināt ansambli ar dekoratīvu 
koku, lietussargveida gobu, kas pēc gadiem sakuplos, 
dos pavēni un novērsīs skatienu no tuvumā esošās 
augstsprieguma elektrolīnijas stabiem. Uzlabota atpūtas 
vietas saimnieciskā puse, uzstādot atkritumu tvertni un 
velosipēdu statīvu.

Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji īstenoja 
jau trešo projektu savas baznīcas pagalma labiekārtošanai 
un vizuālā izskata uzlabošanai, saņemot pašvaldības 
finansējumu baznīcas centrālas ieejas kāpņu renovācijai. 
Iepriekš ir izzāģēti vecie koki, uzlabots žogs, ierīkota 
uzbrauktuve, veikta teritorijas apzaļumošana. Pagājušajā 
gadā veco kāpņu malas tika attīrītas no nodrupušajiem 
gabaliem, izlīdzināta kāpņu virsma, kā arī tika nokrāsoti 
dekoratīvie dārza podi, un tajos iestādīti ziedi.

Indras Romas katoļu baznīcas  
centrālās ieejas kāpņu renovācija

Projekta darbi veikti par godu Baļbinovas (Indras) Vissvētās 
Trīsvienības Romas katoļu baznīcas pirmajam priesterim 
un moceklim Vladislavam Litauniekam. Pagasta iedzīvotāji 
iepazinās ar V.Litaunieka biogrāfijas datiem, Indras baznīcas un 
Baļbinovas draudzes vēstures notikumiem. Tāpēc radās ideja 
organizēt Svētceļojumu, lai varētu apmeklēt vietas un baznīcas, 
kuras ir saistītas ar V.Litaunieka vārdu. Projekta pievienotā 
vērtība ir ne tikai nesavtīgs draudzes locekļu darbs baznīcas 
apkārtnes sakārtošanai daudzu gadu garumā, bet arī pagasta 
vēstures izzināšana.

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās daudzi Kaplavas pagasta 
vietējie iedzīvotāji un pagasta pārvaldes darbinieki, veicot 
bibliotēkas telpas kosmētisko remontu, durvju nomaiņu, 
atjaunojot grīdas segumu un uzstādot logu turētājus, 
piegādājot nepieciešamos materiālus, dāvinot senlietas, 
istabas augu stādus, atjaunojot galdu un solus, sniedzot 
informāciju par vietējiem novadniekiem un viņu devumu 
pagasta dzīvē, palīdzot iekārtot eksponātus.

Novadpētniecības istabas iekārtošana 
Kaplavas pagasta bibliotēkā

Lai izveidotu novadpētniecības istabas saturu un gūtu 
padziļinātu priekšstatu par J.Jaunsudrabiņa dzīvi, kurš ir dzīvojis 
Kaplavā, tika apmeklēts Jaunsudrabiņa muzejs Riekstiņi 
Neretas ciemā. Tika saņemts vērtīgs grāmatu dāvinājums no 
Jaunsudrabiņa radinieces Ilzes Līdumas. Sadarbībā ar Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeju tika iegūtas arhīva fotogrāfijas, 
faktu apraksti par Jaunsudrabiņa dzīvi Braģišķos. Krāslavas 
novada centrālā bibliotēka izveidoja ceļojošo grāmatu un 
materiālu kopu par Kaplavas novadniekiem.

Pēc plašākas centrālās bibliotēkas akcijas tika saņemtas 
daudzas senlietas no Krāslavas novada Skaistas, Kalniešu, 
Ūdrīšu, Krāslavas pagastu un Krāslavas pilsētas iedzīvotājiem. 
Bibliotēkas krājumā nonāca arī unikāla glezna bez autogrāfa, 
kas ļoti līdzīga J.Jaunsudrabiņa gleznošanas stilam – krāsu 
toņu un audekla izmēru izvēlē.
Kaimiņu pagastu un pilsētas lietpratēji, kuri iesaistījās projekta 
īstenošanā - skolotāja, bibliotekāri, bērni un jaunieši - veidoja 
sienas gleznu pēc Ingas Pudnikas fotogrāfijas Daugava 
Kaplavā, kā rezultātā ir tapis sienas apleznojums, pie kura 
apmeklētāji var iemūžināt sevi uz Daugavas fona. Pašu spēkiem 
tika sašūti logu aizkari, imitējot žalūzijas. Sadarbībā ar Indras 
pagasta audējām dāvinājumā no projekta atbalstītājiem tika 
saņemts austs grīdas celiņš.
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Tāpat kā iepriekšējos gados Jūrmalas pilsētas dome un sešu Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldības 
(Ādažu, Jaunpils, Ķeguma, Lielvārdes, Mālpils un Ogres novadi) rīkoja iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursus 
un no147 iesniegtajām idejām 78 atbalstīja. 

Pērn ieviestie ierobežojumi būtiski samazināja iedzīvotāju aktivitātes, bet jāatzīmē, ka īstenotie projekti atkal 
iepriecina ar radošu pieeju, izpildījuma kvalitāti, un tie kļūst pārdomātāki, jo tiek ņemta vērā iepriekš gūtā 
pieredze. Nav izprotama dažu pašvaldību attieksme, kas „tur sveci zem pūra“ un ar labākajiem realizētajiem 
projektiem vēl nepiedalās LPS apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” rīkotajā konkursā.  Nepieciešama laba 
griba, jo tikai jāapkopo projektu rezultāti, jāuzraksta dažas rindkopas žurnālam un jāatlasa kvalitatīvi projekta 
fotoattēli, lai aktīvākie novada iedzīvotāji par savu ieguldījumu papildus varētu iegūt vērtīgas naudas balvas.

Pateicību ir pelnījuši visi, gan atbalstītāji, gan tie kas iesaistījās un savā brīvajā laikā raka, cēla, nesa, krāsoja 
un palīdzēja projektu vadītājiem. Jāuzslavē katra novada koordinatoru darbs, kas papildus ikdienas ierastajiem 
darbiem vēl sagatavoja aprakstus, atlasīja fotoattēlus un piedalījās Rīgas plānošanas reģiona labāko projektu 
vērtēšanā. 

Deviņus interesantākos realizētos projektus izvirzīja sešas pašvaldības, virtuālās balsošanas rezultātā noteica 
sešus labākos projektus. Punkti sarindojās tik blīvi, ka katra koordinatora vērtējums ienesa jaunas korekcijas 
labāko sarakstā. Tikai viena balss izteiksmīgos Jūrmalas projektus atstāja bez veicināšanas balvām. Trīs projekti 
saņēma žūrijas visaugstāko vērtējumu un līdz ar to kļuva par Rīgas plānošanas reģiona konkursa uzvarētājiem. 

Tā kā šogad nevarēja notikt konkursu “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” ikgadējais noslēguma pasākums, tad īpaša 
žūrija vērtēja un noteica labākos projektus. Rīgas plānošanas reģiona goda pjedestāls izskatās šādi:

Ķeguma novada  Soroptimistu klubs  
“Ogre-Ķegums”, projekts – 

VelO laukuma izVeide bērniem 

Tika sakopta apkārtējā teritorija, 
izstrādāts projekts un uz esošā asfalta 
laukuma virsmas uzklāts horizontālais 

marķējums un ceļa satiksmes trases 
zīmējumi. izgatavoja un uzstādīja ceļa 

satiksmes zīmes, parka soliņus un  
informācijas stendu.

 
Ādažu novada privātā vidusskola  

Ādažu Brīvā Valdorfa skola, projekts –

EtnogrĀfisko kokļu  
gataVošanas darBnīca

izgatavoja astoņas kurzemes un 
Latgales 12 stīgu etnogrāfiskās kokles ar 
apvalkiem. Jaunos mūzikas instrumentus 

izmantos skolas 1.-6. klašu skolēni, 
skolotājas, kuras pašas gatavoja kokles, 

kā arī kokles spēles pulciņš. 

RīGAS 
plānošanas reģions

lpp. Pašvaldība
Projekti, skaits Finansējums, eiro

Pieteikti Realizēti Pašvaldība Iedzīvotāji
24 ādažu novads 21 17 22 656 4 250
26 jaunpils novads 19 14 9 839 8 671
29 jūrmala 50 9 39 414 6 745
27 Ķeguma novads 10 5 18 325 0
30 lielvārdes novads 4 3 2 813 1 458
31 mālpils novads 4 2 1 744 700
32 ogres novads 39 28 39 832 3 475

Rīgas PR kopā: 147 78 134 623 25 299

Šogad aizvietoju meitenes, kuras iepriekšējos gados ļoti veiksmīgi 
tika galā ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību rīkoto 

iedzīvotāju iniciatīvas konkursu koordinēšanu. 
Tiesa, ne jau visas pašvaldības rīko un ar līdzfinansējumu atbalsta 

sava novada iedzīvotāju aktivitātes.  Ir cerība, ka jau tuvākajā 
nākotnē “Sabiedrība ar dvēseli” projektu konkursus rīkos visas 

jaunās pašvaldības, kas iekļausies Rīgas, Jūrmalas un vienpadsmit 
Pierīgas pašvaldību apvienībā ar nosaukumu “Rīgas Metropole”.

Veicināšanas balvas piešķirtas:

ogres novadā par  
“gada projektu” atzītajam  

iedzīvotāju grupas  
“Par estētisku vidi”  

projektam – 

londonAS VēSmAS  
SenAjā PIlī

Suntažu vidusskolas  
kompleksa senākajā daļā –  

XVIII gadsimta beigās  
celtajā muižas pils ēkā  

izveidots angļu valodas 
 mācību kabinets.

lielvārdes novadā par  
Andreja Pumpura  

lielvārdes muzeja etnogrāfijas 
kolekcijas katalogu  

lIelVāRdeS TAuTASTēRPS  
lIelVāRdeS muzejā 

Priekšraksti – rekomendācijas,  
kā komplektēt un izgatavot  

lielvārdes novada XIX gadsimta 
tautastērpu.

jaunpils novadā  
biedrības “jaunpils reģionālās  

attīstības centrs RATS” 
 projektam – 

dzImTu STāSTI lAuKoS, 
kurā viss sākās ar semināru  

“mutvārdu vēsture – interviju  
veikšana, apkopošana un  

publicēšana”.

gundars Kaminskis
Rīgas plānošanas  reģiona koordinators

2425 28

3226

30

 
Ādažu novada Nereģistrēta iedzīvotāju 

grupa „Kadagas bērnu vecāki“, projekts –

 BērNu rotaļu lauKums  
pie Kadaga 13 

Kadagas  ielas 13 ēkas pagalmā izveidots 
drošs rotaļu laukums bērnu un viņu 

vecāku atpūtai, kas veicinās bērnu vēlmi 
spēlēties un trenēt fiziskās prasmes. 

Blakus rotaļu laukumam uzstādīti burti, 
kas veido vārdu “Kadaga”.
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ādažu  novads

Pēc vairāku iedzīvotāju un projektu grupu lūguma Ādažu novada dome “Sabiedrība ar dvēseli” 2020.gada 
konkursu izsludināja mēnesi ātrāk kā parasti – lai dotu iespēju uzsākt projektu īstenošanu jau maijā, kad vēl nav 
sācies atvaļinājumu laiks un notiek mācību process. Diemžēl vispār zināmā vīrusa dēļ projektus tik un tā varēja 
uzsākt tikai jūnijā, kad valstī bija apturēta ārkārtējā situācija. Neskatoties uz  īpašajiem apstākļiem – pulcēšanās 
ierobežojumiem, Ādažu novadā īstenoja 17 lieliskus projektus: astoņus – teritorijas labiekārtošanas jomā, 
pārējos (9) – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.
Vairāki projekti (orientēšanās sporta popularizēšana, deju kolektīvu tērpu klāsta papildināšana, Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas teritorijas labiekārtošana, pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas uzlabošana) turpināja 
iepriekšējos gados aizsāktās iniciatīvas un uzlaboja kvalitāti attiecīgajā jomā. 
Atsevišķi projekti (stāvvietas izveide Iļķenē; aktīvās meža takas izveide Ūdensrožu parkā) turpināja iepriekšējos 
gados citu projektu īstenotāju aizsākto teritoriju attīstības projektus. 
Patiess prieks par ikvienu ideju, kas tiek īstenota novadā!

Kā pats labākais 2020.gada teritorijas labiekārtošanas projekts 
Ādažu novadā tika atzīts NIG Kadagas bērnu vecāku projekts, 
kura mērķis bija Kadagas 13 ēkas pagalmā izveidot drošu 
rotaļu laukumu bērnu un viņu vecāku atpūtai un veicināt bērnu 
vēlmi spēlēties, un trenēt fiziskās prasmes. Viss tika īstenots 
kā plānots. Blakus bērnu rotaļu laukumam tika uzstādīti arī 
burti, kas veido vārdu “KADAGA”, kas ar laiku varētu kļūt par 
Kadagas atpazīstamības zīmi. 

Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13

Pirms jauno rotaļu elementu 
uzstādīšanas tika demontēta bijušo 
šūpoļu konstrukcija. Projekta grupa, kas 
konkursā piedalījās pirmo reizi, spēja 
sapulcināt salīdzinoši lielu atbalstītāju 
loku parasti mazāk aktīvajā Kadagas 
ciemā. Priecē, ka projekta īstenotāji 
ar šo ieceri neapstājas un kaļ plānus 
nākamajam konkursam.

Inga Pērkone,  Ādažu novada domes 
Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja

Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca

Kategorijā Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu 
attīstība labāko projektu īstenoja privātā vidusskola Ādažu 
Brīvā Valdorfa skola. Projekta mērķis bija izgatavot astoņas 
Kurzemes vai Latgales tipa 12 stīgu etnogrāfiskās kokles. 

ĀBVS tika izveidotas 8 kokles ar apvalkiem. Jaunos mūzikas 
instrumentus izmantos skolas 1.-6.klašu skolēni, skolotājas, 
kas pašas gatavoja kokles, kā arī kokles spēles pulciņš. Viss 
kokles gatavošanas process tika fotografēts un šobrīd kā 
izglītojošs materiāls tiek rādīts bērniem, jo kokles instrumenta 
dažādās gatavības pakāpes kokles spēlētājam ļauj labāk 
izprasts kokles unikālo skanējumu un procesus/materiālus, 
kas to ietekmē. Vērojot kokļu gatavošanas procesus, arī citi 
kolēģi un ģimenes ir izteikušas vēlmi gatavot sev kokles. 
ĀBVS nebeidz pārsteigt un priecēt ne tikai savus skolēnus un 
pasniedzējus, bet arī pārējos novada iedzīvotājus.

Apūdeņošanas sistēmas izveide  
ĀBVS dārzā

Vēl viens projekts, kas tika īstenots ĀBVS teritorijā, bet ko 
īstenoja NIG ABVS 10.klase. Projekta mērķis bija ĀBVS parka 
teritorijā, skolas pagalmā Attekas ielā 33 izveidot automātisku 
apūdeņošanas sistēmu un ūdenstorni, kā arī renovēt skolas 
parka apstādījumus ~80 m2 platībā. 

Tas bija kārtējais projekts, 
ar kura palīdzību ĀBVS 
teritorija tika arvien vairāk 
labiekārtota, sagādājot 
baudu acīm arī citiem 
teritorijas apmeklētājiem. 
Projekts būtiski papildina 
iepriekšējos gados realizētos 
projektus: GeoDome 
siltumnīca un dārzeņu 
dobes/ kastes.
Kaut arī projekta pieteicēji 
bija ĀBVS 10.klases pārstāvji, 
tā īstenošanā piedalījās vēl 
1., 6., 9., 11. klašu skolēni, kā 
arī bērnudārza audzēkņi.
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jaunpils   
novads

Šis bija jau 10. gads kopš Jaunpils novada dome organizē mazo projektu konkursu “Darām paši”. Konkursa 
ietvaros biedrības iesniedz projekta pieteikumus, kuru mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību 
par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
Šogad atkal saņēmām lielu pieteikumu skaitu – 19 dažādas projektu idejas. Vērtēšanas komisija, kurā darbojās 
pieci cilvēki, rūpīgi  izvērtējot projektus, pieņēma gala lēmumu pilnā apjomā atbalstīt 12 pieteiktos, bet 
samazināt piešķiramo finanšu apjomu 2 projektiem, saglabājot finansējumu prioritārajām projekta aktivitāšu 
pozīcijām. Visi 14 projekti arī tika veiksmīgi realizēti.
Darbi ir pierādījums, ka vien pašu spēkos ir darīt savas mājas un novadu par labāko vietu uz šīs zemes. Veidosim 
labākas un mīlēsim savas MĀJAS. Vija Zīverte, Jaunpils  novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Biedrība Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS īstenoja projektu, kurā 
viss sākās ar semināru “Mutvārdu vēsture – interviju veikšana, apkopošana un 
publicēšana”.  Daļa no semināra tika dokumentēti video, un to iespējams noskatīties 
divos video youtube.com. Tie ir: Dzīvesstāstu intervija. Jautājumu uzdošana un 
padomi intervētājiem, lektors Maija Krūmiņa, Jaunpils 11.06.2020. un Ētika un 
dzīvesstāstu intervijas, Maija Krūmiņa, Jaunpils 11.06.2020.

