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Ledus Laukuma ierīkošana  
2015. gada labākais projekts

Iedzīvotāji veido savu vidi
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Paldies visiem par 2016. gada veikumu, lai 

enerģija neapsīkst arī šogad un lai realizēto 

projektu skaits tikai aug augumā,  

jo sabiedrībā ir spēks!

Trim gudrajiem iedeva vienu akmeni,
Pirmais to izmērīja un nosvēra,
Otrais uzrakstīja akmens formulu,
Trešais tam pieskārās ar pašiem pirkstu galiem 
Un  akmens pasmaidīja

/Knuts Skujenieks/

Izdevējs: latvijas pašvaldību savienība  
sadarbībā ar partneriem – nevalstiskām 
organizācijām un pašvaldībām. 

Izdevēja adrese: mazā pils iela 1, rīga, lV-1050 
www.lps.lv

redaktore: Cilda purgale 
datorgrafika:  gundars Kaminskis

Iespiests tipogrā jā:  SIa „dardedze HologrāFIJa”  
metiens: 750 eksemplāri
ISSn: 1574-2083

novadu koordinatori vai rakstu autori ir atbildīgi par 
iesniegto fotoattēlu kvalitāti un rakstu saturu. 

Žurnālā izmantoti projekta dalībnieku fotoattēli. 
Izmantoti arī fotoattēli no personīgajiem arhīviem 
un materiāli no novadu mājaslapām. 

1. vāks, fotoattēls no Vecumnieku novada realizētā 
projekta – Slidošanas laukums Vecumniekos, kas 
atzīts par 2015.gada konkursa labāko projektu.

„Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” 
izdevums iznāk reizi gadā un izdots par KnHm 
fiansējumu! 

2017. gada izdevums latviešu valodā atspoguļo 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – latvija” 
vienpadsmito (2016. gada) kārtu latvijā.

Konkursa ietvaros 515 projekti īstenoti sadarbībā  
ar 41 vietējo partneri un projektu koordinatoriem.

rakstus atļauts pārpublicēt daļēji vai pilnībā, 
atsaucoties uz avotu.

Nīderlandes fonda KNHM (pilnais nosaukums – Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij) iedibinātā tradīcija reizi gadā  aicināt kopā labākos mazo 
projektu dalībniekus, izvērtēt to sniegumu, dalīties pieredzē un priekā par 
paveikto  turpinās. 

Cik savdabīgi ir Latvijas reģioni, cik atšķirīgas ir Latvijas pašvaldības, tik dažādi ir 
arī realizētie projekti, bet visus vieno sirdsdegsme un vēlme  apliecināt piederību 
savam dzimtajam  novadam.

Ar katru realizēto ideju mēs visi iegūstam  sakoptāku un skaistāku apkārtējo vidi, 
dažādojam savu ikdienu ar interesantiem pasākumiem un, kopā darbojoties, 
veidojam  attieksmi, kādai jābūt esot saimniekiem savā zemē.

Šogad iznāk jau 11. žurnāla numurs.  Tajā mēs atradīsim 41 pašvaldībā ar 
iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizētu 515 projektu.  Katra 
īstenotā ideja ir pelnījusi atzinību, jo ikvienā projektā, bez pašvaldības piešķirtā 
finansējuma, ir iedzīvotāju entuziasms un ieguldītais darbs. 

Tādēļ aicinājums arī tām 18 pašvaldībām, kuras ir apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija” biedres, bet projekta konkursus 2016.gadā nerīkoja, dot iespēju 
saviem iedzīvotājiem realizēt idejas, kas  padarīs apkārtējo vidi pievilcīgāku un 
dzīvi novadā interesantāku.

Žurnāls ir pateicība visiem projektu dalībniekiem par iniciatīvu, pašvaldībām par 
atbalstu, kā arī piecu plānošanas reģionu projektu koordinatoriem   un KNHM 
fonda pārstāvim apvienības „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” valdē Nico Opdamam.

Veiksmi „mazo” ideju lielajos darbos! Lai mūsu valsts simtgadi sagaidot dzimst 
daudz jaunu ideju, jo Latvijā vēl daudz akmeņu gaida tieši mūsu  pieskārienu! 

pašvaldību apvienības Sdl valdes priekšsēdētājs 
 edvīns Bartkevičs
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Kurzemes plānošanas reģions

Kurzemes 
plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģionā ir  20 pašvaldības, no 
kurām 2 republikas pilsētas un 18 novadi. Profesionālās 
apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija“ biedri 
ir 6 pašvaldības.  2016.gadā no visām apvienībā 
iesaistītajām reģiona pašvaldībām sabiedrības 
iniciatīvas projektus realizēja un aktīvi apvienībā 
darbojās 5 novadu pašvaldības. Vaiņodes novada 
pašvaldība nav apvienības biedre, taču ir realizējusi 
sabiedrības iniciatīvas projektus. 

Ventspils novads – 
Biedrība „maģie suiti“ realizēja 

ideju par suitu kulinārā mantojuma – 
sklandu raušu – meistarklases  

izveidi Jūrkalnē

kuldīgas novads – 
sakārtota bijušā Kabiles skolas 
pārziņa roBerTa FiLHoLda  

kapa vieta

Vaiņodes novads – 
embūtes pēdas Latvijā, 

 pasākumus organizēja nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa „Mēs- Embūtei“ 

alsungas novads – 
durVis uz aLsungu piesaistīs 

jaunus tūristus un pierādīs, ka 
Alsungā ir ne tikai Suitu tradīcijas

skrundas novads – 
biedrība „Mini SD“ realizē  
radošo aktivitāšu projektu  

kurmīša otto meisTarkLases 

aizputes novads – 
Cīravas pagasta attīstības 
biedrības projekts veicina 

sabiedrības izpratni un izglītošanu 
par dabas norisēm

Šo pašvaldību aktīvajiem iedzīvotājiem kopīgiem 
spēkiem, protams, saņemot savu pašvaldību atbalstu, ir 
izdevies realizēt 68 projektus. Vispirms gribu Jums pateikt 
lielu paldies par veiksmīgu SDL projektu novadīšanu katrā 
novadā. Sanākot kopā žūrijai, tika izvirzīti seši projekti, 
kuri ir ieguvuši iespēju piedalīties noslēguma pasākumā 
2017. gada 18. martā Līvānos. 
No Kurzemes plānošanas reģiona novadiem esam 
izvēlējušies šādus labākos projektus:

kurzemes plānošanas reģiona apstiprinātie projekti
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

aizPuTes noVads

sakopsim pilsētu Latvijas simtgadei Biedrība „aizputes sieviešu  
apvienība inTegro”

Lielo piedzīvojumu laiks Biedrība „aizputes samarietis”

atvērtās teātra meistardarbnīcas aizputes vidusskolā Biedrība  
„kurzemes vietējie produkti”

aktīvi un spēcīgi aizputes novada iedzīvotāji Biedrība „CF aizpute”

apzinies savas spējas un intereses, to realizēšana mūsu novadā Biedrība „šilo”

daba ap mums
Biedrība  

„Cīravas pagasta attīstības biedrība”

dedz gaismu sevī! Biedrība“ CerīBa”

Transformējama estrādes grīda
Biedrība  

„Cīravas pagasta attīstības biedrība”

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana neformālās grupa „Vecāki”

aLsungas noVads

alsungas futbola komanda jaunās formās neformāla grupa māris Bikse 15

aerobikas aprīkojuma iegāde neformāla grupa Linda Vainovsks 5

nāc,manā mājiņā ciemoties neformāla grupa gunta kviesīte 7

durvis uz alsungu neformāla grupa inga Bredovska 3

kuLdīgas noVads

kāpņu telpa Baznīcas 22 un uzjumteņa atjaunošana Baznīcas 32
nereģistrēta grupa Čaklās rokas/

kuldīga
kārlis kalniņš 5

daudzdzīvokļu ēkas ārdurvju un aizsardzības jumtiņa nomaiņa 
saldenieki 1

mājas iedzīvotāji Liesma švābe 5

saulīte sporta laukumā nereģistrēta grupa mūs vieno sports nauris almazs Brūders 19

mākslas norisu centra ēkas Pils ielā 2, kuldīgā, 3.stāva labiekārtošana
Biedrība  

kuldīgas mākslinieku rezidence
mārtiņš dambergs 5

rendas baznīcas malkas novietnes būvniecība  rendas ev. lut. draudze Jēkabs šalms 25

spēļu pietura Ēdoles skolā grupa mūsu bērniem aiga Vanaga Poriķe 30

Pelču pils austrumu ieejas priekštelpas un koridora kosmētiskais 
remonts

nereģistrēta grupa Pils palīgi Vija Leimane 10

sporto visa skola un sabiedrība Biedrība Padure Vigra Leismane 28

kabiles skolas pārziņa, roberta Filholda kapa vietas sakārtošana
nereģistrēta grupa 

mēs-skolas un pagasta vēsturei
Līga Bergmane 30

manas skaistās nama durvis ( mežvalde) grupa Čaklās rociņas
maija Bredovska,  

Līga zablovska
5

mājas, dzirnavu ielas 14 sētas ieejas un braucamie bārti grupa dzirnavu 14 iedzīvotāji sintija krastiņa 5

Lipaiķu baznīcas sakristejas telpu apkures remonts Lipaiķu ev.lut. baznīcas draudze Velta krūmiņa 5

sportinga torņa būve šautuvē mednieku un makšķernieku biedrība Jānis marozovs 8

sakārtosim Valtaiķus grupa iedzīvotāji Valtaiķiem daiga korpfa 5

Laidu ciema centrālais bērnu rotaļu laukums grupa Vecāki bērniem zane Ferstere 14

Ēkas trīs vēsturisko logu, slēģu komplektu resataurācija kalna ielā 10
kalna ielas 10 iedzīvotāju  

un draugu grupa
ilze štromane 8

Bērnu attīstoša vide Vārmes pamatskolas izglītības iestādes teritorijā grupa  aktīvie vecāki Līga druvaskalna 5

Vārti Baložu ielā 3 grupa  Baložu ielas aktīvisti dzintars Pūkainis 8

mūsu mājai kaļķu ielā 7 grupa  kaļķu iela 7 elza Brence 19

malkas šķūņa fasādes atjaunošana un puķu kastu pagatavošana 
iekšpagalmā 1905.gada ielā 19 un 19a

grupa  
Par skaistu pagalmu

Laila Liepiņa 5

#) Cilvēku skaits darba grupā

Tabulas turpinājums 10.lpp

Veicināšanas balvām izvirzīti 3 projekti:
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Kurzemes plānošanas reģions

daba ap mums

projektu konkursam tika pieteikti 9 projekti, no kuriem atbalstīti 9 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 
pašvaldības finansējums:  5 000 eur.

„Cīravas pagasta attīstības biedrības“ projekta 
mērķis: Veicināt sabiedrības izpratni un izglītošanu par 
dabas norisēm.  
Projekta mērķa grupa: Pārgājiena dalībnieki (50) – 
pamatā ģimenes ar bērniem.
galvenās aktivitātes: savākt un apkopot informāciju 
par bebru dzīvi, pasūtīt un uzstādīt informācijas stendu, 
sagatavot un novadīt vides izglītojošas lekcijas, norganizēt 
un realizēt pasākumu ar pārgājienu, radošām darbnīcām 
un tikšanos ar vides speciālistu.

aIzputeS noVadS

Jau trešo gadu Aizputes novada pašvaldība organizē 
un finansiāli atbalsta projektu konkursu novada 
nevalstiskajām organizācijām un iniciatīvas grupām. 
Konkursa mērķis – atbalstīt sabiedriski nozīmīgu, 
oriģinālu un inovatīvu projektu īstenošanu Aizputes 
novadā, tā veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un 
līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, vienlaikus 
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Aizputes novada pašvaldības projektu konkursa idejas: 
•	 Biedrības „Aizputes Samarietis“ projekts   

Lielo piedzīvojumu laiks
•	 Biedrības „CERĪBA“ projekts Dedz gaismu sevī!
•	 Biedrības „Cīravas pagasta attīstības biedrība“ 

projekts Transformējama estrādes grīda
•	 Biedrības „CF Aizpute“ projekts   

Aktīvi un spēcīgi Aizputes novada iedzīvotāji

apzinies savas spējas un intereses
Biedrības „šilo“ projekta mērķis: Ekskursija, pārgājieni 
un radošās darbnīcas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 
bērniem par savu spēju un interešu attīstīšanu novadā.
Projekta mērķa grupa: Aizputes novada 20 bērni.
galvenās aktivitātes: Divu dienu apmeklējums Aizputes 
mākslas un mūzikas skolā, četru pēcpusdienu radošās 
nodarbības, divu dienu pārgājieni, sportiskas aktivitātes 
un ekskursija.

•	 Neformālās grupas „Vecāki“ projekts  
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana

•	 Biedrības „Kurzemes vietējie produkti“ projekts  
Atvērtās teātra meistardarbnīcas Aizputes vidusskolā

•	 Biedrības „Aizputes sieviešu apvienība „INTEGRO“ projekts 
Sakopsim pilsētu Latvijas simtgadei.

projektu vērtēšanas komisija:

Imants Ozols
Anita Leimante

Skaidrīte Segliņa

Iveta Šile

Deputāts, Izglītības un sporta, Attīstības komitejas loceklis
Deputāte, Kultūras un tūrisma, Veselības un sociālās 
aprūpes komitejas locekle
Deputāte, Izglītības un sporta, Kultūras un tūrisma  
komitejas locekle
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Gita Sedola  Attīstības nodaļas vadītāja

Projekta mērķis: izveidot ļoti interesantas vides 
instalācijas, lai piesaistītu jaunus tūristus un pierādītu, ka 
Alsungā ir ne tikai Suitu tradīcijas, bet tā pati par sevi ir 
interesants tūrisma galamērķis.
Projektu apņēmās realizēt Alsungas muzeja vadītāja ar 
darba grupu. Vietējie iedzīvotāji tika aicināti ziedot durvis, 
kuras pašiem vairs nav nepieciešamas. Projekta realizācijai 
tika iegādāti materiāli instalāciju veidošanai, organizēta 
talka.  Tajā brīvprātīgi piedalījās šīs radošās idejas atbalstīji, 
pašvaldības iestāžu darbinieki, sabiedrisko organizāciju 
biedri, skolēni un jaunieši. 

durvis uz alsungu

projektu konkursam tika pieteikti 5 projekti, no kuriem atbalstīti 3 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 59
pašvaldības finansējums:  1 600 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 50 eur.

alSungaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:
Aivars Sokolovskis

Voldemārs Dunajevs
Dace Martinova

Zaiga Vanaga
Andris Kaminskis

Inga Šēna-Laizāne
Ināra Staņislavčika

Lija Baumane

Alsungas novada domes priekšsēdētājs 
Alsungas novada domes izpilddirektors
Deputāte, EKC „Suiti“ valdes priekšsēdētāja
Deputāte, Finanšu un saimniecisko lietu komitejas locekle
Deputāts, Finanšu un saimniecisko lietu komitejas loceklis
Biedrības „Suitu amatnieki“ valdes priekšsēdētāja 
Deputāte, Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas locekle
Alsungas vidusskolas direktore Lauma Migoviča projektu koordinatore

Kopš 2011.gada Alsungas novada iedzīvotājiem ir iespēja 
piedalīties mazo projektu konkursā Mēs – Alsungai!
Finansiāls atbalsts tiek sniegts tiem projektiem, kuros 
galvenais mērķis ir atbalstīt, motivēt un iesaistīt novada 
iedzīvotājus, kā arī projektiem, kuri veicina iedzīvotāju 
aktīvāku iesaistīšanos vienota mērķa sasniegšanai un  vides 
labiekārtošanai, padarot to drošāku, sakoptāku, skaistāku 
un patīkamāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī novada 
viesiem. 2016.gadā projektu konkursā tika pieteikti 5 projekti, 
no kuriem atbalstu saņēma 4 projekti. 

Kopumā tika nokrāsotas, apgleznotas un pa visu Alsungu 
izvietotas apmēram 20 durvis. Tās tika saistītas ar 
interesantiem uzdevumiem un atspoguļoja dažādus laikus 
un notikumus Alsungā. Piemēram, durvis uz debesīm, 
bērnības durvis uc. Vides instalācijas tika atklātas Muzeju 
nakts ietvaros 21.maijā un bija ikvienam apskatāmas visu 
tūrisma sezonu. 
Pēc sezonas beigām durvis tika noliktas glabāšanā, lai tās 
varētu priecēt Alsungas iedzīvotājus un novada viesus 
arī nākamajā tūrisma sezonā. Pērn Alsunga un tās vides 
objekti bija plaši apmeklēti. Organizētajām grupām 
piedāvāja stāstus par katrām durvīm, kas piesaistīja daudz 
interesentus mūsu mazajam novadam.

Tika atbalstīti projekti, kas veicina iedzīvotāju sportiskās 
aktivitātes, kā arī novada atpazīstamību:
•	 iegādāts aerobikas aprīkojums
•	 Alsungas futbolistu komanda tika pie jaunām formām
•	 bērnudārza bērni ieguva jaunu koka namiņu, kur radoši 

un interesanti rotaļāties
•	 izveidotas vides instalācijas  – Durvis, kuras tika 

izvietotas pa visu Alsungu, priecējot gan vietējos 
iedzīvotājus, gan novada viesus.

7
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Kurzemes plānošanas reģions

KuldīgaS noVadS

projektu konkursam tika pieteikti 69 projekti, no kuriem atbalstīti 46 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 534
pašvaldības finansējums – 26 778 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 33 031 eur.

Biedrība „Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs“ jau otro gadu 
pēc kārtas piedalās projektu konkursā „Darīsim paši”.  
Projekta mērķis – Sporta un aktivitāšu laukuma 
izveide Parka ielā 22. Pagājušajā gadā tika izveidots 
volejbola laukums un atpūtas vieta bērniem ar šūpolēm 
un slīdkalniņu. Šogad sporta laukums papildināts ar 
strītbola laukumu – izveidots cietais segums un uzstādīts 
basketbola grozs. 

Projekta ietvaros tika sakārtota bijušā Kabiles skolas 
pārziņa Roberta Filholda (1866–1939) kapa vieta un 
uzstādīts piemiņas akmens. Sakārtotā piemiņas vieta tika 
atklāta ar svinīgu pasākumu, kurš pulcēja Kabiles skolas 
skolēnus un skolotājus. 
Roberts Filholds pabeidzis Irlavas skolotāju semināru, 
strādājis Sabiles baznīcas un Pūres pagasta skolā. No 1892. 
gada līdz pat pensijai viņa darbavieta bija Kabilē. Līdzās 
pamatdarbam viņš uzņēmies arī sabiedriskus pienākumus. 
Roberts Filholds bija pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda 
Annas Meierovica mātes brālis un audžutēvs.

kabiles skolas pārziņa, roberta  
Filholda kapa vietas sakārtošana

Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši galdus 
un soliņus pie Kuldīgas 2.vidusskolas. Tie tapuši pateicoties 
Kuldīgas 2.vidusskolas atbalsta biedrībai „Esi savējais“, kas 
realizējusi projektu Prātnieku darbnīca. Rezultātā iekārtota 
mācību-atpūtas vide skolas pagalmā, lai skolēni varētu 
apgūt zināšanas ne tikai klasēs, bet arī ārtelpā. Izgatavotie 
30 bluķīši-sēdēklīši lieliski noder ārpusstundu pasākumu 
dažādošanai. Lai sēdēšana būtu ērtāka, izgatavoti 30 
sēžamspilveni. Ar vecāku atbalstu iegādātas āra spēles, 
atjaunoti krāsojumi „Riču-raču“ un „Klasītes“ laukumiem. 

Grupa „Mūsu bērniem“ izveidoja „spēļu pieturu“ vienā 
Ēdoles pagasta pamatskolas klasē. 
Lai bērniem būtu vieta, kur patīkami, pilnvērtīgi 
un izzinoši pavadīt brīvo laiku, grupas dalībnieki – 
skolotāji, bērni, viņu vecāki un daudz citi interesenti, 
iesaistījās klases remontēšanā. Rezultātā  klase ir tikusi 
pie lamināta grīdas seguma, nokrāsotām sienām, 
saliekamu galdu, plauktiem un sēžamajiem pufiem. 

kurmīša otto meistarklases

projektu konkursam tika pieteikts un atbalstīts 1 projekts
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 18
pašvaldības finansējums: 753 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 186 eur.

SKrundaS noVadS

Biedrība „Mini SD“ ir viena no nevalstiskajām 
organizācijām, kas pagājušajā gadā piesaistot papildus 
līdzekļus realizēja virkni jauku un neaizmirstamu 
pasākumu ģimenēm, uzsverot bērnu darbošanos kopā ar 
pieaugušajiem ģimenes locekļiem. 
Pateicoties nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds“ 
atbalstam, no 2015. gada oktobra līdz 2016. gada jūlijam, 
biedrība „Mini SD“ realizēja radošo aktivitāšu projektu 
Kurmīša OttO meistarklases Skrundas novada ģimenēm 
ar pirmsskolas vecuma vai jaunāko klašu bērniem. 

Projekta ietvaros bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem 
bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kā piemēram: 
•	 Kūku gatavošanas meistarklas, kur apgūta saldo, sāļo, 

ekonomisko un veselīgo kūku pagatavošana. 
•	 Mazie gleznotgribētāji jauca krāsas radošajā stikla 

apgleznošanas darbnīcā  Kur gar acīm ņirb krāsas. 

•	 Bērni kopā ar māmiņām un vecmāmiņām no dažādiem 
materiāliem darināja skaistus dūrainīšus.

•	 Gatavojoties pavasarim, bērni ar tēviem un vectēviem 
izmēģināja roku putnu barotavu un būrīšu gatavošanā.

Visu šo laiku ģimenēm ar bērniem bija iespēja iemūžināt 
savus kopā būšanas mirkļus fotogrāfijās. Fotosesiju devīze 
bija Ar kājām gaisā. Sadarbībā ar Skrundas novada 
jauniešu centru, tika darināts kurmīša OttO kostīms.

Projektam noslēdzoties, kurmītis OttO iepazīstināja ar 
savu piedzīvojumu parku un projekta laikā veiktajām 
aktivitātēm, organizējot foto izstādi, piedāvājot 
ģimenēm netradicionālās sporta aktivitātes, dažādas 
ekspresdarbnīcas un orientēšanās sacensības.

2016. gadā pašvaldība rosināja nevalstiskās 
organizācijas, juridiskas un fiziskas personas 
iesaistīties dažādos projektu konkursos,  
lai piesaistītu finansējumu iedzīvotāju 
iniciatīvu realizēšanai. 

Pašvaldība garantēja projektu 
līdzfinansēšanu. Zane Eglīte    attīstības nodaļas vadītāja

Aleksandrs Lange 
Evita Pētersone 

Indra Gaile 
Daiga Mellere 

Aivars Siliņš 

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Domes priekšsēdētājas vietnieka palīdze – projekta vadītāja

Centra vidusskolas direktores vietniece
SIA LLKC Kuldīgas nodaļas vadītāja
Būvuzņēmējs

Īstenoja –  „Mēs – skolas un pagasta vēsturei“.  

Pie savdabīgiem un interesantiem skatuves tērpiem ir tikusi 
grupa „Montana”, kura ir atpazīstama ne tikai Kuldīgā. 
Kā atzīst grupas dalībnieki: „Mūsu grupa estrādes mūzikā 
ir ar neraksturīgu instrumentu sastāvu – vokāls, bandžo, 
akordeons, mutes harmonikas, bass, perkusijas un sitamie 
instrumenti. Tādēļ arī tērpus mēs esam izvēlējušies tādus – 
mūžīgi modīgos džinsus ar kantrī piesitienu.“

Projekta ietvaros uzlabots un pilnveidots bērnu rotaļu 
laukums pie Skrundas novada p/a „Sociālais dienests”, 
ierīkojot jaunu smilšu kasti, uzstādot kombinēto slidkalniņu, 
karuseli, līdzsvara atsperu šūpoles un citus objektus.

projektu vērtēšanas komisija:

9
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Kurzemes plānošanas reģions

projektu konkursam tika pieteikti 8 projekti, no kuriem atbalstīti 6 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 47
pašvaldības finansējums:  2 500 eur.

VaIņodeS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Oskars Zvejs  Projektu vadītājs

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mēs – Embūtei“ 
organizēja pasākumu Joda dambī. Uz pasākuma vietu 
dalībnieki varēja doties pa velomaršrutu vai kājām pa 
diviem pārgājienu maršrutiem. Visos maršrutos pa ceļam 
bija jāveic dažādi uzdevumi.

embūtes pēdas Latvijā

Vaiņodes novada pašvaldība konkursu „Darīsim 
paši“ rīkoja ceturto gadu. Konkursu aktivitātes: 
publiskās infrastruktūras izveidošanas un pasākumu 
organizēšana. Konkursā „Darīsim paši 2016“ tika 
atbalstīti četri infrastruktūras izveides projekti un divi 
pasākumu organizēšanas projekti: 

•	 Biedrība „Volzbahs“ turpināja Volzbaha gravas 
labiekārtošanu – uzbūvējot ziemas prieku 
baudīšanas vietā lapeni. 

•	 tika labiekārtoti trīs rotaļu laukumi un teritorijas pie 
daudzdzīvokļu mājām. 

•	 noorganizēts Dzejas dienu pasākums, kurā Liepājas 
teātra aktrise Sigitas Jevgļevska lasīja Vizmas 
Belševicas un Knuta Skujenieka dzeju un dziedāja 
dziesmas mūziķa Māra Kupča pavadījumā.

Par labāko projektu 2016.gadā tika atzīts projekts –

Pasākuma laikā kopā ar tēlnieku Ģirtu Burvi bija iespēja 
piedalīties paliekoša objekta – Joda pēdas iegravēšanā 
akmenī. 

Pasākumā tika rīkotas 
atrakcijas gan bērniem, 
gan pieaugušajiem – 
cīņas uz baļķa, šķēpa 
mešana, kopīgas gleznas 
gleznošana, šaušana 
ar loku kluba „Curland“ 
biedru vadībā, veiklības 
stafetes un uz ugunskura 
tika vārīta kopīga zupa.
Pasākums tika kupli 
apmeklēts un ieradušies 
bija arī ciemiņi no blakus 
esošajiem novadiem.

VentSpIlS noVadS

projektu konkursam tika pieteikti 2 projekti, no kuriem atbalstīti 2 projekti
pašvaldības finansējums – 1 956 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 442 eur.

Īstenotājs – Biedrība „Annahite” 
Projekta vadītājs: Evita Lujāne

Apvienojot Stiklu specializētās internātskolas audzēkņu 
un ciema iedzīvotāju iniciatīvu, tika realizēts projekts par 
publiskas peldvietas izveidi pie Pilsezera.
Uzlabojot vietējo infrastruktūru, tiek veicināta arī vietējā 
tūrisma attīstība.

Publiskas peldvietas izveide  
pie Pilsezera stiklos

Biedrība „Maģie Suiti“ realizēja ideju par suitu kulinārā 
mantojuma – sklandu raušu – meistarklases izveidi. Lai 
neizzustu seno prasmju izmantošana mūsdienās un 
Jūrkalnes paražas tiktu popularizētas ārpus pagasta robežām, 
meistarklase tika iekļauta tūrisma pakalpojumu paketē.
Projekts veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, 
popularizēšanu un tūrisma attīstību.

