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Organizācija SDL jeb “Sabiedrība ar 
Dvēseli Latvija” kļūst arvien atpazīsta-
māka. Vēl vairākas pašvaldības ir pie-
vienojušās SDL kopš tās dibināšanas 
2014.  gadā; tas nozīmē, ka ideja, ko ie-
dēstīja Nīderlandes fonds KNHM (pilnais 
nosaukums Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij), aug un attīstās.

Tam apliecinājumu atradīsiet šajā 
žurnālā. Šogad jau 31 pašvaldība SDL 
ietvaros organizēja savus vietējos pro-
jektu konkursus, dodot iespēju iedzīvo-
tājiem pilnveidot savu dzīves vidi. Īpaši 
silti vēlos sveikt 17 pašvaldības, kas šajā 
projektā piedalās pirmo gadu: Vaiņode 
un Ventspils novads Kurzemē, Krāslava 
Latgalē, Jaunpils, Jūrmala, Lielvārde 
un Ropaži Rīgas apkaimē, Burtnieki, 
Pārgauja, Priekuļi, Smiltene un Strenči 
Vidzemē un Aknīste, Bauska, Skrīveri, 
Tērvete un Viesīte Zemgalē. Jāatzīmē, ka 
deviņas no šīm pašvaldībām iepriekš pie-
dalījās KNHM konkursos. Tas skaidri no-
rāda uz svarīgo lomu, ko spēlēja KNHM, 
veicinot iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos 
savas dzīves telpas pilnveidošanā.

Tieši tāds ir arī SDL mērķis – nodroši-
nāt KNHM ideju pēctecību Latvijā. SDL 
nepiešķir projektiem �nansējumu; to 
dara pašvaldības, katra sava budžeta, 
vēlmju un varēšanas ietvaros. SDL ir sva-
rīga loma šīs idejas popularizēšanā. Īpašs 
PALDIES reģionālajiem pārstāvjiem, kuri 
nemitīgi izplata SDL ideju sarunās ar ci-
tām pašvaldībām, piesaista �nansiālu at-
balstu un apkopo sava reģiona projektu 
konkursu rezultātus. Papildus SDL valdei 
ir tādi svarīgi pienākumi kā gadskārtējā 
žurnāla izdošana un noslēguma pasāku-
ma rīkošana.

Līdz ar augošo pašvaldību/dalībnie-
ku skaitu, SDL reģionālie pārstāvji veido 
mūsu organizācijas mugurkaulu: viņu 
darbības rezultāti būs izšķirošs faktors 
mūsu veiksmei.

Paldies visām pašvaldībām par atbal-
stu, projektu dalībniekiem par atsaucī-
bu un sirdsdegsmi, jo, manuprāt, katrs 
realizētais projekts ir labākais veltījums 
Latvijas simtgadei!

Pašvaldību apvienības SDL valdes 
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

KNHM iesētā ideja aug…

Izdevējs: Latvijas Pašvaldību 
savienība sadarbībā ar 
partneriem – nevalstiskām 
organizācijām un pašvaldībām. 
www.lps.lv

Izdevēja adrese:
Mazā Pils ielā 1, Rīga, LV-1050

Sastādītāja: Ieva Salmane
Literārā redaktore:  
Ingrīda Incenberga
Maketētāja: Ieva Zarāne

Iespiests tipogrā�jā:  
“Latgales druka”
Metiens: 650
ISSN: 1574-2083

Žurnālā izmantotas projekta 
dalībnieku fotogrā�jas. Izmantotas 
arī fotogrā�jas no personīgajiem 
arhīviem un materiāli no 
novadu mājaslapām. Uz vākiem 
izmantotas fotogrā�jas no Mālpils, 
Ropažu, Tērvetes, Ogres, Strenču, 
Krāslavas un Burtnieku novados 
realizētajiem projektiem.

Žurnāls “Sabiedrība ar dvēseli. 
Iedzīvotāji veido savu vidi” iznāk 
reizi gadā. 2016. gada izdevums 
latviešu valodā atspoguļo 
konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 
desmito (2015. gada) kārtu Latvijā. 

Konkursa ietvaros projekti īstenoti 
sadarbībā ar 31 vietējo partneri un 
projektu koordinatoriem.

Autori ir atbildīgi par rakstu saturu. 
Rakstus atļauts pārpublicēt daļēji 
vai pilnībā, atsaucoties uz avotu. 

Katrs realizētais projekts ir labākais veltījums 
Latvijas simtgadei!
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Projektu konkursam pieteica 24 projektus, no kuriem tika atbalstīti 11. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 88 cilvēki. 
Dagdas novada pašvaldības finansējums – 5000 EUR, 
iedzīvotāju ieguldījums ~ 5500 EUR.

DAGDAS NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Bērnu rotaļu laukuma izveide 
daudzdzīvokļu māju pagalmā” – 
Brīvības ielas 5, Daugavpils 
ielas 11, 13 un Alejas ielas 5 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
grupa, projekta vadītājs Viktors 
Kuzņecovs.

ŽŪRIJA

Sandra Viškure – Dagdas 
novada domes priekšsēdētāja

Ēriks Čaplinskis – Dagdas 
novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītājs

Aleksandrs Gžibovskis – 
Ezernieku vidusskolas direktors, 
domes deputāts

Ligita Nagļa – Dagdas novada 
pašvaldības Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja

Aivars Klismets – Dagdas 
novada būvvaldes speciālists

ARTJOMS GEKIŠS, 
Dagdas novada pašvaldības  
projektu koordinators:

Dagdas novadā projektu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli” notiek jau otro 
gadu pēc kārtas, līdz ar to redzams, ka 
iedzīvotāji, novērtējuši šo iespēju, aktīvi 
to izmantoja.

Projektu tēmas pārsvarā bija vērstas 
uz bērnu rotaļu laukumu, sporta lau-
kumu un atpūtas vietu labiekārtošanu. 
Pateicoties projektu grupu aktīvam dar-
bam Dagdas novadā, tapa četri bērnu 
rotaļu laukumi, sporta laukums, labiekār-

Par labāko “Sabiedrība ar dvēseli – 
2015” projektu Dagdas novadā tika atzīts 
grupas “Brīvības ielas 5, Daugavpils ielas 
11, 13 un Alejas ielas 5 daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji” projekts “Bērnu rotaļu 

laukuma izveide daudzdzīvokļu māju pa-
galmā”. Projekta mērķis bija bērnu rotaļu 
laukuma izveidošana, sakārtojot daudz-
dzīvokļu māju pagalma un apkārtējo 
teritoriju. Šajā projektā apvienojās četras 

daudzdzīvokļu mājas ar kopēju pagal-
mu, kurā jau daudzus gadus bērnu brīvā 
laika pavadīšanai bija ļoti maz iespēju. 
Projekta gaitā tika sakārtota pagalma 
teritorija, iegādāti kokmateriāli un uzbū-
vēta smilšu kaste ar nojumi, slīdkalniņa 
un šūpoļu komplekss. Rotaļu laukuma 
komplekss tika izdekorēts ar krāsainiem 
mākslinieces zīmējumiem. Rezultātā vis-
maz 23 šajās mājās dzīvojošiem bērniem 
ir izveidota vieta, kur sadraudzēties un 
aktīvi piedalīties dažādās attīstošās rota-
ļās. Projekts ir nozīmīgs arī ar to, ka apvie-
noja lielu cilvēku grupu no četrām dažā-
dām mājām kopēja mērķa sasniegšanai.

totas trīs atpūtas vietas. Daudz dzīvokļu 
mājas tika pie jauniem atpūtas soliņiem, 
tika labiekārtota baznīcas teritorija un iz-
remontētas telpas Sarkanā Krusta noda-
ļā. No grupu vadītājiem tika saņemtas at-
sauksmes, ka iedzīvotāji ir gandarīti par 
to, ka pašvaldība ar šādu konkursu dod 
iedzīvotājiem iespēju realizēt savas ie-
ceres, tādējādi arī motivējot tos strādāt, 
dzīvot un darboties savā novadā.

Projekts apvienoja 
cilvēkus kopēja 

mērķa sasniegšanai.
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Projektu konkursam pieteica 18 projektus, no kuriem tika atbalstīti 17. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 226 cilvēki. 
Krāslavas novada domes finansējums – 7445,70 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju 
līdzfinansējums – 2851,17 EUR.

KRĀSLAVAS NOVADS

ŽŪRIJA

Jānis Geiba – Krāslavas novada 
domes izpilddirektors

Ineta Danovska – Krāslavas 
novada Būvvaldes vadītāja

Jāzeps Dobkevičs – Krāslavas 
novada domes deputāts

materiāliem – akmeņiem, smiltīm, sū-
nām un čiekuriem. Ģimenes atbalsta 
centrs “Atvērtība” šogad sāka savu jauno 
telpu labiekārtošanu.

Arī septītais programmas īstenošanas 
gads, kura laikā kopējais projektu skaits 
jau pārsniedzis 100 projektu atzīmi, pie-
rādīja, ka iedzīvotāji grib, var un prot sa-
liedēt spēkus, lai īstenotu savas mazās 
idejas, ieguldot savu laiku, darbu un arī 
līdz�nansējumu. Ne velti konkursa otrs 
nosaukums ir “Sabiedrība ar dvēseli”. 
Projektos plecu pie pleca līdzdarbojās 
gan jaunieši, gan seniori, gan nevalstisko 
organizāciju, gan pagastu un vietējo uz-
ņēmumu pārstāvji, piepalīdzot cits citam 
ar padomu un sadalot darbus pēc tā, kas 
kuram labāk padodas. 

Prieks par visiem projektiem, un ceru, 
ka ir gandarījums par jau padarīto un jau-
nas idejas nākamajiem projektiem. Visi 
mazo projektu īstenotāji ir lieli malači, 
paldies viņiem!

INĀRA DZALBE, 
projektu konkursa “Iedzīvotāji veido 
savu vidi” koordinatore, Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļas 
vadītāja:

Šā gada pašvaldības līdz�nansēta-
jā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido 
savu vidi” Krāslavas novadā īstenoti 17 
iedzīvotāju grupu projekti – 7 projekti 
Krāslavā un 10 – lauku teritorijā. Īpaši ak-
tīvi šogad ir bijuši izvaltieši, kas īstenoju-
ši trīs projektus!

Šovasar ir uzlabotas zaļās zonas, atpū-
tas un kultūras pasākumu vietas pagas-
tu centros Izvaltā, Piedrujā, Augstkalnē 
un Kombuļos, savukārt Indra tradicio-
nāli pārsteidza ar inovatīvāku ideju, 
iestādot savā Rožu ciemā Zaptes dārzu. 
Labiekārtoti baznīcu dārzi un žogi Izvaltā 
un Aulejā; Pustiņas baznīcai nomainī-
tas ieejas durvis. Uzlabota infrastruktū-
ra Skaistas kapsētas teritorijā, savukārt 
Krāslavas centrālajā kapsētā sakārtota 
poļu leģionāru kapu un piemiņas vieta.

Īstenoti četri projekti mazajiem no-
vadniekiem un ģimenēm. Aktīvie kai-
miņi Spīdolas ielā, Krāslavā, uzlabojuši 
bērnu rotaļu laukumu. Kā parasti aktīvas 
ir bijušas Krāslavas pirmsskolas iestāžu 
“Pīlādzītis” un “Pienenīte” atbalsta ko-
mandas – audzinātājas un vecāki: ar 
biedrības “Pīlādzītis klubs” atbalstu izvei-
dota Eksperimentu istaba zinātkārāka-
jiem mazuļiem, savukārt PII “Pienenīte” 
ir izveidota Veselības taka, kur bērniem 
ir iespēja basām kājām staigāt pa dabas 

Šogad īstenots jau 
simtais iedzīvotāju 
iniciatīvu projekts!

Labu un mīļu projektu Krāslavas no-
vadā arī šogad bijis daudz, bet īpaši at-
zīmējams ir simtais – jubilejas projekts 
“Vides labiekārtošana aktīvai atpūtai 
ciematā Augstkalne”, projekta vadītāja – 
Elīne Vilmane.

Projekta ietvaros kopīgiem spēkiem 
tika labiekārtota aktīvās atpūtas vieta, 
kas paredzēta sabiedrisko pasākumu 
un svētku svinēšanai – ir novākti zari, 
koku saknes, izlīdzināta teritorija, iesēta 
zāle, iestādītas papardes, no akmeņiem 

izveidota ugunskura vieta un divas kāp-
nes, kā arī izgatavoti un uzstādīti koka 
soliņi, atkritumu urnas un svinību galds.

Neformālās jauniešu grupas “Aktīvie 
jaunieši” vadītāja E. Vilmane slavē ener-
ģiskos un saliedētos jauniešus, kas darba 
procesā aktīvi sadarbojās ar vietējiem 
iedzīvotājiem, no kā saņēma nesavtīgu 
atbalstu. 
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Projektu konkursam pieteica 27 projektus, no kuriem tika atbalstīti 22. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 224 cilvēki. 
Līvānu novada pašvaldības finansējums –14 000 EUR.

LĪVĀNU NOVADS

PROJEKTI, KAS IZVIRZĪTI 
APBALVOŠANAI

“Vārda un simbola spēks 
latviskajā dzīvesziņā un 
aktuālajās dzīves norisēs” –
biedrība “Līvānu novada 
pensionāri”, projekta vadītāja 
Skaidrīte Šķimele

“Metam grozā 2015” – iniciatīvas 
grupa “Līdzjutēju klubiņš”, 
vadītāja Nataļja Iļjina

“Sabiedrības līdzdalība 
bezsaimnieku ielas kaķu 
problēmu risināšanā – 
veiksmīgs pamats šo jautājumu 
sakārtošanā” – biedrība “Ingato”, 
vadītāja Inita Klindžāne

ŽŪRIJA

Uldis Skreivers – Līvānu novada 
domes izpilddirektors 

Baiba Vucenlazdāne – Līvānu 
novada domes Plānošanas un 
attīstības daļas vadītāja

Indra Upeniece – Līvānu novada 
domes Sabiedrisko attiecību 
un ārējo sakaru daļas vadītājas 
pienākumu izpildītāja

ULDIS SKREIVERS, 
Līvānu novada domes izpilddirektors:

Līvānu novadā šāds projektu konkurss 
norisinās jau daudzus gadus – mēs bijām 
viens no pirmajiem novadiem Latvijā, 
kuru atbalstīja KNHM, vēlāk šo iniciatīvu 
pārņēma pašvaldība. Izvērtējot šāgada 
konkursu, no vienas puses gribētos, lai 
projektu konkursā ar savām idejām pie-
dalītos vairāk jaunu biedrību un iniciatī-
vas grupu, tādu, kas to vēl nav darījušas. 
Bet no otras puses – ir prieks par stabi-
liem, uzticamiem projektu īstenotājiem, 
par kuriem jau zini – viss tiks izdarīts 
saskaņā ar iesniegto pieteikumu, rūpīgi 
un noteiktajā laikā. Ir idejas, ko esam at-
balstījuši atkārtoti, piemēram, “Līdzjutēju 
klubiņa” organizētos basketbola turnīrus 
vai biedrības “Ingato” (kas izaugusi no ini-
ciatīvas grupas) aktivitātes bezsaimnie-
ku ielas kaķu problēmu risināšanā. Divu 
gadu laikā īstenojot projektus, šī biedrība 
sevi pierādījusi ar darbiem, tādēļ Līvānu 
novada dome pieņēma lēmumu slēgt 

līgumu par turpmāku sadarbību šā jautā-
juma risināšanā arī ārpus projekta. Katru 
gadu atbalstu saņem arī biedrība “Līvānu 
novada pensionāri”, jo nāk klajā ar aiz-
vien jaunām idejām un iesaista savās ak-
tivitātēs lielu skaitu Līvānu novada senio-
ru. Aktīvie novada iedzīvotāji pašvaldībai 
ir labi sadarbības partneri, kas šo gadu 
laikā devuši lielu ieguldījumu vides sa-
kārtošanā, mūžizglītības attīstībā, sporta, 
kultūras un citās jomās.

Biedrības “Līvānu novada pensionā-
ri” īstenotā projekta “Vārda un simbola 
spēks latviskajā dzīvesziņā un aktuāla-
jās dzīves norisēs” mērķis bija aktivizēt 

seniorus gūt informāciju un paplašināt zi-
nāšanas par tautas kultūras mantojumu.

Izglītošanās ir viena no cilvēka nozī-
mīgākajām vajadzībām. Senioriem šā 
projekta laikā tā bija iespēja vairāk uzzi-
nāt par latviskās kultūras tradīcijām, par 
latvisko dzīvesziņu cauri gadsimtiem. 
Projekta ietvaros notika plenēri un lekci-
jas, kuros piedalījās vairāk nekā 80 Līvānu 
novada seniori – plenērs dabā “Latviskie 
spēka simboli: koki, augi, saule, akmeņi, 
ūdens”, lekcija “Maizes spēks laikmetu 
griežos”, ko vadīja Aglonas maizes mu-
zeja īpašniece Vija Ancāne, lekcija “Vārda 
spēks, ķermeņa spēks”, ko vadīja profe-
sore, literatūrzinātniece Janīna Kursīte, 
kā arī Līvānu novada senioru darbu izstā-
de “Saule un ziedi manā dzīvē” (izšuvumi, 
gleznas, tamborējumi u.c.), ko apskatīja 
vairāk nekā 400 izstādes apmeklētāju 
Līvānu pilsētas svētku laikā. 

Nodarbība “Vārda spēks. Ķermeņa spēks” 
kopā ar literatūrzinātnieci Janīnu Kursīti
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Projektu konkursam pieteica 14 projektus, no kuriem tika atbalstīti 10. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 110 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 5215,55 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums – 
2062,91 EUR.

RIEBIŅU NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Galēnu pagasta mājokļu 
vēsturiskā karte” – iniciatīvu 
grupa “Vēstures pētnieki”, 
vadītāja Rita Upeniece

ŽŪRIJA

Inese Reitāle – Riebiņu novada 
domes Attīstības un plānošanas 
daļas vadītāja 

Ilze Kudiņa – Attīstības un plā-
nošanas daļas projektu vadītāja 

Pēteris Rožinskis – Riebiņu 
novada domes priekšsēdētājs 

Āris Elsts – Riebiņu novada 
domes izpilddirektors 

Jānis Kupris – domes deputāts 

Andrs Sondors – domes 
deputāts 

ANTRA MELUŠKĀNE, 
Riebiņu novada domes Attīstības un 
plānošanas daļas projektu vadītāja:

Riebiņu novadā ar katru gadu pieaug 
interese par mazo grantu projektiem. 
Šogad tika iesniegti 14 projekti, kas ir lie-
lākais skaits pēdējos gados. Ik gadu maz-
liet pamainām virzienu – �nansējums 
tiek piešķirts dzīves vides uzlabošanai, 
uzņēmējdarbībai vai tūrisma attīstībai. 
Šajā gadā pašvaldība pat palielināja pro-
jektiem atvēlēto budžetu, jo projektu ie-
sniedzējiem ir lieliskas idejas un projektu 
pieteikumi ir kvalitatīvi izstrādāti. Šogad 
iedzīvotāji rūpējās par dažādu objektu 
labiekārtošanu – darbi norisinājās bērnu 
laukumā un bērnudārzā, degradētajās 
teritorijās, sociālajā dzīvojamajā mājā, 
kapsētās, daudzdzīvokļu mājā, parkā. 
Riebiņu aktīvās seniores tagad uz kon-

Projekta “Galēnu pagasta mājokļu 
vēsturiskā karte” mērķis bija izveidot 
informatīvu stendu,   attēlojot kartē vi-
sus mājokļus, kurus vēl atceras Galēnu 
pagasta iedzīvotāji (apmēram no 20. gs. 
30 gadiem līdz 2015. gadam). Karte no-
vietota publiskā vietā, kas brīvi pieejama 
iedzīvotājiem un tūristiem. Tas ir intere-
sants ciema tūrisma un vēstures objekts, 
kas nodos nākamajām paaudzēm intere-
santus faktus par ciema demogrā�ju un 
vēsturi.

Kādreiz Galēnu pagasta teritorijā bija 
vairāk nekā 20 blīvi apdzīvotu ciemu, bet 
mūsdienās mājokļu skaits pagastā strau-
ji samazinās. Kartē attēloti pagasta ciemi 

un aptuveni 500 māju tajos. Tās, kurās 
vēl ir iemītnieki, attēlotas zaļā krāsā, bet 
neapdzīvotās – dzeltenā.

Sākotnējo ideju – izvietot kartē visas 
mājas vietās, kur tās atrodas vai atra-
dās  – mums neizdevās realizēt, tāpēc 
kartē ir attēlots ciema nosaukums ar 
numurētiem mājokļiem, un informācija 
par saimnieku ir atsevišķā laukumā. Šim 
darbam veltījām divus gadus! 

Projekts ir pavēris vēl plašākus pēt-
niecības laukus: klasi�cēt mājokļus 

certiem dodas jaunos skatuves tērpos, 
bet Galēnos ir izveidota mājokļu vēstu-
res karte.

Iedzīvotāji novērtē pašvaldības atbal-
stu un labprāt iesaistās projektu realizā-
cijā savas apkārtējās vides uzlabošanai 
un novada attīstībai. 

(gadsimti, laika posmi utt.),   precizēt 
katra mājokļa dzimtas vēsturi, izcelt 
īpašus vēsturiskus objektus, analizēt 
Galēnu pagasta māju arhitektūru. Ja iz-
veidotu vairākas kartes dažādiem laika 
posmiem, tās pārklājoties varētu radīt 
priekšstatu par cilvēku migrāciju no 
viena pagasta uz citu, atklājot iemeslus 
un likumsakarības. Turklāt, veicot šādu 
darbu arī citos pagastos, rastos brīnišķī-
ga liecība par novada vēsturi un demo-
grā�ju! 

Projektu 
iesniedzējiem ir 
lieliskas idejas.
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AKNĪSTES NOVADS

Projektu konkursam pieteica 8 projektus, no kuriem tika atbalstīti 5. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 48 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2000 EUR. 

Uzvarējušā projekta darba grupa pie-
rādīja, ka ir iespējami skaisti svētki neat-
karīgi no datuma un iemesla. Tie rodas, 
atrodot svētku sajūtu sevī un daloties 
tajā ar apkārtējiem.

2015.  gada jūlijā Aknīstes Liepu ielā 
tika noorganizēti ielas svētki, kuru ietva-
ros notika gan iedzīvotāju volejbola tur-
nīrs, gan Svētku gājiens, gan ielas vecākā 
un jaunākā iedzīvotāja godināšana, rado-
šo ielas iedzīvotāju koncerts, lielo šūpo-
ļu atklāšana, seno fotogrā�ju moment-
izstāde un romantiska vakara ballīte.

Īstenotais projekts ieguva žūrijas 
balsu vairākumu, bet īstais novērtējums 
bija iedzīvotāju jautājums – “Vai svētki 
būs arī nākamgad?”

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Zied Liepu iela Aknīstē” – 
Liepu ielas svētki, neformālā 
iedzīvotāju grupa “Liepu iela”, 
vadītāja Lāsma Prande

ŽŪRIJA

Vija Dzene – Aknīstes novada 
domes priekšsēdētāja

Skaidrīte Pudāne – Aknīstes 
novada domes deputāte 

Valentīna Čāmāne – Aknīstes 
novada domes deputāte

Ēriks Sera�novičs – uzņēmējs

Ilga Cālīte – Aknīstes novada 
pašvaldības telpiskās attīstības 
plānotāja

Līga Līduma – Aknīstes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja

Līga Jaujeniece – Aknīstes 
novada pašvaldības tūrisma 
darba vadītāja

LĪGA JAUJENIECE, 
Aknīstes novada Tūrisma darba vadītāja:

Šis bija pirmais gads novadā, kad ie-
dzīvotāju projektus �nansēja tikai no-
vada pašvaldība (iepriekš šim nolūkam 
tika izmantots Nīderlandes fonda KNHM 
�nansējums).