Dzimtu stāsti laukos

Projekta dalībnieki dzimtu stāstu izzināšanai un apkopošanai 
izmantoja savus ģimenes albumus, dokumentus, vecākās 
paaudzes intervijas, interneta resursos pieejamo, Jaunpils 
hroniku un citus publicētus izdevumus.  Jūlijā un augustā 
notika divas tikšanās projekta dalībniekiem, kura laikā 
dalībnieki dalījās ar savu praktisko pieredzi, veicot intervijas 
un materiālu vākšanu un apkopošanu. 
Tie dalībnieki, kuri vēlējās tika filmēti un video par pieredzi 
veicot intervija un apkopojot mutvārdu vēsturi apskatāmi 
youtube.com, Jaunpils RAC.  Projekta noslēgumā dalībnieki 
iesēja apkopotos ģimenes stāstus, saglabāšanai ģimenē vai 
nodošanai muzejā, bibliotēkai un biedrībai Jaunpils RAC Rats 
turpmāko projektu izstrādei.
Savas dzimtas pētīšana ir laikietilpīgs darbs, brīžam 
emocionāls un pārdzīvojumiem bagāts, kas prasa pētniekiem 
un intervējamajiem ievērojamu laiku un resursus, tādēļ šis 
projekts un iesietie materiāli citam var būt tikai sākums vēl 
padziļinātai savas ģimenes un dzīves vietas pētniecībai, 
izmantojot arhīvos un citur pieejamo informāciju. Projekts 
ietvaros veicinātas tādu vērtību apzināšanās kā ģimene, 
senču vēstures un dzīves vietas vēstures pētīšana. Projekts ir 
veicinājis arī tuvējās apkārtnes iedzīvotāju interesi par savas 
ģimenes vēstures pētīšanu. Katrs, kurš iesaistījās savas ģimenes 
vēstures un dzīvesvietas pētīšanā, iesaistīja vismaz vēl piecus 
citus ģimenes locekļus vai radiniekus.

Projekta ietvaros notikušās lekcijas 
īsus  video – internetā noskatījušies 
piecdesmit interesentu, bet projekta 
dalībnieku pieredzes stāstus mutvārdu 
vēstures apkopošanā un interviju 
veikšanā internetā noskatījušies vairāk 
kā 500 reizes.

Mednieku biedrība Jaunpils turpināja lielos darbus iekārtojot mednieku 
biedrības īpašumu Dravnieki. Projekta laikā stāvlaukumā veiktie darbi:

•  Noņemta zemes auglīgā kārta ar ekskavātora palīdzību.
• Šķembu sagāde ar traktortehniku un pamatu slāņa  ieklāšana.
•  Atbalsta apmaļu sagāde un izbūve.
• Izlīdzinošā šķembu slāņa ieklāšana.

Labiekārtošanas darbos piedalījās divdesmit biedri. Kopā projekta 
realizēšanā ieguvēji ir sešdesmit mednieku biedrības biedri, to ģimenes 
un tuvinieki, kā arī biedrības ciemiņi. Projekta laikā tika izveidots 
automašīnu stāvlaukums, kā rezultātā 60 biedriem un ciemiņiem ir un 
būs ērti novietot savas automašīnas speciāli tam paredzētā vietā.

Mednieki turpina strādāt komandā Individuālo basketbolu iemaņu 
uzlabošana Jaunpils bērniem  

un jauniešiem (3. gads)
Basketbola klubs Jaunpils – realizējot projektu ļāva 
paaugstināt mūsu jauniešu meistarības līmeni, lai 
Jaunpils vārds būtu vērtība Latvijas basketbola kartē, 
lai jauniešiem iespējas piedalīties arvien augstākas 
kvalitātes turnīros un krāt pieredzi. Tika organizēta 
basketbola nometne, kurā piedalījās 22 bērni: 18 
puiši un 4 meitenes vecumā no 10 līdz 15 gadiem. 
Treniņu vadīšanā tika iesaistītas Latvijas basketbola 
autoritātes: Edgars Grigorjevs, kurš ikdienā strādā 
par fiziskās sagatavotības treneri Latvijas spēcīgākās 
līgas komandā Latvijas universitāte, Uvis Helmanis, 
kurš sešas reizes pārstāvējis Latvijas basketbola izlasi 
Eiropas čempionātos un Raimonds Feldmanis, kurš 
ir ļoti aktīvs Latvijas basketbola saimes pārstāvis. 
Vairākus gadus stažējies NBA klubā un šobrīd strādā 
par treneri ar 3x3 Latvijas basketbola izlasi, kas cīnās 
par vietu olimpiskajās spēlēs. 
Viestreneru vadībā treniņi tika aizvadīti stadionā, kur 
uzsvars tika likts uz vingrinājumu pildīšanas tehniku 
un kvalitāti individuālo meistarību ar bumbu. Pildot 
dažādus vingrinājumus, jaunieši pilnveidoja savu 
uzbrukuma arsenālu.
Projekta laikā iegādāts arī inventārs, kas palīdz 
jauniešiem gan sagatavoties treniņiem, gan ātrāk 
atjaunoties pēc tiem.
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Ķeguma novads

Ķeguma novada pašvaldība Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu organizē jau 10 gadus, 
un šajā jubilejas gadā uzsvars likts uz paliekošām, ilglaicīgām vērtībām, projektiem, kas izmantojami 
plašai sabiedrībai. Iedzīvotājus aicināja konkursā iesniegt projektus sabiedrībai pieejamas ārtelpas 
labiekārtošanai Ķeguma novadā.

Dace Soboļeva
Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Pastaigu un veselības takas  
izveide un labiekārtošana

Projekts papildina iespēju aktīvi izmantot Ķeguma apkārtnē 
bagātīgi esošās meža takas: izvietoti 5 informatīvi stendi 
ar vingrinājumiem, ko var veikt pastaigas laikā. Nākotnē 
takā varētu būt izzinoši papildinājumi par esošo augu valsti, 
putniem, kas šeit ligzdo.
Novada pensionāru biedrība vienmēr ir iestājusies par aktīvu 
un saturīgu dzīvesveidu. īstenojot projektus, apgūta nūjošanas 
tehnika, fizioterapeita vadībā apgūtas zināšanas par vingrošanas 
ietekmi uz cilvēka organismu un tā funkcijām, veselīgu uzturu. 
Iegūtās zināšanas un prasmes tiek izmantotas ikdienā, nodotas 
bērniem un mazbērniem. Seniori vadās pēc principa: kustībā 
ir spēks, un spēks ir kustībā. Nodarbes svaigā gaisā senioriem 
ir ļoti būtiskas, tās ir kā atslodze no dārza darbiem, ikdienas 
problēmām, pilnveido citu muskuļu grupu un locītavu darbību. 
Kur tad vēl kopā būšanas prieks un laimes hormoni! 
 Projekta īstenotāja Ilze Kantore saka: Šis ir laiks, kad varam 
izvērtēt, ko esam paveikuši un ko vēl varam darīt. Varbūt beidzot 
arī varas gaiteņos sapratīs, ka mums ir nepieciešama gudra un 
fiziski spēcīga jaunā paaudze. Ar telefona un jauno tehnoloģiju 
palīdzību fizisko un garīgo varēšanu diemžēl nevar panākt. Ir 
jāiet dabā, jāsporto, lai mūsu tauta būtu vesela un pilnvērtīga! Ar 
pamatnostādņu izstrādi vien ir par maz...tās ir jārealizē dzīvē. 



29Sabiedrība ar dvēSeli – latvija28 rīgas plānošanas reģions

Gleznotāja Jāņa Veisa darbu katalogs
Jānis Veiss (dz. 1928.g.) ir izcils gleznotājs, Latvijas Mākslinieku 
savienības biedrs.Visu mūžu dzīvojot Jūrmalā, mākslinieks 
neskaitāmas reizes gleznojis priežu mežu Pumpuros, tuvās 
Lielupes ainavas un jūras krastu, savos darbos dokumentējis 
pilsētas mainīgās noskaņas.
2018.g. nogalē ar jaunāko darbu izstādi Jūrmalas pilsētas domē 
mākslinieks atzīmēja savu 90 gadu jubileju, 2019. g. Jūrmalas 
pilsētas muzejā notika apjomīga mākslinieka jubilejas izstāde.
Neskatoties uz lielo izstāžu skaitu, plašo gleznu kolekciju,  
mākslinieks kopā ar mākslas teorētiķiem nekad nav pārskatījis 
visu savu radošo mantojumu, nav izveidojis t.s. zelta fondu. 

Viņa garās dzīves laikā darbi nebija dokumentēti un apkopoti 
kādā vērā ņemamā katalogā vai albumā, kas ir katra mākslinieka 
darba neatņemama sastāvdaļa un paliekoša vērtība nākotnē. 
Ņemot vērā mākslinieka cienījamo vecumu, biedrība kopā ar 
mākslas zinātnieci Ievu Grantiņu, kura sekojusi mākslinieka 
radošajai darbībai vairāku desmitu gadu garumā, no apmēram 
1700 darbiem izveidoja 90 darbu izlasi, tos fotografēja un 
nodrukāja katalogā.
Mākslas darbus papildina plaša intervija ar mākslinieku, 
viņa dzīves gājuma apraksti, laikmetu raksturojoši teksti un 
dokumentālās  fotogrāfijas.
Jāņa Veisa glezniecība balstās uz ekspresīvu krāsainību 
un formu vienkāršojumu, gleznojot gan klusās dabas, gan 
portretus, bet it īpaši ainavas. Mūsdienu mākslas daudzveidībā 
gleznotājs ir ienesis savu ekspresīvo dabas skatījumu.
Projekta ietvaros tika izdoti 300 kataloga eksemplāri.
Veisa kungs teica tā: Rezultāts pārspēj visas manas cerības. Tā vai 
savādāk, bet visa mana dzīve tur ir iekšā.

Velo laukuma izveide bērniem

Ja Ķegumā meklē  aizraujošu un interesantu nodarbi bērniem, 
kur bērni var izlikt savu dabisko enerģiju – velo laukums pie 
Ķeguma skolas būs īstā vieta. 
Soroptimistu kluba “Ogre–Ķegums” biedres 2020.gada 
otrajā pusē īstenoja projektu, kura realizācijas gaitā tika 
sakopta apkārtējā teritorija, izstrādāts projekts – uz esošā 
asfalta laukuma virsmas uzklāts horizontālais marķējums, 
ceļa satiksmes trases zīmējums, izgatavotas un uzstādītas ceļa 
satiksmes zīmes, parka soliņi un informācijas stends.

īstenotāji saka: Realizējot šo projektu, mūsu, kā sieviešu kluba 
biedru, kā mammu un vecmāmiņu pārliecība - braukšana ar 
velosipēdu pa velo laukumu ir ne tikai jautra, bet arī pamācoša 
nodarbe – tiek apgūta droša braukšana ar velosipēdu - vēl 
pirms pirmo simts metru veikšanas vai pirmā pagrieziena 
izbraukšanas…
Sadarbībā ar Ķeguma novada pašvaldību nākotnē paredzēts 
paplašināt esošo aktivitāšu laukumu, ierīkojot asfaltēta klājuma 
velo trasi ar mākslīgiem pauguriem. Turam īkšķus, lai mums 
visiem izdodas!

ĶegumA noVAdS – sākums 27. lpp.

Peldvietas “Rūķīši”  
labiekārtošanas II kārta

Dots devējam atdodas ar šādu moto biedrība JADARA nu 
jau vairāk kā septiņus gadus savā pagastā realizē dažādus 
projektus. Peldvietas labiekārtošana sākās ar biedrības 
īstenoto LEADER projektu, kura ietvaros tika uzbūvēti trīs 
atpūtas namiņi, ģērbtuve ar divām ieejām, uzstādīti soliņi 
un velostatīvs, kā arī izveidots aktīvās atpūtas laukumiņš,  
un turpinot iesākto, Ķeguma novada Iedzīvotāju Iniciatīvas 
izsludinātājā projektu konkursā atbalstītā projekta Peldvietas 
„Rūķīši” labiekārtošanas II kārta ietvaros tika izveidots 
stāvlaukums automašīnām, iztīrīti un nolīdzināti peldvietas 
krasti, noņemta zemes virsējā kārta, iesēts jauns zālājs, 
atjaunots volejbola laukums.
Prieks, ka šī vieta arī no iedzīvotāju puses tiek pieskatīta, 
sakopta,  aprūpēta un ir izveidojusies par brīnišķīgu vietu 
aktīvai atpūtai Birzgales pagastā.

jūrmala

Jūrmala ik gadu sadarbojas ar iedzīvotājiem, 
atbalstot viņu idejas, iniciatīvas konkursa ietvaros. 
Neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem sastapās 
nevalstiskās organizācijas, 2020.gadā Jūrmalā 
iniciatīvas konkursa ietvaros tika realizēti 9 projekti, 
kas apliecina iedzīvotāju vēlmi aktīvi līdzdarboties 
un iesaistīties veselības veicināšanas, kultūras un 
integrācijas procesu attīstībā, kā arī atpūtas iespēju 
pilnveidošanā un pilsētas labiekārtošanā.

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

Reliģiskā organizācija Dubultu evaņģēliski luteriskā 
draudze kopā ar reliģisko organizāciju Bulduru 
evaņģēliski luteriskā draudze īstenoja iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu, kura ietvaros Bulduru evaņģēliski 
luteriskās draudzes teritorijā tika izveidots jauns 
vides objekts – āra lapene, kura uzstādīta ar mērķi 
veicināt publisku pasākumu norisi un iedzīvotāju 
interesi apmeklēt notiekošos kultūras pasākumus, 
piemēram, dažādus koncertus, kurus rīko baznīcā. 
Lapene ir publiski pieejama visiem iedzīvotājiem 
– laikā, kad tur nenotiek kāds pasākums, lapeni 
ir iespējams izmantot kā piknika vai āra atpūtas 
vietu. Projekts tika īstenots no 2020.gada maija līdz 
novembrim.

Elīna Šeršena, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes
Sabiedrības integrācijas nodaļas projektu koordinatore

Publiski pieejamu teritoriju 
labiekārtošana, tai skaitā lapenes 

uzstādīšana
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lielvārdes   
novads

Katru gadu, saņemot projektu pieteikumus, visvairāk pārsteidz un iepriecina tieši projektu daudzveidība un 
mūsu novadnieku izdoma. Projekti kļūst arvien pārdomātāki, un tiem aug potenciāls ne tikai priecēt iedzīvotājus 
šodien, bet arī kalpot par vērā ņemamu uzziņu materiālu nākamajām paaudzēm. Tie projektu iesniedzēji, 
kuri guvuši pašvaldības finansiālu atbalstu, par savu ideju attīstīšanu ļoti piedomājuši un ieguldījuši milzīgu 
pētniecisko darbu un laika resursus plānu īstenošanai. Šie rezultāti priecēs gan mūsu iedzīvotājus, gan arī 
citus, pie kā šis sniegums nonāks, neatkarīgi no tā, vai tas tiks izmantots, veicot pētniecisko darbu citu projektu 
realizēšanai vai arī nesteidzīgi baudot kultūru. Sabiedrības mērķa grupas izrāda lielu interesi un sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu vēstures notikumu un kultūras tradīciju saglabāšanā nākamajām paaudzēm, tāpēc arī pašvaldība 
to novērtē un ļoti labprāt atsaucas šādai iniciatīvu atbalstīšanai.

Biedrības Novadnieki (valdes locekle Inese Nereta) projekta 
mērķis ir izveidot dokumentālo filmu par kolhoza laiku 
Lēdmanes pagastā, tādējādi saglabājot novada vēsturi 
jaunajām paaudzēm, veicinot Lielvārdes novada Lēdmanes 
pagasta kultūras un vēstures nemateriālā mantojuma 
saglabāšanu.
Intervijās tika iemūžinātas bijušo kolhoznieku atmiņas par 
darbu un dzīvi kolhoza laikā Lēdmanes pagastā. Filma sniedz 
priekšstatu par to, kā izveidojās Lēdmanes kolhozs un kāda bija 
tā laika ikdiena.

Filmu kā informācijas avotu varēs izmantot gan skolu 
audzēkņi, gan novada muzeja un bibliotēku darbinieki, kā arī 
citi interesenti.

Atmiņas par kolhoza laikiem Lēdmanē

Madara Cinīte
Lielvārdes novada Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas projektu vadītāja

Lielvārdes tautastērps Lielvārdes muzejā

Projekta mērķis - veidot aprakstu Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja etnogrāfijas 
kolekcijas priekšmetiem, sagatavot to zinātniskos aprakstus, kā arī izveidot 
elektronisku kolekcijas katalogu un priekšrakstu – rekomendācijas, kā komplektēt 
un izgatavot Lielvārdes novada 19.gadsimta tautastērpu, ņemot par pamatu Andreja 
Pumpura muzeja krājumā esošos oriģinālos priekšmetus.

