
LATVIJAS	  
LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

 Latvijas Vietējās rīcības grupas ar mērķi popularizēt LEADER pieeju un labākos projektu 

piemērus,  apmācību semināra "LEADER pieejas izvērtēšana ar 6 cepuru domāšanas metodi" laikā 

PPP “Zied Zeme” Ikšķiles novadā 8. decembrī nominēja LEADER DIŽPROJEKTU 2011. 

 Dižprojekts ir Vietējo iniciatīvas grupu projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar 

LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu, un ir projekts ar ko lepoties.

 Atklāti balsojot, par labāko LATVIJAS LEADER DIŽPROJEKTU 2011, kas bija iesūtīts uz 

balsošanas brīdi, tika atzīts Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” 

projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī” (skat. 

10.lpp).

 Paldies visiem LEADER DIŽPROJEKTS 2011 dalībniekiem. Ceru šis konkurss ļauj mācīties 

no labākajiem, interesantākajiem un inovatīvākajiem LEADER projektiem, kā arī uzlabos projektu 

kvalitāti nākotnē. Uz tikšanos LEADER DIŽPROJKETS 2012 nākošā gada konkursā.

Māris Cīrulis, Cēsu rajona lauku partnerības administratīvais vadītājs
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SATURA	  RĀDĪTĀJS
3. Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā „Priediens”

4. Ar cerībām raugos nākotnē!

5. Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē

6. Amatu istaba – jauns multifunkcionāls amatniecības pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem, amatniekiem un 
novada viesiem

7. Aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem”

8. Baltais gulbis dodas debesīs

9. Estrādei Suntažos – būt!

10. Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī”

11. Vecmāmiņas virtuve”

12. Mazgabarīta mežtehnikas ieviešana privāto mežu apsaimniekošanā”

13. Sporta laukuma izbūve un rekonstrukcija Salacgrīvā

14. Trenažieru zāles ierīkošana

15. Atpūtas parka "Vēju dārzs" labiekārtošana

16. Mācību dravas izveide LBB Daugavpils nodaļas biškopjiem

17. Siltas, jaukas telpas

18. Veselības istabas izveide diabētiķiem

19. Jaunas velosistēmas izveide Kuldīgas novadā

20. Publiskās metālapstrādes darbnīcas izveide

21. Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana un diferencēšana Saldus, Brocēnu novados, 
nodrošinot mobilu, sabiedrībai pieejamu brīvā laika pavadīšanas veidu

22. Pašvaldības ceļu Rāgažas-Roznēni-Gailīši un Roznēni-Mazroznēni rekonstrukcija

23. Daudzfunkcionāla laukuma izveide Matkulē

24. Bērnu rotaļu istabas izveide Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā

25. Latvijas BMX starts uz Olimpiskajām spēlēm
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Liepājas	  rajona	  partnerība

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Ak#vās	  atpūtas	  taku	  izveide	  Kalētu	  mežaparkā	  „Priediens”

ĪSTENOTĀJS:	  	  Priekules	  novada	  dome	  	  

VIETA:	  	  Priekules	  novads,	  Kalētu	  pagasts

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Dzintars	  Kudums	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2011.gada	  vasara

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  8721,90	  Ls

PROJEKTA	  APRAKSTS Realizējot	  projektu,	  ir	  atsākta	  	  Kalētu	  mežaparka	  “Priediens”sakārtošana	  un	  izveidota	  
infrastruktūra	  brīvā	  laika	  akNvitātēm.	  „Priediens”	  ir	  atvērts	  ar	  mērķi	  piedāvāt	  iedzīvotājiem	  un	  viesiem	  
mežaparku	  pilnvēr#gai	  sabiedrības	  atpūtai,	  vides	  izglī#bai	  un	  sporta	  akNvitātēm.	  Projekta	  īstenošanas	  rezultātā 	  
mežaparks	  “Priediens”	  Nka	  papildināts	  ar	  jauniem	  apskates	  objekNem	  un	  atvērts	  plašakai	  sabiedrībai	  kā	  
ekotūrisma	  apskates	  objekts.	  	  Kalētu	  mežaparka	  “Priediens”apmeklēšana	  veicina	  	  dabas	  un	  kultūras	  vēr#bu	  
izzināšanu,	  popularizē	  	  veselīgu	  dzīves	  veidu	  un	  vides	  aizsardzību.	  Projekta	  laikā	  Kalētu	  mežaparks	  “Priediens	  “	  
Nka	  papildināts	  ar:
¬	  diviem	  informa#viem	  stendiem	  pie	  galvenajām	  parka	  ieejām;
¬	  galveniem	  ieejas	  vārNem;
¬	  Šķēršļu	  taku;
¬	  Rotaļu	  laukumu;
¬	  20	  skulpturāliem	  atveidojumiem	  trīs	  vides	  izglī#bas	  takās(	  augu,	  sēņu	  un	  dzīvnieku	  taka).

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:
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PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  	  „Ar	  cerībām	  raugos	  nākotnē!”

ĪSTENOTĀJS:	  	  Gulbenes	  novada	  invalīdu	  biedrība	  	  

VIETA:	  	  Gulbene,	  Gulbenes	  novads	  

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Biruta	  Kozlovska

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  02.06.2010.-‐	  30.06.2011.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  	   	   Kopējās	  projekta	  izmaksas:	  LVL	  4878.90,	  
ELFLA	  publiskais	  finansējums:	  	  LVL	  4391.01

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  

Projekta	  mērķis:	  integrēt	  invalīdus	  sabiedrībā,	  sekmēt	  invalīdu	  sociālo,	  sadzīves	  un	  kultūras	  vajadzību	  
apmierināšanu;	  palīdzēt	  invalīdiem	  iesais#Nes	  piemērotā	  darbā.	  

Mērķa	  grupa:	  cilvēki	  ar	  kus#bu	  traucējumiem,	  pacienNem	  pēc	  insulta	  vai	  darba	  traumām,	  viņu	  ģimenes	  locekļi	  
un	  sabiedrība	  kopumā.

Projekta	  rezultāN:	  
1. Telpu	  vienkāršotā	  renovācija	  	  (66	  m2)-‐	  renovētas	  un	  pielāgotas	  telpas,	  lai	  tajās	  var	  iekļūt	  cilvēki	  ar	  

īpašām	  vajadzībām;
2. Iegādāts	  viens	  kus#bu	  terapijas	  trenažieris.	  

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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ABULAS	  LAUKU	  PARTNERĪBA	  

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  	  „Sabiedrisku	  pasākumu	  un	  atpūtas	  vietas	  izveide	  Palsmanē.”

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „Spēkavots”	  	  

VIETA:	  	  Palmane,	  Smiltenes	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Birute	  Mežale	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  20.06.2011	  –	  20.12.2011.

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  projekta	  kopējais	  finasējums	  9996	  Ls,	  publisko	  finansējums	  8996	  Ls

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  Mērķis-‐	  Veikt	  teritorijas	  labiekārtošanu	  0,7	  ha	  plaPbā,	  izveidojot	  akPvās	  
atpūtas	  vietas	  un	  mazās	  arhitehtūras	  objektus,radot	  publiski	  pieejamu	  rekreācijas	  zonu,	  veidojot	  
pievilcīgu	  dabas	  ainavu	  vietējā	  lauku	  teritorijā.	  

Pie	  Palsmanes	  kultūras	  nama	  	  jau	  70.gados	  aizsākās	  tradīcija,	  kad	  jaunizveidotās	  palsmaniešu	  
ģimenes	  šajā	  vietā	  sāka	  veidot	  jauno	  ģimeņu	  bērzu	  birzi,	  taču	  pirms	  ši	  projekta	  par	  šo	  tradīciju	  stāsPja 	  
vien	  Vkai	  daži	  bērzi.	  2010.	  gada	  Latvijas	  Lielās	  Talkas	  ietvaros	  Vka	  uzsākta	  iecerētā	  projekta	  vietas	  
sakopšana.	  Darbi	  Vka	  turpināV	  arī	  šī	  gada	  Lielajā	  Talkā.