Jūrkalnes sklandu raušu  
cepšanas meistarklase

Īrisa Roze-Posuma  Projektu vadītāja

Aiga Jaunzeme
Zigmunds Mickus

Sandra Grosberga
Teodors Roze

Vaiņodes novada pašvaldības deputāti:
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis

11

Ventspils novada pašvaldība turpina apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija“ 
projektu konkursus, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. Ja pērn tika īstenoti 12 
projekti, tād šajā konkursā piedalījās un tika realizēti divi interesanti projekti.
Lai novada iedzīvotāju enerģija neapsīkst un lai realizēto projektu skaits tikai 
pieaug, jo sabiedrībā ir spēks!
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Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

Bērnu laukuma izveide audžuģimenes bērniem  
Turlavas pagasta Tilksātos

 kristapuru ģimene Biruta kristapure 8

atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22
Biedrība  „dzīvo sportisks,  

vesels, laimīgs“
Liene ansone 10

Prātnieku darbnīca. 2. vidusskolā
 kuldīgas 2. vidusskolas atbalsta  

biedrība „esi savējais"
kristīne Juberte 22

iepriecināsim bērnus
Biedrība sākumskolas „universitāte 

bērniem"un pirmskolas iestādes  
„mazo bērnu skola"vecāki

inita Turka 5

mājas atmodas, Priedaine, kurtmāles pagasts, auto stāvvietas 
funkcionāla un vizuāla sakārtošana

grupa  atmodas
astra gūtmane,  
inga Burkēvica

18

kāpņu telpas renovācija rendas pagasta daudzdzīvokļu mājā atvari grupa  atvaru rūķīši dzintars Bērziņš 5

mājas iekšpagalma rekonstrukcija, apkārtnes labiekārtošana  
Planīcas ielā 2, kuldīgā

grupa  Planīcas ielas iedzīvotāji inta Āboliņa 13

Lieveņa pārbūve dzirnavu ielā 6 grupa  mums patīk dzīvot kuldīgā aleta Jonele 5

grants ielas 29 kuldīgā pagalma labiekārtošana Biedrība grants 29
Lorita rimaševska,  

Liene kromane
23

mūsu senči, līdzgaitnieki grupa rokas darbu nebijās iveta stebule 7

Paulīnes kapu žoga atjaunošana grupa Ticība, cerība, mīlestība Līga meiere 7

ar prieka sajūtu sirdī grupa  mr.Proper un darugi ivars upenieks 5

mēģināsim citādi grupa  mēs-kabilei anda Ķieģele 16

kuldīgas Pii Ābelīte Pelču filiāles bērnu rotaļļaukuma labiekārtošana
grupa  kuldīgas Pii Ābelīte  

Pelču filiāles vecāki
gerda Bebriša 12

uzvilksim parādes seju senajam namam Baznīcas ielā 12. 5 kārta
grupa Baznīcas ielas nama  

kaimiņi un draugi
Jana Bergmane 5

daudzdzīvokļu mājas Lazdas kāpņu telpu kosmētiskais remonts un 
pagalma labiekārtošana Vārmes pagastā

grupa  mājas Lazdas iedzīvotāji elīna ose 5

skatuves tērpu ielāde montana grupa  montana gatis Lazdenieks 6

Tiltiņa pār grigulejas upīti vides labiekārtošana Biedrība  Piektdienis Lienīte Bebriša 28

atpūtas vietas labiekārtošana pie īvandes dzirnavu dīķa grupa  mūsu māja īvande anda upleja 6

Baudīsim kultūru un prieku grupa Ēdoles kultūras atbalstītāji anda upleja 6

sakoptais pagalms Policijas 12 Policijas ielas grupa dāvis Līcītis 6

Projekta „Virtuves studija"nodarbību telpu labiekārtošana Biedrība  kūrava undīne Celitāne 15

kumteru kapsēta grupa Visi kopā! olita ulmkalne 17

abra-kadabra-jaunas durvis dzīks „savējie” kristīne gravniece 5

kopā eimu kopā teku grupa Pastalnieki dace Pušīlova 22

aizvējā grupa zelta rokas una ozolniece-grantiņa 13

skrundas noVads
kurmīša otto meistarklases Biedrība „mini sd" anda Vītola 18

Vaiņodes noVads
embūtes pēdas Latvijā nereģistrēta grupa „mēs- embūtei” dina ziemele 5

atpūtas vietas „Volzbahs“ labiekārtošana, uzstādot nojumi Biedrība „Volzbahs raimonds Bokums 12

 …. Vairāk just, nekā vārds spēj teikt nereģistrēta grupa  
„gaismas mirklis dvēselei” māra Tamuža 5

Par sakoptu sētu nereģistrēta grupa  
„draudzīgie kaimiņi” aina ziemele 6

rotaļu elementu uzstādīšana nereģistrēta grupa „sanatorija” aivars Tjapušins 12

Bērnu rotaļu laukums nereģistrēta grupa „mēs- bērnu vecāki” anda Čerņavska 7

VenTsPiLs noVads

Jūrkalnes sklandu raušu cepšanas meistarklases izveide Biedrība „maģie suiti”/ 
Jūrkalnes pagasts kristīne skrulle

Publiskas peldvietas izveide pie Pilsezera stiklos Biedrība „annahite”/ 
 Puzes pagasts evita Lujāne

Latgales 
plānošanas reģions

Latgales plānošanas reģionā kopumā 
ietilpst 21 pašvaldība – 19 novadi un 2 
republikas nozīmes pilsētas. No tām 6 
pašvaldības ir apvienības „Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija“ biedri. 
Aglonas, Dagdas, Krāslavas, Līvānu 
un Riebiņu novadu pašvaldības  2016.
gadā aktīvi darbojās apvienībā un 
īstenoja 68 iedzīvotāju iniciatīvu 
projektus par kopējo atbalsta summu 
vairāk kā 37 000 eiro. 
Kas motivē Latgales cilvēkus 
iesaistīties projektos? Visprecīzākā 
atbilde uz šo jautājumu ir ietverta 
mūsu apvienības nosaukumā, jo tikai 
cilvēki ar atvērtu dvēseli ir spējīgi 
sajust apkārtējo vajadzības.

Latgales dvēsele atklājas tās vienkāršo 
un strādīgo cilvēku darbos, iecerēs 
un sapņos. Ir vajadzīga drosme, 
uzņēmība, spītība un neatlaidība, lai 
savā mazajā kopienā – pagastā vai 
pilsētā, izdarītu ko labu.
Lielākoties jau apkārtējā sabiedrība 
atbalsta un priecājas līdzi par labi 
padarīto. Taču nav noslēpums, ka nereti 
projektu ieviesējiem nākas sastapties 
ar apkārtējo kritiku un neizpratni. 
Tieši tālab ir svarīgi, lai to cilvēku skaits, 
kuri nestāv malā, bet iesaistās un paši 
savām rokām kaut ko realizē, kļūtu 
pēc iespējas lielāks. Parasti jau kritizē 
tie, kuri paši neko nedara. Jo vairāk 
mūsu sabiedrībā būs to cilvēku, kuri 

gatavi darboties, uzņemties atbildību 
un sasniegt rezultātus, jo sekmīgāk 
attīstīsies mūsu valsts kopumā. 
Šādā kontekstā apvienība „Sabiedrība 
ar dvēseli!“ un visas pašvaldības, 
kas iesaistās iedzīvotāju iniciatīvu 
veicināšanā ar ikgadēju finansējumu, 
dara svētīgu un ļoti vajadzīgu 
darbu. Kurš gan vēl, ja ne paši 
iedzīvotāji vislabāk redz, kas viņiem 
nepieciešams. Pieredze rāda, ka 
tieši tas, kas izdarīts pašu rokām – ir 
visvērtīgākais. 
No Latgales plānošanas reģiona 
novadiem nominācijai Gada labākais 
projekts esam izvirzījuši trīs labākos 
projektus:

Līvānu novada 

iniciatīvas grupas  

„con amore“ projekts  

es ToPu samīļoTs  

mazLieT

krāslavas novada 
Ģimenes atbalsta 
centra „atvērtība“ 
projekts – Vecāku 
atelpai un radošai 
attīstībai augsim 

koPĀ

Līvānu novada 
iniciatīvas grupas 
„Līvānu vēsturisko 

vietu pētnieki“ projekts 
FoTogrĀFiJu 
koLekCiJas –  

izsTĀde

Veicināšanas balvām 
izvirzīti šādi projekti:

riebiņu novadā – Skangeļu 
vecticībnieku lūgšanu nama 
labiekārtošana apmeklētāju 

ērtības uzlabošanai

Iniciatīvas grupas Kokorieši  
projekts riebiņu novadā –  

KoKorIešu KapSētaS 
laBIeKārtošana

KaplIčaS atJaunošana  
muIŽnIeKu KapoS 
šķaunes pagastā,  

dagdas novadā
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LatgaLes pLānošanas reģions

informatīvā stenda  
atjaunošana Priežmalē

Aglonas novadā konkurss „Sabiedrība ar dvēseli“  
2016. gadā tika rīkots pirmo reizi. Mācījāmies organizēt 
gan pašu projekta konkursa norisi, gan veidot sadarbību 
ar projekta iesniedzējiem un īstenotājiem. Konkursa 
mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā 
jomā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību 
par savu dzīves vidi. 
Projektu pieteikumus varēja iesniegt Aglonas novada 
sabiedriskas organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas. 
Konkursa komisija atbalstīja šādus projektus:
•	 Biedrība „Mēs Grāveriem“ projekta Mēs par Grāveru 

kultūras attīstību iegādājās portatīvo datoru un 
mikšerpulti, kā arī organizēja Miķeļdienas svētkus, 
projekta tematiskais virziens bija kultūras pasākumu 
organizēšana un to kvalitātes uzlabošana.

projektu konkursam tika pieteikti 6 projekti, no kuriem atbalstīti 5 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 21
pašvaldības finansējums: 2 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 137 eur.

2016.gadā biedrība „ilzes krasti“ ieguva finansējumu  
402 eiro apmērā informatīvā stenda atjaunošanai 
Priežmalē, kas atrodas pagasta centrā.
Projekta īstenošanas rezultātā tika atjaunots informatīvais 
stends, kurā tiks sniegta informācija visiem pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem. Tika demontēts 27 gadus vecais, 
savu laiku nokalpojušais informatīvais stends, iegādāti 
nepieciešamie celtniecības materiāli, dekoratīvie puķu 
podi, iegādāts jauns informatīvais slēdzams stends, stenda 
pamatne noklāta ar bruģakmeni, sakopta un labiekārtota 
apkārtne. Projekta realizācijā piedalījās biedrības pārstāvji, 
Kastuļinas pārvaldes darbinieki un sabiedrisko darbu 
veicēji. Darbu tehnoloģisko procesu vadīja Vjačeslavs 
Pokšāns. Projekta vadītājs biedrības pārstāvis Andrejs 
Rakovs.

aglonaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Deniss Kuzņecovs
Gaļina Pilāne

Irēna Maļuhina
Aina Buiniča 

Ilze Litke

Ineta Valaine

Aglonas pašvaldības jurists
Aglonas pašvaldības grāmatvede
Šķeltovas pārvaldes vadītāja
Grāveru pārvaldes vadītāja
Aglonas pašvaldības iepirkuma komisijas locekle

Projektu koordinatore

•	 Iniciatīvas grupa „Kaimiņi“ īstenoja projektu  
Veidosim vidi sev apkārt, kura īstenošanas rezultātā 
tika nomainīti logi kāpņu telpā, tādējādi labiekārtojot 
un uzlabojot apkārtnes vidi. 

•	 Projekta Vasaras prieks – ūdenī!, ko iesniedza 
Šķeltovas iedzīvotāju iniciatīvas grupas „Rasas pērles“ 
īstenošanas rezultātā ar iniciatīvas grupas dalībnieku 
un pārvaldes atbalstu tika iegādāts pontons pagasta 
peldētavai un vietējiem iedzīvotājiem tika nodrošināta 
iespēja pilnvērtīgai atpūtai un veicināts veselīgs 
dzīvesveids.

•	 Iniciatīvas grupas „Ja ne es, kas tad?“ projekta   
Mēs savas mājas saimnieki īstenošanas rezultātā tika 
salabots jumts daudzdzīvokļu mājai Jaunaglonā.

•	 Biedrība „Ilzes Krasti“ atjaunoja informatīvo stendu 
Priežmalē.

 kapličas atjaunošana muižnieku kapos 
šķaunes pagastā

Dagdas novadā projektu konkurss „Sabiedrība ar 
dvēseli“ 2016.gadā notika jau trešo gadu pēc kārtas. 
Kopumā konkursam tika pieteikti 16 projekti, no kuriem 
11 tika atbalstīti. Kā labāko šī gada projektu vērtēšanas 
komisija atzīmēja iedzīvotāju grupas „Šķaunes pagasta 
Muižnieku ciemata iedzīvotāji“ projektu –

projektu konkursam tika pieteikti 16 projekti, no kuriem atbalstīti 11 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 84
pašvaldības finansējums: 5 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 5 500 eur.

Sandra Viškure
Ēriks Čaplinskis

Aleksandrs Gžibovskis 
Olga Golube 

Aivars Klismets 

Artjoms Gekišs

Muižnieku kapos jau daudzus gadus savam mērķim ir 
kalpojusi neliela kapliča, kura laikam ritot ir nolietojusies 
un kļuvusi bīstama ekspluatācijai, tāpēc iedzīvotāji 
sarosījās un sāka vākt ziedojumus, ar mērķi atjaunot šo 
svarīgo objektu. 
Projekta rezultātā Muižnieku ciemata iedzīvotāji ieguva 
ērtu un vizuāli pievilcīgu ēku bēru organizēšanai. Iecere 
realizējās pateicoties vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un 
pašvaldības atbalstam. 
Visus būvdarbus iedzīvotāji veica paši. Kokmateriāli 
karkasam un citām konstrukcijām tika sagādāti pašu 
spēkiem. Pašvaldības finansējums tika novirzīts jumta 
seguma un logu iegādei.

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Dagdas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs
Ezernieku vidusskolas direktors, domes deputāts
Dagdas novada pašvaldības domes deputāte
Dagdas novada būvvaldes speciālists

Dagdas novada pašvaldības projektu koordinators

dagdaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Šī gada konkursa rezultātā novads un tā  
iedzīvotāji ieguva atjaunotus vai  

izveidotus no jauna: 
5 bērnu rotaļām piemērotus laukumus,
3 labiekārtotus daudzdzīvokļu namu pagalmus, 
2 atpūtas laukumus un vienu kapliču, 

par ko jāsaka PALDIeS čaklajiem  
projektu grupu dalībniekiem.

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa idejas: 
•	  Jauniešu biedrības „DEVA“ projekts  

Atpūta dvēselei
•	 Jauniešu biedrības „Ašo kompānija“ projekts   

Bērnu rotaļu laukums ar Latvju zīmju vēstījumu 
taku Asūnes ciemā

•	  Iedzīvotāju grupas „Neikšāni par veselīgu dzīves 
veidu“ projekts Neikšānu ciema  
„Atpūtas un sporta takas izveide”

•	  Šķaunes pagasta iedzīvotāju projekts   
Bērnu rotaļu laukuma izveide Šķaunes pagastā

•	 Alejas ielas 5 iedzīvotāju projekts  
Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana

•	 „AUSEKĻI“ projekts  
Bērnudārza un skolas vecuma bērnu rotaļu un 
atpūtas laukuma izveidošana Mariampolē

•	  Neformālās grupas „Zirneklītis“ projekts  
Bērnu rotaļu laukuma „Zirneklītis“ izveide 
daudzdzīvokļu māju pagalmā

•	 Alejas ielas 30 iedzīvotāju projekts Alejas ielas 30 
daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana

•	 Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāju 
projekts Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 
pagalma labiekārtošana un iedzīvotāju brīvā 
laika pavadīšanas dažādošana

•	  Biedrības „OrhidejasS“ projekts  
Prieks atjaunot un būvēt

Paldies visiem projektu īstenotājiem par 
ieguldīto darbu un novēlam arī turpmāk 
iesaistīties līdzīgos projektos apkārtējās 

teritorijas labiekārtošanai un dzīves 
vides uzlabošanai!
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Vecāku atelpai un radošai  
attīstībai „augsim kopā”

Krāslavas novads sākas tur, kur Dvina pārtop Likteņupē 
Daugavā, koka mežģīņu skautos logos spoguļojas saullēkts 
un „Labrīt!“ atskan daudzās valodās. 
Krāslava kopš seniem laikiem ir bijusi radošu cilvēku 
iedvesmas šūpulis. Tajā ir apvienojušās daudzu tautu 
tradīcijas, veidojot neatkārtojamu kultūras koptēlu. 
Novada kultūrainavā harmoniski iekļaujas grāfu Plāteru 
dzimtas pils komplekss, dažādu konfesiju baznīcas, gandrīz 
150 ezeri, mūsdienīgi arhitektūras elementi un neskartas 
dabas skaistums.
Iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi“ 
2016.gadā ir bijis īpaši ražīgs – īstenota 21 projekta ideja! 
Krāslavas novada dome iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam 
ir piešķīrusi finansējumu arī 14 jauniešu ideju projektiem 
un piesaistījusi projektu konkursa „LMT – Latvijai“ 
finansējumu, pateicoties kuram, ir īstenoti vēl 4 projekti. 
„Iedzīvotāji veido savu vidi“ projekti galvenokārt veltīti 
mūsu jaunākajai paaudzei – labiekārtoti rotaļu laukumi 
Jaunās un Lāčplēša ielu pagalmos un Spīdolas ielā 
Krāslavā, kā arī Robežnieku pamatskolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte“ teritorijās. 

projektu konkursam tika pieteikti 23 projekti, no kuriem atbalstīti 21 projekts
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 223
pašvaldības finansējums: 8 871 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 1 633 eur.

Projekta mērķis – piemērotas vides radīšana telpās, 
ko biedrībai „Ģimenes atbalsta centrs atvērtība“  
2015.g. pašvaldība piešķīra, vecāku un bērnu vajadzībām, 
preventīvā darba veikšanai ar ģimenēm. Piesaistot dažādu 
fondu līdzekļus, telpas pamazām tika sakārtotas un tikai 
virtuve bija palikusi nepiemērotā izskatā. 
Bieži vien daudzveidīgo pasākumu organizēšanai bija 
nepieciešama vieta, kur uzvārīt kafiju, cept kūkas, apmainīties 
ar receptēm vai vienkārši reizēm atvilkt elpu no darba un 
ikdienas steigas, tādēļ, pateicoties pašvaldības finansējumam 
un brīvprātīgo atbalstam, kas palīdzēja mazgāt, remontēt, 
tīrīt, kārtot, pārvest mēbeles un pieslēgt komunikācijas, 
virtuves telpas piedzīvoja neticamas pārvērtības.
Projekts tika pabeigts septembra beigās – kā pienākas, ar 
kārtīgu prezentāciju, lentītes griešanu, spēlēm un kopā 
ceptu ābolu pīrāgu, kas ar smaržu piepildīja visu telpu. 
Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība“ telpās 2016.gadā 
tika īstenots vēl viens, Krāslavas Māmiņu kluba izlolots 
projekts, kura ietvaros vecāki kopā ar bērniem izgatavoja 
sajūtu kastes mazākajiem centra apmeklētājiem.

KrāSlaVaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Viktors Moisejs
Jānis Geiba

Ineta Danovska

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Krāslavas novada domes izpilddirektors
Krāslavas novada Būvvaldes vadītāja

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi“ koordinatore, 
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Ināra Dzalbe

es topu samīļots mazliet

Šī gada projektu konkurss izceļas ar to, ka iedzīvotāji 
īstenojuši vairākus interesantus, vēl nebijušus un uz plašu 
sabiedrību vērstus projektus. 
Apbrīnojams ir iniciatīvas grupas „con Amore“ milzīgais 
darbs pie labdarības projekta es topu samīļots mazliet 
un viņu spēja piesaistīt Latvijas labākos mūziķus, kuri mūsu 
mazajā pilsētā bez maksas sniedza labdarības koncertu. 
Vēl viens novadam nozīmīgs projekts - biedrības „Līvāni“ 
projekts Stikla kausēšanas krāsns materiālu iegāde, 
kas, lai arī ar visai pragmatisku nosaukumu, patiesībā ir kā 
simbols Līvānu stikla atdzimšanai. Šī līvāniešiem emocionāli 
nozīmīgā projekta ietvaros iegādāti materiāli stikla 
izstrādājumu izgatavošanai, piesaistīts viens no bijušajiem 
Līvānu stikla fabrikas meistariem un nesen ierīkotajā stikla 

projektu konkursam tika pieteikti 35 projekti, no kuriem atbalstīti 20 projekti
no realizētajiem projektiem labumu gūs 8000 cilvēku 
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 206
pašvaldības finansējums: 15 703 eur.

Uldis Skreivers

Valija Ruisa
Baiba Vucenlazdāne

Ginta Kraukle
Indra Upeniece 

iniciatīvas grupa „con amore”
Projekta ietvaros tika organizēti divi labdarības pasākumi. 
Septembrī notika labdarības pasākums bērniem bāreņiem, 
bērniem ar veselības problēmām, kā arī audžuģimeņu un 
aizbildnībā esošo ģimeņu bērniem, kuri varēja baudīt 
cienastu un piedalīties zinātkāres centra ZINOO aktivitātēs. 
Ar emocionāli saviļņojošu koncertu oktobrī  Līvānu  katoļu 
baznīcā notika vēl viens labdarības pasākums – akcija 
„Es topu samīļots mazliet!”, kuras laikā četru līdzcilvēku 
atbalstam saziedoja 4276 eiro.

Līvānu novada domes izpilddirektors

Sutru pagasta pārvaldes vadītāja 
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja 
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

līVānu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

pūšanas darbnīcā Latgales mākslas un amatniecības centrā 
radīti daudzi brīnišķīgi stikla darbi.
Jau trešo gadu pēc kārtas projektu īstenoja dzīvnieku 
aizsardzības biedrība „Ingato”, kas iesaistīja visu Līvānu 
izglītības iestāžu audzēkņus, sākot ar pirmsskolas vecuma 
bērniem. Viņi stāstīja par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem 
un rīkoja darbnīcas rotaļlietu izgatavošanā patversmēs 
mītošajiem dzīvniekiem. 
Interesants ir iedzīvotāju grupas „Līvānu vēsturisko vietu 
pētnieki“ projekts Fotogrāfiju kolekcijas - izstādes 
„Līvānu izaugsme un attīstība vēsturiskos laiku lokos un 
salīdzinoši mūsdienās“. Līvānu fotogrāfi sagatavoja plašu 
lielformāta fotoizstādi, kur iemūžinātas vienas un tās pašas 
Līvānu vietas pirms vairākiem gadu desmitiem un tagad. 

Pasākuma organizatoru lūgumam atsaucās un koncertā 
muzicēja vairāki Latvijā pazīstami mūziķi: populārākās 
latviešu grupas „Prāta vētra“ dalībnieki Renārs Kaupers 
un Jānis Jubalts, komponists Juris Kulakovs, mūzikas un 
pedagoģijas zinātņu doktore, pianiste Nora Lūse, „Raxtu 
Raxti“ mūziķi – Marts Kristians Kalniņš, Kristīne Kalniņa, 
Edgars Kārklis un citi. 
Pasākumu atbalstīja arī vietējie mākslinieki un 
uzņēmēji. Katoļu baznīca bija cilvēku pārpilna, gluži kā 
Ziemassvētkos. Cilvēku dāsnums bija apbrīnas vērts.

Ir sakārtota atpūtas vieta Kalniešu pagasta centrā, 
izveidoti apstādījumi Aronsona ielas mājas pagalmā un 
pie skaistumkopšanas salona „Oksana“ pie katoļu baznīcas 
un klostera ēkas Krāslavā, pie katoļu baznīcas un topošā 
Laimes muzeja Indrā. Daļēji atjaunots ābeļdārzs pie Indras 
pamatskolas, kā arī sakārtota tirgus laukuma teritorija 
Robežniekos. Ar entuziastu atbalstu izveidots neliels suņu 
pastaigas un treniņu laukums Krāslavā.
Sporta un kultūras jomā īstenoti šādi projekti: futbola kluba 
„Krāslava“ sportistu ģērbtuves labiekārtošana un nelielas 
āra skatuves izveide Piedrujā. 
Netiek aizmirstas arī garīgās vērtības. To apliecina jaunie 
tērpi procesijas organizēšanai Sv.Annas Romas katoļu 
baznīcā Izvaltā, atjaunotais krucifikss Ūdrīšu pagasta 
Veiguļos un sakārtotās atdusas vietas ievērojamiem 
krāslaviešiem vecajos Krāslavas kapos. 
PII „Pīlādzītis“ par godu 30 gadu jubilejai ir izveidots jaunu 
informācijas stends. Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība“ 
telpās izveidota omulīga virtuvīte vecāku atelpai un košas 
sajūtu kastes mazajiem. 
Paldies par aktīvistu siltajām sirdīm un darbīgajām rokām!
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kokoriešu kapsētas  
labiekārtošana

Šī gada konkursā pārsvarā tika iesniegti kapu 
labiekārtošanas projekti. No visiem apstiprinātajiem 
projektiem, kapsētu teritorijas tika sakoptas 9 projektu 
ietvaros, kā rezultātā uzstādīti soliņi, izgatavoti uz uzstādīti 
procesijas galdi un ierīkoti stāvlaukumi. 
Viena projekta ietvaros tika izgatavoti jauni krēsli 
vecticībnieku lūgšanas namam un sakopta tā teritorija. 
Cita projekta ietvaros tika sakopts un labiekārtos pagasta 
centrs, veidojot pievilcīgu vidi. 

projektu konkursam tika pieteikti 18 projekti, no kuriem atbalstīti 11 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 174
pašvaldības finansējums: 4 747 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 2 841 eur.

Īstenotājs – Iniciatīvas grupa „Kokorieši“
Kapu teritorijā nebija ierīkots automašīnu stāvlaukums, 
kā rezultātā rudeņos, pavasarī un mitrā laikā kapsētas 
teritorijā veidojās dubļi un izdangājumi, automašīnas 
neorganizēti tika novietotas kapsētas zaļajā zonā un gar 
maza, šaura ceļa malu. Kapos nebija uzstādīts neviens 
soliņš, kur pasākumu laikā varētu apsēsties vecāka 
gadagājuma cilvēki vai cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

rIeBIņu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Inese Jakovele
Āris Elsts

Marija Bernāne
Jāzeps Ivanāns

Ilze Kudiņa

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja 
Riebiņu novada domes izpilddirektors
Riebiņu novada domes deputāte
Riebiņu novada domes deputāts
Riebiņu novada projektu koordinatore

Prieks par īstenotajiem projektiem un 
iedzīvotāju ieguldījumu savas teritorijas 

attīstībā. Ticam, ka arī iedzīvotājiem ir 
gandarījums par paveikto, un idejas 

 jauniem projektiem jau top!

Projekta mērķis – labiekārtot Kokoriešu kapu teritoriju, 
izveidojot automašīnu stāvlaukumu un soliņus, kur 
vecāka gadagājuma cilvēki varētu apsēsties apmeklējot 
pasākumus. Tika ierīkots stāvlaukums, izgatavoti un 
uzstādīti soliņi. Kā arī izgatavots kapu iekšējās kārtības 
noteikumi stends. Aiz kapsētas izveidota un sakārtota 
atkritumu vieta, uzlikta plāksne ar uzrakstu „Atkritumi’’. 
Projekta realizācijā pašvaldības finansējums 300 eiro un 
iedzīvotāji līdzfinansējums 140 eiro. 
Riebiņu novada iedzīvotāji ir aktīvi, daudz dara privāti 
un uz iegulda personīgos līdzekļus savas teritorijas 
labiekārtošanā.

Riebiņu novadā vēl jāatzīmē šādas projektu konkursa idejas: 
•	  Biedrības „Patmalnieki“ projekts Stabulnieku pagasta 

centra apkārtējās vides labiekārtošana
•	 Iniciatīvas grupas „Piederīgie“ projekts  Gailīšu kapu 

labiekārtošana - jaunu vārtu izgatavošana un 
uzstādīšana

•	  Iniciatīvas grupas „Mēs esam, mēs ticam, mēs kalpojam“ 
projekts Skangeļu vecticībnieku lūgšanu nama 
labiekārtošana apmeklētāju ērtības uzlabošanai

Latgales plānošanas reģiona apstiprinātie projekti
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

agLonas noVads
mēs par grāveru kultūras attīstību Biedrība „mēs grāveriem” ivita Platonova 3

Vasaras prieks - ūdenī iniciatīvas grupa „rasaspērles” anita miglāne-Vanaga 3

Veidosim vidi sev apkārt iniciatīvas grupa „kaimiņi” Valentīna ondzule 7

mēs savas mājas saimnieki iniciatīvas grupa „Ja ne es, kas tad?“ gunta gedroic - Juragss 4

informatīvā stenda atjaunošana Priežmalē Biedrība „ilzes krasti” andrejs rakovs 4

dagdas noVads
kapličas atjaunošana muižnieku kapos  
šķaunes pagastā dagdas novadā

šķaunes pagasta 
muižnieku ciemata iedzīvotāji

inga Puzanova 7

atpūta dvēselei Jauniešu biedrība „deVa" Taisija šangele 7

Bērnu rotaļu laukuma „zirneklītis“ izveide daudzdzīvokļu māju 
pagalmā

zirneklītis Valdis zavadskis 8

Bērnu rotaļu laukums ar Latvju zīmju vēstījumu taku asūnes ciemā Jauniešu biedrība „ašo kompānija” olga Lukjanska 8

neikšānu ciema „atpūtas un sporta takas izveide“
iedzīvotāju grupa 

„neikšāni par veselīgu dzīves veidu”
reģīna stepiņa 7

Bērnu rotaļu laukuma izveide šķaunes pagastā  šķaunes pagasta iedzīvotāji zoja andžāne 5

alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana alejas ielas 5 iedzīvotāji nina Ciešamo 5

Bērnudārza un skolas vecuma bērnu rotaļu un atpūtas laukuma 
izveidošana mariampolē

„ausekļi" anatolijs Jemeļjanovs 11

alejas ielas 30 daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana alejas ielas 30 iedzīvotāji olga gekiša 7

daudzdzīvokļu mājas asūnes ielā 2 pagalma labiekārtošana un 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana

„daudzdzīvokļu mājas  
asūnes ielā 2 iedzīvotāji”

Jūlija agejeva 14

Prieks atjaunot un būvēt Biedrība „orhidejass“ anna sevastjanova 5

krĀsLaVas noVads
Tērpi euharistiskās procesijas organizēšanai svētās annas romas 
katoļu baznīcā izvaltā

Biedrība „esi ar mums”/ 
 izvalta

 irēna delvere 6

Teritorijas kalniešu pagasta centrā atpūtas vietas labiekārtošana
nereģistrēta grupa  

„kalniešu entuziasti”/ kalnieši
Līvija Petročenko 11

kad ceriņi pie mājām zied... 
nereģistrēta grupa „aronsona ielas  

iedzīvotāji”/ krāslava
Juta Bubina 10

apstādījumi pie indras luterāņu baznīcas ēkas
indras jauniešu biedrība  
„stāvēt aizliegts”/ indra

Ērika zarovska 10

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un modernizēšana Lāčplēša un 
Jaunās ielas pagalmā krāslavā

nereģistrēta iedzīvotāju grupa  
„Jaunie Lāčplēši”/ krāslava

anna stahanovieti 10

krucifiksa atjaunošana Ūdrīšu pagasta „Veiguļos”
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  
„Veiguļi-augstkalne-romuļi”/ 

 Ūdrīšu pagasts
Ārija Leonoviča 10

Futbola kluba „krāslava“ sportistu ģērbtuves/trenera darba kabineta 
labiekārtošana krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās

Biedrība futbola klubs „krāslava”/ 
krāslava

 sandra djatkoviča 20

Bērniem drošs un pilnveidots spēļu laukums
nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„kaimiņi"/ krāslava
ilga stikute 10

kultūrvēsturiskā mantojuma liecību saglabāšana vecajos krāslavas 
kapos

Biedrība „kruoslovys amatnīku 
broliste”/ krāslava

inta Lipšāne 10

ziedošā Piedruja, Turpinājums-3  
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„daugavieši”/ Piedruja
zita Lukša 10

skaistā vidē skaisti cilvēki salons „oksana”/ krāslava oksana karabeško 10

Jauna šilte „Pīlādzītim“ 30 gadu jubilejā Biedrība „Pīlādzītis“ klubs/ krāslava Jemena Vorošilova 13

Tirgus  laukuma  teritorijas  labiekārtošana robežniekos
Līderu grupa „robežnieku   

optimisti”/ robežnieki
Vera Bīriņa 12

indras romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana
indras romas katoļu baznīcas  

draudzes pārstāvji/ indra
Valentīna Bārtule 10

Vides pielāgošana zīdaiņiem un pirmsskolas vecuma bērniem ģimenes 
atbalsta centrā „atvērtība”