Projektu īstenošanas rezultātā no-
vads ir kļuvis bagātāks ar sakoptu 
Aknīstes luterāņu baznīcas apkārtni – 
te tika demontēts vizuāli nepievilcīgais 
žogs un iestādīts tūju dzīvžogs un de-
koratīvie stādījumi; Gārsenes pilī vasarā 
notika draudzīga un darbīga bērnu no-
metne; Aknīstes rokdarbnieces ieguva 
savai nodarbei nepieciešamo pieredzi 
Latgalē; pie Asares luterāņu baznīcas 
tika uzstādīts informatīvais stends; kā 
arī tika noorganizēti skaisti svētki Liepu 
ielā Aknīstē.

Ir gandarījums, ka iedzīvotāji izmanto 
pašvaldības piedāvāto iespēju darīt labus 
darbus novada labā. Kā arī liels prieks par 
projektu vadītāju piedzīvoto pārsteigu-
mu, kad projektu īstenošanā palīdzējuši 
arī tuvējie kaimiņi un pat garāmgājēji. 
Paldies!

Ir gandarījums, ka 
iedzīvotāji izmanto 

pašvaldības 
piedāvāto iespēju 
darīt labus darbus 

novada labā.
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IECAVAS NOVADS

Projektu konkursam pieteica divus projektus, un abi arī tika atbalstīti. Realizēts tikai viens projekts.
Projekta realizācijā iesaistījās 6 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 850 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums – 150 EUR.

APBALVOTAIS PROJEKTS 

“Pastāvēs, kas mainīsies!” –  
Zorģu radošā kopa,  
projekta vadītāja Aina Ezergaile 

ŽŪRIJA

Jānis Pelsis – Iecavas novada 
domes priekšsēdētājs

Ina Eiduka – Iecavas novada 
domes iekšējā auditore

Indra Latviete – Iecavas novada 
domes Finanšu nodaļas  
vadītāja

Sarmīte Avota – SIA “Dzīvokļu 
komunālā saimniecība” 
dārzkopības speciāliste

Jurīna Leite – sabiedrības 
pārstāve

SINTIJA KALĒJA, 
projektu koordinatore Iecavas 
novadā:

Jau otro gadu pēc kārtas pašvaldības 
budžetā tiek paredzēti līdzekļi iedzī-
votāju ideju realizācijai. Lai gan šogad 
aktivitāte bija mazāka, priecājamies, 
ka Zorģu ciema iedzīvotāji  “netur sveci 
zem pūra”, bet savas idejas realizē dzīvē. 
Joprojām aktuāli ir projekti infrastruktū-
ras uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkās un 
ap tām.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīvākiem 
un izmantot pašvaldības piedāvātās ie-
spējas, jo kopīgiem spēkiem mēs varam 
paveikt nozīmīgus darbus!

Zorģu ciema 
iedzīvotāji   

“netur sveci zem 
pūra”...

Zorģu iedzīvotāji sava aktīvā un mū-
žam nenogurstošā dzinējspēka Ainas 
Ezergailes vadībā ir realizējuši sen lolotu 
ideju – āra trenažieru ierīkošanu, lai visi 
interesenti varētu nodoties sportiskām 
aktivitātēm svaigā gaisā.  “Ir patiess gan-
darījums, ka sākotnējai darba grupai pie-
vienojās jauni darboties gribētāji, kas ar 
lielu entuziasmu palīdzēja praktiskajos 
projekta īstenošanas darbos,”   prieku 
neslēpj Aina Ezergaile.  Jaunieši Kristaps 
Anspoks un Artūrs Liepiņš pat ziedoja 
nakts stundas, lai iebetonētu un uzstā-
dītu āra trenažierus! Paldies visiem, kas 
piedalījās!

Aina aicina arī citu novada ciemu un 
apdzīvoto vietu iedzīvotājus būt aktī-
viem un piedalīties šajā programmā, kas 
dod iespēju dažādu ideju realizācijai. “Ir 
taču tik forši, ka varam paveikt ko tādu, 
kas patīk gan pašiem, gan citiem!” 

Ir taču tik forši, ka varam paveikt ko tādu, kas 
patīk gan pašiem, gan citiem!
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Projektu konkursam pieteica 1 projektu, kuru pašvaldība arī atbalstīja. 
Kopumā projekta realizācijā iesaistījās 35 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 639,80 EUR.

RUNDĀLES NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Rundāles novada PII “Mārpuķīte” 
tūju stādījumu mulčēšana un 
rotaļu laukuma apzaļumošana”– 
Rundāles novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Mārpuķīte” 
Ekopadome, vadītāja Judīte 
Zeltiņa.

ŽŪRIJA

Inta Klīve – Rundāles novada 
domes priekšsēdētāja  
vietniece

Aigars Sietiņš – Rundāles 
novada domes izpilddirektors

Marija Teišerska – Rundāles 
novada domes Finanšu un 
investīciju nodaļas vadītāja

Ludmila Knoka – 
Uzņēmējdarbības un 
kompetenču attīstības centra 
vadītāja

Jānis Liepa – Svitenes pagasta 
pārvaldes vadītājs

Vitālijs Bļinkovs – Viesturu 
pagasta pārvaldes vadītājs

Laura Ārente – projektu 
speciāliste

LAURA ĀRENTE, 
projektu konkursa “Iedzīvotāji veido 
savu vidi” koordinatore:

Gribam, lai bērni izaug kopā ar dabu, 
zina un novērtē visu, ko tā spēj dot. 
Dzīvot un domāt zaļi ir pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Mārpuķīte” Ekopadomes 
moto.

Rundāles novadā konkursa “Iedzī-
vo tāji veido savu vidi” ietvaros šogad 
īste nots projekts bērnudārza rotaļu lau-
kumu apzaļumošanai, ko realizēja no-
vada pirms skolas izglītības iestādes “Mār-
puķīte” Ekopadome.

Projekta aktivitātēs tika iesaistīti 
ne tikai bērnudārza darbinieki, bet arī 
bērnu vecāki kopā ar savām atvasītēm. 
“Kopīga darbošanās deva iespēju bēr-
niem apjaust rūpes par augu pasau-
li, apgūt darbus dārzā un apkārtnes 
sakopšanā,” atzīmē Judīte Zeltiņa, pro-
jekta un pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mārpuķīte” vadītāja.

Projekta rezultātā labiekārtota un 
pilnveidota bērnudārza “Mārpuķīte” te-
ritorija un rotaļu laukumi, ierīkojot tūju 
stādījumus, kā arī papildinot teritoriju 
ar krāšņumaugu un kultūraugu stādī-
jumiem. Paveikto darbu pilnībā varēs 
novērtēt jau pavisam drīz – pēc pāris 
gadiem, kad stādi būs paaugušies, no-
drošinot ne tikai dabīgo noēnojumu 
vasaras rotaļu laikā laukumos, bet arī 
sniedzot iespēju bērniem nogaršot pašu 
audzētus riekstus, korintes, pīlādžus un 
aronijas. Vasarā rožu ziedēšanas laikā 
bērnudārza apmeklētājus ar savu krāš-
ņumu un smaržu priecēs daudzās iestā-
dītās rozes.

“Kopīga darbošanās 
deva iespēju 

bērniem apjaust 
rūpes par augu 
pasauli, apgūt 
darbus dārzā 
un apkārtnes 
sakopšanā”
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Projektu konkursam pieteica 6 projektus, no kuriem tika atbalstīti 4. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 31 cilvēks. 
Pašvaldības finansējums – 2136,05 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums –  
105,71 EUR

 TĒRVETES PAŠVALDĪBAS 
IZVIRZĪTAIS PROJEKTS

 “Savas identitātes veidošana 
Tērvetes novada mājražotājiem 
un amatniekiem” – biedrība 
“Tērvetes novada mājražotāji 
un amatnieki”, vadītāja Monta 
Mantrova.

ŽŪRIJA

Linda Mierlauka – Tērvetes 
novada attīstības nodaļas 
vadītāja

Māris Berlands – Tērvetes nova-
da pašvaldības izpilddirektors

Edvīns Upītis – Tērvetes novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks

Jeļena Belova – Tērvetes novada 
Augstkalnes pagasta pārvaldes 
vadītāja

DACE VĀCERE, 
Tērvetes novada domes projektu 
koordinatore:

Tērvetes novada dome saņēma sešus 
projektu iesniegumus no Tērvetes nova-
da biedrībām. Pamatojoties uz projekta 
konkursa nolikumu, vērtēšanas komisi-
ja, apsekojot visus pieteiktos projektus, 
apstiprināja četrus, kuri arī tika realizēti:
1)  Biedrība “Tērvetes novada mājražo-

tāji un amatnieki” realizēja projektu 
“Savas identitātes veidošana Tērvetes 
novada mājražotājiem un amatnie-
kiem”, kura mērķis bija kopdarbī-
bas popularizēšana; mājražotāju un 
amatnieku biedrības darbības rekla-
mēšana; mājražotāju un amatnieku 
iespēja reklamēt savu nodarbošanos 
pārējiem novada iedzīvotājiem.

2)  Biedrība “Labrenči” realizēja projek-
tu “Atpūtai un �ziskām aktivitātēm 
bērniem no 3 līdz 6 gadiem”, kura 
rezultātā bērnu rotaļu laukums tika 
papildināts ar jaunu spēļu namiņu 

Vērtēšanas komisija par labāko 
2015.  gada projektu Tērvetes novadā 
atzina biedrības “Tērvetes novada māj-
ražotāji un amatnieki” projektu “Savas 
identitātes veidošana Tērvetes novada 
mājražotājiem un amatniekiem”. 

Projekta mērķis bija radīt biedrībai 
vienotu koptēlu. Projekta ietvaros tika 
izstrādāts logo, kas ir sava veida reklā-
mas seja, vienota stila uzlīmes biedrības 
biedru produkcijas popularizēšanai un 
prezentēšanai, vizītkartes ar biedrības 
logo un kontaktiem tās darbības popu-
larizēšanai un sadarbības partneru infor-
mēšanai, buklets ar logo un visu biedru 
kontaktiem un aprakstu, izvelkams ba-
neris ar biedrības informāciju kopējo pa-
sākumu apmeklēšanai.

TĒRVETES NOVADS

pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” 
Tērvetes pagastā. 

 3) Biedrība “Tērvetes Austra” realizēja 
projektu “Lai top!” – tika ieklāts bru-
ģis ietvei pie daudzdzīvokļu mājas 
“Sanatorija 8” un gar pamatiem no-
klātas betona plāksnes.

 4) Biedrība “Tērvetnieki” realizēja pro-
jektu “Nāc un piedalies”, papildinot 
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu 
centra materiāli tehnisko bāzi.
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Projektu konkursam pieteica 21 projektu, no kuriem tika atbalstīti 12. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 97 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 9548,15 EUR.

VECUMNIEKU NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS 

“Ledus laukuma ierīkošana” – 
iedzīvotāju apvienība “Hokeja 
entuziasti”, projekta vadītājs 
Valdis Onkelis.

ŽŪRIJA

Laima Indriķe – Biedrības 
“Skaistkalnes sieviešu klubs 
“Mēmelīte”” pārstāve

Guntis Kalniņš – Vecumnieku 
novada pašvaldības 
izpilddirektors 

Jānis Kovals – Vecumnieku 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Aiga Saldābola – Vecumnieku 
novada domes lauku attīstības 
konsultante

Iveta Balcere – “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” Zemgales 
plānošanas reģiona koordinatore

IVETA BALCERE, 
Vecumnieku novada domes projektu 
koordinatore:

Vecumnieku novada dome saņēma 
21 projekta iesniegumu no Vecumnieku 
novada iedzīvotāju neformālajām ap-
vienībām. Pamatojoties uz projektu 
konkursa nolikumu, žūrijas komisija, 
apsekojot visus pieteiktos projektus, ap-
stiprināja divpadsmit, kas tika realizēti. 

Vairāku projektu ietvaros ciemu ie-
dzīvotāji veica kāpņu telpu remontus – 
ārdurvju, logu nomaiņu, kāpņu atjauno-
šanu un kosmētisko remontu.

Valles pagasta Taurkalnes ciema ie-
dzīvotāji veica daudzdzīvokļu mājas 
“Irbes” pagalma labiekārtošanu, lai ra-
dītu vizuāli skaistāku, sakoptāku vidi 
ciemā.

Piebalgās un Misas ciematā iedzīvo-
tāji izveidoja un uzlaboja rotaļu lauku-

mus, aprīkojot tos ar mūsdienīgām un 
drošām konstrukcijām. 

Iedzīvotāju grupa “Valles klēts” izvei-
doja gājēju celiņu no autostāvvietas līdz 
Valles baznīcai, lai radītu ērtu pieeju ob-
jektam plašākai sabiedrībai. 

Projekta “Vingrošanas palīglīdzek-
ļu iegāde” ietvaros tiks iegādāti dažādi 
vingrošanas rīki un palīglīdzekļi sporta 
nodarbībām.

Par labāko 2015. gada projektu 
Vecumnieku novadā atzina iedzīvotā-
ju grupas “Hokeja entuziasti” projek-
tu “Ledus laukuma ierīkošana” Valda 

laukumā, gan ap to. Laukumam bija ne-
pieciešams ierīkot ūdens pieslēgumu, kā 
arī uzstādīt dzelzsbetona apgaismojuma 
stabus, pie kuriem līdz hokeja sezonas 
sākumam tiks pievienotas laternas, lai 
slidotavu varētu izmantot diennakts 
tumšajā laikā. 

Projekta realizācija tika veikta ar lie-
lu iesaistīto “Hokeja entuziastu” un citu 
iedzīvotāju aizrautību. Kopumā projekta 
ietvaros tika paveikts vairāk, nekā sākot-
nēji bija paredzēts. 

Darbus pie ledus laukuma ierīkoša-
nas “Hokeja entuziasti” turpinās – vēl 
nepieciešams izveidot hokeja laukuma 
bortu un vārtus, lai šajā laukumā būtu 
iespējams spēlēt hokeju un labvēlīgu laik
apstākļu gadījumā rīkotu arī hokeja tur-
nīrus novada iedzīvotājiem. 

Onkeļa vadībā. Projekta mērķis bija iz-
veidot 18x40 metru lielu ledus laukumu. 
Tā ietvaros tika veikta laukuma apmaļu 
izbūve un teritorijas izlīdzināšana gan 
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Projektu konkursam pieteica 10 projektus, un visi arī tika atbalstīti. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 52 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 4219,93 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums – 
10 381,18 EUR.

VIESĪTES NOVADS

Ikvienam roka 
jāpieliek, lai lielais 
darbs uz priekšu 

tiek!

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Fallow-Up” – Viesītes baptistu 
draudze, projekta vadītājs Juris 
Grigs.

ŽŪRIJA 

Jānis Dimitrijevs – Viesītes 
novada domes priekšsēdētājs

Inese Vītola – Attīstības un 
plānošanas nodaļas vadītāja

Anita Maļinovska – galvenā 
grāmatvede

Sanita Lūse – Saukas pagasta 
pārvaldes vadītāja

Dainis Černauskis – Elkšņu 
pagasta pārvaldes vadītājs

INESE VĪTOLA, 
Viesītes novada projektu 
koordinatore:

Ar 2014. gadu Viesītes novada dome ir 
uzsākusi atbalstīt nevalstisko organizāci-
ju un vietējo iniciatīvas grupu projektus. 
2014. gadā tika iesniegti septiņi projekti, 
bet 2015. gadā tie bija jau desmit. 

Pašvaldība �nansiālu atbalstu piešķī-
ra saskaņā ar apstiprinātu projektu kon-
kursu kārtību un noteiktiem kritērijiem. 
Divos gados ir atbalstīti pasākumi, rotaļu 
laukuma izveide, inventāra iegāde un 
pasākumu organizēšana, grāmatu izdo-
šana, �lmas uzņemšana, “Sēlijas akadē-
mijas” pasākumi, biedrības atbalsta cen-
tra “Viesītei” izveide. 

Kā sekmīgākais un ar lielāko sabied-
rības iesaisti Viesītes novadā tika novēr-
tēts Viesītes Baptistu draudzes projekts 
“Fallow Up”. Projekta ietvaros no 12. 
līdz 18.  jūlijam Viesītes novadā notika 
kristīgā angļu valodas un sporta nomet-
ne “You are here” bērniem un jauniešiem 
vecumā no 12 līdz 20 gadiem. Šogad jau 
nometne kempingā “Pērlīte” pulcēja 37 
dalībniekus, kas ir divreiz vairāk nekā 
pērn. 

Veselu nedēļu pasniedzēji no ASV 
mācīja jauniešiem angļu valodu, organi-
zēja radošās darbnīcas, sporta aktivitā-
tes un vadīja tematiskos vakarus. Tāpat 
bērni nedēļas garumā diskutēja par da-
žādiem tematiem, kuri vērsti uz personī-
go izaugsmi.

Juris Grigs, Viesītes Baptistu drau-
dzes mācītājs: “Jebkurš no pasākumiem, 
ko organizē Viesītes Baptistu draudze, 
nebūtu iespējams bez komandas, kas 
ir izveidojusies šo gadu laikā. Šīs no-
metnes panākumu atslēga ir sadarbība 
starp Viesītes Baptistu draudzi, Arizonas 

Baptistu draudzi un Viesītes domi. Ma-
nuprāt, šī nometne jauniešiem bija ļoti 
liels ieguvums gan angļu valodas apgu-
vē, gan personīgajā izaugsmē.”

Kā stāsta nometnes pārstāvji, �nan-
sējums, kas nepieciešams Amerikas ko-
mandai, lai nokļūtu Latvijā, tika vākts 
gada laikā pašu spēkiem. Savukārt, lai 
nometne būtu pieejama vairāk jaunie-
šiem, Viesītes Baptistu draudze iesniedza 
projektu NVO konkursā novada domei, 
un tas tika atbalstīts.

Nometne tikai nesen beigusies, taču 
Viesītes jaunieši un viņu iegūtie jaunie 
draugi no citām valstīm ar nepacietī-
bu gaida vasaru, kad varēs atkal tikties 
Viesītē. Tagad notiek aktīva vēstuļu ap-
maiņa, tādējādi liekot lietā nometnē uz-
labotās angļu valodas prasmes.

Priecē fakts, ka iedzīvotāji ir atsaucī-
gi, ieinteresēti un gatavi ieguldīt savu 
darbu, zināšanas un enerģiju, lai no-
vada dzīve kļūtu interesantāka, aktī-
vāka, lai sabiedrība būtu draudzīgāka 
un saliedētāka, lai, darot “mazos” dar-
biņus, varētu vienoties arī “lielākām” 
lietām.
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Projektu konkursam pieteica 8 projektus, un visi arī tika atbalstīti. 
Pašvaldības finansējums – 2999,75 EUR.

AIZPUTES NOVADS

LABĀKAIS PROJEKTS

“Izzini savu pasauli, novērtē to, 
kas tev apkārt” – biedrība “ŠĪLO”.

ŽŪRIJA

Jānis Balodis – Aizputes novada 
domes deputāts, Kultūras un 
tūrisma komisijas priekšsēdētājs

Paula Ābola-Āboliņa – “Ideju 
mājas” vadītāja

Sanda Zālīte – Aizputes kultūras 
nama direktore

Iveta Šile – Aizputes novada 
Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja

Jolanta Berga – Aizputes 
novadpētniecības muzeja, TIP 
vadītāja

Gundars Sisenis – Aizputes no-
vada domes deputāts, Attīstības 
komitejas priekšsēdētājs

BIRUTA KONRĀDE, 
Aizputes novada domes Attīstības 
nodaļas projekta vadītāja:

Šā konkursa mērķis bija atbalstīt sa-
biedriski nozīmīgu, oriģinālu un inova-
tīvu programmu, projektu un pasākumu 
īstenošanu Aizputes novadā, tā veicinot 
iedzīvotāju informētību, izglītošanu un 
līdzdalību aktuālu novada problēmu risi-
nāšanā, vienlaikus sekmējot viņu dzīves 
kvalitātes uzlabošanos. 

Novada ļaudis 2015. gadā projektu 
ietvaros izglītojās bērnu audzināša-
nā, ģimenes veidošanā, apmācīja 20 
pirmspensijas un pensijas vecuma cil-
vēkus nūjošanā, popularizējot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu Cīravas pagastā. 
Projektu ietvaros Cīravas iedzīvotāji tika 
iepazīstināti ar biškopības nozīmi cilvē-
ka dzīvē, tika iegādāti tērpi nodarbībām 
un veicināta interese par kultūras man-
tojumu, savukārt Kazdangā tika apgū-
tas senās amatu prasmes – linu kreklu 
šūšana, puzuru gatavošana, celaiņu 
jostu aušana, senās ēdienu receptes. 
Dalībnieki devās pieredzes apmaiņas 

braucienos pie aktīvām biedrībām 
Kuldīgas novadā un iepazinās ar kultūr-
vēsturisko mantojumu, biedrību darba 
pieredzi, skatīja Padures klēti, mācījās 
darināt senās rotas un gatavot senos 
ēdienus, devās ar bērniem un jaunie-
šiem izglītojošā ekskursijā uz Rīgu, kā 
arī runāja ar maznodrošināto ģimeņu 
bērniem par karjeras iespējām, apguva 
uzvedības normas un lietišķo etiķeti, 
ģērbšanās stilu, mācījās gatavot māla 
traukus un klausījās lekciju par veselīga 
uztura pamatprincipiem.

tev apkārt”. Tā bija iespēja 30 bērniem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģime-
nēm doties ekskursijās, piedalīties rado-
šās darbnīcās un sporta aktivitātēs.

Projekts desmit dienas norisinājās 
Aizputes Daudzfunkcionālajā sociālo 
pakalpojumu centrā. Paplašināt savu 
redzesloku un uzzināt daudz ko jaunu 
bērni un jaunieši varēja divās ekskur-
sijās – “Piena ceļš” un “Pirmie iespaidi 
par galvaspilsētu”. Projekta dalībnieki 
apskatīja SIA “Elpa” ražotni Kazdangā, 
kur vēroja piena pārstrādes procesu. 
Savukārt Rīgā tika apmeklēta Latvijas 
Televīzija un Zooloģiskais dārzs; bēr-
ni redzēja, kā strādā radošo profesiju 
pārstāvji un cilvēki, kuri ir saskarsmē ar 
dzīvniekiem un dabu. Atlikušajās piecās 
dienās bija iespēja iesaistīties radošās 
darbnīcās, kā arī piedalīties sporta pa-
sākumos.

Projekta noslēgumā notika vecāku 
pēcpusdiena, kurā piedalījās 15 vecāki. 
Viņi guva priekšstatu par projekta akti-
vitātēm, fotoreportāžā apskatīja savu at-
vašu piedzīvojumus un aplūkoja darbu 
izstādi. 

 

Kā sabiedrībai visnozīmīgākais, 
viskvalitatīvāk izstrādātais un realizētais 
projekts tika atzīts biedrības “ŠĪLO” pro-
jekts “Izzini savu pasauli, novērtē to, kas 
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Projektu konkursam pieteica 6 projektus, no kuriem tika atbalstīti 3. Divi projekti tika pārcelti 
īstenošanai no iepriekšējā gada. Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 56 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 4482,40 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju (ZZS, Venta FM) 
līdzfinansējums – 1169 EUR.