Projekta	  ietvaros	  Vka	  izveidota	  atputas	  vieta	  „MīlesPbas	  skvēriņs”,	  kuru	  plānots	  izmantot	  
dažādu	  akVvitāšu	  un	  pasākumu	  organizēšanai	  iedzīvotājiem.	  Projekta	  ietvaros	  ierīkoja	  zālāju	  0,7	  ha	  
plaPbā,	  celiņus,	  ainavā	  uzstādīja	  akmens	  skulptūru.	  Parka	  atklāšana	  noVka	  Smiltenes	  novada	  svētku	  
ietvaros	  2011.gada	  6.augustā	  Arī	  katra	  pagasta	  pārvalde	  un	  Smiltenes	  novada	  dome	  atstāja	  savu	  
mīlesPbas	  vēsPjumu	  Palsmanei,	  iestādot	  kļavas	  stādiņu	  parka	  izveidei.	  

Nākotnē	  parks	  Vks	  labiekārtots	  kā	  saVkšanās	  vieta	  ikvienam	  palsmanieVm	  un	  viesim,	  	  kuri	  
savas	  sirds	  atmiņas	  saista	  ar	  Palsmani.	  Nozīmīgos	  noVkumos	  vietas	  labiekārtošana	  Vks	  turpināta,	  
iestādot	  jaunus	  stādījumus.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Biedrība	  „Krāslavas	  rajona	  partnerība”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Amatu	  istaba	  –	  jauns	  mulNfunkcionāls	  amatniecības	  pakalpojums	  vietējiem	  
iedzīvotājiem,	  amatniekiem	  un	  novada	  viesiem.

ĪSTENOTĀJS:	  Biedrība	  „Kruoslovys	  amatnīku	  broliste”

VIETA:	  Studentu	  iela	  5,	  Krāslava,	  Krāslavas	  novads,	  LV-‐5601

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  Inta	  Lipšāne

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  2011.	  gada	  1.	  janvāris	  –	  2011.	  gada	  31.	  decembris

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  Kopējais	  –	  13	  998	  Ls	  Publiskais	  –	  12	  598	  Ls

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  Tika 	  izveidota	  Amatu	  istaba	  –	  vieta	  radošajām	  darbnīcām	  un	  amatnieku	  darbu	  izstāžu	  
zāle,	  kura	  apvieno	  visus	  Krāslavas	  amatniekus,	   tādējādi	  saglabājot	  amatniecības	  un	  seno	  arodu	  mantojumu,	  
veicinot	  amatniecības	  kā	  Latgales 	  vēr#bas	  aks#bu	  novadā,	  kā	  arī	  nodrošinot	  vietējiem	   iedzīvotājiem	  iespēju	  
apgūt	  seno	  arodu	  un	  amatniecības	  mākslu.

Amatnieku	   biedrība	   Amatu	   istabas	   telpas 	   vienkāršoN	   renovēja	   un	   iegādājās	   mēbeļu	   komplektu,	  
datorkomplektu,	  mufeļkrāsni,	  izlietnes,	  šujmašīnu	  un	  elektrisku	  podnieka	  virpu.

Amatu	   istabā	  izstādīN	   keramikas	  izstrādājumi,	  klūgu	  pinumi,	   teksNlizstrādājumi,	  rotaslietas	  un	  dažādās	  
tehnikās 	   darinātas	   gleznas.	   Māksliniece	   Maija	   Šuļga	   vada	   radošās	   darbnīcas	   zīda 	   apgleznošanā,	   rotu	  
darināšanā,	  filcēšanā	  un	  gleznošanā,	  bet	  keramiķis	  Valdis	  Pauliņš	  piedāvā	  apgūt	  māla	  veidošanu.
PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  
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Madonas	  novada	  fonds

PROJEKTU	  NOSAUKUMI:	  „Ak#vās	  atpūtas	  un	  veselīga	  dzīvesveida	  veicināšana	  Madonas	  novada	  
iedzīvotājiem”	  

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  ”Savējie	  M”	  	  

VIETA:	  	  „Smeceres	  sils”	  slēpošanas	  un	  biatlona	  sporta	  bāze	  ,	  Madonas	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Oskars	  Ēķis,	  Juris	  Borovikovs	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2010.novembris	  līdz	  2011.	  jūnijs

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  13	  902	  laN,	  t.sk.,	  sabiedriskais	  	  finansējums	  	  12	  512	  laN.

PROJEKTA	  APRAKSTS:	   	  Projekta	  mērķis 	  -‐	  veicināt	  ak#vās	  atpūtas 	  pakalpojumu	  pieejamību	  Madonas	  novada	  
iedzīvotājiem,	   nodrošinot	   viņus	   ar	   kvalita#vu	   sporta	   inventāru.	   Iegādāts	   nomas	   namiņš,	   skrituļslidas,	  
rollerslēpes,	  nūjošanas	  komplekN.	   Projektu	   līdzfinansēja	  SIA	   „	  Madonas	  būve”	   .	   Projekta	  rezultātā	   izveidots	  
ziemas	   un	   vasaras	   sporta	   inventāra 	   nomas	   punkts	   vietējiem	   iedzīvotājiem.	   Izveidota 	   viena	   darba	   vieta.	  
Iedzīvotāji	   pakalpojumu	   var	   saņemt	   no	   2010.-‐2011.gada	   ziemas.	   Par	   ieņēmumiem	   no	   nomas	   iegādāts	  
inventārs	  slēpju	  apstrādei	  slēpošanai.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJA:	  	  
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Madonas	  novada	  fonds

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Baltais	  gulbis	  dodas	  debesīs

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „Pieaugušo	  aks#bas	  projekts”	  	  

VIETA:	  	  Varakļāni,	  Varakļānu	  novads	  

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Inga	  Grudule,	  Staņislava	  Poče

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2011.gada	  vasara	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  10	  887	  laN,	  t.sk.	  ,	  sabiedriskais	  finansējums	  9	  798	  laN

PROJEKTA	  APRAKSTS:	   	   Projekta	  mērķis:	   Varakļānu	  kapu	  ansambļa	  "Baltais	  gulbis	  dodas 	  debesīs"	   un	   kapu	  
teritorijas	  vienkāršota	  renovācija.	  
Atjaunots	   ansamblis,	   ko	   veido	   1937.	   gadā	   celN	   vārN-‐zvanu	   tornis,	   piemineklis	   diviem	   atbrīvošanas	   karā	  
kritušajiem	  Nacionālās 	  armijas	  karavīriem	  no	  Ventspils,	  kapu	  baznīciņa,	  u.c.	  Ansamblis	  veidot	  nacionālā	  sNlā,	  
izmantojot	   kris#gās	   un	   latviešu	   folkloras	   tēmas.	   Projekta	   ieviešanā	   biedrība	   saņēma	   lielu	   un	   neatsveramu	  
atbalstu	  no	  pašvaldības.	  Sadarbojās	  ar	  probācijas	  dienestu.	  Konsultējās	  ar	  restauratoriem.
Katru	  gadu	  11.novebrī	  Varakļānos	  noNek	  lāpu	  gājienā,	  godināt	  kritušos	  karavīrus.	  Ansamblis 	  iekļauts	  Varakļānu	  
tūrisma	  takā	  "Dvēseļu	  ceļi"	  .	  Tas	  ir	  jāredz.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Estrādei	  Suntažos	  –	  būt!