Biedrība „krāslavas māmiņu klubs”/  
krāslava

dana Lahtionova 4

krāslavas katoļu baznīcas un klostera ēkas teritorijas labiekārtošana
krāslavas sv.Ludvika romas katoļu 

draudze/ krāslava
eduards Voroņeckis 10

Ābeļdārza  daļēja atjaunošana un piemiņas vietas izvestajiem 
robežsargiem labiekārtošana pie indras pamatskolas

indras vidusskolas atbalsta biedrība 
 „skola ar nākotni”/ indra 

inga Jākondensē 17

#) Cilvēku skaits darba grupā
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Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

suņu pastaigu un treniņu laukuma ierīkošana krāslavā
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  
„dod ķepu, draugs!”/ krāslava

iveta Leikuma 10

interaktīvais rotaļu laukums robežnieku pamatskolas teritorijā 
pirmsskolas vecuma bērniem un sākumskolas bērniem

robežnieku pamatskolas  
skolas padome/ robežnieki

maija šemele 10

Vecāku atelpai un radošai attīstībai „augsim kopā”
 Ģimenes atbalsta centrs  

„atvērtība”/ krāslava
raisa Vagale 10

Pii „Pienenīte“ teritorijas labiekārtošana
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

Pii „Pienenīte”/ krāslava
sarmīte subatoviča 10

LīVĀnu noVads

Pirmie Latavas svētki Turkos
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„mēs par Turkiem“/ Turku pagasts
Terēzija rubene 11

mednieku kluba „ašinieki“ saieta vietas sienu seguma nomaiņa Biedrība „aši nieki“/ sutru pagasts staņislavs korsaks 10

Cilvēcības un sirds siltuma mācība Biedrība „ingato“ / Līvāni inita klindžāne 10

šultes kapsētas žoga nomaiņa
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„mēs varam“/ sutru pagasts
rita Vilcāne 10

ar ticību sev un dievam
nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

„aktīvisti"/ rožupes pagasts
Leons Vaivods 10

Fotogrāfiju kolekcijas - izstādes „Līvānu izaugsme un attīstība 
vēsturiskos laiku lokos un salīdzinoši mūsdienās“ izveide”

nereģistrēta iedzīvotāju grupa   
„Līvānu vēsturisko vietu pētnieki”/ 

Līvāni
Jānis magdaļenoks 10

znotiņu baznīcas logu nomaiņa
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  
„gaismas stars“ / sutru pagasts

Paulīna zariņa 10

esi informēts Līvānu ev.lut. baznīcas draudze / Līvāni normunds upītis 12

Procesijas tērpu iegāde un svētās marijas magdalēnas romas katoļu 
baznīcas apkārtnes labiekārtošana

Biedrība „madaliņa"/  
Jersikas pagasts

Jevģēnija romanovska 10

saliekamās nojumes iegāde
Biedrības „Līvānu novada  

vieglatlētikas klubs“ / Līvāni
andrejs Bondarevs 11

meitenes met grozā 2016
nereģistrēta grupa „meiteņu ceļš  

uz sapņu komandu“ / Līvāni
evita Liepniece 10

spēks ir mūsu ikdiena”
Jauniešu biedrība „sēnīte"/ 

 rudzātu pagasts
inese Brūvere 10

sieviešu nacionālās līgas volejbolam Līvānos būt!
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„komanda“/ Līvāni
Vita školina 10

arī mēs gribam braukt
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„savējie“ / Turku pagasts
edita iļjina 10

dabas vides sakārtošana un ceļa atjaunošana daugavas ielā
garāžu īpašnieku biedrība  

„Pie gaisa tilta“/ Līvāni
ivars kleins 10

savai pilsētai
nereģistrēta iedzīvotāju grupa  

„atpūtnieki“/ Līvāni
kristīne kirilova 10

stikla kausēšanas krāsns materiālu iegāde Biedrība „Līvāni“ / Līvāni Jānis klaužs 10

apgaismojuma ierīkošana mūsdienu mākslas galerijā Līvānos 
ilglaicīgas izstāžu darbības nodrošināšanai

Biedrība „galerija“ / Līvāni raimonds Vindulis 10

Vecticībnieku baznīcas vārtu un žoga rekonstrukcija Biedrība „PomorJe“, Līvāni ašots mamikonjans 10

es topu samīļots mazliet
nereģistrēta iedzīvotāju grupa 

 „con amore“ / Līvāni
rita semeiko 12

rieBiņu noVads
eikšas kapiem sakoptiem būt Bierība „Jaunie spārni“, rušonas pagasts inese šuksta 15

mēs - kapsētai iniciatīvas grupa „maltas Trūpu kopiena“ artūrs Vaivods 10

stabulnieku pagasta centra apkārtējās vides labiekārtošana Biedrība „Patmalnieki“ Vita Baloda 15

silajāņu kapu labiekārtošana silajāņu iniciatīvas grupa ināra sparāne 12

gailīšu kapu labiekārtošana - jaunu vārtu izgatavošana un uzstādīšana iniciatīvas grupa „Piederīgie“ iveta Plinta 20

riebiņu kapsētas labiekārtošana iniciatīvas grupa „Par sakpotu vidi“ ļubova Laputa 26

skangeļu vecticībnieku lūgšanu nama labiekārtošana apmeklētāju 
ērtības uzlabošanai

iniciatīvas grupa  
„mēs esam, mēs ticam, mēs kalpojam“

Vera soboļeva 15

dvēseļu miera pietura opolos kapsētā Biedrība „saulrozītes“ Pēteris upenieks 6

kokoriešu kapsētas labiekārtošana iniciatīvas grupa „kokorieši“ Tatjana Lāce 28

Baibu kapu labiekārtošana iniciatīvas grupa „mēs - Pieniņiem“ marija giluče 15

salenieku kapu labiekārtošana iniciatīvas grupa „salenieki“ ilze Piskunova 12

Lielvārdes novadā 
VĒsTures LieCīBas  

Par LĒdmanes 
dieVnamu

RīGAS 
plānošanas reģions

ogres novada 
pašvaldībā 

realizētais projekts 
BĒrnu roTaļu 
Laukums Pie 

PLaužu ezera

mālpils novadā 
BĒrnu un 

VeCĀku akTīVĀs 
aTPŪTas un 

izkLaides Laukums 
merguPes 

krasTĀ

Veicināšanas balvām izvirzīti šādi projekti:

Ādažu novads 
TeĀTris BĒrnu Priekam

Jūrmala 
mĀksLas moLs

ropažu novads  
krĀsoTPrieks

speciālā balva  
sienĀži skan ĶegumĀ

Rīgas plānošanas reģionā ir  30 
pašvaldības, no kurām 2 republikas 
pilsētas un 28 novadi. Profesionālās 
apvienības „Sabiedrība ar dvēseli 
– Latvija“  biedri ir 13 pašvaldības.  
2016.gadā no visām apvienībā 

iesaistītajām reģiona  pašvaldībām 
sabiedrības iniciatīvas projektus 
realizēja un aktīvi apvienībā darbojās 
8  novadu pašvaldības un 1 republikas 
nozīmes pilsēta – Jūrmala. Šo 
pašvaldību aktīvajiem iedzīvotājiem 

kopīgiem spēkiem, protams, saņemot 
savu pašvaldību atbalstu ir realizēti 
172 projekti.
No Rīgas plānošanas reģiona 
novadiem esam izvēlējušies šādus 
labākos projektus:
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Rīgas plānošanas Reģions

Teātris bērnu priekam

Jau septīto gadu pēc kārtas Ādažu 
novadā ar Domes finansiālu 
atbalstu tiek īstenots projektu 
konkurss „Sabiedrība ar dvēseli”,  
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti 
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā, 
kā arī veicināt novada iedzīvotāju 
iniciatīvu un atbildību par savu 
dzīves vidi. 

projektu konkursam tika pieteikti 23 projekti, no kuriem atbalstīti un īstenoti 18  
Kopumā projektu īstenošanā iesaistījās vairāk kā 230 iedzīvotāji.  
pašvaldības finansējums:  19 715 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums:  vairāk kā 2 800 eur.

īstenotājs – vecāku un audzinātāju 
grupa „audzītes”.

Projekta ietvaros audzinātājas kopā 
ar vecākiem uzšuva 13 fantastiskus 
dzīvu būtņu tērpus - katrai bērnudārza 
grupiņai kā grupiņas talismanu, lai 
bērnudārza organizētie pasākumi 
bērniem būtu košāki un interesantāki! 
Vislielākais prieks ir par pozitīvajām 
emocijām, kuras izrāda bērni. Viņu 
vārdos un acīs jaušams ne tikai prieks 
un pārsteigums, bet arī lepnums!!!

ādaŽu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Iveta Grīviņa
Valdis Ligers

J. Sviridenkova
Andris Spricis
Guna Galūza

Inita Henilane

Attīstības un investīciju daļas telpiskās attīstības plānotāja
Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Kancelejas vadītāja
Juridiskās un iepirkuma daļas jurists
Sociālā dienesta sociālais darbinieks

Ādažu novada domes projektu vadītāja

Īstenoti 18 daudzveidīgi projekti gan 
infrastruktūras jomā, gan tā saucamie 
„mīkstie“ projekti. Tāpat kā iepriekšējā 
gadā lielākais skaits projektu (10) ir 
īstenoti teritorijas labiekārtošanas 
jomā, vairāki projekti (5) - izglītojošo, 
kultūras, sporta un sociālo pasākumu 
attīstības jomā un 3 projekti ēku 
remontam un uzlabošanai. 

Konkursa projektu vērtēšanas komisijai 
nebija viegli noteikt labāko 2016.
gada projektu, jo visi ir unikāli un dod 
ieguldījumu kopējā novada attīstībā, 
tomēr pēc ilgām diskusijām komisija 
par labāko atzina nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas „Audzītes“ īstenotu 
projektu Teātris bērnu priekam 
(projekta vadītāja – Linda Cintiņa).

ziemciešu dobju  
ierīkošana

īstenotājs – iedzīvotāju grupa 
„Pirmā iela 21”,  

projekta vadītāja – daila ozola.
Projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājai 
Pirmā ielā 21 apkārt ir sastādīti dažādi 
dekoratīvie augi – gan ziemciešu 
puķu stādi,  gan košumkrūmi. 
Profesionālas dārznieces ieteikumu 
ievērošana ļauj cerēt, ka augi ziedēs 
krāšņi un ziedu un lapu krāsa priecēs 
mūsu un apkārtējo māju iedzīvotājus, 
garāmgājējus, kā arī Ādažu viesus!

skaista vide bērniem
īstenotājs – Ādažu Pii 
 13. grupiņas vecāki,  

projekta vadītāja Laura indriksone.
Projekta mērķis – radīt estētiskāku 
vidi bērnu guļamistabā. 
Projekta rezultātā tā ir pilnībā 
pārvērtusies, ir restaurētas un 
pārkrāsotas gultiņas,  radīts sienas 
gleznojums. Projekta ietvaros ir 
arī izgatavoti jauni galdi, krēsli un 
plaukti bērnu mācību un brīvā laika 
aktivitātēm.

mēs - mazbērniem

projektu konkursam tika pieteikti 14 projekti, no kuriem atbalstīti un īstenoti 11 
Kopumā projektu īstenošanā iesaistījās vairāk kā 230 iedzīvotāji.  
pašvaldības finansējums:  8 074 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums:  vairāk kā 3 700 eur.

īstenoja – pensionāru biedrība „Jaunpils”.  
Projekta vadītāja – mārīte kazmina.  

Biedrības vadītāja – austra sipeniece.
Baznīcas ielā daudzdzīvokļu mājās dzīvo 22 pirmskolas un 
jaunāko klašu bērni, 23 seniori un 12 ģimenes ar dažāda 
vecuma bērniem. Vasarās pie vecvecākiem uz ilgāku 
laiku ciemojas vēl otrtik bērnu. Pagalmā starp „Dailēm“ 
un „Pērlēm”, kurā atradās plaša, labi pārskatāma, taču 
pusizjukusi smilšu kaste, pensionāru biedrība nolēma 
atjaunot drošu rotaļu vidi bērniem. 
Projekta mērķis: sakārtot vidi pagalmā, atjaunot bērnu 
aktīvās atpūtas vietu, izlīdzināt virsmu, sakārtot un 
paplašināt smilšu kasti, uzstādīt līdzsvara šūpoles, uzlikt 
papildus pusbaļķu solus un aktivizēt dažādu paaudžu 
iedzīvotāju līdzdalību projekta realizācijā.
Darbus ar lielu prieku veica 39 dažādu paaudžu iedzīvotāji 
un domubiedri. Visi ir gandarīti par sakārtoto māju 
pagalmu, par iespēju pirmo reizi daudzu gadu laikā 
iepazīt kaimiņus, veicot kopīgu darbu. Bērni ar lielu 
prieku un lepnumu strādāja kopā ar vecākiem un citiem 
pieaugušajiem, kaimiņi ieraudzīja citu līdzcilvēku prasmes 

JaunpIlS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Ligita Gintere 
Pēteris Baranovskis 

Dzidra Krastiņa 
Raivis Pranis

Vija Zīverte

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja
Jaunpils novada domes izpilddirektors
Biedrības „Lauku partnerība Upe8“ vadītāja
Jaunpils novada domes deputāts, uzņēmējs
 

Projekta koordinatore, Jaunpils novada Attīstības nodaļas vadītāja

Šajā gadā 5 projekti tika īstenoti, lai uzlabotu dzīvesvidi 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem gan izbūvējot mājas 
pamatu hidroizolāciju, gan siltinot ārsienu, gan nomainot 
logus kāpņu telpās, kā arī organizējot vairāku daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājus kopēja bērnu atpūtas laukuma un 
zaļās zonas iekārtošanai. Šāda iedzīvotāju aktivitāte un 
līdzdarbība daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā 
priecē projektu konkursa organizētājus un vērtētājus.
Īstenojot 3 projektus, tika paplašināta dažādu vecumu 
iedzīvotāju iespēja attīstīt savu vaļasprieku un aktīvo 
atpūtu – gan paaugstinot novusa prasmes, gan nodrošinot 
papildus aktivitātes pirmskolas vecuma bērniem, gan 
uzsākot jaunas tradīcijas galda spēļu popularizēšanā, gan 
stiprinot kopienas tradīcijas kopīgi darbojoties virtuvē. 
Jaunpils baznīcas biedrības īstenotais projekts ir labs 
ieguldījums novada nozīmīga kultūrvēstures pieminekļa 
Jaunpils ev.lut.baznīcas vērtību popularizēšanā, savukārt  

un darbaprieku. Tas viss ļāva projektu īstenot laikā, kā arī 
noorganizēt grandiozu sētas jaunā veidola atklāšanu.   
Projekta rezultātā tapis sakārtots pagalms – atjaunota 
un uzlabota droša bērnu aktīvās atpūtas vieta, atjaunota 
un paplašināta smilšu kaste, uzstādītas jaunas līdzsvara 
šūpoles bērniem, uzstādīti 4 jauni oša koka soli, iesēts 
zālājs pagalmā starp mājām un mājas galā. Ieguvums 
būs reāla ērtība un sakārtota vide iedzīvotājiem daudzus 
gadus. Pašiem iedzīvotājiem iesaistoties, radusies labāka 
sapratne starp dažādām paaudzēm un cēlusies pašvērtība. 
Projekts ļāva apzināt pašu resursus un iespējas risināt citas 
problēmas, kā arī uzsākt priekšdarbus daudz vērienīgāka 
projekta – māju apsaimniekošanas biedrības izveidei. 

23

biedrības „Jaunpils RAC Rats“ īstenotais apmācību 
projekts vietējās mazās uzņēmējdarbības attīstībai krietni 
saaktivizējis vietējos esošos un topošos mājražotājus.
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Rīgas plānošanas Reģions

mākslas mols

projektu konkursam tika atbalstīti  un realizēti  42 projekti 
pašvaldības finansējums – 156 000  eur, 
realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums- 40 000 eur

Jūrmala

1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana;
2. pasākumi sabiedrības integrācijai;
3. veselības aprūpes pieejamības paplašināšana un 

veselīga dzīvesveida veicināšana;
4. kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana;
5. sabiedrības izglītošana vides aizsardzības jomā.

Jūrmalas pašvaldība projektu konkursa veidā atbalsta 
iedzīvotāju iniciatīvas jau vairākus gadus. Pirmie 
iedzīvotāju iniciatīvu projekti Jūrmalā tika īstenoti pirms 
deviņiem gadiem veselības aprūpes pieejamības un 
veselīga dzīvesveida veicināšanai. Tā kā pieredze bija 
veiksmīga, nu jau ceturto gadu Jūrmalā tiks īstenoti 
dažādu nozaru projekti, kurus ierosina un realizē paši 
iedzīvotāji – sabiedriskās organizācijas, biedrības un 
apvienības.

Atbalsts kultūrai un mākslai
Kultūras un mākslas jomā īstenotie projekti lieliski papildināja 
pašvaldības un tās iestāžu organizēto kultūras pasākumu 
klāstu. Kopumā īstenoti 15 iedzīvotāju iniciatīvas projekti 
kultūras un mākslas jomā: eksperimentālā kino darbnīcas, 
filmu izveide Jūrmalas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai, koncertu, izstāžu un plenēru rīkošana u. tml.
Īpašu ievērību guva Biedrības „eReLDe“ realizētais projekts 
„Mākslas Mols”.

Māksla pludmalē

Dzintaru pludmalē bija izveidots „Mākslas mols”, kurā visu 
vasaru jūrmalnieki un pilsētas viesi varēja apskatīt trīs 
Latvijā ievērojamu mākslinieku – Roberta Dinera, Ģirta 
Burvja un Gaita Burvja – dabas iedvesmotas skulptūras. 

Tēlnieki savus darbus bija pārcēluši no ierastās mākslas 
galerijas uz Jūrmalai visraksturīgāko vidi – pludmali, 

ļaujot mākslai dabīgā veidā saplūst ar vidi un padarot to 
pieejamu ikvienam pludmales apmeklētājam. 
Mākslinieciskās kompozīcijās bija izmantotas jūras putnu 
spalvas, gliemežvāki, kā arī citi Jūrmalas vidē sastopami 
dabas materiāli. Bronzā, misiņā, tēraudā un dzintarā 
veidotie mākslas darbi bija izvietoti izgaismotās vitrīnās, 
vizuāli atgādinot jūras apskalotu molu. 
Pludmales apmeklētāji varēja arī paši piedalīties 
mākslas darbu tapšanā – vērot metālliešanas 
paraugdemonstrējumus un radošās darbnīcās veidot 
smilšu skulptūras Dzintaru pludmalē.

Projektu koordinatore, Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieceBaiba Birzniece

projektu konkurss tika organizēts piecās nozarēs:

Labiekārtota vide
2016.gadā, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, pilsētā 
labiekārtotas piecas publiski pieejamas teritorijas, un 
rezultātā ieguvums ir visiem – gan projekta īstenotājiem, 
gan apkārtnes iedzīvotājiem un pilsētas ciemiņiem. 

Iedzīvotāju veselībai
Veselības pieejamības un veselīga dzīvesveida veicināšanai 
Jūrmalā realizēti divpadsmit projekti. Populārākie no tiem ir 
jogas, ciguna un nūjošanas nodarbības pilsētas pludmalēs 
– tās iecienījuši ne tikai jūrmalnieki, bet arī iedzīvotāji no 
citām tuvākām pilsētām. Pateicoties projektu organizatoru 
iniciatīvai un pašvaldības līdzfinansējumam ikviens tās var 
apmeklēt bez maksas. 

Saliedēta sabiedrība
Sabiedrības integrācijai īstenoti vairāki projekti, kas 
aptver dažādas sociālās atstumtības riskam pakļautas 
iedzīvotāju grupas: bezdarbniekus, cilvēkus ar invaliditāti, 
tostarp cilvēkus ar redzes traucējumiem un neredzīgos, 
mazākumtautību pārstāvjus, bērnus no trūcīgām un 
sociālā riska ģimenēm un citus. Šīm iedzīvotāju grupām 
tika nodrošinātas motivācijas un sociālās rehabilitācijas 
programmas, dažādu praktisku un sociālu iemaņu 
attīstīšana, radošas darbnīcas, kurās varēja apgūt 
gleznošanu, rotaslietu darināšanu un dažādu mākslas 
darbu veidošanu, kā arī ekskursijas un pārgājieni ar mērķi 
veicināt iekļaušanos sabiedrībā. 

Ar pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotāji uzstādījuši 
publiski pieejamas ielu vingrošanas konstrukcijas un āra 
trenažierus, daudzdzīvokļu namu pagalmā ar bruģakmeņu 
segumu atjaunota ietve, bērnu laukumi papildināti un 
labiekārtoti ar jauniem rotaļu elementiem. 

Īpašs prieks par labiekārtoto Latvijā pirmo rotaļu bērniem ar 
funkcionāliem traucējiem – tas atrodas līdzās nacionālajam 
rehabilitācijas centram “Vaivari”.
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Rīgas plānošanas Reģions

Agris Bukovskis
Leontīna Amerika

Māra Ārente
Edīte Priekule

Ieva Pauloviča

Mālpils novada domes izpilddirektors
Mālpils novada domes deputāte, Sociālo, izglītības  
un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Mālpils novada domes deputāte
Mālpils kultūras centra direktore
 
Projektu vadītāja – projektu koordinatore

sienāži skan Ķegumā

projektu konkursam tika pieteikti 32 projekti, no kuriem atbalstīti 25 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 320
pašvaldības finansējums: 13 875 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 186 eur.

Ķeguma tautas namā jau otro gadu desmitu darbojas 
bērnu popgrupa „sienāži”, kuru dibinājusi un jau no 
pirmsākumiem vada Sarmīte Viļuma.  Kopā ar komponistu 
Modri Krūmiņu ir sarakstītas neskaitāmi daudz dziesmu, 
kuras „Sienāži“ izpilda jau vairākās paaudzēs. 2017.gadā 
„Sienāži“ svinēs savu 20.jubileju. Popgrupa augstus 
rezultātus sasniegusi gan Latvijas, gan starptautiska 
mēroga konkursos. 
īstenojot projektu Latvijas Radio ierakstu studijā 
ierakstītas 14 dažādu komponistu dziesmas, t.sk. Ķeguma 
novada himna „Palikt un būt“ (Jāzepa Osmaņa vārdi, 
Modra Krūmiņa mūzika). Dziesmu albuma tapšanā 
iesaistījās ne vien esošie „sienāzēni”, bet arī „Sienāžu“ 
1.paaudzes dziedātāja, ķegumiete Antra Kūmiņa, kura 
šobrīd ir atpazīstama kā bekvokāliste TV3 šovos, Kristapa 
Krievkalna projektos un ir G.Kalniņa GGChoir dalībniece, 
kā arī citas bijušās  „Sienāžu“ dalībnieces ar ne mazāk 
skanīgām balsīm.
Projektā „Sienāžu“ iedziedātais un izdotais kompaktdisks 
jau kļuvis kolektīvam, Ķeguma novadam un tā viesiem 
par nozīmīgu reprezentatīvo materiālu, kas popularizē 
Ķeguma novadu un tā bērnu amatiermākslu. 

Ķeguma noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Līga Strauss
Kristaps Rūde

Nelda Sniedze
Inta Pastare 

Dace Māliņa
Vija Jaunzema

Dace Soboļeva

Ķeguma novada domes deputāte
Ķeguma novada domes deputāts
Ķeguma novada domes izpilddirektore
Biedrības „JADARA“  deleģētā speciāliste
Ķeguma novada domes Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Biedrības „Ķeguma novada pensionāru biedrība“ speciāliste

Ķeguma novada domes projektu koordinatore

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

sajūtu taka
Biedrība „Jadara“ tika nodibināta 2013.gadā un kopš tā 
brīža aktīvi iesaistās arī Ķeguma novada Birzgales pagasta 
sakopšanā, īsteno vides labiekārtošanas projektus, kas 
rosina un dažādo Birzgales ciema iedzīvotājiem pieejamās 
fiziskās aktivitātes. Projektā izveidotā sajūtu taka papildina 
aktīvās atpūtas iespējas pie „Ievu līča”, kur ar biedrības 
gādību jau izveidots āra trenažieru komplekss.
Pārvarot dažādus šķēršļus, jābūt vērīgam un uzmanīgam, 
jo tad citas domas un problēmas vairs nav prātā. Ieguvums 
– ar pozitīvām un jaunām emocijām pavadīts brīvais laiks, 
dziļās muskulatūras treniņš, mēģinot noturēt līdzsvaru uz 
oļiem, baļķīšiem, čiekuriem un slidenām koku virsmām. 
Sajūtu takas punktu masāžu pēdām brīvi var izmantot gan 
vietējie iedzīvotāji, gan pagasta viesi.

Bērnu un vecāku aktīvās  
atpūtas un izklaides laukums  

mergupes krastā

projektu konkursam tika pieteikti 9 projekti, no kuriem atbalstīts 6 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 66 
pašvaldības finansējums – 30280 eur,  
maksimālā summa vienam projektam – 700 eur.

Projekta vadītāja anita Bīriņa
Projekta ietvaros tika labiekārtota atpūtas vieta pie 
Mālpils gājēju tiltiņa pār Mergupi – izveidots bērnu aktīvās 
atpūtas laukums un ugunskura vieta. 
Projektā piedalījās 10 iedzīvotāji, tai skaitā 3 bērni.

mālpIlS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

kultūras centra vestibila –  
ziemas dārza – rekonstrukcija

Projekta vadītāja indra zvīgule
Projekta ietvaros tika atjaunots Ziemas dārzs kā vides 
objekts, iestādot jaunus augus un pārkārtojot akmeņus.
Darba grupas 10 dalībnieki projekta īstenošanā 
iesaistīja vēl 66 cilvēkus – kultūras centra darbiniekus, 
pašdarbniekus un citus Mālpils iedzīvotājus.

Mālpils novadā realizētas šādas projektu konkursa idejas: 
•	  Biedrības „Mālpils zivīm“ projekts – Pieejamības 

nodrošināšana līdz Mālpils centra ūdenskrātuvei. 
Ierīkotas četras jaunas laipas makšķernieku un 
citu interesentu brīvai piekļuvei no krasta līdz 
makšķerēšanas zonai vietās, kur tas nebija iespējams.

•	  Iniciatīvas grupas projekts – Pludmales volejbola 
laukuma seguma atjaunošana un apkārtnes 
labiekārtošana. Atjaunots volejbola laukuma segums, 
pārkrāsota āra nojume un soli, pārbetonētas laukuma 
konstrukcijas, izveidots jauns akmens bruģa segums 
zem nojumes.

•	 Biedrības „Idoves mantojums“ projekta Sabiedriskā 
talka Mālpils baznīcā (2. kārta) ietvaros Mālpils 
baznīcas sakristejas bēniņi tika iztīrīti no vecas, 
nefunkcionējošas siltumizolācijas kārtas. Pēc projekta 
pabeigšanas varēja īstenot baznīcas jumta atjaunošanu.

•	 Biedrības „Notici sev!“ 10 gadu prezentācijas svētki. 
Vairāk kā 100 novada iedzīvotāji varēja iepazīties 
ar biedrības darbības sasniegumiem, aktivitātēm, 
piedalīties radošajās darbnīcās un saviesīgā vakarā.

Projektu „odziņa“ 2016. gadā – 
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Rīgas plānošanas Reģions

Teikas par Lielvārdes kaču  
rekonstrukcija brīvā dabā

Projekta ietvaros Lielvārdes pilsētas svētkos savu brīvdabas 
pirmizrādi piedzīvoja lielvārdietes Ineses Tālmanes luga 
„Asās mēles”. Lielvārdes Tautas teātris ar šo lugu 2016.
gada starpnovadu skatē ieguvis 1.pakāpi. Luga kā viena 
no desmit lugām iekļauta Rīgas reģiona skates – Latvijas 
amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2016“ 
izrāžu programmā.
Kultūras nama „Lielvārde“ īstenotais projekts ir nozīmīgs 

Lugas pamatā ir sena leģenda par notikumiem Lielvārdē, 
kad pirms 385 gadiem, 1632.gada 24.maijā kā pēdējā 
ragana Baltijā tika sodīta un sadedzināta skaistā un lepnā 
meitene Katrīna (Kate, Kača), kas pratusi dziedāt, pareģot 
laimi un nelaimi, un aizgājusi bojā skaistuma, mīlestības 
un ļaužu aso, skaudīgo mēļu dēļ. Lielvārdes teātris un 
visa radošā komanda nostāstu veidoja kā notikuma 
rekonstrukciju reālajā vidē, Uldevena pilī, Lielvārdē. 

lIelVārdeS noVadS

projektu konkursam tika iesniegts 21 projekts, no kuriem līdzfinansēti 17 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 50
pašvaldības finansējums –23 321 eur,
maksimālā summa vienam projektam – 2 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 13 091  eur.

Airita Brenča Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja

ieguldījums Lielvārdes pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā. Projekta mērķis bija 
kvalitatīvi rekonstruēt vienu no nozīmīgām Lielvārdes teikām 
kā muzikālu izrādi par Lielvārdes Kaču brīvā dabā, Lielvārdes 
senlatviešu koka pilī - Uldevena pilī – Daugavas krastā, vietā 
ar simtgadīgiem ozoliem un svētakmeņiem. 
Projekta kopējās izmaksas bija 1150 eiro, no kuriem 
pašvaldības piešķirtais finansējums bija 700 eiro. 

Inese Tālmane šo lugu sarakstījusi kā diplomdarbu, beidzot Literārās 
akadēmijas dramaturģijas kursu – kā veltījumu dzimtajai pilsētai Lielvārdei. 
Autorei nav muzikālās izglītības, viņa neprot pierakstīt notis, bet interesanti, 
ka lugas melodiju autore ir tieši viņa - tās nošu rakstā palīdzējis pierakstīt 
Guntars Bernāts – komponists un mūziķis, kādreizējais kora „Lāčplēsis“ 
diriģents. Lugas tekstu uzlabojis un piemērojis brīvdabas uzvedumam 
Jānis Jurkāns. Tālāk pie dziesmu aranžēšanas un fonogrammu ierakstīšanas 
darbojās lielvārdietis Modris Krūmiņš. Viņš dziesmas pielāgoja aktieru balsīm. 
Lielvārdietis Raimods Graudiņš dziesmu fonogrammu pārveidojis atbilstoši 
17.gs. noskaņām. 

pēc izrādes 
sarunās ar 

skatītājiem varēja 
sajust cilvēcisko 

līdzpārdzīvojumu 
no skatītāju un 
aktieru puses.