ALSUNGAS NOVADS

ŽŪRIJA

Aivars Sokolovskis – Alsungas 
novada domes priekšsēdētājs

Voldemārs Dunajevs – Alsungas 
novada domes izpilddirektors

Valda Zingberga – Alsungas 
novada domes kancelejas 
vadītāja

Dace Martinova – Alsungas no-
vada domes deputāte, Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālo lietu 
komitejas priekšsēdētāja, EKC 
“Suiti” valdes priekšsēdētāja 

Inga Šēna-Laizāne – biedrības 
“Suitu amatnieki” valdes priekš-
sēdētāja

LAUMA MIGOVIČA, 
Alsungas novada domes projektu 
koordinatore:

Kopš 2011. gada Alsungas novada ie-
dzīvotājiem ir iespēja piedalīties mazo 
projektu konkursā “Mēs – Alsungai!”. 
Finansiāls atbalsts tiek sniegts tiem 
projektiem, kuros paredzēts īstenot la-
bas, radošas idejas, kuras uzlabo mūsu 
apkārtējo vidi, padarot to drošāku, sa-
koptāku, skaistāku un patīkamāku gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan arī mūsu 
viesiem. 

2015. gadā 2 projekti tika pārcelti 
realizācijai no 2014. gada, kā arī vienam 
projektam – strītbola laukuma ierīkoša-
nai – tika piešķirti papildu līdzekļi no no-
vada domes budžeta 3680 EUR apmērā.

Projekta “Sportosim sakoptā vidē” 
mērķis bija renovēt Alsungas stadiona 
teritorijā esošo strītbola laukumu, lai no-
drošinātu piemērotus apstākļus sporta 
aktivitātēm. Projektu apņēmās realizēt 
vietējie jaunie basketbolisti – kopumā 25 
cilvēki. Tika veikta vecā laukuma seguma 
demontāža un sagatavošana jaunam se-
gumam. Izvērtējot projektu un apzino-
ties šī laukuma nozīmi un noslogojumu, 
pieņēma lēmumu, ka sākotnēji plāno-
tais bruģētais segums uz laukuma tiks 
nomainīts pret triecienus absorbējošu 
gumijas segumu. Šāds segums tika izvē-
lēts, jo tas samazina iespējamo traumu 
smagumu kritiena gadījumā, kā arī to 
ir viegli ieklāt, kopt, turklāt tas ir vizuāli 
pievilcīgāks. 

Vēl seši Alsungas novada aktīvie ie-
dzīvotāji iesniedza un realizēja projektu 
“Laipa”. Projekta mērķis bija labiekār-
tot atpūtas vietu Alsungas centrā pie 
Dzirnavu ezera. Apņēmīgie alsundznie-
ki par saņemto �nansējumu iegādājās 
materiālus laipas izveidošanai, paši pro-
jektēja un izgatavoja laipu, paši krāsoja 
un nagloja. Darba grupa kopīgiem spē-
kiem sakārtoja ezera krastu un uzstādīja 
jauno laipu, tagad tā ir pieejama ikvie-
nam Alsungas iedzīvotājam un viesim. 

Šogad tika izveidota un uzstādīta lai-
pa Alsungas dzirnavu ezerā, kā arī labie-
kārtots strītbola laukums, kurā tagad var 
atpūsties un sportiski pavadīt laiku gan 
vietējie iedzīvotāji, gan mūsu viesi. 

Uzstādīta arī jauna atkritumu urna, lai 
skaista un sakopta vieta tāda paliktu arī 
turpmāk.

Lepojamies ar mūsu novada iedzīvo-
tājiem, kuriem rūp savs novads un kuri 
ziedo savu brīvo laiku visas sabiedrības 
labā!

Lepojamies ar novada 

iedzīvotājiem, kuriem 

rūp savs novads.
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SKRUNDAS NOVADS

Projektu konkursam pieteica 8 projektus, no kuriem tika atbalstīti 5. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 32 cilvēki. 
Pašvaldība projektu finansēšanā nepiedalījās, projekta realizētāju un atbalstītāju finansējums – 
870 EUR, sponsoru un ziedotāju devums – 8000 EUR. Kā viens no lielākajiem sponsoriem minams LMT. 

LORETA ROBEŽNIECE, 
Skrundas novada domes  
priekšsēdētāja:

Šis projekts mums ir devis kārtējo 
izaicinājumu izvērtēt savas vēlmes un 
noteikt prioritātes. Mēs, skrundenieki, 
esam mērķtiecīgi ļaudis, un, visiem kopā 
strādājot, tika sasniegti noteiktie mērķi. 
Nenovērtējama ir novada iedzīvotāju ak-
tivitāte un ieguldījums šo projektu reali-
zēšanā. Lai mums visiem izdodas!

“Jaunmuižas pamatskolas sporta 
laukuma atjaunošana un pilnveide” – 
projekta iesniedzēja Baiba Meļķe

Šis projekts veicina jaunmuižnieku 
un skolas audzēkņu mērķtiecīgu brīvā 
laika pavadīšanu, veselīgu un aktīvu at-
pūtu, nodarbojoties ar dažādām sporta 
spēlēm un sportiskām aktivitātēm svai-
gā gaisā, izmantojot mūsdienīgu, kva-
litatīvu un gaumīgu sporta inventāru. 
Labiekārtotajā sporta laukumā uzstā-
dīti basketbola grozi, volejbola spēlei 
nepieciešamie atribūti, barjeras viegl-
atlētiem, kā arī šūpoles pašiem mazāka-
jiem bērniem. Uzstādītas arī atkritumu 
urnas, lai apkārtne turpmāk saglabātos 
tikpat tīra.

“Kopā ceļamies, kopā cīnāmies, 
kopā esam stiprākie!” – projekta iesnie-
dzējs Ainars Zankovskis

Popularizējot veselīgu un aktīvu dzī-
vesveidu Skrundas novadā, Skrundas 
vidusskola ir iegādājusies   un uzstādīju-
si četrus āra trenažierus ar mērķi �ziskā 
tonusa uzlabošanai. Trenažieri ir kombi-
nēti tā, lai būtu iespējams trenēt visas 
galvenās muskuļu grupas. Šie trenažie-
ri ir pieejami sabiedrībai jebkurā laikā.

Iedzīvotāju 
balsojums 

noteica, kuri no 
iesniegtajiem 

projektiem būtu 
atbalstāmi.

“Rotaļu laukums Rudbāržos” – pro-
jekta iesniedzēja Inese Ozoliņa

Pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 
bērnudārza grupiņai  ir izveidots jauns 
rotaļu laukums. Tas sastāv no slīdkalni-
ņa, šūpolēm un rotaļu nojumes. Šo vie-
tu pirmsskolas vecuma bērni ir ļoti iemī-
ļojuši un vēlas tur uzturēties arī vakaros 
un brīvdienās. Beidzot viņiem ir pašiem 
savs koka namiņš, kur spēlēties un pa-
tverties no lietus. Visus teritorijas  labie-
kārtošanas darbus ir paveikuši bērnu 
vecāki brīvprātīgi talkas veidā.

“Esi kustīgs, esi vesels” – projekta ie-
sniedzēja Inese Ivāne

Projekta ietvaros tika iegādāti vingro-
šanas paklājiņi, slodzes gumijas, espan-
deri, aukliņas, vingrošanas bumbas, dis-
ki, hanteles, mūzikas centrs un pārtikas 
produkti praktiskām nodarbībām.  Ir 
izveidotas divas vingrošanas grupas da-
žādu vecumu ļaudīm Skrundas novada 
Nīkrāces pagastā un Skrundas pilsētā. 
Reizi nedēļā stundas garumā interesenti 
bez maksas var vingrot, stiepties un mā-
cīties izkopt līdzsvaru. Katras nodarbības 
noslēgumā piedāvājam meditāciju. Reizi 
mēnesī notiek praktiskās nodarbībās, 
kurās dalībnieki mācās pareizi ēst un ga-
tavot, lai samazinātu svaru, holesterīna 
līmeni un augstu asinsspiedienu. 

“Spēka trenažieri Kušaiņos” – pro-
jekta iesniedzēja Inguna Puriņa

Aktīvie Kušaiņu ciemata iedzīvotāji  ir 
uzstādījuši  spēka trenažierus, kas veici-
na ciemata iedzīvotāju �zisko veselību. 
Ciemata iedzīvotāji  projekta noslēgu-
mā  pat sarīkoja sporta spēles.  Pavisam 
uzstādīti trīs spēka trenažieri, kas veicina 
dažādu muskuļu grupu nostiprināšanu 
un attīstību.
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VAIŅODES NOVADS

OSKARS ZVEJS, 
Vaiņodes novada projektu vadītājs:

Vaiņodes novada dome konkur-
su “Darīsim paši” organizē trešo gadu. 
Pirmajā un trešajā gadā varēja iesniegt 
projektus gan pasākumu organizēšanā, 
gan infrastruktūras izveidē. Otrajā gadā 
varēja iesniegt pieteikumus pasākumu 
organizēšanā. Konkursa nolikuma nosa-
cījumiem ņemti par pamatu KNHM fon-
da organizēto konkursu pamatprincipi.

Projektu konkursam pieteica 9 projektus, no kuriem tika atbalstīti 7. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 43 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2500 EUR, maksimālā summa vienam projektam – 500 EUR, projekta 
realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums – 2254 EUR

 

Kā žūrija strādāja Vaiņodes 
novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja 4 
cilvēku sastāvā.

Vēlamies izcelt vienu projektu – 
“Volzbaha kalna kā sabiedriski pieeja-
mas vietas labiekārtošana”. 

Volzbahs ir stāva gravas nogāze 
Vaiņodē, kuru jau ilgus gadus bija iecie-
nījuši slēpotāji, kuriem patīk stāvi no-
braucieni. Pēdējos gados gravas nogāze 
bija aizaugusi ar krūmiem un prasījās 
pēc sakopšanas. Lai tā kļūtu par atpūtas 
vietu visai ģimenei, bija nepieciešama 
arī lēzenāka nobrauciena trases izveido-
šana. 

Biedrība “Volzbahs” iesniedza projek-
ta pieteikumu Volzbaha gravas sakārto-
šanai, ar mērķi izveidot to par publiski 
pieejamu atpūtas vietu gan vaiņodnie-
kiem, gan viesiem. Projekta ietvaros ir 
veikti zemes darbi, ar buldozeru un pēc 
tam ar rokas darbarīkiem uzlabojot no-
gāzes pro�lu, attīrīta no apaugumiem 
gravas apkārtne, uzstādīti soliņi un uz-
raksts ar vietas nosaukumu. Biedrība no 
savas puses kā līdz�nansējumu ieguldī-
jusi 350 EUR.

Ārpus šā projekta biedrība 15. au-
gustā noorganizēja pasākumu “Burziņš 
Volziņā”. Tiek domāts arī par pacēlāja ie-
rīkošanu ziemas prieku baudītājiem.

Vaiņodes novada dome uzskata, ka 
šis projekts ir ar lielu sabiedrisku nozīmi. 
Projekta mērķauditorija ir visi Vaiņodes 
novada iedzīvotāji un ne tikai. Attīstot 
Volzbaha gravu kā aktīvās atpūtas vietu, 
tiek popularizēts aktīvs, veselīgs dzīves-
veids, un tas var veicināt Vaiņodes nova-
da atpazīstamību, rosināt jaunu tūrisma 
un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstī-
bu. Šis projekts uzskatāmi demonstrē, 
ko var panākt neliela entuziastu grupiņa, 
kas tic savai idejai.

Šis projekts 
uzskatāmi 

demonstrē, ko 
var panākt neliela 

entuziastu grupiņa, 
kas tic savai idejai.

Volzbaha kalns – 
atpūtas vieta visai 

ģimenei.
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Projektu konkursam pieteica 83 projektus, no kuriem tika atbalstīti 44 un realizēti 40. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās aptuveni 540 cilvēku. 
Pašvaldības finansējums – 23 601,43 EUR. 

KULDĪGAS NOVADS

ŽŪRIJA

Aleksandrs Lange – Kuldīgas 
novada domes priekšsēdētājas 
vietnieks

Indra Gaile – Kuldīgas Centra 
vidusskolas direktores  
vietniece

Daiga Mellere – Latvijas lauku 
konsultācijas un izglītības centra 
Kuldīgas �liāles vadītāja

Aivars Siliņš – uzņēmējs, 
būvniecības speciālists

Arvis Sprude – sporta un deju 
pedagogs

Evita Pētersone – koordinatore, 
Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājas vietnieka  
palīdze

EVITA PĒTERSONE, 
reģionālā koordinatore:

Projektu konkurss “Darīsim paši!” 
šogad organizēts jau desmito reizi, un 
šīs apaļās jubilejas dāvana pašiem sev 
ir 40 lieliski realizēti projekti, ko paveica 
Kuldīgas pilsētas un pagastu iedzīvotāji! 
Milzīgs prieks un gandarījums par pa-
veikto, par cilvēku vēlmi un entuziasmu 
darboties aizvien uz priekšu. 

Esam aktīvi šā projektu konkursa at-
balstītāji jau kopš 2006. gada. Pašu ro-
kām veiktais ir daudzreiz mīļāks un sau-
dzējamāks. Viss tika darīts tiešām pašu 
spēkiem, ar milzīgu entuziasmu, nesav-
tīgi ieguldot gan savu laiku, gan naudas 
līdzekļus. Apbrīnojamas idejas ir izlolotas 
projektu pieteicēju galvās, un attiecīgi 
rokas šīs idejas ir ieviesušas dzīvē, lai prie-
cētu ne tikai sevi, bet arī citus. Atjaunoti 
baznīcu žogi, sakārtoti celiņi, izveidoti 

jauni bērnu rotaļu laukumi, ierīkota plud-
male, restaurētas stelles, sašūti jauni tau-
tas tērpi, uzbūvēts tiltiņš, renovētas ēku 
fasādes, ierīkota atpūtas vieta velobrau-
cējiem un vēl daudz citu lielisku darbu ir 
paveikts. Liels paldies visiem, kuri turpina 
darboties, neatmet drosmi startēt atkal 
un atkal, lai sasniegtu izvirzīto mērķi!

“Mācies un dari” – grupa “Kopā vieg-
lāk”, projekta vadītāja Ruta Orlova

Viens no Kuldīgas novada pašvaldī-
bas organizētā projekta “Darīsim paši” 
atbalstītajiem projektiem ir interesentu 
grupas “Kopā vieglāk” iesniegtais pietei-
kums “Mācies un dari”. Projekta galvenais 

mērķis ir uzlabot sociāli ekonomisko vidi 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iesais-
tot tos suvenīru gatavošanā, tautisko 
aproču, apkakļu un vainagu labošanā, 
veidot radošās pērļošanas darbnīcas, kur 
šie jaunieši var darboties. Projekta ietva-
ros iegādātas stikla pērlītes, knaiblītes, 

stieplītes, stelles pērļošanai, paklājiņi, 
speciālās adatas, kastītes, audumi, diegi, 
aizdares un daudz citi materiāli, kas sek-
mē veiksmīgu nodarbību norisi. 

Pērļošanas pamatus un suvenīru iz-
gatavošanu no pērlītēm māca skolotājs 
Zintis Rancāns.



 Sabiedrība ar dvēseli 19

“Domā globāli, rīkojies lokāli” – 
biedrība “Mēs savai skolai un pilsētai”, 
projekta vadītāja Iveta Eglīte

Āra jeb zaļā klase Kuldīgas Centra vi-
dusskolas pagalmā ir izveidota, lai rastu 
iespēju veidot nodarbības un mācību 
stundas ārpus telpām. Darba grupā ie-
saistījās gan skolēni, gan skolotāji, ve-
cāki un skolas saimnieks. Tika atrasts 
sponsors, kurš �nansēja oļu iegādi, 
tāpēc projekta ietvaros izdevās atrisināt 
arī seguma jautājumu. Zaļā klase ļoti labi 
iederas izvēlētajā vietā, tā it kā papildina 
esošo skolas un sporta kompleksu. 

Laukums tika atklāts 
ar lielisku volejbola 

maču – vietējie 
pret “Darīsim paši” 

žūrijas komisiju.

Liels paldies 
visiem, kuri turpina 
darboties, neatmet 

drosmi startēt 
atkal un atkal, lai 
sasniegtu izvirzīto 

mērķi!

“Ideālais gala mērķis” – grupa “Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm”, projekta vadī-
tājs Uģis Pelčers

Projekta mērķis bija izveidot atpūtas 
vietu velobraucējiem, tūristiem, ģime-
nēm vai vienkārši brīvas dabas cienītā-
jiem. Tā tika sakopta teritorija, ierīkota 
vieta ugunskuram, izgatavoti soli un gal-
di, kuri izvietoti plašā teritorijā pa visu 
laukumu, kā arī izgatavotas šūpoles, ku-
rās vienlaikus var sasēsties 10 pieaugu-
šie un 15 bērni.

Kā atzīst grupas koordinators Uģis 
Pelčers, “projekta realizācija bija lieliska 
pieredze turpmākajām šāda veida ak-
tivitātēm un daudz ko iemācīja, grupas 
dalībnieku brīvais laiks tika izmantots 
patiešām lietderīgi”.

“Kopā eimu, kopā teku” – grupa 
“Pastalnieki”, projekta vadītāja Dace 
Pušīlova

Grupa “Pastalnieki” parūpējās, lai 
Rendas dejotāju kolektīvs tiktu pie sa-
viem tautas tērpiem. Darbs sākās ar 
nopietnu sagatavošanos – tika izpētītas 
Rendas tautas tērpa darināšanas un val-
kāšanas tradīcijas, notika konsultācijas 
pie Liepājas muzeja Kurzemes tautas 
tērpu informācijas centra vadītājas Lias 
Monas Ģībietes. “Pastalnieki”, iepazinu-
šies ar Rendas tautas tērpu etnogrā�ski 
pareizu izveidi, šuva, pāršuva, ārdīja un 
pārveidoja, lai ar minimāliem līdzekļiem 
deju kolektīvs tiktu pie saviem tautas 
tērpiem. Ar darbu palīdzēja arī Rendas 
šuvēja. 

“Atpūtas un aktivitāšu laukuma 
izveide Parka ielā 22” – grupa “Dzīvo 
sportisks, vesels, laimīgs”, projekta vadī-
tāja Liene Ansone

Projekta ietvaros tika izveidots volej-
bola laukums un atpūtas vieta bērniem 
ar šūpolēm un slīdkalniņu. Kad darbiņš 
bija paveikts, laukums tika atklāts ar 
lielisku volejbola maču – vietējie pret 
“Darīsim paši” žūrijas komisiju. Tagad 
Kuldīgā ir viena sakārtota vietiņa vairāk, 
un radusies iespēja arī jauniešiem no 
daudzdzīvokļu mājām uzspēlēt volejbo-
lu. “Laipni gaidīti visi, kuri grib pasportot, 
galvenais, lai neko nebojā un nelauž,” 
saka grupas vadītāja Liene.
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Projektu konkursam pavisam tika iesniegti 19 projekti, no tiem tika atbalstīti 12. 
Pašvaldības kopējais līdzfinansējums – 3329,18 EUR.

VENTSPILS NOVADS

Lēmumi par projektu 
atbalstīšanu vai noraidīšanu tika 
pieņemti balsojot, izvērtējot 
katra projekta atbilstību 
konkursa nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem, kas paredzēja izvērtēt 
projekta nozīmi un ieguldījumu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā 
konkrētā teritorijā, projekta 
rezultātu ilgtspējību, pašu 
projekta realizētāju ieguldījuma 
nozīmi un projekta izmaksu 
tāmes pamatotību. 

Projektu vērtēšanas komisijā 
darbojās 8 cilvēki – 7 Ventspils 
novada domes deputāti un 
uzņēmējdarbības speciālists.

ĪRISA ROZE-POSUMA, 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultante:

Biedrība “Vēju sēta” izbūvējusi lape-
ni dabas parkā “Ugunspļava” Jūrkalnes 
pagastā, līdz�nansējums 300 EUR, pašu 
ieguldījums 990 EUR, realizācijā iesais-
tīti vairāk nekā 200 cilvēki. Projekta va-
dītāji – Uģis Dadzis, Igo Fomins, Ainars 
Šlangens.

Biedrības “Vēju sēta” pirmsākumi 
meklējami 2003.  gadā, kad mūziķis un 
mākslinieks Igo sadarbībā ar Jūrkalnes 
pagasta padomi organizēja pirmo 
Jūrkalnes tūrisma sezonas atklāšanu un 
talku. Turpmāko 10 gadu laikā paplaši-
nājies ne tikai pasākumu klāsts, ko Igo 
organizē Jūrkalnē, bet arī domubiedru 
skaits. Katru gadu tūrisma sezonu atklāj 
vairāki simti talkotāju, kas izveidojuši un 
turpina iekopt Jūrkalnes Dabas un atpū-
tas parku “Ugunspļava”, Vēju sētu, baznī-
cas ābeļdārzu, dabas takas. 2013.  gada 
16.  oktobrī tika nodibināta biedrība 
“Vēju sēta”, kas turpina iesākos darbus 
un plāno realizēt arvien jaunus projek-
tus, kas veicinās mūsdienu un tradicio-
nālās kultūras pētniecību, saglabāšanu 
un attīstību Kurzemes reģionā.

Jūrkalnes Dabas un atpūtas parks ir 
vieta, kur Jūrkalnes iedzīvotāji un viesi 
pavada savu brīvo laiku un kur notiek da-
žādi vietēja un reģionāla mēroga pasāku-
mi, piemēram, Ventspils novada Vasaras 
saulgriežu svinības, Jūrkalnes starp-
tautiskais mākslas plenērs, Zāļu dienas, 
“Retromoto”, Jūrkalnes zaļumballes un 
citi. Ņemot vērā pēdējo gadu tendenci 
palielināties tūristu skaitam, ir būtiski tur-
pināt Dabas parka attīstību, papildinot un 
atjaunojot tā infrastruktūru. Šogad uzbū-
vētā lapene ir jauns vides objekts, kas pa-
pildina jau esošās lapenes “Ugunspļavā”, 
veidojot komfortablas vietas gan pasāku-
mu vērošanai, gan ikdienas atpūtai. 

Katru gadu tūrisma 
sezonu atklāj vairāki 

simti talkotāju.
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Projektu konkursam pieteica 12 projektus, visi arī tika atbalstīti. Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 
apmēram 260 cilvēki. Burtnieku novada pašvaldības un projektu īstenotāju kopējais finansējums vides 
attīstības projektu kon kursam – 7836,00 EUR. Vienam projektam paredzētais maksimālais pašvaldības 
līdzfinansējums – 500 eiro.

BURTNIEKU NOVADS

LABĀKAIS PROJEKTS

“Burtnieku baronu Šrēderu 
dzimtas kapu sakopšana” – 
biedrība “Burtnieku kultūrvide”, 
projekta vadītāja Gunta Daļecka

ŽŪRIJA

Silvija Reņģe – Burtnieku novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
vides attīstības komisijas locekle, 
uzņēmēja

Kristīne Auziņa – Burtnieku 
novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja, 
Uzņēmējdarbības un vides 
attīstības komisijas locekle

Signe Pilsneniece – Burtnieku 
novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatvede

Gunārs Laizāns – Burtnieku 
novada domes deputāts, 
Uzņēmējdarbības un vides 
attīstības komisijas loceklis

KRISTĪNE AUZIŅA, 
projektu “Sabiedrībai ar dvēseli” 
koordinatore Burtnieku novada 
pašvaldībā: 

2015. gads Burtnieku novada pašval-
dībā ir īpašs, jo šogad pirmo reizi tika uz-
sākta jauna iniciatīva – izsludināts paš-
valdības projektu konkurss, kura mērķis 
ir atbalstīt iedzīvotāju neformālo grupu, 
biedrību, nodibinājumu un reliģisko 
organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz 
novada teritorijas vides attīstības veici-
nāšanu.

Konkursa ietvaros saņēmām 12 pie-
teikumus, tātad varam secināt, ka šāda 
iniciatīva ir bijusi ļoti nepieciešama. No 
iesniegto projektu kopskaita lielākā daļa 
projektu pieteikumu bija saistīti ar dažā-
du labiekārtošanas darbu īstenošanu un 
bērniem domātās rotaļu infrastruktūras 

elementu uzstādīšanu daudzdzīvok-
ļu namu pagalmos, atpūtas zonās un 
parkos. Īpašs prieks par daudzdzīvokļu 
namu pagalmos īstenotajiem iedzīvotā-
ju kopdarbības projektiem, kur skaidri 
redzams, ka pamazām, laika gaitā, plā-
nojot namu apsaimniekošanas līdzek-
ļus, ir veikti labiekārtošanas darbi, katru 
gadu sakopjot kādu stūrīti. Esam patei-
cīgi visiem projektu iesniedzējiem par 
ieguldīto darbu ieceru īstenošanā!

