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Labie darbi stiprinās ticību 
saviem spēkiem

Ineta Bramane, Iecavas novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja:

Iecavas novada Dome par iespēju pretendēt uz Nīderlandes fonda 
līdzekļiem uzzināja pārrobežu sadarbības projekta ietvaros. Tā kā 
jau 2010. gadā organizējām projektu konkursu sabiedriskajām 
organizācijām, KNHM projekti būs laba iespēja aktivizēt arī tos 
cilvēkus, kuri nav vienojušies sabiedriskajās organizācijās. Mēs ceram 
aktivizēt un motivēt iedzīvotājus uzlabot apkārtējo vidi un dzīves 
kvalitāti, pašiem realizējot savas idejas.  Tad arī sociālajā sfērā būtu 
jānotiek izmaiņām — pieaugs atbildība par sava novada sakopšanu, 

veidosies saliedētas interešu grupas. Sagaidām, ka šim darbam būs ilgtspējīgs rezultāts, ko 
novērtēs sabiedrība, un tas mācīs cienīt citu paveikto.

Ilze Zvejniece, «Alūksnes un Apes novada fonda» pārstāve:

«Alūksnes un Apes novada fonds» dibināts 2005. gadā ar mērķi 
veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, 
atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, 
lai risinātu kopienas problēmas. Esam organizējuši 8 projektu 
konkursus, atbalstot 78 projektus, t. sk. divus projektu konkursus 
«Sabiebrība ar dvēseli» 2006. un 2008. gadā finansēja KNHM. 
Mūsu fonds darbojas labdarības projektos «Paēdušai Latvijai», «Skolas 
soma», «Alūksnes novada Zupas virtuve», «Palīdzēsim Alūksnes un 

Apes novada ģimenēm», «Labestības laiks», «A un A novada Jaunie talanti», «Fonda grāmatas» u. c.
KNHM ir organizācija, kas aicina iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un kopienas dzīves 
kvalitāti, tāpēc mums šī sadarbība ir īpaši nozīmīga.

Lelde Burdaja, Vecpiebalgas novada jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja:

Vecpiebalgas novadā ir pieci pagasti — Vecpiebalga, Ineši, Dzērbene, 
Taurene un Kaive. Vecpiebalgas pagastu un tā projekta vadītāju 
Daigu Šatrovsku un KNHM fondu vieno veiksmīga trīs gadus ilga 
sadarbība projekta «Sabiedrība ar dvēseli» īstenošanā. 2011. gadā 
konkursā pirmo reizi ir iespēja piedalīties arī pārējiem Vecpiebalgas 
novada pagastiem.
Vecpiebalgas pieredze ir iedvesmojusi arī pārējo pagastu iedzīvotājus 
iesaistīties projektā, ir cilvēku grupas, kurām jau šobrīd ir skaidrs 

redzējums, kā ar šī projekta palīdzību viņi spētu piepildīt kādu sen lolotu sapni. Ceram, ka 
piedalīšanās KNHM projektu īstenošanā saliedēs vietējos iedzīvotājus, dos iespēju vēl vairāk noticēt 
saviem spēkiem un kļūt vēl aktīvākiem, lai arī turpmāk mums būtu drosme meklēt jaunas iespējas. 
Īstenojot savus lielos un mazos sapņus, mēs ne tikai pilnveidojamies paši, bet arī padarām bagātāku 
savu novadu, jo jebkuros laikos vecpiebaldzēns ir bijis sava novada patriots. 

Ērodeja Kirillova, biedrības «Kandavas Partnerība» aktīviste:

Projekta «Sabiedrība ar dvēseli» pozitīvā pieredze Jaunpilī rosināja 
mūsu interesi par šo projektu. Biedrība «Kandavas Partnerība» ir 
pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un lauku iedzīvotāju 
apvienība, kas darbojas Kandavas Partnerības teritorijā, lai uzlabotu 
dzīves kvalitāti cilvēkam laukos.  «Kandavas Partnerība» pašlaik aptver 
2 pašvaldības — Kandavas novadu un Tukuma novada Irlavas, Pūres 
un Sēmes pagastus. Kopējais iedzīvotāju skaits partnerības aptvertajā 
teritorijā ir vairāk kā  14 000 iedzīvotāju. Sadarbība ar fondu KNHM 

sniegs vienreizēju iespēju sadarbojoties uzlabot kopējo dzīves vidi. Pozitīvā pieredze, par kuru 
lasām jūsu žurnālā, uzrunā potenciālos projektu iesniedzējus pieteikties un īstenot arī savus mērķus 
kopējo ideju sasniegšanai. Ceram, ka projeta aktivitātes kalpos par labu antidepresantu un 
sabiedrību saliedējošu faktoru, jo, kopīgi darot labus darbus, rodot pozitīvas un sirdi sildošas 
emocijas, rodas arī labs noskaņojums, ticība saviem spēkiem un iespējām.   
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Žurnāls «Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi» 

iznāk reizi gadā. 2011. gada izdevums latviešu valodā atspoguļo 

konkursa «Sabiedrība ar dvēseli» piekto (2010. gada) kārtu Latvijā. 

Konkursa ietvaros projekti īstenoti sadarbībā ar

18 vietējiem partneriem:

Ādažu novada pašvaldība (Inga Pērkone)

Cēsis / Biedrība «Cēsu rajona lauku partnerība» (Māris Cīrulis)

Glūdas pagasta pārvalde (Līga Švānberga)

Jaunpils / Biedrība «Jaunpils reģionālās attīstības centrs 

«Rats»» (Vija Zīverte)

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde (Inese Cinovska)

Jumpravas un Lēdmanes pagastu pārvaldes (Ilze Kreišmane)

Krāslavas novada pašvaldība (Ināra Dzalbe)

Limbažu novada pašvaldība (Ilze Millere)

Līvbērzes pagasta pārvalde (Ilze Vītola)

Mālpils novada pašvaldība (Līvija Mukāne)

Ogres novada pašvaldība (Sanda Zemīte)

Preiļi / Biedrība «Preiļu rajona partnerība» (Silvija Dreijere)

Rundāles novada pašvaldība (Laura Ārente)

Užavas, Vārves un Ziru pagastu pārvaldes (Kristīne Dane)

Vaiņodes novada pašvaldība (Oskars Zvejs)

Vārkavas novada pašvaldība (Maija Praņevska)

Vecpiebalgas novada pašvaldība (Daiga Šatrovska)

Zlēku un Usmas pagastu pārvaldes, Piltenes pilsētas 

pārvalde (Astra Fabriciusa)

Autori ir atbildīgi par rakstu saturu.

Rakstus atļauts pārpublicēt daļēji vai pilnībā, 

atsaucoties uz avotu.

Nīderlandiešu apvienība «Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij» (KNHM) projektu 
Kern met Pit — Sabiedrība ar dvēseli — iesāka 1978. gadā. Tas aicināja iedzīvotājus pašu 
spēkiem uzlabot savu vidi un savas dzīves kvalitāti.

Deviņdesmitajos gados KNHM savu darbību paplašināja un sāka strādāt arī centrālajā un 
austrumu Eiropā. 1998. gadā KNHM noorganizēja konkursu Ungārijā. Bet jau 2003. un 2004. 
gadā KNHM noorganizēja «Sabiedrība ar dvēseli» konkursus Daugavpilī Latvijā un Čarnocinā 
un Ļubļinā Polijā.

Pamatojoties uz veiksmi Ungārijā un labo pieredzi Latvijā un Polijā, KNHM paplašina savu 
darbību arī citviet centrālajā un austrumu Eiropā.

Dzīves kvalitāti ietekmē daudzi faktori. Pirmkārt, būtiska ir katra indivīda personīgā situācija. 
Vai mēs esam paēduši? Vai mums ir patīkama māja, jauka ģimene, labi draugi? Tas viss ir labi, 
bet ar to nepietiek. Mēs nedzīvojam savrup, mēs dzīvojam pilsētās un ciemos, un arī apkārtējā 
vide ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Vai mums ir vieta, kur satikties ar citiem iedzīvotājiem? Vai 
mūsu bērniem ir rotaļu laukumi? Kā risinām bīstamas satiksmes situācijas?

Katrs iedzīvotājs ir saskāries ar šiem jautājumiem. Lai situāciju uzlabotu, nepieciešama 
plānošana un līdzekļi šo plānu īstenošanai. Ierēdņi plāno, tas ir viņu darbs, bet bieži iedzīvotāji 
spēj plānot daudz efektīvāk, jo viņi labāk pārzina savas vajadzības. Un galvenais — daudz ko 
iedzīvotāji spējīgi īstenot paši. Rezultātā uzlabojas viņu dzīves kvalitāte un aug sociālā 
ietekme.

Ļaudis uzņemas atbildību par savu vidi, viņi sadarbojas, pieaug sociālā saliedētība. Turklāt 
īstenotie projekti ir ilgtermiņa... jo nav vēlmes bojāt kaut ko paša gatavotu un sargātu.

Iedzīvotāji veido savu vidi 

Vecpiebalgas bērnudārza vecāku un audzinātāju apvienība «Enerģija dzīvei» projekta 
«Audz vesels» ietvaros ir atjaunojusi un papildinājusi bērnudārza materiālo bāzi sporta 
nodarbībām, izgatavojusi celiņus pēdiņu masāžai, koka kāpnītes un redelītes, tunelīšus, 
iegādājusies jaunas bumbas. Nodarbību vada audzinātāja Raimonda Kazāka.
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Aktīva pilsonība — par to stāstīts 
mūsu žurnālā, kas apraksta konkursa 
«Sabiedrība ar dvēseli 2010» norisi. 
Žurnālā jūs atradīsiet projektu 
aprakstus, projektu vadītāju un žūriju 
locekļu vērojumus, kā arī KNHM 
Latvijas pārstāvju Niko Opdama un 
Eduarda Zvirgzda iespaidus un 
atziņas.

«Sabiedrība ar dvēseli»
«Sabiedrība ar dvēseli» ir «sacensība». Rakstu to pēdiņās, jo iedzīvotāji, 
kas piedalās šai «sacensībā», izaicina paši sevi. Vietējās iniciatīvas grupas 
projekta pieteikumā definē ideju savas vides pilnveidošanai. Pieteikumu 
izlasa un vērtē žūrija, kas pieņem lēmumu par katra konkrētā projekta 
atbilstību «Sabiedrība ar dvēseli» prasībām un koncepcijai. Apstiprināto 
projektu iekļauj «sacensībā» un piešķir 1000 EUR finansējumu. 
Pēc projekta īstenošanas žūrija novērtē tā atbilstību pieteikumā 
izvirzītajiem mērķiem. Ja tie sasniegti, grupa pelnīti sevi var saukt par 
«Sabiedrību ar dvēseli» un saņemt to apliecinošu sertifikātu. No visiem 
īstenotajiem projektiem reģionālā žūrija izvēlas to, kas izceļas kā īpaši 
iedvesmojošs un novatorisks, šī projekta īstenotāji noslēguma pasākumā 
Lielvārdē 2011. gada 15. janvārī saņems 500 EUR balvu.

«Sabiedrība ar dvēseli» skaitļos
Pieņemot, ka projektu darba grupas parasti sastāv no vairāk kā četriem 
cilvēkiem, secinām, ka projektu «Sabiedrība ar dvēseli» īstenošanā Latvijā 
iesaistījušies apmēram 2500 brīvprātīgie. Mani dziļi aizkustina aizrautība, ar 
kādu 18 sadarbības organizāciju partneri un visi cilvēki, kas piedalās 
projektu īstenošanā, strādā un organizē konkursu «Sabiedrība ar dvēseli» 
savos reģionos. Daudzi cilvēki gūst labumu no īstenoto projektu 
rezultātiem.
2011. gada 15. janvārī KNHM pasniegs balvu 500 EUR apjomā tām grupām, 
kuras žūrijas vērtējumā izveidoja izcilus projektus.
Kas padara projektu īpašu? Ilgtspēja, oriģinalitāte, sabiedrības atbalsts un 
darba darītāju skaits ir daži no faktoriem, kas padara to nozīmīgu. 

Demokrātijas nostiprināšana
Es ticu, ka šī konkursa rezultātā iedzīvotāji ir kļuvuši pašpārliecinātāki. 
Viņi izjutuši gandarījumu, ko var piedzīvot, tikai pašiem īstenojot iecerēto.
Demokrātiju neveido tikai administratori, pašvaldības un valstu valdības. 
Tās būtiska sastāvdaļa ir patstāvīgi pilsoņi, kas uzņemas atbildību par 
savu zemi. Konkurss «Sabiedrība ar dvēseli» ir pierādījis, ka pilsoņu aktīva 
iesaistīšana ir iespējama, turklāt ar ļoti pozitīviem rezultātiem, kas ir 
ilgtspējīgi.

Projektu atlases kritēriji
Dažreiz, lai sāktos ceļš no idejas līdz tās īstenošanai, vajag nelielu 
grūdienu un atbalstu. «Sabiedrība ar dvēseli» spēj to dot! Vēlreiz 
atkārtošu kritērijus, pēc kuriem atlasa projektus. Konkursā piedalās 
iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot savu apkārtni, īstenojot konkrētu 
projektu. Grupa nedrīkst būt pārāk maza, vietējo iedzīvotāju atbalsts ir 
ļoti nozīmīgs. Projekts jāīsteno pašai darba grupai.