Projekta mērķis – radīt interesantu, 
kvalitatīvu un faktiem bagātu video 
filmu par Lēdmanes Svēto apustuļu 
Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu 
– unikālu guļbūvi, kas nav raksturīga 
katoļu baznīcām un šobrīd tāda ir 
vienīgā Latvijā; vietu, kurā cilvēki 
atrod ne tikai garīgu stiprinājumu un 
iepriecinājumu, bet arī gandarījumu, 
klausoties mākslinieku izpildījumu 
dažādos  pasākumos. 
Īstenotais projekts ir nozīmīgs 
ieguldījums Lēdmanes pagasta 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā. 
Izveidotais videomateriāls Lielvārdes 
novada iedzīvotājiem un viesiem 

draudzes priekšsēdētāja, idejas 
autore Zenta Dreiska un „DZIŅA”, 
Didža Puča individuālā uzņēmuma 
Ogrē filmēšanas komanda.   Šīs filmas 
pirmizrādi plānots rādīt tradicionālajā 
Baznīcu nakts pasākumā, kas 
notiks 2017.gada 2.jūnijā Lēdmanes 
dievnamā.

ļaus ieskatīties baznīcas tapšanas 
vēsturē, tās veidotajās aktivitātēs 
un pasākumos. Filmas pamatā ir 
Lēdmanes iedzīvotāju stāsti par 
baznīcas tapšanu no idejas līdz 
būvei, kā arī īss ieskats Lēdmanes 
pagasta vēsturē. 
Intervijās piedalījās Dievnama 
būvprojekta īstenotājs Tālis Sala, 
ziedojumu vācējas Dievnama   
celtniecībai -   draudzes locekles   Inese 
Žaporožeca, Zenta Dreiska   un Anna 
Gaiduka,      ticības mācības skolotāja 
Anastasija Neretniece prāvests Gregors 
Kibulis, Palmīra Smalkā, Inese Nereta, 
Veneranda Trumekalne.    Projekta 
īstenotāji - Romas katoļu baznīcas 

Vēstures liecības par Lēdmanes dievnamu

pārvietoties vairs nebija droši, papildus 
izveidot riteņu novietni Edgara Kauliņa 
alejā 17, Lielvārdē. 
Dzīvojamās mājas iedzīvotāju 
pilnvarotā persona J.Mazitāns, 
stāsta: „Mūsu māja šajā projektā 
nolēma piedalīties pēdējā brīdī, un ar 
nozīmīgu līdzfinansējumu, sasaucām 
mājas kopsapulci un pieņēmām 
nepieciešamos lēmumus. Rudens 
sliktie laikapstākļi apgrūtināja 
projekta īstenošanu, bet neskatoties uz 
to, visi plānotie darbi ir pabeigti laikā. 
Gājēju celiņi ir skaisti, lietošanā drošāki 
un lietus laikā tos vairs neklāj ūdens 
kā tas bija iepriekš. Iedzīvotājiem 
savus velosipēdus vairs nevajag 

iekšpagalma labiekārtošana un drošības uzlabošana
turēt kāpņu telpās, bet ir iespēja tos 
atstāt ārā pieslēgtus. Velosipēdu 
novietnes stabiem piestiprinājām 
dizainiski veidotas patriotiska rakstura 
plāksnītes, kas priecē acis”. 
Edgara Kauliņa alejas 17 iemītniece, 
Juta Antone–Madalāne stāsta:  „Tagad 
vide ap māju būs daudz sakoptāka. 
Prieks par paveikto darbu un rezultātu! 
Ceru, ka arī turpmāk šādi projekti 
iedzīvotājiem dos impulsu mainīt 
domāšanu un veidot pozitīvu attieksmi 
pret kopīgo pagalmu kā pret daļu sava 
īpašuma, kas ir skaisti iekārtota, visiem 
pieejama, skaista vide – gan uzturoties 
pagalmā, gan vērojot ainavu no sava 
dzīvokļa logiem.“ 

Projekta mērķis – labiekārtot gājēju 
celiņu tā, lai tas būtu drošs un ērts, it 
īpaši iedzīvotājiem, kas sasnieguši 
pensijas vecumu un māmiņām ar 
bērnu ratiņiem, kā arī ikvienam 
iedzīvotājam, lai varētu ērti un droši 
pārvietoties, jo ik dienu gājēju celiņu 
izmanto ļoti daudz iedzīvotāju, taču, 
tā kā betona plāksnes vairs nebija 
līdzenas un bija salauztas, pa to 

Projekta mērķis bija labiekārtot trīs 
māju apkārtni Jumpravas pagastā, 
tā veicinot iedzīvotāju iniciatīvu 
savas dzīves vides uzlabošanā, 
socializēšanos un nodrošinot kopējā 
pagalma tīrību, radot iespēju atpūtai. 
Projektā atjaunoja vecos un 
sadrupušos plākšņu segumus pie 
Eglīšu un Saulstaru māju ieejām, 
kā arī uzstādīja atpūtas soliņus un 
atkritumu urnas pie visām mājām, 
kur to līdz šim nebija vai arī tās bija 
gaužām bēdīgā izskatā. Projekta 
īstenotāji – daudzdzīvokļu māju 
iemītnieki – sniedza arī savu nesavtīgu 
ieguldījumu, darot brīvprātīgo darbu, 
kas sniedza vēl lielāku gandarījumu. 

„kopā varam!“ daudzdzīvokļu māju Zvaigznītes, Saulstari, eglītes kopprojekts
Tie pašu spēkiem klāja bruģi pie abu 
māju ieejām, kā arī uzstādīja soliņus. 
Projektam noslēdzoties, jumpravieši 
un trīs māju iedzīvotāji atzina, ka 
tas vienojis pozitīvām savstarpējām 
attiecībām. Kopēja iekšpagalma 
projekta izstrāde bija nozīmīgs 
ieguldījums apkārtnes sakārtošanā. 
Vija K. stāsta: „Skaisti! Neticēju, ka mēs 
to spēsim!“ 
Gunta Ā.: „Tagad vecākajai paaudzei 
būs kur apsēsties un atpūsties, nebūs 
jāuztraucas, ka aiz vecajiem plākšņu 
segumiem var paklupt. Padarītais 
stimulē jauniem darbiem”.
Pašvaldība ir ļoti iepriecināta par to, ka 
trīs māju iedzīvotāji ir atraduši iespēju 

sanākt kopā, saprast visiem aktuālās 
vajadzības un tās īstenot viena – 
kopprojekta ietvaros. 
Paldies, dzīvojamo māju iedzīvotāju 
pilnvarotām personām R.Onckulei, 
G.Ābeltiņai – par rūpīgu attieksmi 
projekta īstenošanas pārraudzībā.

29

Lielvārdes novada domes sēdē 2016.gada 28.decembrī deputāti pieņēma lēmumu 
„Par piedalīšanos Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija“ 
organizētā projektu konkursā”, izvirzot četrus  projektus 2016.gada konkursam  
SDL žūrijas vērtēšanā (divi kultūras projektu konkursa projekti un divi - dzīvojamo 
māju teritorijas labiekārtošanas konkursa projekti).
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Rīgas plānošanas Reģions

Bērnu rotaļu laukums  
pie Plaužu ezera

projektu konkursam pieteica 52 projektu, no kuriem tika atbalstīti  42 projekti 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vismaz 202 cilvēki
pašvaldības finansējums – 39 996 eur.

Par „gada projektu“ atzīts  
biedrības „Plaužezeram“ projekts,  

koordinators – rolands Celmiņš.
Pie Plaužu ezera ir izveidota labiekārtota pludmale, kura 
gūst arvien lielāku popularitāti gan Taurupes un Ķeipenes 
pagastu iedzīvotāju, gan arī citu atpūtnieku vidū. Tomēr 
līdz šim tajā nebija īpaši veidotu vietu bērnu atpūtai. 
Nolūkā veicināt un dažādot bērnu brīvā laika pavadīšanu 
ārpus dzīvojamām telpām, biedrība „Plaužezeram“ 
Rolanda Celmiņa vadībā nolēma piedalīties projektu 
konkursā ar projektu Bērnu rotaļu laukums pie Plaužu 
ezera, tādejādi sekmēt viņu daudzpusīgu attīstību.

ogreS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Egils Helmanis
Nikolajs Sapožņikovs

Jānis Stafeckis
Silvija Velberga
Dagnija Vilnīte

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs
Budžeta nodaļas vadītāja
PA „Ogres namsaimnieks“ Klientu servisa centra vadītāja

Izveidotā rotaļu laukuma centrālais objekts ir stilizēta 
smilšu kaste kuģa izskatā ar mastu un buru, kura 
bērnus pasargā no pusdienu saules svelmes. Uz buras 
izvietots Taurupes ģerbonis. Izgatavotas un uzstādītas 
arī divdaļīgas šūpoles, līdzsvara horizontālās trepes un 
koka „klasītes“. Bērnu drošībai izveidots neliels koka žogs 
laukuma norobežošanai no blakus esošā grāvja. Iestādīti 
arī dekoratīvi krūmi, kuri aizturēs putekļus no tuvējā ceļa. 
Papildus sākotnēji plānotajam ir izgatavots arī galdiņš, 
uz kura virsmas ir spēle „desas”. 
Visas aktivitātes – laukuma sagatavošanas darbus, koka 
konstrukciju transportēšanu un uzstādīšanu, apdares un 
montāžas darbus, apzaļumošanu, biedrības biedri veica 
saviem spēkiem, pieaicinot arī dažus palīgus no malas. 
Kā uzsver paši projekta īstenotāji, vietējo pagastu 
iedzīvotāji un arī viesi ir ieguvuši vēl vienu sakoptu vietu, 
kur atbraukt atpūsties un aktīvi pavadīt laiku kopā ar 
ģimeni, draugiem vai domubiedriem.

Sanda Zemīte Ogres novada pašvaldības projektu vadītāja

Projektu konkursi dzīves vides 
uzlabošanai un apkārtējās vides 
sakārtošanai Ogres novada pašvaldībā 
tiek rīkoti jau 11. reizi, Ik gadu 
iedzīvotāju grupas un nevalstiskās 
organizācijas pārsteidz ar jaunām 
idejām un interesantiem un sabiedriski 
nozīmīgiem projektiem.

Arī šogad, īstenojot 42 apstiprinātos 
projektus, iedzīvotāji pierādīja savu 
radošumu, uzņēmību un spēju saliedēti 
strādāt kopīgu mērķu īstenošanai. 

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Mūsmājas 
23“ realizēja projektu Zaļi ziemā 
vasarā, kura ietvaros pie daudzdzīvokļu 
mājas Ogrē, Mālkalnes prospektā 23 
tika izrakti novecojušie krūmi, izveidoti 
jauni daudzgadīgie stādījumi un 
zālājs. Par biedrības līdzekļiem pie 
kāpņu telpu ieejām nolietotais betona 
plākšņu segums nomainīts pret bruģi, 
izveidotas jaunas lietusūdens notekas, 
vēlā rudenī uzstādīti soliņi un margas.

izgatavoja un uzstādīja četrus soliņus 
un divas atkritumu urnas.  Pēc iepriekš 
izstrādāta labiekārtošanas plāna tika 
pārstādīti esošie augi un veikti jauni 
stādījumi. Gar baznīcas austrumu daļu 
visā garumā pie pamatiem tika izrakta 
zeme un tās vietā uz grants slāņa un 
ģeotekstila uzbēra oļus.  Tādejādi tika 
iegūta pievilcīgāka un sakārtotāka 
ainava, vienlaikus novēršot baznīcas 
pamatu bojāšanos.  

Balvu nominācijā „Par nesavtīgu darbu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā“ ieguva 
iedzīvotāju grupas „Mēs par kaķiem!“ 
īstenotais projekts Kaķu dzīve Ogrē 
(koordinatore – Katrīna Kūkuma). 

Tā ietvaros 4 mēnešu intensīvā darbā 
tika apzinātas kaķu kolonijas, kā arī, 
izmantojot iegādāto profesionālo 
dzīvnieku ķeramo būri, saviem spēkiem 
veikta klaiņojošo bezsaimnieku kaķu 
ķeršana dažādos Ogres pilsētas rajonos 
un nogādāšana veterinārajā klīnikā 
sterilizācijas vai kastrācijas veikšanai 
un veselības aprūpei. Kopumā tika 
kastrēti vai sterilizēti 39 kaķi un 
vislielākais prieks ir par tiem 11 kaķiem 
un kaķēniem, kam šajā laikā izdevās 
arī atrast mājas. Iesāktais darbs tiks 
turpināts.

Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas 
teritorijā īstenoja projektu Vieta, 
kur uzzied ne tikai dvēsele! 
(koordinatore – Inese Ņeverovska), kas 
ieguva vērtēšanas komisijas atzinību 
nominācijā „Par ieguldījumu sabiedriski 
nozīmīgu teritoriju labiekārtošanā”. 
Gan organizējot talkas, gan individuāla 
darba veidā grupas dalībnieki kopā ar 
saviem atbalstītājiem pašu spēkiem 

Par mērķtiecīgāko tika atzīts projekts Pagasta ūdenstilpnes – mūsu unikālā 
bagātība 3, kura īstenotāji – Meņģeles makšķernieku biedrība – jau trešo gadu  
realizē projektu Meņģeles mākslīgo ūdenstilpņu sakārtošanai. Šogad konkursa 
ietvaros tika veikts darbs pie Lejas ezera meniķa atjaunošanas, izvietota vizuālā 
informācija uz Zvanu ezera meniķa, kā arī izgatavota un uzstādīta laipa, kas 
piemērota makšķerniekiem - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

31

Paveiktas arī daudzas 
citas nozīmīgas lietas gan 

Ogres pilsētā, gan visos 
deviņos Ogres novada 

pagastos, sniedzot 
prieku un gandarījumu 
ne vien pašiem projektu 

īstenotājiem, bet arī 
pārējiem iedzīvotājiem. 
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Rīgas plānošanas Reģions

Projektu konkursa Iedzīvotāju 
iniciatīvas 2016 mērķis bija atbalstīt 
Ropažu novada bērniem un jauniešiem 
piemērotākos un atbilstošākos brīvā 
laika pavadīšanas projektus, veicinot 
veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu 
un prasmju apguvi, indivīda radošo un 
sociālo pašizaugsmi vasaras periodā 
un no izglītības iestāžu nodarbībām 
brīvajā laikā.  Īpašs uzsvars tika likts uz 
tādiem virzieniem kā uzņēmējdarbība, 
dabas procesu izzināšana (t.sk. 
tehniskā jaunrade), kā arī veselīga 
dzīves veida veicināšana.
Projektu konkursā tika iesniegti 9 
projektu pieteikumi, 2 tika noraidīti, 
par viena projekta realizāciju netika 
noslēgts līgums, vēl viens projekts 
netika realizēts laika apstākļu dēļ. 

Biedrība „Cits Silakrogs“ turpināja 
pagājušā gadā veiksmīgi īstenoto 
vasaras nometni, kuras laikā tika 
gūtas tādas prasmes kā dabas procesu 
iepazīšana, izdzīvošana mežā, dabas 
velšu izmantošana savā labā u.c. 
Zaķumuižas pamatskolas skolēni 
izdzīvoja eksperimentu dažādību ar 
zinātkāres centru Zili brīnumi un 
Laboratorium.lv. 
Austra Bižkovska novada bērnus 
un jauniešus iepazīstināja ar Eiropā 
populāru brīvā laika spēli  YOU.FO.
Biedrība „Ropažu Garkalnes 
partnerība“ 10 nodarbībās, izmantojot 
radošus uzdevumus, spēles un fiziskas 
aktivitātes, stiprināja un attīstīja 
sociālās prasmes pusaudžiem.

Biedrība „Aktīvi vecāki – Ropažu 
novadam“ atjaunoja tradīciju organizējot 
piedzīvojuma sacensību Bajāri Trophy 
ģimenēm, bērniem un jauniešiem.

projektu konkursam tika pieteikti 16 projekti, no tiem atbalstīti 13, bet īstenoti 11  
pašvaldības finansējums projektu konkursiem:   
„Iedzīvotāju iniciatīvas 2016“  – 4 314 eur un
„daram paši“ –  2 472 eur.

ropaŽu noVadS

krāsotprieks
Par gada labāko izvirzīts realizētais projekts Krāsotprieks, 
kurā apvienojušies 12 dzīvokļu dzīvojamās mājas 
„Jasmīni“ iedzīvotāji ar mērķi uzlabot vizuālo kopskatu 
kāpņu telpā un pārveidot bērnu laukumu. 
Māja „Jasmīni“ atrodas 4 km attālumā no Ropažu ciema. 
Tai nav apsaimniekotāja, tāpēc ar visiem saimnieciskiem 
jautājumiem iedzīvotāji cenšas tikt galā paši. Iedzīvotāji 
saviem spēkiem veikuši mājās apkārtnes labiekārtošanas 
darbus, tomēr nepietiekošo finanšu dēļ pēdējo 15 gadu 
laikā nebija radusies iespēja uzlabot mājas kāpņu telpu 
vizuālo skatu. 
Iedzīvotāji mazgāja no griestiem veco krītu, špaktelēja 
ciet caurumus sienās, līdzināja, pulēja un atkal špaktelēja. 
Lai arī darbs nevedās tik raiti kā plānots, un brīžiem šķita, 
kādēļ to uzņēmušies, tomēr rezultāts izrādījās labāks nekā  
gaidīts.  Projekta rezultātā veikts kosmētiskais remonts 
kāpņu telpās, pārkrāsots bērnu laukums un vecās 
smilškastes vietā izgatavots koka galds ar solu.

atpūtas vieta pie salacas

projektu konkursam tika pieteikti 15 projekti, no kuriem atbalstīti un īstenoti 11 
Kopumā projektu īstenošanā iesaistījās vairāk kā 170 iedzīvotāji.  
pašvaldības finansējums: 5 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums:  vairāk kā 2 231 eur.

Biedrības „Salaca 2015“ realizētā projekta ietvaros tika 
uzlabota un papildināta makšķernieku un laivotāju 
atpūtas vieta, uzstādot pamatīgu akmens galdu un 
oriģināla dizaina solus. 

SalaCgrīVaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Dagnis Straubergs
Kaspars Ķemers

Lija Jokste
Normunds Tiesnesis
Dzintra Eizenberga

Solvita Kukanovska

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Salacgrīvas novada izpilddirektors
Novada domes deputāte
Novada domes deputāts
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Projektu koordinatore

Salacgrīvas novada dome projektu konkursu „Iedzīvotāji 
veido savu vidi“ izsludina otro gadu, turpinot konkursa 
„Sabiedrība ar dvēseli“ aizsāktās tradīcijas, arī konkursa 
noteikumi nav mainīti. 
2016.gadā projektu konkursa ietvaros tika veikti 
uzlabojumi divos daudzīvokļu māju pagalmos 
Ainažu pilsētā, piecos daudzdzīvokļu māju pagalmos 
Salacgrīvas pilsētā, vienā daudzdzīvokļu mājas pagalmā 
Liepupē, uzlabots bērnu rotaļu laukums Korģenē, 
labiekārtota viena atpūtas vieta pie Salacas un iegādāta 
nojume Salacgrīvas novada ģimeņu biedrībai, kas tiek 
izmantota dažādos pasākumos.

Biedrības „Atlantijas 1a“ realizētā projekta Sakopsim 
savu vidi ietvaros tika uzstādītas betona apmalītes, kas 
norobežo zaļo zonu no pagalma braucamās daļas un 
ieklāts bruģis velosipēdu novietnē. 

Biedrība „SMS“ realizējot projektu Mēs par sakārtotu 
skatu uzstādīja nožogojumu šķiroto atkritumu 
uzglabāšanas vietai pagalmā. 
Izdzīvotāju grupa „Sniedžu māja“ par projekta Sniedžu 
bruģis realizācijai piešķirtajiem līdzekļiem izveidoja 
betona bruģakmens apmali apkārt mājai, bet pievienojot 
prāvu līdzfinansējumu un ieguldot savu darbu šīs vasaras 
laikā izdevās sakārtot gan mājas pagrabu, gan lietus ūdens 
novadīšanas sistēmu, gan atjaunot zālienu.

Projektu konkursa Daram paši ietvaros iedzīvotāji 
realizēja savai apkaimei, pagalmam un publiskajai 
ēkai nozīmīgus projektus. Tika iegādāti izejmateriāli 
un iedzīvotāji paši savām rokām īstenoja tādas idejas 
kā durvju izgatavošana, kāpņu telpas kosmētiskais 
remonts un bērnu laukuma pārveide, atjaunoja bērnu 
laukumu, kā arī izveidoja Baskāju takas posmu.

33

Ropažu novada pašvaldība turpina aizsākto tradīciju, atbalstot iedzīvotāju 
iniciatīvas. Iestājoties atvaļinājumu laikam novada iedzīvotāji uzsāka 
īstenot 13 projektus, kas tika apstiprināti divos Ropažu novada pašvaldības 
izsludinātajos projektu konkursos. 

Sanita Upīte Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja
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Rīgas plānošanas Reģions

rīgas plānošanas reģiona apstiprinātie projekti
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

Ādažu noVads
Ārtelpas koka aktivitāšu kubs iedzīvotāju grupa „zvaigznītes”
atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un gaujas tilta  Biedrība „gaujas partnerība”
Velonovietnes Ādažu vidusskolā uģa Joksta velodraugu kopa
sajūtu taka mazajām pēdiņām Ādažu Pii audzinātājas un vecāki
Vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā Biedrība  „Privātā vidusskola Ādažu Brīvās Valdorfa skola”

es – harmonisks, vesels un aktīvs  iedzīvotāju grupa  „Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem”

nojumes izbūve bērnu rotaļu un atpūtas laukumā Vecāku grupa „aijā žūžū”

ziemciešu dobju ierīkošana iedzīvotāju grupa „Pirmā iela 21“ 

Visi ceļi mājup ved „ozolu“ mājas iedzīvotāji

kalmnieku peldvieta Biedrība „mk Ādaži”

Teātris bērnu priekam Vecāku un audzinātāju grupa „audzītes”

garkalnes ciema sporta svētki 2016 Biedrība „garkalnes olimpiskais centrs”

etnogrāfisko kreklu šūšana deju kolektīvam „dĒka”  iedzīvotāju grupa „dĒka”

saules tonis 2016 iedzīvotāju grupa „Pērkonmuiža”

smilšu un krāsu spēles bērniem Biedrība „saules stariņi”

skaista vide bērniem Ādažu Pii 13.grupiņas vecāki

Pirmās ielas 33 pirmā kāpņu telpa iedzīvotāju grupa „Pirmā iela 33”

zem jauna jumta iedzīvotāju grupa „mēs Jaunbērziņiem”

JaunPiLs noVads
mēs - mazbērniem Pensionāru biedrība „Jaunpils”/Jaunpils mārīte kazmina 39

saspēle dzīves un veselības skola dabā/ Jaunpils arta Berezovska 5

Jaunpils baznīcas bukleta sagatavošana un izdošana Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība zinta mielava 7

„dzīļu“ mājas ziemeļu fasādes  dēlīšu nomaiņa Biedrība „optimisti” raivo altenburgs 35

Biedrības nk „Jaunpils“ materiāltehniskās bāzes uzlabošana novusa klubs „Jaunpils” Ēriks strautiņš 10

„mūsmājas“ 5 Biedrība „Tērces” gints rubīns 11

Pamatu hidroizolācijas sistēmas izveide daudzdzīvokļu mājā „rosmes” Biedrība „rosmes” oskars sils 15

klaiņojošos kaķu kontroles ieviešanas pasākumi „Levestes spicie” andris Fridrihsons 5

rotaļu prieks! kultūras laboratorija maruta zūkure 7

Cep un vāŗi, ēd ar kāri! Ūdensroze/ Viesatas pagasts

gudrais laucinieks Jaunpils raC „rats”

JŪrmaLa
rotaļu laukums bērniem ar īpašām vajadzībām nodibinājums „Centra „Vaivari“ attīstības fonds”

Tērbatas 36 brīvprātīgie dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Tērbatas 36”

Teritorijas labiekārtošana rēzeknes pulka ielā 17, Jūrmalā dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „rP 17”

„meža mājas“ bērnu rotaļlaukuma labiekārtošana nodibinājums „Ķemeru nacionālā parka fonds”

ielu vingrošanas laukums Bulduros aktīvam un veselīgam dzīvesveidam Biedrība „attīstībai un nākotnei”

Latvijas sarkanā krusta sabiedrības integrācijas klubiņš sociālajā centrā 
„kauguri“

Biedrība „Latvijas sarkanais krusts“

ar ticību pa dzīvi ejam Biedrība „Latvijas neredzīgo biedrība“

otrā adventa koncerts nodibinājums „Jūrmalas mūzikas vidusskolas atbalsta fonds“

Liekot kopā rokas, kājas - komandā mums labi klājas Fonds „Pasaku nams bērniem“

kopā drošāk Biedrība „mātes un bērna māja“

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

Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība

e-prasmju apguve sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā 50+ nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam”

kristīgo vērtību stiprināšana sabiedrības integrācijas ietvaros dubultu ev.lut. draudze

uzturi dzīvības enerģiju sevī un valstī 5 Jūrmalas invalīdu un viņu draugu biedrība „kopā būt“

Veiksmīga konfliktu risināšana mediatoru biedrība „medius“

Veseli vecāki un bērns Jūrmalas Veselības tūrisma asociācija

ar sportu uz veselību 2016 Latvijas muguras smadzeņu bojājumu biedrība

Jogas nodarbības harmonijas un veselības veicināšanai Biedrība „Latvijas Jogas skola“

Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes - pamats veselīgai ģimenei Biedrība „Veselībai un attīstībai“

#) Cilvēku skaits darba grupā

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

Līdzīgs līdzīgam - psiholoģiskā atbalsta pasākumi onkoloģiskiem 
pacientiem un viņu tuviniekiem

nodibinājums „kolarda fonds“

esi vesels, sporto! Biedrība „Futbola klubs kauguri-PBLC"

dzīvotprieks-Jūrmalā Veselības un sociālais serviss-artemīda

nūjojam Jūrmalā sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība „serenus“

ave, saule! Biedrība „Creativum”

starptautisks seminārs „NVO un vietējās sabiedrības pieredzes apmaiņa 
energoefektivitātes pasākumu realizēšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā“

Biedrība „Vides aizsardzības klubs”

retro Jūrmala 2016  „Latvijas klasisko automobiļu klubs“ 

„Vietas stāsts. dzīves stāsts“ - multimediju prezentācijas
Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes 

un saglabāšanas biedrība

mūzikas skaņās - maestro raimonds Pauls Biedrība „Fotostudija asPaziJa”

iedziedam ziemassVĒTkus kopā ar ilonu Bageli, žoržu siksnu,  
Jūrmalas pilsētas koriem un pūtēju orķestri!

Biedrība „Jauniešu mūzikas studija”

no zaļas zāles, no balta zieda – „Vizmiņas“ jubilejas koncertprogramma BTdk „Vizmiņa“ atbalsta biedrība

Viii Bērnu un jauniešu starptautiskais interešu izglītības  
festivāls „rudaga“ - Pie jūras 2016 

Biedrība interešu izglītības iestāde  
„rudaga plus”

Jūrmalas mākslinieka rolanda Beitnera (1917.-2017.) memuāru 
sagatavošana un publicēšana. grāmata - rolands Beitners „memuāri”

Latvijas grāmatizdevēju asociācija 

Jūrmalas alternatīvās skolas 25 gadu jubilejas izrāde izglītības inovāciju biedrība

XVi starptautiskais horeogrāfijas festivāls – konkurss „arabeska” Bērnu baleta kultūras biedrība „arabeska”

mākslas plenērs „Jūrmalas garumā” Jūrmalas mākslinieku biedrība

mĀksLas moLs Biedrība „ereLde”

Videofilma „Jūrmalas smilšu stāsti” Biedrība „HomoLudens.Lv”

radošā darbnīca: koks, arhitektūra, Jūrmala Biedrība „Virtuālā studija urga”

„mērijas ceļojums“ - epizodes „Bildināšana edinburgā, 1904“ uzfilmēšana Biedrība ViVaT!