ĪSTENOTĀJS:	  	  Ogres	  novada	  pašvaldība

VIETA:	  	  Suntaži

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Andris	  Ronis,	  Suntažu	  pagasta	  pārvaldes	  vadītājs

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2011.gada	  3.marts	  –	  15.jūlijs

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  43077,00	  Ls	  (publiskais	  finansējums	  -‐	  7500Ls)

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  Projekta	  mērķis	  bija	  veikt	  Suntažu	  estrādes	  rekonstrukciju,	  lai	  uzlabotu	  Suntažu	  
pagasta	  kultūrvidi,	  nodrošinot	  atbilstošu	  infrastruktūru	  kvalita#vu	  kultūras	  darba	  un	  izglītošanas	  pasākumu	  
veikšanai.	  Projektā	  Nka	  izbūvēts	  jumts,	  aizmugures	  siena,	  Nka	  izveidotas	  aizkulises	  un	  uzklāta	  kvalita#va	  grīda.	  
Atjaunotais	  objekts	  vizuāli	  un	  interesanN	  iekļaujas	  zaļajā	  zonā	  upes	  ielokā”.	  Projektā	  ir	  ierīkots	  apgaismojums	  	  
visā	  estrādes	  parka	  teritorijā,	  veikt	  i	  apzaļumošanas	  un	  labiekārtošanas	  darbi,	  kā	  arī	  ierīkotas	  betonētas	  
ugunskura	  vietas.	  

Suntažu	  kultūras	  nama	  direktore	  Dzidra	  Sproģe:	  “PateicoNes	  biedrības	  „Zied	  zeme”	  izsludinātajam	  projektu	  
konkursam,	  uzdrošinājos	  pieteikt	  estrādi	  renovācijai.	  Tika	  piešķirta	  maksimālā	  projektā	  paredzētā	  summa.	  
Pārējos	  līdzekļus,	  kas	  bija	  nepieciešami,	  atrada	  pagasta	  vadība.”

Suntažu	  pagasta	  pārvaldes	  vadītājs	  Andris	  Ronis:	  „Man	  ir	  liels	  prieks,	  ka	  atkal	  kāds	  objekts	  pagastā	  ir	  par	  jaunu	  
tapis	  vai	  renovēts.	  Un	  pie	  visa	  vaininiece	  ir	  Dzidra.	  Viņa	  atskrēja	  no	  viena	  „Zied	  zeme”	  semināra	  un	  teica:	  
„Rakstām	  augšā!	  Būsim	  pirmie.	  Pirmie	  dabūsim	  naudu	  un	  būvēsim.”Un,	  ja	  jau	  tāda	  skriešana,	  tad	  arī	  skrējām.	  
Rezultātā	  mums	  ir	  jauna	  estrāde!”

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:
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Vidzemes	  lauku	  partnerība	  „	  Brasla”	  

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  	  „Sabiedrības	  veselības	  pakalpojumu	  centra	  izveide	  Limbažos	  
„Limbažu	  Filcī#”.

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „	  LIMBAŽU	  FILCS”

VIETA:	  	  Limbaži	  

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Lāsma	  Jonele	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  13.01.2010.-‐14.11.2011.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  13970,-‐

PROJEKTA	   APRAKSTS:	   	   Senajā	   Limbažu	   Filcs	   rūpnīcas	   kultūras	   namā	   izveidots	   jauns	  mūsdienīgs,	  
sabiedrībai	   noderīgs	   veselības	   veicināšanas	   centrs.	   	   Projekta	   īstenošanas 	  laikā	   	   izveidots 	  mājīgs	  
interjers,	   uzlabota 	   	   infrastruktūra 	   un	   iegādāts 	   	   inventārs 	   dažādu	   	   veselības 	   pakalpojumu	  
nodrošināšanai	  (piem.	  kusPbu	  terapija,	  deju	  terapija,	  zīdaiņu	  vingrošana,	  grūtnieču	  vingrošana,	  jauno	  
māmiņu	  vingrošana	  un	  konsultācijas,	  	  galda 	  tenisa	  un	  novusa	  spēlei).	  	  Ar	  iepriekšējā	  projekta 	  atbalstu,	  	  
nodrošināta 	  "Limbažu	  Filcīša"	   	  akPva	  darbošanās,	  kas	  pulcinājusi 	  senos	  Filca	  rūpnīcas	  darbiniekus 	  uz	  
kopēju	   salidojumu,	   ik	   nedēļu	   Vek	   pieaicināV	   sabiedrībā	   nozīmīgi 	   lektori,	   gan	   veselības,	   gan	  
mūžizglīPbas	  jomā.	  

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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LAUKU	  PARTNERĪBA	  „SĒLIJA”	  

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  	  „Vecmāmiņas	  virtuve”	  

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „Ūdenszīmes”

VIETA:	  	  Jēkabpils	  novads,	  Rubenes	  pagasts,	  Kaldabruņas	  skola

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Ieva	  Jātniece

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  01.05.2010.	  –	  01.07.2011.

• PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  Projekta	  kopējās	  izmaksas	  –	  4675,-‐	  LVL	  	  	  t.sk.ELFLA	  finansējums	  4208,-‐	  LVL	  ,

	  	  	  	  	  	  	  	  novada	  pašvaldības	  līdzfinansējums	  467,-‐	  LVL

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  Iecere	  par	  projekta	  izstrādi	  ir	  radusies,	  2008.un	  2009.	  gadā	  organizējot	  Siena	  
skulptūru	  plenēru	  un	  uzsākot	  Pļavas	  muzeja	  izveidošanu.	  Realizējot	  šos	  pasākumus,	  konstatējām,	  ka	  Jēkabpils	  
un	  Aknīstes	  novados	  ir	  saglabājušās	  bagātas	  un	  ciNem	  Latvijas	  novadiem	  neraksturīgas	  zināšanas	  par	  
ārstniecības	  augiem,	  to	  pielietojumu	  medicīnā,	  kulinārijā	  un	  sadzīvē.	  Taču	  -‐	  šo	  zināšanu	  nozīme	  vietējo	  
iedzīvotāju	  vidū	  neNek	  pārāk	  augstu	  vērtēta,	  tās	  Nek	  uztvertas	  kā	  pašsaprotamas.	  Tai	  pašā	  laikā	  -‐	  vidējās	  un	  
jaunākās	  paaudzes	  vidū	  tās	  jau	  zūd,	  iespējams,	  Neši	  tādēļ,	  ka	  šīm	  zināšanām	  neNek	  piešķirta	  vēr#ba.	  2010.	  
gadā	  organizācijā	  ir	  uzsācis	  darbību	  "Māmiņu	  klubs",	  un	  Neši	  šai	  struktūrvienībai	  izveidotais	  projekta	  
piedāvājums	  būs	  īpaši	  aktuāls.	  Projekta	  ietvaros	  Nek	  radīta	  vide	  šo	  zināšanu	  apkopošanai	  un	  popularizēšanai	  -‐	  
renovētas	  un	  aprīkotas	  bijušās	  Kaldabruņas	  skolas	  virtuves	  bloka	  2	  	  telpas.	  Telpās	  Nek	  atjaunota	  un	  padarīta	  
funkcionāla	  malkas	  apkures	  plīts,	  lai	  demonstrētu	  tradicionālos	  gatavošanas	  veidus	  ar	  autenNskām	  metodēm,	  
kā	  arī	  -‐	  iegādāta	  un	  uzstādīta	  gāzes	  plīts,	  lai	  uzskatāmi	  parādītu	  vēsturisko	  recepšu	  pielietojumu	  un	  aktualitāN	  
mūsdienu	  apstākļos.	  Augu	  uzglabāšanai	  Nek	  iegādāts	  ledusskapis	  un	  iebūvēts	  žāvējamais	  plaukts.	  Gatavošanai,	  
uzglabāšanai	  un	  pasniegšanai	  Nek	  iegādāN	  piemēroN	  trauku	  komplekN,	  divi	  galdi	  un	  10	  krēsli.	  Telpu	  interjers	  
Nek	  veidots	  tā,	  lai	  radītu	  iespaidu	  par	  virtuvi	  Sēlijas	  lauku	  sētā.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Bauskas	  rajona	  lauku	  partnerība	  

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  „Mazgabarīta	  mežtehnikas	  ieviešana	  privāto	  mežu	  apsaimniekošanā”

ĪSTENOTĀJS:	  	  Meža	  īpašnieku	  apvienība	  „Bārbele”	  

VIETA:	  	  Vecumnieku	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Jānis	  Folkmanis	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  29.12.2009.	  –	  30.06.2011.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  Kopējais	  –	  LVL	  14	  000,-‐	  (t.sk.	  publiskais	  finansējums	  LVL	  12	  600,-‐)

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  Mērķis	  -‐	  veicināt	  privāto	  mežu	  nenoplicinošu	  un	  ilgtspējīgu	  apsaimniekošanu,	  
nodrošinot	  meža	  īpašniekiem	  pakalpojumus	  ar	  mazgabarīta	  mežtehniku.