«Sabiedrība ar dvēseli» 2011. gadā
Arī nākamajā gadā KNHM aicina iedzīvotāju grupas un organizācijas 
piedalīties konkursā «Sabiedrība ar dvēseli». 2011. gadā sveiksim jaunus 
sadarbības partnerus no Elejas / Vilces / Svētes / Lielplatones, Alūksnes / 
Apes, Iecavas, Vecpiebalgas, Ziemeļgaujas un Kandavas. Ļoti žēl, bet seši 
partneri — no Glūdas, Jaunpils, Līvbērzes, Preiļiem, Vārkavas un 
Vecpiebalgas — darbību projektā «Sabiedrība ar dvēseli» beigs, jo šo 
novadu iedzīvotāji piedalījās konkursā jau trešo reizi un piedalīšanās 
ceturto reizi nav paredzēta. Es ļoti priecājos, ka daži partneri patstāvīgi 
turpinās projektus «Sabiedrība ar dvēseli»!
Es priecājos par auglīgu sadarbību ar partneriem no Jaunsvirlaukas, 
Krāslavas, Lielvārdes, Ogres, Rundāles, Ādažiem, Cēsu rajona Lauku 
partnerības, Limbažiem, Mālpils, Vaiņodes, Vārves / Užavas / Zirām / 
Zūrām, Vecpiebalgas un Zlēkām / Usmas / Piltenes.
Mēs ar prieku gaidām sadarbības sākumu ar mūsu jaunajiem partneriem 
un ceram uzturēt ciešas saites ar pašreizējiem.

Franks van Bussels, 
KNHM direktors 

Ilgtspēja, sabiedrības atbalsts un vienojošs darbs

«Sabiedrības ar dvēseli» pagātne un nākotne Latvijā
2010. gada novembra sākumā KNHM direktors Franks van Bussels un KNHM Valdes 
priekšsēdētāja vietnieks Hanss van Dords apmeklēja trīs sadarbības partnerus Latvijā. 
1. novembrī viņi kopā ar Eduardu Zvirgzdu un Ogres novada koordinatori Sandu Zemīti 
apskatīja vairākus Suntažos, Ķeipenē un Madlienā realizētos projektus. Tās pašas dienas 
pēcpusdienā kopā ar Lielvārdes novada koordinatori Ilzi Kreišmani iepazinās arī ar 
Jumpravā paveikto. 
Dienu vēlāk Niko Opdams aizveda viesus uz Limbažiem, kur notika saruna ar Limbažu 
projektu koordinatori Ilzi Milleri, viņas vadībā visi apskatīja Limbažu pilsētā realizētos 
projektus. 
Gan Ogrē, gan Limbažos ar domes priekšsēdētājiem notika diskusija par projektu 
«Sabiedrība ar dvēseli» rezultātiem, kas sasniegti pēdējos piecos gados, kā arī šī konkursa 
turpmāko nākotni Latvijā.
Hanss van Dords bija īpaši dziļi aizkustināts, redzot, cik daudz vietējās projektu grupas var 
paveikt ar salīdzinoši mazu finansiālu atbalstu, ko sniedz KNHM. «Pirms atbraukšanas uz 
šejieni es biju dzirdējis par lieliskajiem mūsu organizācijas darbības rezultātiem Latvijā, bet 
tagad esmu tos redzējis pats savām acīm,» viņš teica pirms došanās atpakaļ uz Holandi.

Ilze Kreišmane, Franks van Bussels, Eduards Zvirgzds, 
Sanda Zemīte, Hanss van Dords Jumpravā.
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Kāpēc tik daudzus cilvēku ieinteresē «Sabiedrība ar dvēseli»? Mums šķiet, ka 
mēs zinām atbildi: viņi apzinās, ka ar tās palīdzību var panākt daudz, saņemot 
tikai nelielu (finansu) atbalstu. Pēdējo četru KNHM aktīvās darbības gadu laikā 
Latvijā mēs esam ievērojuši, ka arvien vairāk pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju vēlas piedalīties programmā, ko piedāvā KNHM, un, kad šīs 
organizācijas tiek pieņemtas kā KNHM partneri, arvien vairāk kļūst gan 
neformālu, gan oficiāli reģistrētu iedzīvotāju grupu, kas ir gatavas rakstīt un 
realizēt projektus.
Divi piemēri. Pirmais: divpadsmit «jaunu» pašvaldību un NVO ir apliecinājušas 
savu vēlmi kļūt par KNHM partneriem 2011. gadā. Mēs neesam lūguši tās 
piedalīties konkursā — patiesībā mēs nekad to nedarām — cilvēki paši ir 
dzirdējuši par «Sabiedrību ar dvēseli» Latvijā un tās panākumiem. Bieži par 
KNHM viņi ir lasījuši reģionālajās vai vietējās avīzēs, kas publicē rakstus par to, 
cik nozīmīgi KNHM projektu konkursi ir vietējai sabiedrībai.
Katru gadu arvien vairāk organizāciju ieinteresējas, kā mēs spējam tikt galā ar 
visiem KNHM projektiem Latvijā. Partneru skaits katru gadu ir ierobežots, arī 
2011. gadā. Šis ierobežojums ir saistīts ar mūsu, divu KNHM pārstāvju, darba 
spējām. 2010. gadā  KNHM ir sadarbojusies ar astoņpadsmit partneriem. Mēs 
domājam, ka šis skaits jāsamazina līdz sešpadsmit 2011. gadā, lai katrs no 
mums ir atbildīgs par kontaktiem un sniedz atbalstu astoņiem, nevis deviņiem 
partneriem. 
Tā bijām iecerējuši… 

Atkal — astoņpadsmit partneri
Bet mēs mainījām domas pēc tikšanās ar divpadsmit ieinteresētajām 
organizācijām 12. oktobrī Lielvārdē. Diemžēl mēs nevarējām uzsākt sadarbību 
ar visām, bet mums bija grūti pateikt nē vairāk kā sešām. Un tas nozīmē, ka 
2011. gadā KNHM partneru skaits būs tāds pats kā pagājušajā gadā. 
KNHM projektus atstāj seši partneri, jo jau apritējuši trīs mūsu sadarbības gadi. 
Ir ļoti žēl no viņiem atvadīties, bet tādi ir noteikumi, un tos nevar mainīt. 
Tāpat kā KNHM direktors Franks van Bussels savā ievadrakstā, arī es atskatos uz 
trīs mūsu auglīgās un jaukās sadarbības gadiem ar šiem partneriem un lūkojos 
nākotnē, cerot uz tikpat labu sadarbību ar sešiem jaunajiem partneriem. 

Daudzie projektu pieteikumi
Un tagad otrs piemērs. Protams, to ir daudz vairāk, bet es izstāstīšu vienu — 
visiespaidīgāko. 
Cēsu Lauku partnerība par KNHM partneri pirmo reizi  kļuva 2010. gadā. 
Līgums ar KNHM bija noslēgts par 15 projektiem (jeb 15000 eiro). Tika iesniegti 
59 projektu pieteikumi, kas rādīja vietējo grupu lielo interesi par iespējamo 
sadarbību. Mūsu pieredze ir (kā tas bijis jau četrus gadus), ka KNHM naudas 
līdzekļi, protms, ir vēlamais atbalsts, bet ne vairāk.
Tas, kas notika Cēsu reģionā, skaidri atklāja: gandrīz visas 26 (!) atbalstītās 
projektu grupas saņēma mazāk nekā 1000 eiro, bet neviens par to nežēlojās, 
un katra projekta grupa spēja paveikt plānoto ar KNHM sniegto atbalstu, kas 
bija mazāks (dažreiz nedaudz lielāks) par 1000 eiro. Vairāk par to varat lasīt šinī 
žurnāla numurā. 
Protams, mums ir arī slikti piemēri. Bija projektu grupas, kas solīja izdarīt 
vairāk, nekā tām rezultātā izdevās, bet tie tiešām ir izņēmumi. Kopumā varam 
teikt, ka to ir pavisam maz. 
Arī nākamajā gadā mēs abi atkal būsim ļoti aizņemti, braucot pa Latviju un 
vadot informatīvus seminārus ieinteresētiem cilvēkiem, apmeklējot žūrijas 
sanāksmes, projeketu prezentācijas un vietējos noslēguma pasākumus. 
Bet esiet droši — mums tas patiešām patīk!

Eduards Zvirgzds un Niko Opdams,
KNHM pārstāvji Latvijā

Niko Opdams bērnu spēļu laukuma atklāšanā Ventavā. 

Projekta «Svitenes aktīvisti» ietvaros ierīkota dabas taka 
Svitenes muižas parkā un uzbūvēts tiltiņš «Raganas laipa» pāri 
Svitenes upītei. Uz takas Eduards Zvirgzds ar Lauru Ārenti (vidū) 
un projekta dalībnieci Vitu Reinfeldi.

Kalna Kaibēnos turpināta muzeja dārza atjaunošana. Pagalma 
daļā vēsturiskajā izskatā uzbūvēta sēta.

Kas padara «Sabiedrību ar dvēseli» tik interesantu?
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Ādaži

Ādažos sekmīgi īstenojas idejas
Iesniegtie projekti — 27 
Atbalstītie projekti — 11 
KNHM finansējums — Ls 7020 
Iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 797 
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 137
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētajiem projektiem, — 8000

APBALVOTAIS PROJEKTS:
 «Jauniešu kora «Mundus» skatuves tērpu šūšana», vadītāja Ieva Blumberga-Skudra 

ŽŪRIJA:
 Regīna Petkuse, Ādažu novada domes zemes ierīkotāja
 Dace Grīnberga, Rīgas Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja
 Jānis Vīgups, SIA «Arhitectus» direktors
 Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

Projektu vadītāja Inga Pērkone, 
Ādažu novada domes projektu vadītāja

Ādažu novads atrodas Rīgas rajona ziemeļu daļā — 25 km 
attālumā no Rīgas centra. Par Ādažu novadu bez robežu maiņas 
Ādažu pagasts pārtapa administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros 2006. gadā. Tā kopējā platība ir 162,9 km2. Novadā 
dzīvo vairāk nekā 9,8 tūkstoši iedzīvotāju. Ādažu novadu veido 
12 ciemi, lielākie no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne 
un Stapriņi. Novada administratīvais centrs atrodas Ādažu 

ciemā. Pašvaldībā darbojas 4 pašvaldības izglītības iestādes, kā arī vairākas privātās. 
Ādažu novadā tiek īstenota aktīva kultūras un sporta dzīve. Gan jauni, gan vecāki 
cilvēki iesaistās dažādos pulciņos, kolektīvos un interešu kopās.

Šogad pirmo reizi arī Ādažu novada 
iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties 
KNHM konkursā «Sabiedrība ar dvēseli». 
Gan pašvaldībai, gan vietējai sabiedrībai 
par to bija un ir patiess prieks! Jau 
saņemot projektu pieteikumus pavasarī, 
kļuva skaidrs, ka cilvēkiem par konkursu ir 
liela interese un vēlmes, ko viņi labprāt 
īstenotu, ir visdažādākās. Izvēlēties 
projektus, kam piešķirt atbalstu, bija 
grūti. 
Pēc visu atbalstīto projektu grupu 
apmeklējuma rudenī varējām secināt, ka 
iedzīvotāji prot ne tikai plānot un 
aizstāvēt savas idejas, bet arī sekmīgi tās 
īstenot. Pateicoties KNHM atbalstam, 
novadā ir labiekārtoti vai izveidoti jauni 
bērnu, sporta un atpūtas laukumi, 
rekonstruētas vairākas kāpņu telpas, 
ierīkotas dažādas atpūtas telpas bērniem 
un jauniešiem, uzšūti skaisti skatuves 
tērpi, uzsākta Ādažu foto arhīva 
veidošana, bet pats svarīgākais — 
iedzīvotāji ir izrādījuši savu iniciatīvu, 
cilvēkiem ir palielinājusies pārliecība par 
savām spējām un vēlme darboties kopā. 
Zinu, ka daudzām projektu grupām, 
pateicoties šim konkursam, radās arī citas 
idejas, ko tās vēlētos īstenot tuvākā vai 
tālākā nākotnē. Paldies KNHM!

Jauniešu korim «Mundus» — jauni tērpi
Projekta «Jauniešu kora «Mundus» skatuves tērpu šūšana» mērķis bija uzšūt skaistus, 
spilgtus, oriģinālus, vienotus, pašu modelētus skatuves tērpus visiem jauniešu kora 
«Mundus» koristiem (gandrīz 50 meitenēm un puišiem) un kora diriģentei. Ņemot vērā 
nepieciešamo tērpu skaitu, salīdzinoši īso projekta īstenošanas laiku, kā arī tuvo gada 
jubilejas koncertu septembra vidū, kurā visi gribēja uzstāties jaunajos tērpos, projekta 
īstenošanā piedalījās visi kora dalībnieki. Kopumā var teikt, ka projektu izdevās īstenot 
tā, kā bija iecerēts, tika panākts plānotais vizuālais tēls, kas pauž «Mundus» vērtības — 
jaunību, kūsājošu enerģiju, saliedētību, optimismu, dzīves sparu, aizrautību un 
mīlestību.

Jauniešu kora «Mundus» dalībnieki pašu veidotajos tērpos

Jaunais celiņš uz Ādažu Brīvo Valdorfa skolu.
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«Sportiskai Kadagai»
Dalība konkursā «Sabiedrība ar dvēseli» iedzīvotāju grupai PROGRESSIO 
deva iespēju īstenot projektu «Sportiskai Kadagai», kura rezultātā Ādažu 
novada otrajā apdzīvotākajā ciemā (ar 2000 iedzīvotājiem) atjaunots 
volejbola laukums, kā arī izveidoti 2 jauni laukumi — ielu bumbai un 
futbolam. Tādā veidā apdzīvotajā vietā plānots mazināt jauniešu 
destruktīvo uzvedību ārpus skolas un mājām un popularizēt sportu kā 
vienu no dzīves kvalitātēm. Projekta īstenošanā iepriekš neplānots 
atbalsts tika saņemts arī no Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes 
vadības, kā arī diviem uzņēmumiem — SIA «Knifs-4» un SIA «EDVEST».

«Trīs krāsas, septiņas notis»
Radošu speciālistu grupas projekta «Trīs krāsas, septiņas 
notis» rezultātā pašu spēkiem un ar īpaši māksliniecisku 
pieeju tika iekārtota uzgaidāmā telpa Ādažu mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņiem, kā arī viņu vecākiem. Telpa 
šobrīd ir kļuvusi par iecienītāko skolā, kurā ikviens var 
atpūsties un pavadīt brīvo laiku starp mācībām vai pēc tām.