Projekts „2 + 2” Biedrība „Jaunās kultūras māja”

Ķeguma noVads
galda tenisa nodarbības Biedrība „gTk BirzgaLe“/ Birzgale nauris mazjānis 2

Ķeguma novada pensionāru biedrības 10 gadu jubileja Ķeguma novada pensionāru biedrība Vija Balčune 126

svarcelšanas sola ar statīvu, taisnā svaru stieņa komplekta un hanteļu 
iegāde Tomes dienas centram ilona ofmane/ Tome ilona ofmane 2

kultūra - mūsu mantojums Biedrība „Jadara"/ Birzgale rita reinsone 16

Prāta spēle - šahs iveta Freimane/ Birzgale iveta Freimane 2

Ārstnieciskās vingrošanas apguve un pielietošana ikdienā Birzgales pensionāru biedrība „Viršu laiks“/ Birzgale 20

skatuves tērps - kultūras pasākumu dažādošanai santa strausa/ Tome santa strausa 10

sēžammaisi Ķeguma novada bibliotēkas bērnu nodaļai kristīne ansone/ Ķegums kristīne ansone 2

dejot novadam māris Jukna/ Birzgale māris Jukna 2

uzlabota vide kultūras pasākumu norisēm Tomes sieviešu klubs „Ābele“/ Tome 2

angļu valodas apguve „The Language Cafe"
Biedrība „starptautiskais  

soroptimistu klubs ogre - Ķegums“
sabīne gudeiķe 17

galda spēļu iegāde Tomes dienas centram ilona ofmane/ Tome ilona ofmane 2

Ceļā uz Latvijas simtgades XVi deju svētkiem – latviešu goda kārtas jeb 
tautas tērpa kā nacionālā apģērba ilgtspējīga saglabāšana

Biedrība VPdk „kadiķis“/ Ķegums sandijs Brīze 2

kulinārijas un uzturmācību kursu cikls Larisa Jukna/ Ķegums Larisa Jukna 14

Tomes sporta spēles - Ceļojošais kauss iii biedrība „Tomes attīstībai“/ Tome 4

Lāču kapsētas kapliča māris Jēkabsons/ Birzgales pagasts māris Jēkabsons 3

sajūtu taka Biedrība „Jadara“/ Birzgale  inta Pastare 15

„sienāži“ skan Ķegumā Baiba rožkalna/ Ķegums Baiba rožkalna 50

Tomes pamatskolas sporta laukuma nojumes izveide Biedrība „Tomes attīstībai“/ Tome anna duncīte-ofmane 6

Tautisko jostu izgatavošana Tomes tautas nama folkloras kopai „graudi“ ginta zālīte/ Tome ginta zālīte 12

Ķeguma novads pavasarī sandra Pūpola/ Ķegums sandra Pūpola 2

Lindes parka alejas sakopšana
Biedrība „Lindes parka atbalstam“/  

Birzgales pag.
ilona sniedze 4

Bērnu laukuma atjaunošana sanita Čodore/ Ķegums sanita Čodore 10

Ķeguma bērnu futbola kluba „Ķegums“ materiālās bāzes pilnveidošana Linda šķeltiņa/ Ķegums Linda šķeltiņa 2

karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā skolas ielā 4, Ķegumā Linda šķeltiņa/ Ķegums Linda šķeltiņa 8
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Rīgas plānošanas Reģions

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

Bērnu laukuma atjaunošana sanita Čodore/ Ķegums sanita Čodore 10

Ķeguma bērnu futbola kluba „Ķegums“ materiālās bāzes pilnveidošana Linda šķeltiņa/ Ķegums Linda šķeltiņa 2

karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā skolas ielā 4, Ķegumā Linda šķeltiņa/ Ķegums Linda šķeltiņa 8

LieLVĀrdes noVads
dekorāciju bāze mārtiņa zīverta lugai „zelta zeme” Lielvārdes pensionāru biedrība nora ivanova

Teikas par Lielvārdes kaču rekonstrukcija brīvā dabā kultūras nams „Lielvārde” kārlis Lišmanis

sarunas ar novadniekiem Lēdmanes tautas nams inese nereta

Vēstures liecības par Lēdmanes dievnamu Lēdmanes romas katoļu draudze zenta dreiska

mājas ieejas laukumu seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas  
raiņa iela 9B, Lielvārdē dzīB „raiņa nams 9B” andis oliņš

„kopā varam!“ daudzdzīvokļu māju „zvaigznītes", „saulstari", „eglītes“ 
kopprojekts g. Ābeltiņa gunta Ābeltiņa, 

rudīte onckule

gājēju celiņa un mājas ieejas laukumu seguma nomaiņa pie 
daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē, mēness iela 13 dzīB „mēness nams 13” kaspars Jansons

mājas ieejas laukumu seguma nomaiņa un labiekārtošana pie 
daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē, skolas iela 10a dzīB „skoLas nams 10” gatis štakmanis

mēs par sakoptu vidi-2 dzīB „Lāčplēša ģimene” silvija Vanaga

Lāčplēša pagalms 9 dzīB „Lāčplēša nams 9” rolands elksnītis

iekšpagalma labiekārtošana un drošības uzlabošana dzīvojamās mājas iedzīvotāju pilnvarota persona – J. mazitāns

Piebraucamā un gājēju ceļa paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājas 
ausekļa ielas 15a, Lielvārdē dzīB „ausekļa nams 15” māris Cīrulis

dzīvosim skaisti dzīB „ozols” ilgonis streilis

nodzīvot ilgi, aktīvi un laimīgi „Lielvārdes pensionāru biedrība“ nora ivanova

Latviskās dzīvesziņas pamatu apguve – radošās darbnīcas Lielvārdes 
novada bērniem un jauniešiem Lielvārdes mūzikas skola mārīte Puriņa

Tēvu tēvu laipas mestas Biedrība „mēs Jumpravai” inese medne

uPe 2016 kultūras un izglītības fonds „upe” edgars mednis

mĀLPiLs noVads
Pieejamības nodrošināšana līdz mālpils centra ūdenskrātuvei Biedrība „mālpils zivīm”  normunds naglis 4

Pludmales volejbola laukuma seguma atjaunošana un apkārtnes 
labiekārtošana 

iedzīvotāju grupa 
 kristaps Butkevičs un 

kristaps rubenis 
8

sabiedriskā talka mālpils baznīcā. 2. kārta Biedrība „idoves mantojums”  esmeralda Tāle 8

Biedrības „notici sev!“ 10 gadu prezentācijas svētki iedzīvotāju grupa  Lūcija Vaivare 8

Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un izklaides laukums mergupes krastā iedzīvotāju grupa  anita Bīriņa 10

kultūras centra vestibila – ziemas dārza – rekonstrukcija iedzīvotāju grupa  indra zvīgule 10

ogres noVads
Hortenzija Pašu priekam / ogre Pēteris Liņģis 5

Fusbola korta labiekārtošana draugi / madliena Jānis Lēnais 5

Tīnūžu ielas dārzs iedzīvotāju grupa TīnŪžu 7 / ogre ļubova železovska 6

ar mīlestību priekš bērniem! ar mīlestību priekš bērniem! / ogre marina katišova 5

ozollapas formas soliņi madlienas kultūras nama āra kino laukumā
nodibinājums „ogres novada attīstības 

fonds „o divi”“ /  madliena
Viesturs Lazdiņš 4

Pagasta ūdenstilpnes – mūsu unikālā bagātība 3
meņģeles makšķernieku biedrība / 

meņģele
aivars Jānis Bramanis 3

Teritorijas labiekārtošanas darbi kaimiņu apvienība (ausekļa pr. 9) / ogre Tatjana zujeva 5

Veselība soli pa solim
suntažu vidusskolas audzēkņu vecāki / 

suntaži
ināra melne 5

Bērnu fizisko aktivitāšu komplekss Ķieģeļceplī Ķieģeļcepļa iedzīvotāji / suntaži Viktorija ļvova 5

mazozolos danci vedu radoša bērnu atpūta / mazozoli Liene millere 7

kaķu dzīve ogrē mēs par kaķiem! / ogre katrīna kūkuma 5

mūsu skaistais dārzs grīvas 13 / ogre māris urtāns 5

Pirmais „Lietus dārzs“ Jaunogrē ekoloģiskas vides entuziasti / ogre gatis rošāns 6

ar radošu skatu Lobē kaimiņi / krape Judīte Hmeļņicka 5

reprezentablas vietas izveide Latvijas karogam mēs savam pagastam / Ķeipene guntis graudiņš 5

represēto piemiņas vietas labiekārtošana
Ķeipenes pensionāru biedrība  

„avotkreses“ / Ķeipene
daina zēmele 3

Plaužu ezera rekreācijas zonas pludmales volejbola laukuma ierīkošana Volejbola aktīvisti / Taurupe Voldemārs gulbis 5

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

dāvana skolai, pagastam, sabiedrībai sportiskie jaunieši / madliena rita Pučekaite 6

„dižozols“ Latvijas pagastu ozolu birzī madlienā madlienas ozolzīles / madliena dace iraids 5

zaļi ziemā vasarā Biedrība „mūsmājas 23“ / ogre rita oreniša 4

Bērnu rotaļu laukums pie Plaužu ezera Biedrība „Plaužezeram“ / Taurupe rolands Celmiņš 4

akāciju mājas piebraucamā ceļa renovācija mēs - akācijām / Ķeipene Līga mačuka 5

Ķeipenes pamatskolas pludmales volejbola laukuma pilnveidošana sporta aktīvisti / Ķeipene inese daugaviete 5

apzaļumošanas projekts daudzdzīvokļu ēkas Lapu ielā 8, ogrē apzaļo Lapu 8 / ogre Tamāra molodcova 5

apzaļumošanas projekts pie daudzdzīvokļu ēkas skolas ielā 17, ogrē apzaļumošana skolas 17 / ogre Tamāra molodcova 5

sajūtu takas „Plikās pēdiņas“ izveide
mazo sprīdīšu veselīgam dzīvesveidam 

/ ogre
inese norenberga 5

Videi draudzīgs dzīvesveids ogrē kamenes ar bitēm / ogre dace koluža 6

draudzīga vide – visiem Tīras vides sargātāji / ogre kira rudzāte 5

atkritumu konteineru laukuma sakārtošana dzīB „sūnu 1“ / ogre stella kiškurno 4

nāc un atpūties! mēs varam un darām / ogresgals Viesturs Buiķis 5

ogres Centrālās bibliotēkas āra lasītavas izveide
ogres Centrālās bibliotēkas atbalstītāji 

/ ogre
aija žilvinska 5

info stends meņģelē Biedrība „mĒs attīstībai“ / meņģele dzintars eglītis 3

Vieta, kur uzzied ne tikai dvēsele! ogres ev.lut. draudzes locekļi / ogre inese ņeverovska 5

Baudi ogri – orientējies pilsētā orientieristi / ogre kristīne Papiņa 5

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana dzīvokļu īpašnieku biedrība „a1 nams“ 
/ ogre irīna ņekrasova 5

atpūtas vietai Lašupēs būt! Lašupes aktīvie iedzīvotāji / ogre maija kolberga 5

Labie darbi Biedrība „Lazdukalni 2000“ / ogre Benita špakovska 3

sporta zāles labiekārtošana Biedrība „street Warriors“ / ogre gatis kondrāts 3

atpūtas vieta sirdij mēs – par skaistumu! / mazozoli mārīte Bauere 5

WiFi teritorijas labiekārtošana pie Lauberes bibliotēkas rūķīši / Laubere maiga Livčāne 5

radoša vide atpūtai radoša bērnu atpūta / Laubere gunita Purviņa 7

soliņu novietošana pie veloceliņa ogre-Ciemupe ogres novada uzņēmēju biedrība  
/ ogresgals ilze Linkuma 3

roPažu noVads
nometne aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos Biedrība „Cits silakrogs”/ silakrogs sarmīte gailīte 6

Bajāri trophy reCoVer Biedrība „aktīvi vecāki –  
ropažu novadam”/ ropaži Jolanta roze 7

saspēlē un piespēlē! Biedrība „ropažu garkalnes  
partnerība”/ ropaži eva Haberkorne-Vimba 3

krāsotprieks dzīvojamās mājas „Jasmīni“  
iedzīvotāji/Villasmuiža daiga Jokste 24

aizraujošie eksperimenti zaķumuižā zaķumuižas pamatskolas atbalsta 
biedrība anita martinsone 3

darbs dara darītāju armands ruze/ropaži armands ruze 11

zaļais pagalms Līga Lapiņa/ ropaži Līga Lapiņa 11

daudzdzīvokļa nama „Ēdelveisi“ bērnu laukuma renovācija edgars zeltiņš/ ropaži edgars zeltiņš 11

zaķumuižas dabas takas Baskāju posms ināra kleinberga/ zaķumuiža ināra kleinberga 5

esi aktīvs brīvajā laikā ar You.Fo austra Bižkovska/ silakrogs austra Bižkovska 3

saLaCgrīVas noVads
kr.Barona ielas 12 zaļais pagalms iedzīvotāju grupa „kr.Barona pagalms“ ramona rebāne 14

nojumes jumtiņš Biedrība „ainaži 93“ Līga Liepiņa 7

sakopsim savu vidi Biedrība „atlandijas 1a“ anda Losmane 8

Viļņu 3,5,7, teritorijas labiekārtošana Biedrība „Viļņu 357“ kristaps soms-Tiesnesis 15

mēs par sakārtotu skatu Biedrība „sms“ inta Cirša 7

Laikapstākļi mums nekaitēs! salacgrīvas novada ģimeņu biedrība ilze Ēltamma 20

Vidzemes iela 5 biedrība Biedrība „Vidzemes iela 5“ mārīte meļķe 9

Vidzemes nama 7 pagalma sakārtošana dzīks „Vidzemes nams 7“ arta Līsmane 53

atpūtas vieta pie salacas Biedrība „salaca 2015“ imants dambis 15

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana iedzīvotāju grupa  
„aktīvie 10.un 11.mājas iedzīvotāji“ gunita Bisniece 15

sniedžu bruģis 2016 iedzīvotāju grupa „sniedžu bruģis“ Valdis dārznieks 12



39

Sa
bi

ed
rī

ba
 a

r 
dv

ēS
el

i –
 la

tv
ija

38

Vidzemes plānošanas reģions

38

Vidzemes 
plānošanas reģions

Vadoties pēc Latvijas dalījuma plānošanas reģionos, 
Vidzemei pieskaitāmas 26 pašvaldības. Profesionālajā 
apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija“ kā biedri 
no šīm pašvaldībām iesaistījušās 17. Šis rādītājs 
vidzemniekus ierindo pirmajā vietā starp reģioniem 
apvienībā pārstāvēto pašvaldību skaita ziņā.
2016. gadā no visām apvienībā iesaistītajām 
pašvaldībām sabiedrības iniciatīvas projektus realizēja 
un aktīvi apvienībā darbojās 11 Vidzemes novadu 
pašvaldības – Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, 
Kocēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes 
un Strenču novadi. 
Šo pašvaldību aktīvajiem iedzīvotājiem kopīgiem 
spēkiem, protams, saņemot savu pašvaldību atbalstu ir 
izdevies realizēt vairāk kā 70 projektus. 

2016.gadā ir kļuvis tieši par tik sakoptākām vietām, 
izzinātiem vēstures stāstiem, priecīgiem bērniem un visādi 
citādi labiem darbiem vairāk, jo, lai arī savās pašvaldībās 
iedzīvotāju iniciatīvas projektus mēdzam saukt dažādi, tos 
vieno viens galvenais vadmotīvs – tie ir pašu iedzīvotāju 
izloloti projekti un tie dod labumu ne tikai pašam projekta 
realizētājam, bet lielākai sabiedrības daļai. Bieži vien pat 
visam novadam un, man gribētos teikt, pat vairāk – visi šie 
realizētie projekti caur iedzīvotājiem stiprina arī mūsu valsti.
2017.gada janvārī tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem 
reģionālajā žūrijā mēs atkal - kā jau iepriekš gadu no gada 
- bijām patīkami pārsteigti par to, cik patiesībā daudz 
iedzīvotāji var dot ar savu entuziasmu. 
Un tā šogad Vidzemē īpaši vēlējāmies atzīmēt projektus:

Vidzemes plānošanas reģiona apstiprinātie projekti
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

amaTas noVads

Vērtīgo prasmju pilnveide zaubē Biedrība  
„Ģimenes atbalsta rokdarbu studija” sandra slavišena dorša 15

senā keramika Āraišu ezerpilī kasTe inese roze 25

Veselības diena Āraišos Āraišu biedrība agnese ramata 20

skujenes zaļā rota Biedrība „skujenes kultūrvides attīstība“ Vija indriksone 23

sērmūkšu mednieku mājas teritorijas labiekārtošana mednieku biedrība „sērmūkši“ uldis skrastiņš 17

orientēšanās pārgājiens ar tūrisma elementiem skolēniem  
un viņu vecākiem

zaubes kultūras un izglītības 
veicināšanas biedrība „dzīle” Jana stūrīte 30

gatavojoties sporta svētkiem skujenē Biedrība“ skujenes kultūrvides attīstība” Vija indriksone 15

aktīvs ir vesels! Jauniešu organizācija „nītaureņi” mārtiņš šteins 10

individuālā sportista/komandas atbalstam Biedrība „mg moto amata” Toms kašečkins 1

individuālā sportista/komandas atbalstam Biedrība „mg moto amata” oļegs kašečkins 1

amatas novada čempionāts militārajā motokrosā Biedrība „mg moto amata” modris Brengmanis 10

mūsdienīgu metožu pielietošana treniņu procesa realizēšanā  sportistiem sporta klubs ašais austris Āboliņš 15

Pludmales volejbola attīstība amatas novadā
zaubes kultūras un izglītības 
veicināšanas biedrība „dzīle”

Jana stūrīte 20

zaubes kultūras un izglītības veicināšanas biedrība „dzīle” esi aktīvs! Jana stūrīte 20

orientēšanās sacensības Čaka zīmē Āraišu biedrība agnese ramata 15

BeVerīnas noVads
dzīvojamās mājas „Lazdukalni“ pamatu siltināšana grupa „Lazdukalni” regīna Plētiena 12

rotaļlietu un spēļu iegāde un izgatavošana Trikātas Pii grupa „Vecāki pirmsskolai” imanta zaļkalne 5

atpazīsim kokus skolas teritorijā
grupa „Trikātas pamatskolas  

ekoskolas padome”
iveta Ābrama 15

Futbols visiem vai ikvienam grupa „gimma” inga Boškina 5

Baznīcu nakts Trikātas baznīcā Trikātas ev.lut. draudze inga Boškina 3

kaimiņu būšana 2016 Biedrība „Beverīnas amatnieki” inga Logina 3

medniekmājas remonts
Biedrība „Brenguļu mednieku un 

makšķernieku klubs”
andris kiršblats 3

Par sakoptu pagalmu! grupa „skaras” anita golubovska 5

aizsargžoga uzstādīšana Brenguļu autotrasē Biedrība „Brenguļu autotrase” Baiba zālīte 3

BurTnieku noVads
slēpošanas trases ierīkošana matīšu pagasta parkā Biedrība „sporta klubs „matīši”“

rotaļu laukuma izveide Burtnieku mācītājmuižā Burtnieku ev.lut. draudze

Varoņu birzs un pieminekļa „kritušajiem karavīriem“ sakopšana Biedrība „Burtnieku ezerkrasts”

galda spēļu namiņa izveide Jauniešu biedrība „Virziens a”

ar latviešu spēka zīmēm rotātu solu uzstādīšana skolas parkā Biedrība „rencēni”

informatīvās norādes, soliņu un galdu uzstādīšana rencēnu šautuvē šaušanas sporta klubs „rencēni”

galdu uzstādīšana Ēveles muižas parkā Biedrība „Pāvulēni” inese karnāte 10

Bruģēta celiņa un rotaļlaukuma izveidošana daudzdzīvokļu mājas pagalmā Biedrība „alejas 7”

Bruģēta celiņa un zaļās zonas izveidošana daudzdzīvokļu mājas pagalmā Biedrība „alejas 5”

Brīvdabas veloskolas izveide atpūtas kompleksā „avoti” Biedrība „BmX sporta klubs „Tālava”“ 

informatīvās norādes atjaunošana olimpiešu parkā Biedrība „olimpiešu parks”

Veselības takas izveide 2100 m garumā Biedrība „golfa un tenisa klubs „avoti””

Bērnu rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu mājas pagalmā Valmieras pagasta Vanagu ielas 5 iedzīvotāju grupa

CĒsu noVads
Pagalms atpūtai zem ozola Cēsu vecpilsētas sirdī dita Trapenciere dita Trapenciere

ruckas muižas parka ganību izveide Cēsīs nodibinājums „elm media”

Vide ielu mākslai „muraL” rTu Cēsu filiāle

Pludmales volejbola laukuma ierīkošana rīdzenes ciemā Lauku sieviešu atbalsta grupa „Vaive”

sabiedriskas vietas labiekārtošana radošām iniciatīvām Pasaules Latviešu mākslas Centra galerija

Teritorijas labiekārtošana, aicinot uzturēties svaigā gaisā inga ruhmane inga ruhmane

#) Cilvēku skaits darba grupā

Tabulas turpinājums 49.lpp

Pārgaujas novada 
rozulā realizēts 

projekts
Par akTīVu aTPŪTu 

rozuLĀ

strenču novadā 
realizēts projekts 

daudzdzīVokļu 
nama PagaLma 

LaBiekĀrTošana
Jērcēnos

Beverīnas novada 
Trikātā realizēts 

projekts  iePazīsTi 
kokus skoLas 

TeriToriJĀ

Atzinību vēlējāmies 
izteikt vēl trim 

projektiem, kas ir 
pelnījuši veicināšanas 

balvas:

Kocēnu novada  
iedzīvotāju grupai BērzaInIešI,  

jo viņu neapsīkstošā enerģija 
darbojoties sava pagasta labā 

gadu no gada ir apbrīnas  
vērta

rūjienas novada  
projekta  nodarBīBu 

 un atpūtaS VIeta  
nometnēm paIpuSoS 

realizētājiem

amatas novada  
projekta SKuJeneS zaļā rota  

realizētājiem – biedrībai  
„Skujenes kultūrvides attīstība“ 
par lokālpatriotismu, iedvesmu 

un spēku nepadoties
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 skuJenes zaļĀ roTa

Amatas novada pašvaldība NVO projektu konkursus rīko 
jau vairāk kā 5 gadus. 

Šo konkursu mērķis ir atbalstīt ne tikai nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas, bet arī  to vadītājus un aktīvistus 
mudināt uzkrāt pieredzi projektu īstenošanā, un nebaidīties 
sagatavot projektu pieteikumus arī citām organizācijām 
un fondiem. 

projektu konkursam tika pieteikti 20 projekti, no kuriem atbalstīti tika 17 projekti
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 239 cilvēki.
pašvaldības finansējums:  6 500 eur.

Agita Bičuka
Dina Dombrovska

Diāna Briede
Zane Pīpkalēja

Eva Staltmane

īstenotājs – biedrība  „skujenes kultūrvides attīstība”, 
projekta vadītāja Vija indriksone.

mērķis – piedāvāt Skujenes pagasta iedzīvotājiem apgūt 
jaunas zināšanas par lauku ainavas (ārtelpas) veidošanas 
pamatprincipiem, lauku sētas un sabiedrisko ēku apkārtnes 
apzaļumošanas iespējām, par ainavu kompozīcijas 
elementiem un to savstarpējiem izvietošanas principiem.
Projektā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas tiks 
izmantotas labiekārtojot daudzdzīvokļu māju, privātmāju 
un lauku sētu apkārtni. Tiks veicināta interese par 
apkārtējās vides estētisko sakārtošanu. Dalībnieki apguva 
apzaļumošanas procesa gaitu, sākot ar stādījumu plāna 
zīmēšanu, augu izvēli un to stādīšanu. 

Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede
Apvienotās Izglītības pārvaldes vadītāja
Apvienotās Izglītības pārvaldes metodiķe
Pašvaldības projektu koordinatore

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

amataS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Šo gadu laikā vairākas reizes ir mainīta konkursu norises 
gaita un noteiktas dažādas gada NVO konkursa prioritātes.  
Kopš 2015.gada projektu konkursam ir divas daļas – 
vispārējie projekti un projekti sporta un aktīvā dzīvesveida 
atbalstam. Ar katru gadu pieaug interese par pašvaldības 
NVO konkursu un  projektu idejas un pieteikumi  ir arvien 
labāk sagatavoti.

Projekta noslēgumā tika iegādāti stādi, atjaunoti 
apstādījumi pie Skujenes pagasta pārvaldes un Skujenes 
tautas nama ēkām. Tas bija arī simbolisks darbs,  
jo klātesošie atcerējās, kā 2004.gadā, gatavojoties  
XI Piebalgas novada kultūras svētkiem, skujenieši aktīvi 
piedalījās sabiedrisko ēku apkārtnes apzaļumošanas 
darbos. Toreiz apstādījumi pārsvarā tika veidoti no 
pieejamiem stādiem no lauku māju apstādījumiem bez 
speciālista konsultācijas. 
Tādējādi īpaši liels prieks, ka šoreiz apstādījumu 
atjaunošanā piedalījās speciāliste, kā arī tika iegādāti 
jauni konkrētai vietai piemēroti stādi. 
Projekta ietvaros nodarbības vadīja apzaļumošanas 
speciāliste Gunda Kazerovska. 
Teorētiskajām nodarbībām tika izmantotas Skujenes 
pagasta bibliotēkas telpas.

atpazīsim kokus skolas teritorijā

Priecājamies, ka mūsu mazā novada iedzīvotāji kļūst ar 
katru gadu drošāki projektu iesniegšanā un pārliecinātāki 
par savu ideju nozīmību pievilcīgas dzīves vides veidošanā 
novadā. 
Biedrība „Beverīnas amatnieki“ organizēja iedzīvotāju kopā 
sanākšanu Kaimiņu būšana. Cempu koka skulptūru parkā 
to rīko jau otro gadu. Nu jau tradicionāli šo pasākumu atklāj 
ar deju kolektīva „Dzieti“ un publikas sadancošanu, obligāts 
elements ir amatierteātra brīvdabas izrāde un radošās 
darbnīcas ar amatniekiem.  Pirmo reizi notika saldo un sāļo 
našķu konkurss. Uzvarētājus vairākās kategorijās noteica 
žūrija un publika, balvas gādāja vietējie uzņēmēji. 
Valmieras apkārtnē populārajā Brenguļu autotrasē tika 
izveidots aizsargžogs gar trases malu.
Trikātas evaņģēliski luteriskā draudze organizēja Baznīcu 
nakts pasākumu Trikātas baznīcā.  

Līderis iesniegto projektu skaita ziņā bija Trikātas pamatskola, 
kur projektus iesniedza trīs iedzīvotāju grupas. Ar vienas 
iedzīvotāju grupas palīdzību no tērauda caurulēm tika 
izgatavoti ilgmūžīgi futbola vārti skolas sporta laukumam, 
kurā futbolu uzspēlē ne tikai skolas audzēkņi, bet to var darīt 
jebkurš novada iedzīvotājs. 
Pirmsskolas vidējās grupiņas bērnu māmiņas izgatavoja 
Montesori attīstošo spēļu komplektus. Grupas dalībnieces 
atzina, ka ieguvums ir gan bērniem, kuri labprāt rotaļājas 
ar šiem komplektiem, vienlaikus attīstot dažādas prasmes, 
gan viņām pašām, jo gūtas noderīgas zināšanas par bērna 
attīstību, uztveri un spēju apgūt dažādas iemaņas.
Vairākas iedzīvotāju grupas iesniedza ļoti praktiskus dzīves 
kvalitātes uzlabošanas projektus, kuru ietvaros tika siltināti 
daudzdzīvokļu māju pamati un labiekārtoti to pagalmi, 
mainīti logi un flīzētas iekštelpas medniekmājai. 

Konkursam pieteica 10 projektus, atbalsts tika piešķirts visiem 10
Kopā projektu īstenošanā iesaistījās aptuveni 120 cilvēki
pašvaldības finansējums – 4 893 eur,  
maksimālā summa vienam projektam – 600 eur 
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 1500 eur.

Cilda Purgale
Egita Biša 

Signe Zvirbule 
Jānis Fūrmanis 

Ginta Pikšēna

Linda Krūmiņa

Trikātas pamatskolas ekoskolas padomē darbojas 
bērni ar skolotājiem un kopā īstenoja interesantu 
projektu.
Projekta sākumā ar vietēja amatnieka palīdzību pie 
skolas tika uzstādīts metāla „puķu koks”, kurā Ekoskolas 
dalībnieki sastādīja puķes, kas koši ziedēja visu vasaru. 
Skolēni pētīja skolas parkā augošos kokus un krūmus. 
Mājturības stundās zēni no koka izgatavoja koku un 
krūmu nosaukumu plāksnes. Tās izvietot parkā devās ne 
tikai Ekoskolas dalībnieki, bet vesela bērnu delegācija. 

Novada pašvaldības domes deputāte
Beverīnas novada pašvaldības Izpilddirektore
Ekonomiste
Brenguļu pagasta saimniecības daļas vadītājs
Sociālā dienesta darbiniece

Beverīnas novada pašvaldības projektu vadības speciāliste

BeVerīnaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Trešā lielā projekta aktivitāte bija koku nosaukumu 
minēšanas spēles gatavošana. Vietējais amatnieks 
izgatavoja koka burtu plāksnīšu sagataves, kuras bērni 
pēc tam paši tonēja, līmēja un lakoja. 
Arī šajā nodarbē iesaistījās ne tikai Ekoskolas bērni.  
Pašiem bērniem spēle ļoti patīk, to var spēlēt 
visdažādākajos veidos un izvēlēties dažādas grūtības 
pakāpes vārdus, minot kokus pēc attēliem, aprakstiem 
vai citādi. Spēli kā mācību materiālu var izmantot arī 
dabaszinību stundās. Jāatzīmē, ka projekta īstenošanas 
laikā ievērojami pieaudzis Ekoskolas dalībnieku skaits.
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Veloskola Valmieras pagastā,  
atpūtas kompleksa „Avoti“ teritorijā

Turpinot 2015.gadā aizsākto tradīciju, arī 2016.gadā 
Burtnieku novada pašvaldība rīkoja Vides attīstības 
projektu konkursu, kura mērķis ir iesaistīt aktīvākos 
ļaudis novada dzīves pilnveidošanā. Priecē, ka šoreiz 
iedzīvotājiem interese par iespēju iegūt pašvaldības 
līdzfinansējumu 500 eiro apmērā savas idejas realizēšanai 
bija lielāka nekā iepriekšēja gadā, kad šāds konkurss 
notika pirmoreiz. Novada pašvaldība secinājusi, ka šāds 
konkurss ir tik tiešām nepieciešams. Pateicoties tam 
ikviens tiek mudināts iesaistīties savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un kopīgiem spēkiem Burtnieku novads top 
arvien sakoptāks un skaistāks.  

projektu konkursam tika pieteikti 19 projekti, no kuriem atbalstīti tika 13 projekti
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 260 cilvēki
pašvaldības finansējums – 6 000 eur
maksimālā summa vienam projektam – 500 eur. 

BmX sporta klubs „Tālava“ atpūtas kompleksā „Avoti“ 
izveidoja veloskolu. Tā sastāv no četriem dažādiem 
šķēršļiem, kurus izbraucot bērni aizraujoši pavada brīvo 
laiku, apgūst un pilnveido savas velosipēda vadīšanas 
prasmes. 

BurtnIeKu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Jānis Leitis
Inese Gaumane
Kristīne Auziņa

Signe Pilsneniece
Silvija Reņģe

Elīna Tetere

Tautsaimniecības un attīstības komiteja
Izglītības, kultūras un sporta komiteja
Attīstības nodaļas vadītāja 
Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede
Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija

Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja

galda spēļu namiņš  
pie Rencēnu pamatskolas

Ar iedzīvotāju un biedrību gādību šoreiz izveidoti rotaļu 
laukumi bērniem, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, 
sakopta piemiņas vieta kritušajiem karavīriem Burtniekos, 
kā arī sākts darbs pie slēpošanas trases izveides Matīšos un 
dabas takas izveides Valmieras pagastā. Tāpat pievilcīgākas 
padarītas arī vairākas novada atpūtas vietas, piemēram, 
Ēveles muižas parks ticis pie jauniem galdiem, bet Olimpiešu 
parkā Valmieras pagastā un Rencēnu šautuvē uzstādīti 
tūrisma informācijas stendi. 
Rencēnu jauniešu biedrības „VirziensA“ un biedrības „BMX 
sporta kluba „Tālava”“ īstenotajos projektos padomāts par 
novada jauno paaudzi.