Šogad īpaši vēlamies izcelt vienu no 
īstenotajiem projektiem, jo tas ievēro-
jami atšķiras no pārējiem, proti – bied-
rības “Burtnieku kultūrvide” īstenoto 
projektu, kura ietvaros veikta Burtnieku 
Veco kapu teritorijā esošo Burtnieku 

Barona Šrēdera kapus, kas ierīkoti 
1784.  gadā, grezno ļoti daudzi skaisti, 
dārgi un īpatnēji veidoti metāla un ak-
mens pieminekļi. Kapi gan cilvēku, gan 
laika apstākļu dēļ ir daudz cietuši – zemē 
iegrimušas un apsūnojušas kapu apma-
les, izdrupis akmens mūris, sagāzušies 
krusti. Jāpiemin, ka līdz mūsdienām 
saglabājušies senie kapu vārti un klasi-
cisma stilā celtā kapliča, kas restaurēta 
2006. gadā un ir vietējās nozīmes kultū-
ras piemineklis. 

Projekta ietvaros nozāģēti bīstamie 
bojātie koki, kas krītot varētu gan no-
lauzt kapu krustus, gan bojāt blakus 
esošo kapliču. Burtnieku Vecajā kapsētā 
tika organizēta sakopšanas talka, kuras 
laikā tika paveikta lielākā daļa darbu – 
sastādītas tūjas un skujeņi, izlīdzināta 
zeme kapu teritorijā un sasēts zāliens, kā 
arī iztaisnoti sagāzušies akmens stabiņi, 
veikta akmens mūra žoga virsējās daļas 
mūrēšana, lai novērstu sūnu augšanu, kā 
arī veikti citi labiekārtošanas darbi.

baronu Šrēderu dzimtas kapu sakop-
šana. Kopā ar senajiem kapu pieminek-
ļiem un veco kapliču šī vieta veidojas 
par interesantu kultūrvēsturisku objek-
tu, kas piesaista gan vēstures pētniekus, 
gan tūristus. 
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Projektu konkursam pieteica 8 projektus, no kuriem tika atbalstīti 6. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 33 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 3000 EUR, maksimālā summa vienam projektam – 500 EUR, projekta 
realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums 446,70 EUR.

BEVERĪNAS NOVADS

LABĀKIE PROJEKTI

1) “Ūdriņas – ērģelnieka 
N. Vanadziņa dzimtā puse” – 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
“Ūdriņu pulks”

2) “Priekšdarbi bēniņu 
siltināšanai” – nereģistrēta 
iedzīvotāju grupa “Skaras”

3) “Kaimiņu būšana 2015” – 
biedrība “Beverīnas amatnieki” 

ŽŪRIJA

Ilze Ulmane – Beverīnas novada 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lelde Vilka – Beverīnas novada 
jaunatnes lietu speciāliste un 
kultūras pasākumu organizatore 
Brenguļu pagastā

Evija Melngalve-Markitāne – 
Beverīnas novada Nekustamo 
īpašumu speciāliste Kauguru 
pagastā

Romāns Vaščenko – Kauguru 
pagasta saimniecības vadītāja 
vietnieks, Beverīnas novada 
domes deputāts

Cilda Purgale – Beverīnas 
novada domes deputāte

ILZE ULMANE, 
projektu vadītāja:

2015.  ga da pavasarī Beverīnas nova-
da pašvaldība izsludināja projektu kon-
kursu “Sabiedrība ar dvēseli”. Konkursa 
ietvaros tika realizēti seši no astoņiem 
pieteiktajiem projektiem. Katrs projekts 
izcēlās ar oriģinalitāti, sniedzot iespēju 
piedalīties iedzīvotājiem, kaimiņiem, 
draugiem, bērniem, tiem, kuriem rūp un 
ir svarīga vide un notiekošais Beverīnas 
novadā.

Projektu ietvaros dalībnieki realizēja 
tās idejas, kuras paši pieteica, proti, kas 

paredz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uz-
labošanu un sniedz labumu pēc iespējas 
lielākai sabiedrības daļai.

Komisijas vārdā vēlu veiksmi un rado-
šas idejas nākamajā sezonā! 

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Ūdriņu pulks” projekts “Ūdriņas – ēr-
ģelnieka N. Vanadziņa dzimtā puse”

Projekta ietvaros sākta vides sakop-
šana un uzstādīts informatīvais stends. 
Svarīgākais ieguvums: projekta realizē-
šanas laikā radās vairākas jaunas idejas 
turpmākai Beverīnas novada “Ziemeļu 
vārtu” – Ūdriņu uzpucēšanai.



 Sabiedrība ar dvēseli 23

Biedrības “Beverīnas amatnieki” pro-
jekts “Kaimiņu būšana 2015”

Beverīnas amatnieki organizēja kopā 
būšanas pasākumu, piedāvājot visiem 
sava un kaimiņu novadu iedzīvotājiem 
izklaides, radošās darbnīciņas, teātri un 
izklaides stūrīti bērniem. Sasniegtais 
projekta rezultāts pārsniedza plānoto 
gan apmeklētāju skaita, gan atsaucības 
ziņā. Lai gan publicitāte nebija pārāk pla-
ša, ziņas par pasākumu izskanējušas tālu 
aiz mūsu novada robežām. Visi aptaujā-
tie pasākuma dalībnieki minēja, ka vēlas, 
lai šāds pasākums notiktu katru gadu. 
Par pasākuma veiksmi liecina arī fakts, ka 
pat vēl pēc tā beigām organizatori saņē-
ma zvanus no pasākuma dalībniekiem, 
kuri vēlējās piedāvāt savas idejas nāka-
majiem pasākumiem.

Šis piemērs iedvesmos 

vēl daudzus cilvēkus 

aktīvi rīkoties.

Biedrības “Iespēju durvis” projekts 
“Vasaras raibumu-krikumu darbnīcas”

Projekta ietvaros visas vasaras ga-
rumā Trikātas pagastā tika organizētas 
dažādu prasmju darbnīcas, lai bērni un 
jaunieši varētu radoši pavadīt brīvo lai-
ku. Diemžēl pārsvarā darbnīcas apmek-
lēja bērni un viņu vecāki – acīmredzot 
pusaudžiem šīs nodarbes nelikās pietie-
kami saistošas. Rezultātā arī apmeklētā-
ju skaits bija nedaudz mazāks nekā plā-
nots. Tomēr dažiem darbnīcas patika tik 
ļoti, ka apmeklēja itin visas nodarbības! 

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas 
“Skaras” projekts “Priekšdarbi bēniņu 
siltināšanai”

Projekta mērķis bija izgatavot un uz-
stādīt laipas uz bēniņiem, lai pēc tam va-
rētu tos nosiltināt ar beramo vati. Laipas 
ir uzstādītas, bēniņi jau nosiltināti, tā ka 
iecerētais ir sasniegts. Kā papildu iegu-
vumu var minēt apkārtējo iedzīvotāju 
milzu interesi par šo projektu – domā-
jams, ka šis piemērs iedvesmos vēl dau-
dzus cilvēkus aktīvi rīkoties gan turpat 
kaimiņos, gan blakus pašvaldībās.

Biedrības “Universums” projekts “Tavs 
laiks”

Augustā tika organizēta nometne 
bērniem no Beverīnas novada. Viss izde-
vās kā plānots, lai gan visi teritorijas lab-
iekārtošanas darbi netika pabeigti līdz 
nometnes sākumam. Projektu plānots 
attīstīt tālāk, lai šādas nometnes varētu 
organizēt arī rudenī un ziemā. 

Nereģistrētas biedru grupas “Astoņi 
astotie” projekts “Kāds podiņš, tāds so-
liņš”

Projekta ietvaros tika sakopta un 
labiekārtota ugunskura vieta, ko iedzī-
votāji un skolēni tagad ar prieku izman-
to dažādu pasākumu organizēšanai. 
Paldies kalējam Krišam Dubrovskim, kas 
ugunskura statīva piederumus uzdāvi-
nāja, tādējādi bija iespējams atlicināt 
vairāk naudas soliņu izgatavošanai. 
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Projektu konkursam pieteica 13 projektus, no kuriem tika atbalstīti 11. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 182 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 6999,99 EUR.

KOCĒNU NOVADS

LABĀKIE PROJEKTI

“Vides labiekārtošanas projekts – 
ģimenei, atpūtai” – biedrība 
“Rubenes Anši”

“Jāņa Staņislava Rozes 
atgriešanās (1.solis)” – 
iedzīvotāju grupa “Savam 
novadam”

“Veļas žāvētavas rekonstrukcija – 
atpūtas vietas izveide Rubenes 
ciemā” – iedzīvotāju grupa 

ŽŪRIJA

Jānis Olmanis – Kocēnu novada 
domes priekšsēdētājs

Jānis Dainis – Kocēnu novada 
domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Evija Nagle – Kocēnu novada 
domes priekšsēdētāja vietniece

Māris Permaņickis – Kocēnu 
novada domes izpilddirektors

Eva Eglīte – Kocēnu novada 
domes Attīstības nodaļas 
vadītāja

Maiga Krišāne – Kocēnu novada 
Būvvaldes galvenā speciāliste, 
arhitekte

KRISTĪNE LĪDAKA, 
Kocēnu novada domes Attīstības 
nodaļas vadītājas vietniece:

Kocēnu novada dome neformālo ie-
dzīvotāju iniciatīvu grupu projektu kon-
kursu rīko trešo gadu. Tā galvenais mēr-
ķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, 
sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvo-
tāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Šajā 
gadā daļa īstenoto projektu tiks turpināti 
un attīstīti un kalpo kā ilgtermiņa inves-
tīcijas.

“Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās 
(1. solis)”

Projekta kopējās izmaksas – 775 EUR, 
Kocēnu novada domes �nansējums – 
700 EUR.

Projekts paredzēja popularizēt glez-
notāja Jāņa Staņislava Rozes mākslas 
mantojumu un uzsākt apkārtējās vides 
sakārtošanu ievērojamā novadnieka 
dzimšanas vietas apkārtnē.

J. S. Roze ir viens no pirmajiem profe-
sionālajiem latviešu gleznotājiem, kurš 
dzimis Kocēnu novadā – Ķieģeļu pagas-

Foto Vismants Priedīte

ta (Kocēnu pagasts) Caurumu krogā. 
Projekta ietvaros tika veikta materiālu ap-
kopošana par J. S. Rozi Vaidavas pagasta 
novadpētniecības muzeja pastāvīgajai 
ekspozīcijai, izveidots informatīvs stends, 
kā arī izstrādāts teritorijas labiekārtoša-
nas plāns J.  S.  Rozes dzimtajām mājām 
un noorganizēta labiekārtošanas talka.

Projekta mērķis bija attīstīt jauniešu 
un bērnu interesi par dzimto pagastu un 
tā kultūru, palielināt Kocēnu novada at-
pazīstamību, attīstīt tūrismu, kas balstīts 
uz novada kultūras mantojumu. 

Foto Vismants Priedīte
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Mērķis ir veicināt 
iedzīvotāju aktivitāti 

un līdzdalību 
aktuālu problēmu 

risināšanā.

ūdenskrātuvēm Lielais Ansis un Mazais 
Ansis. Biedrība “Rubenes Anši” ir bezpeļ-
ņas organizācija, kopš 2007. gada tā no-
darbojas ar šo ūdenstilpņu apsaimnie-
košanu, zivju populācijas atjaunošanu, 
brīvdabas taku izveidošanu un uzturēša-
nu, kā arī atpūtas zonas iekārtošanu. 

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: 
1)  iegādāta un uzstādīta zivju kūpināta-

va, 
2)  izgatavota un uzstādīta malkas no-

vietne, 
3)  izgatavota un uzstādīta moderna 

ugunskura vieta, 
4)  izgatavotas un uzstādītas kāpnes, 
5)  ar šķembām nostiprināta kritiskā 

krasta zona, 
6)  izveidota vasaras āra tualete, 
7) izgatavots atkritumu šķirošanas 

stends, 
8)  izgatavoti un uzstādīti soliņi.

Realizējot projekta ietvaros paredzē-
tās aktivitātes, nepieciešamās konstruk-
cijas netika pirktas, bet gan izgatavotas 
biedrības spēkiem, iegādājoties tikai va-
jadzīgos materiālus, tādējādi akcentējot 
pašu biedru ieguldīto darbu, entuzias-
mu un attieksmi pret savu un līdzcilvēku 
dzīves vidi.

“Veļas žāvētavas rekonstrukcija – at-
pūtas vietas izveide Rubenes ciemā”

Projekta kopējās izmaksas – 700 EUR, 
Kocēnu novada domes �nansējums – 
700 EUR.

Iniciatīvas grupa – A.  Čukure, 
I.  Ādamsons, I.  Veide, M.  Strazdiņš un 
J. Rikšs – ir Rubenes ciema Kalna ielas 2, 
4 un 6 māju aktīvākie iedzīvotāji, kuri vai-
rākus gadus kopā darbojas Rubenes cie-
ma teritorijas labiekārtošanā un attīstībā. 

“Vides labiekārtošanas projekts – ģi-
menei, atpūtai”

Projekta kopējās izmaksas 1540,76 EUR, 
Kocēnu novada domes �nansējums 
694,70 EUR. Līdz�nansējumu nodrošinā-
ja SIA “Būvmanis”, Didzis Jaunzems, Ivars 
Ādamsons, biedrības “Rubenes Anši” 
biedri.

Biedrības “Rubenes Anši” vides labie-
kārtošanas projekta galvenais mērķis 
ir sakārtot un uzturēt Rubenes ciema 
iedzīvotāju iemīļotu atpūtas vietu pie 

Šā gada lielais uzdevums bija daudz-
dzīvokļu māju veļas žāvētavas rekons-
trukcija, izveidojot to kā atpūtas vietu, 
sakārtojot apkārtējo vidi un nodrošinot 
tās iepriekšējās funkcijas – veļas žāvēša-
nu. Projekta rezultātā tika rekonstruēta 
veļas žāvētava, izveidota atpūtas zona 
un puķu dobe.
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Projektu konkursam pieteica 17 projektus, no kuriem tika atbalstīti 10. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 276 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 3863 EUR, maksimālā summa vienam projektam – 400 EUR.

PĀRGAUJAS NOVADS

LABĀKAIS PROJEKTS

“Strītbola laukuma izveide 
Stalbes vidusskolas 
struktūrvienības teritorijā” – 
jauniešu biedrība “Vari un dari”, 
vadītāja Monta Eglīte

ŽŪRIJA

Hardijs Vents – Pāgaujas novada 
domes priekšsēdētājs, komisijas 
priekšsēdētājs

Baiba Zvejniece – Pārgaujas 
novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja 

Līga Medne – Pārgaujas novada 
pašvaldības Finanšu nodaļas 
vadītāja 

Mirdza Šulca – Pārgaujas 
novada pašvaldības nodokļu 
administratore 

Daiga Kūriņa – Pārgaujas 
novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas speciāliste 
zemes nomas jautājumos 

Rudīte Vasile – Pārgaujas 
novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas speciāliste 
tūrisma attīstības jautājumos 

Līga Kārkliņa – Vidzemes 
lauku partnerības “Brasla” 
izpilddirektore 

Baiba Zvejniece,  
Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāja:

Pēc žūrijas atzinuma, šajā gadā kā la-
bākais realizētais projekts atzīts “Strītbola 
laukuma izveide Stalbes vidusskolas 
struktūrvienības teritorijā”, ko realizēja 
jauniešu biedrība “Vari un dari”. Tam pie-
saistīts lielākais līdz�nansējums, ko izda-
rījuši paši jaunieši, kā arī jaunieši saviem 
spēkiem realizējuši projektu no sākuma 
līdz beigām, sākot ar bruģa ieklāšanu un 
beidzot ar groza uzstādīšanu.

Projekta realizācijas gaitā žūrija palū-
dza darboņus atbildēt uz dažiem jautā-
jumiem.

Vai projekts jau ir “iedzīvināts” (vai 
projekta rezultāts ir pieejams un tiek 
izmantots)?

Projekts līdz galam vēl nav pabeigts. 
Atlicis uzstādīt basketbola grozu, iece-
mentējot to, taču pamata laukums jau 
ir nobruģēts. Skolēni to var izmantot 
kā gludu segumu dažādām aktivitātēm 
svaigā gaisā.

Vai plānotais projekta �nansējums 
bija pietiekams plānoto aktivitāšu rea-
lizācijai projekta gaitā (lūdzu, miniet, ja 
radušies neplānoti papildu izdevumi, 
kādās pozīcijās un kas tos sedzis)?

Projekta �nansējums nebija pie-
tiekams, lai izveidotu strītbola lauku-
mu. Tāpēc mūs �nansiāli atbalstīja SIA 
“Unguri”.

Kā jūs vērtējat savu projektu? Vai sa-
sniegts iecerētais mērķis? Kā saskatāt 
tā ilgtspējību?

Projekts, pēc mūsu domām, vērtē-
jams kā ļoti labs. Biedrības puiši paši sa-
viem spēkiem bruģēja pamata laukumu 
un cementēja laukuma malas; šobrīd at-
licis iecementēt tikai basketbola grozu. 
Šim projektam ir ilgtspējība, jo ieguvēji 
ir visi novada iedzīvotāji, kuriem ir vēlme 
sportot. Mūsuprāt, galvenie ieguvēji būs 
skolēni, jo tagad viņiem būs savs strītbo-
la laukums, kurā varēs pavadīt kvalitatī-
vas sporta nodarbības.

Šim projektam 
ir ilgtspējība, jo 
ieguvēji ir visi 

novada iedzīvotāji, 
kuriem ir vēlme 

sportot.
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Projektu konkursam pieteica 5 projektus, no kuriem tika atbalstīti 4. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 40 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2400 EUR

RAUNAS NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Jauns izaicinājums – 
MOTOTRASES ATDZIMŠANA 
DRUSTOS” – biedrība “Sporta 
klubs EJ”, vadītājs Egons Kļaviņš

ŽŪRIJA

Linda Zūdiņa-Sivko – Raunas 
novada domes izpilddirektore 

Daina Kļaviņa – Raunas novada 
domes projektu vadītāja 

Linda Kručāne – Raunas novada 
kultūras pasākumu organizatore 

Anita Lubūze – Raunas novada 
domes deputāte, daiļdārzniece 

Aivars Damroze – Raunas 
novada domes deputāts, 
Gatartas pansionāta direktors

Uldis Kalniņš – Raunas novada 
domes deputāts

Aleksandrs Katiševs – Raunas 
novada domes deputāts, 
projekta koordinators

Aleksandrs Katiševs, 
projektu “Sabiedrība ar dvēseli” 
koordinators Raunas novada domē:

Šogad, izsludinot konkursu, bija 
pārliecība, ka saņemsim vairāk pietei-
kumu nekā iepriekšējā gadā. Interese 
bija liela, taču ne vienmēr atradās kāds, 
kam pietiktu uzņēmības izstrādāt un 
iesniegt projektu. Esmu priecīgs, ka šo-
gad varējām atbalstīt četrus projektus. 
Tie bija biedrības “Esi sveiks!” projekts 
“Drustu futbola laukuma labiekārto-
šana”, iedzīvotāju grupas BJC “Kabatā” 
projekts “Bērnu rotaļu laukums Rozes 
ciemā”, biedrības “Sporta klubs EJ” pro-
jekts “Jauns izaicinājums – mototrases 
atdzimšana Drustos” un iedzīvotāju gru-
pas “Cēsu iela 1A” projekts “Cēsu ielas 1A 
mājas labiekārtošana”. Tas nozīmē, ka 
novadā ir tapis par četrām vietām vairāk, 
kur cilvēkiem priecēt acis un sirdi, kā arī 
aktīvi atpūsties.

“Jauns izaicinājums – mototrases at-
dzimšana Drustos” 

Biedrības “Sporta klubs EJ” mērķis ir 
pamazām atjaunot mototrasi; jau ir no-
slēgts 12 gadu nomas līgums ar Raunas 
novada domi par teritorijas izmantoša-
nu. Trases kalnā, kā to dēvē paši drustē-
nieši, ir saglabājusies tiesnešu māja, kas 
lūgtin lūdzas: dariet kaut ko, lai Trases 
kalns atdzimst! Lai glābtu tiesnešu māju, 

Kopā mēs 
varam padarīt 
savu novadu 

interesantāku un 
acij tīkamu. 

Lielākais prieks bija par projektiem, 
kuros redzams, ka īstenotāji ieguldījuši 
ļoti lielu, nesavtīgu darbu, savus resur-
sus, kā arī brīvo laiku.

Ticu, ka interese un iesniegto projek-
tu skaits turpinās pieaugt ar katru gadu. 
Kopā mēs varam padarīt savu novadu in-
teresantāku un acij tīkamu. Arī nākamajā 
gadā gaidīsim jaunas idejas un gatavību 
pieņemt izaicinājumus!

Paldies grupu dalībniekiem par iegul-
dīto darbu un izdomu; lai enerģijas un 
darba spara neaptrūkstas arī turpmāk! 

tai bija jāieliek jauni logi un durvis, ēkai 
jānomaina sapuvušie dēļi un tā jāno-
krāso ar antiseptisku krāsu. Realizējot 
projektu, tika sakārtota vide un radās 
iespēja ieinteresēt bērnus un jauniešus 
motosportā. 

Paldies jauniešiem un novada iedzī-
votājiem par atbalstu – tā ir garantija, 
ka šis projekts ir vajadzīgs un tam ir nā-
kotne!
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PRIEKUĻU NOVADS

Projektu konkursam pieteica 9 projektus, no kuriem tika atbalstīti 5. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 55 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2427 EUR, maksimālā summa vienam projektam 600 EUR, iedzīvotāju 
līdzfinansējums atbalstītajiem projektiem – 993 EUR

LABĀKIE PROJEKTI

“Mārsnēnu pagasta bērnu 
rotaļu laukuma paplašināšana” –   
“Apvienotā vecāku grupa”, 
projekta vadītāja Zane Kalniņa

“Stīgojošās rozes Veselavas 
muižas parkā” – Veselavas 
kultūras un vēstures biedrība, 
projekta vadītājs Lauris Zilveris

ŽŪRIJA

Māra Juzupa – Priekuļu novada 
domes priekšsēdētāja

Vineta Lapsele – Priekuļu novada 
pašvaldības projektu vadītāja

Elīna Stapulone – Priekuļu 
novada domes deputāte

Dace Kalniņa – Priekuļu novada 
domes deputāte

Gvido Sabulis – Priekuļu novada 
domes deputāts

Benita Sausiņa – Priekuļu novada 
Liepas kultūras nama vadītāja

Elīna Tilaka – Priekuļu novada 
pašvaldības tūrisma speciāliste

VINETA LAPSELE, 
novada pašvaldības projektu vadītāja:

Šogad, otro reizi pēc kārtas, notika 
Mazo projektu konkurss “Mēs nova-
dam – 2015” ar tēmu “Vide un kultūra”. 
Pateicoties iedzīvotāju īstenotajiem pro-
jektiem, Mārsnēnu pagastā bērniem būs 
pieejams paplašināts un sakopts rotaļu 
laukums, uzstādīta piemiņas plāksne 
Jaunraunas pagasta komunistiskā ge-
nocīda upuriem, kuri miruši izsūtījumā, 
izveidotas dažādu krāsu stīgojošo rožu 
arkas Veselavas muižas parkā, radīta 

“Mārsnēnu pagasta bērnu rotaļu 
laukuma paplašināšana”

Projektā iesaistīto iedzīvotāju mērķis 
bija sakopt, labiekārtot un paplašināt 
esošo bērnu rotaļu laukumu blakus 
parkam, padarīt to vieglāk kopjamu un 
izveidot plašāku, kā arī daudzveidīgāku, 
piemērotu dažādu vecumu bērniem. 
Papildus jau esošajiem bērnu rotaļu ele-

Mobilā atpūtas zona un izgatavoti tērpi 
senioru deju grupai. Priecājamies par 
saviem aktīvajiem iedzīvotājiem, kuriem 
ir idejas, vēlme un darba spars darīt dar-
bus, kuri priecēs arī citus.

mentiem ir uzstādīts jauns un drošs ro-
taļu atrakciju komplekss (koka namiņš, 
kāpelējamās zviedru sienas, bērnu šū-
poles), kā arī tika sakoptas esošās smilšu 
kastes, nomainot smiltis un pārvelkot 
tīklu. 