«Bērnu priekam»
Podnieku kaimiņu projekta «Bērnu priekam» rezultātā tika sasniegts 
projekta mērķis — labiekārtots kopējais Podnieku ciema bērnu atpūtas 
laukums un papildināts tā aprīkojums ar atrakcijām bērniem vecumā virs 
4 gadiem. Faktiski projekta izpildē iesaistījās apmēram 35 iedzīvotāji, 
projekta laikā bija veiksmīga sadarbība ar Podnieku ciemata māju 
apsaimniekotāju.

Projekta «Sportiskai Kadagai» īstenošanā īpašu atsaucību izrādīja bērni 
vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Projekta dalībnieki atjaunojuši volejbola laukumu Kadagā.

Ādažu mākslas un mūzikas skolā iekārtota telpa, kur ikviens var 
atpūsties un pavadīt brīvo laiku starp mācībām vai pēc tām.

Uz paplašinātā bērnu laukuma atklāšanas pasākumu Podnieku ciematā 
ieradās apmēram 40 bērni kopā ar vecākiem.

Saistošas nodarbības Tropu mājā.



«Sakoptā vidē dzīvo radoša, zaļi domājoša, ekonomisko un sociālo 
attīstību veicinoša sabiedrība» — tāda ir biedrības «Cēsu rajona 
lauku partnerība» attīstības vīzija. Partnerība uz brīvprātības 
principiem vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, kas ar 
savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina 
sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves un darba vides 

attīstību un pilnveidošanu. Biedrības uzdevums ir īstenot dažādas attīstības 
programmas, lai uzlabotu vairāk nekā 50 tūkstošu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Katram 
no mums ir kāds sapnis vai ideja — lielāka vai mazāka, kuru kopā īstenojot mēs 
varam veidot savu lauku nākotni.

Cēsis
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Idejas, par kurām teikt — kāpēc ne?
Pieteiktie projekti — 60  
Atbalstītie projekti — 26  
KNHM finansējums — Ls 10500
Iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 2273
Pašvaldību līdzfinansējums — Ls 2628 
Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 211
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 3500

APBALVOTIE PROJEKTI: 
 «Nevis vienatnē, bet kopā!», vadītājs Māris Dvinskis
 «Atpūtas vietas — peldvietas izveide Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta Jēcos», 
 vadītājs Ivars Damroze

ŽŪRIJA:
 Māris Cīrulis, biedrības «Cēsu rajona lauku partnerība» valdes priekšsēdētājs
 Kristīne Zaķe, biedrības «Cēsu rajona lauku partnerība» finanšu vadītāja
 Dace Kalniņa, biedrības «Cēsu rajona lauku partnerība» pārstāvju sapulces locekle
 Didzis Pogulis, biedrības «Cēsu rajona lauku partnerība» projektu koordinators
 Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

Projekta vadītājs Māris Cīrulis, 
biedrības «Cēsu rajona lauku 

partnerība» valdes priekšsēdētājs

Ļoti veiksmīgi pirmajā gadā norisinājās KNHM 
projektu konkurss «Sabiedrība ar dvēseli 2010», 
kurā Amatas, Raunas, Jaunpiebalgas, Priekuļu 
un Līgatnes novadu iedzīvotāju grupas un 
biedrības iesniedza 60 projektu pieteikumus. 
Visi iesniegtie projekti bija kvalitatīvi, pārdomāti 
un atbilstoši reālajai nepieciešamībai, tomēr 
rezultātā atbalstītas tika 26 projektu idejas. 
Izveidoti vairāki bērnu laukumi, baznīcā ievilkts 
ūdensvads, iekārotas peldvietas, uzšūti tērpi 
dāmu deju grupai, noorganizētas maizes dienas 
un saulgriežu ielīgošana, izveidots pludmales 
volejbola laukums, iekārtots jauniešu centrs, 
saremontēti daudzdzīvokļu māju jumti, pamati 
un ārdurvis, izaustas jostas un brunči, kā arī 
realizētas daudzas citas lieliskas idejas. Lielā 
iedzīvotāju līdzdalība konkursā pierāda, ka 
iedzīvotājiem rūp vide, kurā viņi dzīvo, ka 
nepieciešami uzlabojumi, kā arī to, ka ar 
nelieliem finanšu līdzekļiem var veikt būtiskus 
darbus un radīt pārmaiņas ne tikai apkārtējā 
vidē, bet arī sabiedrībā. Par projektu ieviesēju 
entuziasmu liecina arī papildus piesaistītie 30% 
finansējuma. 
Ceru, ka arvien vairāk būs cilvēku, kas nevis 
skatīsies uz lietām un jautās «kāpēc?», bet kas 
sapņos un teiks «kāpēc ne?».

Nevis vienatnē, bet kopā!
Vietējie jaunieši Mārsnēnos paši izveidoja jauniešu centru — izplānoja, izremontēja 
un iekārtoja telpas sev un vienaudžiem brīvā laika pavadīšanai. Darāmā netrūka, un 
katram bija iespēja pielikt roku. Sākotnēji pret domu veidot jauniešu centru 
iedzīvotājiem bija skeptiska nostāja, taču, darbiem ritot uz priekšu, viedoklis 
mainījies, un tagad visi saprot, ka šī būs vieta, kur kopīgi sapulcēties un atpūsties, 
pavadīt aukstos un tumšos vakarus, organizēt pasākumus un plānot projektus. 
Projekts ir pelnījis atzinību arī par papildu darbiem.

Mārsnēnu jauniešu centra veidotāju komanda. Pie Mārsnēnu jauniešu centra vizuālā noformējuma katram roka jāpieliek.
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Jēcos izveidota labiekārtota peldvieta 
Jaunpiebalgas novads nu ir par vienu sakoptu vietu bagātāks. 
Labiekārtotas peldvietas ir aktuāla problēma daudzviet, taču 
Jaunpiebalgas novada Jēcos tagad ir pieejama peldvieta ar tīru 
pludmali, laipu, soliņiem un ģērbtuvi. Interesanti, ka jau pludmales 
veidošanas laikā to apmeklēja tuvējo ciematu iedzīvotāji, tāpēc 
sagaidāms, ka būs nepieciešama pludmales un atpūtas laukuma 
paplašināšana. Projekta vadītājs Ivars Damroze, runājot par 
rezultātiem, iesaka arī citiem nebaidīties no dokumentu 
formalitātēm, jo gūtais gandarījums atsver visas pūles.

Izbūvēts ūdensvads
Lai nodrošinātu dievkalpojumus, svētdienas skolu, koncertus, bērnu 
nometnes un draudzes pasākumus, Svētā Toma Jaunpiebalgas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija nepieciešams ievilkt ūdensvadu 
ar dzeramo ūdeni. Šogad tika izbūvēts ūdensvads, kā arī ieliktas 
kanalizācijas caurules. Draudzes locekļi ar Nacionālo bruņoto spēku 
Cēsu nodaļas armijas bataljona un Jaunpiebalgas novada komunālās 
saimniecības darbinieku palīdzību raka tranšeju, ieklāja caurules, 
nodrošināja transporta pakalpojumus, sakopa un iesēja zālienu. 
Projekta rezultātā nodrošinātas ne tikai elementāras cilvēku ērtības, 
bet veicināta arī iedzīvotāju un draudzes saliedēšanās. «Lai Dievs jūs 
svētī!» teica projekta vadītāja Tamāra Gončoronoka.

Dejo jaunos, skaistos tērpos
Dāmu deju grupas «Vēlais Pīlādzis» 10 dalībniecēm ir svarīga 
kopā būšana, darbošanās un griba mainīt ikdienišķo. Viņas dejo 
savam un citu priekam. Tēla spilgtināšanai deju grupa saņēma 
atbalstu no KNHM un iegādājās audumus, šūšanas piederumus un 
aksesuārus, lai uzšūtu jaunus tērpus. Padomi šūšanai saņemti no 
vietējās speciālistes, bet šūšanas darbus dāmas veica saviem 
spēkiem, lai gan šūšanas pieredze bija reti kurai dejotājai. Tagad 
skaistie tērpi pārsteidz un priecē ne tikai pašas, bet arī skatītāju 
acis savā novadā un citviet.

Peldētāji Jēcos nevar vien sagaidīt pludmales labiekārtošanas 
pabeigšanu.

Svētā Toma Jaunpiebalgas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
ūdensvada tranšeju rok Nacionālo bruņoto spēku Cēsu nodaļas armijas 
bataljona kareivji.

Dāmu deju grupa «Vēlais Pīlādzis» jaunajos tērpos.

Seno tradīciju glabātāju un atjaunotāju grupas vadītāja Vineta Cipe 
gandarīta par Maizes dienu Āraišu vējdzirnavās un apkārtnē.



Projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi» Jelgavas novada 
Glūdas pagastā norisinājās jau trešo gadu. Trijos gados dots liels 
ieguldījums pagasta iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanā. Glūdas 
pagastā aktīvi turpinās darbs pie ES līdzfinansētiem projektiem, 
veikta bērnudārza siltināšana, izveidots alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu centrs bērniem, uzsākta jaunu ideju īstenošana — 

top «Saieta nams» pagasta iedzīvotājiem, plānota veloceliņa un ietves būvniecība, 
izveidota amatniecības darbnīca «Zemgale», pagastā aktīvi darbojas nevalstiskās 
organizācijas, realizējot projektus par šūšanas un suvenīru darbnīcas izveidi un 
bērnu rotaļu laukuma uzstādīšanu.

Glūda
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Gandarījums un prieks par paveikto 
Pieteiktie projekti — 19   
Apstiprinātie projekti — 13   
KNHM fonda finansējums — 7500 EUR
Glūdas pagasta pārvaldes līdzfinansējums — 3750 EUR
Iedzīvotāju līdzfinansējums — 4902 EUR
Projektu realizācijā iesaistītais cilvēku skaits — 111
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētajiem projektiem, — 550

APBALVOTAIS PROJEKTS: 
 «Dzelzceļa ēkas Nr. 1a jumta remonts», projekta vadītāja Nadežda Miķīte

ŽŪRIJA:  
 Silvija Zīberte, Jelgava novada pašvaldības Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja
 Silvija Jansone, Jelgavas novada pašvaldības sociālā darbiniece
 Mārīte Pabērza, Glūdas pagasta iedzīvotāja
 Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

Projekta vadītāja 
Līga Švānberga, 

Jelgavas novada pašvaldības 
Glūdas pagasta pārvaldes 

projektu koordinatore

Glūdas pagastā projekts «Iedzīvotāji veido savu 
vidi» noslēdzas. Esam gandarīti un lepni par 
paveikto. Šajos trijos gados realizēti 45 projekti. 
Liels prieks par paveikto ir arī pagasta 
darbiniekiem, kas iesaistījās konkursa 
organizēšanā. Pagasta iedzīvotāji pierādījuši, kas 
spēj strādāt komandā, būt saliedēti un iesākto 
novest līdz galam ar lielu rūpību un centību. Arī 
šogad KNHM fonda finansējums tika nodrošināts 
50% apmērā, 25% no nepieciešamā finansējuma 
nodrošināja pašvaldība un 25% vai vairāk katrā 
projektā ieguldīja iedzīvotāji. Tāpat kā pērn, 
lielākā daļa projektu tika iesniegti par kāpņu 
telpu remontu un daudzdzīvokļu namu jumtu 
sakārtošanu. Skatot šī gada veikumu, vērtējām 
septiņas izremontētas, gaišas un košas kāpņu 
telpas, trīs jaunus jumtus, kāpņu telpu ar jauniem 
logiem, mājas fasādes daļu un pagraba durvis, kā 
arī atjaunotu bērnu rotaļu laukumu.   
Glūdas pagasta iedzīvotājiem dalība konkursā 
«Sabiedrība ar dvēseli» deva spēku un 
iedrošinājumu pašiem kopīgi strādāt, lai 
sakārtotu apkārtējo vidi. Lai arī turpmāk izdodas 
realizēt jaunas idejas un piepildīt savus sapņus!

Nomainīts vēl viens jumta segums
Balvu ieguva projekts «Dzelzceļa ēkas Nr. 1a jumta remonts», projekta vadītāja 
Nadežda Miķīte. Jumta seguma nomaiņa tika veikta visai mājai, iedzīvotāji paši par 
saviem līdzekļiem veica kosmētisko remontu kāpņu telpā un atjaunoja kāpņu telpas 
vecās durvis. Kaimiņi ir ļoti gandarīti par paveikto un saka īpašu paldies Nadeždai, kas 
bija uzņēmusies visu darbu organizēšanu un veiksmīgi tika ar to galā. Lielu paldies 
iedzīvotāji saka KNHM fondam, jo šis būs pirmais gads, kad ūdens vairs netecēs iekšā 
telpās. Iedzīvotāji sapratuši arī to, ka darbi ir tikai sākušies un vēl daudz darāmā, lai 
māju sakārtotu.

Vecā jumta noņemšana Dzelzceļa ēkai Nr. 1a. Jaunais jumts gatavs!
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«Kaimiņi» strādā komandā 
un plāno jaunus darbus
Kā ļoti rūpīgi izstrādātu un realizētu jāatzīmē iedzīvotāju grupas «Kaimiņi» 
projektu «Kāpņu telpa — mūsu vizītkarte», tā vadītāja Mairita Pauliņa. Ir 
veikts Dārza ielas 2 pirmās kāpņu telpas remonts un uzstādīts jauns 
ziņojumu dēlis, kā arī izstrādāts rīcības plāns turpmākajiem darbiem, kuru 
realizācija jau uzsākta — nomainītas pasta kastes un apgaismojuma sistēma 
kāpņu telpā. Remontdarbu veikšanā piedalījās visi kaimiņi, tā kā iedzīvotāju 
vidū ir arī būvnieks, tad ikvienam tika praktisks atbalsts un padoms. 
Komanda strādāja saliedēti, piešķirtais finansējums «Kaimiņiem» kalpo kā 
virzītājspēks turpmāk plānotajiem darbiem. Projekta laikā iedzīvotāji 
pierādīja, ka spēj strādāt komandā. Nākamo gadu plānā ir iekļauta: kāpņu 
telpas grīdas seguma nomaiņa, ūdens vada siltināšana, koplietojamo ūdens 
stāvvadu nomaiņa, pagraba durvju un notekūdeņu cauruļu nomaiņa.