Savukārt ar rencēnu jauniešu biedrības „Virziensa“ 
gādību parkā pie Rencēnu pamatskolas uzstādīts 
Rotaļnamiņš. Šajā namiņā bērni ar vecākiem var pavadīt 
laiku svaigā gaisā, spēlējot jauniešu pagatavotās galda 
spēles kā, piemēram, Riču raču, Cirku, Dambreti un 
Desas.

Vide ielu mākslai „mural”

Konkursam pieteica 9 projektus, no kuriem atbalstīti tika 7, bet īstenoti 6 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits ~ 40
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no paveiktā ~ 15 000
pašvaldības finansējums – 6 000 eur. 

CēSu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Inta Ādamsone
Mārtiņš Ulāns

Jānis Zlaugotnis
Ilona Asare
Dace Laiva

Evija Taurene

Attīstības nodaļas projektu un vides speciāliste
Būvvaldes galvenais plānotājs
Būvvaldes galvenais arhitekts
Cēsu Kultūras un tūrisma centra Izpilddirektora vietniece;
Komunālās nodaļas ainavu arhitekte

Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste

Cēsu novada pašvaldība ikgadējo konkursu šogad veidoja 
ar mērķi rosināt iedzīvotāju iniciatīvu un aktīvu līdzdalību 
kvalitatīvas Cēsu novada dzīves telpas veidošanā, jo ticam, 
ka vien paši iedzīvotāji vislabāk spēs novērtēt savu apkārtni 
un atpazīt nepieciešamos uzlabojumus. Līdz ar to, projektu 
iesniegt var jebkura iedzīvotāju grupa ar nosacījumu, ka pati 
grupa pieteikto projektu spēj īstenot. 

Tika realizēti iedzīvotājiem nozīmīgi un līdzdalību veicinoši 
6 projekti. Galvenās iedzīvotāju veidotās aktivitātes 2016.
gadā vērsa uzmanību uz interesantu brīvā laika pavadīšanu 
pilsētas un novada publiskajā telpā. Tika izveidotas atpūtas 
vietas vecpilsētā, volejbola laukums Vaives pagastā, kā arī 
bērniem un jauniešiem draudzīgas vietas – rotaļu laukumi, 
graffiti mākslas siena u.c.

Projekta iniciatoru, Rīgas Tehniskās 
universitātes Cēsu nodaļas 
darbinieku un draugu, mērķis bija 
izveidot vidi jauniešu izpausmēm, 
vienlaikus iedzīvinot un atverot 
jauniešiem jaunu vietu pilsētā – 
filiāles pagalmu. 
Katram Cēsu novada jaunietim 
un viesim ir iespēja jebkurā brīdī 
doties un paust savu māksliniecisko 
skatījumu, pielietojot ielu mākslas 
metodes. Projekta rezultāts ir 
atvērta publiskā telpa, kas pauž 
Cēsu kā Latvijas kultūras un 
radošuma centra ideju, veidojot 
pilsētvidi kā radošuma vietu. 
Lai īstenotu projekta mērķi un 
atklātu ielu mākslas sienu, ar 
darbnīcu Cēsīs viesojās pazīstamais 
ielu mākslinieks Dainis Rudens, 
vadot ielu mākslas darbnīcu kopā 
ar Cēsu jauniešiem – mākslas skolas 
un vidusskolu audzēkņiem. Tādējādi 
jaunieši guva gan jaunas prasmes, 
gan pārliecību par savām spējām. 
Projekta kopējās izmaksas 999 
eiro, Cēsu novada pašvaldības 
finansējums 650 eiro.
Līdzfinansējumu nodrošināja 
projekta grupas dalībnieku 
personīgie ieguldījumi.

43
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daviņu ii dobumakmens atdzimšana

Kocēnu novada dome neformālo iedzīvotāju iniciatīvu 
grupu projektu konkursu rīko ceturto gadu. Projektu 
konkursa galvenais mērķis ir atbalstīt, motivēt 
un iesaistīt novada iedzīvotājus vienota mērķa 
sasniegšanai, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot 
vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 
Šajā gadā daļa īstenoto iedzīvotāju iniciatīvas projektu 
tika balstīti uz veselīga dzīvesveida veicināšanu, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 
iedzīvotājiem nozīmīgas vides sakopšanu.

Konkursam pieteica 12 projektus, no kuriem atbalstīti tika 10 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits ~ 174
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no paveiktā ~ 6482
pašvaldības finansējums – 5 849 eur,
maksimālā summa vienam projektam – 700 eur. 

Jānis Olmanis
Jānis Dainis
Evija Nagle

Māris Permaņickis
Eva Eglīte

Ilga Kokorēviča
Kristīne Līdaka

iedzīvotāju interešu grupas „Bērzainieši“  
vadītājs atis keziks, interešu grupas sastāvs:  

regīna šalte, Vitauts staņa, antra Paegle,  
edijs Laiviņš, zinta gmizo un ruta kezika.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
Domes priekšsēdētāja vietniece
Izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītāja
Būvvaldes vadītāja
Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece

KoCēnu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Iniciatīvas grupas dalībnieki divu gadu laikā ir attīrījuši 
teritoriju un akmeni no apaugumiem, izveidojuši gājēju 
celiņu līdz Daviņu lielajam akmenim, uzstādījuši tūrisma 
informācijas stendu, atraduši 33 gadus par pazudušu 
uzskatīto Daviņu II dobumakmeni un novietojuši to 
blakus savam „lielajam brālim”.  Daviņu lielais akmens ir 
nozīmīgs Kocēnu novada tūrisma objekts, tas iekļauts 
Vidzemes plānošanas reģiona „Senās kulta vietas – Baltijas 
jūras piekrastes kopīgā identitāte“ tūrisma ceļvedī „Senās 
svētvietas Vidzemē”
Projekta kopējās izmaksas 1  090 eiro, Kocēnu novada 
domes finansējums 700 eiro. Līdzfinansējumu nodrošināja 
Z/S „Atmatas“ un interešu grupas dalībnieku personīgais 
ieguldījums.

Projekta galvenais mērķis ir senās kulta vietas – daviņu 
lielais akmens teritorijas labiekārtošana, tūrisma objekta 
popularizēšana un par pazudušu uzskatītā Daviņu II 
dobumakmens pārvietošana tam paredzētajā vietā. 
Daviņu lielais akmens atrodas Kocēnu novada Bērzaines 
pagastā. Tas ir pirmais šāda veida akmens, kam piešķirts 
pieminekļa statuss.

Par aktīvu atpūtu Rozulā

projektu konkursam tika pieteikti 15 projekti, 
no kuriem atbalstītas tika 9 projektu idejas, bet realizētas 8
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 40 cilvēki
pašvaldības finansējums – 4 000 eur,
maksimālā summa vienam projektam – 500 eur. 

īstenotājs – neformālā grupa „rozulas aktīvisti”, 
vadītāja daiga Hofmane.

Projektā iesaistīti vairāki novada uzņēmēji un jaunieši, 
kas ļāvis projektam piesaistīt būtisku līdzfinansējumu 
(pašvaldības finansējums: 500 eiro, projekta kopējās 
izmaksas 1  262 eiro). Projekts tika iesniegts konkursa 
aktivitātē „Vides un infrastruktūras sakārtošana un 
labiekārtošana”. 

Rozulas ciema, kas ir viens no lielākajiem Pārgaujas 
novada ciemiem Stalbes pagastā, sporta laukumā 
projekta īstenošanas laikā uzstādīti vingrošanas stieņi 
dažādu muskuļu grupu trenēšanai (uzstādītas divas 
iekārtas). Daļēji īstenota ideja par steperi, ko plānots 
uzstādīt 2017.gada pavasarī, jo iekārtas izgatavošanai 
nepieciešams ilgāks.

Kā norāda īstenotāji, tad laikietilpīgākais ir tieši iekārtu 
izgatavošanas un pielāgošanas darbs, lai sadarbojoties 
ar Rozulas jauniešiem, izstrādātu pašu optimālāko 
iekārtu vajadzīgajā izmērā un augstumā. Projekta darbu 
īstenošanā un ar finansiālu atbalstu iesaistījies uzņēmējs 
Raivis Čačs (SIA „RC Profils”).

pārgauJaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:
Hardijs Vents

 Alfs Lapsiņš
Līga Medne

Līga Kārkliņa 
Rudīte Vasile

Dace Ruble
Baiba Zvejniece

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
Domes deputāts
Finanšu nodaļas vadītāja 
Vidzemes lauku partnerības „Brasla“ izpilddirektore
Attīstības plānošanas nodaļa – Tūrisma organizatore
Attīstības plānošanas nodaļa – Teritorijas plānotāja
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja  

Projekta rezultātā ir apgūta un sakopta vēl viena 
sporta laukuma daļa, kas dod iespēju dažādot aktīvo 
atpūtu Rozulā. Galvenā atziņa – jābūt gataviem uz 
neparedzētiem pavērsieniem un izdevumiem projekta 
īstenošanā! 

Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā 
2016.gadā īstenotas arī citas projektu idejas: 
•	 Hokeja vārtu iegāde Auciema hokeja laukumam, 

īstenotājs: neformālā grupa „Sporta fani”, 
•	 Vilkābeļu dzīvžoga izveidošana pie Ruckas ezera, 

biedrība „Ruckas viļņi”, 
•	 Aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes 

uzlabošanai ārpus telpām vides mainīgajos  
apstākļos, biedrība „Free Wind Archers“ (loku šāvēji), 

•	 Labierīcību (WC) izveide un ierīkošana Raiskuma 
ezera krastā, neformālā grupa „Ezerkalni”, 

•	 Volejbola laukuma izveide Stalbes vidusskolas 
struktūrvienības teritorijā, neformālā grupa 
„Auciems”, 

•	 Informatīvās kartes izveide un uzstādīšana pie 
Gaujas, kā arī izglītojošs pasākums dažādām vecuma 
grupām „Veselā miesā vesels gars”, neformālā grupa 
„Vienmēr aktīvas”.
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komforts un tīrība  
niniera ezera krastos

2016.gadā jau trešo reizi notika Mazo projektu 
konkurss. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 
sastādīja 3500 eiro, maksimālais finansējums vienam 
projektam – 700 eiro. Tika iesniegtas trīs projektu 
idejas, bet kā atbilstoši Nolikumam tika apstiprināti 
divi projekta iesniegumi par kopējo summu 1400 eiro. 
Rezultātā Priekuļu pagastā pie Niniera ezera ir 
labiekārtota iedzīvotāju iecienīta atpūtas zona un 
uzlabots rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas. 
Paldies uzņēmīgajiem aktīvistiem ar kuru palīdzību 
veidojam savu vidi pievilcīgāku.

Konkursam pieteica 3 projektus, no kuriem atbalstīti tika 2 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits  –10
pašvaldības finansējums – 1400 eur, 
maksimālā summa vienam projektam – 700 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums  – 222 eur.

Vineta Lapsele

Elīna Stapulone
Dace Kalniņa
Gvido Sabulis

Benita Sausiņa
Elīna Tilaka

īstenotājs – niniera atbalstītāji – neformālā grupa,  
projekta vadītājs Juris Čeičs.

Projektā iesaistīto iedzīvotāju mērķis – labiekārtot atpūtas 
vietu pie Niniera ezera. Projekta rezultātā ir uzstādīti četri 
koka soli un sešas koka atkritumu urnas.

Jautāts, kā radās ideja labiekārtot Niniera ezera apkārtni, 
idejas īstenotājs J.Čeičs teic: „Jau vairākus gadus dzīvojot 
blakus Niniera ezeram, ir izveidojusies tāda kā piederības 

Pašvaldības projektu vadītāja
Domes deputāte
Domes deputāte
Domes deputāts
Liepas kultūras nama vadītāja
Pašvaldības tūrisma speciāliste

prIeKuļu  noVadS projektu vērtēšanas komisija:

sajūta šai vietai. Un tāpat kā mājās, arī vietā kur Tu dzīvo 
un uzturas Tavi bērni, gribas, lai tā ir tīra, sakārtota un 
pievilcīga arī ciemiņiem. Savākt domubiedru grupu nebija 
grūti. Kad pastāstīju par ideju kaimiņiem (majakokos.lv), 
tad tie uzreiz piekrita idejas realizācijai, un nācās tikai 
uzrakstīt un iesniegt projektu.“ 

J.Čeičs pozitīvi vērtē šāda veida konkursu: „Maldīgs 
ir uzskats, ka, ja es maksāju nodokļus, tad valstij vai 
pašvaldībai par visu ir jārūpējas. Ir skaidrs, ka vietējai 
pārvaldei nav tādu resursu, lai izpētītu katru vietu, 
uzklausītu un izpildītu visu vēlmes. Šajā gadījumā, 
pašvaldībai ir resursi, kurus uz konkrētiem noteikumiem 
tā gatava dot, lai iedzīvotājs pats piedalās kaut kādu 
problēmu zonu sakārtošanā. Tā ir apsveicama iniciatīva un 
arī uzticēšanās savam novada iedzīvotājiem.”

Pareizi nūjo, esi vesels un priecīgs

Raunas novadā, šajā periodā tika atbalstīti un arī veiksmīgi 
īstenoti četri projekti: 
1. Iedzīvotāju grupas „Prieks bērniem“ projekts Bērnu 

laukums, kur vairāku daudzdzīvokļu namu zaļajā zonā 
tika izveidots bērnu laukums ar smilšu kasti, šūpolēm un 
aktivitāšu mājiņu. 

2. Biedrības „Sporta klubs EJ“ projekts Mototrases 
atdzimšana Drustos – turpinājums, kur tiek veikti 
mototrases atjaunošanas un labiekārtošanas darbi 
jau vairāku gadu garumā, iesaistot aktīvus pagasta 
iedzīvotājus. 

projektu konkursam pieteica 6 projektus, no kuriem tika atbalstīti 4
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vismaz 35 cilvēki
pašvaldības finansējums – 2337 eur, 
maksimālā summa vienam projektam 700 eur. 

Nodobinājums reLd diakonijas dienas centrs 
žēlsirdība kā vienu no daudzajām iedzīvotāju 
izglītošanas un aktivizēšanas formām nūjošanu vēlējās 
ietvert ikdienas aktivitāšu sarakstā, uzņemoties iniciatīvu 
organizējot pareizas nūjošanas apmācību, īpašo nūju 
ilgtermiņa nomu un nūjotāju aktivitāšu vadību. 
Projekta auditorija pārsvarā bija vecāka gadagājuma 
cilvēki – pirmspensijas un pensijas vecumā, bet 
nodarbības apmeklēja arī jaunāki ļaudis.
īpašo nūju pieejamība, nododot tās lietošanā, ir 
palielinājusi aktīvā un veselīgā dzīvesveida piekritēju 
skaitu Raunas pagastā. Nūjotājiem svaigā gaisā 
uzlabojusies ne tikai fiziskā pašsajūta, bet arī pieaugusi 
savstarpējā komunikācija un sadraudzība, gūtas tikai 
pozitīvas emocijas. Prieks, ka nūjotāji savās pastaigās 
aktīvāk izmanto Veselības taku un citas Raunas skaistākās 
vietas, kas ir piemērotas šādām aktivitātēm.
Nākotnē plānoti regulāri nujošanas pārgājieni un 
piedalīšanās nūjotāju pasākumos ārpus Raunas.

raunaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Linda Zūdiņa-Sivko 
Linda Kručāne

Anita Lubūze
Aivars Damroze 

Uldis Kalniņš
Aleksandrs Katiševs 

Līga Salmane 

Raunas novada domes izpilddirektore
Kultūras pasākumu organizatore
Domes deputāte, daiļdārzniece
Domes deputāts, Gatartas pansionāta direktors
Domes deputāts, uzņēmējs
Domes deputāts
Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante, projekta koordinatore

3. Iedzīvotāju grupas „Vietējās meitenes“ projekts 
Pārmaiņu vējš, kur tika pašu spēkiem darināti skatuves 
tērpi Drustu vokālajam ansamblim.  

4. Nodibinājuma „RELD diakonijas Dienas centrs 
Žēlsirdība“ projekts Pareizi nūjo, esi vesels un priecīgs 
ir izvirzīts kā novada labākais projekts.

Ceru, ka jau ir prātā nākamie projekti, kurus 
īstenot un, iespējams, ir kāda pavisam 

neordināra ideja, kas tā vien gaida,  
lai ķertos pie tās klāt!

Prieks, ka novadā ir darbīgi un vienoti ļaudis,  
kuri var likt savu enerģiju un resursus kopā, 

lai vienotos kopīgā darbā un uzlabotu  
mūsu visu dzīves vidi. 
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nodarbību un atpūtas vieta  
nometnēm Paipusos

Rūjienas novada pašvaldība projektu konkursu 
„Iedzīvotāji veido vidi“ rīko ceturto gadu. Projektu 
konkursa mērķis ir veicināt Rūjienas novada 
iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un vietējās 
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
•	 Teritorijas labiekārtošanas darbi Rūjienas 

novada Ipiķu pagasta „eglītēs“ - Pilnveidots 
kultūrvēsturisks objekts – igauņu mitologa 
R.Seppa memoriālajā māja „Eglītes“ Rūjienas 
novadā Ipiķu pagastā tika veikta ēkas fasādes 
atkārtota krāsošana, teritorijas labiekārtošanas 
un apzaļumošanas darbi. 

•	 Labiekārtosim Rūjienas baznīcas apkārtni! - 
Uzstādīti trīs soliņi un atkritumu urna, iekārtotas 
puķu dobes un uzstādīta pastkastīte iedzīvotāju 
ziņām pie Rūjienas Sv.Bērtuļa baznīcas. 

Konkursam pieteica 8 projektus, no kuriem atbalstīti tika 7 projekti
pašvaldības finansējums – 4 500 eur,
maksimālā summa vienam projektam – 500 eur.

Dairis Lācis
Santa Voitehoviča 

Baiba Auniņa 

Ieva Zemīte

rūJIenaS  noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Projekta koordinatore ineta Bole. 
Projekta mērķis – uzlabot bērnu nometņu vietu 
Paipusu muižā, kur vasaras nometnēs pamatā darbojas 
Rūjienas novada bērni. Projekta ietvaros pašiem aktīvi 
līdzdarbojoties, uzbūvēti seši galdi un izveidota skatuve, 
kurai uzstādīts jumts.

•	 Par sausām drēbēm – Atjaunota novecojoša, 
mājas iedzīvotājiem svarīga, veļas žāvētava. 
Atjaunotā veļas žāvētava veido sakoptu skatu 
Rūjienas centra apkārtnē. 

•	 Jeru pagasta endzeles ezeriņa labiekārtošana- 
Uzlabota ezeriņa apkārtne, uztādīti soli, laipa, 
atjaunota tualete un labiekārtota ugunskura 
vieta, kur uzstādīts jauns statīvs zupas katlam.

•	 Zaļi dzīvojam zaļā pilsētā – Uzstādīts karoga 
masts Viestura ielas 11a mājai, kas priecē pašus 
iedzīvotājus un viesus.

•	 Aktīvs bērns – Laimīgs bērns – Rūjienas pilsētas 
Rīgas ielas 61 pagalmā no jauna izveidots bērnu 
rotaļu laukums, kuru izmanto apkārtnes bērni.

Palsmanes luterāņu baznīcas 
arhitektoniski mākslinieciskā 

inventarizācija

Nevalstiskās organizācijas bija sagatavojušas projektus dažādās 
jomās gan sporta, gan kultūras, gan sociālo jautājumu risināšanā. 
Visi 2015.gadā pieteiktie projekti tika atbalstīti. 
Konkursa nolikums paredz, ka nevalstiskā organizācija var saņemt 
līdz 30% līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 1000 eiro. 
2016.gadā Smiltenes novada domes rīkotajā projektu konkursā, 
kas notika divās kārtās – pavasarī un rudenī, tika saņemti 10 projektu 
līdzfinansēšanas pieteikumi, kuri visi tiks īstenoti 2017.gadā.

Konkursam tika pieteikti un atbalstīti 6 projekti, no kuriem īstenoti 4 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits  –17
pašvaldības finansējums – 2 612 eur, 
maksimālā summa vienam projektam – 1 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums  – 4 733 eur.

Andris Lapiņš

īstenotājs - Palsmanes ev. lut. draudze, 
Projekta vadītāja – ināra Līkuma

Projekta mērķis – Palsmanes luterāņu baznīcas 
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, 
lai nākotnē varētu veikt nepieciešamos 
darbus ēkas saglabāšanai, savukārt projekta 
mērķis ilgtermiņā ir saglabāt un aizsargāt 
kultūrvēsturiskās vērtības. 
Palsmanes luterāņu baznīca celta 1817.gadā un 
tā ir klasicisma astoņstūra formas mūra ēka ar 
zvanu torni vienā malā. Baznīca ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, tajā atrodas ērģeles, 
kas ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. 

Kultūras pārvaldes pārstāvis
Izglītības pārvaldes pārstāvis
Sociālā dienesta pārstāvis
Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis
Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas pārstāvis

Pašvaldības projektu vadītājs

SmIlteneS  noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Šoreiz vēlamies izcelt projektu, kas tika pieteikts  
2015.gadā, bet īstenots 2016.gadā – 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Zemes lietu speciāliste
Sociālā darbiniece ar ģimeni un bērniem

Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Projekta īstenošanas laikā Palsmanes luterāņu 
baznīcai tika veikta baznīcas būvvēstures 
izpēte, vēsturisko ziņu analīze un vēsturisko 
grafisko materiālu apkopojums. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 2155 eiro. 
Valsts Kultūrkapitāla Fonda līdzfinansējums 
1500 eiro apmērā un Smiltenes novada 
pašvaldības atbalsts 646 eiro apmērā. 

Šogad  
Palsmanes  

luterāņu baznīcai  
200  gadu  jubileja!
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 daudzdzīvokļu namu pagalma 
labiekārtošana

Četrām projektu grupām finansējums tika piešķirts pilnā 
apjomā, bet vienai - daļējā apjomā.
Apbalvotā projekta komanda ir labiekārtojusi 
daudzdzīvokļu namu pagalmu un radījusi bērniem 
labvēlīgu vidi Jērcēnos, projekta aktivitātēs piesaistot arī 
vietējos iedzīvotājus.  
Pārējo projektu rezultāti:
•	 Strenču vidusskolas hokeja laukuma abos galos 

uzstādīti dzelzs tīkli, tādējādi radot drošu vidi un 
samazinot spēles pārtraukumus;

•	 Strenču basketbola komandai izgatavoti jauni 
formas tērpi Strenču novada krāsās;

projektu konkursam tika pieteikti 6 projekti, no kuriem atbalstīti tika 5 projekti
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās  105  cilvēki
pašvaldības finansējums – 1 946 eur, 
maksimālā summa vienam projektam –500 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums  – 250,69 eur.

Iveta Ence
Liene Krūmiņa
Zaiga Rožlapa

Kristīne Lāce

 īstenotājs – biedrība „esam JĒrCĒniem”.
Projekta mērķis – nodrošināt Jērcēnu daudzdzīvokļu 
namu mazajiem iedzīvotājiem sakārtotu un drošu 
vidi rotaļām brīvā dabā. Rezultātā ir uzstādīti rotaļu 
elementi – tornītis ar slidkalniņu, laipa un bērnu rotaļu 
mājiņa. Vecās metāla līdzsvara šūpoles tika salabotas, 
iztaisnotas, noslīpētas, pārkrāsotas un uzstādītas no jauna. 
Noslīpēti iepriekš būvēto šūpoļu balsti un apstrādāti ar 
tekstūrdekoru. Lai vecākās paaudzes iedzīvotājiem būtu 
vieta, kur atpūsties, atjaunoti pagalma soliņi - izrakti 
vecie betona pamati un demontētas satrupējušās koka 
daļas. Veikti arī dažādi papildus darbi, lai pagalms kļūtu 
pievilcīgāks – iztīrīti betona plākšņu celiņi, ierīkotas un 
mulčētas apdobes pagalma ceriņiem, iestādīts jasmīns. 
Projekta īstenošanā piedalījās biedrības biedri un 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji. Pagalms nu kļuvis par 
iecienītu pulcēšanās vietu jaunajiem vecākiem ar bērniem. 
Labprāt pagalmā viesojas arī apkārtējo māju bērni 
un ciemiņi no citām ciemata mājām. Paveiktais darbs 
ir  pieteikts ZAAO vides iniciatīvai 100 darbi Latvijai. 
Projekta īstenošanas rezultātā irguvēji ir visu paaudžu 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji – bērni, vecāki, vecvecāki 
un arī viņu ciemiņi, kuri brīvdienas pavada viesojoties pie 
saviem radiniekiem. Ieguvēja ir arī novada pašvaldība, 
kuras pienākumos ietilpst rūpēties par vides sakoptību, jo 
daudzdzīvokļu namos ir arī pašvaldībai piederoši dzīvokļi. 

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
Izglītības, kultūras un sporta speciāliste
Domes deputāte

Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste -  
starptautisko projektu vadītāja

Strenču noVadS projektu vērtēšanas komisija:

•	 Pie Plāņu tautas nama papildināta esošā atpūtas 
vieta ar izveidotu ugunskura un svētku pusdienu 
ieturēšanas vietu; 

•	 Strenču evaņģēliski luteriskajai baznīcai iegādāta 
un uzstādīta mobilā tualete, tādējādi garantējot 
higiēnas prasībām atbilstošu vidi baznīcas 
apmeklētājiem.

No projektu grupām saņemti atzinīgi vārdi  
par pašvaldības atbalstu viņu ideju realizēšanai.  

Vērtēšanas komisija izsaka pateicību visiem  
projektu īstenotājiem, kuri aktīvi iesaistījās savas 
apkārtējās vides uzlabošanā un novada attīstībā!

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

koCĒnu noVads
aktivitātes bērniem un pusaudžiem iniciatīvas grupa endija Pazāne 5

Jāņa staļislavas rozes atgriešanās (2.solis) mēs savam novadam ineta amoliņa 6

zilākalna sporta telpu labiekārtošana un inventāra iegāde neformālā jauniešu grupa „starts” katrīna šelkovska 10

Veļas žāvētavas atjaunošana kocēnu ciemā
iedzīvotāju iniciatīvas grupa  

„alejas ielas iedzīvotāji”
elīna upīte 5

dauguļu sports dauguļu iniciatīvas grupa santa rumba 7

saules laiks rubenē Biedrība „Vecāki rubenes pamatskolai” ivars Ādamsons 3

daviņu ii dobumakmens atdzimšana iedzīvotāju interešu grupa „Bērzainieši” atis keziks 7

aktīvā Vaidavas izglītības biedrība 2016 Biedrība „Vaidavas izglītības biedrība” zeltīte kaviere 5

esi kustīgs un  vesels
Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku 

neformālā grupa
sintija grīnvalde 8

Video stabilizatora iegāde, jaunu pakalpojumu nodrošināšanai Biedrība „uga records” uģis raibacis 2

PĀrgauJas noVads
Par aktīvu atpūtu rozulā „rozulas aktīvisti”

Hokeja vārtu iegāde auciema hokeja laukumam „sporta fani”

Vilkābeļu dzīvžoga izveidošana pie ruckas ezera Biedrība „ruckas viļņi”

aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes uzlabošanai ārpus telpām  
vides mainīgajos apstākļos

Biedrība „Free Wind archers”

Labierīcību (WC) izveide un ierīkošana raiskuma ezera krastā neformālā grupa „ezerkalni”

Volejbola laukuma izveide stalbes vidusskolas struktūrvienības teritorijā neformālā grupa „auciems”

informatīvās kartes izveide un uzstādīšana pie gaujas, kā arī izglītojošs 
pasākums dažādām vecuma grupām „Veselā miesā vesels gars“ neformālā grupa „Vienmēr aktīvas”

Priekuļu noVads
Bērnu laukums Cēsu prospektā 11 Biedrība „Cēsu prospekts 11” aivars švēders 5

komforts un tīrība niniera ezera krastos grupa „niniera atbalstītāji” Juris Čeičs 10

raunas noVads

Pareizi nūjo, esi vesels un priecīgs nodobinājums „reLd diakonijas  
dienas centrs „žēlsirdība”” alda raiskuma 3

mototrases atdzimšana drustos – turpinājums Biedrība „sporta klubs eJ” egons kļaviņš 10

Bērnu laukums iedzīvotāju grupa „Prieks bērniem” dana zariņa 5

Pārmaiņu vējš iedzīvotāju grupa „Vietējās meitenes” inga Pērkone 5

rŪJienas noVads
Par sausām drēbēm iniciatīvas grupa „motivēti iedzīvotāji” inga dreimane

aktīvs bērns – Laimīgs bērns domāsim par bērna labklājību ziedonis reinis

Jeru pagasta endzeles ezeriņa labiekārtošana Jeru pagasta iedzīvotāju grupa kristaps abramovs

nodarbību un atpūtas vieta nometnēm Paipusos iedzīvotāju iniciatīvas grupa ineta Bole

zaļi dzīvojam zaļā pilsētā Viestura ielas 11a mājas iedzīvotāji artis deksnis

Teritorijas labiekārtošanas darbi rūjienas novada ipiķu pagasta „eglītēs” iedzīvotāju iniciatīvas grupa mairis Čukurs

Labiekārtosim rūjienas baznīcas apkārtni! sv.Bērtuļa draudzes atbalstītāji Laima  
studenkova-Jolkina

smiLTenes noVads
Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Palsmanes ev.lut. draudze ināra Līkuma 2

sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Biedrība „aTBaLsTs cilvēkiem  
ar īpašām vajadzībām” diāna Vītola 5

radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Biedrība „aTBaLsTs cilvēkiem  
ar īpašām vajadzībām” diāna Vītola 5

ieklausies un sadzirdi Lauku iedzīvotāju sadarbības  
apvienība „Variņi“ ilze Jaunpetroviča 5

sTrenČu noVads
daudzdzīvokļu namu pagalma labiekārtošana Biedrība „esam JĒrCĒniem” Jānis ziediņš 5

Pārvietojamās tualetes iegāde strenču evaņģēliski luteriskai baznīcai strenču evaņģēliski luteriskā draudze ilze Bičevska 4

strenču vidusskolas hokeja laukuma labiekārtošana iedzīvotāju grupa „Hokejs strenčos” gatis Brūvelis 5

Formas tērpu izgatavošana strenču basketbola komandai Basketbola komanda „strenči” simona kalniņa 4

kūru gaišu uguntiņu, lai sanāca ciema ļaudis Biedrība „kāre” rita zeltīte Treisnere 4
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Zemgales plānošanas reģions

Vecumnieku novads 
kurmenes Parks

Zemgales 
plānošanas reģions BauSKaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

projektu konkursam tika pieteikti 22 projekti, no kuriem atbalstīti 11 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 48
pašvaldības finansējums: 10 000 eur, 
maksimālā summa vienam projektam – 1 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums –5 761 eur.