Sākotnēji plānoto 40 priekšmetu vietā, 
projekta realizācijas laikā tika aprakstīti 
133 dažādi etnogrāfijas priekšmeti – 
vīriešu un sieviešu krekli, jostas, brunči, 
cimdi, zeķes, galvassegas, priekšauti,  
u.c. tautastērpam piederīgi priekšmeti. 
Projektā tika izveidots muzeja tekstīliju 
kolekcijas katalogs, kas elektroniskā veidā 
ir pieejams ne vien muzeja darbiniekiem, 
bet arī plašākai sabiedrībai. Katalogā ir 
iekļauti arī vienas no vadošām pētniecēm 
Latvijā Dr.art. Ievas Pīgoznes  ieteikumi, 
kā pareizi komplektēt Lielvārdes tērpu. 
Apkopotā informācija būs vērtīga 
gan A.Pumpura muzejam, gan citiem 
interesentiem kā informācijas avots par 
līdz šim pētnieku paveikto un secināto. 
Interesenti varēs uzzināt, kas darāms, 
lai izgatavotu tautas tērpu, kā arī kalpos 
kā informācijas avots tiem, kas meklēs 
prototipam priekšmeta oriģinālu sava 
Lielvārdes tautas tērpa darināšanai.
 
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja 
Etnogrāfijas kolekcijas katalogs 
Lielvārdes tautastērps Lielvārdes 
muzejā elektroniskā veidā publiski 
pieejams šeit - 

http://www.latvietespurs.lv/lielvardes-
tautasterps-lielvardes-muzeja/.

mālpils novads

2020.gadā tika saņemti četri projektu iesniegumi, kas ir krietni mazāk, kā iepriekšējos gados. Nedrošība par 
epidemioloģisko situāciju un cilvēku neskaidrība, ko drīkstēs darīt vasarā, kas ir aktīvākais plānoto darbu 
mēnesis projektos, noveda pie situācijas, ka daudzas labas idejas palika tikai sapņu līmenī vai arī projekta 
pieteikums tika iesniegts un apstiprināts, bet COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ projektā plānoto aktivitāšu 
īstenošana izpalika. Tika apstiprināti trīs projektu pieteikumi, taču plānotos darbus pilnībā pabeigt izdevās 
tikai divos. Elita Kārkliņa

 Mālpils  novada pašvaldības Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas projektu vadītāja

Lapenes izbūve
2020.gada vasarā Mednieku biedrība Sidgunda (projekta 
vadītājs Ivars Žuravļevs) īstenoja ieceri par lapenes izbūvi pie 
mednieku mājas.
Kopīgi uzcelto lapeni varēs izmantot gan Mālpils novada visu 
trīs medību kolektīvu biedri un viesmednieki, gan vietējie 
jaunieši, kuri aktīvi sāk iepazīt medību procesu dzinēju 
statusā, kā arī citi novada iedzīvotāji-aktīvās atpūtas piekritēji 
– medību biatlona dalībnieki. 

Radošās darbnīcas priekš sevis un citiem
Biedrība Notici sev! (projekta vadītāja Gunta Jākobsone) 
šogad iesniedza projektu, kurā tika plānotas četras radošas  
meistardarbnīcas, kurās varēja piedalīties ne tikai  biedrības 
biedri, bet jebkurš interesents. Valstī noteiktie pulcēšanās 
ierobežojumi radīja korekcijas plānošanā un organizēšanā, 
taču par spīti visām grūtībām, meistardarbnīcas izdevās 
noorganizēt, lai arī faktiskais dalībnieku skaits bija mazāks 
nekā plānots, un projekta noslēgumā atsevišķas aktivitātes 
nācās īstenot kā individuālo darbu (viens pret vienu). 
Projektā iesaistījās 28 personas, kas varēja pilnveidot prasmes 
adīšanā, dekupāžā, ECO sojas sveču liešanā, kā arī bišu vaska 
sveču liešanā un tīšanā. Dalībnieki mācījās izmantot dabīgus 
materiālus, guva gandarījumu no padarītā darba, jo, piemēram, 
adīšanas meistardarbnīcās tapušās zeķes dāvināja Mālpils 
sociālas aprūpes centra iemītniekiem.

Jāatzīmē, ka mednieku biedrība LEADER projekta ietvaros ir 
iegādājusies aprīkojumu medību biatlona rīkošanai, līdz ar to 
lapene kalpos kā vieta, kur pulcēties. 
Lapenes izbūve notika visas vasaras garumā, izbūves darbos 
piedalījās ap 25 cilvēkiem – gan projekta darba grupas 
dalībnieki, gan citi mednieku biedrības biedri un draugi.  
Projekta gaitā vēl vairāk sadraudzējās visu trīs mednieku 
kolektīvu biedri.
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ogres novads

2020. gada janvārī Ogres novada pašvaldība jau piecpadsmito reizi izsludināja projektu konkursu, kura ietvaros 
iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas varēja izplānot, pieteikt un veiksmes gadījumā arī īstenot 
projektus savas apkārtējās dzīves vides sakārtošanai un pilnveidošanai.
Lai arī šīs gads izvērtās citādāks nekā iecerēts, arī šogad, saņemot pašvaldības finansiālu atbalstu projektu 
konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, realizēti 28 projekti, ieviešot dzīvē vērtīgas un paliekošas 
iedzīvotāju idejas un ieceres.

Projekts īstenots Suntažu vidusskolas 
kompleksa senākajā daļā – 18. gadsimta 
beigās celtajā muižas pils ēkā. Tā 
iniciatore ir angļu valodas skolotāja 
Vita Sūna ar saviem domubiedriem, 
kas iedzīvināja neparastu ideju – laika 
zoba skartajā 1. – 6. klašu angļu valodas 
kabinetā ienesa jaunas noskaņas, 
atjaunojot un labiekārtojot to atbilstoši 
Lielbritānijas tematikai. 

Ogres novadā par “Gada projektu” atzīts iedzīvotāju grupas  
“Par estētisku vidi” projekts “Londonas vēsmas senajā pilī”

Intensīviem darbiem noritot visas vasaras garumā, telpā veikts 
pamatīgs remonts, un tagad te redzami Londonai raksturīgie 
simboli – vecā podiņu krāsns pārtapusi par slaveno Big Ben 
pulksteni, lasīšanas stūrītī novietotais grāmatu plaukts ieguvis 
sarkanas telefona būdiņas izskatu, bet klases aizmugurējā siena 
izskatās gluži kā īsts Tower Bridge, radot negaidīti telpisku un 
reālistisku sajūtu. Netrūkst arī citu Londonas elementu sienas 
gleznojuma un dažādu nieciņu veidolā. Skolēni ir sajūsmināti 
par iespēju angļu valodu apgūt jaunajā kabinetā, un arī pati 
skolotāja strādā ar prieku, gandarījumu un aizrautību.

1 min 41 sek.  
Video: https://

www.youtube.com/
watch?v=aaWKFH5E

Andromedas labirints
NIG Daidalieši projekts (koordinators Pēteris Gribulis) ieguva 
balvu nominācijā Par radošumu ārtelpas objektu izveidē.
Lauberes pagasta attālā nostūrī – sporta bāzē Caunes – 
ierīkota vēl viena publiski pieejama aktīvās atpūtas zona, 
tādejādi rosinot pavadīt laiku brīvā dabā un veicinot veselīgu 
dzīvesveidu. Te no tūju stādījumiem izveidots lielizmēra 
dubultspirāles labirints, kuru var izmantot gan lēnām 
pastaigām, gan aktīvākām nodarbēm – piemēram, pa tā 
celiņiem, kas kopumā sasniedz 250 m garumu, var kārtīgi 
izskraidīties bērni. Pa labirinta perimetru nospraustas un 
attiecīgi iezīmētas debespuses, savukārt tā centrālajā daļā, 
orientējot pēc debess pusēm, izkārtotas interesantu formu un 
struktūru akmeņu grupas.

Pie labirinta izvietoti arī apraksti ar 
izzinošu informāciju.
Tā kā labirints izvietots pazeminātā 
teritorijas daļā – ieplakā, kur mitrajos 
gada periodos veidojas paaugstināts 
augsnes mitrums, un ir apgrūtināta 
teritorijas izmantošana aktivitātēm, 
projekta ietvaros izveidota arī bioievalka, 
kas veicina pakāpenisku lietus un 
atkušņu ūdeņu novadīšanu.

2 min 46 sek.  
Video: https:// 

www.youtube.com/
watch?v=IfNjd-lJoRY

Tematiski izzinošā vides telpa skolēniem

Balva nominācijā Bērnu priekam un radošai darbībai 
piešķirta projektam, ko Ogres 1. vidusskolas 3. korpusā, kur 
zinības apgūst jaunāko klašu audzēkņi, īstenoja NIG Skolotāji 
bērniem un skolai (projekta koordinatore Dace Čuhnova).
Iedvesmojoties no iepriekšējos gados veiktajiem 
uzlabojumiem šī korpusa  2. un 3. stāva gaiteņos, skolotājas, 
kas šajā mācību gadā skolo pirmo klašu skolēnus, nolēma 
pilnveidot arī 1. stāva gaiteni. Rezultātā arī pašiem mazākajiem 
skolēniem radīta labiekārtota, estētiska un radošumu 
veicinoša vide, kurā katrs var atrast savām interesēm un 
spējām piemērotu nodarbošanos.
Gaiteņa galā iekārtots lasīšanas stūrītis, kur apsēsties un palasīt 
kādu grāmatu un iepazīt vārdšķiras; turpat līdzās arī krāsains 
alfabēts. Dabas zinību stūrītī var apgūt augu sastāvdaļas, 
gadalaikus, mēnešus, nedēļas dienas. Uz magnētiskās Latvijas 
kartes bērni var sameklēt un atzīmēt pilsētas, upes, u.c. 

2 min 53 sek.  
Video: https://

www.youtube.com/
watch?v=991wsfws-KQ

Skolēni var arī izmērīt sava auguma 
garumu un mācīties pazīt pulksteni. 
Radošajā stūrīti izvietots zīmēšanas 
papīrs un aukliņas pīšanai. Matemātikas 
stūrītī var apgūt reizrēķinu, mērvienības 
un ģeometriskās figūras. 
Atjaunots gaiteņa sienu krāsojums, un 
katrai klasei durvju aile nokrāsota citā 
krāsā, lai bērniem būtu vieglāk atrast 
savu mācību telpu. Skolotājām ir arī vēl 
daudz citu ieceru, ko īstenot turpmāk.

Publikācija: https://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates_/?doc=39104

0 min 46 sek.  
Video: https://

www.youtube.com/
watch?v=ae6ctZmP2BY

Biedrības Radi vidi TE projekts 
(koordinatore Dace Koluža) saņēmis 
balvu nominācijā Jaunu vides objektu 
izveide. 
Iedvesmojoties no gadu iepriekš 
Lakstīgalu ielā īstenotā projekta, 
biedrība uzstādījusi mākslas objektu – 
akmens bezdelīgu – Ogrē, Bezdelīgu un 
Rūpnieku ielas krustojumā.

Publikācija: https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?doc=240304

Bezdelīga (iela) pāri gadu simtam

1 min 52 sek.  
Video: https://

www.youtube.com/
watch?v=vPq4UdAW0vg

NIG Ķeipenes jaunieši savai skolai projekts (koordinators 
Kristaps Lepsis) apbalvots nominācijā Par ģimeniskas 
gaisotnes veidošanu izglītības iestādē. Ķeipenes pamatskolā 
labiekārtota pagarinātās dienas grupas telpa, pilnveidotas  
1. stāva gaiteņa logu ailas un iekārtots lasīšanas stūrītis 
skolēniem 2. stāva gaitenī, radot mājīgu un ģimenisku vidi šajā 
izglītības iestādē.

https://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/aktualitates_/?doc=39165

uzlabojam vidi pašu spēkiem!

Sanda Zemīte  
Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja
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Vidzemes 
plānošanas reģions

2020.gads gan Latvijā, gan visā pasaulē ir bijis bagāts ar izaicinājumiem un jaunu pieredzi. Visu ikdienu izmainījusi 
ir COVID–19 pandēmija, kuras ierobežošanai esam bijuši spiesti pierast pie arvien jauniem izaicinājumiem un 
atrast arvien jaunas darbības formas, lai dzīve neapstātos. Pielāgojušies esam gan katrs personīgi savās ģimenēs, 
gan darba vietās, gan, protams, arī pašvaldībās.
Prieks redzēt, ka par spīti visam, mēs to esam spējuši izdarīt arī iedzīvotāju iniciatīvas projektu realizācijā. 
Protams, zināmas sekas ir redzamas, jo no pagājušajā gadā aktīvajām pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija” 18 pašvaldībām Vidzemē, šogad esam palikušas 16 pašvaldības, bet projektu konkursus no 
biedru pašvaldībām rīkojušas 11 pašvaldības, pārējām savus spēkus, acīmredzot, koncentrējot uz neatliekamo 
jautājumu risināšanu, jo, kā jau sākumā uzsvēru, gads ir bijis sarežģīts, tajā skaitā, arī finansiāli.
Tomēr projektu kokursu rīkošana lielākajā daļa biedru pašvaldību parāda, ka iedzīvotāju iniciatīva pašvaldībām 
joprojām ir viena no prioritātēm, tai tiek atrasts fiansējums un rezultātā ieguvēja ir visa sabiedrība. Šogad 
projektu konkursus Vidzemē rīkoja Beverīnas novada pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, Strenču novada 
pašvaldība, Cēsu novada dome, Kocēnu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Priekuļu novada 
pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Smiltenes novada dome, Līgatnes novada dome un Vecpiebalgas novada 
pašvaldība. 

Paldies visiem, kas nepadevās, kas nepārstāja sapņot un savus sapņus arī realizēja! 
Labākos realizētos projektus to vērtēšanai izvirzījušas sešas no uzskaitītajām pašvaldībām, kā rezultātā jau 
dabīgi mums ir izkristalizējies labāko sešinieks. Pēc reģionālās projektu vērtēšanas, kas kā jau pēdējā laikā ierasts, 
aizvadīta attālināti,  esam nonākuši arī pie rezultāta, nosakot, kuri būs tie projekti, kas saņems veicināšanas 
balvas un kuri būs tie trīs labākie, no kuriem nākošajā vērtēšanas kārtā tiks sagrupēts pirmās, otrās un trešās 
vietas ieguvējs Vidzemes reģionā.

evija zurģe
Vidzemes  reģiona  koordinatore

 
Smiltenes novada biedrība “Vilkmuiža 

2011” Bilskas pagastā, projekts  –

Sajūtu takaS izVeide  
BilSkaS ezermalā 

Šis projekts iezīmējas ar lielu biedrības 
biedru un arī citu entuziastu praktiskā 

darba ieguldījumu sajūtu takas izveidē, 
kā arī ar īpašu ziedojumu vākšanas 

kampaņu projekta līdzfinansējumam 
Smiltenes novada svētku ietvaros.

 
Beverīnas novada iedzīvotāju  
iniciatīvas grupa, projekts –

Rotaļu laukumiņa izveidošana 
dāRzkopīBas koopeRatīvā “pūpoli”

projekts ir īpašs ar neplānoto kopienas 
saliedētību, jo tā realizācijā aktīvi 

iesaistījās arī kopienas seniori un pašu 
darbā tapa daudzas projektā iepriekš 

neplānotas lietas, piemēram, 
 izveidota smilšu kaste un papildināti 

teritorijas apstādījumi.

 
Raunas novada iedzīvotāju  

iniciatīvas grupa, projekts – 

Klinšu atseguma apgaismošana 
Raunas upes KRastā

Raunas upes balto klinšu atsegums  
izgaismots latvijas karoga krāsās. 

projekta rezultātus diennakts tumšajā 
laikā, turklāt pastāvīgi, var baudīt jebkurš 

novada iedzīvotājs un viesis, kā arī  tas 
raisa patriotisma sajūtu.

Atzinību vēlējāmies izteikt:

lpp. Pašvaldība
Projekti, skaits Finansējums, eiro

Pieteikti Realizēti Pašvaldība Iedzīvotāji
36 beverīnas novads 12 11 5 668 100
38 burtnieku novads 18 15 7 046 3 491
39 Kocēnu novads 6 6 3 970 465
43 Pārgaujas novads 1 1 500
41 Priekuļu novads 3 1 2 800 679
47 Raunas novads 4 3 2 100 200
42 Smiltenes novads 14 10 5 896 5 551
44 Strenču novads 7 6 2 999 3

Vidzemes PR kopā: 65 53 30 979 10 489

2021.gads nebūs mazāk izaicinošs par iepriekšējo, jo jau pieminētajiem 
sarežģījumiem vēl pievienojas administratīvi teritoriālā reforma, kā 
rezultātā no gada vidus dzīvosim jau citos novados, tomēr ļoti ceru, 
ka tas nebūs par šķērsli iedzīvotāju iniciatības projektu realizācijai 
arī turpmāk, ceru, ka šādas iniciatīvas nemainīgi būs pašvaldību 
prioritāte un arī pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
atradīs savu vietu jauno pašvaldību ietvarā, savukārt mēs dzirdēsim 
par daudziem jauniem, vērtīgiem un iedvesmojošiem projektiem arī 

turpmāk!  Lai izdodas!

Strenču  novada nereģistrētas iedzīvotāju grupai  
“Strenču slimnīcas kultūrvēsturisko vērtību glabātāji”,  projekts – 

STRenču PSIhoneIRoloģISKā SlImnīcA –   
noVAdA KulTūRVēSTuRISKAIS mAnTojumS   

un TūRISmA PIeSAISTeS objeKTS

Izveidoti un uzstādīti informācija stendi par Strenču 
psihoneiroloģiskās slimnīcas vēsturi un darbību mūsdienās, 

kas ir vērā ņemams pienesums Strenču vēstures saglabāšanā.