Pirms projekta īstenošanas tika sa-
vākti 55 vietējo iedzīvotāju atbalsta pa-
raksti par projekta nepieciešamību.

Priecājamies par 
saviem aktīvajiem 

iedzīvotājiem, 
kuriem ir idejas, 
vēlme un darba 

spars darīt darbus, 
kuri priecēs arī 

citus.
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“Stīgojošās rozes Veselavas muižas 
parkā” 

Ar Priekuļu novada pašvaldības atbal-
stu patlaban tiek restaurēta Veselavas 
muiža un atjaunots muižas parks. Projekta 
mērķis bija, iestādot stīgojošo rožu stādus 
muižas arku dekorācijai, piešķirt mui-
žas parkam seno renesanses krāšņumu.

Īstenojot projektu, tika iegādāti 60 
pilnziedu stīgojošo rožu stādi, kas ie-
stādīti pie piecām dekoratīvajām arkām 
un nosegti ar mulčas kārtu. Kad rozes 

ieaugs, to ziedēšanas laikā katra arka vei-
dos savu krāsu gammu. Šāds krāšņums 
varētu ievērojami palielināt tūristu un 
apmeklētāju skaitu novadā. 

Līdz ar to realizētais projekts būs viens 
no soļiem pretī kvalitatīvai dzīves videi, 
ar to veicinot apdzīvojuma saglabāšanos 
gan Veselavā, gan Priekuļu novadā, kā 
arī veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstī-
bu, kultūras mantojuma saglabāšanu un 
vairojot interesi par novada kultūru un 
vēsturi iedzīvotājos un viesos.

Ziedos slīgstošās, 
dažādu krāsu 
arkas muižas 

parkam piešķirs 
seno renesanses 

krāšņumu.
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Projektu konkursam pieteica 9 projektus, un visi arī tika atbalstīti. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 35 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2749,10 EUR, maksimālā summa vienam projektam – 710 EUR; iedzīvotāju 
līdzfinansējums – 15 333,68 EUR.

SMILTENES NOVADS

LABĀKIE PROJEKTI

“Dari un rādi, ko tu proti” – 
biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām”

 “Piemiņas vietas izveidošana 
deportācijās cietušajiem” – 
biedrība “Grundmeistares”

 “Āra trenažieru laukuma izveide 
Blomes pagastā” – biedrība 
“GaisMa tunelī”

Konkursam iesniegtos projektus 
izvērtēja Smiltenes novada 
domes izveidota un apstiprināta 
konkursa komisija piecu 
dalībnieku sastāvā: Kultūras 
pārvaldes pārstāvis, Smiltenes 
pilsētas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas pārstāvis, Izglītības 
pārvaldes pārstāvis, Sociālā 
dienesta pārstāvis un Attīstības 
un plānošanas nodaļas  
pārstāvis. 

LITA KALNIŅA, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja:

Smiltenes novada dome projektu 
līdz�nansēšanas konkursu nevalstiska-
jām organizācijām īsteno no 2011. gada. 
Šajā konkursā var piedalīties tikai ne-
valstiskās organizācijas – biedrības un 
nodibinājumi. 

Konkursa mērķis ir ar līdz�nansēju-
mu atbalstīt pašvaldības attīstības stra-
tēģijai atbilstošas projektu idejas izglī-
tības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu 

“Dari un rādi, ko tu proti” 
Kopējās projekta izmaksas ir 2116,36 

EUR. Biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām” projektu realizēja ar 
pašu �nansējumu, piedaloties pašval-
dībai ar 630 EUR. Ar šo projektu tika īs-
tenotas aktivitātes cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām: sporta diena un dažādas ra-
došās darbnīcas. Sporta dienas pasāku-
mā piedalījās 62 cilvēki ar īpašām vajadzī-
bām un sacentās sešos dažādos sporta 
veidos. Radošo darbnīcu dienās bied-
rības biedriem bija iespēja apgūt pras-
mes, lai izgatavotu dažādus rokdarbus. 

Biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām” projektu līdz�nansēšanas 
konkursā piedalās katru gadu, realizējot 
vienu vai vairākus sociālos projektus.

“Āra trenažieru laukuma izveide 
Blomes pagastā” 

Projekta kopējās izmaksas 3794,56 EUR, 
pašvaldības līdz�nansējums – 694  EUR. 
Projekta īstenošanas gaitā radīta vieta, 
kur svaigā gaisā sportot visu vecumu 
iedzīvotājiem. Laukums atrodas visiem 
pieejamā vietā, un iegādātie trenažieri 
ir izmantojami visām vecuma grupām.

iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas 
jomās. Katru gadu pašvaldība pārlie-
cinās, ka šāds atbalsts no pašvaldības 
puses tiek novērtēts un nevalstiskās or-
ganizācijas izmanto iespēju iegūt līdz�-
nansējumu savu projektu īstenošanai. 
Šie ir 2014.  gadā realizētie projekti, 
jo konkurss un rezultātu apkopošana 
par 2015. gadu notiks tikai 2016. gada 
janvārī. 

“Piemiņas vietas izveidošana depor-
tācijās cietušajiem” 

Projekta kopējās izmaksas 1510 EUR, 
piedaloties pašvaldībai ar 151 EUR. 
Pārējais �nansējums nāca no Lauku at-
balsta dienesta un LEADER programmas. 

Šādas piemiņas vietas izveide stip-
rina paaudžu pilsonisko līdzdalību kul-
tūrvides veidošanā, veicina interesi par 
vēsturi un dod savu artavu skolēnu pat-
riotiskajā audzināšanā. Piemiņas vietu 
palīdzēja izveidot Grundzāles iedzīvotā-
ji, ieguldot savu darbu, laiku un ziedojot 
naudu kociņu stādiem.



 Sabiedrība ar dvēseli 31

Projektu konkursam pieteica 6 projektus, no kuriem tika atbalstīti 4. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 60 cilvēku. 
Pašvaldības finansējums – 1670,67 EUR, projektu realizētāju līdzfinansējums – 428,75 EUR. 

STRENČU NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Sportisko aktivitāšu aprīkojuma 
iegāde Sedas bērnu rotaļu 
laukumam” – biedrība “Cerības 
pakāpiens”, vadītāja Ulla 
Grīnberga 

ŽŪRIJA

Iveta Ence – Strenču novada 
domes Plānošanas un attīstības 
nodaļas vadītāja

Inese Kārkliņa – Strenču 
novada domes Īpašumu 
apsaimniekošanas un tehniskā 
nodrošinājuma nodaļas vadītāja 
vietniece

Ginta Gailīte – Strenču novada 
domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste

KRISTĪNE LĀCE, 
Strenču novada domes Plānošanas un 
attīstības nodaļas tūrisma speciāliste, 
starptautisko projektu vadītāja:

Apbalvotā projekta komanda sep-
tembra vidū pulcēja gan lielus, gan ma-
zus novada iedzīvotājus Sedas bērnu 
rotaļu laukumā, lai veiktu projektā iece-
rētos darbiņus. Pēcpusdiena tika veltīta 
laukuma labiekārtošanai un sportisko 
aktivitāšu aprīkojuma uzstādīšanai, bet 
darba dienas beigās visi iesaistītie da-
lībnieki tika cienāti ar gardu un veselīgu 
dārzeņu zupu un dārza ogu limonādi. 

Citas projektu komandas vēl turpina 
darbu pie numismātikas kolekcijas ceļo-
jošās izstādes izveidošanas Strenču no-
vadā un svētku rituālu vietas labiekār-
tošanas Jērcēnmuižas parkā, savukārt 
decembrī Strenču novada Kultūras cen-
trā norisinājās pateicības pēcpusdiena 
“Strenču novada brīvprātīgais 2015”.

Vērtēšanas komisija izsaka pateicību 
visiem projektu īstenotājiem, kas ar sa-
vām radošajām idejām izkrāsojuši nova-
da kultūrvidi.

“Sportisko aktivitāšu aprīkojuma 
iegāde Sedas bērnu rotaļu laukumam” 

Projekta mērķis bija pilnveidot 
sporta un rotaļu aktivitāšu laukumu. 
Rezultātā Sedas bērnu rotaļu lauku-
mā tika iegādāts un uzstādīts sportis-
ko aktivitāšu aprīkojums, kā arī veikta 
laukuma labiekārtošana un stādījumu 
papildināšana. Līdz šim asfaltētajā at-
rakciju laukumā bērni varēja mācīties 
pazīt pulksteni, iepazīt gadalaikus, ne-
dēļas dienas un gūt pirmās iemaņas 

satiksmes noteikumos, labirintā mācī-
ties tikt galā ar grūtībām, lekt “klasītes”, 
šūpoties un kāpelēt pa stabiem. Nu ir 
dotas jaunas iespējas – rāpties pa virvi 
un virvju kāpnēm vai šūpoties uzlabo-
tajās šūpolēs, kuras var izmantot vairāki 
bērni vienlaikus. Vislielākie ieguvēji no 
projekta īstenošanas ir Sedas pilsētas 
bērni, viņu vecāki un vecvecāki, kā arī 
novada pašvaldība, kuras pienākumos 
ietilpst rūpēties par apkārtējās vides 
sakoptību.
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Projektu konkursam pieteica 21 projektu, no kuriem tika atbalstīti 20. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 362 cilvēki. 
Ādažu novada domes finansējums – 23 221,30 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju 
līdzfinansējums – 3316,49 EUR.

ĀDAŽU NOVADS

LABĀKIE PROJEKTI

“Bērnu rotaļu laukums 
Ķurzuļos” – ciemata Ķurzuļi 
iedzīvotāju grupa, vadītāja Elita 
Pētersone

“Garkalnes ciema publiskās 
slidotavas – hokeja laukuma 
labiekārtošana” – Garkalnes 
ciema iedzīvotāju grupa, vadītājs 
Jānis Vaivads

“Spēka trīscīņa un �tnesa 
attīstība” – iedzīvotāju grupa 
“Garkalne Strong”, vadītājs 
Rinalds Staņislavskis

“Ādažu tradīciju kopas “Ābols” 
skatuves tērpu šūšana”, vadītāja 
Inese Krūze

ŽŪRIJA

Iveta Grīviņa – Ādažu novada 
Attīstības un investīciju daļas 
ainavu arhitekte, komisijas 
priekšsēdētāja

Gunta Dundure – Ādažu novada 
Attīstības un investīciju daļas 
projektu vadītāja

Valdis Ligers – Ādažu novada 
Saimniecības un infrastruktūras 
daļas vadītājs

Jānis Vīgups – Ādažu novada 
iedzīvotājs

Gunvaldis Šenbergs – Ādažu 
novada iedzīvotājs

INGA PĒRKONE, 
Ādažu novada domes projektu vadītāja, 
konkursa koordinatore Ādažu novadā:

Jau sesto gadu pēc kārtas daudzi ie-
dzīvotāji Ādažu novadā vasaru pavadīja, 
nevis laiski atpūšoties, bet īstenojot sa-
vas idejas projektu konkursa “Sabiedrība 
ar dvēseli” ietvaros. Konkurss pēc pašval-
dības iniciatīvas tiek organizēts jau trešo 
gadu, taču tikai šogad projektiem, kas 
paredzēja teritorijas labiekārtošanu ār-
pus novada centra teritorijas, bija iespē-
ja saņemt pašvaldības �nansējumu līdz 
3000 EUR. 

Šogad konkursa vērtēšanas komisijai 
bija ļoti grūti izšķirties par vienu labā-
ko projektu. Novērtējot gan ieguldīto 
darbu un enerģiju, gan sabiedrības ie-
guvumus pēc projektu īstenošanas, 

“Bērnu rotaļu laukums Ķurzuļos”
Kadagas ciema Ķurzuļu ciematā 

divu lielu ozolu paēnā izveidots jauns 
bērnu rotaļu laukums, kur brīvo laiku 
var pavadīt gan jaunāki, gan vecāki 
bērni. Ķurzuļos katru gadu tiek uzcel-
tas divas trīs jaunas mājas (nu jau to 
ir vairāk par 30), bet līdz šim tajā ne-
bija ierīkots neviens publisks rotaļu 
laukums. Tālredzīgi, domājot gan par 

gribējās apbalvot un īpaši uzsvērt vai-
rākas projektu grupas. Paldies visiem, 
visiem, kas veltīja savu brīvo laiku kādas 
labas idejas īstenošanai un iedrošināja 
apkārtējos cilvēkus piedalīties kopīgos 
pasākumos!

Tālredzīgi, domājot gan par lielāku, gan 
mazāku ciemata iedzīvotāju labklājību, viens 
zemes gabals tika saudzēts kopīgas atpūtas 

vietas ierīkošanai. 

lielāku, gan mazāku ciemata iedzīvo-
tāju labklājību, viens zemes gabals ne-
tika pārdots privātmāju apbūvei, bet 
gan saudzēts kopīgas atpūtas vietas 
izveidei. Bērnu rotaļu laukuma ierīko-
šana, kurā iesaistījās daudzi ciemata 
iedzīvotāji, ir tikai pirmais solis šā ze-
mes pleķīša attīstībai, jo ciemata attīs-
tītājam un iedzīvotājiem jau ir padomā 
vairākas jaunas ieceres.
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“Garkalnes ciema publiskās slidota-
vas – hokeja laukuma labiekārtošana”

Kā atzīst projekta īstenotāji, plānotie 
rezultāti ir pilnībā sasniegti, turklāt pro-
jekta īstenošanā piedalījās vairāk cilvēku, 
nekā sākotnēji bija pieteikušies. Vairāki 
dalībnieki izteica ierosinājumu turpināt 
attīstīt ciema infrastruktūru un organizēt 
pasākumus kopīgiem spēkiem, uzsverot, 
ka šā projekta īstenošana ir veicinājusi 
“mazās Garkalnes lielo atmodu”, vienlai-
kus veidojot neformālu ciema centru.

“Ādažu tradīciju kopas “Ābols” ska-
tuves tērpu šūšana”

Ādažu Kultūras centra tradīciju kopa 
“Ābols” izveidojās 2015. gada janvārī, 
pulcējot ģimenes, kas kopj un izzina 
novada un latviešu tautas tradīcijas. 
Tradīciju kopas “Ābols” dalībniekiem 
projekta ietvaros tika uzšūti senie tērpi, 
kuru darināšanā piedalījās vairāki kopas 
dalībnieki. Tomēr ieguvēji no šīs ieceres 
īstenošanas bija arī citi novada iedzīvo-
tāji, jo visi interesenti tika aicināti apgūt 
senās amatu prasmes gan seno kreklu, 
brunču un bikšu šūšanā, gan celošanā 
jeb senajā aušanas tehnikā, kas ir vis-
vecākais horizontālās aušanas veids, iz-
mantojot koka vai kartona kvadrātiņus.

“Spēka trīscīņa un �tnesa attīstība”
Projektu vērtētājiem bija liels prieks 

par biedrības “Garkalne Strong” projekta 
īstenošanu, un ne tik daudz par materi-
ālo ieguvumu (iegādātās jaunās svara 
ripas, ierīkotā apkures krāsniņa un daļēji 
nosiltinātā sporta zāle), cik par viņu ie-
guldījumu Garkalnes ciema jauniešu 
dzīves uzlabošanā. Biedrība ikvienam 
interesentam bez maksas jebkurā laikā 
ļauj izmantot tai piederošo sporta zāli, 
kas ierīkota šķūnī. “Garkalne Strong” va-
došie sportisti ieņem godalgotas vietas 
ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā, 
kas ir liela motivācija jaunajiem sporto-
tājiem. Foto no: SuperArahis
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JAUNPILS NOVADS

Projektu konkursam pieteica 15 projektus, no kuriem tika atbalstīti 12. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 33 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 7114 EUR

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Taciņas un Mīlestības akmeni 
jaunā elpa” – biedrība “Vīgriezes”, 
vadītāja Inta Krūmiņa

ŽŪRIJA 

Ligita Gintere – Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja

Pēteris Baranovskis – Jaunpils 
novada domes izpilddirektors 

Raivis Pranis – Jaunpils novada 
domes deputāts

Dzidra Krastiņa – Lauku 
partnerības “Upe 8” 
administratīvā vadītāja

Agija Līvmane – bijusī Domes 
galvenā grāmatvede (piedalījās 
vērtēšanas komisijā, veicot 
sākuma izvērtēšanu, bet jūnijā, 
izbeidzot darba attiecības domē, 
pārtrauca arī dalību vērtēšanas 
komisijā)

vēsturiskā parka – atjaunots skaists ap-
skates objekts “Taciņa uz Mīlestības ak-
meni”. “Pateicoties mūsu ieguldījumam, 
netiks zaudēta unikāla un skaista vēs-
tures liecība. Varam būt lepni par savu 
skaisto Jaunpili,” saka projekta vadītāja 
Inta Krūmiņa.

Iecere sakopt šo vēsturisko pastaigu 
vietu Jaunpils parkā bija jau sen, taču 
�nanšu trūkuma dēļ tā visu laiku tika 
atlikta. Šajā gadā biedrības “Vīgriezes” 
dāmas sasparojās – varam sniegt savu 
artavu vismaz šā mazā stūrīša sakārto-
šanā! Sacīts, darīts – biedrība iesniedza 
projekta pieteikumu ikgadējā pašvaldī-
bas projektu konkursā “Darām paši”. 

Domes piešķirtais 710 EUR �nan-
sējums tika izmantots rakšanas darbu 
organizēšanai. Pēc tam, organizējot sa-
darbību ar skolēniem un jauniešu bied-
rību “Levestes spicie”, tika veikti smagie 
takas attīrīšanas darbi no koku saknēm 
un krūmiem. Projekta sākumā tika no-
sprausta trases kontūra 333 m garumā 
un 1,5 m platumā. Pēc tam kad traktors 
savu bija paveicis, sākās virsmas nolī-
dzināšana, koku sakņu savākšana, kā 
arī paša Mīlestības akmens atrakšana 
no zemes, notīrīšana un skatu laukuma 
izveidošana. Darbs vainagojās ar krāš-
ņu un pārdomātu atjaunotās takas at-
klāšanu. 

Projekta “Taciņas un Mīlestības ak-
meni jaunā elpa” īstenošanā pavisam 
piedalījās 55 cilvēki. Pēc projekta īs-
tenošanas ir sakopta daļa no Jaunpils 

Darbs vainagojās 
ar krāšņu un 
pārdomātu 

atjaunotās takas 
atklāšanu.
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Projektu konkursam pieteica 12 projektus, no kuriem tika atbalstīti 4. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 75 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 2600 EUR.

 MĀLPILS NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Prasme draudzēties” –  
iniciatīvas grupa “Par drošu 
bērnību”, vadītāja Ilona 
Dreimane

ŽŪRIJA

Agris Bukovskis – Mālpils 
novada domes izpilddirektors

Leontina Amerika – Mālpils 
novada domes deputāte

Edīte Priekule – Mālpils kultūras 
centra direktore

LĪVIJA MUKĀNE, 
Mālpils novada projektu koordinatore:

Mālpils novada iedzīvotāji jau trešo 
gadu veiksmīgi turpina sadarbībā ar 
KNHM uzsāktās aktivitātes sava nova-
da sakopšanā un dzīves vides kvalitātes 
uzlabošanā. Katru gadu novada domes 
organizētajam konkursam tiek iesnieg-
ti vairāk nekā 10 iedzīvotāju iniciatīvas 
grupu projekti. Lielākā daļa no tiem tiek 
atbalstīti un veiksmīgi īstenoti, radot ne 
tikai katras darba grupas prieku par pa-
veikto, bet arī sabiedrības lielāku vieno-
tību, atbildību par savu novadu. 

2015. gadā Mālpils novadā ir īsteno-
ti kopumā četri projekti tādās jomās kā 

vides uzlabošana, sports, atbalsts bēr-
niem un jauniešiem. Īpaši iepriecina tas, 
ka trīs no četriem projektu īstenotājiem 
ir jaunpienācēji. 

“Mālpils BMX trases braucamās kār-
tas seguma atjaunošana”

BMX trases attīstīšanas entuziastu 
grupa organizēja sabiedriskās talkas, lai 
atjaunotu trases braucamās kārtas se-
gumu, kā arī par pašu �nanšu līdzekļiem 
pārbūvētu ģeo metriski pareizāku otro 
virāžu un starta kalnu. Talkās piedalījās 
gan projektā iesaistītās ģimenes, gan arī 
citi mālpilieši un citi interesenti.

“Prasme draudzēties” 
24.–25. septembrī tika organizēts 

divu dienu pasākums “Prasme draudzē-
ties”. Nodibinājuma “Centrs Dardedze” 
psiholoģe katrai klasei (5.–9.  kl.) vadīja 
“Iecietības stundu” un radošās darb-
nīcas. Lai nostiprinātu iegūtās atziņas, 
klase analizēja un risināja vienu situā-
ciju, kas saistīta ar pusaudžu vardarbī-
bu, un veidoja prezentāciju par tēmu 
“antimobings”. Tāpat notika arī informa-
tīvās stundas šo skolēnu vecākiem un 

pedagogiem. Skola ieguva vērtīgu spēli 
“Kas un kāds Tu esi?”, kas māca skolēnus 
izvairīties no mobinga situācijām un ri-
sināt tās. Paralēli pasākuma laikā notika 
arī akcija “Iemācies dzert ūdeni!”, kuras 
laikā skolēni tika aicināti aizstāt saldinā-
tos dzērienus ar ūdeni.

Projekta īstenošanā iesaistījās septiņu 
skolēnu vecāki, kā arī skolas direktora 
a.p.i. Lilita Jomerte un 5.–9. klašu audzi-
nātājas. Pasākumā piedalījās 158 skolēni, 
20 pedagogi un 20 vecāki.
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Projektu konkursam pieteica 99 projektus, no kuriem tika atbalstīti 44. 
Pašvaldības finansējums – 148 521 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums – 
54 489 EUR.

JŪRMALAS NOVADS

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu kon-
kurss Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek 
īstenots jau kopš 2007. gada. Šā gada 
sākumā noslēdzās 2015. gada iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu konkursa pirmā kārta, 
un sešās kategorijās tika saņemti kopu-
mā 92 pieteikumi. 2015.  gadā atkārtoti 
tika izsludināts konkurss publiski pie-
ejamu teritoriju labiekārtošanai, tostarp 
atpūtas infrastruktūras atjaunošanai vai 
izveidei, kur papildus tika saņemti vēl 
septiņi pieteikumi.