«Bērnu priekam!»
Iedzīvotāju grupa «Vecāki» 
Dorupes ciemā realizēja 
projektu «Bērnu priekam!», 
projekta vadītāja Dace 
Jakušonoka. Tā laikā sakārtots 
bērnu rotaļu laukums, 
uzstādītas jaunas smilšu 
kastes, bērnu rotaļu namiņš, 
šūpoles un slidkalniņš, kas 
bērniem sagādā vislielāko 
prieku. Lai īstenotu šo 
projektu, talkā nāca gan 
vecāki, gan bērni.

Top jauns jumta segums Nākotnē.

Pakāpienu atjaunošana Upes ielā 16. Kāpņu ielas remonta sākums Upes ielā.

Dorupes ciemā sakārtotajā 
bērnu rotaļu laukumā jauns 
bērnu rotaļu namiņš.

Projekta «Kāpņu telpa — mūsu vizītkarte» 
mazais dalībnieks.



Biedrība «Jaunpils reģionālās attīstības centrs «Rats»» Jaunpils 
pagastā darbojas no 2002. gada. Tās mērķis ir Jaunpils pagasta 
un apkārtējā reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšana un 
atbalstīšana. Mūsu moto: Rats — tā ir kustība, attīstība. Rats nav 
jāizgudro no jauna, ir tikai jārīkojas, lai tas griežas.
Biedrības galvenā darbība ir pieaugušo tālākizglītība. Pieaugušo 
izglītības centrs darbojas jau 8 mācību sezonas, piedāvājot gan 

profesionālos, gan interešu izglītības kursus. Katru gadu tos apmeklē ap 200 cilvēku. 
2004. un 2008. gadā biedrība ir organizējusi Jaunpils iedzīvotāju forumu, kuru rezultātā 
iedzīvotāji paši realizējuši vairākas labas idejas, bet 2010. gadā biedrība palīdzēja 
noorganizēt Jaunpils jauniešu forumu. 2006. gada jūlijā «Jaunpils RAC «Rats»» kļuva par 
vienu no biedrības «Lauku partnerības «Upe 8»» dibinātājiem. 

ŽŪRIJA:
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja
Dace Grīnberga, Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja
Velga Pavlovska, biedrības «Dzīpars» valdes priekšsēdētāja
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Jaunpils baznīcas priekštelpas un ieejas celiņa labiekārtošana», 
projekta vadītājs Mārtiņš Ķergalvis

Pieteiktie projekti — 10
Apstiprinātie projekti — 10
KNHM finansējums — Ls 3500
Iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 2128,56 
Jaunpils luterāņu draudzes līdzfinansējums — Ls 442,74 
Jaunpils novada domes līdzfinansējums — Ls 1050 
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 116
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 2700

Jaunpils
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Lai rats grieztos, ir jārīkojas!

Projekta vadītāja 
Vija Zīverte, 

biedrības «Jaunpils RAC 
«Rats»» vadītāja,

Jaunpils novada domes 
attīstības nodaļas 

vadītāja
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Jaunpilī 2010. gadā jau trešo reizi iedzīvotāji 
iesaistījās fonda KNHM projektu konkursā 
«Iedzīvotāji veido savu vidi». Mūsu biedrība 
vadījusi šo projektu īstenošanu arī 2006. un 
2008. gadā.
Iesaistīšanās konkursā ļauj iedzīvotājiem īstenot 
savas idejas dzīvē, padarīt tīkamāku un ērtāku 
apkārtni vai attīstīt savu vaļasprieku. Tas ir arī 
izaicinājums, jo runāt un kritizēt ir viens, bet 
ķerties pašam pie idejas īstenošanas — gluži kas 
cits. Tomēr gandarījums katras grupas vadītājam 
par paveikto ir lielāks par «kreņķiem» projekta 
laikā un dod sparu jaunai vēlmei paveikt ko labu 
savā un novada labā.
2010. gadā ir īstenotas 10 labas idejas — 
izveidoti  divi bērnu rotaļu laukumi, iekārtots 
ielu vingrošanas laukums, gūta iespēja uzlabot 
ugunsdzēsēju darbības aprīkojumu, nodibināta 
vietējā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, 
izremontēta un iekārtota telpa pirmskolas bērnu 
nodarbībām, izveidots atpūtas laukums pie 
daudzdzīvokļu mājas, sakārtoti ieejas celiņi pie 
Jaunpils baznīcas, kā arī atbalstītas pensionāru 
radošās un sportiskās aktivitātes. 
Milzīgs paldies visiem, kuri ieguldījuši 
nenovērtējamu darbu, lai daudzās Latvijas 
vietās īstenotos simtiem mūsu iedzīvotāju ideju, 
lai šīs idejas tiktu apkopotas un popularizētas, 
bet īpašs paldies Niko Opdamam un KNHM 
direktoram Frankam van Busselam!

Pašu spēkiem var padarīt daudz 
Par baznīcas ieejas celiņa labiekārtošanu tika runāts vairākās draudzes padomes sēdēs, 
taču līdzekļu trūkuma dēļ šis darbs aizvien tika atlikts. Uzzinot par iespēju piedalīties 
konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi», kavēties vairs nedrīkstēja, un tapa projekts.
Draudzes priekšnieks ar palīgiem sagādāja visus vajadzīgos materiālus, ar padomu 
līdzēja bruģa ieklāšanas meistars. Abu jauno celiņu izveidošanā piedalījās daudzi 
draudzes locekļi un Jaunpils iedzīvotāji. Palīdzību sniedza zemnieku saimniecība 
«Rešņi», SIA «Līvas grupa» un puķu audzētāja Dzintra Missa. 
Projekts pārliecināja draudzes ļaudis, ka ar pašu spēkiem var padarīt daudz. Paldies 
projekta finansētājiem un novadam par atbalstu!

Nobruģēts baznīcas ieejas celiņš.
Projekta vadītājs Mārtiņš Ķergalvis gandarīts, ka projekta gaitā 

izdevās izveidot bruģētus celiņus arī baznīcas sānu ieejā un pie sakristejas.
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Rakt un betonēt bija vieglāk
2010. gada aprīlī notikušajā Jaunpils jauniešu forumā jaunieši teica, ka 
Latvijā strauji sāk attīstīties jauns sporta veids — ielu vingrošana. Vingrot 
var jebkurš jebkurā gada laikā. Taču tam nepieciešams vingrošanas 
laukums, kurā būtu pievilkšanās stieņi, līdztekas, zviedru siena un citi 
stieņu elementi. Projekta laikā puiši attīrīja un sagatavoja vingrošana 
laukuma vietu, iegādājās metāla stieņus, izraka pamatus, kuros ievietot 
balsta caurules, kā arī sametināja un iebetonēja stieņu konstrukcijas. 
Šobrīd dažāda vecuma cilvēki katru dienu apmeklē laukumu un trenējas. 
Projekta vadītājs Artūrs Mokanu atzīst: «Grūtākais bija papīru rakstīšana! 
Neskatoties uz to, ka mums palīdzēja, rakt un betonēt tomēr bija vieglāk! 
Novēlu visiem nebaidīties un piedalīties šādos projektos, jo, kā 
pārliecinājos pats, — tie darbojas! Esiet aktīvi un kustībā!»

Rezultāts priecē visus 
2009. gada rudenī bijušā skolas internāta ēkā darbu uzsāka dienas centrs 
«Zemenīte», kurā katru dienu dažādās nodarbībās pavada 30 bērni. 
Tuvojoties pavasarim, darbinieki un vecāki secināja, ka neatrisināts jautājums ir 
bērnu droša atpūta brīvā dabā. Projekta darba grupa, sadarbojoties ar skolu un 
pašvaldību, izveidoja pievilcīgu un drošu bērnu rotaļu laukumu. Pašvaldība 
nodrošināja žoga un vārtu izbūvi. Bērnu vecāki projektā iesaistījās ar idejām, 
materiāliem, transportu. Veiksmīgais rezultāts priecē visus.

«Te būs mūsu vingrošanas laukums!» darbu uzsākot, saka projekta vadītājs 
Artūrs Mokanu.

Mēs to izdarījām!

Bērnu vecāku un darbinieku 
rotaļlaukuma veidošanas talka dienas centrā «Zemenīte».

Rotaļlaukums
kļūst arvien krāsaināks.

Par projekta līdzekļiem iegādātais ugunsdzēsēju inventārs 
ļauj daudz veiksmīgāk veikt arī jauno palīgu apmācību.

Jaunpils



Krāslava
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KRĀSLAVAS NOVADA DOME
Krāslavas novads atrodas zilo ezeru zemē Latgalē, Daugavas lokos, netālu no 
Latvijas un Baltkrievijas robežas. Pēc novadu reformas Krāslavas pilsētu kā 
zaļa josta apjož 11 pagasti, un kopējais iedzīvotāju skaits novadā sasniedzis 
20 tūkstošus.
Krāslavas ģerbonis ir sudraba kuģis ar pieciem airiem uz zila fona. Kuģa pieci 
airi simbolizē piecas mūsu iedzīvotāju tautības: latviešus, poļus, krievus, 

ebrejus un baltkrievus. Pilsētas iedzīvotāji vēl piebilst: «Vienā laivā esam, kopā arī airējam!» 
Krāslavas pašvaldība novadā aktīvi īsteno investīciju projektus, ko finansē Eiropas Savienība, un 
iespēju robežās atbalsta novada iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvu, jo īpaši ar KNHM 
saistītos projektus, jo šobrīd tā ir vienīgā iespēja neformālajām entuziastu grupām realizēt projektus.

ŽŪRIJA:
Ineta Danovska, Krāslavas novada Būvvaldes vadītāja
Laila Vilmane, biedrības «Eiroreģions «Ezeru zeme»» projektu vadītāja
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTIE PROJEKTI:
«Augstkalnes sporta laukums», vadītājs Jegors Gončarovs
«Gājēju ietves atjaunošana — solis uz labklājību», vadītāja Gunta Čižika

Pieteiktie projekti — 25
Apstiprinātie projekti — 18 
KNHM finansējums — 9 000 EUR
Krāslavas novada domes līdzfinansējums — 4300 EUR
Darba grupu un pagastu pārvalžu līdzfinansējums, uzņēmēju atbalsts — 5000 EUR
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 252
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 12 000

Iedzīvotāju sirds degsme Krāslavas novadam

Projektu vadītāja Ināra Dzalbe, 
Krāslavas novada domes Attīstības 

nodaļas vadītāja

Redzot 2010. gada KNHM projektus 
gan Krāslavas pilsētā, gan arī 
Krāslavas novada lauku teritorijā— 
Ūdrīšu, Robežnieku, Aulejas, 
Kaplavas, Kombuļu, Indras, Skaistas, 
Kalniešu un Piedrujas pagastos —, 
jāatceras slavenā Čērčila vārdi: «Dari, 
ko vari, tur, kur esi, ar to, kas tev ir!» 
Iedzīvotāju sirds degsme, lepnums 
par dzimto vietu un vēlme padarīt to 
labāku raksturo visus 18 novadā 
īstenotos projektus. Satiekoties ar 
projektu komandām, rodas 
pārliecība, ka bieži piesauktajai krīzei 
nav vietas to cilvēku prātos, kas ir 
saimnieki savā zemē, pieraduši darīt 
un dara visu iespējamo (un brīžiem 
arī neiespējamo) dzimtās vietas 
sakārtošanai. 
Oktobra beigās vērtējot projektus, 
visi žūrijas locekļi uzsvēra, ka 
projektu kvalitāte kopumā ir augusi, 
kļūst arvien grūtāk izšķirties par 
balvas piešķiršanu. Projekti joprojām 
ir daudzveidīgi — ir jauni rotaļu, 
sporta un atpūtas laukumi, tiek 
stādīti koki un veikta apzaļumošana, 
labiekārtotas telpas.
Liels paldies visiem īstenoto projektu 
virzītājiem! Vēlu daudz jaunu ideju 
2011. gadā! Paldies fondam 
«Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij» par iespēju 
padarīt Krāslavas novadu 
saliedētāku, sakoptāku un zaļāku!

Sporta laukumu varēs izmantot visu gadu
Jauniešu grupa «Saulriets» Jegora Gončarova vadībā ar savu attieksmi un rūpīgumu izcēlās jau 
projekta pieteikuma «Augstkalnes sporta laukums» sagatavošanā — nebija šaubu, ka jaunieši zina, 
ko grib panākt. Pašos karstākajos vasaras mēnešos tika paveikts milzu darbs — sarēķināts, ka 
projekta realizācijā ieguldīts apmēram 1500 cilvēkstundu liels divdesmit jauniešu darbs. Augstkalnes 
ciemā modernizēts sporta laukums, un tagad jaunieši varēs to izmantot cauru gadu — ziemā spēlēt 
hokeju un slidot, vasarā spēlēt volejbolu. Projektu atbalstīja arī Augstkalnes ciemata iedzīvotāji, 
Ūdrīšu pagasta pārvalde un vietējie uzņēmēji.

Jauniešu grupa «Saulriets», spītējot svelmei un lietum, ierīkoja sporta laukumu Augstkalnes ciemā.
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Aktīvie kaimiņi 
Iedzīvotāju grupa «Aktīvie kaimiņi» ierīkojuši kvalitatīvu bruģa celiņu 
un sakārtojuši teritoriju pie vienas no vecākajām Krāslavas mājām. 
Projekta vadītāja Gunta Čižika uzskata, ka darbs sekmējies, pateicoties 
cilvēku atsaucībai un darbīgumam. Kopā pavadītais laiks iedvesmojis 
kaimiņus turpmākiem projektiem un sadarbībai. Visi mājas iedzīvotāji 
projektu atbalstīja arī finansiāli, jo KNHM un Krāslavas novada domes 
finansējums sedza pusi no projekta izmaksām.