Kocēnu novada Iniciatīvas grupai  
“Savam novadam”, projekts – 

PIeņemšAnA cAuRumKRogā PIe jāņA STAņISlAVA RozeS
lielākā vērtība šajā gadījumā ir ne tik daudz šī gada projekts,  

kā biedrības nenogurstošais darbs pie idejas attīstības jau  
sešu gadu garumā.

45

burtnieku novada  
ēveles ciema divu daudzdzīvokļu  

māju biedrībām “zilgmes” un “ozolgatves”, 
projekts – 

ATPūTAS un RoTAļu zonAS lAbIeKāRTošAnA

Arī šis projekts izcēlās ar lielu iedzīvotāju iesaisti un  
pašu paveikto darbu.

39

42 3647
38
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beverīnas  novads

Taču gadās arī, ka pavisam vienkāršs un tradicionāls projekts top 
par pamatu, nevis rezultātu turpmākām kopienas aktivitātēm. 
Tā noticis arī ar Beverīnas novada šī gada konkursa uzvarētāju 
projektu – rotaļu laukumiņa izveidošanu dārzkopības 
kooperatīvā Pūpoli, kura īstenošanu aizsāka jaunā māmiņa 
Marika Daļecka ar nelielu atbalstītāju grupiņu. Jāatzīmē, ka 
dārzkopības kooperatīvi ir interesantas kopienas – “savas 
republikas” ar iekšējiem noteikumiem, attiecībām, kārtību. 
Daudzviet dārza mājas tikušas pārbūvētas pastāvīgai dzīvei, 
tādējādi aktualizējot vajadzību pēc atbilstošas infrastruktūras. 
Kooperatīva Pūpoli kopienu pārsvarā veido iedzīvotāji no 
izteikti atšķirīgām paaudzēm – seniori un jaunās ģimenes ar 
maziem bērniem, kaut arī rotaļu laukumiņa izveidei saņemts 
atbalsts no dārzkopības kooperatīva valdes, Marika nebija 
cerējusi uz īpašu vecākās paaudzes iedzīvotāju iesaisti.

Rotaļu laukumiņa izveidošana dārzkopības kooperatīvā “Pūpoli”

Linda Krūmiņa 
Beverīnas novada pašvaldības projektu koordinatore

Kaut arī pasaule šogad piedzīvojusi vēl nepieredzētus satricinājumus visdažādākajās dzīves jomās, 
mazo projektu īstenošanas skaita ziņā Beverīnas novadā konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas 
novadā” 2020.gads bijis tikpat ražīgs kā iepriekšējos gados. Vienlaikus jāsecina, ka vairumā gadījumu 
iedzīvotāju ieceres ir gluži pragmatiskas, ar projektu palīdzību īstenojot praktiski nepieciešamus dzīves 
apstākļu uzlabojumus.

Jau izkalti plāni nākamās vasaras kopīgajiem darbiem – 
Valmieras novada fonda projektu konkursā Sev. Tev. Novadam 
atbalstīts kopienas projekts par rotaļu laukuma papildināšanu 
ar basketbola grozu un futbola vārtiem.

Tāpēc vēl jo lielāks bija prieks par visu 
iedzīvotāju interesi un atbalstu gan 
laukumiņa būvniecības darbu laikā, gan 
arī pēc tam. Šādas iniciatīvas rezultātā 
tika īstenoti vairāki neplānoti papildu 
darbi – saziedoti kokmateriāli un 
uzbūvēta sētiņa, kas norobežo laukumu 
no ceļa, izgatavota smilšu kaste, savestas 
smiltis, ziedoti krūmu stādi iestādīšanai 
pie sētiņas un veikti vēl citi papildus 
darbiņi.

Laukuma atklāšanas pasākumā gardu 
kliņģeri un bērnu šampanieti dāvāja 
SIA Salvis, Zane Ziplāne sašuva 
skaistas karodziņu virtenes, bet lielu 
pārsteigumu sagādāja laukumam 
kaimiņos esošo māju iedzīvotāji, kas 
ieradās ar pašceptu lauku torti.

Vasaras sezonai beidzoties, iniciatīvas 
turpinās – Ziemassvētkos iedzīvotāji 
laukumiņā uzstādīja izgreznotu eglīti. 

īpaši pozitīvu novērtējumu no konkursa komisijas saņēma arī 
Kauguru pagasta daudzdzīvokļu mājas Nākotnes iedzīvotāju 
iniciatīva. Jau otro gadu pēc kārtas ar konkursā saņemto 
atbalstu mājas iemītnieki uzlabo ēkas stāvokli, taču šajā 
gadā plānotais darbs bija sevišķi ambiciozs - atjaunot ēkas 
koplietošanas skursteņu posmus ēkas bēniņos un uz jumta.

Divstāvu dzīvokļu nama augstums ir diezgan ievērojams, 
bet bēniņos un uz jumta bija jānogādā gan ķieģeli, gan java, 
jāizbūvē koka konstrukcija skursteņu izveidei, kā arī jānovāc 
veco skursteņu materiāli. Smagais darbs tomēr sevi noteikti 
ir attaisnojis, jo tā rezultātā būtiski uzlabojusies mājas 
ugunsdrošība.

“Nākotnes” mājas skursteņu atjaunošana ēkas bēniņos un uz jumta

Vizuāli viss interesantāko projektu šogad izdevies īstenot Trikātas pamatskolas  
8. klases skolēniem – kopā ar savu audzinātāju Ingu Boškinu jaunieši veidoja 
dizainu un izgatavoja norāžu stabu, ar attālumiem līdz visām pamatskolas 
Erasmus+ sadraudzības pilsētām.
Stāsta projekta vadītāja I. Boškina: Kaut arī plānotie darbi šķita vienkāršāki par 
vienkāršu, tos veicot, saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem. Piemēram, uzzinājām, 
cik būtiski izvēlēties pareiza sastāva krāsas. Mūsu izvēlētās sūcās iekšā kokā, lai gan 
tas jau bija apstrādāts ar impregnējamo materiālu, tāpēc uzrakstus nācās pārkrāsot 
vairākas reizes. Savas korekcijas ieviesa arī ārkārtas stāvoklis, skolēni paši nevarēja veikt 
betonēšanas darbus, bija jāpiesaista pašvaldības saimniecības daļas darbinieks, izpalika 
arī atklāšanas pasākums oktobrī. Tomēr jaunieši ir gandarīti par paveikto, jo visi koka 
apstrādes un izgatavošanas darbi veikti pašu rokām pēc tam, kad mājturības skolotājs 
Guntars bija ierādījis, kā tie veicami. Objekts piesaista skolas apmeklētāju uzmanību, jo 
visi vienmēr grib zināt, kāpēc attālumi norādīti tieši šīm vietām.

Draugu zīme
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burtnieku  novads

Burtnieku pagasta biedrība 
Kalndzirnavas tika dibināta 2020.gada 
sākumā ar mērķi atjaunot un saglabāt 
senu vējdzirnavu ēku kā kultūrainavas 
elementu un veidot ap to tikšanās un 
izziņas kultūrvietu. Biedrības darbībā 
iesaistīti īpašuma Kalndzirnavas 
īpašnieki un viņu tuvinieki. Lai īstenotu 
daļu savas ieceres, biedrība pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkursā 
iesniedza ideju par labiekārtotas vietas 
ar informācijas stendu izveidošanu.
Projekta īstenošanā tika iesaistīti ap 25 
cilvēkiem, to skaitā Burtnieku Ausekļa 
pamatskolas 5.klases skolēni, kuri 
devās pārgājienā – talkā uz dzirnavām. 
Ar mazo un lielo palīgu atbalstu tika 
sakopts ceļa posms gar dzirnavām – 
izzāģēti sējeņi un trimmerēts apaugums, 
uzstādīts īpaša dizaina sols-informācijas 
stends, kā arī ir izveidota mājas lapa  
www.kalndzirnavas.lv. Tagad ikvienam 
interesentam ir iespēja iepazīt dzirnavu 
vēsturi un izbaudīt krāšņo Burtnieka 
ezera ainavu no neierasta skatu punkta.

Tūrisma infrastruktūras radīšana pie Burtnieku pagasta “Kalndzirnavām”

Elīna Rulle
Burtnieku novada pašvaldības Attīstības projektu vadītāja

Burtnieku novada pašvaldība jau sesto reizi aicināja iedzīvotājus iesniegt projektu pieteikumus 
publiskās teritorijas sakopšanas iniciatīvu īstenošanai “Vides attīstības projektu konkursa 2020” 
ietvaros. Konkursā tika saņemti 18 pieteikumi, kas norāda uz iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā un 
drošā vidē. Iedzīvotāji izveidojuši jaunus tūrisma objektus, labiekārtojuši teritorijas pie baznīcām, 
daudzdzīvokļu māju pagalmos, publiskajās sporta un atpūtas zonās. Sakām paldies ikvienam, kurš 
iesaistās, lai sakoptu vidi ap mums!

SIA Pučurgas muižas dārzi ir bioloģiski sertificēta saimniecība, 
kas nodarbojas ar augļkopību Matīšu pagastā. Uzņēmuma 
īpašnieki, veicot savas teritorijas sakopšanu, turpat blakus 
kaimiņu īpašumā ievēroja lielu akmeni, kas apsūnojis un 
ieaudzis krūmājā. Sākuši meklēt informāciju un noskaidroja, 
kas tas ir Pučurgas dižakmens – sena upurvieta. Akmenim 
1930.gadā atšķelts sāns un no tā izgatavots Brīvības cīnītāju 
piemineklis pie Mazsalacas baznīcas. Iegūtā informācija bija 
visnotaļ interesanta, tādēļ uzņēmuma īpašnieki uzrunājuši 
kaimiņus un ar pašvaldības finansējuma palīdzību nolēmuši 
teritoriju ap akmeni sakopt un padarīt pieejamu tūristiem. 

Pučurgas akmens

Teritorijas sakopšanā tika iesaistīti tuvākās apkārtnes māju 
iedzīvotāji, kopumā 13 cilvēki, kas atbalstīja ne tikai ar savu 
roku darbu, bet arī ar traktortehniku, motorzāģiem, trimmeriem 
un zāles pļāvējiem. Rezultātā Burtnieku novadā tapis jauns 
tūrisma objekts, kuru pirmajos trīs mēnešos pēc atklāšanas bija 
apmeklējuši vairāk kā  40 cilvēku.

Burtnieku novada Ēveles ciemā divas daudzdzīvokļu māju 
biedrības Zilgmes un Ozolgatves apvienojušās kopīgam 
mērķim – atpūtas un rotaļu zonas labiekārtošanai. Jau 
iepriekšējos gadus pašvaldības izsludinātajā konkursā saņemts 
atbalsts nojumes un rotaļu iekārtas uzstādīšanai. 

Bērnu rotaļu laukums Ēvelē

2020. gadā iecere turpināta, no pašvaldības katrai biedrībai 
saņemot atbalstu 500 eiro apmērā un pašiem ieguldot 
līdzfinansējumu 218 eiro, tika papildināta iepriekš uzstādītā 
rotaļu iekārta ar jauniem elementiem, pārkrāsotas vecās metāla 
rotaļu iekārtas, ierīkota smilšu kaste un uzstādīti masīvkoka 
soli. 
Darbu veikšanā aktīvi iesaistījās abu māju iedzīvotāji. 
Visaktīvākie palīgi bija bērni, kuri paši ar lielu prieku rotaļājas 
šajā laukumā.
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Kocēnu  novads

Iniciatīvas grupa Savam novadam jau sešus gadus strādā, 
lai iemūžinātu izcilu personu piemiņu Kocēnu novadā. 2015. 
gadā tika īstenots pirmais projekts, kura ietvaros izstrādāja 
teritorijas labiekārtošanas plānu Jāņa Staņislava Rozes dzimto 
māju Kocēnu novada Kocēnu pagasta Saulītes apkārtnei, 
tika apkopoti materiāli par mākslinieku un izveidota ceļojoša 
izstāde, organizēta Caurumkroga sakopšanas talka. 
Visus šos gadus iniciatīvas grupa darbojas, lai popularizētu 
Caurumkrogu gan kā nozīmīgu tūrisma objektu Kocēnu 
novadā, gan kā kultūrtelpu – vietu, kur satiekas Kocēnu 
novada iedzīvotāji un viesi, radoši attīsta sevi, vienlaikus dodot 
ieguldījumu Caurumkroga pilnveidošanā. 
Projektu aktivitātes – bērnu un jauniešu mākslas plenēra 
īstenošana Caurumkrogā, plenērā tapušo darbu izstādes 
rīkošana, ārtelpas ekspozīcijas stendu izgatavošana 
izvietošanai Caurumkroga logos, Jāņa Staņislava Rozes un 
Jāņa Staņislava Birnbauma darbu atklātņu komplekta - Kocēnu 
novada suvenīra izgatavošana, Caurumkroga sakopšanas 
talkas rīkošana.
2020. gada projekta mērķis – stiprināt Kocēnu novada 
identitāti un paplašināt kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu, 
mērķtiecīgi ieguldot materiālos un cilvēkresursos novada 
kultūrvēsturiskajā mantojumā. 

Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes

Inese Bērziņa
Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece

Katru gadu brīvdabas mākslas galerijā var vērot pārmaiņas. Oktobris – rudens mēnesis nedaudz 
iekrāsojis veco ozolu un kļavu lapas, koki lepni izslējušies Caurumkroga pagalmā.  
Šoreiz, īstenojot Kocēnu novada domes atbalstīto iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Savam novadam” 
projektu “Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes“, vecajās logu ailēs ielikti  jauni uzskates 
stendi – piemiņas plāksne māksliniekam Jānim Staņislavam Rozem un Jurģa Skulmes fotogrāfijas.

īstenotās aktivitātes:
• Lekcijas “Krogs 18. un 19. gadsimtā Latvijas iedzīvotāju 

ikdienā – no Brandeļa kroga līdz Zvirgzdu krogam” 
sagatavošana.

• Bijušo krogus ēku fotofiksācija vēsturiskajā Valmieras – 
Rīgas ceļa posmā Kocēnu novada teritorijā un fotogrāfiju 
izgatavošana.

• Ārtelpas ekspozīcijas stendu izgatavošana izvietošanai 
Caurumkroga logos – Caurumkrogs laiku lokos.

• Pieņemšana pie Jāņa Staņislava Rozes – lekcijas 
prezentācija, fotoizstādes ar bijušo krogus ēku attēliem 
atklāšana (pasākums bija jau izsludināts 10. novembrī, bet 
sakarā ar ārkārtas situāciju ir atlikts uz nenoteiktu laiku).

2019.gadā izstādītā unikālā brīvdabas gleznu galerija, kas 
izveidota Kocēnu novada Caurumkrogā, nominēta Latvijas 
sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā Kilograms kultūras 
nominācijā Kultūrvieta.

http://news.lv/
Kocenu-novada-ves-

tis/2020/10/30/caurum-
kroga-stasts-turpinas

Lielākā vērtība ir  
vairāku gadu garumā 

kopīgi paveiktais 
darbs.

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielas 3, Liepa, 
 iekšpagalma teritorijas labiekārtošana

Santa Vaišļa
Priekuļu novada pašvaldības Tūrisma darba organizatore

Lai veicinātu novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabotu dzīves kvalitāti 
novadā, Priekuļu novada pašvaldība arī šogad izsludināja  iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu  
“Sabiedrība ar dvēseli 2020”. 
Saņemti trīs projektu iesniegumi, no kuriem tikai viens tika atbalstīts, bet divi netika vērtēti, jo 
neatbilda projektu konkursa nolikumam.

Neformālā grupa Maija iela 3 īstenoja projektu, kura mērķis 
bija atjaunot un labiekārtot dzīvojamās mājas iekšpagalmu. 
Daudzīvokļu māja, Maija ielas 3,  ir lielākā Liepas pagastā  ar 
94 dzīvokļiem, kurā dzīvo daudz ģimeņu ar bērniem vecumā 
no 1 līdz 15 gadiem. Māja ir nodota ekspluatācijā 1979.gadā, ar 
ierīkotu un nolietotu Padomju laika rotaļu laukumu (2 smilšu 
kastēm, kuras ir bērniem neizmantojamā stāvoklī, 4 atpūtas 
soliņiem, kas ir sliktā stāvoklī, asfaltētu laukumu, šūpolēm un 
karuseļiem, kuri nolietoti un bīstami  bērnu dzīvībai).

Tika labiekārtots daudzīvokļu mājas Maija ielas 3 iekšpagalms, 
lai sniegtu ieguvumu vairākām mērķu grupām: dažāda vecuma 
bērniem veicināt savas fiziskās aktivitātes un droši spēlēties 
mājas iekšpagalmā, biežāk uzturoties svaigā gaisā, kā arī bērnu 
vecākiem un senioriem sniegt iespēju atpūsties iekšpagalma 
teritorijā uz labiekārtotiem soliņiem. 