Projekta	   ietvaros	   Lietuvas	   firmā	   „Agroforteka”	   pasū#ts	   un	   izgatavots	   meža	   mazgabarīta	   pievedējtraktora	  
(forvardera)	  „AFA	  FOREST	  4000”	  protoNps,	  ar	  kuru	  uzsākta	  pakalpojumu	  sniegšana	  privātajos	  mežos.	  Biedrība	  
turpina	   izzināt	   un	   pē#t	   traktora	   pielietošanas	   iespējas,	   kā 	   arī	   plāno	   iegādāNes	   traktoram	   nepieciešamo	  
papildparīkojumu	   (īpaša	   izmēra	   riepas,	   kāpurķēdes,	   pretslīdes	   ķēdes),	   kas 	   nodrošinātu	   iespēju	   izmantot	  
forvarderu	  dažādos	  meža	  apstākļos	  un	  gadalaikos.	  	  Tehnika	  iegādāta	  ar	  mērķi	  pakalpot	  Nem	  meža	  īpašniekiem,	  
kuri	  vēlas	  kopt	  mežu,	  bet	  kuru	  rīcībā 	  nav	  piemērotas	  traktortehnikas	  kokmateriālu	  pievešanai.	   „AFA	  FOREST	  
4000”	   ir	  paredzēts	  neliela	  apjoma	  mežizstrādes	  darbiem	  meža	  kopšanas	  cirtēs,	  kurās	  galvenokārt	  Nek	   iegūta	  
sīkkoksne	  –	   malka,	   papīrmalka,	   sīkbaļķi.	   Profesionāli	   un	   videi	  draudzīgi	   izpildīta	  meža	   kopšana	   	   ir	   viens	  no	  
galvenajiem	  priekšnosacījumiem,	  lai	  nodrošinātu	  kvalita#vus	  un	  produk#vus	  nākotnes	  mežus.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Salacgrīvā, Krasta ielā tapis jauns sporta un rotaļu laukums

 Šīs vasaras laikā biedrība „Sports Salacgrīvas novadam” realizējis Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam VRG biedrībā „Jūrkante” iesniegto projektu par Sporta laukuma izbūvi un 
rekonstrukciju Krasta ielā 40B, Salacgrīvā. 
 Projekta pieteikumu biedrība iesniedza pērnā gada maijā, naudu tā realizācijai piešķīra 2010.gada nogalē, bet 
reālie laukuma iekārtošanas darbi uzsākās šī gada maijā. 

Biedrības „Jūrkante” koordinatore Dzintra Eizenberga stāsta „šis ir Eiropas zivsaimniecības fonda pirmās kārtas 
projekts rīcībā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība. Sporta laukuma izbūvei un rekonstrukcijai biedrība „Sports Salacgrīvas novadam” saņēma 
finansējumu 19 963 lati, no tiem publiskais finansējums no EZF fonda ir 17 963 lati un 2000 ir pašvaldības 
līdzfinansējums.”
 Sporta un rotaļu laukumu ar lepnumu izrāda biedrības vadītājs Mārcis Kalniņš un Jānis Bergs.„Naudu projekta 
realizācijai saņēmām jau 2010.gada nogalē, bet laika apstākļi mums neļāva uzsākt ierīkošanas darbus. Pavasarī sākām, un 
kārtīgi strādājot visu vasaru, esam apmierināti ar paveikto.”
  Tas, ko kopā ar biedrības „Jūrkante” koordinatori Dzintru Eizenbergu ieraugām Krasta ielā patīkami pārsteidz. 
Klajā vietā tapis labiekārtots sporta un rotaļu laukums. Lai laukums nebūtu pārlieku mitrs un vietām par sausu ierīkota 
drenāža, uzklāts ģeotekstils, uzbērta smilts, ielikts bruģis, iekārtoti futbola (mazā) laukums un divi pludmales volejbola 
laukumi. Rotaļu laukuma mājiņas un šūpoles, lapene, soliņi, batuts (kurā lēkāt var arī pieaugušie), strītbola grozs – viss 
vienuviet. Visapkārt laukumam uzstādīta sēta, tā gan vairāk domāta dzīvniekiem, pie tās riteņu statīvs. 
 Mārcis Kalniņš stāsta par lietām, kas vēl būs – „te, brīvajā laukumiņā uzstādīsim āra trenažierus, strītbola laukumā 
varam uzstādīt badmintona tīklu un labā laikā ārā varam spēlēt arī galda tenisu.” Lai parādītu visu paveikto Mārcis ved mūs 
pie upes „esam labiekārtojuši arī Salacas peldvietu. Šobrīd gan lielais pontons, gan drēbju pakaramie novietoti krastā, bail, 
ka pavasara upes ledus to neaiznes. Sākoties peldsezonai upē būs laipa un liels pontons, no kura varēs lekt upē. Beidzot būs 
gan laivu piestātne, gan labiekārtota peldvieta Salacas upes krastā,  ko varēs izmantot brīvā laika pavadīšanai un tūristu 
piesaistei, jo līdz šim laivotājiem pa Salacau bija problēma ar piestāšanu krastā. ” 
 Rotaļu laukumā apmeklētāju netrūkst, nav jāgaida vasara un siltais laiks. Katru dienu te dzirdamas bērnu čalas un 
smiekli. 
 „Laukums mums, šī Salacas krasta iedzīvotājiem bija ļoti vajadzīgs. Visapkārt te dzīvo daudz mazu bērnu. Nu būs 
vieta viņiem kur dzīvoties un sportistiem kur trenēties. Nebūs vairs jāmēro ceļš līdz Zvejnieku parkam.”
 „Jūrkante” koordinatore Dzintra Eizenberga uzteic biedrību „Sports Salacgrīvas novadam” „šis ir jau otrais 
atbalstītais biedrības projekts. Ir prieks redzēt labi padarītu darbu, kura rezultāts ir vajadzīgs daudziem salacgrīviešiem un 
tas ir vel viens solis pretī tam, lai jaunieši paliktu dzīvot Salacgrīvā.”
Dz. Eizenberga
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Madonas	  novada	  fonds

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Trenažieru	  zāles	  ierīkošana

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „Aiviekstes	  ozoli”	  	  

VIETA:	  	  Lubāna,	  Lubānas	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Māris	  Valainis	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  	  2010.oktobris	  -‐2011.jūlijs.

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  	  7000	  laN,	  t.sk.	  sabiedriskais	  finansējums	  6300	  laN.