2015.  gadā visvairāk pieteikumu sa-
ņemts veselības aprūpes pieejamības 
palielināšanai un veselīga dzīvesveida 
veicināšanas pasākumiem – 29, kultūras 
un mākslas nozares attīstības veicināša-
nai saņemts 21 pieteikums, sabiedrības 

Bezmaksas jogas, ciguna un nūjo-
šanas nodarbības jūras krastā

Jūrmalai jau vairāk nekā desmit ga-
dus ir Veselīgas pilsētas statuss, ko pie-
šķir Pasaules Veselības organizācija. 
Veselību veicinoši pasākumi Jūrmalā ir 

Līdzdarbojoties 
iedzīvotājiem, 

pilsēta kļūst par 
vietu, kur saturīgi 
pavadīt laiku ar 

pozitīvi noskaņotiem, 
darbīgiem cilvēkiem 

sakoptā un 
labiekārtotā vidē.

integrācijas pasākumiem 19 projektu 
pieteikumi, publiski pieejamu teritori-
ju labiekārtošanai, tostarp atpūtas in-
frastruktūras atjaunošanai vai izveidei, 
pieteikti vienpadsmit projekti un sabied-
rības izglītošanas pasākumiem vides 
aizsardzības sekmēšanai saņemti četri 
pieteikumi. No visiem pieteiktajiem pro-
jektiem 2015. gadā tika apstiprināti un 
veiksmīgi īstenoti 44 projekti.

Tādējādi, aktīvi līdzdarbojoties pa-
šiem iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsēta 
kļūst par lielisku vietu, kur baudīt bagātī-
gu un daudzveidīgu kultūras pasākumu 
piedāvājumu, vietu, kur aktīvi un veselīgi 
atpūsties un apgūt veselīgu dzīvesveidu, 
vietu, kur satikties un saturīgi pavadīt 
laiku ar pozitīvi noskaņotiem, darbīgiem 

cilvēkiem sakoptā un labiekārtotā vidē. 
Pašvaldības līdz�nansējums dod iespē-
ju Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem 
projektu konkursā līdz�nansētos pasā-
kumus apmeklēt bez maksas, tādējādi 
tie ir pieejami vēl plašākam interesentu 
lokam.

ļoti populāri un plaši apmeklēti. Līdz ar 
vasaras sezonas sākumu Jūrmalas plud-
malēs kvali�cētu treneru vadībā notika 
jogas nodarbības (projektu organizēja 
biedrība “Latvijas Jogas skola”), ciguna 
nodarbības (biedrība “Jūrmalas Invalīdu 

un viņu draugu biedrība “Kopā būt””) un 
nūjošanas nodarbības (biedrība “Latvijas 
Sarkanais Krusts”). Ikviens interesents 
tās varēja apmeklēt bez maksas. 

LELDE BRAČA,
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas 
nodaļas eksperte uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos:
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Ar pašvaldības līdz�nansējumu  – 
ielu vingrošana un volejbola laukums

Jau otro gadu Jūrmalas pilsētas dome 
atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas projektus, 
kur iespējams saņemt līdz�nansējumu 
līdz 4000 EUR publiski pieejamu pašval-
dības teritoriju labiekārtošanai, tostarp 
atpūtas infrastruktūras atjaunošanai vai 
izveidei. 

Šajā projektu grupā īpaši jāatzīmē 
biedrības “Veona” īstenotais projekts 

“Vingro – Jūrmala 2015” un biedrības 
“Pufaikciema entuziasti” projekts “Volej-
bola un atpūtas laukuma piln veidošana 
un labiekārtošana”. Abas biedrības tur-
pina iesākto projektu attīstību un pa-
plašināšanu, līdzdarbojas pilsētas vides 
labiekārtojuma pilnveidošanā, tādā vei-
dā palielinot iedzīvotāju un viesu aktīvās 
atpūtas iespējas Jūrmalā.

Biedrība “Veona” piedalījās arī projek-
tu konkursā veselības aprūpes pieeja-

mības palielināšanai un veselīga dzīves-
veida veicināšanai. Biedrības īstenotajā 
projektā “Atrodi draugus 2015” ikvienam 
interesentam neatkarīgi no vecuma bija 
iespēja apmeklēt �tnesa nodarbības un 
apgūt pamatus ielu vingrošanā. Papildus 
notika arī informatīvi izglītojoši pasāku-
mi. Ielu vingrošana ir kļuvusi populāra 
un iecienīta, Jūrmalas jaunieši un citi ie-
dzīvotāji regulāri piedalās biedrības rīko-
tajos pasākumos. 

Ielu vingrošana ir 
kļuvusi populāra 

un iecienīta, 
Jūrmalas jaunieši 
un citi iedzīvotāji 
regulāri piedalās 

biedrības rīkotajos 
pasākumos.
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Projektu konkursam pieteica 29 projektus, no kuriem tika atbalstīti 18. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 152 cilvēki. 
Pašvaldības finansējums – 20 595,11 EUR, projekta realizētāju un atbalstītāju līdzfinansējums –  
12 715,67 EUR.

LIELVĀRDES NOVADS

“Mūsu bērniem” (Dzīvojamām mā-
jām piegulošo publisko teritoriju labie-
kārtošanas projektu konkurss) 

Starp divām daudzdzīvokļu mājām 
tika atjaunots bērnu vajadzībām un 
kvalitātes prasībām atbilstošs rotaļu 
un atpūtas laukums, kas ir pirmais (!) 
Lēdmanes pagastā. Tagad ģimenes ar 
bērniem laukumā apgūst jaunas zināša-
nas un prasmes, spēlējas un draiskojas 
drošā, saturīgā un patīkamā vidē. 

konkursu prioritātēm un ieteiktajām, 
valstī izstrādātajām vadlīnijām. 

Esam ļoti gandarīti, ka izvirzītās kon-
kursu prioritātes ļāva uzlikt nepiecieša-
mos akcentus projektu autoru idejām, 
un esam lepni, ka projektu iesniedzēju 
radošā rosība pašvaldībā gadu no gada 
nemazinās; ka krāsainie, taustāmie, bau-
dāmie, sajūtamie un sadzirdamie projek-
tu rezultāti pamazām “iesilda” un “ievelk” 
arī līdz šim atturīgos novadniekus; ka 
projektu pieteikumu kvalitāte un izpil-
dījums kļūst arvien profesionālāks un 
interesantāks pašiem un citiem. Šoreiz – 
mazliet par vienu projektu no katra kon-
kursa.

“Dzīvo vesels” (NVO projektu kon-
kurss) 

Projektā “Dzīvo vesels” ģimenēm, 
bērniem un jauniešiem bija iespēja uzzi-
nāt daudzveidīgu informāciju par veselī-
gu dzīvesveidu un, praktiski darbojoties, 
apgūt pamatiemaņas pirmās palīdzības 
sniegšanā, piedalīties aktīvajā pēcpus-
dienā ar ielu vingrotājiem un mūsdienu 
deju studijas dalībniekiem, iepazīties 
ar veselības uzlabošanas iespējām pirts 
procedūru un augu enerģētiskās iedar-
bības ietekmē, saprast tiešās pirkšanas 
priekšrocības ekoloģiski tīras produkci-
jas iegādē, ieklausīties ģimenes ārstes 
padomos veselības aprūpes un pro�lak-
ses jomā. 

AIRITA BRENČA, 
Lielvārdes novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības plānošanas un 
projektu vadīšanas nodaļas vadītāja: 

Priecīgi un pagodināti mēs pieņē-
mām “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
valdes locekles Ilzes Kreišmanes aici-
nājumu piedalīties “Sabiedrība ar dvē-
seli” projektu konkursā ar pašvaldības 
18 apstiprinātajiem projektiem četros 
šīgada projektu konkursos. 2010.  gadā 
Lielvārdes novada pašvaldība pirmo rei-
zi izsludināja “NVO projektu konkursu”, 
kas bija paredzēts nevalstisko organizā-
ciju radītām aktivitātēm, 2014. gadā tam 
pievienojās “Dzīvojamām mājām piegu-
lošo publisko teritoriju labiekārtošanas 
projektu konkurss”, bet 2015.  gadā tika 
izsludināts arī trešais – “Kultūras projek-
tu konkurss” un ceturtais  – „Bērnu un 
jauniešu vasaras nometņu organizēša-
nas konkurss”. Šis arī bija pirmais gads, 
kad projektu pieteicējiem vajadzēja 
apdomāt projektu atbilstību mūsu 

Paldies visiem, kas 

iesaistījušies šajā 

brīnišķīgo iespēju 

stāstā, ko formāli 

pazīstam kā “projektu 

vadību” un kas ļaujas 

burvestībai realizēt 

sen lolotos vai gluži 

pretēji – nesen 

uzplaiksnījušos – 

sapņus dzīvē un,  

kas nav mazsvarīgi, 

savā vidē! 
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“Pasākums “Lielvārdes pils aicina”” 
(Kultūras projektu konkurss)

Projekta izstrādes laikā tika radīts iz-
glītojoši izklaidējošs pasākums – pirmo 
reizi novada vēsturē, bet ar ciešu ap-
ņemšanos to turpmāk organizēt kā tra-
dicionālu ikgadējo pasākumu. Pasākuma 
apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 
amatnieku tirgū, dažādās sporta akti-
vitātēs ar senatnes pieskaņu, seno cīņu 
paraug demonstrējumos, radošajās darb-
nīcās; noskatīties teātra izrādes, noklausī-
ties muzikālos priekšnesumus un vakara 
koncertu “Lielvārdes pils dziesminieki” 
Lielvārdes pilsdrupās. 

“Raibā nedēļa” (Bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu organizēšanas kon-
kurss)

Projekta ietvaros tika organizēta sā-
kumskolas skolēnu vasaras nometnē 
Jumpravā, kurā bērni apguva jaunas 
iemaņas un prasmes praktiskajos dar-
bos  – keramikas nodarbībās, gatavojot 
vēja zvanus un apgleznojot savu no-
metnes krekliņu. Arī ikdienas sportiska-
jās aktivitātēs bērni mācījās sadarboties 
komandā, atbalstīt cits citu un paļauties 
uz komandas biedriem. Ekskursijā saldu-
mu ražošanas uzņēmumā bērni iepazina 
interesanto darba procesu, zooloģiska-
jā dārzā – daudzveidīgo pasauli mums 
apkārt, bet noslēguma pasākumā vecā-
kiem atskaņoja pašu sacerētu nometnes 
himnu. 

Projekta laikā radīts 

izglītojoši izklaidējošs 

pasākums – pirmo 

reizi novada 

vēsturē, bet ar ciešu 

apņemšanos to 

turpmāk organizēt kā 

tradicionālu ikgadējo 

pasākumu.
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Projektu konkursam pieteica 68 projektus, no kuriem tika atbalstīti 44. 
Kopumā projektu realizācijā iesaistījās 216 cilvēki. 
Ogres novada pašvaldības piešķirtais finansējums – 39 999,18 EUR.

OGRES NOVADS

APBALVOTAIS PROJEKTS

“Meņģeles karte” – biedrība  
“MĒS attīstībai”, projekta 
koordinatore Inga Gailīte

ŽŪRIJA

Aleksandrs Dementjevs – Ogres 
novada domes izpilddirektora 
otrais vietnieks

Egils Helmanis – Ogres novada 
domes priekšsēdētāja  
vietnieks

Nikolajs Sapožņikovs – Ogres 
novada domes Sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītājs

Jānis Stafeckis – Taurupes 
pagasta pārvaldes vadītājs

Silvija Velberga – Budžeta 
nodaļas vadītāja

Dagnija Vilnīte – PA “Ogres 
namsaimnieks” Klientu servisa 
centra vadītāja

SANDA ZEMĪTE, 
Ogres novada pašvaldības projektu 
vadītāja:

2015.  gadu varam uzskatīt par jubi-
lejas gadu – šis bija jau desmitais Ogres 
novada pašvaldības organizētais projek-
tu konkurss dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai un vides sakārtošanai. Ikvienā Ogres 
pilsētas nostūrī, ikvienā no novada devi-
ņiem pagastiem ir redzams šo gadu laikā 
paveiktais. Ierīkoti bērnu rotaļu laukumi 
un aktīvās atpūtas zonas, labiekārtoti 
daudzdzīvokļu māju pagalmi, atjauno-
tas ēkas, izveidotas dabas takas, sakār-
toti parki un citas sabiedriski nozīmīgas 
teritorijas – tā ir tikai daļa no daudzajām 
iedzīvotāju iecerēm, kas īstenotas dzīvē. 
Sapņi piepildās!

Šajā gadā projektu konkursam 
“Veidojam vidi ap mums Ogres nova-
dā” tika iesniegti 68 projektu pieteikumi, 
no kuriem apstiprināti 44. Katrā no tiem 
paveikts kas labs un nozīmīgs. 

Par veiksmīgāko šā gada projektu 
konkursa vērtēšanas komisija atzinusi 
biedrības “MĒS attīstībai” īstenoto pro-
jektu “Meņģeles karte”, piešķirot tam 
galveno balvu un apzīmējumu “Gada 
projekts”. 

Ne mazāk vērtīgi bijuši arī citi pro-
jekti. Turpat Meņģelē realizēts vēl viens 
projekts “Piemiņas vieta “Tiesaskalns””, 
ko īstenojusi Meņģeles iedzīvotāju gru-
pa ar mērķi atjaunot un sakopt pagasta 
vietu, kur 1919. gada 28. februārī komu-
nisti noslepkavoja septiņus Meņģeles 
iedzīvotājus. Savulaik uzstādītais piemi-
ņas akmens, kurā bija iekalti šo cilvēku 
uzvārdi un uzraksts par nežēlīgās rīcības 
datumu, padomju laikā tika apgāzts un 
iestumts purvā, uz tā esošie teksti izkalti. 
Par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei, 
iedzīvotāju grupa īstenoja projektu upu-
ru piemiņas vietas sakopšanai, izgatavo-
jot un uzstādot jaunu piemiņas plāksni, 
sakārtojot pieminekļa apkārtējo terito-
riju, izbūvējot bruģētu gājēju celiņu un 
uzstādot norādi pie autoceļa. 

Ikvienā Ogres 
pilsētas nostūrī, 

ikvienā no novada 
deviņiem pagastiem 
ir redzams šo gadu 

laikā paveiktais.
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Ogresgala daudzdzīvokļu māju 
“Liepas 3” un “Liepas 4” iedzīvotājiem – 
bērnu vecākiem – radās ideja par bēr-
nu rotaļu laukuma izveidi, par pamatu 
izmantojot vecās veļas žāvētavas dzelzs 
stieņu karkasu, uz kura tiktu veidotas 
laukuma konstrukcijas. Tika īstenots 
projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Ogresgalā”, kura ietvaros vecāki saviem 
spēkiem, iegādājoties tikai nepiecieša-
mos materiālus, izveidoja plašu rotaļu 
laukumu ar alpīnisma stendu, dažādām 
šūpolēm, riņķiem, rāpšanās virvēm, pie-
vilkšanās stieņiem, trepēm, virvju režģi 
un citiem rotaļu elementiem. Tika arī 

sakopta piegulošā teritorija un nomainī-
tas smiltis esošajā smilšu kastē. 

Projektu ietvaros veiktas arī daudzas 
citas aktivitātes – izstrādāta Ogres orien-
tēšanās karte un uzkrāsoti kontrolpunkti 
pilsētas parkos un mežos, divi projekti īs-
tenoti Špakovska parka labiekārtošanai 
Ogres pilsētā (ierīkojot apgaismojumu, 

Lai rosinātu Meņģeles iedzīvotājus la-
bāk iepazīt savu pagastu un nodrošinātu 
lielāku informācijas pieejamību pagasta 
viesiem par nozīmīgākajiem objektiem 

un tūrisma iespējām, biedrība “MĒS at-
tīstībai” vēlējas uzstādīt jaunu un daudz-
pusīgu informatīvo karti Meņģeles pa-
gasta centrā. 

Projekta “Meņģeles karte” ietvaros 
paveikts apjomīgs novadpētnieciskais 
darbs. Tā kā kartē tika atainotas ne ti-
kai esošās mājas, bet arī nu jau zudu-
šās, projekta koordinatore Inga Gailīte 
devās pie Meņģeles vecākās paaudzes 
pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par vēs-
turiskajām ēkām, to nosaukumiem un 
iemītniekiem. Tika digitalizētas dau-
dzas senās fotogrā�jas no Meņģeles 
iedzīvotāju personiskajiem arhīviem  – 
daļa no tām redzama arī uz jaunās 
kartes. Vienlaikus ar Meņģeles pagasta 
ģeogrā�ju un esošajām un bijušajām 
ēkām kartē atainoti arī Meņģeles nozī-
mīgākie tūrisma apskates objekti un, kā 
mīļi norādīts uz kartes, “dabas dārgu-
mi”. Izstrādātā lielizmēra karte, kuras di-
zaina maketu sagatavoja pati projekta 
koordinatore, izvietota uz vietējā vei-
kala sienas Meņģeles pagasta centrā, 
vispirms atjaunojot ēkas nodrupušo 
apmetuma daļu. Īstenotais projekts ir 
vērtīgs informatīvs ieguvums gan vie-
tējiem iedzīvotājiem, gan arī pagasta 
apmeklētajiem. 

atjaunojot lielās šūpoles un veicot no-
jumes laukuma bruģēšanu), veikta 
daudzdzīvokļu māju piegulošo teritoriju 
apzaļumošana, dažādu citu publiski pie-
ejamu objektu labiekārtošana. 

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un 
kopīgajam darbam, Ogres novads ir kļuvis 
daudz skaistāks, sakoptāks un krāsaināks!

Pateicoties iedzīvo-
tāju iniciatīvai un 

kopīgajam darbam, 
novads ir kļuvis 

daudz skaistāks un 
sakoptāks!
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ROPAŽU NOVADS

Kopumā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi, no tiem tika atbalstīti 16.  
Ropažu novada pašvaldības finansējums – 10 000 EUR, projektu iesniedzēju līdzfinansējums – 
9086,12 EUR. Projektam “Ropažu 810 grafiti” kā labākajai jauniešu iniciatīvai Swedbank piešķirtais 
līdzfinansējums – 400 EUR.

Labākais projekts apbalvošanai 
netika izvirzīts, jo projektu 
īstenošana vēl turpinās. 

“Nometne – piedzīvojums dabā 
“Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos””

Nometne “Aktīvs jaunietis Lielās 
Juglas krastos” tika organizēta jaunie-
šiem vecumā no 8 līdz 15 gadiem, un tajā 
piedalījās 26 dalībnieki no Ropažu no-
vada un kaimiņu novadiem. Nometnes 
mērķis bija mācīt dalībniekus izprast 
dabu, saprast norises dabā, izdzīvot ar 
minimāliem līdzekļiem, izmantot dabas 
veltes savā labā, mācīties sadarboties ar 
novada vienaudžiem kopīgu uzdevumu 

Nometnes 
mērķis bija mācīt 

dalībniekus izprast 
dabu, izdzīvot 
ar minimāliem 

līdzekļiem, izmantot 
dabas veltes savā 

labā, mācīties 
sadarboties.

veikšanai. Profesionālu instruktoru vadī-
bā jaunieši devās piecu dienu pārgājie-
nā, vienu nakti pavadot mežā. Instruktori 
apmācīja jaunos censoņus ugunskura 
iekuršanā un navigācijas izmantošanā, 
pirmās palīdzības sniegšanā, zaru būdu 
izveidē, kā arī palīdzēja izprast nomet-
nes organizāciju, apgūt pārtikas vākša-
nu, gatavošanu un daudz citu noderīgu 
lietu. Nometne ir patiešām veiksmīgs 
projekts – jaunieši, kas tajā piedalījās, 
par to izteicās ļoti atzinīgi.

SANITA UPĪTE,
Ropažu novada pašvaldības
Attīstības daļas projektu vadītāja:

No iesniegtajiem 17 projektu pietei-
kumiem ir realizēti septiņi projekti, bet 
pārējo iniciatīvu iesniedzēji turpina pro-
jektu īstenošanu. 

Izcelšanas vērta ir iniciatīva, ko reali-
zēja biedrība “Cits Silakrogs”, jo biedrības 
valdes locekle – Sarmīte Gailīte, šogad, 
Latvijas dzimšanas dienā, ceremonijā 
“Ropažu novada lepnums” saņēma sta-
tueti “Dzelzs vīrs Rodenpois” nominācijā 
par ieguldījumu novada sabiedriskajā 
dzīvē. Sarmīte ieguvusi atzinību gan no 

iedzīvotājiem, gan arī no pašvaldības, 
kas novērtē viņas centienus, labos dar-
bus un ieceres. 



 Sabiedrība ar dvēseli 43

Novads Projekta nosaukums Iesniedzējs/ vieta Projekta vadītājs, cilvēku skaits 
darba grupā

Aizpute “Esi aktīvs un vesels – dzīvo ar prieku!” Cīravas pagasta attīstības biedrība Anita Tuleiko 5
“Veselīgs dzīvesveids kopā ar bitēm” Biedrība “Strops” Baiba Tikuma 2
“Bērnu emocionālā audzināšana” Biedrība “Aizputes Samarietis” Inese Šteinberga 4
“Gūt jaunas atziņas un spēku radošai izaugsmei” Aizputes sieviešu apvienība “INTEGRO” Māra Veidmane 4
 “Izzini un godā Kurzemes tradīcijas un kultūras mantojumu” NVO “Kodols” Biruta Konrāde 5
“Izzini savu pasauli, novērtē to, kas tev apkārt” Biedrība “ŠĪLO” Inga Zērande 5
“Es to savu goda kārtu dziedādama izrakstīju” NVO “Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māra Tīmane 3
“Laiks dzīvot pilnvērtīgāk un drošāk!” Invalīdu biedrība “Cerība” Zigrīda Šalma 4

Aknīste “ZAĻAIS DĀRZS” – vizuālās informācijas stends pie Asares 
luterāņu baznīcas

Biedrība “Betānija” Valērijs Venediktovs 16

“Zied Liepu iela Aknīstē” /Liepu ielas svētki/ Neformālā iedzīvotāju grupa “Liepu iela” Lāsma Prande 7
Bērnu nometnes organizēšana Gārsenes pilī Neformālā iedzīvotāju grupa “Kopā jautrāk!” Maruta Caunīte 3
Pieredzes ieguves brauciens uz Latgali Interešu grupa “Aknīstes Adatiņas” Anna Žindiga 12
Jauna žoga izveide pie Aknīstes luterāņu baznīcas Aknīstes luterāņu draudze Jānis Stalidzāns 10

Alsunga “Sportosim sakoptā vidē” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Māris Bikse 25
“Laipa” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Kalvis Slavinskis 6

Ādaži “Bērnu rotaļu laukums Ķurzuļos” Ciemata “Ķurzuļi” iedzīvotāju grupa Elita Pētersone 17
“Saules tonis” “Gaujas ritmi” Mārtiņš Pērkons 8
“Gudrs – aktīvs – vesels” “13. grupiņas darba rūķi” Laura Indriksone 8
Pasakas “Kristāla lode” eiritmisks uzvedums “Eiritmija” Aija Rancāne 12
“Ar darbu visu spējam” Ozolu mājas iemītnieki Ainārs Rancāns 8
“Es – harmonisks, vesels un aktīvs” “Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem” Inga Grigaļuna 48
Atpūtas vietas iekārtošana jaunām ģimenēm Podniekos Ūbeļu ielas 13 nama iedzīvotāji Kirils Prohorenko 64
“Līdz varavīksnei tikt!” “Fotomirklis” Sarma Jēkabsone 8
“Vasaras Bībeles skola bērniem” Misijas baptistu draudze Kaspars Šterns 8
“Mandalu ceļš” “Strautkalnu sabiedriskās dzīves skola” Ainārs Diedriks 23
Kāpņu remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi 17-26) “Pirmā iela 21” Rodrigo Jaunups 10
Atpūtas laukuma izveide “Pirmā 29” Elīna Jurevica 8
Kāpņu telpas grīdas seguma nomaiņa Pasta ielā 4/2 
(dzīvokļi 19-24)

Pasta iela 4/2 “Jaunie kaimiņi atkal apvienojas” Sanita Stoļarova 9

“Līdzsvara un koordinācijas tiltiņš” Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 3. D klases skolotāju, 
skolēnu un skolēnu vecāku apvienība

Ilze Mūrniece 43

Āra klases ierīkošana Ādažu vidusskolā Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība Dace Bāliņa 8
Ādažu tradīciju kopas “Ābols” skatuves tērpu šūšana Tradīciju kopa “Ābols” Inese Krūze 8
“Radošās darbnīcas – nāc un piedalies!” “Gaujas partnerība” Ineta Martuzāne 13
Koncerttērpi “Pasaku valstībai” “Pasaku valstības” draugi Rota Egle 8
“Spēka trīscīņa un �tnesa attīstība” “Garkalne Strong” Rinalds Staņislavskis 11
Garkalnes ciema publiskās slidotavas – hokeja laukuma 
labiekārtošana

Garkalnes ciema iedzīvotāju grupa Jānis Vaivads 40

Beverīna  “Kaimiņu būšana 2015” Biedrība “Beverīnas amatnieki” Inga Logina 4
 “Vasaras raibumu – krikumu darbnīcas” Biedrība “Iespēju durvis” Linda Krūmiņa 3
“Kāds podiņš, tāds soliņš” Nereģistrēta biedru grupa “Astoņi astotie” Inga Boškina 9
Priekšdarbi bēniņu siltināšanai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Skaras” Daiga Strode 5
“Ūdriņas – ērģelnieka N. Vanadziņa dzimtā puse” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Ūdriņu pulks” Ralda Ziemule 7
“Tavs laiks” Biedrība “Universums” Agnese Saukuma 5

Burtnieki “Par mūsu sētas bērniem” DZĪKS “Variants” Aivars Bērziņš 6
“Mēs paši Ēvelei” Biedrība “Pāvulēni” Inese Perova 6
Gājēju celiņa izveidošana Biedrība “Burtnieku nami” Dzintra Gūtmane 8
Rotaļu laukuma renovācija “… un tikai tad ej kārtot pasauli!” DZĪKS “Kompromiss” Žanna Šimoņaka-

Rinmane
23

Tenisa laukuma skatītāju zonas labiekārtošana Biedrība “Golfa un tenisa klubs AVOTI” Kristaps Matisons 10
Atpūtas un treniņu zonas labiekārtošana biedrības “BMX 
sporta klubs TĀLAVA velotrasē”

Biedrība “BMX sporta klubs TĀLAVA” Jānis Matisons 4

“Par zaļu un sakoptu vidi Alejas ielā 5” Biedrība “Alejas iela 5” Aigars Puriņš 20-25
“Avota lāse dzīvespriekam” Ēveles pagasta pensionāru biedrība “Kadiķis” Modris Valmiers 35
Burtnieku baronu Šrēderu dzimtas kapu sakopšana Biedrība “Burtnieku kultūrvide” Gunta Daļecka 30
Olimpiešu parka teritorijas labiekārtošana – dekoratīvo 
apstādījumu zonas paplašināšana

Biedrība “Olimpiešu parks” Jānis Vanags 20

Skatītāju solu izgatavošana Matīšu futbola laukumam Biedrība “Sporta klubs MATĪŠI” Māris Rullis 10
“Mūsu bērnu labklājībai” Lelde Zariņa Lelde Zariņa 25

Dagda Bērnu un jauniešu sporta laukuma izveidošana Astašovā “Astašovas vecāki un bērni”, Astašova, 
Andrupenes pag.