Sabiedriskais ieguvums no īstenotā projekta ir atjaunota un 
labiekārtota iekšpagalma teritorija.
Par piešķirto finansējumu (679 eiro) tika atjaunoti un uzstādīti 
7 soliņi, izgatavota jauna smilšu kaste ar vāku, nokrāsotas 
piecas rotaļu iekārtas, uzstādīts volejbolu tīkls, divi futbola 
vārti ar aizsargtīklu, nokrāsotas un atjaunotas atkritumu urnas. 

Projektu īstenoja Maija ielas 3 septiņi 
mājas iedzīvotāji, kuri arī turpmāk 
nodrošinās iegūtā rezultāta ilgtspējīgu 
uzturēšanu. Palīgdarbos piedalījās arī 
citu daudzīvokļu māju (Rūpniecības ielas 
14 un Rūpniecības ielas 19) iedzīvotāji.

Priekuļu novads
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Smiltenes novads

Biedrība Abulas lauku partnerība kopā ar Balvu lauku 
partnerību un Karhusetu no Somijas īstenojusi projektu 
Handicraft Festival - Transnational cooperation project, 
kas notika trīs gadu garumā, sarīkojot vairākas mākslinieku 
nometnes. Projekta īstenošanas rezultātā izveidoti 5 gleznu 
rāmji, 10 lielformāta gleznas un 30 klasiskās gleznas. Gleznu 
rāmji atrodas un ir apskatāmi Smiltenes Vecajā parkā, bet 
lielformāta gleznas apskatāmas Mēru muižā. Projekta ietvaros 
radītās gleznas ceļo pa izstādēm visā Latvijā.

Handicraft Festival - Transnational cooperation project

Zelma Mičule,
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

2020.gadā Smiltenes novadā kā ik gadu tika izsludināts konkurss nevalstiskām organizācijām projektu 
līdzfinansēšanai. Kopējais projektiem pieejamais finansējums 6 000 eiro tika sadalīts projektiem divās 
konkursa kārtās – pirmā pavasarī, otrā rudenī. Kopā tika iesniegti un atbalstīti 14 projekti. Vairākiem 
no tiem tika uzsākta aktivitāšu īstenošana un tie turpināsies vēl 2021.gadā. Šogad vēlamies izcelt trīs 
projektus, kuri ir veiksmīgi noslēgušies.

Biedrība GaisMa Tunelī īstenojusi projektu un Blomes 
pamatskolā izveidojusi kāpšanas sienu bērniem un 
pieaugušajiem. Projekta ietvaros tika izbūvēta traversa 
kāpšanas siena, kuras augstums  ir 2,5 m un platums 
9,5 m – kopējais sienas kāpšanas laukums ir 23 m2. Tā 
ir pirmā izveidotā kāpšanas siena Smiltenes novadā, 
un tā dos iespēju organizēt arī sporta pasākumus 
Blomes ciemā. Blomes pamatskola ir pateicīga par 
projekta īstenošanu, jo tagad bērniem neatkarīgi 
no laika apstākļiem ir iespēja aktīvi darboties skolas 
telpās. Bērniem  ir iespēja sevi izaicināt, piedalīties 
savstarpējās sacensībās un trenēties kāpšanas sportā.

Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā

Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā

Biedrība Vilkmuiža 2011 īstenojusi projektu Sajūtu takas 
izveide Bilskas ezermalā, kura ietvaros pie Bilskas ezera 
izveidota sajūtu taka, kas ikvienam dabas mīļotājam dod 
iespēju doties nelielā pastaigā basām kājām. Taka ir 58 m gara 
un tā veidota lielākoties no dažādiem dabas materiāliem. 
2019.gadā Smiltenes novada svētkos pie Mēru muižas 
Vilkmuiža 2011 organizēja labdarības akciju, lai Bilskā taptu 
sajūtu taka. Biedrības biedri un citi atsaucīgi Bilskas pagasta 
iedzīvotāji bez atlīdzības izcepa kūkas un tortes. Tās pret 
ziedojumiem bija iespējams šajos novada svētkos iegādāties. 
Kopā tika saziedoti vairāk kā 360 eiro. Tie tika novirzīti 
sākotnējam mērķim – sajūtu takas izveidei pie Bilskas ezera.

Šajā projektā mākslinieki kopīgi iepazina vietējo mākslas 
kultūru, padziļināja zināšanas par āra vidē veidotām gleznām, 
kā arī pilnveidoja gleznošanas iemaņas un guva priekštatu par 
radīto darbu menedžmentu. Galvenie ieguvēji ir dalībnieki, 
kuri piedalījās projekta aktivitātēs, vietējie iedzīvotāji, tūristi un 
viesi, kuri apmeklēja Veco parku Smiltenē, Mēru muižu Bilskas 
pagastā, izstādi Balvos un Somijas iedzīvotāji, kas apmeklēja 
Ziemassvētku festivāla tirdziņu 2018. gadā.  
Kopējās projekta izmaksas - 55 189 eiro. īstenošanas laikā radās 
papildus izmaksas par gleznu ielikšanu rāmjos un transporta 
izdevumiem, apmeklējot Ziemeļlatgales māksliniekus. Tāpēc 
biedrība piedalījās projektu līdzfinansēšanas konkursā 
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā un saņēma 
līdzfinansējumu 656 eiro. Projekts ir īpašs, jo tā ietvaros radītos 
mākslas darbus var aplūkot ikviens, kas viesojas Vecajā parkā.

Projekta Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā kopējās 
izmaksas ir 840 eiro, no tiem 420 eiro ir Smiltenes novada 
domes līdzfinansējums, 420 eiro biedrības līdzekļi – ziedojumi 
un biedru nauda.

 Projekts īstenots, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
finansējumu, Smiltenes novada domes līdzfinansējumu nevalstiskajām 
organizācijām, biedrības GaisMa Tunelī un privātos līdzekļus.
Projekta kopējās izmaksas ir 5115 eiro, no kurām ELFLA finansējums ir  
4575 eiro, kā arī biedrības GaisMa Tunelī līdzekļi un Smiltenes novada 
domes līdzfinansējums.

Pārgaujas novads

Zaļā klase

Eva Meijere
Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

2020.gada rudenī neformālā grupa Mēs Raiskumam izveidoja Zaļo klasi - āra nodarbību un brīvā 
laika pavadīšanas vietu pie Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas. Ir iegādāti galdi, soli, tāfele 
un bruģis āra nodarbību vietas labiekārtošanai. Galdi nokrāsoti, un uz tiem skolēni uzzīmēja spēļu 
laukumus brīvā laika spēlēm – riču-raču, šaham un dambretei.
Skolēni skaistajās rudens dienās galdus jau izmantoja mācību stundās un, izmantojot dabas materiālus 
un pašu gatavotus spēļu elementus, pēcpusdienu spēļu laikā.

Bija plānots iegādāt materiālus un, 
kopā darbojoties darbiniekiem un 
skolēniem, izgatavot spēles un spēļu 
uzglabāšanas kastes. Diemžēl saistībā 
ar epidemioloģisko situāciju valstī, šo 
aktivitāti šajā rudenī nolemts neīstenot 
drošības apsvērumu dēļ, tāpēc par 
atlikušajiem projekta līdzekļiem 
iegādāts bruģis vietas daļējai 
labiekārtošanai. Galdiem un soliem, 
lai tie ilgāk kalpotu, ar laiku tiks uzlikts 
polikarbonāta jumts. Polikarbonāta 
loksnes un kokmateriāli ir iegādāti jau 
iepriekš. Pāri palikusī krāsa no galdu 
apzīmēšanas tiks izmantota pavasarī, 
kad skolā plānots izgatavot spēles un 
rotaļu elementus.
Sākotnēji izvēlētā projekta īstenošanas 
vieta bija plānota netālu no skolas, lejā, 
sporta un rotaļu laukumā. Izvērtējot 
iespējas un riskus, plāni tika mainīti. 
Iegādātais aprīkojums atrodas pie 
skolas sienas netālu no uzbrauktuves. 

Tagad tas ir vieglāk pieejams visiem skolēniem, neatkarīgi no veselības stāvokļa.
Projektu līdzfinansējuši Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, tās darbinieki, 
kā arī jau pirms projekta sākuma saņemta atlaide no galdu un solu ražošanas 
uzņēmuma Smart Wood Technology. īstenošanas darbā iesaistīti darbinieki un 
skolēni. Par transportu un darbu vadīšanu pateicība skolas saimniekam.
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Strenču  novads

Biedrības Esam Jērcēniem projekta Cienot kultūrvēsturisko 
ainavu mērķis – muižu parkiem raksturīgās kultūrainavas 
saglabāšana. Sadarbības projekta ietvaros, īstenojot Meža 
dienas 2020 aktivitātes un biedrības projekta aktivitātes, 
Jaunjērcēnu parks kļuva bagātāks ar vairāk kā 100 dažādiem 
kokiem – liepām, ozoliem, gobām, kļavām un dekoratīvajiem 
krūmiem – ceriņiem, jasmīniem, lazdām, kā arī grimoņiem. 
Muižas tuvumā tika iestādītas arī vairākas parka rozes. 

Cienot kultūrvēsturisko ainavu

Madara Ribozola
Strenču novada domes tūrisma speciāliste – starptautisko projektu vadītāja

Strenču novada dome 2020. gada pavasarī jau sesto gadu pēc kārtas izsludināja projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas varēja pieteikt 
projektus, lai īstenotu dažādas dzīves kvalitātes uzlabošanas idejas. Finansējumu piešķīra sešu projektu 
īstenošanai. Projektu ietvaros tapa interesants koktēlnieka radīts norāžu stabs ar bērnu zīmējumiem, 
kā norādēm uz Strenču kultūrvēsturiskās apskates vietām, Plāņu pagasta centrā augošā egle tika 
izgreznota ar Ziemassvētku gaismas virtenēm, kā arī tika pilnveidotas un sakārtotas publiski pieejamas 
vietas.

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas Strenču slimnīcas 
kultūrvēsturisko vērtību glabātāji projekta mērķis ir 
pilnveidot Strenču pilsētā publiski pieejamo kultūrvēsturiskās 
un tūrisma informācijas infrastruktūru par Strenču 
psihoneiroloģisko slimnīcu. 

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca –  
novada kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisma piesaistes objekts

Tā ietvaros tika izveidoti un uzstādīti 2 informācijas stendi. Uz 
tiem ir informācija latviešu, krievu un angļu valodā par Strenču 
psihoneiroloģiskās slimnīcas vēsturi un darbību mūsdienās, kā 
arī vēsturiskās un tagad uzņemtās fotogrāfijas. Viens stends 
atrodas pie gājēju ieejas slimnīcas teritorijā, ejot virzienā no 
autoostas, otrs – pie automašīnu stāvlaukuma un pie ieejas 
slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Tāpat ir izgatavoti un uzstādīti 3 
vēsturisko fotogrāfiju stendi (ar skatu uz Annas māju, ūdenstorni 
un Jauno māju), kas papildina Strenču vēsturisko fotogrāfiju 
brīvdabas ekspozīciju Divi gadsimti vienotā rakursā. Maršruts 
oriģināls ar to, ka tajā iespējams apskatīt 20. gadsimta izcilā 
Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes 13 foto kadrus, kas vērsti tā, 
lai to pašu ainavu varētu apskatīt mūsdienās.

Koku stādīšanā piedalījās vairāk kā 60 talcinieki – biedrības 
biedri, Strenču pamatskolas skolēni, pašvaldības darbinieki. 
Smagos priekšdarbus veica Strenču novada domes īpašumu 
apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas 
strādnieki, ar padomiem stādīšanā dalījās dārzniece Indra 
Lielkāja. Ir paveikts lielisks darbs, ko nākotnē varēs novērtēt 
Jērcēnmuižas un muižas parka apmeklētāji.
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LīGODAMA uPE NESA, Krustpils novads

Raunas  novads

Šogad par labāko realizēto 
projektu Raunas novada projektu 
konkursā tika atzīts Klinšu 
atseguma apgaismošana Raunas 
upes krastā, pie Valmieras tilta.
Projekta ideja radās Raunas 
iedzīvotājiem Jurim un Ingai 
Sapožņikoviem-Pētersoniem pēc 
publiskā pasākuma apmeklējuma 
Raunas dabas takā 2020. gada 
februārī. Šīs idejas mērķis bija 
piešķirt omulīgu noskaņu novada 
iedzīvotāju un viesu vakara vai 
agra rīta pastaigām dabas takā ne 
tikai reizi gadā pasākuma ietvaros, 
bet pastāvīgi. 24. septembrī Jura 
un Ingas realizētā ideja piedzīvoja 
oficiālo atklāšanu – gar dabas 
taku plūstošās Raunas upes balto 
klinšu atsegums ir izgaismots uz 
palikšanu, turklāt sarkan-balti-
sarkanās gaismās. Šis projekts 
īpaši iederējās laikā, kurā esam 
spiesti dzīvot un svētkus svinēt 
attālināti.

Klinšu atseguma apgaismošana Raunas upes krastā, pie Valmieras tilta

Inita Dzenīte
Raunas novada Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante

Raunas novadā konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” kopš 2015. gada notiek katru gadu un par to vienmēr 
ir bijusi interese novada iedzīvotājiem, tāpēc, izsludinot kārtējā gada konkursu, nebija šaubu par to, ka 
atradīsies aktīvie iedzīvotāji, kuriem pietiktu uzņēmības iesniegt un izstrādāt projektu. Esam priecīgi, 
ka 2020. gadā tika pieteikti četri projekti, kurus Raunas novada dome arī varēja atbalstīt.
Visi iesniegto projektu īstenotāji ieguldījuši lielu un nesavtīgu darbu, tāpēc lepojamies ar novada 
iedzīvotājiem, kuriem rūp savs novads, ir prasme iesaistīt citus un kopā paveikt iesākto, lai padarītu 
Raunu un Drustus par vietu, kur dzīvot un baudīt dzīvi labāk. Lai arī turpmāk enerģijas, darba spara un 
izdomas neaptrūkstas ikvienam darītājam!

Īpašs paldies Egonam Kļaviņam un Armandam Koliņam 
par uzņēmību piedalīties projektu konkursā “Sabiedrība ar 
dvēseli” jau vairākus gadus pēc kārtas!
Armanda projekta “Ēkas fasādes siltināšana – nobeigums” 
mērķis ir sasniegts – nosiltināti četru dzīvokļu ēkas pamati 
un nokrāsota fasāde. Armands Koliņš ar savu darba grupu, 
kurā iesaistīti dažāda vecuma cilvēki, būvdarbiem atvēlot 
brīvdienas un četras vasaras, pašu spēkiem kopā ir paveikuši 
lielu darbu. Paldies par izturību un ieguldīto darbu savas 
ieceres realizēšanā!

Biedrības “Sporta klubs EJ” projekts “Trāpīt mērķī” ir 
izveidotās moto trases Drustu pagasta “Mežkalnos” 
labiekārtošanas turpinājums. Viens  no biedrības pārstāvjiem 
- Egons Kļaviņš atzīst: paši iedzīvotāji vislabāk zina, kas 
konkrētajā vietā nepieciešams. Kā arī paldies ”Sporta 
klubam EJ” par centieniem atjaunot moto trasi Drustos jau 
vairāku gadu garumā, jo savu izvirzīto mērķu sasniegšana ir 
vērtīgākā balva pēc labi padarīta darba.

Izgaismotie 
Raunas dabas 
skati atgādina 
par piederību 

Latvijai

Jau par tradīciju ir kļuvis “Sabiedrība ar dvēseli” foto konkurss, 
tā kā tajā var piedalīties visu projektu labākās fotogrāfijas, 
bet žurnālā pie aprakstiem publicē tikai nominēto projektu 
attēlus, tad šeit vieta atzinību guvušajām fotogrāfijām.

2. vieta SPRIGuLĒNI, Ādažu novads

3. vieta DIžDANCIS, Jelgava

ARī MAZIE PALīDZ, Kuldīgas novads

HANDICRAFT FESTIVAL, Smiltenes novads

MĀRīTES, Krāslavas novads

SDL foto konkurss



Sabiedrība ar dvēSeli – latvija48 49

Zemgales 
plānošanas reģions

lpp. Pašvaldība
Projekti, skaits Finansējums, eiro

Pieteikti Realizēti Pašvaldība Iedzīvotāji
50 Aknīstes novads 10 5 2 500 300
50 Auces novads 8 5 2 233
52 bauskas novads 11 11 9 523 5 029
54 jelgava 60 55 132 509
56 jelgavas nov. 43 32 23 000 18 272
58 jēkabpils novads 8 8 5 125 1 818
51 Iecavas novads 12 9 11 560 8 447
60 Krustpils novads 15 7 5 575 703
61 Skrīveru novads 5 5 1 200 1 065
59 Tērvetes novads 1 1 3 830
62 Vecumnieku novads 14 11 8 650 2 317
64 Viesītes novads 10 5 4 470 630

zemgales PR kopā: 197 154 210 175 38 581

Par spīti 2020.gadā piedzīvotajiem izaicinājumiem, pašvaldības spējušas pielāgoties jaunajiem apstākļiem 
un nosacījumiem COVID-19 vīrusa pandēmijas mazināšanā. Par laimi, vasaru varējām izbaudīt bez striktiem 
ierobežojumiem, tāpēc vairāki projekti un pasākumi tika veiksmīgi īstenoti kā iecerēts. Savukārt vairāku projektu 
realizēšana rudens un ziemas periodā bija jāpārplāno, lai pielāgotos valstī uzliktajiem ierobežojumiem. Ir liels 
prieks secinot, ka vairums no apzinātātajām Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām turpina atbalstīt 
iedzīvotāju un biedrību iniciatīvas projektus, lai veidotu mūsu vidi sakoptāku, saliedētu vietējās kopienas un 
bagātinātu kultūru, attīstītu un integrētu jaunās tehnoloģijas. 