Andrejs Podnieks
Ieva Šomina

Zane Gorškova

Jolanta Kalinka

Bauskas novada domes 
Darba aizsardzības galvenais speciālists 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja  
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

muzicē un priecīgs audz

Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi aktīvi līdzdarboties novada 
attīstībā, 2016.gadā pašvaldība organizēja projektu 
konkursu ar mērķi veicināt sabiedriski nozīmīgu projektu 
īstenošanu, kas uzlabotu dzīves kvalitāti novada 
iedzīvotājiem un veicinātu pašvaldības, nevalstisko 
organizāciju un uzņēmēju sadarbību.

Konkursa pamatā ir ideja: pašvaldība finansiāli atbalsta 
tās iedzīvotāju grupas, kuras ir gatavas ieguldīt laiku un 
darbu, lai uzlabotu savu apkārtējo vidi. 

Pašvaldības finansiālais atbalsts mudina cilvēkus realizēt 
savus sapņus un īstenot ieceres. Nelielais „grantu“ konkurss 
parāda, cik daudz cilvēki spēj paveikt ar nelielu pašvaldības 
finansējumu, bet lielu pašieguldījumu – darbu, laiku, 
materiāliem un citiem pašu sagādātiem resursiem. 

Projektu konkurss „Mēs savam novadam“ ir Nīderlandes 
fonda KNHM iedibinātās iniciatīvas turpinājums. Tā 
ietvaros no 2012.-2014.gadam Bauskas novadā tika 
īstenotas 59 iniciatīvas par kopējo summu 45 000 eiro.

Bauskas mūzikas skolas vecāku biedrība „Bauskai un 
mūzikai”, apvienojot pašvaldības un privātu ziedotāju 
finanšu līdzekļus, projektā iegādājās dažādus profesionālus 
ritmikas instrumentus – alta un soprāna ksilofonu, kongu, 
vālītes un citus instrumentus. 
Instrumenti izmaksāja teju 2 400 eiro. Lielākā daļa no 
izdevumiem tika segti no saziedotajiem līdzekļiem.

Bērnu rotaļu un atpūtas laukums  
īslīces pagasta Bērzu ciemā

Ciemā dzīvo ap 350 iedzīvotāju. Tā centrā atrodas divi 
daudzdzīvokļu nami, kuros mīt 46 ģimenes ar vairāk kā 20 
bērniem. Tomēr to tuvumā nebija neviena rotaļu laukuma. 
Pirms 30 gadiem, kad celtas mājas, tika izveidots spēļu 
laukums ar šūpolēm un smilšu kasti, bet laika gaitā tas 
nolietojās un kļuva bīstams bērnu drošībai. 
Māju iedzīvotāji sagatavoja projekta pieteikumu, par 
projektā piešķirtajiem līdzekļiem iegādājās – materiālus 
rotaļu laukuma konstrukcijām, rīkoja talku vietas 
sagatavošanai, paši izgatavoja un uzstādīja šūpoles, tornīti 
ar slidkalniņu, soliņus, galdu, līdzsvara baļķi un vides 
elementus rotaļām. Laukuma atklāšanai tika sarīkoti svētki 
visām Bērzu ciemā dzīvojošajām ģimenēm ar bērniem. 
Lai realizētu projektu, atsaucās ne tikai vietējie iedzīvotāji, 
bet arī uzņēmēji, neatsakot palīdzību koku konstrukciju 
izgatavošanā, metināšanas darbos un transportēšanas 
pakalpojumos.
Pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas ir tapuši bērnu rotaļu un 
atpūtas laukuma lietošanas nosacījumi, kas ļaus pašu 
veikumu saglabāt vismaz nākamos pārdesmit gadus. 
Kopējās projekta izmaksas 1 694 eiro.

Brunavas sv.Jāņa kristītāja  
romas katoļu baznīcas un  

zvanu torņa fasādes atjaunošana
2016.gadā jaunā krāšņumā ir atdzimusi Brunavas Sv.Jāņa 
Kristītāja Romas katoļu baznīca. Projektā baznīcas draudze 
par 1000 eiro iegādājusies krāsu un par saviem līdzekļiem 
izīrējusi pacēlāju. Rezultātā ir atjaunota baznīcas ēka un 
zvanu torņa fasāde. Tajā atrodas 18.gadsimta altāri un 
18.gadsimta beigās darināta lustra, kuri ir kultūrvēsturiski 
pieminekļi. 

krustpils novads
dzirkaļu PiLskaLna 
informatīvā stenda un 

norāžu izgatavošana un 
atjaunošana

krustpils novads
PŪČu Takas 

izveide krustpils 
novada medņos

Tērvetes novads
mĒs esam šeiT! 
 ceļa norādes uz  

mājražotāju 
saimniecībām

Veicināšanas balvām izvirzīti 3 projekti:

ozolnieku novads 
Laivu ceļš ozoLnieki

ozolnieku novads 
saLgaLes Loms

Zemgales reģionā ir 20 novadi, no 
tiem 9 novadi ir SDL biedri - Auces, 
Dobeles, Jēkabpils, Rundāles, Salas, 
Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un 
Viesītes novadi. No tiem šajā gadā 
SDL projektu īstenošanā iesaistījušies 
četri - Rundāles, Tērvetes, Vecumnieku 
un Viesītes novadi. 

Par pašvaldības līdzfinansētajiem un 
iedzīvotāju īstenotajiem iniciatīvas 
projektiem informēt tiek aicinātas 
visas Zemgales reģiona pašvaldības, 
dodot iespēju labākajiem projektiem 
piedalīties reģionālajā vērtēšanā, 
saņemt apbalvojumus un palepoties 
par paveikto aiz novada robežām. 

2016.gadā Zemgales reģionā SDL 
ietvaros projektus īstenoja vēl sešas 
pašvaldības – Bauskas, Iecavas, 
Jelgavas, Krustpils, Ozolnieku un 
Pļaviņu novadi. 
Kopumā visos novados realizēti 
116 projekti. Šogad Zemgalē īpaši 
vēlējāmies atzīmēt šos projektus:
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Zemgales plānošanas reģions

IeCaVaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

projektu konkursam tika pieteikti 9 projekti, no kuriem atbalstīti 8 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 82
pašvaldības finansējums: 6 620 eur, 
maksimālā summa vienam projektam – 850 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums –2 538 eur.

Jānis Pelsis
Ina Eiduka

Indra Latviete 
Jurina Leite 

Sarmīte Avota

Sintija Kalēja

Iecavas novada domes priekšsēdētājs 
Iecavas novada domes iekšējā auditore 
Iecavas novada domes finanšu nodaļas vadītāja
sabiedrības pārstāve 
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība“ dārzkopības speciāliste  

Iecavas novada Domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore 

katram auto sava vieta

Jau trešo gadu pēc kārtas pašvaldības budžetā tiek 
paredzēti līdzekļi iedzīvotāju ideju realizācijai. 2016.gadā 
bija paredzēti līdzekļi 8500 eiro apmērā 10 iedzīvotāju 
projektu realizēšanai. 

Iedzīvotāji bija sarosījušies – tika iesniegti deviņi projektu 
pieteikumi, no kuriem atbalstīti astoņi. Izstrādājot projektu 
pieteikumus un realizējot projektus novada aktīvie 
iedzīvotāji izmanto iespēju uzlabot dzīves kvalitāti un vidi 
ne tikai sev, bet arī saviem līdzcilvēkiem.

Dzīvojamās mājas Ozolu ielā 3 projektā „Katram auto sava 
vieta“ izveidots automašīnu stāvlaukums pie dzīvojamās 
mājas. Papildus pašvaldības finansējumam bija 
nepieciešams ieguldīt vēl 800 eiro. Šo summu savākuši 
tie mājas iedzīvotāji, kuri izmanto stāvlaukumu. Jaunajā 
stāvvietā vienlaikus iespējams novietot 22 automašīnas. 
Stāvlaukumu varēs izmanot ne tikai mājas iedzīvotāji, 
bet arī tuvējās  pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu 
vecāki.
Projekta realizācijas gaitā par pašvaldības līdzekļiem 
nomainīti vecie apgaismes stabi un pavasarī plānots 
izveidot apstādījumus. Projekta kopējās izmaksas 1633 
eiro, pašvaldības finansējums 850 eiro. 

Taka mūsu mājai

Dzīvojamās mājas Ozolu ielā 3, Iecavā, aktīvie iedzīvotāji 
konkursam iesniedza divus projektus. Projekta „Taka 
mūsu mājai“ ietvaros renovēts gājēju celiņa segums pie 
daudzdzīvokļu mājas. Projekta realizētāji stāsta, ka darbos 
iesaistījušies teju visi mājas iedzīvotāji. Finansiāli apjomīgo 
projektu izdevies realizēt, papildus ieguldot līdzkļus no 
mājas fonda uzkrājuma - gandrīz 900 eiro. 

Mājas Sila ielā 14 pagrabā ierīkotas telpas atpūtai  un 
sportiskām aktivitātēm. Projekta kopējās izmaksas 1000 
eiro, pašvaldības finansējums 850 eiro. Projekta realizācijā 
piedalījās 14 mājas iedzīvotāji. Sasniegtais rezultāts 
pilnībā atbilst plānotajam un iecerētajam. 
Iedzīvotājiem un to bērniem būs iespēja atpūsties un 
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Nelabvēlīgos laika 
apstākļos, kad laukā nav iespējams atrasties telpas aktīvi  
izmanto bērni. Arī citi mājas iedzīvotāji labprāt pulcējas 
mājas sapulcēs, izmanto gan vingrošanai, gan citām 
sabiedriskajām aktivitātēm.

augam stipri Birzītes krastos

projektu konkursam tika pieteikti 26 projekti, no kuriem atbalstīti 22 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 110
pašvaldības finansējums: 13 000 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 7 482 eur.

īstenotājs – dks „Birzītes 97“
Projekts, kas popularizē aktīvu dzīvesveidu, novērtēts kā 
viens no labākajiem 2016.gada konkursā „Mēs – savai videi“.

Glūdas pagasta biedrības pārstāvis Artis Koško stāsta, 
ka konkursā piedalījās, lai turpinātu 2015.gadā iesākto 
tuvējās apkārtnes labiekārtošanu, kad tika izveidots  
volejbola laukums un uzstādītas šūpoles bērniem. 
Projekta ieceri – atpūtas zonā uzstādīt āra trenažierus, 
ieteica tuvējā apkaimē dzīvojošie jaunieši, jo daļa no 
viņiem brauca  trenēties uz pilsētu.

Tā tapa pievilkšanās stieņi, līdztekas, kāpelēšanas rīks 
un trošu ceļš. „Es gan biju gaidījis lielāku atsaucību, bet 
pārsvarā iesaistījās tie paši, kas pagājušajā reizē, jaunu 
palīgu bija maz. 

JelgaVaS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Līga Lonerte
Ilze Vītola

Inese Cinovska
Daiga Simsone

Inese Skromane

Attīstības nodaļas vadītāja 
Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece 
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece 
Attīstības nodaļas Nevalstisko organizāciju 
atbalsta projektu vadītāja 

Attīstības nodaļas projektu vadītāja, Biedrības „Iepazīsim sevi“ vadītāja 

Darbi arī gāja ļoti lēni, jo daudz ko darīju viens, piemēram, 
visas detaļas, ko vajadzēja sametināt, metināju viens, jo 
citiem nebija tādu prasmju. Laukuma labiekārtošanas 
otro kārtu pabeidzām tikai septembrī,“ stāsta A.Koško. 
Tomēr, kad viss izdarīts, iedzīvotāju interese par jaunajiem 
elementiem esot liela – trošu ceļš jaunāko iedzīvotāju vidū 
ir pieprasīts pat ziemā. A.Koško piebilst, ka darbi paveikti 
tik veiksmīgi, ka izdevies ietaupīt līdzekļus, kas izmantoti, 
lai laukumā nodrošinātu apgaismojumu. „Uzstādījām trīs 
nelielus prožektorus ar saules baterijām, kas darbojas pēc 
līdzīga principa kā dārza lampas – uz kustības sensoriem – 
un ieslēdzas tikai tad, kad tuvumā kāds ir. Gaisma gan nav 
pārāk spoža, bet, lai redzētu, kur katrs atrodas, pietiek,“ 
norāda projekta iniciators.

Projekta kopējās izmaksas  - 1737 eiro, pašvaldības 
finansējums - 850 eiro. Darba grupas vadītājs Andris 
Simins un Aleksandrs Grigorjevs plāno piedalīties arī 
turpmāk pašvaldības izsludinātajos projektos.

 sakopta vide –  
apmierināti iedzīvotāji

Jelgavas novada pašvaldības finansētajā un biedrības 
„Iepazīsim sevi“ organizētajā projektu konkursā Mēs 
savai videi – 2016 tika atbalstīti 22 no iesniegtajiem 26 
projektiem.  

Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa saka lielu 
paldies visiem projekta iesniedzējiem par ieguldīto darbu. 
Jāteic, ka šoreiz pretendentu bija daudz, Tā kā finansējuma 
apmērs bija ierobežots, tad diemžēl visi atbalstu neieguva. 

Projektu konkursa mērķis – sniegt pozitīvu ieguldījumu 
apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, 
veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves 
vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā 
darbā. 

Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija ir veikusi detalizētu 
iepazīšanos ar projektu pieteikumiem, izskatījusi to 
aktualitāti un lietderīgumu.  

Vairāki ideju pieteikumi, kas nesaņēma finansējumu, 
ņemot vērā to pozitīvo ieguldījumu vietējās sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, komisija izlēma iekļaut 
Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada Investīciju plānā. 
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Pūču takas izveide  
krustpils novada medņos

projektu konkursam pieteica 21 projektu, no kuriem tika atbalstīti  14 projekti 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās vismaz 889 cilvēki
pašvaldības finansējums – 7 949 eur, 
Iedzīvotāju līdzfinansējums –1 172 eur.

Krustpils novada Medņos biedrības „Ungurmuiža“ biedri 
kopā ar novada iedzīvotājiem un viesiem 2016.g. augustā 
atklāja Pūču taku, kas izveidota Liepenes pamatskolas 
teritorijā. Taku rotā gan no ziediem, gan koka veidotas 
pūces, koka sēnes, soliņi, kāpšļu joslas un spēles bērniem. 
Takas sākumdaļā novietots koka uzraksts, bet vidusdaļā 
- informatīvs stends par pūcēm. Veidojot pūču taku, 
uzmūrēts arī āra pavards, lai pasākumu laikā uz uguns 
būtu iespējams pagatavot zupu vai kādu citu ēdienu. 

KruStpIlS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Kārlis Pabērzs
Raivis Ragainis

Dzintars Skalbe
Irīna Lauva

Pēteris Gravāns
Ludmila Bērziņa

Vita Salmiņa 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs  
Pašvaldības izpilddirektors 
Domes deputāts 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja 
Domes deputāts 
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes speciāliste  
Pašvaldības iepirkumu speciāliste

„Pūču takas ideja radās pavasarī, kad biedrībām bija 
iespēja iesniegt savus projektus Krustpils novada 
pašvaldības konkursā finansējuma piesaistei. Domājām, 
kā mēs varētu padarīt Liepenes skolas apkārtni vēl 
aizraujošāku bērniem un nonācām pie secinājuma, ka 
jāveido taka. Latvijā ir dažādas takas, bet par pūču taku 
nekas nebija dzirdēts, savukārt Liepenes skolas apkārtnē 
savulaik ir mitinājušās pūces. Kad nonācām pie idejas, 
sākām plānot aktivitātes, ko liksim šajā takā,“ stāsta 
biedrības valdes priekšsēdētāja Aija Prokofjeva.
Savukārt biedrības valdes locekle Elīna Serkova uzsver, 
ka visas biedrības aktivitātes vērstas uz vides sakārtošanu 
ap Liepenes pamatskolas ēku. „Mēs cenšamies Krustpils 
novada Medņos radīt tādu vidi, lai mums pašiem būtu 
patīkami te dzīvot - pieaugušajiem priecāties par vides 
objektiem, izmantot skolas sporta laukumu, bērniem 
- ik gadu priecāties par jauniem rotaļu objektiem, bet 
novada iedzīvotājiem un viesiem no citurienes - vēlme 
pie mums atbraukt.”

Jau sesto gadu pašvaldības budžetā tiek paredzēti finanšu 
līdzekļi nevalstisko organizāciju ideju atbalstam. Šogad 
no novada nevalstiskajām organizācijām tika saņemts 21 
projekta pieteikums. Pamatojoties uz projektu konkursa 
nolikumu un žūrijas komisijas izvērtējamu, 14 projekti tika 
apstiprināti un realizēti. 

Projektu īstenošanas rezultātā novads ir kļuvis bagātāks 
ar Pūču taku Medņu ciemā, informatīvo stendu pie 
Dzirkaļu pilskalna, lapeni Atašienes ciemā un labiekārtotu 
stāvlaukumu pie F.Bīdera akmens. 
Vairāki projekti tika vērsti uz sabiedrības veselības 
veicināšanu un fizisko aktivitāšu dažādošanu, piemēram, 
Kūku pagastā notika Kūku velomaratons un Lāčplēša 
skrējiens, bet Variešu pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti 
vingrošanas ciklā Kustību prieks. 

Inga Rubene
Krustpils novada pašvaldības  Attīstības nodaļas vadītāja

esam pateicīgi visiem projektu 
iesniedzējiem par ieguldīto 

darbu ieceru īstenošanā!

dzirkaļu pilskalna informatīvā stenda un norāžu izgatavošana un atjaunošana

īstenojot biedrības „Silta sirds“ projektu, pie Dzirkaļu 
pilskala tika uzstādīts informatīvais stends. Tajā iekļauta 
informācija par pilskalna vēsturi, arheoloģisko izrakumu 
rezultātiem. Māra un Miķelis Urtāni izveidojuši skices ar 
pils un pilskalna apbūves vīziju un reljefa modeli.
Jāpiebilst, ka Dzirkaļu pilskalns ir ievērojams ne tikai 
Latvijā, bet arī visā Eiropā. To pierāda fakts, ka Dzirkaļu 
pilskalnam piešķirts Eiropas kultūras mantojuma dienu 
karogs, kas tika pacelts blakus informatīvajam stendam.   
Dzirkaļu pilskalns atrodas Krustpils novada Kūku pagasta 
teritorijā. Braucot no Jēkabpils puses pa Jēkabpils – 
Rēzekne šoseju, gabaliņu pirms Kūkām jānogriežas pa 
labi. Tagad pilskalnu atrast nav grūti, jo projekta laikā 
tika izveidotas norādes, kas ļauj bez maldīšanās nokļūt 
līdz pilskalnam un informatīvajai plāksnei. Pirmā norāde 
izvietota jau šosejas malā pie pagrieziena.

Lapenei – BŪT!

Biedrība „Lauku sieviešu klubs DORE“ īstenojusi 
pašvaldības atbalstītu NVO projektu Lapenei – BŪT! 
Projekta ietvaros Atašienē pie daudzīvokļu nama Liepu 
ielā 9 tika izgatavota un uzstādīta jauna lapene. 
Projekta realizācijā iesaistījās mājas iedzīvotāji, kuri 
uzcītīgi palīdzēja būvēt un skrūvēt no agra rīta līdz vēlam 
vakaram, tā radot drošu un sakārtotu vidi. 
Vasaras Saulgriežu svētki kuplā pulkā tika svinēti jau pie 
jaunās lapenes. 

Ir gandarījums, ka novada biedrības izmanto 
pašvaldības piedāvāto iespēju un realizē tās 

idejas, kuras ir aktuālas un svarīgas iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.   
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 Laivu ceļš „ozolnieki”

2016.gadā tika izsludināts jau piektais pašvaldības 
projektu konkurss es zinu, varu un daru, kurā tika 
iesniegti 50 projektu pieteikumi. Konkursa mērķis - 
veicināt iedzīvotāju privātu iniciatīvu un iesaistīšanos 
savas dzīves vides sakārtošanā, tādējādi attīstot 
sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību 
sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes 
uzlabošanu novadā. Augstāk tika novērtēti iesniegumi, 
kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt pēc iespējas vairāk 
iedzīvotāju, ieguldot pašu darbu, kā arī projekti, kuru 
īstenošanas rezultātā ieguvēji būs pēc iespējas vairāk 
novada iedzīvotāji. 2016.gadā tika apstiprināti un 
īstenoti 11 projekti par kopējo summu 8600 eiro.

projektu konkursam tika pieteikti 50 projekti, no kuriem atbalstīti 11 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 70
pašvaldības finansējums: 8 600 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 1 089 eur.

Īstenotājs – Renāte Kuļomina
Projekta Laivu ceļš „Ozolnieki“ ievaros 9. un 10. jūlijā 
tika organizēta talka Iecavas upes posma atīrīšanai no 
kritušiem kokiem. Talkas organizēšanā tika ieguldīts milzīgs 
projekta iesniedzēju darbs, sākot ar talkas izziņošanas 
aktivitātēm, nepieciešamā inventāra, aprīkojuma un 
tehnikas organizēšanu, vienošanos ar zemju īpašniekiem 
un beidzot ar talcinieku ēdināšanas nodrošināšanu. 

ozolnIeKu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Jānis Počs 
Aivars Strods

Zanda Oša
Ģirts Neija

Ilgvars Lecis

Antra Pošeika

Ozolnieku novada izpilddirektors 
izpilddirektora vietnieks 
juriste 
Ozolnieku novada deputāts 
Ozolnieku novada deputāts

Attīstības plānošanas daļas vadītāja

Kā konkursa idejai atbilstošākos projektus jāmin:

•	 novada iedzīvotājas Renātes Kuļominas iesniegto 
projektu Laivu ceļš „Ozolnieki”, kur tika organizētas 
talkas Iecavas upes attīrīšanai no kritušiem kokiem, 

•	 Salgales atbalsta biedrības iesniegtos 2 projektus – 
Salgales loms par teritorijas pie Lielupes Salgales 
pagastā sakopšanu un labiekārtošanu,

•	 Salgales pagasta iedzīvotāju grupas iesniegto projektu 
par āra vingrošanas rīku uzstādīšanu. 

Priecē, ka projektu īstenošanā ar savu 
līdzdalību iesaistās arvien vairāk  

novada iedzīvotāju.

kokiem, tādējādi atbrīvojot ceļu drošai ūdenstransporta 
kustībai un upes izmantošanai iedzīvotāju rekreācijas 
vajadzībām un aktīvai atpūtai. Iecavas upe Ozolnieku 
pagasta teritorijā ir iecienīta atpūtas zona, ko iedzīvotāji 
izmanto makšķerēšanai, aktīvai atpūtai laivojot, braukšanai 
ar SUP dēļiem un peldēšanai. 

Projekta īstenošanā tika ieguldīts arī iesniedzēju privātais 
finansējums - projekta kopējās izmaksas - 803 eiro, no tā 
pašvaldības finansējums – 516 eiro. 

Renāte ir gados jauna, un priecē tas, ka paralēli saviem 
jaunās māmiņas pienākumiem, viņa, kopā ar saviem 
domubiedriem, aktīvi iesaistās novada dzīves vides 
uzlabošanā.  Projekta iesniedzēji plāno turpināt iesākto un 
nākotnē attīrīt Iecavas upes posmu no Rīgas ielas tilta uz 
otru pusi.

Talkā piedalījās vairāk kā 30 talcinieku un 2 dienās upes 
posms ~ 1,5 km garumā no Rīgas ielas tilta līdz Misas ietekai 
Iecavas upē tika attīrīts no lielākajiem upē sakritušajiem 

Pļaviņu novada sieviešu klubs

projektu konkursam tika pieteikti 31 projekts (no tiem 7 plānots realizēt  2017. g.),  
no kuriem atbalstīti 21 (3 projektiem finansējums ieplānots 2017. g.budžetā) 
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 59
pašvaldības finansējums: 15 609 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 13 490 eur.

Gunta Žilde
Aigars Lukss

Alita Kluša
Silga Stučka

Andrejs Kačkāns
Ansis Saliņš

Projektiem ar devīzi: Veidojot vidi 
sev apkārt, tu radi savu novadu! 
netika noteiktas godalgotas vietas, 
taču interesants projekts bija „Pļaviņu 
novada sieviešu klubs”, kuru realizēja 
iedzīvotāju grupa. Pļaviņu novada 
finansējums bija 1080 eiro. 
Projekts atpazīstams ne vien Pļaviņu 
novadā, bet arī blakus novados. Un 
patiesi, sieviešu kluba dalībnieces 
veidoja vidi sev apkārt - esot laimīgas 
pašizglītojoties. Projekta aktivitātes 
sievietēm nodrošināja dažāda veida 
nodarbības, seminārus un lekcijas, 
tikšanos ar konsultantiem un   
bezmaksas sejas ādas diagnostikas 
veikšanu. Projektā tika organizēta 
Andelīte Pļaviņās.

Projekta mērķis bija celt sieviešu 
pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, 
atbalstīt un stiprināt sieviešu 
sabiedrisko aktivitāti Pļaviņu novadā. 
Droši var apgalvot, ka projekts sevi 
attaisnojis ar uzviju. 
Projekta laikā izveidots sieviešu 
kluba logo, uzturētas sociālo tīklu 
domubiedru grupas, novadīti 
11 pasākumi – kopā darbojoties 
pavadītas 27 stundas.
Reģistrācijas lapā savu dalību 
apliecinājušas 165 sievietes. Palielinās  
sekotāju skaits kluba jaunumiem 
Fb.com lapā @PlavinuSievietes. 

pļaVIņu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Ivans Burikins
Aldis Lazda 
Imants Siliņš
Juris Ikaunieks
Imants Kravalis
Pēteris Kalniņš

Vēdās ir teikts:  ja sievietes kādā valstī būs 
laimīgas, tad arī visi pārējie šīs  

valsts pilsoņi būs laimīgi. 
Lai Pļaviņu novada iedzīvotāji būtu laimīgi - 

laimīgām jābūt novada sievietēm!

2016. gadā tika izsludināts Pļaviņu 
novada pašvaldības finansēto 
projektu konkurss biedrību, 
nodibinājumu, reliģisko organizāciju 
un neformālu iedzīvotāju grupu 
projektiem ar devīzi: Veidojot vidi sev 
apkārt, tu radi savu novadu!  
Tika saņemti 24 pieteikumi, no 
kuriem 19 projekti tika apstiprināti, 
taču viens projekts netika realizēts. 
Maksimālā piešķiramā summa 
vienam projektam bija 1500 eiro.  

Projekta iesniedzējs nodrošina 
līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% 
apmērā no projekta kopējās summas, 
kuru var veidot arī nemateriālais 
ieguldījums. Projekta aktivitātēm 
jānotiek Pļaviņu novadā, vai 
ieguvējiem no projekta rezultātiem 
jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem. 
Šāds konkurss tika izsludināts pirmo 
reizi, un turpmāk plānots rīkot katru 
gadu. Šajā konkursā godalgotas vietas 
netiek piešķirtas.                                                                                  

2016. gada nogalē tika izsludināts 
jauns Biznesa ideju projekta  
konkurss Pļaviņu novada 
iedzīvotājiem  es varu būt uzņēmējs!  
Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības 
atbalstu fizisku personu biznesa ideju 
realizācijai, sekmēt saimnieciskās 
darbības veicēju veidošanos Pļaviņu 
novadā un motivēt iedzīvotājus 
realizēt savas biznesa idejas jaunu 
produktu vai pakalpojumu radīšanai. 

Gunta Žilde Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja
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dzirnavu atpūtas zonas 
 labiekārtošana un paplašināšana

projektu konkursam tika pieteikti 2 projekti, no kuriem atbalstīts 1 projekts
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 5
pašvaldības finansējums: 607 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 186 eur.

īstenotājs – Biedrība „Jauniešu eureka”.
Projekta ietvaros uzlabota atpūtas vietas zona pie 
Pilsrundāles dzirnavu ūdens krātuves krasta līnijas - 
peldvietā atvestas smiltis, uzstādīti četri piknika galdi, 
ierīkota jauna ugunskura un grila vieta, izveidota vieta 
makšķerniekiem, uzstādīta pārģērbšanās kabīne un 
atkritumu tvertnes, iegādāts zāles pļāvējs (trimmeris).
Gatis Augstkalns, viens no projekta iesniedzējiem un 
realizētājiem, stāsta, ka nepieciešamība atjaunot un 
paplašināt atpūtas vietu izkristalizējusies sarunās ar 

rundāleS noVadS projektu vērtēšanas komisija:
Inta Klīve

Aigars Sietiņš
Marija Abramčika

Jānis Liepa
Vitālijs Bļinkovs
Ludmila Knoka

Laura Ārente

Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
Rundāles novada domes izpilddirektors 
Finanšu un investīciju nodaļas vadītāja 
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja 
Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi“ koordinatore

ciema iedzīvotājiem – aktīviem Dzirnavu ūdenskrātuves 
apmeklētājiem: „Redzējām, ka ir nepieciešams izpļaut 
noteiktas vietas, kuras iecienījuši makšķernieki, tāpat, 
laikam ejot, ir nepieciešams atjaunot smilts segumu, jo 
pirms trim gadiem iegādātās jau ir pazudušas.”
Projekta īstenotāji cer, ka pateicoties jaunajam projektam, 
ir izdevies izveidot labu atpūtas vietu Pilsrundāles ciema 
iedzīvotājiem. „Jau tagad redzam, ka mūsu ierīkoto vietu 
izmanto daudzi. Ceram, ka mūsu jauninājumi patiks”, teic 
Gatis Augstkalns.