Ilmārs Kalpišs 13

Bērnu rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju pagalmā “Brīvības ielas 5, Daugavpils ielas 11, 13 un Alejas 
ielas 5 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju grupa”, 
Dagda

Viktors Kuzņecovs 7

Šķaunes daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana “Šķaunes sievietes”, Šķaune, Šķaunes pag. Sandra Drozdova 8
“Par gaišu bērnību” Projekta grupa “Dzīvesprieks”, Andrupene, 

Andrupenes pag.
Inga Sivicka 8

Asūnīcas upes krasta labiekārtošana un atpūtas vietas 
izveidošana Asūnes ciemā

Jauniešu biedrība “Ašo kompānija”, Asūne, 
Asūnes pag.

Olga Lukjanska 10

Apaļu ciema atpūtas vietas ierīkošana “Mēs savam ciematam”, Apaļi, Ķepovas pag. Zina Aņisko 6
“Bērnu kustībai un lustībai” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Prieks”, 

Konstantinova, Konstantinovas pag. 
Jadviga Utāne 6

“Ģimenes takas” pilnveidošana Jauniešu biedrība”Laimis spuorni”, Šķaune, 
Šķaunes pag.

Ilga Moisejenoka 10

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana “Brīvības ielas 1 iedzīvotāji”, Dagda Stanislavs Baldiņš 10
Andzeļmuižas Svēta Jāņa Kristītāja baznīcas apkārtnes 
labiekārtošana

Iedzīvotāju grupa “Labie cilvēki”, Andzeļi, Andzeļu 
pag.

Veronika Vērdiņa 5

Ezernieku LSK nodaļas telpu remonts “No sirds”, Ezernieki, Ezernieku pag. Vita Vitāne 5
Iecava “Pastāvēs, kas mainīsies!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Iecavas novada 

Zorģu ciemata
Aina Ezergaile 6

Jaunpils  “Atver sirdi priekam” Pensionāru biedrība “Jaunpils” Austra Sipeniece 40
“Taciņas un mīlestības akmeni jaunā elpa” Biedrība “Vīgriezes” Inta Krūmiņa 21
“Ugunsdzēsējs, nevis garāmgājējs” Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrība
Māris Lagzdiņš 7

PROJEKTU UN DARBA GRUPU SARAKSTS
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Jaunpils Dzīļu mājas ieejas durvju nojumju jumtu un dēlīšu nomaiņa 
pie balkona sienas mājai

Biedrība “Optimisti” Raivo Altenburgs 45

“Nost ar Sūnu ciemu-2” Biedrība “Dzintars A” Ilze Dakša 8
Daudzdzīvokļu mājas Tālavas abu kāpņu telpu remonts Biedrība “Tālavas 2014” Arvis Nikolajevs 11
“Veselības skola dabā” Biedrība “Dzīves un veselības skola dabā” Arta Berezovska 5
“Mūsmājas-4” Biedrība “Tērces” Gints Rubīns 10
Bruģēta stāvlaukuma izveide iepretim Jaunpils baznīcai Jaunpils Ev.lut. baznīca Mārtiņš Ķergalvis 6
“Ar sausām kājām līdz mīlestības akmenim” Biedrība “Baltais laimes lācis” Ingars Liepiņš 10
“Esi radošs – piedalies!” Biedrība “Kamene” Sandra Šteina 15
“Darbosimies kreatīvi” Biedrība “Dzīpars” Velga Pavlovska 23

Jūrmala “Stikla maģija” Biedrība “Patērētāju atbalsta centrs” Silvija Vīksniņa 8
“Mobilā gra�kas darbnīca” Biedrība “Oforta ģilde” Nele Zirnīte 8
Festivāls “Avanti!” – Jūrmalai “Artissimo Labdarības biedrība”  Inna Davidova 8
“Latviešu kino brīvā dabā” Biedrība “Mac organizācija” Kristaps Ļaudams 8
Kultūras dzīves veicināšana Ķemeros Biedrība “Ķemeru iedzīvotāju biedrība” Ieva Lazda 8
“Ozoliņi Kurzemes hercogistes ceļos” Biedrība “Dizaina inovāciju centrs” Daina Vītoliņa 8
Koncertu cikls “Starp sniegu un cilvēkiem” “Jūrmalas teātra atbalsta biedrība” Gundega Baušeniece 8
“Retro Jūrmala 2015” “Latvijas klasisko automobiļu klubs” Māris Mežapuķe 8
Mākslas plenērs “Jūrmalas garumā” “Jūrmalas mākslinieku biedrība” Dzintars Adienis 8
Tēlniecības projekts “Atradumi” Biedrība “Erelde” Ilze Laizāne 8
VII Bērnu un jauniešu starptautiskais interešu izglītības 
festivāls «Rudaga 2015”

Biedrība “Interešu izglītības iestāde “Rudaga 
plus””

Inese Testeļeca, Romāns 
Testeļecs

8

“Personības, no kurām iedvesmoties – Rainis un Aspazija” Biedrība “Fotostudija Aspazija” Andris Sīmanis 8
Starptautiskais jauniešu deju konkurss “Arabeska” Bērnu baleta kultūras biedrība “Arabeska” Jūlija Tihomirova 8
Jūrmalas pilsētas vides resursu inovatīvs pielietojums 
kultūras nozares attīstībai “Tango Sun Festival 2015” ietvaros

Biedrība “Tango Baltica” Heidruna Famlere 8

Koncertprogramma bērniem “Gribas drusku pablēņoties” “Rīgas Doma zēnu un meiteņu koru biedrība” Inese Beķere 8
Starptautiskais daiļrades festivāls “Baltic Stage” Starptautiskais labdarības Kultūras fonds 

“ArtVision”
Marina Lazareva 8

“Zilā ilgu puķe” Biedrība “Jaunās kultūras mājas” Maija Solovjova 8
Koncerts “Es kļuvu par dzeju”, veltīts Aspazijas 150. gadu 
jubilejai, Dubultu Ev.lut. baznīcā

Biedrība “Aspazijas mantojums” Ināra Andžāne 8

Latvijas radošo gleznotāju, gra�ķu un fotogrāfu plenērs, 
izstāde un albums “Jūrmalas vēsturiskās vietas gleznotāju, 
gra�ķu un fotogrāfu acīm”

“Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība” Baiba Mazere 8

“Uzturi dzīves enerģiju sevī un valstī 4” Jūrmalas Invalīdu un viņu draugu biedrība “Kopā 
būt”

Gunita Galiņa-Kalniņa 8

“Cilvēks, vide, veselība” Biedrība “Latvijas Jogas skola” Rūta Jirgensone (uzvārds 
žurn. izdoš. brīdī – Šmite)

8

Inovatīvas metodes ieviešana personu ar psihiskās veselības 
traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā

Nodibinājums “Fonds Jūrmala cilvēkam” Santa Kundziņa 8

“Jaunā diena” – onkoloģisko pacientu biopsihosociālā 
rehabilitācijas programma

Biedrība “Latvijas Ergoterapeitu Asociācija” Zane Liepiņa 8

“Turpināt dzīvot skaisti!” Biedrība “Fotostudija ASPAZIJA” Una Liberte 8
“Mediācija: no kon	ikta uz risinājumu” Mediatoru biedrība “MEDIUS” Baiba Kalnmeiere 8
“Atrodi draugus 2015” Biedrība “Veona” Nauris Burtnieks 8
Latvijas Sarkanā Krusta veselīga dzīvesveida skola Sociālajā 
centra “Kauguri”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Baiba Apsīte 8

“Zirgs kā terapeits” Biedrība “Mūsu pērlītes” Jūrmalas bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem

Aija Tuņa 8

Psiholoģiskā atbalsta pasākumi un veselības izglītība 
onkoloģiskajiem pacietiem un viņu tuviniekiem

Nodibinājums “Kolarda fonds” Ināra Pomere 8

“Deja vieno!” Bērnu baleta kultūras biedrība “Arabeska” Jūlija Tihomirova 8
Lieldienu olu apgleznošanas meistarklases Horvātijas 
Lieldienu tradīcijās

“Balkānu sieds” – Latvijas un Balkānu reģiona 
valstu ekonomisko un kultūras attiecību 
attīstības biedrība

Astra Ozola 8

Latvijas Sarkanā Krusta biedrības integrācijas klubiņš 
Sociālajā centrā “Kauguri”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Baiba Apsīte 8

“Integrācijas darbnīca: Līdzcilvēks” “Laimes sajūtu biedrība” Juris Bušs 8
Inovatīvi pasākumi cittautiešu integrācijai sabiedrībā Nodibinājums – fonds “Jūrmala cilvēkam” Indra Urdziņa-Merca 8
“Drošības ābece Jūrmalas bērniem” Nodibinājums – fonds “Pasaku nams bērniem” Baiba Sirmoviča 8
“Mūzika īpašiem bērniem” Biedrība “Mūsu pērlītes” Jūrmalas bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem
Aija Tuņa 8

Jūrmalas iedzīvotāju ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgo 
jūrmalnieku konsolidācija, izmantojot kopēju apmācību 
EKO rokdarbu programmā

“Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība” Diāna Josta 8

“Romu kultūras tradīciju dzīles” Biedrība “Veselības un sociālais serviss-Artemīda” Ilona Teihmane 8
“Kino mājas pagalmā” Biedrība “Mac Organizācija” Kristaps Ļaudams 8
“Kopā būt” Jūrmalas Pensionāru biedrība Biruta Valdmane 8
Leļļu meistardarbnīca un improvizācijas teātris “Lelles par 
šķirošanu”

Biedrība “Homo ecos” Santa Krastiņa 8

“Iepazīsti darbojoties!” Biedrība “Jaunatnes atturības federācija” Engelena Krūmiņa 8
“Nemet ārā papīru!” Biedrība “ERELDE” Ilze Laizāne 8
“Vingro Jūrmala-2015” Biedrība “Veona” Nauris Burtnieks 8
Volejbola un atpūtas laukuma pilnveidošana un 
labiekārtošana

Biedrība “Pufaikciema entuziasti” Armands Sergējevs 8

“Tērbatas 36” DzĪKS “Tērbatas 36” Diāna Gudele 8
Kocēni Vides labiekārtošanas projekts “Ģimenei, atpūtai” Biedrība “Rubenes Anši” Ivars Ādamsons 65

“Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās” (1.solis) “Savam novadam” Ineta Amoliņa 7
Veļas žāvētavas rekonstrukcija – atpūtas vietas izveide 
Rubenes ciemā

Iedzīvotāju grupa A.Čukure, I.Ādamsons, I.Veide, 
M.Strazdiņš, J.Rikšs

Anda Čukure 5

Rubenes Evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijas ap 
baznīcu labiekārtošana

Rubenes Ev.lut. draudze, reliģiska organizācija Līga Šmaukstele 20

“Kocēnu novada tūrisma objekts – Daviņu Lielais akmens” IIG “Bērzainieši” Atis Keziks 5
Imanta ielas 9 un Miera iela 3 bērnu laukuma atjaunošana “Imantas 9 un Miera 3 aktīvisti” Kristīne Vasiljeva 20
“Esi kustīgs un vesels!” Pirmssk. vecuma bērnu vecāku neformālā grupa Sintija Grīnvalde 5
“Esi gudrs suņa saimnieks!” NIG “Man un manam draugam, bet ne tikai” Inese Stepāne 7
Bērnu laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana Biedrība “Saulzemes 24” Aija Bille 10
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Kocēni “Kocēnu novada vietvārdu atlants” IIN “Kas pagātni pētī, nākotni svētī” Valters Grīviņš 5
“Aktīvā Vaidavas izglītības biedrība 2015” “Vaidavas izglītības biedrība” Zeltīte Kaviere 10

Krāslava Izvaltas ciemata centra labiekārtošana Biedrība “Esi ar mums” Inga Leikuma 10
Publiskas atpūtas zonas izveidošana brīvdabā Izvaltā un tās 
apkārtnes teritorijas labiekārtošana

Biedrība “Attīstībai” Inga Leikuma 12

Eksperimentu istaba “Zinīšu laboratorija” Biedrība “Pīlādzītis klubs” Jeļena Vorošilova 34
Vides labiekārtošana aktīvai atpūtai ciematā Augstkalne Neformālā jauniešu grupa “Aktīvie jaunieši” Elīne Vilmane 10
Indras Zaptes dārza labiekārtošana Indras jauniešu biedrība “Stāvēt aizliegts” Ērika Zarovska 10
“Ziedoša Piedruja, Turpinājums-2” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Daugavieši” Zita Lukša 10
Aulejas baznīcas žoga sakārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Aulejieši” Aivars Umbraško 10
“Mēs par sakoptu un drošu vidi” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kaimiņi” Ilga Stikute 10
Jauna vides dizaina elementa uzstādīšana Krāslavā Biedrība “Foto klubs ZIBSNIS” Gunta Ahromkina 8
Pustiņas Romas katoļu baznīcas ieejas durvju nomaiņa Pustiņas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs 

uzņemšanas Romas katoļu draudze
Vera Bīriņa 20

Izvaltas baznīcas pagalma labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Izvaltas draudze” Sarmīte Puncule 11
“Sakārtota vide emocionālai labsajūtai un radošai 
attīstībai...” Ģimenes atbalsta centra “Atvērtība” jaunu telpu 
labiekārtošanas 1. solis

Biedrība “Ģimenes atbalsta centrs ATVĒRTĪBA” Raisa Vagale 29

Degustāciju un atpūtas vietas iekārtošana brīvā dabā grāfu 
Plāteru pils kompleksa teritorijā

Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” Tatjana Kozačuka 10

“Dabiska vide – pamats bērnu veselīgam dzīvesveidam” Iniciatīvas grupa PII “Pienenīte” Sarmīte Subatoviča 10
Poļu leģionāru kapu un piemiņas vietas sakārtošana 
Krāslavas katoļu kapsētā

Latvijas Poļu Savienības Krāslavas nodaļa 
“Strumieņ”

Jāzeps Dobkevičs 10

“Skaista – vides dizaina objekts ceļa malā” Biedrība “Skaistas atbalsta centrs” Iveta Leikuma 11
“Jaunas ainavas izveide Kombuļos” Iedzīvotāju grupa “Mēs – Kombuļiem” Tatjana Ļaksa 11

Kuldīga Usmas baznīcas teritorijas iežogošana “Usmas baznīcas atbalsta biedrība” Jēkabs Šalms 5
“Kopā eimu, kopā teku” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Rendas 

pagasta “Pastalnieki”
Dace Pušīlova 17

“Laimīgiem un aktīviem bērniem Pelčos” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Pelču pagasta 
“Aktīviem un laimīgiem bērniem Pelčos”

Linda Zvirbule 6

“Ideālais gala mērķis” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Pelču pagasta 
“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”

Uģis Pelčers 5

Tautastērpu darināšana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kabiles 
pagasta “Mēs – Kabilei”

Anda Ķieģele 5

“Peldvietu arī kabilniekiem!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kabiles 
pagasta “Slinkie asari”

Aivars Bergmanis 5

“Domā globāli, rīkojies lokāli!” Biedrība”Mēs savai skolai un pilsētai” Iveta Eglīte 10
Informācijas stendu un apgaismojuma iegāde un 
uzstādīšana Līvijas Rezevskas izstāžu zālē

Kuldīgas kultūras biedrība “Līvija” Antoņina Valeiņa 5

Mākslas galerijas telpas Pils ielā 2 sienu atjaunošana un 
apkārtnes noformēšana ar ziediem

Biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence” Mārtiņš Dambergs 6

“Jaunu kleitu Pelnrušķītei!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas Jana Muižarāja 6
“Sakopts gaitenis Baznīcas 32, Kuldīgā” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas Ludmila Zaharcova 6
“Iesākums. Mālu iela 3, Kuldīgā” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas “Mēs 

varam!”
Sanita Čīče 5

Aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana Biedrība “SDK jaunieši” Dace Strazdiņa 8
Bērnu rotaļu laukuma izveide Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas 

“Dzintaru ielas 10 mājas iedzīvotāji”
Ina Kortaka 5

Ventspils iela 31, Kuldīgā, kāpņu telpas remonts Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas 
“Čaklās rociņas”

Sarmīte Jakubovska 7

Pagalma un automašīnu iebrauktuves sakārtošana Smilšu 
ielā 1, Kuldīgā

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas Jānis Burtnieks 8

“Mācies un dari” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas “Kopā 
vieglāk!”

Ruta Orlova 5

“Tiltiņš pār Grigulejas upīti” Biedrība “Piektdienis” Liene Bebriša 8
Atpūtas un aktivitāšu laukuma izveide Parka ielā 22, Kuldīgā Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!” Liene Ansone 19
Skrundas iela 5, Kuldīgā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas 

“Skrundas ielas republika”
Daiga Makojeva 5

“Uzvilksim parādes seju senajam namam Baznīcas ielā 12” 
( 4.kārta)

“Baznīcas ielas nama kaimiņi un draugi” Jana Bergmane 8

Oriģināla dizaina mēģinājuma tērpu izgatavošana Biedrība “MESS” Ilonda Reita 120
“Jauns žogs mūsu mājai Baložu ielā 3” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas 

“Baložu ielas aktīvisti”
Dzintars Pūkainis 5

“Izremontēsim kapliču!” “Kuldīgas Svētās Annas baznīcas atbalsta 
biedrība”

Irma Gertnere 10

“Mūsu mājai. Kaļķu iela 7, Kuldīgā” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Kuldīgas Elza Brence 7
“Akācijas” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Vārmes 

pagasta
Vineta Āboliņa 10

Vides labiekārtošana bērnu, jauniešu un ģimeņu aktīvai 
atpūtai Bērnu un ģimenes lietu atbalsta centrā “Kurzemes 
Talanti”

Biedrība “Bērnu un ģimenes lietu atbalsta centrs 
KURZEMES TALANTI”

Leonarda Zīverte

“Meža dzīvnieku ģērbtuve” Biedrība “Īvandes mednieku klubs” Dzintars Knupke 45
“Valtaiķu baznīca” Nereģ. iedz. grupa no Laidu pagasta Valtaiķiem Jānis Podnieks 5
“Siltas, glītas namdurvītes!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Laidu pagasta 

Sermītes
Inga Bergmane 7

Tautastērpi Padures mazajiem dejotājiem Biedrība “Padure” Vigra Leismane 7
“Padures audējas” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Padures 

pagasta “Padures audējas”
Indra Visocka 9

“Dāvana baznīcas 385 gadu jubilejā” Lipaiķu Evaņģēliski luteriskā draudze Velta Krūmiņa 8
Zvirgzdkalnu kapu vārtu un žoga remonts Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Turlavas 

pagasta “Piederīgie”
Māra Bumbiere 7

“Gribu dzīvot un degt kā spuldzīte” Nereģ. iedzīvotāju grupa no Turlavas pagasta Vija Pigožne 16
Jaunu vārtu uzlikšana kapsētai “Upes osti” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Rumbas 

pagasta “Mākam un darām”
Ieva Fokerote-Šīmane 10

“Es un pasaule ap mani” Nereģ. iedzīvotāju grupa no Gudenieku pagasta Līga Lutere 15
“Sportam būt!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Gudenieku 

pagasta “Mums izdosies”
Olita Ulmkalne 6

“Pēdējais aizsargs” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa no Ēdoles pagasta Artūrs Liepiņš 6
Snēpeles estrādes labiekārtošana Nereģ. iedzīvotāju grupa no Snēpeles pagasta Raimonda Vilmane 6
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Lielvārde “Dzīvo vesels” Biedrība “Mēs – Jumpravai” Inese Medne 3
“Funkcionālās treniņu sistēmas Body ART dienas Lielvārdes 
novadā”

“Latvijas Body ART skola” Ilze Čiščakova 6

“Pie veselības caur teātri” Lielvārdes pensionāru biedrība Nora Ivanova 30
“Sadzirdēt, saprast, saprasties. Semināru cikls sociālās jomas 
un citiem speciālistiem par cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem”

Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un 
jauniešiem “Vecāki kopā”

Elita Kalniņa 4

“Etno diena Lielvārdē – Starptautiskā folkloras festivāla 
“Baltica 2015” ieskaņa”

Lielvārdes Mūzikas skola Mārīte Puriņa 7

Mākslas darba kā kultūras tūrisma objekta “Latvijas 
virsdiriģenta lielvārdieša Paula Kveldes Goda krēsla” 
izveidošana

Genovefa Poriete Genovefa Poriete 3

Pasākums “Lielvārdes pils aicina” Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs Anita Streile 6
“Gleznu sērija “Lielvārdieši” – vēsture veidojas šodien” Ieva Jaundaldere Ieva Jaundaldere 30
“Lieljumpravas muiža 18. gadsimtā un šodien” Biedrība “Dzelmju attīstībai” Laura Zvirbule 6
Dzīvojamām mājām pieguļošo teritoriju labiekārtošana Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 7A, 