Projektos iesaistījušies visu vecumu pārstāvji, sākot ar bērniem  
un beidzot ar pensijas vecuma cilvēkiem.

Informāciju par 2020.gadā atbalstītajiem iedzīvotāju un biedrību projektiem iesūtīja 12 pašvaldības – Aknīstes 
novads, Auces novads, Bauskas novads, Iecavas novads, Jēkabpils novads, Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, 
Krustpils novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads un Viesītes novads. 
Reģionālajā vērtēšanā piedalījās pašvaldības, kuras iesūtīja savus projektus un katra izvirzīja savus favorītus – 
3 labākos projektus Zemgales reģionā un 3 projektus veicināšanas balvai (nevērtējot savā pašvaldībā īstenotos 
projektus). Iesūtītie rezultāti tika apkopoti un tika noteikti labākie projekti Zemgales reģionā.

Alīna  Žukauska
zemgales  reģiona  koordinatore

 
Jēkabpils novada  

Biedrība “Sēļu pūrs”, projekts  –

PadzerieS no StāStu krūzeS!

Jēkabpils mākslas skolas zasas filiāles 
divdesmit audzēkņi veica vietējās 

vēstures izpēti un izgatavoja  
130 brīnišķīgas stāstu krūzes,  

uz kurām audzēkņu ilustrācijās  
atainotas zasas leģendas un  

citi kultūrvēstures fakti.

 
Vecumnieku novada 

Biedrība “7 maņas”,  projekts  –

AktiVitāšu celiņA izVeide Bērniem 
“tAciņA priekAm”

Aktivitāšu celiņš sastāv no dažādiem 
uzdevumiem, aktivitātēm, kas uzzīmētas 
vai uzrakstītas uz trotuāra. līdzās fizisko 
spēju, koordinācijas, līdzsvara un ritma 

izjūtas veicināšanai un uzlabošanai, tiek 
apgūtas prasmes atpazīt burtus, ciparus, 

debespuses, notis, krāsas.

 
Vecumnieku novada 

NIG “Atpūtnieki un darbinieki”, 
 projekts  –

ĀNes-MēMeles pArkA AtpūtAs 
VIetAs lAbIekĀrtošANA

Ānes-Mēmeles parkā uzstādīti papildus 
soli, izgatavota ģērbtuve, uzstādīts 

statīvs ēdiena gatavošanai pie ugunskura, 
izveidota garšaugu dobe tējām, vides 

objekts – pIlskuNdze. 

Paldies visiem projektu īstenotājiem, kas 
iedvesmo arī citus vairot labos darbus un 

padarīt mūsu ikdienu ar radošiem pasākumiem 
bagātāku un apkārtni košāku, sakoptāku! 

Paldies pašvaldībām, kas atbalsta šos 
projektus, tādā veidā stiprinot un vienojot 

vietējo sabiedrību!

Veicināšanas balvas saņems:

jelgavas  novada nereģistrētas iedzīvotāju grupas  
 “ziedoņa ielas kaimiņi” projekts – 

ATPūTAS un ugunSKuRA VIeTAS IzVeIde PIe SVēTeS uPeS KRASTA
Izveidotas trepītes uz upi un neliela baskāju vai sajūtu taka, ierīkota ugunskura vieta, 

nojumīte ar galdu un soliem, bet mazajiem ir smilškaste.

jelgavas pilsētas 
biedrības “Kultūras un  

mākslas centrs “nāTRe“” 
projekts – 

35 “cePumI” un cITI bRīnumI
Sarunu cikla “cepums ar slavenību” 

nodrošinājums.

6054

56

Krustpils novada  
biedrības “InSpe” 

projekts – 

InoVācIju VeIcInāšAnA  
KRuSTPIlS noVAdā

Aprīkot Kūku bibliotēku ar  
3d printeri un gravēšanas iekārtu.

58 63 62
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Aknīstes novads

Aknīstes novads nav blīvi apdzīvots, tādēļ iedzīvotāju iniciatīvu grupa piedāvāja iedzīvotājiem iespēju satikties 
izglītojošu lekciju un praktisko nodarbību ciklā, kas mācīja ķermeņa fizisko un garīgo harmoniju, un saskaņu ar 
dabas procesiem. Projektu ietvaros notika meditācija, joga, vingrošana, lekcijas par ārstniecības augiem uzturā, 
pirts nozīmi, eļļu un tinktūru gatavošanas meistarklases.
Projekti deva iespēju iepazīt Sēlijas dabu, ainavas un upes, kopīgi piknikojot un laivojot. Ir papildināts un 
atjaunots aktīvās atpūtas, tūrisma un sporta inventārs. 

Sabiedrības interese par NIG Radžupieši 
(vadītāja, Ligita Elksnīte) projekta 
aktivitātēm bija liela. īpaši izteikta tā 
bija par ārstniecības augiem un pirts 
nodarbībām. 
Projekta pievienotā vērtība – intreresed 
veidošana un izglītošana par fiziskā 
ķermeņa un garīgās dimensijas 
harmoniju, kā arī kopā sanākšanu.
Šobrīd kopā pavadītais laiks tiek 
novērtēts trīskārši.

Būt harmonijā

Iecavas novads

Iecavas pašvaldībā iedzīvotāju projektu konkursi tiek īstenoti jau astoto gadu. 2020. gadā Iecavas novadā 
konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” tika pieteikti 12 projekti, no kuriem īstenoti 9. Kopējā plānotā 
projektu summa 10563 eiro, no kuras pašvaldības līdzfinansējums 8447 eiro. Projektu ietvaros tikuši 
darināti tērpi deju kopai, sakārtota vide (atpūtas zona, žogs un piebraucamais ceļš) un veikti kāpņu telpu 
kosmētiskie remonti. Redzot pozitīvos projektu rezultātus, aktivitātēs ar katru gadu iesaistās arvien 
vairāk Iecavas iedzīvotāju un vide pašvaldībā kļūst arvien tīkamāka gan vietējiem, gan ciemiņiem.

Darba grupa Dzirnavu iela 2a (vadītājs, 
Kārlis Burkevics)  šogad konkursā startēja 
ar projektu Žogs – mājas teritorijas 
vizītkarte. Kopumā projekts tika realizēts 
pilnā apmērā un pat vēl labāk. Jaunais 
žogs tika uzstādīts visā ielas posmā 
līdz krustojumam ar Edvarta Virzas ielu, 
jo, veiksmīgi sadarbojoties ar blakus 
zemes gabala īpašnieku, viņš piekrita 
arī savā īpašumā nomainīt veco žoga 
posmu. Projekta gaitā tika veikta vecā 
žoga demontāža, utilizācija un saaugušo 
krūmu likvidācija. Mājas iedzīvotāji šajā 
konkursā piedalās jau ceturto gadu un ir 
ļoti gandarīti par paveikto. 

Atpūtas zonas sakārtošana
Dabas draugu no Ozolu 5 pārstāvji Arņa 
Štrausa vadībā realizēja projektu Atpūtas 
zonas sakārtošana. Projekta realizācijā 
iesaistījās visi dalībnieki, darbi tika 
plānoti pa konkrētām dienām, laikiem. 
Pateicoties darbu plānošanai, projekts 
tika realizēts, iekļaujoties termiņos. 
Projekta ietvaros tika demontēti vecie 
soliņi un betona plāksnes pie tiem, 
uzstādīti jauni soliņi un izbruģēti laukumi 
zem tiem. Veco soliņu kokmateriāli bija 
labā stāvoklī un no tiem tika izbūvēts 
atpūtas galds mājas iekšpagalma 
teritorijā. 

Attīstības nodaļas vadītāja

žogs - mājas teritorijas 
vizītkarte

Auces novads

Auces novada pašvaldībā 2020.gadā divas reizes tika izsludināti atklāti projektu konkursi finansiāla atbalsta 
saņemšanai kultūras un sporta jomā. 
Projektu konkursā kultūras un sporta jomā, finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai saņēma piecu  ideju autori, 
kuri īstenoja projektus sabiedrības interesēs.

Lielauces muiža ir valsts nozīmes aizsargājamais kultūras 
piemineklis, kas sevī ietver gan vēsturiskās ēkas, gan Lielauces 
parku.Projekta mērķis ir celt Auces novada iedzīvotāju 
informētību par Lielauces muižas apbūves faktisko stāvokli, 
iesaistīt vēstures materiālu apkopošanā mākslas vēsturnieku, 
kā arī veikt muižas apbūves foto vākšanu no iedzīvotāju 
privātajiem albumiem, projekta ietvaros šīs aktivitātes īstenoja 
– tika iegūtas vēsturiskas fotogrāfijas no Mārburgas Foto arhīva 
Vācijā, no Hedera institūta Marburgā, no Rundāles pils muzeja 
Zinātniskā arhīva, no Špīlera un Aivara Baloža privātā albūma. 

Lielauces muižas vēstures  
muižas apzināšana

Visas fotogrāfijas tika ieskenētas, kā arī tika veikta vēsturisko 
ēku fotogrāfēšana projekta īstenošanas laikā. Fotogrāfijas 
izdrukāja un eksponēja izstādi Lielauces Tautas namā.  
Nākamais solis bija Latvijas muižu mākslas vēsturnieka Daiņa 
Bruģa prezentācija “Lielauces muižas kultūrvēsturiskais 
fenomens”.  Lekcija par biedrības līdzekļiem nofilmēta, nākotnē 
no šiem videoierakstiem plānots izveidot divas videofilmas. 
Pasākumā piedalījās apmēram 130 interesenti.

Kristīne Ozoliņa
Auces novada pašvaldības Projektu koordinatore



53Sabiedrība ar dvēSeli – latvija52 Zemgales plānošanas reģions

bauskas  
novads

Bauskas novada pašvaldība jau piekto gadu pēc kārtas organizē projektu konkursu “Mēs savam novadam”, 
veicinot iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā.
2020.gada izsludinātajā konkursā tika iesniegtas 11 dažādas projektu idejas, kuras pilnā apmērā arī tika 
atbalstītas un īstenotas, piešķirot līdzfinansējumu līdz 1000 eiro vienam projektam.
Projekta ietvaros izveidots jauns vides objekts Bauskas pilsētā, sakopts baznīcas dārzs, uzsākts darbs pie tautas 
tērpu rekonstrukcijas, izveidoti jauni rotaļu laukumiņi bērniem, uzlabots deju kolektīvu vizuālais tēls, labiekārtots 
Īslīces pamatskolas un Pāces parks, kā arī īstenotas radošas idejas brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā.
Konkursa norise katru gadu apliecina, ka iedzīvotāji ir gatavi ieguldīt savu laiku un darbu, lai mērķtiecīgi īstenotu 
savas idejas un turpinātu savus iepriekšējo gadu rezultātus.

Bauskas pilsētvidē izveidots jauns vides 
objekts, kurš ir kā izzinoša, paliekoša 
un interaktīva dāvana visiem Bauskas 
pilsētas iedzīvotājiem un Bauskas 
Mūzikas un mākslas audzēkņiem. 
Jaunizveidotais objekts ir ne tikai 
laikrādis, bet arī informatīvs stends 
par kultūras jomas pasākumiem 
mūsu novadā, tas ir kā skanošs laika 
spogulis un medijs, ar kura starpniecību 
sabiedrība uztver konkrētajā laika 
posmā aktuālo informāciju, jo pulkstenis 
ir lielisks pierādījums laika vērtībai un 
nozīmei mūsu straujajā dzīves ritumā. Lai 
nodrošinātu pulksteņa skanošo funkciju, 
Mūzikas skolas pedagogi veica labāko 
mūzikas programmas audzēkņu un 
absolventu skaņdarbu atlasi, lai audiāli 
ieraksti iepriecinātu garāmgājējus.  

Mūzikas pulkstenis

Dace Platonova
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

Projekta īstenotāji atzīst, ka neskatoties 
uz to, ka gandrīz katram no mums 
pieder vismaz divi laikrāži viedtālrunī 
un uz rokas, ielas pulksteņa nozīme vēl 
joprojām ir ļoti nozīmīga, un ir patīkami, 
ja tie atrodas mūsu ceļā, lai  kaut vai uz 
īsu brīdi mums būtu laiks apstāties un 
satikties.

Piedaloties pašvaldības konkursā 
Mēs savam novadam 2019, biedrība 
Bauskas vecpilsēta izstrādāja un šogad 
turpināja savu iesākto darbu, lai sakoptu 
un labiekārtotu Bauskas Svētā Gara 
baznīcas apkārtni. 

Baznīcas dārzs
Kopīgiem spēkiem tika organizēta 
Baznīcas dārza sakopšanas talka, kuras 
laikā izņemti liekie koki, atjaunoti krūmu 
stādījumi, sakopta karavīru piemiņas 
vieta, izbūvēta koka sēta un atjaunots 
Baznīcas dārza vēsturiskā žoga posms. 
Projekta īstenotāji atzīst, ka izstrādātais 
Baznīcas dārza labiekārtošanas projekts 
prasa apjomīgus ieguldījumus, ne 
Bauskas luterāņu draudzei, ne biedrībai 
šādu līdzekļu neesot, bet caur sadarbības 

projektiem, īstenojot sabiedrībai 
nozīmīgas vajadzības, tas ir iespējams. 
Vērienīgākiem teritorijas labiekārtošanas 
darbiem nākotnē biedrība cer piesaistīt 
finansējumu no Eiropas programmas 
LEADER. Biedrība ir apņēmības pilna 
atdzīvināt pilsētas senāko daļu, padarot 
to tīkamāku, iekļaujot pastaigas 
maršrutos, velotīklā, tādējādi radot 
pievilcīgu vidi Bauskas vecpilsētas 
vēsturiskajā centrā.

Jau vairākus gadus Bauskas novadā biedrība BM Studio turpina 
Zemgales krieviņu materiālā un nemateriālā mantojuma izpēti 
ar mērķi atdzīvināt interesi par unikālu vēsturisko liecību. 
Šogad biedrība nolēma koncentrēties uz krieviņu tautas 
tērpa atjaunošanu, sākot ar krieviņu sievietes tautas tērpa 
rekonstrukciju un prezentāciju. 

Krieviņu tautas tērps, rekonstrukcija (1. kārta – krieviņu sieviete)

Projekta īstenotāji atzīst, ka šis projekts ir unikāls ar to, ka pēc 
3 gadu izpētes darbiem ir uzsākta iegūto zināšanu pielietošana 
praksē – krieviņu kultūrvēstures materializēšana un piemirsto 
tradīciju atdzīvināšana. 
Biedrība ir izveidojusi ciešu sadarbību ar Lietuvas kultūras 
institūcijām, līdz ar to izdevies piesaistīt papildus finansējumu 
kvalitatīvas digitālās platformas izveidei  latviešu un lietuviešu 
valodās. Projekta ietvaros aktualizēts Krieviņu novada, kā 
kultūrtelpas atdzimšanas virziens, izveidots Krieviņu novada 
karogs un sadarbībā ar Žeimes muzeju top grāmata par 
Latvijas un Lietuvas krieviņiem, kuras izdošana plānota  
2021.gada sākumā. 
Neskatoties uz COVID-19 ieviestajām korekcijām, projekta 
vadītājs Dmitrijs Ščegoļevs ir gandarīts par paveikto darbu 
un atzīst, ka 2020.gads atmiņās paliks kā izaicinājumu un 
digitalizācijas laika posms. Faktiski tika liegta iespēja attīstīt 
“taustāmus” projektus un ieceres, tai pašā laikā paverot milzīgas 
iespējas digitālo projektu realizācijai.
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Jelgavas pilsētas dome pirmo reizi piedalās  „Sabiedrība ar dvēseli“ rīkotajā projektu konkursā, kas veicināja 
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību pilsētas attīstībā.  Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju 
atbalstu 2020.gadā saņēma 55 no 60 pieteiktajiem projektiem.
Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 132 509 eiro.

Biedrības “Kultūras un mākslas centrs “Nātre“” projekta apraksts:
1) Sarunu cikla Cepums ar slavenību nodrošinājums.
2) Izstādes „Cepums ar slavenību – 33 stāsti par radošām un 
iedvesmojošām personībām Latvijā” papildināšana, izrādīšana 
Jelgavas skolās.
3) KMC “Nātre“ biedrības darbības nodrošinājums (mājas lapas 
uzturēšanas, grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums).
4) Izstāde, kurā apskatāmi cilvēku ar daļēju redzes invaliditāti 
radīti mākslas darbi – Dzīves krāsās iekārtošana.