PROJEKTA	   APRAKSTS:	   	   Mērķis:	   Veicināt	   Lubānas	   novada	   iedzīvotāju	   lietderīgu	   brīvā	   laika	   izmantošanu,	  
nodrošinot	   iespēju	  trenēNes	   visiem	  pieejamā	  vietā	  un	   laikā,	   aks#t	  nepieciešamību	   pēc	   sporta	  akNvitātēm.	  
Projekta	  ietvaros	  iegādāN	  trenažieri,	  svarcelšanas	  ierīces,	  grīdas	  segums.	  Izveidota	  viena	  darba	  vieta.	  Par	  zāles	  
uzturēšanu	   ir	   noslēgta 	   vienošanās	   ar	   Lubānas	   vidusskolu,	   kas	   zāli	   izmanto	   fakulta#vām	   nodarbībām.	   Par	  
ieņēmumiem	   no	   trenažieru	   izmantošanas 	   iegādāts	   sporta 	   inventārs	   citām	   biedrības	   organizētām	   sporta	  
akNvitātēm.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Biedrība	  „Partnerība	  laukiem	  un	  jūrai”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  	  "Atpūtas	  parka	  "Vēju	  dārzs"	  labiekārtošana",

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „IN	  BI”

VIETA:	  	  	  Engures	  novads,	  Smārdes	  pagasts,	  atpūtas	  parks	  „Vēju	  dārzs”

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Inese	  Bicāne

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  16.05.2011-‐05.08.2011

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  10197.37	  Ls,	  EZF-‐	  9177.63Ls

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  

	  Projekta	  mērķis:	  uzlabot	  Smārdes	  ciema	  infrastruktūras	  kvalitāV,	  labiekārtojot	  atpūtas	  parku	  „Vēju	  dārzs”	  ,	  tādejādi	  
vairojot	  teritorijas	  pievilcību	  un	  iedzīvotāju	  dzīves	  kvalitātes	  uzlabošanu.

Pamatojums:	  Atpūtas	  parks	  „Vēju	  dārzs”	  ir	  izveidots	  pateicoVes	  iedzīvotājiem,	  kas	  lielo	  talku	  ietvaros	  pēdējo	  2	  gadu	  laikā	  
ir	  iestādījuši	  	  vairāk	  kā	  	  100	  dažādu	  sugu	  un	  šķirņu	  augus	  2	  ha	  plaPbā,	  izveidojot	  ļoV	  pievilcīgu	  un	  dendroloģiska	  rakstura	  
atpūtas	  parku.	  PateicoVes	  tam,	  ka	  parku	  pamatā	  radījuši	  paši	  iedzīvotāji,	  tas	  kļuvis	  par	  vietējo	  iedzīvotāju	  lepnumu	  ar	  
personīgu	  ieinteresēPbu	  tā	  kopšanā	  un	  absPbā.	  Lai	  parks	  būtu	  vēl	  pievilcīgāks	  un	  pieejamāks	  iedzīvotājiem	  un	  viesiem,	  
Vka	  izstrādāts	  tā	  labiekārtošanas	  projekts,	  kura	  realizācija	  paredzēta	  2	  kārtās.	  1.kārtas-‐	  t.i.	  šī	  projekta	  ietvaros	  ir	  izveidota	  
sporta	  taka	  (8	  elemenV),	  uzstādīts	  rotaļu	  laukums	  (4	  elemenV)	  un	  izvietoV	  4	  soliņi	  un	  4	  atkritumu	  urnas,	  uzstādītas	  
palisādes.	  2012.gadā	  plānots	  EZF	  Rīcības	  programmas	  ietvaros	  VRG	  iesniegt	  projektu	  2.kārtas	  realizācijai.

RezultāV:	  Projekta	  realizācija	  parku	  padarījusi	  par	  ļoV	  apmeklētu	  bērnu	  un	  pieaugušo	  atpūtas	  vietu,	  par	  ko	  priecājas	  gan	  
vietējie	  iedzīvotāji,	  gan	  viesi.

Partneri:	  Projekta	  realizāciju	  atbalsta	  vietējā	  pašvaldība,	  īstenošanu	  veica	  SIA	  „Nornami”,	  piesaistot	  	  galdniecības	  
uzņēmumu	  IK	  „Skabergs”.	  Projekta	  realizācija	  Vka	  veikta	  pēc	  arhitektes	  D.Dēliņas	  izstrādātā	  labiekārtojuma	  projekta.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  



LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

Daugavpils	  un	  Ilūkstes	  novadu	  partnerība	  “Kaimiņi”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Mācību	  dravas	  izveide	  LBB	  Daugavpils	  nodaļas	  biškopjiem

ĪSTENOTĀJS:	  	  Latvijas	  Biškopības	  biedrība

VIETA:	  	  Līksnas	  pagasts,	  Daugavpils	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Agnese	  Sitnika

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  03.01.2011	  –	  31.12.2011	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  10	  240,	  32	  LVL

PROJEKTA	   APRAKSTS:	   Daugavpils	   novada 	   biškopji	   vienreiz	   mēnesī	   rudens	   –	   ziemas	   periodā	   sanāk	   uz	  
kopējiem	  semināriem,	  kā	  arī	  dravošanas	  sezonas	  laikā	  brauc	  pieredzes	  apmaiņā	  viens	  pie	  otra.	  Kopīgā	  darba	  
gaitā 	  biškopji	  ir	  nonākuši	  pie	  secinājuma,	  ka	  ir	  vajadzīga	  mācību	  drava,	  kur	  var	  izmēģināt	  jaunākās	  tehnoloģijas	  
un	   tās	   pielietot	   savā	   dravā,	   jo	   Daugavpils	   novadā	   šādu	   iespēju	   nav.	   Projekta	   ietvaros	   Nka	   iegādāN	   divi	  
specializēN	   elektroniskie	  svari,	   kas	   Nks	   pieslēgN	   vienotā	   #klā	  ar	   citu	   Eiropas	   Savienības	  valstu	   svariem,	   un	  
jebkurš	  interesants	  varēs	  sekot	  līdzi	  bišu	  saimju	  izmaiņām	  katru	  dienu,	  vērot	  laikaapstākļu	  ietekmi	  uz	  bišu	  dzīvi.	  	  
Kā	  arī	  Nka	  iegādāts	  bišu	  paviljons,	  lai	  varētu	  apgūt	  un	  prakNski	  darboNes,	  dravojot	  bišu	  paviljonā.	  Ziedputekšņu	  
un	  bišu	  maizes	  žāvējamais	  skapis,	  kā 	  arī	  bišu	  maizes	  drupināmā	  iekārta	  sNmulēs	  Daugavpils	  novada	  biškopjus	  
pievērsNes	   ne	   Nkai	   medus	   ražošanai,	   bet	   arī	   citu	   biškopības	   produktu	   gatavošanai.	   Īstenojot	   projektu	  
Daugavpils	  novada	  biškopjiem	  Nka	  dota	  iespēja	  uzsākt	   ziedputekšņu	  un	  bišu	  maizes 	  ražošanu,	   izmēģināt	  un	  
izanalizēt	  bišu	  saimju	  turēšanu	  dažāda	  Npa	  stropos	  un	  bišu	  māšu	  audzēšanu.	  

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  

	  	  	  	  



LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

Biedrība	  „Talsu	  rajona	  partnerība”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Siltas,	  jaukas	  telpas

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība	  „Mērsraga	  invalīdu	  atbalsta	  centrs”

VIETA:	  	  Kadiķu	  iela	  1,	  Mērsrags,	  Mērsraga	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Daiga	  Skvorcova	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  1.12.2010.-‐12.07.2011.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  Projekta	  kopējais	  finansējums	  LVL	  9543,39;	  Publiskais	  finansējums	  LVL	  8589,05	  

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  Mērsraga	  invalīdu	  atbalsta	  centrs	  darbojas	  kopš	  2007.	  Gada	  un	  tā	  darbības	  mērķis	  ir	  
palīdzēt	  cilvēkiem	  ar	  invaliditāN	  un	  viņu	  ģimenes	  locekļiem	  iekļauNes	  sabiedrībā,	  iesais#Nes	  sabiedrības	  un	  
kultūras	  dzīvē,	  celt	  pašapziņu	  un	  realizēt	  savas	  ieceres.	  Tādēļ	  bija	  nepieciešama	  Mērsraga	  invalīdu	  atbalsta	  
centra	  uzlabošana.