Atpūtas vieta ir būtiski pilnveidota  
un vasarā gaidīs lielos un mazos  
apmeklētājus vasaras priekiem!

Varu droši apgalvot, ka jauniešu biedrības „Jauniešu 
EUREKA“ paveiktie darbi Pilsrundālē ir vairāk nekā 
pamanāmi. Rundāles novadā konkursa Iedzīvotāji 
veido savu vidi ietvaros īstenots projekts atpūtas zonas 
labiekārtošanai pie Pilsrundāles dzirnavu ūdens krātuves 
krasta līnijas.
Prieks, ka biedrība „Jauniešu EUREKA“  mērķtiecīgi turpina 
savas uzsāktās ieceres sabiedriskās telpas uzlabošanai 
– atpūtas zonas izveide tika uzsākta jau 2012.gadā, kad 
biedrība veiksmīgi startēja Hipotēku bankas Klientu kluba 
Mēs paši projektu konkursā. 

Virziena un attāluma ceļa zīmju 
izgatavošana un uzstādīšana

Konkursa norise 2016.gadā mazajiem projektiem Tērvetes 
novadā principā neatšķīrās no 2015.gada. Projektus varēja 
iesniegt gan biedrības, gan nodibinājumi, gan interešu 
grupas. 
Maksimālais pašvaldības atbalsts vienam projektam – 
600 eiro. Kopējais atbalsta fonds projektiem – 1800 eiro. 
Tomēr šogad konkursa žūrija izlēma lūgt pašvaldību ar 
daļēju finansējumu atbalstīt arī atsevišķas aktivitātes 
divos mazāku punktu skaitu guvušajos projektos, jo tie 
bija interesanti plašākai sabiedrībai. Tā tika iegādāti 
futbola vārti Tērvetes novada jauniešu aktivitātēm un 
stādi Augstkalnes bērnudārza - multifunkcionālā centra 
apzaļumošanai. 
Līdz ar to šogad kopējais projektu atbalsta fonds finansiāli 
bija lielāks.

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”.
Projekta ietvaros izgatavotas biedrības „Tērvetes 
mājražotāji un amatnieki“ dalībnieku piecām 
saimniecībām abpusējas virziena un attāluma ceļa 
zīmju norādes: lauku sēta „Ābelītes”, mājražotāju sēta 
„Annenieki”, zemnieku saimniecība „Vainadziņi”, ceptuve 
„Tērvetes maize“ un vīna darītava „Tērvetes vīni”. 
Norādes izvietotas svarīgos ceļu krustojumos abās 
brauktuves pusēs, kur notiek virziena maiņa uz 
mājražotāju saimniecību. Norādes veidotas pēc vienota 
standarta – 706.virziena rādītāja 1.atstarojošās klases. 
Ceļa zīmē papildus ir attēlots attālums  „km“ līdz objektam.
Projekta rezultātā tika sakārtota norāžu sistēma, kas 
atvieglo tūristu pārvietošanos pa Tērvetes novadu, un 
nokļūšanu līdz biedrības dalībnieku atrašanās vietām. 
Ceļa zīmju izstrādāšana un izvietošana turpina veidot 
vienotu biedrības tēlu, informējot par tās esamību un 
darbību arī tādus ceļotājus, kuri brauc tikai cauri Tērvetes 
novadam. 
Virziena un attāluma ceļa zīmes atvieglo arī pašu 
biedrības biedru darbu. Aicinot apmeklētājus iegriezties 
savā sētā, tā ir ērti izstāstīt, kurā ceļa galā jānogriežās. 
Savukārt, reklamējot pārējos biedrības biedrus, tas 
atvieglo izskaidrot viņu atrašanās vietu.

tērVeteS noVadS

projektu konkursam tika pieteikti 6 projekti, no kuriem atbalstīti 6 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 50
pašvaldības finansējums – 1 956 eur, 
maksimālā summa vienam projektam – 600 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 442 eur.

Dace Reinika

Linda Mierlauka
Māris Berlands

Jeļena Belova
Inita Roze

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja

Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
Tērvetes novada domes izpilddirektors 
Augstkalnes pagasta pārvaldes vadītāja 
Tērvetes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

projektu vērtēšanas komisija:

lekciju cikls novada jaunajiem vecākiem –

Tava roka manējā!
īstenotājs – Biedrība „Tērvetnieki”.

Laika posmā no 2016.gada 16.augusta līdz 25.oktobrim 
noorganizēts radoši izglītojošo septiņu nodarbību cikls  
Tērvetes novadā dzīvojošiem bērnu vecākiem. 
Nodarbību tēmas: 
•	 ikdienas higiēna bērniem un vecākiem, 
•	 veselīgs dzīvesveids, 
•	 attiecības ģimenē, 
•	 sociālās atstumtības riski, to ietekme uz bērna/ 

jaunieša attīstību un iespējas šo risku samazināšanai, 
•	 spēles un vingrošana kopā ar bērniem, 
•	 pamatzināšanas pavārmākslā.
Tiešā mērķa grupa bija ģimenes ar bērniem, kuras ir 
nonākušas Sociālā dienesta redzeslokā nepietiekamo 
sociālo prasmju dēļ, bet nodarbības apmeklēja arī citas 
ieinteresētās ģimenes.
Projekta ietvaros Tērvetes novadā dzīvojošie vecāki 
uzlaboja bērnu aprūpes prasmes. Tika vairāk attīstītas 
tādas sociālās prasmes kā problēmu risināšana, saskarsme 
un attiecību veidošana.
Nodarbības kopā apmeklēja 72 dalībnieki.

Ar bankas finansiālu atbalstu toreiz tika sakopta teritorija 
pie Dzirnavu ūdenskrātuves Pilsrundālē, nopļauta zāle, 
nobērtas smiltis, iestādītas tūjas, labiekārtota un aprīkota 
teritorija. 
Katru gadu jaunieši, pulcējot līdzīgi domājošos, ir 
pilnveidojuši un uzlabojuši Dzirnavu dīķa piekrasti, 
pārvarējuši apkārtējās sabiedrības skepsi par šādu atpūtas 
vietu un tās nepieciešamību. 
Sakārtotā vide pie Dzirnavu ūdenskrātuves gadu no gada 
pulcē ne tikai jauniešus brīvā laika pavadīšanai, tā ir peldvieta 
māmiņām ar bērniem. Šo vietu iecienījuši arī makšķernieki.
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Zemgales plānošanas reģions

 kurmenes parks

2016.gadā Vecumnieku novada dome rīkoja 
projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2016”, kas novadā tiek rīkots jau kopš  
2013.gada.  Konkursa mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus 
savas dzīves vides uzlabošanā un attīstīt sadarbību 
starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. 
Katru gadu iedzīvotāji aktīvi iesaistās un piedāvā 
jaunas idejas kā uzlabot apkārtni, kas priecēs pašus 
un novada viesus. 
Pašvaldības finansiālais atbalsts tika piešķirts saskaņā 
ar apstiprinātu konkursa nolikumu projektiem, kas 
atbilst noteiktiem kritērijiem. No īstenoto projektu 
kopskaita var secināt, ka lielākā daļa projektu ir saistīti 
ar dažādu labiektārtošanas darbu īstenošanu: 
•	 Daudzdzīvokļu namu pagalmos  tika veikti 

kāpņu telpu remonta darbi un paplašinātas 
autostāvvietas,

•	 Vallē tika izveidots rotaļu laukums bērniem. 
Vecumnieku tirgus laukumā varam priecāties par 
rekonstruēto estrādi,

•	 Savukārt Kurmenes parkā jaunu dzīvi atsāk 
lapene un Mēmeles upes krastam drošāk piekļūt 
varēs pa jaunizveidotām koka kāpnēm.

projektu konkursam tika pieteikti 23 projekti, no kuriem atbalstīti 12 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 122
pašvaldības finansējums: 9 572 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 5 902 eur.

īstenotājs – dainis kozlovskis
Projekta ietvaros tika īstenota iecere saglabāt Kurmenes 
parka senatnīgo izskatu, atjaunojot koka lapeni no daļēji 
saglabātiem pamatiem, kas šobrīd priecē Kurmenes 
iedzīvotājus un ciemiņus. 
„Saulīte“ atjaunota parka stūrī blakus baznīcai, kas pēc 
vietējo iedzīvotāju stāstiem tur atradusies. Jaunās koka 
kāpnes Mēmeles upes stāvajā krastā nodrošina iespēju 
laivotājiem izkāpt krastā tuvāk centram un ērtāku 
piekļuvi visiem, kas vēlās sakopt upes krastu.

VeCumnIeKu noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Jānis Kovals
Guntis Kalniņš
Laima Indriķe
Valdis Rusiņš

Andžela Briča

Alīna Žukauska

Vecumnieku novada Domes izpilddirektors 
Vecumnieku novada Domes izpilddirektors 
Biedrība Skaistkalnes sieviešu klubs „Mēmelīte“ pārstāve 
Vecumnieku novada domes deputāts 
Vecumnieku novada uzņēmēja

Vecumnieku novada domes projektu koordinatore

Vecumnieku pagastā viena no centrālajām vietām ir 
tirgus laukums. To izmanto ne tikai tirdzniecībai, bet 
arī dažādiem kultūras pasākumiem, no kuriem lielākie 
ir Lieldienu gadatirgus, Jāņu ielīgošana, Ziemassvētku 
tirdziņš, Rudens gadatirgus uc.., kad novada iedzīvotājiem 
tiek nodrošināta kultūras programma un citas izklaides. 
Laikam ejot estrāde Vecumnieku centrā bija nolietojusies. 
Projekta ietvaros tika īstenota iecere atjaunot estrādi, 
tādējādi nodrošinot kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi, 
kā arī uzlabojot tirgus laukuma vizuālo tēlu. Projekta 
grupā darbojās Vecumnieku tautas nama amatiermākslas 
kolektīvu „Ozols“ un „Vēveri“ dalībnieki. Darba grupa 
darbojās pēc principa - „šovakar esmu brīvs, varu atnākt 
un darboties”. No dalībnieku teiktā varēja saprast, ka šis 
projekts ir stiprinājis kolektīvu saites neformālā veidā – 
smags darbs, bet ļoti interesants izaicinājums.

Tirgus laukums

Vinnijs Pūks
Domājot par Valles pagasta jaunāko bērnu (1-6g.) iespējām 
sevi attīstīt gan fiziski, gan garīgi, pagasta iedzīvotāju 
grupa īstenoja projektu par tādu rotaļu laukuma izveidi, 
kas atbilst visām drošības prasībām. 
Projekta ietvaros tapa bērnu rotaļu laukums „Vinnijs Pūks”, 
kurā bērniem pieejamas šūpoles, koka rotaļu laukums 
un strītbola komplekts. Bērnu vecākiem un citiem rotaļu 
laukuma apmeklētājiem ir iespēja atpūsties uz soliņiem. 

zvaigžņu sega Latvijai Projektu konkursā bija vairākas prioritātes, tai skaitā: 
•	 Sakrālā un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana; 
•	 Vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana; 
•	 Jaunatnes līdzdalības veicināšana;
•	 Pasākumu ar sabiedrības iesaisti organizēšana 

novada un starpnovadu līmenī; 
•	 Sociālās nevienlīdzības mazināšana. 

Projekta iesniedzējs ir Elkšņu pagasta vietējā iniciatīvas 
grupa „Rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un 
bērniem „Savam priekam”“, kas darbojas koš 2014.gada. 

VIeSīteS noVadS projektu vērtēšanas komisija:

Jānis Dimitrijevs
Alfons Žuks

Juris Līcis
Vita Elksne

Rimants Šveds

Laura Liepiņa

Viesītes novada domes priekšsēdētājs
Viesītes novada izpilddirektors   
deputāts, Attīstības komitejas vadītājs 
deputāte, Attīstības komitejas locekle 
deputāts, Attīstības komitejas loceklis

Viesītes novada pašvaldības projektu administratore

projektu konkursam tika pieteikti 18 projekti, no kuriem atbalstīti 13 projekti
projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits – 146
pašvaldības finansējums: 3 939 eur
Iedzīvotāju līdzfinansējums – 2 547 eur.

Projekta mērķis – saglabāt un popularizēt kultūrvēstu-
risko mantojumu. Tika pētīti, saglabāti un popularizēti 
senie sēļu raksti. Projekta gala produkts bija Latvijas 
simtgadei izveidota ar pērlēm austa zvaigžņu sega.

did you get my message
Projekta iesniedzējs – Viesītes Baptistu draudze, kuras 
galvenie virzieni ir garīgo un kristīgo vērtību saglabāšana, 
kā arī līdzdalība sociālā darba veikšanā.
Projekta aktivitātes bija ar mērķi laikā no 10. līdz 16. jūlijam 
organizēt vasaras diennakts nometni 40 Viesītes novada 
jauniešiem. Nometnē tika organizēti 6 semināri par 
tēmām: veselīgs dzīvesveids, sportisko aktivitāšu ietekme 
uz vispusīgas personības attīstību, garīgā veselība un 
kristīgā mācība.

sasauksies skanīgais sēlijas  
„s“ sauka - subate

Projekta iesniedzējs ir iniciatīvas grupa „apvienotās“ 
no Saukas pagasta. Projekta ietvaros tika izstrādāta un 
īstenota kultūras apmaiņas programma starp vietām, 
kuru nosaukumi sākas ar burtu „S“ - Saukas pagastu un 
Subates mazpilsētu. 

Tika izgatavota un uzstādīta plāksne pie ēkas, kurā atradās 
šaursliežu dzelzceļa stacija „stacija Lone”, izgatavotas 
uzlīmes „Labais vairo labo” un izveidots foto stends. 

Projektu īstenošanā un aktivitātēs iesaistījās 
dažāda vecuma ļaudis – īpaši jāatzīmē 

jauniešu līdzdalību.  Ikviens no projektiem ir 
devis pienesumu videi, kurā dzīvojam un tā 

īstenotāji pelnījuši atzinību. 

Projekta īstenotāji priecājas par  
veiksmīgi padarīto darbu – 

bērniem ir par vienu drošu un  
attīstošu vietu vairāk! 
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Zemgales plānošanas reģions

zemgales plānošanas reģiona apstiprinātie projekti
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

Bauskas noVads
Bērnu rotaļu un atpūtas laukums „Bērzu bērniem un mazbērniem" Biedrība „Labums“/Bērzi, īslīces pagasts agrita kairina 9

muzicē un priecīgs audz Biedrība „Bauskai un mūzikai“/ Bauska diāna siliņa 3

mednieku mājas „mežirbes“ jumta atjaunošana mednieku biedrība irši/ Vecsaules pag. aigars staburadzes 7

rītausmu ciema sporta un atpūtas teritorijas apzaļumošana Biedrība „rītausmu nami“/
 rītausmas, īslīces pagasts agita seglinieka 5

zaļās klases izveidošana Vecsaules pamatskolā Biedrība „domāsim, darīsim“/
 Vecsaule, Vecsaules pagasts sarmīte zandere 4

darām reizē! Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem 
traucējumiem, biedrība „Ābulis“ inga Ūbele 3

sociāls projekts radošums vieno nodibinājums „Palīdzēsim.lv“ ilze skuja 2

Basām kājām Biedrība „Paaudžu tilts“ gunita Ūdre 3

radošās dienas skolas bērniem „kalendāra karuselis“ Bauskas sākumsskolas padome Linda Tijone 5

Brunavas sv. Jāņa kristītāja romas katoļu baznīcas un zvanu torņa 
fasādes atjaunošana

reliģiska organizācija „Brunavas romas 
katoļu draudze“/Brunava, Brunavas pag.

arnis Vizbelis 2

gribi labi justies - kusties
Ceraukstes pagasta attīstības biedrība 
„rudenāji“/mūsa, Ceraukstes pagasts

ingrīda Lefko 5

ieCaVas noVads

rotaļu laukums bērniem
Bērnos mūsu nākotne/  

iecava, dārza iela 4
ruta Priede 9

siltāk un skaitāk zorģi 4/2/ iecavas novads, zorģi 4 anita koziča 7

sporta laukuma ierīkošana audrupi/iecavas novads, audrupi kristaps Baltrušaitis 5

sakopta vide - apmierināti iezīvotāji
iecavas sila ielas 14 iedzīvotāji/  

iecava, sila iela 14
sigma strautmale 5

Bērnu laukumu ierīkošana skolas iela 1/ iecava, skolas iela 1 mārtiņš šulcs 5

mājup pa gludāku ceļu zorģi 4/ iecavas novads, zorģi 4 evita šaumberga 15

katram auto sava vieta autovadītāji/ iecava, ozolu iela 3 andris simins 18

Taka mūsu mājai ozolu iela3/ iecava, ozolu iela 3 aleksejs grigorjevs 18

JeLgaVas noVads
daudzdzīvokļu mājas bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Biedrība „gaismas 2”/ elejas pagasts Viktors ovsijenko 3

daudzdzīvokļu mājas „Tirgus 7“ kāpņu telpas kosmētiskais remonts 
Biedrība „Lielplatone 28”/ 

Lielplatones pagasts
sarmīte Pavočkina 6

daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas renovācija Tīreļi/ Valgundes pag. Līga Jākobsone 7

Pagalmu labiekārtošana – mūsu rūpe!
Biedrība „attīstības centrs –  

Bērzes krasti”/ Līvbērzes pag.
Lauris ovsjanko 5

Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Platones 3, biedrība/  Vircavas pagasts Vita skuja 3

īstās mājas ir mūsos dārza iela 2-18/ glūdas pagasts daila daņilēviča 4

manā dārziņā - tikai labas lietas… 
zemgales nov. audžuģimeņu atbalsta 

centrs  „spārni”/ zaļenieku pagasts
ruta Vertele 4

mājas ‘’sidrabītes’’ nojumu renovācija un zaļās zonas labiekārtošana 
Biedrība „sidrabītes”/   
Lielplatones pagasts

naiļa Jumakajeva 6

Jauns jumts Parka ielā 6 
Biedrība „Vide un Cilvēks”/  

svētes pagasts
evita matule 6

Balkoni Lielsvētes 16 iedzīvotāju grupa/ svētes pagasts andis kuzņicis 3

augam stipri „Birzītes krastos” Viesturciema iedzīvotāji, dks „Birzītes" artis koško 3

Veļas žāvētavas restaurācija Parka iela 9/ svētes pagasts Vija Āboliņa 3

mūsu bērniem drošu vidi
mājas kļavas un kastaņi, 

 zaļenieku pagasts
zane sondore 3

gaišs ceļš uz mājām dārza iela 2-24/ glūdas pagasts ruta Veidliņa 7

Labam noskaņojumam Tīreļu ciems/ Valgundes pagasts Vija Jansone 5

durvis –katras mājas vizītkarte dārza 9-5/ glūdas pagasts armands stienis 10

kalnciema seniori drošam bērnu priekam rotaļlaukumā
kaigi,  

pagalmā starp daudzdzīvokļu mājām
Larisa ivanova 3

Lievenīšu remonts Vītolu ielā 3
Biedrība „Vītolu 3”/

 Vītoliņi, Valgundes pagasts
Līga gurtaja 4

ar auto pagalmā! upes iela 16/ zemgale, glūdas pagasts diāna Podreza 8

#) Cilvēku skaits darba grupā

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

durvis – mājas vizītkarte Ceriņu iela 2, zemgale, glūdas pagasts Valērijs masjuks 6

soliņi Biedrība „kalnciemi 1”, Valgundes pag. evita apsīte 4

nams zem Liepas kuplajiem zariem un divu kāpņu telpu ieejas mezgla 
sakārtošana

iedzīvotāju grupa, dorupe, glūdas 
pagasts

anda kupriša 7

krusTPiLs noVads

kūku velokross 2016
Biedrība „daugavas Pārupieši“/  

kūku pagasts
normunds Pastars 100

Lāčplēšu skrējiens Vecajā sūnu skolā „krustpils 2016”
Biedrība „daugavas Pārupieši“/  

kūku pagasts
normunds Pastars 240

Latvijas CiLVĒki – ar  saknēm krustpils novadā Biedrība „Jēkabpils mantojums“ renāte Lenša 50

Variešu pagasts laoku lokos Biedrība „aloksnīte“/ Variešu pagasts rasma rācene 25

Labiekārtošanas darbi pie tūrisma objektiem Vīpes pagastā Biedrība „Vīpes stils“/ Vīpes pagasts inese irbīte 2

Pūču takas izveide krustpils novada medņos
Biedrība „ungurmuiža“/ 

Variešu pagasts, medņu ciems
aija Prokofjeva 50

dzirkaļu pilskalna informatīvā stenda un norāžu izgatavošana un 
atjaunošana

Biedrība „silta sirds“/ kūku pagasts mārīte Pole 10

„Ķipari“ radoši eksperimentē Biedrība „silta sirds“/ kūku pagasts mārīte Pole 10

Bērnu rotaļu laukuma aprīkošana medņos
Biedrība „ungurmuiža“/  

Variešu pagasts, medņu ciems
aija Prokofjeva 37

mobilais brīvdabas pasākumu nodrošinājums i kārta Biedrība „inspe“/ kūku pagasts Jeļena Hnikina 150

ozoLnieku noVads
Laivu ceļš „ozolnieki“ Personu grupa/ozolnieku pagasts renāte kuļomina

Jāņu mācības ozolnieku novada daudzbērnu ģimenēm
ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 

biedrība/ozolnieku pagasts
Lelde šantare

Progresa ceļš Personu grupa/Cenu pagasts aiva smoļuka

autostāvvieta Personu grupa/Cenu pagasts inga gedroviča

aktīvā zona Biedrība „imka salgale“/salgales pag. edgars Paulovičs

sporta inventārs emburgas vesalības takai Personu grupa/salgales pagasts artūrs salkazanovs

salgales loms i daļa salgales atbalsta biedrība/salgales pag. guntis zemītis

salgales loms ii daļa salgales atbalsta biedrība/salgales pag. guntis zemītis

VeLkam ozolnieku vārdu pasaulē Biedrība „Virves vilkšanas klubs„ozoli““ Vera soboļeva 15

ozolnieku pagasts Laimonis Vanags Laimonis Vanags 6

kultūras aktivitāšu daudzveidošana Cenu pagastā un ozolnieku novadā Biedrība „Bitīšu saime“/Cenu pagasts ilona goļikova

dziedam skaisti! Personu grupa/ozolnieku pagasts Līga meņģele-stillere

PļaViņu noVads
Veselīga dzīvesveida popularizēšana un futbola spēles noslēpumu 
apgūšana, darbība vienotā komandā Biedrība „dolomīts“ - Pļaviņās imants siliņš 3

redzamās rokas Biedrība „Latvijas nedzirdīgo savienība“  
Pļaviņās edgars Vorslovs 3

Veselīgai un zaļai dzīvei Biedrība „Pļaviņu pļāvēji“/ 
Pļaviņu novadā, aiviekstes pagastā sarmīte norvaiša 3

senioru veselīga  dzīvesveida skola Biedrība „Ābeļziedi“/ 
Pļaviņu novadā, aiviekstes pagastā anna Jukša 3

smaidām vasarai! neformāla iedzīvotāju grupa anita sarmone 4

rakstos ievīsim Vietalvu savu neformāla iedzīvotāju grupa/  
Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts agita Lindenberga 3

skani mūsu dziesma Vietalvas vokālais sieviešu ansamblis 
„zīle“ /Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts gints Tomsonīts 3

Vietalvas biedrības vēstures takās
Vietalvas un odzienas  
dziedāšanas biedrība/  

Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts
ineta Brašus 3

Pievienotā vērtība Jauniešu biedrība „CenTrs“ Pļaviņās ināra upeniece 4

Jumts virs galvas Pļaviņu uzņēmēju biedrība mārtiņš daģis 3

Pļaviņu novada sieviešu klubs iedzīvotāju grupa Pļaviņās Līva kotina 3

iekārtojam drošu sporta laukumu! Biedrība „Vietalvas kodols“ dace daiļida 3

koncerts „Teici to stundu, to dienu“ Biedrība „mūsu ceļš“ Pļaviņās aija avotiņa 3

Telpu apskaņošana Pļaviņu romas katoļu draudzē Biedrība „uz augšu sirdis“ Pļaviņās Pēteris alusiks 4

seB mTB maratona 2016 4.posms Vietalva „Latvijas kalnu divriteņu federācija“/
 Pļaviņu novadā, Vietalvas pagasts igo Japiņš 3
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Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs #

stukmaņi gadsimtu lokos iedzīvotāju grupa/ Pļaviņu novads, 
klintaines pagasts ilzīte Pitjukeviča 3

uzlādē baterijas
Biedrība „rihteri”/ Pļaviņu novads,  

klintaines pagasts, rīteru ciems
ilva Vingre 5

Lietderīga brīva laika pavadīšana bērniem un pusaudžiem neformālas iedzīvotāju grupa/ Pļaviņas gunta grandāne 3

rundĀLes noVads
dzirnavu atpūtas zonas labiekārtošana un paplašināšana Jauniešu eureka/ Pilsrundāle gatis augstkalns 5

TĒrVeTes noVads
mazo tērvetnieku atpūtai un fiziskām aktivitātēm Biedrība „Labrenči“ inta siliņa 15

mēs - savas valsts dzimšanas dienai! Biedrība „mežmuižas mežrozītes“ anita kaņepe 9

Tava roka manējā! Biedrība „Tērvetnieki“ dace Vācere 6

esi radošs! Biedrība „Tērvetnieki“ dace Vācere 5

mēs esam šeit! Biedrība „Tērvetes mājražotāji  
un amatnieki“ monta mantrova 10

Veselīga dzīvesveida veicināšana augstkalnes pagastā nodibinājums „Lāsītes“ Valda Prīliņa 5

VeCumnieku noVads

rīgas iela 31a
nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 

Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema
ramona (Lapse) Caune 7

optimisti, rīga 27a nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema inese izāka 15

mēs savam novadam! Tirgus laukums nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema Vita Vēvere 30

kvartets, kalna iela 16 nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema svetlana kravčuka 11

skolas iela 10 nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciema sandra Ābeltiņa 6

Piebalgas, mājas nr.3: otrā kāpņu telpa nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Piebalgas ciema

Jevgenija  
gruzļaka-medne 5

Beibeži 8
nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 

Vecumnieku pagasta Beibežu ciema
antra kalniņa 8

māja nr.5 nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
Vecumnieku pagasta Beibežu ciema Leontīne Plēsniece 6

Beibežu sestās mājas iedzīvotāji nereģistrēta iedzīvotāju grupa no  
Vecumnieku pagasta Beibežu ciema Valdis kuzma 15

Vinnijs Pūks nereģistrēta iedzīvotāju grupa no  
Valles pagasta Valles ciema gita eriņa 8

kurmenes parks nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
kurmenes pagasta kurmenes ciema dainis kozlovskis 5

silmači nereģistrēta iedzīvotāju grupa no 
kurmenes pagasta kurmenes ciema natālija Čudare 6

ViesīTes noVads
did You geT mY message Viesītes Baptistu draudze/ Viesīte Juris grigs 10

mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām Vietējā  iniciatīvas grupa „spektrs”/  
rites pagasts iveta maševska 10

sporta diena „mēs – Latvijai“ Biedrība „daugavas Parupieši”/ Viesīte mārtiņš umbraško 15

sasauksies skanīgais sēlijas „s“ sauka - sauna Vietējā iniciatīvas grupa „apvienotās”/ 
saukas pagasts inta malceniece 5

Āra lāpas kā patriotisma simbola izveide rites pagasta centrā Biedrība „ritten”/rites pagasts aina guoģe 9

Labiekārtosim saukas ev.lut. baznīcas apkārtni! saukas ev.lut. draudze/ saukas pagasts Valdis Piekuss 10

izaicini sevi šajā vasarā Biedrība „izaicini sevi”/Jēkabpils novads Laura Ponomarenko 11

no sirds uz sirdi Biedrība „zīle”/ Viesīte Ligita Levinska 13

sirds ar sirdi satiekas Biedrība „sēļu zīle”/ Viesīte gunta dimitrijeva 10

Ūdens atpūtas dažādošana bērniem un jaunatnei Viesītes ezerā  
izveidojot ūdens slidkalniņus

Vietējā iniciatīvas grupa „atpūtai 
Viesītē”/ Viesītes pagasts Jurģis Bokiševs 2

evaņģēlisko pasākumu apskaņošanas uzlabošana, tehnisko  
risinājumu paplašināšana ar mobilās akustiskās sistēmu  
ibiza sound PorT 12 VHF-BT

Viesītes ev.lut. draudze/
 Viesīte

Jolanta kovnacka 17

zvaigžņu sega Latvijai
Vietējā iniciatīvas grupa „rokdarbu 

un mākslas pulciņš pieaugušajiem un 
bērniem „savam priekam””/ elkšņu pag.

Līvija Levinska 20

Telpu apgaismojuma izveide sunākstes Baltajā baznīcā sunākstes ev.lut. draudze/  
Viesītes pagasts dzintra Baltruna 14

 edvīns Bartkevičs
Sdl valdes priekšsēdētājs 

Cilda purgale
Sdl valdes priekšsēdētāja vietniece 

niko opdams
KnHm

Ilze Kreišmane
KnHm

dace Kļava 
rīgas reģiona koordinatores p.i.

evita pētersone
Kurzemes reģiona koordinatore

evija zurģe
Vidzemes reģiona koordinatore

alīna Žukauska
zemgales reģiona koordinatore

Indra upeniece
latgales reģiona koordinatora vietniece 
2016. g. noslēguma pasākuma rīkotāja

uldis Skreivers
latgales reģiona koordinators

reģionālie koordinatori

Pašvaldību apvienības  „sabiedrība ar dvēseli – Latvija” valde
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Kurzemes reģions Vidzemes reģions 

latgales
reģions 

rīgas
 reģions 

zemgales reģions 

KurzemeS plānošanaS reģIonS

latgaleS plānošanaS reģIonS

rīgaS plānošanaS reģIonS

VIdzemeS plānošanaS reģIonS

zemgaleS plānošanaS reģIonS