35 “Cepumi” un citi brīnumi

Žanna Novaša
Speciālists sabiedrības integrācijas jautājumos

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

Cepums ar slavenību ir tradīcijām bagātākais sarunu cikls 
jauniešiem Jelgavā ar mērķi iepazīt dažādas profesijas un to 
aizkulises, ko biedrība “Kultūras un mākslas centrs “Nātre“” 
organizē kopš 2013. gada.  Projekta laikā 2020. gada 1. oktobrī 
īstenots pasākums Cepums ar Slavenību. Grand Finale, 
piedaloties grupas Prāta Vētra solistam Renāram Kauperam. 
Septiņu gadu laikā notikuši 35 pasākumi, kuros piedalījušās 45 
slavenības un vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Latvijas.

jelgava

Jelgavas pensionāru biedrības projekts:
• Atbalsts pensijas vecuma personām un pilngadīgām 

personām ar invaliditāti, kuru pamata dzīves vieta 
ir Jelgavas pilsēta, sociālo problēmu risināšanā 
sadarbībā ar pašvaldības institūcijām; 

• Nodrošināta personu iesaistīšanās veselības 
veicināšanas un rehabilitācijas programmās, kas tiek 
organizētas pašvaldības teritorijā; 

• Sekmīgi organizēts un īstenots dienas centra 
Sadraudzība aktivitāšu plāns; 

• Atbalstīta Jelgavas pensionāru biedrības 
pašdarbības kolektīva darbība. 

Nāc un dari, Tu vari!

Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2020.gadā biedrības telpās  
Lielā ielā 13-15, Jelgavā un atbalsts Jelgavas Latviešu biedrības dibināšanas  

140.jubilejas gadadienas svētku pasākumam
     Jelgavas Latviešu biedrības projekta apraksts:

• Individuālās talkas pie Māteru Jura pieminekļa Alunāna parkā 
un teritorijas sakopšana pie Jelgavas Latviešu biedrības bijušās 
vēsturiskās ēkas piemiņas akmens Katoļu ielā 7, Jelgavā.

• Individuālā dalība komunistiskā genocīdu upuru piemiņas 
dienās Svētbirzē, LR neatkarības atjaunošanas dienas  
pasākumos, nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas dienā, staļinisma un nacisma upuru piemiņas 
dienas pasākumā, ziedu un svecīšu nolikšana pie pieminekļa 
fragmenta Lāčplēša sirds.

• 140.jubilejas gadadienas svētku koncerta pasākums Jelgavas 
kultūras namā.

• Dzejas dienu pasākums Raiņa parkā pie Raiņa pieminekļa kopā 
ar pilsētas skolu audzēkņiem.

• Līdzdalība Vecpilsētas ielas svētku organizēšanā.
• Dzejas kluba Pieskāriens biedru dzejas grāmatas Zemgales 

vācelīte – 2020 sagatavošana un izdošana.
• Veltījums Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes 161.dzimšanas 

dienai – pasākums “Kastaņu laiks Latvijas pirmā prezidenta 
Jāņa Čakstes dzimtas mājās Auči”, tikšanās ar J.Čakstes 
mazmeitu Kristīni Čaksti pārrunājot viņas redzējumu 
kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē un saglabāšanā.

Biedrības Diždancis projekta apraksts: 
Dot iespēju jaunajiem folkloras speciālistiem un mūziķiem, 
balstoties uz folkloras materiāliem un tautasdziesmām, veidot 
mūsdienīgu muzikālo interpretāciju, nepazaudējot vēsturiskās 
vērtības, kā arī veidot unikālu mūzikas materiālu, kas kalpos par 
pamatu dejas izrādes horeogrāfiskajam sižetam.

Tautas mūzikas disks  
“Darbiņš mani audzināja”

Tehnikas un inovāciju festivāls 
“Mehatrons”

Biedrības Mehu absolventi projekta apraksts: Potenciālie 
audzēkņi un darba ņēmēji piedalījās gājienā uz Pasta salu, 
iepazīstoties ar izglītības piedāvājumiem inženierzinātnēs 
un apmeklējot uzņēmēju un amatnieku meistardarbnīcas. 
Savukārt ātruma un asu izjūtu cienītāji devās uz sporta un 
atpūtas kompleksu Rullītis, kur norisinājās tādas tehnisko 
sporta veidu sacensības kā PRO-KART čempionāta 6. posms, 
ātruma aplis, veiklības brauciens, mini dragreiss, skaņas 
turnīrs un drifts. īstā vieta un laiks nākotnes profesijas izvēlei.
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jelgavas  
novads

Jelgavas novada pašvaldība projektu konkursu organizē jau devīto 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.
Projektu konkursā “Mēs savai videi - 2020” tika iesniegtas 43 idejas. Kopējais piešķirtais projektu finansējums  
23 000 eiro, kas ļāva īstenot 32 iedzīvotāju ieceres. Projekti tika īstenoti novada 13 pagastos. Kopumā šogad 
projektu konkursa rezultāti priecē ar 18 labiekārtotiem daudzdzīvokļu namiem, sakārtotiem 5 rotaļu laukumiem, 
atjaunotiem un no jauna izbūvētiem 4 braucamiem ceļiem, izveidota atpūtas un ugunskura vieta pie Svētes upes, 
atjaunota veļas žāvētava, ierīkota dzeramā ūdens aka, kā arī veikti labiekārtošanas darbi pie Svētes pils.

Darba grupa Ziedoņa ielas kaimiņi (projekta vadītāja Liene 
Janaite) konkursā startēja pirmo reizi. Gala rezultāts ir 
izdevies iepriecinošs un ir paveikts vairāk nekā sākotnēji bija 
plānots. Projekta galvenā ideja bija iekārtot vietu, kur upes 
krastā pasēdēt, iekurt ugunskuru, sarīkot pikniku. 

Atpūtas un ugunskura vietas izveide  
pie Svētes upes krasta

Inese Skromane, Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Šogad biedrības Kastanis 4 (projekta vadītāja Vineta Loca) 
projekta mērķis bija sakārtot mājas apkures sistēmu, padarīt 
to drošāku un efektīvāku, kā arī uzlabot katlu mājas telpu, 
padarot to tīrāku un gaišāku. Atskatoties uz paveikto, ir labi 
padarīta darba sajūta. Iepriekš katlu mājā bija melnas sienas, 
izdrupusi grīda, netīrs, bet turpmāk dzīvokļu īpašnieku 
sapulces varēsim aizvadīt skaistās mājīgās telpās, un ir 
iegādāts jauns apkures katls. 

Silta jauka istabiņa

Darba grupa Pēterlauki (projekta vadītāja Liene Undra) 
projektu konkursā startēja pirmo reizi. Projekta mērķis bija 
izbūvēt jaunu ceļa posmu ar šķembu segumu uz automašīnu 
garāžām. 

Ceļa izbūve līdz Pēterlauku garāžām

Biedrība Novada mantojums (projekta vadītājs Artūrs 
Blumfelds) Svētes pilī saimnieko jau trešo gadu un pašvaldības 
sniegtais līdzfinansējums ir liels atspaids – tas ļauj paveikt 
vairāk. 

Labiekārtošanas darbi teritorijā  
ap Svētes pili

Tagad ir izveidotas trepītes uz upi, ierīkota ugunskura vieta, 
nojumīte ar galdu un soliem, mazajiem ir smilškaste, un darba 
grupa uztaisīja nelielu baskāju vai sajūtu taku, lai bērniem 
būtu vēl kāda aktivitāte. Ir arī atkritumu urna, lai kāds nieks 
nav zemē jāmet, bet ļoti ceram, ka atpūtnieki savus atkritumus 
paši savāks un aizvedīs sev līdzi. 
Darbi tika pabeigti septembrī, tika sarīkots arī neliels pikniks, 
taču pavasarī, kad, jācer, būs beigušies valstī noteiktie 
ierobežojumi, varbūt varēs noorganizēt lielāku atklāšanas 
pasākumu. Bet galvenais jau, lai cilvēkiem patīk un viņi 
novērtē izdarīto. Pašvaldības piešķirtā summa projekta 
īstenošanai bija nedaudz virs 600 eiro, par kuru tika iegādāti 
materiāli, bet lielākais bija pašu ieguldījums apņemšanās un 
darbs.

Piemēram, aizpagājušajā gadā par projektu konkursā 
piešķirtajiem līdzekļiem tika labiekārtota laivu piestātne tepat 
Svētes upē, bet šogad labiekārtošana tiek turpināta, izvietojot 
soliņu, divas atkritumu urnas un velostatīvu, lai ikviens, kurš 
šeit atbrauc ar velosipēdu, to var droši atstāt un izbaudīt 
Svētes pils apkārtni. Par Svētes pils apkārtni rūpējamies, jo 
pašiem gribas, lai ir skaisti, kā arī ir patīkami saņemt apkārtējo 
novērtējumu, par to, cik daudz esam paveikuši un cik forši 
sakopuši. Tas dod stimulu darīt vēl un vēl!

Šis bija pamatīgs projekts, kura kopējās izmaksas bija ap 
7000 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums 750 eiro, pārējā 
naudiņa ir no mājas uzkrājuma, kur iedzīvotāji krāja divus 
gadus. Prieks, ka projektā iesaistījās visi mājas iedzīvotāji 
– kādam krāsa pāri palikusi, kādam vēl kaut kas remontam 
noderīgs, kāds tehniku var sarunāt, un tā visi kopā paveicam 
lielas lietas, jo viens taču nav karotājs! Jāatzīst, ka agrāk 
iedzīvotāji bija kūtrāki, jāpierunā, bet, kad paši varam baudīt 
darba augļus, attieksme neapšaubāmi kļūst arvien pozitīvāka.

Grūtākais tajā visā procesā bija saplānot darba grafiku tā, lai 
viss notiktu raiti un secīgi. Pamatkodols bija kādi 16 cilvēki, 
un lieli palīgi bija arī bērni, kuri bija gatavi palīdzēt dažādos 
darbos. Kad ceļš bija gatavs, tika īstenota vēl viena ideja 
par apzaļumošanu, tika iestādīti dekoratīvi košumkrūmi. Ar 
šī projekta laikā iegūto pieredzi, šķiet, ne tādus ceļus vien 
tagad varētu būvēt, tāpēc projekta darba grupa pieļauj, 
ka nākamgad, iespējams, varētu tapt arī stāvlaukums. 
Atskatoties uz padarīto, var atzīt: ir ļoti liels gandarījums, ka, 
par spīti grūtībām, izdevās to visu  paveikt.
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jēkabpils  
novads

2020. gadā Jēkabpils novada pašvaldība turpināja iesākto iniciatīvu atbalstīt ne tikai nevalstiskās 
organizācijas, bet arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas. Šoreiz konkursam tika pieteikti 8 projekti. Atbalstīti tika 
visi pieteiktie projekti par summu – 5125 eiro. Vairākas biedrības turpināja jau iepriekšējos gados iesāktās 
iniciatīvas, piemēram, telpu remontu un vides objektu uzstādīšanu. Bija arī projektu īstenotāji, kuri, par 
spīti pandēmijas radītajām grūtībām, centās piedāvāt jaunas tūrisma iespējas, tādējādi veicinot novada 
atpazīstamību un izglītojot Jēkabpils novada iedzīvotājus un viesus. 
Liels prieks par projektu īstenotāju radošumu un vēlmi pašiem veidot labāku vidi sev apkārt.

2020. gadā biedrība Ūdenszīmes aicināja uz Sēliju paskatīties 
nedaudz savādāk, cita laikmeta acīm. Projekta Renesanses 
periods Sēlijas austrumos ietvaros tika apzinātas ne tikai 
Jēkabpils novada, bet rezultātā pat visas Sēlijas XV – XVII gs. 
spilgtākās vērtības. Interesentiem tika piedāvātas bezmaksas 
informatīvas lekcijas, koncerts, izstrādāts un prezentēts 
autoceļojuma Renesanse Sēlijā maršruts.

Renesanses periods Sēlijas austrumos

Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists

4.oktobrī Neretā norisinājās šī projekta noslēdzošais pasākums. 
Dr.hist. Mārīte Jakovļeva sniedza lekciju Renesanses periods 
Sēlijā par dzīvi XV – XVII gs. Sēlijas teritorijā, un notika  
autoceļojuma Renesanse Sēlijā atklāšanas brauciens ar 12 
automašīnu piedalīšanos – no Neretas līdz Ēģiptei (Medumu 
pagasts). Maršrutā aplūkojamas dažādas renesanses periodam 
raksturīgas baznīcas, klosteri, vecās manufaktūras, krogi, ciemu 
centri un pat nepabeigtais Hercoga Jēkaba kanāla fragments. 
Plašāk: ej.uz/renesanseselija 

14. augustā biedrības telpās Kaldabruņā notika pirmā lekcija 
Renesanses periods Eiropā un tā vēsmas toreizējā Latvijas 
teritorijā un tika rīkots koncertuzvedums Angļu renesanses 
dziesmustāsts ar profesionālu mūziķu piedalīšanos. Pasākuma 
dalībnieki tika aicināti ierasties vēsturiskajam periodam 
pieskaņotos tērpos; notika Sēlijas saimnieču mājas kūku 
degustācija un konkurss.

Biedrība Sēļu pūrs ik gadu Zasā cenšas īstenot kādu ciemam 
nozīmīgu mākslas vai amatniecības projektu. Šogad īpaša 
uzmanība tika vērsta jaunu suvenīru izstrādei pagasta viesiem, 
izmantojot vietējo kultūrvēsturisko mantojumu kā tūrisma 
veicināšanas un atpazīstamības rīku. Projekta Padzeries no 
stāstu krūzes! rezultātā Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles 
20 audzēkņi veica vietējās vēstures izpēti un izgatavoja 130 
brīnišķīgas stāstu krūzes, uz kurām audzēkņu ilustrācijās 
atainotas Zasas leģendas un citi kultūrvēstures fakti.

Padzeries no stāstu krūzes!

Katrs no projekta dalībniekiem var izstāstīt savu stāstu 
vienaudžiem, tūristiem vai ciemiņiem. Tādā veidā tiek 
audzināta jaunā gidu un lokālpatriotu paaudze.
Projekta noslēguma pasākumā 20. oktobrī interesenti tika 
iepazīstināti ar katra darba ideju un autora redzējumu par 
Zasas leģendām, un katra pašvaldības iestāde pagastā dāvanā 
saņēma suvenīrkrūžu kolekciju. Tāpat Jēkabpils novada Sēlijas 
prasmju muzejā tika uzstādīts īpašs ekspozīcijas stends, kurā 
apskatāmi dažādie šo krūzīšu dizaini. Muzeja viesiem ir iespēja 
piedalīties arī uzmanības spēlē, kurā, pareizi atbildot uz kādu 
jautājumu par Zasas vēsturi, iespējams balvā saņemt kādu 
no unikālajām krūzītēm. Biedrība cer, ka tas būs stimulējošs 
faktors un neliela azarta deva tūristam iegaumēt brīnišķīgās 
Zasas leģendas. Esošo kolekciju turpmāk plānots papildināt ar 
jauniem darbiem.

Šis projekts sevī ietvēra ļoti lielu daļu izglītojošā darba. Pirms 
radīt ilustrāciju, bērni rūpīgi iepazinās ar vēstures avotiem, 
tikās ar cilvēkiem, apskatīja objektus dabā u.c. 

Tērvetes novads Linda Mierlauka, Tērvetes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja  

Biedrības Tērvetes mājražotāji un amatnieki projekts Iepazīsti, izzini, darbojies 
(projekta vadītāja Monta Mantrova) paredz īstenot amatnieku meistardarbnīcas 
Labrenča gadatirgus laikā Tērvetē un iegādāties aprīkojumu āra ugunskura vietai, 
ko turpmāk izmantot āra pasākumos apmeklētāju ēdināšanas nodrošināšanai. 
Trijās meistardarbnīcās amatnieku vadībā tika gatavotas ādas un metāla rotas, kā 
arī keramikas izstrādājumi. Gadatirgus laikā meistardarbnīcu aktivitātēs piedalījās 
ap 30 dalībnieku.

Iepazīsti, izzini, darbojies!

2020. gadā Tērvetes novada pašvaldības konkursam tika pieteikti 7 projekti, no kuriem atbalstīti tika četri.
Projektu realizēšanai pašvaldība piešķīra 3830 eiro. Šoreiz bija vairāk iesniegto projektu, kurus nevarējām 
atbalstīt, jo tie neatbilda konkursa nolikumam. Atbalstītie projekti raksturojami kā iepriekšējo projektu 
turpinājums, kas liecina par biedrību mērķtiecību uzsākto darbu realizācijā. Pārsvarā par mazo projektu 
līdzekļiem tika papildināti bērnu rotaļu laukumi vai teritoriju labiekārtojums. Biedrības iegādājas aprīkojumu 
savai darbībai, kas vērsta uz sabiedrisko labumu,- uz dažādu publisku pasākumu norises nodrošināšanu.
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Krustpils
novads

Turpinot veiksmīgi iesākto tradīciju, Krustpils novada pašvaldība 2020.gada janvārī izsludināja nevalstisko 
organizāciju projektu konkursu. Konkursa mērķis ir nemainīgs – 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.  Krustpils novada NVO projektu konkursā kopā tika saņemti 15 projekta pieteikumi, no tiem 
atbalstīti tika septiņi par kopējo summu – 5575 eiro. Projekta pieteikumi bija par dažādu pasākumu rīkošanu, 
3D printera un gravēšanas iekārtas iegādi, publiskā velo remonta stenda uzstādīšanu,  ērģeļu restaurāciju un  
multifunkcionālās terases izveidi pie pamatskolas. 