Kaplavas zaļā iniciatīva
Ar milzu pietāti pret dzimtās puses dabas un vēstures vērtībām 
īstenots projekts «Kaplavas zaļā iniciatīva» Ilzes Stabulnieces 
vadībā. Atjaunota Matulišku aleja Kaplavas pagastā, pašā Eiropas 
Savienības pierobežā. Nopietnos priekšdarbus — krūmu ciršanu un 
celmu zāģēšanu — ar tehniku un darbaspēku atbalstīja Kaplavas 
pagasta pārvalde un vietējie uzņēmēji. Talkas laikā divdesmit darba 
grupas dalībnieki iestādīja 70 zirgkastaņas un 130 ozolus, kas pēc 
gadu desmitiem priecēs ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet visus, kas 
šķērsos Latvijas un Baltkrievijas robežu.

Kombuļu pussalas jaunā aura
Grupa «Mēs — Kombuļiem» sakopa ainavisko Kombuļu 
ezera pussaliņu — tika nopļauta zāle, izcirsti krūmi, 
ierīkota ugunskura vieta un uzstādītas šūpoles un soliņi. 
Jauno atpūtas vietu iemīļojuši ne tikai Kombuļu ciema 
iedzīvotāji, bet arī viesi un kāzinieki, kas pussaliņu 
apmeklē, lai jauno pāri kārtīgi iešūpotu jaunajā dzīvē un 
nofotografētos ezera ielokā. 

«Aktīvie kaimiņi» apvienojas teritorijas sakārtošanai pie savas mājas.

Kaplavas pagasta iedzīvotāju grupa «Zaļā iniciatīva» atjaunoja 
Matulišku aleju, iestādot 200 koku.

Sakārtoto Kombuļu pussaliņu iecienījuši arī kāzinieki.
Bērnu sociālās rehabilitācijas centra «Mūsmājas» bērniem būs 
jauni spēļu un nodarbību materiāli.

Aušanas darbnīcas «Indra» darba grupa apzaļumoja
un labiekārtoja darbnīcas pagalmu ainavu arhitekta vadībā.



Limbaži

Sabiedrība ar dvēseli16

Limbaži ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām, kas lepojas ar unikālu 
radiālu centra ielu plānojumu, kas saglabājies no 14. gs., kad Limbaži 
bija Hanzas savienības dalībniece. 
Limbažu pilsētā 2010. gadā realizēti un uzsākti vairāki nozīmīgi 
projekti — labiekārtota Limbažu Lielezera pludmale, te ierīkotas 
pontonu laipas, sporta un bērnu rotaļu laukumi, iegādātas laivas un 

ūdens velosipēdi, lai vasarā var kārtīgi atpūsties. Aizsākta Limbažu vēsturiskā centra 
renovācija, tiek radīti jauni piedāvājumi tūristiem. 
2011. gadā Limbažos notiks divi vērienīgi starptautiski pasākumi — XI Starptautiskais 
akordeonistu festivāls februārī un V Starptautiskais amatieru teātru oriģinālās 
dramaturģijas festivāls «Spēles prieks» septembrī.

«Sabiedrība ar dvēseli» sniedz jaunu ierosmi!

ŽŪRIJA:
Irēna Kļaviņa, žūrijas priekšsēdētāja, biedrības «Limbažu lauvas» valdes 
priekšsēdētājas vietniece
Signe Diura, SIA «Bolts» valdes priekšsēdētāja
Ainārs Grīviņš, SIA «Limbažu siltums» direktors
Jānis Ulmis, Limbažu muzeja direktors
Rudīte Putniņa, Limbažu novada pašvaldības grāmatvede
Regīna Tamane, laikraksta «Auseklis» redaktore
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTIE PROJEKTI:
«Cauri gadsimtiem», projekta vadītāja Māra Eglīte
«Mēs Limbažiem — Jūras ielas svētki», projekta vadītājs Rinalds Zariņš

Pieteiktie projekti — 40
Apstiprinātie projekti — 18
KNHM finansējums — 9 000 EUR
Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums — 6 000 EUR
Projektu dalībnieku līdzfinansējums — 5669 EUR
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 287
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 4540

Projekta vadītāja Ilze Millere, 
Limbažu tūrisma informācijas centra vadītāja

Šogad Limbažu pilsētā jau otro gadu 
realizēti vides labiekārtošanas projekti 
sadarbībā ar fondu KNHM. No 1. aprīļa līdz 
1. septembrim izveidoti vairāki bērnu rotaļu 
laukumi, organizēti Jūras ielas svētki, 
radošās darbnīcas Muzeja nakts laikā pie 
pilsdrupām, remontētas divas kāpņu telpas, 
atjaunots gājēju ietves segums, bērni un 
pieaugušie apmācīti spēlēt šahu, sakārtota 
publiskā slidotava, kas ziemā noder arī kā 
hokeja laukums, darināti tērpi skolēniem 
dalībai dziesmu svētkos, organizētas 
apmācības par diabētu, krāsota ēkas fasāde, 
pārbūvēts daudzdzīvokļu mājas ieejas 
jumts, austa josta Latvijas karoga krāsās. 
Strādāts atbildīgi, saskaroties ar dažādiem 
šķēršļiem, ir atrasti risinājumi, un rezultāts ir 
sasniegts. 
«Sabiedrība ar dvēseli» ir viens no retajiem 
konkursiem, kas dod iespēju piedalīties 
ikvienai iedzīvotāju grupai, kas vēlas 
darboties un sasniegt iecerēto. Šāda 
uzticēšanās un ierosme dod atziņu, ka ne 
vienmēr nepieciešami lieli finansu līdzekļi, 
ja ir domubiedru grupa, kas gatava 
līdzdarboties mērķa sasniegšanai.

Jostas, dvieļi un brunči «Cauri gadsimtiem»
No maija līdz augusta beigām Tautas lietišķās mākslas studijas «Dzilna» piedalījās visos 
lielākajos pasākumos, lai ikvienam — lielam vai mazam — ierādītu aušanas prasmes. 
Kopumā šajos apsākumos piedalījās vairāki simti limbažnieku un pilsētas viesu no 
Latvijas un 12 ārvalstīm, kas aptvēra visus kontinentus. Cilvēki ļoti interesējās par 
aušanu, un pasākumu laikā pie stellēm veidojās rinda. Projekta rezultātā ir tapušas 
pārvietojamās stellītes, divas jostas Latvijas valsts karoga krāsās, katra 12 metru 
garumā, divi dažādu rakstu dvieļi un seši tautas brunči. Jostas ir nodota glabāšanā 
Limbažu kultūras namam, kur ar krāšņu izstādi tika atzīmēta studijas 45. gadadiena. 
Ikviens interesents, iepriekš piesakoties, var ielūkoties audēju darbnīcā un uzzināt, kā 
top segas, šalles, plecu lakati un citi darinājumi.

Projekta vadītāja 
Māra Eglīte pie stellēm, 
kurās vairāki simti cilvēku 
auda jostas Latvijas 
karoga krāsās.



Limbaži
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Jūras ielas svētki Limbažos
Projekta daba grupai izdevās Limbažu pilsētas svētku laikā Jūras ielu pilnīgi pārvēst, 
piedāvājot atrakcijas bērniem, šaha turnīrus, modes skates, koncertus, automašīnu vilkšanu, 
radošās darbnīcas, kā arī uz ugunskura vārītu zupu. Lai arī domājot par Jūras ielas svētkiem, 
to organizatori vairākas naktis pavadīja bez miega, lai svētkos būtu interesanti visiem, 
projekta idejas autors atzīst, ka galvenais ir gandarījums par paveikto. Izdevās iesaistīt 
daudzus uzņēmumus un brīvprātīgos, lai ar izdomu un atjautību tiktu pie laba rezultāta — 
skaistiem svētkiem.

Par vienotību un labāku rītdienu iestājas visi
Projekta «Vienoti labākai rītdienai!» mērķis bija nobruģēt gājēju ietvi pie 
daudzdzīvokļu mājas. Lai gan finansējums tika piešķirts tikai daļēji, mājas 
iedzīvotāji izveidoja pat platāku celiņu, nekā sākotnēji bija plānots. Projektā 
iesaistījās visi 74 mājas iedzīvotāji — talkā nāca arī gados veci cilvēki. Jaunākajam 
dalībniekam bija 14 gadi, bet vecākajam — 81 gads! 

Pilsētas svētkos Jūras ielā vīri sacenšas spēkiem.

Šaha turnīrs projekta 
«Limbažu šaha 
vasara 2010» ietvaros. 
Projekta vadītājs 
Jānis Plitnieks 
izspēlēja 
simultānspēles 
seansus arī uz ielas, 
radot milzīgu interesi 
un azartu dažāda 
vecuma spēlētājos. 

Jaunās ielas 23. mājas iedzīvotāji, uzsākot ietves sakārtošanu 
nama priekšā. Viņu mērķis — uzklāt bruģi.

Veicot darba dalīšanu, ikviens iesaistās, lai bruģētā ietve būtu gluda un kārtīga.

«Filca aktīvisti» ar 
projektu «Nāc pulkā!» 
uzlaboja pilsētvidi 
Mūru ielā — bijušās 
fabrikas «Limbažu 
Filcs» teritorijā. Tika 
rīkota talka, attīrīta 
iela, ierīkots 
apgaismojums, pie 
mūžizglītības centra 
izveidota barjera 
apmeklētāju drošībai.

Jaunās ielas 
19. nama 
kāpņu telpa 
pirms un pēc 
kosmētiskā 
remonta.



Mālpilī lauki satiekas ar pilsētu. Mergupes un Sudas krasti ir ļoti 
gleznaini. Tā ir ideāla vieta, kur dzīvot un atpūsties. Labs ceļu tīkls, 
attīstīta infrastruktūra, daudzas izglītības un kultūras iestādes. 
Mālpilieši var lepoties ar sakārtotu ciemata centru.
Mālpils novads atrodas Pierīgas reģiona dienvidaustrumu malā, 60 km 

no galvaspilsētas, 19 km no Siguldas un 45 km no Ogres. Novadā dzīvo izglītoti, 
aktīvi un darbīgi ļaudis. To apliecina arī iesaistīšanās daudzveidīgos projektos, 
radoša un veiksmīga sadarbība gan savā starpā, gan ar partneriem ārpus Mālpils.

Ir jaunas idejas nākamajam gadam!

Mālpils
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ŽŪRIJA:
Agris Bukovskis, žūrijas priekšsēdētājs, Mālpils novada domes izpilddirektors 
Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore 
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Saules vārti», projekta vadītājs Andris Kapusts

Pieteiktie projekti — 12
Apstiprinātie projekti — 12
KNHM finansējums — Ls 4212 
Mālpils novada domes un iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 3200 
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 125
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 2280

Projekta vadītāja Līvija Mukāne, 
Mālpils novada domes investīciju un ārējo sakaru 

daļas vadītāja

2010. gadā Mālpils novadā veiksmīgi īstenoti 
divpadsmit projekti: veikti labiekārtošanas un 
neliela remonta darbi vienā daudzdzīvokļu mājā, 
turpinājās Mālpils vecās kapličas tehniskā stāvokļa 
uzlabošana, īstenoti trīs projekti bērnu interesēs — 
jaunas mēbeles ieguvusi vienas bērnudārza 
grupiņas guļamistaba, vecais bērnudārza baseins 
pārvērties par patīkamu nodarbību un atpūtas 
vietu, bet Sidgundas ciema bērniem turpmāk būs 
iespēja pavadīt brīvo laiku sporta spēļu laukumā. 
Pie etnogrāfiski precīziem tērpiem ir ticis deju 
kolektīvs «Kniediņš», bet pie labiekārtotas darba 
telpas — keramikas studija «Māl-pils». Daudz 
paveikts Mergupes krastu sakopšanā, izveidota 
vasaras klase pie Mālpils internātpamatskolas. 
Mālpils Profesionālās vidusskolas karoga masts ir 
ieguvis savai nozīmei atbilstošu apkārtējo vidi, bet 
Mālpils vidusskolas skolēni pēc stundām var gaidīt 
skolas autobusu patīkamā atpūtas telpā. Jaunu 
svinību vietu ieguvusi ne tikai Mālpils folkloras 
kopa, bet arī visi novada iedzīvotāji.
Priecājamies, ka saglabājas mālpiliešu interese par 
piedalīšanos projektu konkursā — jau saņemti 
pirmie priekšlikumi nākamajam gadam. 

«Saules vārti»
Par 2010. gada uzvarētāju tika atzīts Andra Kapusta vadītais Mālpils folkloras kopas 
«Mālis» projekts «Saules vārti». Plānotā tautas tradicionālo svētku vieta attīrīta no 
krūmiem un vecajiem, nekvalitatīvajiem kokiem, ierīkota gaisvadu elektrības līnija, 
izveidota ugunskura vieta, uzstādīti ieejas vārti, jau nosvinēti arī svētki — Jāņi un 
Miķeļdiena. Folkloras kopa ir ieguvusi tautas mūzikas instrumentu — dūdas. 
Projekta grupas dalībnieki iesaistījās projektā ar entuziasmu un pašatdevi. Talkās, 
gadskārtu svētkos, vārtu izgatavošanā un uzstādīšanā, zālāja pļaušanā aktīvi iesaistījās 
arī darba grupas dalībnieku ģimenes un draugi, kā arī citi pagasta iedzīvotāji. Pirmajā 
talkā aktīvi piedalījās arī Mālpils vidusskolas skolēni.
Jāņu svinēšanā piedalījās antropologs, profesors Čezare Popi no Itālijas, kurš veica 
lauka pētījumu. Svētkus vēroja un ierakstīja Itālijas izdevuma «Fokuss» žurnālisti. 