Lielvārdē, nereģistrēta iedzīvotāju grupa
Gatis Štelmahers 11

Atpūtas soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana Ceriņu ielā 2, 
Jumpravas pagastā

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ceriņu 2” Visvaldis Briedis 8

“Mūsu bērniem” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa (dzīvojamās mājas 
Āres un Cielavas, Lēdmanes pagastā)

Inga Suseja 6

Gājēju celiņa seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas 
Skolas ielā 10A, Lielvārdē

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Skolas nams 10” Gatis Štakmanis 7

“Par vides pieejamību” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa (dzīvojamā māja 
Raiņa 9A, Lielvārdē)

Kaspars Kalniņš 4

Gājēju celiņa seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas 
Mēness ielā 13, Lielvārdē

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Mēness nams 13” Kaspars Jansons 4

Dzīvojamām mājām pieguļošo publisko teritoriju 
labiekārtošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa (dzīvojamā māja 
Avotu ielā 4, Lielvārdē)

Armands Zariņš 11

"Raibā nedēļa" Biedrība “Mēs Jumpravai” Inese Medne          3
"UPE" Kultūras un izglītības fonds "Upe" Liena Muceniece 3

Līvāni Madaliņas kapsētas akas atjaunošana Nereģ. iedz. grupa “Mēs no Madaliņas”, Jersika Ina Smelcere 12
Jersikas pagasta Škaparu kapsētas vārtu atjaunošana Nereģ. iedz. grupa “Tuvinieku piemiņai”, Jersika Aina Usāre 10
Jersikas/Madalienas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu 
baznīcas apkārtnes labiekārtošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Via con Deo”, 
Jersika

Rita Semeiko 11

Znotiņu katoļu baznīcas Žoga nomaiņa Nereģ. iedzīvotāju grupa “Gaismas stars”, Sutri Paulīna Zariņa 10
“Metam grozā-2015” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Līdzjutēju 

klubiņš”, Līvāni
Nataļja Iļjina 10

“Atpūtas vieta ALEJAS” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Atpūtnieki” Kristīne Kirilova 10
Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas logu nomaiņa Rudzātos Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Jaunatnes 2 

jaunieši”, Rudzāti
Kristīne Slava 10

Kāpņu telpas Rīgas ielā 45 labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kāpņu telpas 
draugi”, Līvāni

Zane Gaiduka 11

“Komfort ^3” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Roku rokā – 
kopā!”, Jaunsilavas

Marija Broņka 10

“Domājam un darbojamies zaļi” Nereģ. iedzīvotāju grupa “Mēs – savējie”, Turki Edita Iļjina 10
“Lai akmens sirds stāsta” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Rožupes 

pamatskolas Izglītojamo pašpārvalde”, Rožupe
Sanita Dubovska 10

Reklāmas stenda izveidošana pie Rožupes kultūras nama Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Sakārtotākai 
Rožupei”, Rožupe

Kristīne Kotāne 10

Āra aktivitāšu dažādošana Līvānu novada PII “Rūķīši” 
Kamenīšu grupas bērniem

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Aktīvisti”, Līvāni Ilze Mikule 10

“Veiko Līvānos!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Sveiks Veiks!”, 
Līvāni

Egita Strode 10

Grodu akas ierīkošana Eleonorviles kapsētā Biedrība “Pastari – mēs varam!”, Rudzāti Ligita Domulāne 6
“Skats uz Līvāniem dievnama acīm” Reliģiskā organizācija “Līvānu evaņģēliski 

luteriskā draudze”
Ginta Mališeva 13

Rudzātu kapsētas teritorijas sakopšana un drošas vides 
veidošana

Biedrība “Baznīca – mūsu ciema dvēsele”, Rudzāti Silvija Kalvīte 10

“Sabiedrības līdzdalība bezsaimnieka ielas kaķu problēmu 
risināšanā – veiksmīgs pamats šo jautājumu sakārtošanā”

Biedrība “Ingato”, Līvāni Inita Klindžāne 11

Līvānu Vecticībnieku draudzes nama remonts muzeja 
izveidei un kristīšanu telpas apkures sistēmas nomaiņa

Biedrība “Pomorje”, Līvāni Ašots Mamikonjans 10

Mednieku kluba “Ašinieki” saieta vietas logu nomaiņa Biedrība “Ašinieki”, Sutri Andris Pūga 10
“Vārda un simbola spēks latviskajā dzīvesziņā un aktuālajās 
dzīves norisēs”

Biedrība “Līvānu novada pensionāri”, Līvāni Skaidrīte Šķimele 10

“Teiksmainais Rudzātu muižas dārzs” Biedrība “Sabiedriskais centrs Rudzāti”, Rudzāti Silvija Kalvīte 10
Mālpils “Prasme draudzēties” Iniciatīvas grupa “Par drošu bērnību” Ilona Dreimane 7

Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana Iniciatīvas grupa “Nākotnes 4 iedzīvotāji” Irēna Baltalksne 12
“Eiropas pieturas” puķu dobes un saules pulksteņa pamatu 
izveide

Iniciatīvas grupa “Eiropas pietura” Daiga Brežinska 8

Mālpils BMX trases braucamās kārtas seguma  
atjaunošana

Iniciatīvas grupa “BMX trases attīstīšanas 
entuziastu grupa”

Kristaps Steķis 30

Ogre “Nekur nav tik labi kā mājās – sakārtojam vidi ap sevi” “Skolas 10 iedzīvotāji – savai pilsētai”, Ogre Gunārs Zvaigzne 5
“Tu dzīvo te un tagad” “Ausekļa 15 iedzīvotāji – savai pilsētai”, Ogre Tatjana Moslobojeva 5
Pagalma labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Zilokalnu 18”, Ogre Aivars Zunde 5
“Prieks ļaudīm” Biedrība “Lazdukalni 2000”, Ogre Benita Špakovska 4
“Piemiņas vieta TIESASKALNS” “Tiesaskalns”, Meņģele Edgars Kalnriekstiņš 5
Norāžu izvietošana un parka labiekārtošana “Rūķīši”, Laubere Maiga Livčāne 5
“Pagasta ūdenstilpnes – mūsu unikālā bagātība 2” Biedrība “Meņģeles makšķernieku biedrība”, 

Meņģele
Aivars Jānis Bramanis 4

Mājas pagalma labiekārtošana Ausekļa prospekta 8 mājas iedzīvotāji, Ogre Biruta Džamajeva 5
“Baudi Ogri – orientējies pilsētā” “Orientieristi”, Ogre Kristīne Papiņa 5
“Mēs savai rītdienai” Dzīvokļu biedrība “Suntažu Dzintari”, Suntaži Vanda Leibome 4
Aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana Ogrē, Akmeņu  
ielā 50a

Akmeņu ielas 50a iedzīvotāji, Ogre Zane Buiķe 5

Ķeipenes pamatskolas pludmales volejbola laukuma 
rekonstrukcija

“Sporta aktīvisti”, Ķeipene Inese Daugaviete 5



 Sabiedrība ar dvēseli 47

Ogre “Mājas vizītkarte” “Zaļi domājošie”, Ogre Tatjana Saulīte 5
“Bērnu rotaļu laukums Juglā” Juglas iedzīvotāji, Suntaži Sandra Kravčenkova 5
“Taurupes spēka vīri” “Mēs gribam būt stipri un veseli”, Taurupe Ilmārs Bule 6
Aderkašu kapu labiekārtošana “Taurupieši”, Taurupe Nellija Balode 5
Brīvdabas estrādes grīdas klājuma atjaunošana “Mēs – kultūrai”, Laubere Valda Plūģe 5
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” “Mālkalnes 9”, Ogre Maira Rudzīte 5
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Ogrē, Akmeņu ielā 50 Akmeņu ielas 50 iedzīvotāji, Ogre Gatis Rengards 5
Latvijas pagastu ozolu birzs infrastruktūras  
pilnveidošana

“Madlienas ozolzīles”, Madliena Dace Iraids 5

“Mūsu ceļš” Domubiedru grupa “Domā līdzi, dari pats”,  
Ogre

Viktors Dulpe 7

“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” “Tīnūžu iela 3a”, Ogre Ģirts Ornicāns 5
Bērnu rotaļu laukuma izveide Ogresgalā “Liepu māju vecāki”, Ogresgals Indra Viktorova 5
“Vairo prieku!” “Zelta sietiņa vecāki”, Ogre Solvita Vārpiņa 5
Mājas Meža pr. 4a apkārtnes apzaļumošana “Ogrei un mājai”, Ogre Ivars Kaļķis 5
“Ceļš uz kultūru” “Kultūras baudītāji”, Madliena Santa Veide 5
“Sajūtu performance” “Sajūtam sevi caur pasauli”, Madliena Inese Dišereite 6
Bērnu rotaļu laukuma izveide “Par mūsu bērniem”, Ogre Jūlija Ponomarjova 5
“Lai atkal zied rozes Ogresgalā!” Biedrība “Ogresgalieši”, Ogresgals Daina Čalpa 3
Atbalsta sienu mājas kāpnēm iekšpagalmā renovācija un 
apkārtējās vides uzlabošana

“Kamenes un Bites”, Ogre Dace Koluža 5

“Ainavu parka apgaismojums” “Saules bērni”, Ogre Aigars Liepiņš 5
“Ogres novada kultūras mantojums – vēsturisks 
apkopojums”

“Ogres pilsētas un novada vēstures entuziasti”, 
Ogre

Natālija Ketnere 5

Tikšanās vieta pensionāru biedrībai “Avotkreses” Biedrība “Avotkreses”, Ķeipene Rita Pučekaite 4
“Meņģeles karte” Biedrība “MĒS attīstībai”, Meņģele Inga Gailīte 3
“Dvīņu šūpoles” “Sērkociņi”, Meņģele Dzintars Eglītis 5
“Suntažu kapsētas mūris” “Domubiedri”, Suntaži Dzidra Sproģe 5
Tradīciju parka labiekārtošana “Savējie”, Ogresgals Daina Čalpa 5
“Svešumā dzītajiem” “Suntažu represētie”, Suntaži Dzidra Laģe 5
“Ar skaistu skatu Lobē” “Kaimiņi”, Krape Judīte Hmeļņicka 5
“Mēs vecajai pagastmājai” “Zaļāk domājošie”, Krape Marija Kusiņa 5
“Radošais stūrītis Mazozolos” “Radoša bērnu atpūta”, Mazozoli Liene Millere 6
“Tumšais purvs” “Mūžīgais azarts”, Mazozoli Ina Šīrone 5
Bērnu, pusaudžu un jauniešu atpūtas zonas atjaunošana un 
pilnveidošana Brīvības ielā 113, Ogrē

Iedzīvotāju grupa, Ogre Valda Vasiļjeva 5

Vingrošanas zāles labiekārtošana Biedrība “Street Warriors”, Ogre Gatis Kondrāts 4
Pārgauja “Vide iedvesmo (keramika)” RIKA biedrība Zanda Krūmiņa 10

Strītbola laukuma izveide Stalbes vidusskolas 
struktūrvienības teritorijā 

Jauniešu biedrība “Vari un dari” Monta Eglīte 5

“Aktīvā brīvā laika pavadīšanas alternatīva Pārgaujas 
novadā” 

Biedrība “Free Wind Archers” Jūlija Gaspersone 40

Atpūtas vietu iekārtošana apkārt Auciema ezeram Neformālā grupa “Pārgaujas ceļotājs” Juris Leimanis 3
Florbola inventāra sakārtošana Neformālā grupa “Florbola līdzjutēji un Co” Renāte Hmeļņicka 5
Peldētavas labiekārtošana pie Ruckas ezera Biedrība “Ruckas viļņi” Anatolijs Zaļais 7
“Mīlestība iededz gaismu – skani!” Straupes Evaņģēliski luteriskā draudze Daiga Ummere 172
Laipas/laivu piestātnes rekonstrukcija Raiskuma ezera  
krastā 

Neformālā grupa “Ezerkalni” Jānis Millers 6

Goda vimpeļa izgatavošana Neformālā grupa kultūras tradīciju attīstībai Evija Tiltiņa 20
Bērnu un jauniešu nometne “Skolasprieks 2015” / nometnes 
tēma: vides aizsardzība – ūdens: ūdens aprite dabā, ūdens 
tilpju saudzēšana, ūdens cilvēkā u.c. 

Neformālā grupa “Nākotnei Raiskumā” Ieva Lapšāne 8

Priekuļi Mārsnēnu pagasta bērnu rotaļu laukuma paplašināšana Apvienotā vecāku grupa Zane Kalniņa 7
Piemiņas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana bijušā 
Jaunraunas pagasta komunistiskā genocīda upuriem, kas 
miruši izsūtījumā

Priekuļu novada represēto kopa Viesturs Mūrmanis 8

“Stīgojošās rozes Veselavas muižas parkā” Veselavas kultūras un vēstures biedrība Lauris Zilveris 14
“MEŽROZĪTE dejo Priekuļiem un Latvijai” Priekuļu pagasta dāmu deju grupa  

“Mežrozīte”
Vanda Riemere 19

Mobilā atpūtas zona Neformālā jauniešu grupa “Midžis&Co” Sigita Kovaļevska 7
Rauna Drustu futbola laukuma labiekārtošana Biedrība “Esi sveiks” Intis Skoboļevs 4

“Jauns izaicinājums – mototrases atdzimšana Drustos” Biedrība “Sporta klubs EJ” Egons Kļaviņš 5
“Bērnu rotaļu laukums Rozes ciemā” Grupa “BJC KABATĀ” Ināra Vainiusa 8
Cēsu ielas 1A mājas ieejas labiekārtošana Grupa “Cēsu iela 1A” Aiga Matjušenoka 17

Riebiņi Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” apkārtējās vides 
labiekārtošana 

Iniciatīvas grupa “Kopā ir spēks” Ilona Sondare 12

Svārku un blūžu iegāde senioru deju kolektīvam Senioru biedrība “Riebiņu Varavīksne” Ženija Pauniņa 17
Degradētās teritorijas sakopšana Stabulniekos Biedrība “Patmalnieki” Vita Balode 5
“Droša atpūta “Rūķīšiem”” Sandra Sprindža – Galēnu pamatskolas skolas 

padomes priekšsēdētāja
Sandra Sprindža 22

Roberta Mūka takas izveide Galēnu parkā “Galēnu kultūrvēstures biedrība” Inta Usāne 5
Riebiņu ciemata Rēzeknes ielas 1 pagalma un  
2. kāpņutelpas labiekārtošana

Rēzeknes ielas 1, 2. kāpņutelpas iniciatīvas  
grupa

Jeļena Harlamova 10

Sila-Ondzuļu kapu labiekārtošana Iniciatīvu grupa Iveta Amosova 11
Lukašišku kapsētas labiekārtošana Riebiņu ciema iedzīvotāju iniciatīvas grupa Aina Tumašova 15
“Galēnu pagasta mājokļu vēsturiskā karte” “Vēstures pētnieki” Rita Upeniece 10
“Rotaļājoties un spēlējoties iepazīsti pasauli” Biedrība “Jaunie spārni” Inese Šuksta 3

Ropaži “Ropažu 810 gra�ti” Sandris Krūmiņš Sandris Krūmiņš 2
Nometne – piedzīvojums dabā “Aktīvs jaunietis Lielās Juglas 
krastos” 

Biedrība “Cits Silakrogs” Agris Robežnieks 8

“Radošās meistarklases 8-13 gadus veciem bērniem” Katrīna Ķeķe Katrīna Ķeķe 4
“Ieskats mākslas amatnieku pasaulē. Senie amati – 
glezniecība, podniecība”

Agnese Spridzāne Agnese Spridzāne 2

“Rikšiem bērīt’ Ropažos!” Ritma Jedinaka Ritma Jedinaka 2
“Tieši mērķī” Biedrība “Ropažu vidusskolai” Katrīna Duka-Gulbe 8
“Futbols Kākciemā” Anita Antone Anita Antone 1



Rundāle PII “Mārpuķīte” tūju stādījumu mulčēšana un rotaļu laukuma 
apzaļumošana

Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mārpuķīte” Ekopadome

Judīte Zeltiņa 35

Skrunda “Kopā ceļamies, kopā cīnāmies, kopā esam stiprākie!” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Ainars Zankovskis 5
Rotaļu laukums Rudbāržos Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Inese Ozoliņa 15
“Spēka trenažieri Kušaiņos” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Inguna Puriņa 8
“Esi kustīgs, esi vesels” Biedrība “Ventas krasti” Inese Ivāne 1
Jaunmuižas pamatskolas sporta laukuma atjaunošana un 
pilnveide

Interešu kopa “Rudbāržnieki” Lāsma Freimane un Baiba 
Meļķe

5

Smiltene Inventāra papildināšana rotaļu laukumam Bilskas ciemā Biedrība “Vilkmuiža 2011” Līga Auga 5
Reprezentabla baltā blūze – Eiropas deju kopas “Smiltesele” 
svētku programmu estētiskai bagātināšanai

Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” Biruta Kritnere 5

Bezvadu mikrofonu komplektu iegāde amatierteātrim 
“Trīnis”

Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” Anita Bērziņa 5

Tautas tērpu papildināšana ar deju rekvizītiem vidējas 
paaudzes deju kolektīvam “Sanācēji”

Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” Anda Kalniņa 5

Smiltenes novada tautas tērpu aksesuāru iegāde 
Launkalnes tautas mākslas kolektīviem

Biedrība “ARĪ TEV” Liene Strazdiņa 3

“Dari un rādi, ko tu proti” Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām”

Diāna Vītola 7

Āra trenažieru laukuma izveide Blomes pagastā Biedrība “GaisMa tunelī” Gaidis Bogdanovs 2
Piemiņas vietas izveidošana deportācijās cietušajiem Biedrība “Grundmeistares” Skaidrīte Rence 3

Strenči Numismātikas kolekcijas ceļojošā izstāde Strenču novadā “Senatnes atklājēji” Alvils Dūdiņš 4
“Pret rītiem, pret vakariem” “Mednieku biedrība Jērcēni” Jānis Ence 6
Sportisko aktivitāšu aprīkojuma iegāde Sedas bērnu rotaļu 
laukumam

Biedrība “Cerības pakāpiens” Ulla Grīnberga 4

“Strenču novada brīvprātīgais 2015” Biedrība “Šūpolēs” Ralda Ziemule 4
Tērvete Savas identitātes veidošana Tērvetes novada mājražotājiem 

un amatniekiem
Biedrība “Tērvetes novada mājražotāji un 
amatnieki”, Zelmeņu ciems 

Monta Mantrova 16

“Atpūtai un fiziskām aktivitātēm bērniem no 3 līdz 6 
gadiem”

Biedrība “Labrenči”, Tērvetes pagasts Inta Siliņa 3

“Lai top!” Biedrība “Tērvetes Austra”, Tērvetes pagasts Austra Podniece 10
“Nāc un piedalies!” Biedrība “Tērvetnieki”, Tērvetes pagasts Dace Vācere 2

Vaiņode Volzbaha kalna kā sabiedriski pieejamas vietas 
labiekārtošana

Biedrība “Volzbahs” Raimonds Bokums 4

“Domāts – darīts” Iedzīvotāju grupa “Mēs Vībiņiem” Indra Fjaodorova 7
“Par sakoptu vidi” Iedzīvotāju grupa “Vides draugi” Indra Pāvila 6
“Bērnu rotaļu laukums” Iedzīvotāju grupa “Mēs – bērnu vecāki” Anda Čerņavska 5
“Par dzīves kvalitātes uzlabošanu” Iedzīvotāju grupa “Draudzīgie kaimiņi” Aina Ziemele 5
Jumta seguma nomaiņa Iedzīvotāju grupa “Auguste-7” Uģis Zainutdinovs 7
Kalna ielas 1B daudzdzīvokļu mājas fasādes un kāpņu telpas 
sakārtošana

Iedzīvotāju grupa “Mēs savai mājai” Ārija Čerņavska 9

Vecumniekii Kāpņu telpas ieejas durvju un pagraba durvju nomaiņa Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Beibeži Liene Beināre 6
Dīķa ielas 6 ceturtās kāpņu telpas (koplietošanas telpu) 
remonts

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Vecumnieki Lolita Zilgalve 7

Ledus laukuma ierīkošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Vecumnieki Valdis Onkelis 8
“Labie darbi Smaidās” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Kurmene Anita Kārkliņa 6
Rotaļlaukuma uzlabošana un pilnveide Misas ciematā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Misa Vanda Vēvere 10
Daudzdzīvokļu mājas Rīgas 27a kāpņu telpas loga  
nomaiņa

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Vecumnieki Inese Izāka 7

Bērnu rotaļu laukums “Piebalgas ķipari” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Vecumnieku 
pagasta Piebalgas 

Jevgenija Gruzļaka-
Medne

5

“Par skaistāko māju Rīgas ielā 9” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Skaistkalne Iveta Auziņa 12
Daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 4 ārdurvju nomaiņa Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Stelpe Vija Beļūna 5
Daudzdzīvokļu mājas Irbes pagalma labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Taurkalne Līga Travina 8
“Gājēju celiņš no autostāvvietas uz Valles baznīcu” Biedrība “Valles klēts”, Valle Diāna Ruģele 8
Vingrošanas palīglīdzekļu iegāde Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, Valle Mārīte Iskrova 15

Ventspils Lapenes būve dabas parkā “Ugunspļava” Biedrība “Vēju sēta” Uģis Dadzis, Igo Fomins, 
Ainars Šlangens

200

Užavas baznīcas altāra remonts Užavas Ev. lut. baznīcas draudze Maija Krūmiņa 40
Kureliešu piemiņas vietas apzaļumošana Biedrība “Annahite” Kristīne Šteinberga 51
Volejbola laukuma renovācija Ziru pagastā Jauniešu grupa “Aktīvisti” Anita Kviese 30
Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes teritorijas 
apzaļumošana Ances pagastā

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Una Teibe 20

Aparatūras iegāde Ugāles pagastā Biedrība “Ugāles attīstībai” Aleksandrs Hmeļņickis 20
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas teritorijas 
labiekārtošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Ilze Samoviča 14

Zlēku muižas vārtu konservācija ZS “Sproģi” Vilnis Sproģis 3
Velostatīvu uzstādīšana Ances pagastā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Riteņbraucējs” Aira Kajaka 3
Tērpu iegāde Ances muižai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šarlote” Līga Grīnberga 3
Užavas pagasta centra labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa Laima Erliha-Štranka 10
Užavas pagasta centra apzaļumošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Par ziedošu 

Latviju”
Gita Vilgute 10

Viesīte Filmas “Nepārtrauktība” izveide SIA “Štelmahera fotostudija”, Jēkabpils Aleksandrs Štelmahers 10
Vasaras Saulgriežu svinēšana pēc senajām latviešu 
tradīcijām

“Saukas dabas parka biedrība” Gita Kļaviņa 5

“Ritinām Sēlijas rokdarbu kamolu” Elkšņu vietējā iniciatīvas grupa “Rokdarbu un 
mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem”

Līvija Levinska 3

Bērnu un jauniešu vasaras nometne “Ormaņkalns – 2015” Biedrība “Vides un tūrisma attīstības klubs 
SĒLIJA”, Elkšņu pagasts

Rudīte Urbacāne 3

“Domā! Dari! To tu vari!” Vietējā iniciatīvas grupa “Vienmēr kopā”, Sauka Velta Lāce 7
Brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas iespēju 
pilnveidošana Saukas pagasta iedzīvotājiem

Vietējā iniciatīvas grupa, Lone Inese Butāne 2

“FALLOW UP” Viesītes Baptistu draudze Juris Grigs 10
Biedrības atbalsta centrs “Viesītei” Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Viesīte Alla Beļinska 3
“Sēlijas akadēmija – 1. gads” Biedrība “Sēļu klubs”, Viesīte Ilma Svilāne 2
“Aiz apvāršņa” Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, Rite Gunta Dobrovska 7