Biedrība Vīpes stils vasaras saulgriežu laikā realizēja Krustpils 
novada pašvaldības NVO projektu konkursa līdzfinansētu 
pasākumu Līgodama upe nesa. Projekta mērķis bija organizēt 
pasākumu brīvā dabā, lai radītu spilgtāku gaidāmo svētku 
noskaņu un iepazītu vasaras saulgriežu tradīcijas. 

Līgodama upe nesa

Tamāra Latiševa
Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu koordinatore

Biedrība Vīpes stils organizēja plosta un laivu braucienu 
pasākuma vadītājiem un dalībniekiem, ieskandinot Daugavas 
krastu. Dziedošais plosts, laivotāju un supotāju pavadībā mēroja 
vairākus kilometrus pa Daugavu, priecējot gan Daugavas krastā 
dzīvojošos, gan skatītājus pieturvietā pie Vaiķu akmens, gan 
arī pasākuma galapieturā – atpūtas vietā Daugmales. Vasaras 
saulgriežu pasākumu vadīja Līvānu novada folkloras kopa 
Turki,  kā arī piedalījās Vīpes pagasta folkloras kopa Lākači. 
Pasākums noslēdzās atpūtas vietā Daugmales ar tradicionālo 
ugunskuru, cienastu, dziesmām un dejām. 

Domājot par Kūku bibliotēkas pakalpojuma klāsta 
palielināšanu, kā arī ņemot vērā, ka tehnoloģijas strauji 
attīstās, Krustpils novada pašvaldības Biedrībai InSpe radās 
ideja Krustpils novada bērniem un jauniešiem rast iespēju 
izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku modernā, ar jaunām 
tehnoloģijām aprīkotā telpā. Biedrība InSpe piedalījās 
konkursā un realizēja Krustpils novada pašvaldības NVO 
projektu konkursa līdzfinansētu pasākumu un iegādājās 
3D printeri un gravēšanas iekārtu ar programmām un 
nepieciešamajiem izejmateriāliem šīs iekārtas darbības 
nodrošināšanai. Projekta mērķis bija nodrošināt Kūku 
bibliotēku ar 3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu 
Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par IT prasmju 
apguvi. IT industrija strauji attīstās un arvien vairāk lietas tiek 
printētas un gravētas ar 3D iekārtām. Lai apgūtu prasmes 
un iemaņas strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, Biedrība 
InSpe organizēs apmācības un prakstiskās nodarbības visiem 
interesentiem, kā arī Sūnu pamatskolas skolēniem.  

Inovāciju veicināšana Krustpils novadā

Skrīveru novads

Skrīveru novada pašvaldība 2020.gadā atbalstīja vairākas iedzīvotāju iniciatīvas un aktivitātes, kopā 
piešķirot ap 1200 eiro, un pulcējot kopā ap 600 dalībniekus. Spilgtākie realizētie projekti ir:
1)   Lietišķās mākslas studijas “Putnukalns” vadītājas meistares Baiba Vaivare izstāde un tekstila apdrukas 
publiskā meistarklase ikvienam – “Satiec savu meistaru”. 
2)   Orientēšanās aktivitātes, kuras rīkoja orientēšanās sporta entuziaste Tamāra Kosmačova sadarbībā ar 
Skrīveru kultūras centra tūrisma un sporta darba organizatori Zigrīdu Sprukti.
3)   Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” bērni, darbinieki un izglītojamo vecāki kopīgi 
pēc pašu iniciatīvas un par saviem līdzekļiem labiekārto Maizītes upes ielejas teritoriju, izveidojot un stādot 
dabas parku bērniem.

Ikgadējās izglītojošās un radošās 
darbnīcas “Radošais pagalms“

Idejas autore un realizētāja ir skrīveriete Līga Ondzule, kurai 
radusies ideja vienas dienas nometnes rīkošanai mazajiem 
skrīveriešiem. Radošās darbnīcas Skrīveru baptistu draudzes 
pagalmā notiek jau vairākus gadus un to rīkošana kļuvusi par 
ikvasaras tradīciju, kas ik gadu pulcē daudz interesentu. 

Liene Paukšte-Uzula, Skrīveru novada domes Finanšu speciāliste

Šo pasākumu ik gadu atbalsta arī Skrīveru novada dome, līdz 
ar to visas nodarbības ir bez maksas. Šogad Skrīveru novada 
dome šai aktivitātei atvēlēja 250 eiro, par šo naudu galvenokārt 
iegādāti materiāli radošajām darbnīcām un cienasts, savukārt 
nodarbības vadīja brīvprātīgie palīgi. Šogad reģistrētie 
dalībnieki jau bija 78. 

Radošajā pagalmā pulcējās daudz mazo skrīveriešu un arī viesu 
no Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres un Rīgas, kuri radoši darbojās 
kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām. 
Līga Ondzule atklāj, ka daudz radošajām darbnīcām noderīgu 
lietu iegūts, dodoties sava darba – skursteņslauķa – gaitās, 
piemēram, te bēniņos viņa pamana koka ripas, kuras saimnieks 
atdod un tās vēlāk tiek liktas lietā. Pasākumu atbalstīja 
arī Skrīveru galdniecība, atvēlot koka detaļas radošajām 
darbnīcām. Skrīveru novada iedzīvotāji ļoti atbalsta šo 
aktivitāti, kas jau izveidojusies par tādu kā  ikvasaras tradīciju 
un katru gadu pulcē arvien vairāk bērnus, jauniešus un viņu 
vecākus.
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Vecumnieku
novads

Konkursu pašvaldība organizēja jau astoto 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. 
Konkursā tiek atbalstīti ne vairāk kā 12 labākie iedzīvotāju projekti, vienam projektam piešķirot līdz 800 eiro 
materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai. Konkursā prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas paredz publiski 
pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu.
Projektu konkursam tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no tiem īstenoti tika 11 projekti. Šajā gadā bija vairāki 
projekti, kas izpelnījās iedzīvotāju atzinību un no kuriem smelties iedvesmu citiem projektiem nākamajos gados.

Ānes-Mēmeles muižas parks pēdējā laikā kļuvis 
atpazīstamāks un iecienīts. Tajā tiek svinētas jubilejas, kā 
arī nereti atbraucēji to izvēlas par lielisku pastaigu vietu. 
Siltajos vasaras mēnešos te izvēlas nakšņot arī laivotāji un 
riteņbraucēji. Parku iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan 
viesi no visas Latvijas. Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai 
un ieguldītajam darbam Ānes-Mēmeles parkā uzstādīti 
papildus soli, izgatavota ģērbtuve, uzstādīts statīvs ēdiena 
gatavošanai pie ugunskura, izveidota garšaugu dobe tējām, 
vides objekts – pilskundze, gadalaiku bilžu galerija, kā arī 
papildināti stādījumi pie nojumes un platformas. 

Ānes-Mēmeles parka  
atpūtas vietas labiekārtošana

Alīna Žukauska, Vecumnieku novada domes Attīstības – plānošanas nodaļas  projektu koordinatore

NIG Atpūtniekiem un darbiniekiem parka sakopšanas talkā 
palīdzēja arī biedrības Mēmelīte pārstāves, atsevišķos darbos 
arī radinieki un draugi, kas vasaras atvaļinājumu pavadīja 
Mēmelē. Par paveikto kopumā iedzīvotāji ir gandarīti. 

Grupas neformālā vadītāja, Skaistkalnes pagasta 
novadpētniecības centra vadītāja Laima Indriķe atklāja, 
ka projekta īstenošanas laikā: grūtāk gājis ar tehniskajiem 
darbiem: metināšanu, betonēšanu, skrūvēšanu un tamlīdzīgi, 
jo grupas vīriešiem – lielākoties lauksaimniekiem – bija ļoti 
jāiespringst, lai atrastu laiku projekta aktivitātēm.

Darba grupa Mēs Misai Zigmunda Alekšūna vadībā pašvaldības 
projektu konkursa ietvaros blakus vidusskolai, Māliņkalnā, 
ierīkoja publisku atpūtas vietu brīvā laika pavadīšanai, 
pastaigām un sportiskām aktivitātēm. Māliņkalns ir meža 
audze ar savdabīgu reljefu, un šī iemesla dēļ Misas pamatskola 
šeit organizē tūrisma sacensības. Arī jaunieši šo vietu iecienījuši 
kā atpūtas vietu. Projekta īstenotāji vēlējās izveidot vietu, kur 
Misas iedzīvotāji varētu droši pastaigāties, atpūsties, svinēt 
svētkus un pavadīt savu brīvo laiku.
Vieta ir piemērota tautas nama un pamatskolas rīkotajiem 
pasākumiem brīvā dabā, tūrismam, sporta un orientēšanās 
pasākumiem. Projekta ietvaros meža audzē tika izveidota 
pastaigu taka, ierīkota ugunskura vieta ar soliņiem un izveidota 
stāvvieta automašīnām. Nākotnē šeit ir iecere izveidot arī 
estrādi.

Atpūtas  vietas izveide Māliņkalnā

Biedrībai 7 maņas ideja par aktivitāšu celiņa izveidi radās pēc 
pieredzes apmaiņas brauciena uz Eiropas Savienības valstīm, 
kur tika iepazīti pilsētvidē izveidotie objekti, kas veicina bērnu 
un jauniešu fizisko aktivitāti un izglītošanos. Biedrība projekta 
ietvaros izveidoja publiski pieejamu aktivitāšu celiņu, kas īpaši 
piemērots mazākiem bērniem. Aktivitāšu celiņš tika izveidots 
uz gājēju trotuāra blakus renovētajām Rīgas ielas daudzstāvu 
mājām, kas papildina šī rajona estētiku un funkcionalitāti, un 
piesaista jaunās ģimenes un bērnus doties atraktīvās pastaigās. 

Aktivitāšu celiņa izveide bērniem “Taciņa priekam”

Projekta ietvaros blakus aktivitāšu celiņam tika novietots 
arī soliņš un atkritumu tvertne. Aktivitāšu celiņš sastāv no 
dažādiem uzdevumiem, aktivitātēm, kas uzzīmētas vai 
uzrakstītas uz trotuāra. Līdzās fizisko spēju, koordinācijas, 
līdzsvara un ritma izjūtas veicināšanai un uzlabošanai, tiek 
apgūtas prasmes atpazīt burtus, ciparus, debespuses, notis, 
krāsas. Biedrības darba grupa atzīst, ka liels novērtējums nāca 
no iedzīvotāju puses pēc publikācijas ievietošanas sociālajos 
tīklos. 

Projekta vadīītāja Līva Vecvanaga: Saņēmām ziņas ne tikai 
no vietējiem, bet arī no citu novadu un pilsētu iedzīvotājiem. 
Atbalsts no iedzīvotājiem ar tēju, kafiju un uzkodām, deva 
spēku turpināt darboties. Tas liek saprast, ka arī tie, kas nespēj 
palīdzēt ar krāsošanu vai zīmēšanu, atbalsta mūs ar vārdiem 
un domām. Esam saņēmuši lūgumu arī no citām pašvaldībām, 
iestādēm un iedzīvotāju grupām atļaut izmantot mūsu ideju 
savā novadā vai pilsētā, kas liecina par idejas oriģinalitāti, 
potenciālu un iedzīvotāju atbalstu.
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Viesītes novads

Viesītes novada pašvaldības izsludinātajā 2020.gada vietējo projektu konkursā tika iesniegti 11 projektu 
pieteikumu. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un tam sekojošiem ierobežojumiem tika atbalstīti 
tikai 5 projektu pieteikumi, kuru īstenošana neietekmēja esošā situācija. 
Saku lielu paldies visiem projektu pieteicējiem par veiksmīgi īstenotajiem atbalstītajiem projektiem un 
projektus, kurus nesabalstīja, lai izdodas īstenot, kad valstī situācija stabilizēsies!

Novadnieku dzejas kopkrājuma izdošana
Vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas (projekta vadītāja Līga 
Griškena) aktīvas darbības rezultātā tika sagatavota un izdota 
dzejas grāmata – Mēs neesam VIESI TE!. Kur vienā krājumā tika 
apkopoti novada radošo māklinieku jaunākie darbi, sniedzot 
iespēju ar to iepazīties ikvienam interesentam un saglabājot to 
nākamajām paaudzēm (dzeju, gleznu un fotogrāfiju). 

Liene Maisaka,
Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratore

Iededzies!

Par Latviju iededzies
Ar sirdi un dvēseli –
Tev nav citas zemes
Un mājas ar svēteli.

 
Iededzies Latvijai,

Kā reiz jaunekļi dedzās,
Kam dzīve tik sākusies –

Uz bruģa tā beidzās.
 

Iededzies Latvijai
Un neapdziesti, -

No skolas sola,
Līdz mūžībā iesi.

 
Iededzies Latvijai,

Iededzi sirdi,
Pienākumu savu

Pret viņu pildi!
 

Iededzi plaukstas,
Atroti piedurknes –

Ar raženu darbu
Tautai labumu nes!

/ Juris Misiņš/

Kopkrājumā iekļauti divpadsmit autoru dzejoļi. Krājumam 
dzejnieki atvēlējuši, viņuprāt, veiksmīgākos, kā arī jaunākos, 
nepublicētos dzejoļus. Krājuma autoru dzejas ilustrācijām 
izmantoti Viesītes Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbi. 
Krājuma nosaukums  Mēs neesam VIESI TE! aizņemts no tā, kā 
savu piederības izjūta dzimtajai pilsētai kādā intervijā Viesītes 
Novada Vēstīm asprātīgi un trāpīgi raksturoja novadnieki 
Aigars un Guntars Godiņi.

Pamatojoties uz žūrijas komisijas 
lēmumu 2020.gada 7.martā Bauskas 
novada Īslīces Kultūras namā konkursa 
„Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”  
nacionālo balvu un titulu 

„2019.gada labākais projekts” 
saņēma Latgales plānošanas reģiona 
1. vietas ieguvējs – Krāslavas 
novada „Laimes muzeja atbalstītāju 
grupas” projekts – Laimes sajūtu 
un dabas vērošanas taka Indrā.

Kuldīgas novada  
Īvandes mednieku kluba 

projektam  
Atvelc elpu mežā

Plānošanas reģiona  II vietas diploms:
•	   Kuldīgas novada Snēpeles baznīcas draudzes projektam  

„Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā ”;
•	  Jūrmalas Latvijas Neredzīgo biedrības integrācijas projektam 

„Jūrmala neredzīgo acīm jeb citāda Jūrmala”;
•	 Līvānu novada biedrības „Jauniešu dome”  projektam 

 „Spuldze”;
•	 Jēkabpils novada biedrības „Akācija plus” projektam  

„Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana”;
•	 Alūksnes novada biedrības „Interešu centrs JAUNANNA” projektam 

„Jaunannas Zaķusalas piedāvājuma attīstīšana un pastaigu takas 
Bebru valstībā atjaunošana”.

Plānošanas reģiona  III vietas diploms:
•	 Skrundas novada Rudbāržu ev. lut. baznīcas draudzes projektam 

„Informatīvais stends pie Rudbāržu baznīcas”;
•	 Ogres novada NIG „Kopā mēs varam” projektam  

„Esi sveicināts Mazozolos!”;
•	 Riebiņu novada iniciatīvas grupas projektam „Lasāmās un 

krāsojamās grāmatas Neparastie mājinieki izdošana”;
•	 Pļaviņu novada biedrības „Pļaviņu pļāvēji” projektam 

„Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei”;
•	 Pārgaujas novada NIG „Rozbeķu aktīvisti” projektam  

„Šūpoļu atjaunošana Pārgaujas novada Rozulas tautas  
nama teritorijā”.

Ādažu novada  
NIG „Skaistuma Dizaina Darbnīca“ 

projektam 
GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS        

 Jēkabpils novada 
NIG „Dzirnavu draugi” 

projektam 
Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija

Beverīnas novada
Trikātas pamatskolas NIG 

„Vecāki un pedagogi bērniem” 
projektam

 Sajūtu attīstības objekti

Plānošanas reģiona 
I vietas diplomu

vēl piešķīra:



2020.gada konkursā „SAbIedRībA AR dVēSelI – lATVIjA“ 
piedalījās 36 novadu, jelgavas un jūrmalas pilsētu pašvaldības

Kurzeme

20/ 6/ 6

87 / 66

50 628

13 226

Pašvaldības / Sdl biedri / 
kuras apkopoja projektus

Konkursam iesniegto/  
realizēto projektu skaits

Pašvaldības  finansējums 
projektu konkursiem, eiro

Iedzīvotāju piesaistītais 
līdzfinansējums, eiro

KoPā

119 / 56 / 38

560 / 404

457 212

99 843

Vidzeme

26/18/ 8

 65 / 53

30 979

10 489

latgale

23/ 7/ 5

64 / 53

30 717

12 248

Rīgas PR

30/13/ 7

147 / 78

134 623

25 299

zemgale

22/12/12

197 / 154

210 175

38 581