Jāņa Mackus rokās skan dūdas — 
jaunais Mālpils folkloras kopas «Mālis» mūzikas instruments. Jāņu ielīgošana pie Saules vārtiem.



Mālpils
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«Gaisma un miers skolā»
Projekta  «Gaisma un miers skolā» gaitā ir 
izremontēta un labiekārtota skolēnu atpūtas 
telpa Mālpils vidusskolā. Tagad te var gaidīt 
skolas autobusu, klausīties mūziku, spēlēt 
galda spēles un vienkārši atpūsties, ja skolas 
dzīves ritms kļuvis par strauju. 
Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās paši 
skolēni, gan radoši papildinot ieceri par 
skolēnu zīmējumiem uz vienas no sienām, 
gan arī iegūstot pirmās iemaņas 
špaktelēšanas, slīpēšanas un krāsošanas 
darbos. Projekta veiksmīgu īstenošanu 
sekmēja skolas vadības un darbinieku 
atsaucība un profesionāļu konsultācijas.
Grupas dalībnieki ir gandarīti par paveikto un 
domā par jaunām skolas labiekārtošanas 
idejām.

Zaļā klase 
vecā baseina vietā
Bērnudārza teritorijas nostūris ar 
satrūdējušiem koka soliņiem, noplukušām, 
sūnu apaugušām betona plāksnēm, 
nodrupušu ķieģeļu sieniņu — tāds bija 
vecais baseins, kuru projekta darba grupa 
nolēma pārveidot par dabas klasi — zaļo 
laboratoriju, kur bērni varētu izzināt dabas 
procesus, rotaļāties un svinēt svētkus. Tika 
izgatavoti jauni soliņi, uzliktas galda 
virsmas, atkritumu urnas. Baseina bedres 
vietā sastādītas ziemcietes un skujeņi, 
apkārt izvietoti gaismas ķermeņi. Projekta 
dalībniekus vienoja atbildība ne tikai par 
skaisti sakoptu vietu, bet arī par bērnu 
drošību!

«Gaisma un miers skolā». Mālpils vidusskolas darba grupa kopā ar žūriju jaunizveidotajā 
atpūtas telpā.

Vecais baseins pārtop par zaļo klasi, darbs 
atrodas arī bērnu rokām.

Pateicoties projekta «Mēs — «Sienāzīšiem»» 
dalībniekiem, jaunas mēbeles ieguvusi guļamistaba bērnudārzā.

Keramikas studijas «Māl-pils» vadītāja 
Guna Petrevica priecājas par labiekārtotajām darba telpām.



Sabiedrība ar dvēseli20

«Sabiedrība ar dvēseli» — 5 gadi Latvijā
2006. gads,
Jaunpils.

Iedzīvotāju 
grupa 
«Optimisti» 
pārliecināti: 
viņu mājās lietus 
ūdeņi uz galvas 
vairs nelīs.

2006. gads, 
Vaidava.

Projekts «Vaidavas 
publiskās 

pludmales 
labiekārtošana» — 

Vaidavas jaunieši 
agrā pavasarī kopj 

ezermalu.

2006. gads, 
Ogre.

Mājas 
Sūnu ielā 1 
iedzīvotāji 

saviem spēkiem 
veica balkona 

apdares plākšņu 
nomaiņu.

2007. gads, 
Līvāni.

Nīderlandes fonda 
KNHM pārstāvis Latvijā 
Niko Opdams un Līvānu 
novada domes mazo 
grantu programmas 
koordinatore Lolita 
Beča sveic atbalstīto 
projektu iesniedzējus un 
vēl veiksmi to 
realizēšanā.

2007. gads, 
Alsunga.

Projekts «Visi kopā 
roku rokā» — 
Alsungas 
vidusskolas 
12. klase 
iekārtojusi telpu, 
kur bērni var 
uzturēties, gaidot 
autobusu.

2007. gads, 
Talsi.

Biedrības 
«Ciparnīca» 

veidotā bedres 
cepļa atvēršana 

Talsu pilsētas 
svētku laikā.

2007. gads, 
Lielvārde.

Turpinājusies 
bērnu spēļu 

laukuma izveide 
Lāčplēša 

dzīvojamajā 
masīvā, kur notiek 

jaunā slidkalniņa 
izmēģināšana.

2008. gads, 
Aglona.

Iniciatīvas 
grupas «Velomīļi» 
organizētā 
velomaratona 
starts.
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2008. gads, 
Glūda.

Bramberģes 
ciema aktīvisti 
pēc kopīgās 
talkas.

2009. gads, 
Rīga.

Pēc Atzinības krusta 
pasniegšanas ceremonijas.  

No kreisās: «Koninklijke 
Nederlandsche 

Heidemaatschappij» 
direktors Kees Joosse, 

prezidenta kundze Lilita 
Zatlere, Latvijas valsts 

prezidents Valdis Zatlers, 
Kees Joosse dzīvesbiedre 

Anneke Joosse.

2009. gads, 
Skrunda.

Projekta 
«Saulains 

stūrītis» ietvaros 
uzbūvēto 

slīdkalniņu vēlas 
izmēģināt 

projekta 
koordinatore 

Zane Eglīte.

2009. gads, 
Krāslava.

Bērnu sociālās 
rehabilitācijas 
centra 
«Mūsmājas» 
audzēkņi
piedalījās Zirga 
ezera krasta 
sakārtošanā.

2009. gads, 
Mālpils.

Keramikas studijā 
«Māl-pils» pirmais 
jauno virpu 
iemēģina Mālpils 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Aleksandrs 
Lielmežs.

2009. gads, 
Vecpiebalga.

Vecpiebalgas 
pagasta muzeju 

apvienības 
«Orisāre» projekta 

vadītāja Ilona 
Muižniece un Aldis 
Glāzers uz Žakerta 

soliņa pie Ķenča 
un Pāvula.

2010. gads, 
Limbaži.

Latvijas valsts 
prezidents Valdis 
Zatlers novērtējis 

Tautas lietišķās 
mākslas studijas 

«Dzilna» projekta 
rezultātā tapušās 

jostas Latvijas valsts 
karoga krāsās un pēc 
aušanas veic ierakstu 

viesu grāmatā.

2010. gads, 
Rundāle.

Projekta «Galantā 
gadsimta šarms» 
ietvaros tapa 
vēsturiski precīzi 
18. gs. tērpi izrādei 
«Grāfienes buduāra 
noslēpumi», kas tika 
spēlēta pirmajos 
Rundāles novada 
svētkos.



2009. gada vasarā Ogres novads (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts) 
apvienojās ar 8 pagastiem — Krapi, Ķeipeni, Lauberi, Madlienu, Mazozoliem, 
Meņģeli, Suntažiem un Taurupi —, tādējādi ar kopējo platību 993,4 km2 un 
39 196 iedzīvotājiem kļūstot par vienu no lielākajiem novadiem visā Latvijā. 
Tas atrodas pašā Latvijas vidū, divu lielu upju — Ogres un Daugavas — 
krastos. Kopš seniem laikiem Ogre un tās apkārtne bijusi slavena ar sauso, 

aromātisko un veselīgo priežu meža gaisu, kā arī ar gleznainajām ainavām, kur upju un ezeru 
ūdeņi mijas ar viļņainiem līdzenumiem.

Ogre

Kopīgiem spēkiem var izdarīt ļoti daudz 

ŽŪRIJA:
Jānis Petrovičs, žūrijas priekšsēdētājs, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora palīgs 
Raimonds Javoišs, Ogres novada domes priekšsēdētāja padomnieks
Pēteris Pļavnieks, Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs
Ojārs Vārna, pašvaldības aģentūras «Mālkalne» Ēku un teritorijas apsaimniekošanas 
nodaļas vadītājs
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Madlienas sabiedriskais hokeja laukums», projekta vadītājs Armands Praličs

Iesniegtie projekti — 40 
Atbalstītie projekti — 11
KNHM finansējums — 10000 EUR
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 104
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 1650

Projekta vadītāja 
Sanda Zemīte, 

Ogres novada 
attīstības nodaļas 

vadītājas vietniece, 
ārējo sakaru 

koordinētāja

Ogres novada pašvaldības sadarbība ar 
KNHM aizsākās 2006. gadā, trīs gadu 
garumā organizējot projektu konkursus 
«Iedzīvotāji veido savu vidi» toreizējā 
novada teritorijā — Ogres pilsētā un 
Ogresgala pagastā. Vienlaikus līdzīgi 
konkursi, sadarbojoties vairākām 
pašvaldībām, tika organizēti arī Krapē, 
Mazozolos un Taurupē (kopumā 
īstenoti 107 projekti). 
Turpinot sadarbību ar KNHM, šogad 
iespēja īstenot savas idejas un ieceres 
tika dota tiem jaunizveidotā Ogres 
novada pagastiem, kuros KNHM fonda 
atbalstīti projektu konkursi vēl nebija 
organizēti. Ķeipenes, Lauberes, 
Madlienas, Meņģeles un Suntažu 
iedzīvotāji bija ļoti atsaucīgi un 
iniciatīvas bagāti — projektu 
konkursam tika iesniegti 40 projekti, no 
kuriem apstiprināti 11. 
Projektu rezultātā ir sakārtotas vairākas 
daudzdzīvokļu mājas — veikta kāpņu 
telpu logu un durvju maiņa «Palejās» 
Ķeipenē, durvju maiņa «Gatvēs» 
Madlienā, jumta remonts «Vējotnēs» 
Ķeipenē un «Ozolos 12» Lauberē, kā arī 
durvju nomaiņa un kāpņu telpas 
remonts «Mājā 2» Suntažos. Madlienā 
izveidota arī automašīnu stāvvieta pie 
daudzdzīvokļu mājas «Madaras» un 
labiekārtots hokeja laukums. Suntažos 
izbūvēta jauna laipa pār Abzes upi, 
veikti vērienīgi darbi, lai sakārtotu 
Gulbīšu dīķi un labiekārtotu tā apkārtni, 
kā arī ir izveidota autostāvvieta pie 
katoļu baznīcas. Savukārt Meņģeles 
bērni ieguvuši jaunu rotaļu laukumu. 
Kopīgie mērķi projektu īstenošanā ir 
satuvinājuši iedzīvotājus, rosinot viņus 
kopīgi darboties arī nākotnē.

Madlienā var spēlēt hokeju!
2009. gadā, sadarbojoties pašvaldībai, uzņēmējiem un aktīviem iedzīvotājiem, Madlienā tika 
izveidota slidotava — hokeja laukums, kurā trenējas gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Lai 
uzlabotu slidošanas un hokeja spēļu norises apstākļus, iedzīvotāju grupa «Saules avots» izbūvēja 
apmales un uzcēla nojumes, kur var pārģērbties un atpūsties slidošanas vai spēļu starplaikos. 
«Lai gan vairums projektā iesaistīto ir strādājoši cilvēki, pārliecinājāmies, ka varam būt vienoti 
savu mērķu sasniegšanā. Turklāt mazie slidot gribētāji veiksmīgi iemācījās kārtīgi cilāt āmuru un 
iedzīt naglas,» atzīst projekta koordinators Armands Praličs.

Madlienas hokeja laukumā pašu spēkiem izbūvētas apmales un uzcelta nojume.
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Ogre

Jauna laipa pār Abzes upīti
Pāri Mazās Juglas pietekai Abzei ved laipa, ko suntažnieki izmanto 
nokļūšanai pagasta centrā, estrādes parkā, skolā un tuvējā kapsētā. 
Gadu gaitā palu ūdeņu ietekmē koka konstrukcijas bija 
iztrupējušas un nolietojušās, padarot laipu nedrošu. Nekoptas bija 
arī taciņas malas un Abzes upītes krasti, savukārt stāvais kāpums 
aiz upes lietainā laikā kļuva slidens un grūti pārvarams. 
Projekta ietvaros tika izbūvēta jauna laipa pāri Abzes upītei un 
izveidoti koka pakāpieni stāvākajā taciņas vietā. «Biedrības 
«Suntalniece»» dalībnieces, organizēja talkas kopā ar pagasta 
iedzīvotājiem, nojauca un aizveda veco, iztrunējušo laipu, 
sagatavoja materiālus un izbūvēja koka pakāpienus, kā arī sakopa 
apkārtni, izzāģēja un izcirta mazvērtīgos kokus un krūmus un 
nopļāva pāraugušo zāli. Ar paveikto ir apmierināta arī projekta 
koordinatore Mudīte Barkāne.

«Vējotnēm» jauns jumts
Ķeipenē daudzdzīvokļu mājas «Vējotnes» šīfera jumts bija nolietojies un 
bojāts, to nebija saudzējuši stiprie vēji. 
Iedzīvotāji saviem spēkiem nomainīja jumta latojumu, daļēji salaboja sijas, 
nomainīja skursteņa un jumta seguma savienojumus, veco, cauro jumta 
segumu nomainīja pret jaunu un drošu. Nomainīti arī bēniņu logi un lūka, 
sakoptas bēniņu telpas. 
«Mēs darbā iesaistījām arī pārējos mājas iedzīvotājus un visus darbus 
draudzīgi veicām kopā. Pateicoties projektam, esam sapratuši, ka kopīgiem 
spēkiem var izdarīt ļoti daudz. Iedzīvotāji nebaidās nākt ar savām idejām 
arī par turpmākajiem darbiem,» ir gandarīti iedzīvotāju grupas 
«Pastalnieki» pārstāvji.

Konkursa žūrija izmēģina jauno laipu pār Abzes upi.

«Vējotņu» mājas jaunais, košais jumts pamanāms jau no tālienes.

Meņģeles bērni 
ir paguvuši 
iemīļot jauno 
rotaļu laukumu.

Prieks par 
pārmaiņām 
Gulbīšu dīķī 
Suntažos ir 
arī pašiem 

putniem.

Madlienas 
daudzdzīvokļu 
mājas «Madaras» 
pagalmā veiksmīgi 
atrisināta 
automašīnu 
novietošanas 
problēma.