RezultāN:	  Nka	  nomainīts	  jumta	  segums	  un	  nosilNnāta	  un	  nokrāsota	  ēkas	  fasāde.	  

Partneri:	  Mērsraga	  novada	  pašvaldība,	  SIA„VILPER”

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  

	  	   	  	   	  	  



LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

Ludzas	  rajona	  partnerība	  

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Veselības	  istabas	  izveide	  diabēNķiem

ĪSTENOTĀJS:	  	  Ludzas	  Diabēta	  Biedrība	  	  

VIETA:	  	  Ludza,	  Ludzas	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Olga	  Pavlovska	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  no	  03.01.2011-‐	  03.05.2011	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  Projekta	  finansējums	  LVL	  5749.	  Publiskais	  finansējums	  LVL	  5174.

Projekta	  mērķis:	  	  Sekmēt	  sabiedrības	  izpratni	  par	  veselības	  veicināšanu,	  pilnveidot	  cukura	  diabēta	  pacientu	  
zināšanas	  par	  savu	  slimību	  un	  nodrošināt	  diabēta	  profilaksi,	  izveidojot	  un	  aprīkojot	  veselības	  istabu	  Ludzas	  
Diabēta	  Biedrības	  telpās.

Akovitātes:	  Vienkāršotā	  rekonstrukcija	  divās	  telpās,	  mēbeļu	  iegāde,	  elektroaparatūras	  iegāde.

Sasniegoe	  rezultāo:

Ø Tika	  izveidota	  Veselības	  istaba;
Ø Tika	  izveidots	  jauns	  pakalpojums-‐glikozes	  līmeņa	  noteikšana	  asinīs	  visiem	  interesenNem;
Ø Tika	  izremontētas	  divas	  “LDB”	  telpas;
Ø Tika	  iegādātas	  un	  uzstādītas	  jaunas	  mēbeles;
Ø Tika	  iegādāts	  un	  uzstādīts	  jauns	  elektroaprīkojums;
Ø Tika	  uzlaboN	  Ludzas	  Diabēta	  Biedrības	  darbības	  apstākļi,	  līdz	  ar	  to	  biedrībai	  būs	  iespēja	  kvalita#vi	  rīkot	  

informa#vos	  veselības	  veicināšanas	  un	  cukura	  diabēta	  slimības	  preven#vos	  pasākumus	  gan	  saviem	  
esošajiem	  	  67	  biedriem	  (kuru	  skaits	  papildinās)	  gan	  Ludzas	  VRG	  teritorijas	  iedzīvotājiem	  Ludzas,	  Ciblas,	  
Kārsavas	  un	  Zilupes	  novados.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  

	  	   	  	  



LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

Projekta nosaukums: „Jaunas velosistēmas izveide Kuldīgas novadā”.

Projekta iesniedzējs: Biedrība „Viduskurzemes tūrisma apvienba”.

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 28.jūnijs līdz 2011.gada 20.oktobris.

Projekta izmaksas: 10230.32 Ls (no kuriem 9207.28 Ls – ELFLA finansējums, 1023.04 
Ls – Kuldīgas novada pašvaldības finansējums).

Projekta mērķis: Izveidot jaunas velosistēmas infrastruktūru ar krustpunktu zīmēm, 
velomaršrutiem un informācijas punktu, maršrutu individuālai plānošanai.

Projekta rezultāti un ietekme: Tiks uzstādītas 65 krustojuma zīmes, izstrādāta un izdota 
velomaršrutu karte A1 formātā (3000 eks.), izstrādāta online maršruta programma, individuālai 
maršruta izvēlei un lejuplādei. Iegādāti un uzstādīti 2 datori maršrutu plānošanai. Investīciju 
ieguldīšana apkārtējās vides infrastruktūras labiekārtošanā un riteņbraukšanas komforta 
paaugstināšanā veicina dabas aizsardzību. Tas savukārt veicina apmeklētāju skaita pieaugumu. 
Lielāks apmeklētāju, velotūristu skaits veido papildus ienākumus, kas veicina vietējās ekonomikas 
izaugsmi un peļņu, no kuras daļa tiek novirzīta atpakaļ infrastruktūras uzlabošanā un labiekārtošanā. 
Tā galvenokārt ir vietējā  velotūrisma aktivitātes celšana, kā arī  papildus ārvalstu velotūristu piesaiste; 
vietējās ekonomikas stimulēšana – sekmējot vietējā velotūrisma attīstību, vietējo iedzīvotāju ceļojuma 
laikā izdotā nauda paliek valsts iekšienē, kā  arī palielinās ārvalstu tūristu skaits,kas veicina peļņu 
tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Sistēma ie pieejama jebkura vecuma un fiziskās 
sagatavotības iedzīvotāju grupai. Iespēja pašiem sastādīt savus velomaršrutus, maksimāli izslēdzot 
iespēju apmaldīties.

Projekta foto:

	  

	   	  



LEADER	  DIŽPROJEKTS	  2011

Partnerība	  Daugavkrasts

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Publiskās	  metālapstrādes	  darbnīcas	  izveide

ĪSTENOTĀJS:	  	  „Daugavas	  zvejnieku	  biedrība”	  	  

VIETA:	  	  ķekava,	  Ķekavas	  novads	  

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Edvīns	  Šusts	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2010.gada	  februāris	  –	  2010.gada	  septembris.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  Kopējais	  finansējums	  –	  11810.62	  Lvl

Publiskais	  finansējums	  –	  10629.56	  Lvl

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  Projekta	  ietvaros	  Nka	  iegādāts	  aprīkojums	  metālapstrādes	  darbnīcas	  izveidei	  –	  
cauruļu	  liecamais	  darbagalds,	  kombinētā	  meNnāšanas	  iekārta,	  leņķa	  slīpmašīna	  un	  rokas	  instrumenN,	  kas	  
nepieciešami,	  lai	  veiktu	  metālapstrādes	  darbus.	  Darbnīcas	  pakalpojumi	  ikvienam	  interesentam	  ir	  bezmaksas,	  
jāmaksā	  ir	  Nkai	  par	  elektroenerģijas	  patēriņu	  un	  konsultanta	  pakalpojumiem,	  ja	  tādi	  nepieciešami,	  kā	  arī	  
jāiegādājas	  savu	  izejmateriāli.	  Darbagaldi	  un	  instrumenN	  ir	  pieejami	  ikvienam	  bez	  maksas.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Biedrības	  “Saldus	  rajona	  apsqbas	  biedrība”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS: Aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana un 
diferencēšana Saldus, Brocēnu novados, nodrošinot mobilu, sabiedrībai pieejamu brīvā laika 
pavadīšanas veidu

ĪSTENOTĀJS:	  	  Biedrība „Burbuļi”

VIETA:	  	  Brocēnu novads, Saldus novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Inga Poltavceva

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  10.11.2010. – 30.09.2011.

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  (kopējās projekta izmaksas) LVL 6035

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  	  

Mērķis: Veicināt Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju veselīgu, saturīgu un sportisku brīvā laika 
pavadīšanu, piedāvājot Saldus, Brocēnu novados, nebijuša sporta veida pieejamību jebkuras 
sagatavotības līmeņa interesentiem.

Sadarbības partneri: Aktivitāšu organizēšanai tiek piesaistīti Cemex fonda un Saldus novada 
pašvaldības līdzekļi, ziedojumi no uzņēmumiem. 