Sabiedrība ar dvēseli 23



Biedrība «Preiļu rajona partnerība» ir atvērta 
sabiedriska organizācija, kas apvieno 
5 novadus, 16 sabiedriskās organizācijas un 
kopienas un vienpadsmit uzņēmējus. 

Biedrības mērķis ir veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu Preiļu partnerības teritorijā. To panākam, veicinot jaunu 
iniciatīvas grupu veidošanos, atbalstot jaunu organizāciju dibināšanu, izglītojot un 
aktivizējot sabiedrību. Partnerības 3 galvenās prioritātes ir:
— lauku dzīves kvalitātes uzlabošana,
— lauku cilvēku spēju attīstība, 
— lauku dzīves telpas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūras objektu un 
pakalpojumu attīstība.

Preiļi
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Projekti jāvērtē pēc lepnuma 
par padarīto un atdotā sirds siltuma

ŽŪRIJA:
Silvija Dreijere, biedrības «Preiļu rajona partnerība» priekšsēdētāja
Valija Vaivode, biedrības «Preiļu rajona partnerība» koordinatore
Lolita Beča, biedrības «Preiļu rajona partnerība» valdes locekle
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTIE PROJEKTI:
«Rožukroņa dārzs», vadītāja Natālija Rubīne
«Mēs paši sev un piederīgiem kapsētā,» vadītājs Arturs Vaivods

Pieteiktie projekti — 29
Apstiprinātie projekti — 15 
KNHM finansējums — 7500 EUR
Kopējais līdzfinansējums — Ls 5667,32, tai skaitā:
Preiļu novada domes līdzfinansējums — Ls 645 
Līvānu novada domes līdzfinansējums — Ls 702,80
Riebiņu novada domes līdzfinansējums — Ls 1056,80 
Iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 3262,72
Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 157 
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 4593

Projekta koordinatore Silvija Dreijere, 
biedrības «Preiļu rajona partnerība» priekšsēdētāja

KNHM projektu ieguvumu nevaram vērtēt 
naudas izteiksmē. Tie jāvērtē pēc mirdzuma 
cilvēku acīs, pēc lepnuma par padarīto un sirds 
siltuma, ko dāvājam viens otram. Sent-Ekziperī 
grāmatas «Mazais princis» lapsa saka: «Īsti mēs 
redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm 
saredzams.»
Tā tas ir, un ikdienā mēs šos projektus saucam 
par «sirds projektiem». Mums ir bijusi tā laime 
ar KNHM fondu sadarboties 3 gadus, ko 
veiksmīgi esam izmantojuši. Esam gandarīti par 
paveikto. Tāpēc sakām lielu, lielu paldies KNHM 
fondam par mums doto iespēju, īpašs paldies 
Eduardam Zvirgzdam par sadarbību, un visiem 
kopā novēlam, lai jaunie partneri ir darbīgi un 
uzticami!

Izveidots Rožukroņa dārzs
2010. gada 30. jūlijā Nīdermuižas Romas katoļu Kunga 
Jēzus Apskaidrošanās baznīcā pulcējās daudzi Pelēču 
pagasta iedzīvotāji un viesi, lai piedalītos unikāla 
objekta  «Rožukroņa dārza» atklāšanā. Projektu 
realizēja darba grupa «Mēs malači». Šim projektam no 
KNHM fonda bija atvēlēts finansējums 350 latu 
apmērā, bet viss pārējais bija darba grupas un citu 
atbalstītāju ieguldījums. Aktīvi darbojās ne tikai darba 
grupas dalībnieki un viņu tuvinieki, bet arī citi 
brīvprātīgie, kā arī darba prakses projekta dalībnieki 
no Pelēču pagasta, kopā 70 cilvēki.
Tika izcirsti krūmi, izveidotas kāpnes uz upi, izveidota 
Rožukroņa taka. Takas malās salikti laukakmeņi, 
sastādīti košumkrūmi un puķes. 
Gandarījums par paveikto tiešām ir liels ne tikai visai 
darba grupai, bet ikvienam apmeklētājam, kas 
ciemojas Rožukroņa dārzā. 

Rožukroņa dārza atklāšana, visi pasākuma dalībnieki un viesi 
iziet Rožukroņa dārza taku. Pirmais gājienā ir draudzes mācītājs Jānis Smirnovs, 
trešā — projekta vadītāja Natālija Rubīne.



Preiļi
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Mēs paši sev un piederīgiem kapsētā
Iniciatīvas grupa «Maltas Trūpu kaimiņi» īstenoja sen lolotu 
sapni par jaunas kapličas celtniecību Maltas Trūpu kapos. 
Vajadzība pēc jaunas kapličas bija jau sen, tikai neviens 
neuzdrošinājās uzsākt lielos darbus. No atbildības nenobijās 
un projekta vadību uzņēmās Arturs Vaivods. «Sākums bija 
smags,» saka Arturs, «daudzi nenoticēja un pagāja malā, arī 
līdzfinansējumu vajadzēja savākt pašiem. Tādēļ kapu teritorijā 
cirstie koki tika nodoti papīrmalkā un iegūtie līdzekļi ieguldīti 
jaunās kapličas celtniecībā.» Rezultāts — jauna, plaša un gaiša 
kapliča, kurā var sapulcēties 35 cilvēki. Kapličas priekšā uzlikts 
bruģis.

Bērniem un 
svētkiem
«Kas kait man nedzīvot labu 
ļaužu pulciņā» — tā saucas 
projekts, ko realizēja 
iniciatīvas grupa 
«Gribolvieši». Draudzīgā 
atmosfērā izveidota un 
sakārtota atpūtas vieta, kur 
vecāki ar bērniem var 
pavadīt brīvo laiku. Bērni ļoti 
priecājas par šūpolēm, 
slidkalniņu un batutu. Arī 
pusaudžiem spēlēt 
volejbolu labāk patīk pie 
jaunā tīkla. Uzstādīti arī 
jauni, ērti soliņi. 
Gribolviešiem šī atpūtas 
vieta iecerēta arī kā tradīciju 
laukums kopīgiem svētkiem.

Jaunuzceltajā kapličā Maltas Trūpu kapsētā.

Projekta «Teritorijas apzaļumošana ap pieminekli Vecticībniekiem 
Moskvinā» labiekārtošanas darbi.

Rezultāts priecē ne tikai pašus, bet arī visus apmeklētājus — izveidoti celiņi, 
ieklāts bruģis, uzlikti soliņi, apzaļumota pieminekļa teritorija.

Projekta «Četri meklē pāriniekus» rezultāts ir 
skaisti izremontēta kāpņu telpa Aizkalnes 
pagastā. Pirmās no kreisās — projekta vadītāja 
Zoja Matvejeva un Aizkalnes Sabiedriskā centra 
vadītāja Janīna Beča.

Atpūtas laukuma izveidošanu un labiekārtošanu projekta 
«Visiem prieks» ietvaros veica iniciatīvas grupa «Kaimiņi», kas 
izveidoja volejbola laukumu, iekārtoja bērnu rotaļu smilšu 
kasti, ugunskura vietu un nojumi jaukai kopā pasēdēšanai. 
Vasarā šis laukums ir vienos ziedos — prieks visiem!



Rundāles novads ar bagātīgajiem laukiem un Lielupes rāmo 
plūdumu atrodas Zemgales pašā dienvidu daļā un robežojas ar 
kaimiņzemi Lietuvu. Šeit ikvienu lepni sagaida Latvijas baroka 
pērle — Rundāles pils un tās slavenais rožu dārzs. Mežotnes 
pilskalnā senču čuksti vēsta par seno zemgaļu dzīvi un cīņām 

Upmales valsts centrā. Bet Svitenē muižkungu trīs īpašumu krustpunktā vēl 
arvien sagaida un sniedz sirds mierinājumu 17. gadsimtā celtā baznīca.
Rundāles novads apvieno bijušā Bauskas rajona Rundāles, Viesturu un Svitenes 
pagastus (platība 231,8 km2, 4390 iedzīvotāji). Novada administratīvais centrs 
atrodas Pilsrundālē, pakalpojumu centri — Svitenē un Bērstelē. Novadā ir 
Pilsrundāles vidusskola ar filiālēm Svitenē un Bērstelē, pirmsskolas izglītības 
iestāde «Mārpuķīte», Saulaines profesionālā vidusskola.

Esam īstenojuši krāšņas ieceres!

Rundāle

ŽŪRIJA:
Nauris Brūvelis, Rundāles novada Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs 
Ludmila Knoka, Rundāles novada Attīstības nodaļas speciāliste 
Arvīds Pēkalis, pensionāru biedrības «Vakarvējš» vadītājas vietnieks
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Entuziasti», projekta vadītāja Solveiga Ikerte

Iesniegtie projekti — 17  
Atbalstītie projekti — 11
KNHM finansējums — 6000 EUR 
Līdzfinansējums — 6647 EUR
Projektu realizēšanā iesaistīto cilvēku skaits — 103
Cilvēku skaits, kas gūs labumu no projektu realizācijas, — 2645

Projekta vadītāja Laura Ārente, 
Rundāles novada domes 

Sabiedrisko attiecību projektu speciāliste

2010. gads ir otrais sadarbības gads ar Nīderlandes 
fondu KNHM, kurā mums veiksmīgi izdevies īstenot 
iecerētās idejas. Pavasarī mūs pārsteidza 17 projektu 
iesniegumi, kurus izvērtējot tika atbalstīti vienpadsmit. 
Visu vasaru čakli strādāts pie ideju realizācijas — 
organizēta lasīšana bērniem, sagatavots un novada 
svētkos parādīts uzvedums ar baroka laikmeta dzīves 
ainām, izzināti un kopīgā izstādē apvienoti Rundāles 
novada iedzīvotāju brīnumdarbi — vaļasprieku un 
hobiju kolekcijas, atjaunotas kāpņu telpas 
daudzdzīvokļu namos, veikti jumta remonti, ierīkots 
jauns sūknis, kā arī uzstādītas kāpnes un skatu laukums 
gleznainu skatu cienītājiem, makšķerniekiem un 
atpūtniekiem pie Lielupes.
Prieks, ka ideju realizācija aptvērusi visu Rundāles 
novadu. Ļoti gandarī, ka cilvēki ir uzdrošinājušies, 
atraduši kopīgu valodu un apvienojušies sava mērķa 
sasniegšanai — rezultāts ir sanācis patiesi krāšņs.
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem projekta īstenotājiem 
par lielo atdevi ieceru īstenošanā. Tiekamies jau 
nākamgad!

Iepazīti kolekcionēšanas noslēpumi
Ļoti lielu darbu veikuši projekta «Entuziasti» īstenotāji, apzinot novada 
iedzīvotāju vaļaspriekus un amatu prasmes. Viņu apkopotajā mūsu novadnieku 
brīnumdarbu izstādē bija redzams viss, sākot ar tamborētiem un izšūtiem 
mākslas darbiem, adījumiem, pērļu rotām, ādas, koka un metāla darbiem, līdz pat 
mūsu iedzīvotāju radītām gleznām un dažādu priekšmetu kolekcijām. Izstādes 
laikā ikkatram bija iespēja piedalīties daudzveidīgās amatu meistardarbnīcās, 
iepazīt kolekcionēšanas noslēpumus un dalīties pieredzē.

Pašiem sava Raganas laipiņa
Projekta «Svitenes aktīvisti» ietvaros ierīkota dabas taka 
Svitenes muižas parkā un uzbūvēts tiltiņš «Raganas 
laipa» pāri Svitenes upītei, kas savu nosaukumu ieguvis 
pēc senas Svitenes teikas. Tiltiņu uzreiz iecienīja gan 
jaunieši, kas no ciemata dodas uz sportiskām 
aktivitātēm parkā, gan skolas bērni un citi ciemata 
iedzīvotāji, jo tas ir saīsinājis ceļa garumu no ciemata uz 
skolu un parku. Zīmīgi, ka projekta īstenotāji sev par 
pārsteigumu atklājuši, ka gājēju tiltiņš gandrīz šajā pašā 
vietā atradies arī 1920. gadā. Pie Raganas laipiņas var 
izlasīt arī teiku par «Raganiņas» rašanos.

Rundāles novada iedzīvotāju pašu radītie brīnumdarbi un kolekcijas.
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Rundāle

Ar 18. gadsimta šarmu 
Projekta «Galantā gadsimta šarms» rezultātus 
varēja novērtēt ikviens Rundāles novada 
iedzīvotājs, jo projekta ietvaros sagatavotais 
teatralizētais uzvedums «Grāfienes buduāra 
noslēpumi» tika rādīts Rundāles novada svētkos 
2010. gada 5. jūnijā. Par projekta finansējumu 
darināti trīs 18. gadsimta vēsturiskie tērpi, kā arī 
iegādāti aksesuāri, lai teātra izrādi padarītu 
spilgtāku. Gandrīz stundu garajā priekšnesumā 
astoņi lieli un seši mazi galminieki izspēlēja galma 
sadzīves ainas, atklājot grāfienes privātās dzīves 
noslēpumus un pat demonstrējot īstu dueli.

Mazie lasonīši darbojas visu vasaru
Realizējot projektu «BŽ lasonīši», tika domāts, kā jaunajai paaudzei 
ieaudzināt mīlestību pret grāmatu, tāpēc grāmatu lasīšana notika 
visas vasaras garumā. Izlasīto bērni atveidoja zīmējumos un citās 
radošajās aktivitātēs plastikas veidošanas, filcēšanas, piespraudīšu 
gatavošanas darbnīcās. Projekta ietvaros iegādāti divi «Bērnu 
žūrijas» grāmatu komplekti ar jaunajām bērnu grāmatām. Šobrīd 
tās nodotas skolai.

Projekta «BŽ lasonīši» ietvaros visas vasaras garumā 
bērni lasīja grāmatas un radoši darbojās, piemēram, izveidoja filca ziedus.

Projekta «Galantā 
gadsimta šarms» 

ietvaros iestudēts krāšņs 
uzvedums «Grāfienes 

buduāra noslēpumi» — 
kamēr grāfienes vīrs 

devies medībās, viņu 
apciemo slepenais viesis.