Rezultāti: Dažādots un paplašināts biedrības "Burbuļi" laivošanas inventārs - iegādāti 3 kajaki, 2 sit-
on topi laivas, 1 rafts, 3 brunči, 6 airi raftam, 5 īsie airi, 1 laivu pārvadāšanas piekabe ar tentu, 15 
drošības vestes,15 ķiveres, 9 airētāja krekli, 5 neoprēna hidrotērpi,8 airētāja jakas, 4 pāri neoprēna 
zābaki, 2 pāri neoprēna zeķes, 6 celtspējas baloni laivām, 3 „govsastes”.

Organizēti un novadīti 5 publiskie pasākumi, kuros iesaistās ikviens Saldus un Brocēnu novada 
iedzīvotāji

Iesaistīti jauni dalībnieki biedrībā „Burbuļi.Piedalīšanās sacensības Latvijas ūdenstūrismā čempionātā, 
posmi Dīvaja, Amata, Aiviekste, Gauja, Ciecere – 2011.g.izcīnītas 1.vieta katamarānu vīriešu klasē – 
Didzis Šeņavskis, Raimonds Kubinskis, 3.vieta divvietīgo piepūšamo jaukto laivu klasē-Liene 
Kulberga, Uģis Kalviņš. Kopumā katras sacensības apmeklē aptuveni 15 biedrības biedri.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:
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Cēsu	  rajona	  lauku	  partnerība
PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Pašvaldības	  ceļu	  Rāgažas-‐Roznēni-‐Gailīši	  un	  Roznēni-‐Mazroznēni	  rekonstrukcija	  

ĪSTENOTĀJS:	  	  Vecpiebalgas	  novada	  pašvaldība

VIETA:	  Vecpiebalga

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Sanita	  Breikša

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  2011.	  gads

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  Kopējais	  finansējums	  -‐	  40000	  Ls;	  publiskais	  finansējums	  -‐	  29295	  Ls

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  Uzlabota	  Vecpiebalgas	  novada	  ceļu	  ap	  Alauksta	  ezeru	  Raģažas-‐Roznēni-‐Gailīši	  un	  
Roznēni-‐Mazroznēni	  kvalitāte,	  rekonstruējot	  tos,	  ar	  to	  uzlabojot	  ceļu	  posmu	  funkcionālo	  spēju,	  kas	  veicinās	  
dzīves	  vides	  kvalitāN	  novadā	  un	  līdz	  ar	  to	  arī	  zivsaimniecības	  un	  tūrisma	  aks#bu	  novadā.

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Biedrība	  „Kandavas	  Partnerība”
PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Daudzfunkcionāla	  laukuma	  izveide	  Matkulē

ĪSTENOTĀJS:	  biedrība	  „Ak#vai	  Matkulei”

VIETA:	  „Tūjas”,	  Matkule,	  Matkules	  pagasts	  Kandavas	  novads

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  Pēteris	  Šenbergs

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  21.07.2010.	  -‐	  29.07.2011.

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  kopsumma	  -‐	  7000,00	  LS;	  publiskais	  finansējums	  -‐	  6300,00	  LS

PROJEKTA	  APRAKSTS:	  Projekta	  mērķis	  :	  Īstenojot	  projektu,	  ar	  krūmājiem	  aizaugušu	  futbola	  laukuma	  daļu	  pārveidot	  par	  
daudzfunkcionālu,	  ar	  cietu	  segumu	  laukumu,	  dodot	  iespēju	  Matkules	  ciema	  centrā	  akPvi	  un	  veselīgi,	  kopā	  ar	  draugiem	  un	  
ģimeni	  pavadīt	  brīvo	  laiku	  un	  radot	  pievilcīgu	  zivsaimniecības	  teritoriju.

Matkules	   pagastā	   	   nav	   nevienas	   labiekārtotas	   vietas, 	   kur	   bērniem	   un	   jauniešiem	   nodarboVes	   ar	   sporta	   akVvitātēm.	  
Matkules	  sporta	  entuziasVem	   radās	  ideja	  izveidot	  pagastā	  daudzfunkcionālu	  sporta	   laukumu	   dažādām	  vecuma	  grupām,	  
dažādām	   sporta	   akVvitātēm.	   Projekta	   ietvaros	   izveidots	   laukums	   ar	   asfalta	   segumu,	   atbilstoši	   basketbola	   laukuma	  
izmēriem.	  To	   ir	   iespējams	   izmantot	   kā	  basketbola	   laukumu, 	  bet	   vasarā	  šāds	   laukums	  ar	   asfalta	  segumu	   ir	   lieliska	  vieta	  
bērniem	   un	   jauniešiem,	   kur	   braukt	   ar	   skrituļslidām,	   spēlēt	   hokeju	   ar	   bumbiņu	   (florbolu),	   trenēVes	   pirmajos	   soļos	  
skeitbordā,	  kā	  arī	  citas	  sporta	  akVvitātes,	  kurām	  nepieciešams	  kvalitaPvs	  un	  ciets	  segums. 
      Bet	  tā	  kā	  pagasta	  iedzīvotājiem	  ir	  arī	  liela	  interese	  par	  slidošanu	  un	  hokeju	  ,	  tad	  Vka	  nolemts	  īstenot	  dzīvē	  otru	  LEADER	  
projektu	   „Sportojam	   arī	   ziemā!”,	  kura	   ietvaros	   laukums	   Vka	   aprīkots	   ar	   borVem	   un	   iegādāts	   hokeja	   vārtu	   komplekts.	  
Projekta	  mērķis:	  Īstenojot	  projektu,	  iegādāVes	  hokeja	  vārtus	  un	  bortus,	  lai	  dodot	   iespēju	  Matkules	   ciema	  centrā	   akPvi,	  
veselīgi	   un	   droši,	   kopā	   ar	   draugiem	   un	   ģimeni	   pavadīt	   brīvo	   laiku,	   radot	   pievilcīgu	   Matkules,	   Kandavas	   novada	   un	  
Kandavas	  partnerības	  teritoriju.	  Projekta	  kopējas	  izmaksas	  4079,35	  Ls,	  kur	   3671	  sastāda	  publiskais	  finansējums.	  Tagad	  ir	  
iespējams	  arī	  ziemā	  pilnvērPgi	  izmantot	  laukumu,	  jo	   ir	   iespējams	  spēlēt	  hokeju	  un	  slidot.	  Pašvaldība	  nodrošināja	  laukumu	  
ar	  apgaismojumu	  un	  tagad	  būs	  iespējams	  izmantot	  laukumu	  arī	  diennakts	  tumšajā	  laikā.
	   	  Biedrības	  „AkPvai	  Matkulei”	  pārstāvji	  pie	   tā	  vien	  neapstājās	   , 	  jo	  redzēja,	  ka	  blakus	  izveidotajam	  sporta	   laukumam	  bija	  
nesakārtota	  un	   aizaugusi	   teritorija	  un	   radās	   ideja	  par	   bērnu	   rotaļu	   laukuma,	   pludmales	   volejbola	  un	   futbola	   laukuma	  
izveidi	  šajā	  teritorijā.	  Ar	   akPvu	  vietējo	   iedzīvotāju	   līdzdalību	  un	  atbalstu	  Vka	  īstenots	  vēl	  viens	  projekts	  „Punkts	  uz	  i”, 	  kurš	  
Vka	  īstenots	  Nīderlandes	  fonda	  KNHM	  projektu	  konkursa	  „Sabiedrība	  ar	  dvēseli	  2011”	  ietvaros.	  Projekta	  kopējās	  izmaksas	  
700,00	  Ls	  (100%	  KNHM	  fonda	  atbalsts)	  un	  brīvprāPgais	  darbs	  un	  ziedojumi.
      Tagad	  Matkulē	  ir	  izveidots	  neliels	  sporta	  centrs	  brīvā	  dabā,	  kur	   ir	  iespējams	  nodarboVes	  ar	  sporVskām	  akVvitātēm	  un	  
atpūsVes	  ikvienam!
Ir	  svarīgi,	  ka	  lauku	   teritorijās	  gan	  lielajās, 	  mazajās	  un	  mazīVņajās	  atrodas	  darbīgi	  un	  uzņēmīgi	   cilvēki,	  kuri	  domā	  par	  visai	  
sabiedrībai	   nozīmīgām	  un	  vajadzīgām	   lietām	  un,	  ka	  īstenojot	   pirmo	  projektu	   jau	   galvā	   ir	   idejas	   par	   to, 	  kā	   vēl	   	   uzlabot	  
dzīves	  vidi	  vietējiem	  iedzīvotājiem.
PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  
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Biedrība	  „Preiļu	  rajona	  partnerība”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Bērnu	  rotaļu	  istabas	  izveide	  Līvānu	  novada	  Vakara	  (maiņu)	  vidusskolā.

ĪSTENOTĀJS:	  	  Līvānu	  novada	  dome

VIETA:	  	  Rīgas	  iela	  113/117,	  Līvāni,	  Līvānu	  novads,	  LV	  -‐	  5316	  

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Ilze	  Vanaga	  

PROJEKTA	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  no	  01.05.2011.	  –	  01.09.2011.	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	  	  2959,97

PROJEKTA	   APRAKSTS:	   Projekta	   mērķis:	   veicināt	   izglī#bas	   pieejamību	   un	   mācību	   procesa	   efekNvizāciju	  
jaunajiem	   vecākiem,	   kā	   arī	  dažādot	   izglītojošās	  un	  akstošās	  akNvitātes	  pirmskolas	   vecuma	  bērniem	   Līvānu	  
novadā,	  izveidojot	  bērnu	  rotaļu	  istabu	  Līvānu	  novada	  Vakara	  (maiņu)	  vidusskolā.	  

Līvānu	  novada	  Līvānu	  novada	  Vakara	  (maiņu)	  vidusskolā 	  2009./2010.	  m.g.	  mācījās	  110	  audzēkņi,	  no	  Nem	  19%	  
ir	   vecāki	   ar	   pirmskolas	   vecuma	  bērniem.	   20	  audzēkņi	   audzina	  23	  bērnus	   vecumā	   līdz	   7	   gadiem	   no	   Nem	   7	  
apmeklē	  bērnudārzu.	  Vakarskolā	  mācās	  7	  topošās	  māmiņas.	  Vakarskolas	  audzēkņu	  un	  citu	  novada	  iedzīvotāju	  
(jauno	  vecāku)	  bērniem	  rotaļu	  istaba 	  bez	  maksas	  ir	  pieejami	  katru	  dienu	  mācību	  laikā.	  Bērnu	  uzturēšanās	  laiks	  
rotaļu	  istabā	  ir	   līdz	   4	  stundām,	  jo	  neNek	  nodrošināta	  ēdināšanā.	  Bērnus	  vecumā	  no	  1	   līdz	   7	  gadi	  pieskata 	  un	  
iesais#s 	  dažādās	  akNvitātēs	  sociālais	  pedagogs,	  ko	  nodrošinās	  Līvānu	  novada	  Vakara	  (maiņu)	  vidusskola.	  Bērnu	  
rotaļu	  istabā 	  ir	  veikts	  kosmēNskais	  remonts,	  telpa	  ir	  labiekārtota	  ar	  bērniem	  nepieciešamām	  mēbelēm:	  galdu,	  
krēsliem,	   taburetēm,	   pufiem,	   kumodi,	   plaukNem,	   mantu	   kasN	   iegādātas	   rotaļlietas 	   un	   akstošās	   spēles,	  	  
izveidots	  lasīšanas 	  stūrīNs	  ar	  mazo	  bibliotēku.	  Tā	  kā 	  Līvānu	  novada	  pašvaldības	  ilgtermiņa 	  aks#bas	  prioritātes	  
ir	  dzīves	  vides	  kvalitātes	  uzlabošana	  un	  sociālo	  pakalpojumu	  pieejamība,	  bērnu	   rotaļu	   istabu	  izmanto	  arī	  ciN	  	  
Līvānu	  novada	  jaunie	  vecāki,	  kuriem	  ir	  dota	  bezmaksas	  iespēja	  uz	  laiku	  atstāt	  savus	  bērnus,	  lai	  varētu	  apmeklēt	  
medicīnas	  iestādes,	  kā	  arī	  kārtot	  maksājumus	  un	  citas	  darīšanas,	  šādā	  veidā	  opNmizējot	  tam	  atvēlēto	  laiku.	  

PROJEKTA	  FOTOGRĀFIJAS:	  	  
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Biedrība	  „No	  Salacas	  līdz	  Rūjai”

PROJEKTA	  NOSAUKUMS:	  Latvijas BMX starts uz Olimpiskajām spēlēm

VIETA:	  Burtnieku	  novads,	  Valmieras	  pagasts

PROJEKTA	  VADĪTĀJS:	  	  Jānis	  MaNsons

PROJEKTA	  	  ĪSTENOŠANAS	  LAIKS:	  	  2010.12.-‐2011.07	  

PROJEKTA	  FINANSĒJUMS:	   	  Kopējie	  projekta	  finanšu	   resursi	   ir	  19782.00	   	  Ls,	   no	  Nem	  LEADER	  finansējums	  
17803.00	  	  Ls,	  biedrības	  līdzfinansējums-‐	  1978.00	  Ls 

PROJEKTA	   APRAKSTS:	   	   BMX	   sporta	   kluba	   “Tālava”	   (	   Burtnieku	   novads)	   darbības	   mērķis	   ir	   sporta	  
popularizēšana	   un	   aks#ba	   Vidzemē	   un	   Latvijā,	   augstu	   rezultātu	   sasniegšana	   sportā,	   sporta	   pasākuma	  
organizēšana,	  Latvijas 	  BMX	  starts	  uz	  Olimpiskajām	  spēlēm.	  Sporta	  klubs	  „Tālava”	  var	  lepoNes	  ar	  augstākajiem	  
rezultāNem	  BMX	  	  sportā 	  -‐	  Pekinas 	  olimpisko	  spēļu	  	  čempions	  Māris	  Štrombergs,	  Pasaules	  čempionāta	  sudraba	  
medaļas	   ieguvējs	  un	   četrkārtējs	   	   Eiropas	   čempions	   Ivo	   Lakučs,	   divkārtējs	  Pasaules	   čempions 	  un	   divkārtējs	  
Eiropas 	  čempions	   junioru	   sacensībās,	   Eiropas 	  čempions	   	   Elites 	  grupā	  -‐	   Artūrs 	  MaNsons	  kā	  arī	   jaunās	  BMX	  
zvaigznes-‐	   Edžus	   Treimanis	   (2011.g.	   Eiropas	   čempionātā	   II	   vieta)	   un	   Kristers	   Lejiņš	   (	   Pasaules 	   čempionāts	  
junioriem-‐	   II	  vieta).	  LEADER	  finansējuma	  ieguldījuma	  mērķis	  bija	  izveidot	  Olimpiskajam	  standartam	  atbilstošu	  
BMX	   velotrasi,	   kas	  nodrošina	  iespēju	  Latvijas	  sporNsNem	  pilnvēr#gi	  gatavoNes	  starNem	  Olimpiskajās	  spēlēs.	  
Projekta	   laikā	  oka	   rekonstruēta	   esošā	  BMX	  velotrase,	  papildinot	  to	  ar	  Olimpiskajam	  standartam	  atbilstošu	  
starta	   estakādi	   (precīza	   Olimpisko	   spēļu	   starta	   estakādes	   kopija),	   pirmo	   starta	   taisni	   un	   virāžu,	   kas	  
pieslēdzas	  jau	  iepriekš	  izbūvētajai	  BMX	  velotrasei	  .

www.bmxtalava.lv
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