Projekta «Galantā gadsimta šarms» ietvaros iestudēts krāšņs uzvedums «Grāfienes buduāra 
noslēpumi» — greizsirdīgais grāfs izsauc baronu uz dueli.

Projekta «Galantā 
gadsimta šarms» 
ietvaros tapa vēsturiski 
precīzi 18. gadsimta tērpi 
izrādei «Grāfienes 
buduāra noslēpumi».

Projekta «Lielupes atpūtnieki» ietvaros 
tapis skatu laukums, kāpnes uz Lielupi un pontonu laipa.

Uzlabota Lielupes krasta pieejamība
Projekts «Lielupes atpūtnieki» realizēts ar vislielāko projekta 
dalībnieku līdzfinansējumu. Ir uzlabota Lielupes krasta 
pieejamība, ierīkots skatu laukums, no kura var raudzīties uz 
gleznaino Lielupes ainavu, sakārtota peldvieta un izbūvētas 
kāpnes, lai piekļūtu peldvietai pa stāvo Lielupes krastu. Padomāts 
par peldēt gribētāju ērtībām, ierīkojot ģērbtuves. Savukārt 
laivotājus priecēs vasarā pieejamā pontonu laipiņa, kas atvieglos 
piestāšanu krastā.



Vārkavas novads atrodas Latvijas dienvidaustrumos. Tas robežojas 
ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadu. Vārkavas novada platība ir 
28 806,7 ha. Administratīvais centrs — Vecvārkava. Novadu 37 km 
garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām Dubna. 
Lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, 
Piliškas, Ančkini. Iedzīvotāju skaits — 2387.

Vārkava

Projekta ideja iedvesmojusi pašvaldību

ŽŪRIJA:
Antra Vilcāne, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Elmārs Sparāns, Vārkavas novada domes izpilddirektors
Anita Ruča, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja
Inta Kivleniece, Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Saieta vietas ierīkošana Piliškās», projekta vadītājs Ainārs Želvis

Pieteiktie projekti — 26
Apstiprinātie projekti — 15
KNHM finansējums — 5000 EUR 
Vārkavas novada domes līdzfinansējums — 5000 EUR
Iedzīvotāju ziedojumi — Ls 775 
Partijas «Vienotība» ziedojums — Ls 400 
Vārkavas pamatskolas līdzfinansējums — Ls 167
SIA «Preiļu santehniķis» ziedojums — Ls 120 
Projektu realizēšanā iesaistīto cilvēku skaits — 156
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no īstenotajiem projektiem, — 2387

Projekta koordinatore Maija Praņevska, 
Vārkavas novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājušajā vasarā mūsu novads paplašinājās: 
diviem pagastiem pievienojās trešais — 
Vārkavas pagasts. Tāpēc 2010. gadā KNHM 
projektu konkursā piedalījās jau visu triju 
Vārkavas novada pagastu iedzīvotāji. Jaunajā 
teritoriālajā vienībā labā slava par KNHM 
projektu jau bija izplatījusies, un pievienotais 
pagasts iesniedza sešus ideju pieteikumus. Par 
šādu iedzīvotāju aktivitāti un iniciatīvu 
jāpasakās pagasta pārvaldes vadītājai Intai 
Kivleniecei, kas iedrošināja vietējos iedzīvotājus 
darboties.
Šogad Vārkavas novads projektā «Sabiedrība ar 
dvēseli» piedalās trešo — pēdējo — gadu. Ir 
cilvēki, kas šajā projektā darbojušies visus trīs 
gadus, daudzi taujā, vai vēl kādreiz būs iespēja 
piedalīties līdzīgā pasākumā. Projekta ideja ir 
iedvesmojusi mūsu pašvaldību, mēs ceram, ka 
projektu būs iespēja turpināt. Šajos trijos gados 
vietējā sabiedrība bija pa īstam sarosījusies, jo 
projekts pavēra iespēju īstenot ļoti 
nepieciešamus darbus, kopumā — 39 idejas.

Piliškās izveidota saieta vieta 
Kļūdami par vienu administratīvu vienību, visi trīs Vārkavas novada pagasti sāka elpot 
vienā ritmā — novada iedzīvotājiem bija aizraujoši iepazīt vienam otru. Ar īpašu 
dzīvesprieku izcēlās Pilišku iedzīvotāji. Piliškiete Janīna Vucāne pašvaldībai bija iznomājusi 
savu māju, kurā vienu dienu nedēļā iedzīvotājus pieņēma domes priekšsēdētāja, deputāti, 
pašvaldības speciālisti un feldšere. Šinī mājā noritēja arī Pilišku saviesīgā un kultūras dzīve. 
Laikam ritot, tika nolemts, ka pieņemšanas un sabiedriskā dzīve jāorganizē pirms dažiem 
gadiem slēgtās Pilišku pasta nodaļas telpās, kas atrodas pašā ciema centrā. Telpām bija 
nepieciešams pamatīgs remonts. Projekts guva atbalstu, tika nojaukta starpsiena, tīrīta 
vecā krāsa, špaktelētas un krāsotas sienas, remontēta grīda, ieklāts linolejs un veikti daudzi 
citi darbi. Darba grupas vadītājs Ainārs Želvis atzina, ka šis darbs nebija viegls. Lai 
iegādātos remontam nepieciešamas lietas, tika ieguldīti personīgie līdzekļi, arī dēļus 
ziedoja darba grupas vadītājs. Protams, atbalsts nāca arī no pašvaldības un vietējā 
uzņēmēja. Grūtības ir pārvarētas, un gandarījums par paveikto ir milzīgs.

Piliškās izveidota saieta vieta. Projekta — uzvarētāja prezentācija.
Vita Želve, Ļubova Šenne, Janīna Vucāne, 
Leonards Šenne, veicot remontu jaunajā Pilišku saieta vietā.
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Vārkava

Kalupes luterāņu baznīcas pārvērtības
Pagājušajā gadā par konkursa uzvarētājiem kļuva vecticībnieku kapsētas 
labiekārtotāji. Uzskata, ka Latgale ir katoļticības zeme, nav izbrīna arī par pareizticīgo 
un vecticībnieku draudzēm, taču luterāņus Latgalē bieži sastapt nevar. Pēc Otrā 
pasaules kara Daugavpils apriņķa Kalupes pagastu sadalīja, tā ziemeļrietumu daļa un 
Līvānu pagasta dienvidaustrumu daļa izveidoja Rožkalnu pagastu, tādēļ luterāņu 
baznīcai joprojām ir tās vēsturiskais nosaukums — Kalupes evaņģēliski luteriskā 
baznīca. Luterāņi, sevišķi no Sēlijas, Rožkalnu pagasta apdzīvotajās vietās — 
Rimicānos un Arendolē — ienāca 19. gs. vidū, te viņi iepirka zemi un apmetās uz dzīvi. 
Kalupes luterāņu baznīcai 2010. gads pagāja jubilejas zīmē — pirms 75 gadiem tai 
likti pamati, un pirms 70 gadiem to iesvētīja. Par godu šiem svētkiem baznīca atkal 
ieguva košu, baltu krāsojumu un dzeltenas logu apmales. Drīzumā uz baznīcu 
aizvīsies arī jauns ceļš, kas taps pārrobežu tūrisma attīstības projekta rezultātā.

Top jauns muzejs 
Muzejs nevar būt garlaicīgs tiem cilvēkiem, kuriem tas veltīts, kuru dzīve, kas pašiem liekas kā zibsnis, ir iegrāmatota un novērtēta.
Līdz 2008. gadam Rožkalnu pagastā darbojās skola. Tā kā skolēnu skaits saruka un valstī valdīja optimizācijas likumi, to slēdza. Palika telpas un 
atmiņas. Neskatoties uz to, ka skola vairs neeksistē, daudziem tā tik un tā ir daļa no sirds un bērnības, tāpēc par godu skolas 100 gadu jubilejai, 
kas būs 2012. gadā, Rimicānos top muzejs — ar šī projekta palīdzību bijušās Rimicānu pamatskolas 2. stāvā ir izremontētas divas telpas, kurās 
būs izvietotas Rimicānu apkaimes novadpētniecības ekspozīcijas, veltītas skolas un pagasta vēsturei. Topošais muzejs papildinās kuplo 
Vārkavas novada muzeju saimi — Vārkavas novadpētniecības muzeju, Vanagu pamatskolas muzeju, Jāņa Vaivoda privāto muzeju Vanagos un 
Logocku māju muzeju Arendolē.

Ar augstspiediena sūkni vīri pošas nomazgāt baznīcas 
ārsienu veco krāsu.

Kalupes luterāņu draudzē ir tikai 56 cilvēki, taču tajā 
atradās rosīgi un uzņēmīgi ļaudis, kas saposa baznīcu, lai 
tā atkal būtu mirdzoši balta.

Svētku dievkalpojuma dalībnieki pie baznīcas. Pirmajā rindā trešais no kreisās mācītājs 
Ēvalds Bērziņš, tālāk draudzes priekšnieks un iniciatīvas grupas vadītājs Agris Soms, 
pašreizējais Kalupes draudzes mācītājs Gunārs Vaniņš; otrajā rindā trešais no kreisās 
Sēlijas iecirkņa prāvests Ainars Spriņģis, blakus Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.

Pie Vārkavas pamatskolas uzcelta «zaļās klases» lapene. Vārkavas ciema centrā, iepretim Vārkavas tautas namam, veca grausta 
vietā tapusi Romantikas saliņa — ar laternām, soliņiem un krāšņiem 
apstādījumiem. Priekšplānā projekta darba grupas vadītāja Lucija Armane.

Vārkava
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Jaunsvirlauka

Par labajiem darbiem 
prieks gan pašiem, gan citiem

Zemgales līdzenumā, rāmi plūstošās Lielupes kreisajā krastā, 
sākot ar seno, vēsturisko Vedgu apmetni, Kukužēnu senkapu 
laukiem, līdztekus Jelgavas—Bauskas ceļam, kas ved uz 
Rundāli, izvietojies Jaunsvirlaukas pagasts. Pēc novadu 
izveides Jaunsvirlaukas pagasts iekļāvās Jelgavas novadā. 
Lai arī Jelgavas novadā nav krāšņu dabas skatu un objektu, 
šeit ir vienkārša, līdzena, bet īpaša Zemgales ainava. 

ŽŪRIJA:
Solveiga Arnīte, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja
Līga Lonerte, biedrības «Attīstības centrs «Iepazīsim sevi»» valdes locekle 
Irita Šteinberga, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes projektu speciāliste
Anita Skubiļina, Jelgavas novada infrastruktūras projektu koordinatore
Eduards Zvirgzds, KNHM fonda pārstāvis

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Lotoss», vadītāja Vija Zīģele

Pieteiktie projekti — 7
Apstiprinātie projekti — 7
KNHM finansējums — 3000 EUR
Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 72
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 3324

Projekta vadītāja 
Inese Cinovska, 
Jelgavas novada 

pašvaldības projektu 
nodaļas speciāliste

Jaunsvirlaukas pagastā konkurss «Iedzīvotāji veido savu 
vidi» norit jau otro gadu. Iesniegtie projekti parāda, ka 
iedzīvotāji spēj pieņemt izaicinājumu, apvienoties, ziedot 
savu laiku un paveikt labus darbus, par kuriem prieks gan 
pašiem, gan citiem. 
Paldies projektu īstenotājiem un KNHM fondam par iespēju!

Kaimiņi pārbūvē gājēju celiņu
Mežciema daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā Nr. 3 un Nr. 5 savieno gājēju celiņi, 
kas ierīkoti pirms 20 gadiem. Māju iedzīvotāji pieņēma lēmumu startēt 
projektā, lai ierīkotu jaunu bruģētu gājēju celiņu. Bet ar vecajām betona 
plāksnēm tika atjaunoti piemājas pamati. Kā atzīst projekta «Lotoss» vadītāja 
Vija Zīģele — tā bija pamatīga akcija!

Pacietības nav trūcis
Tautas lietišķās mākslas studijas «Staļģene» dalībnieces 
Ritas Sidrabas vadībā veica mērķtiecīgu darbu, lai 
pagatavotu Jaunsvirlaukas pagasta vīriešu tautas tērpa 
komplektu. Rokdarbnieces studēja literatūru, pētīja arhīva 
materiālus un nebeidzami daudz pacietības veltīja katram 
izšūtajam, uzaustajam un izstrādātajam darbam.

Līdzās Jaunsvirlaukas 
sieviešu tērpam tagad blakus ir arī vīriešu tērps.

Vecais celiņš 
Liepu ielā 
pirms darbu 
uzsākšanas.

Jauktā kora 
«Svīri» tērpu 

tapšana, pašūti 
sieviešu svārki, 
jakas un šalles, 

bet vīriešiem — 
tauriņi. Pie 

šujmašīnas — 
Vaira  Pīrāga.

Projekta grupa 
«Lotoss» pie 
daudzdzīvokļu 
mājām Liepu 
ielā Nr. 3 un 
Nr. 5 nobruģēja 
gājēju celiņu 
51 m garumā.
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Lielvārde
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Kopā veidot skaistāku, 
sakārtotāku un mīļāku Latviju

Projektu pieņemšanas dienā bērnudārzā bija dzirdama 
strūklakas saspēle ar mūzikas instrumentiem bērnu rokās.

Ideja dibināt Lielvārdes Attīstības fondu radās 
2002. gadā Lielvārdes iedzīvotāju forumā, tas 
dibināts 2004. gadā pēc vietējo uzņēmēju 
iniciatīvas. LAF mērķis ir piesaistīt vietējos 
resursus, lai īstenotu projektus, kas ceļ Lielvārdes 
novada labklājību. Mūsu prioritātes ir bērnu un 

jauniešu izglītība un sociālā labklājība. 
2010. gada oktobrī LAF kopā ar Lielvārdes novada pašvaldību rīkoja 
novada iedzīvotāju forumu, bet novembrī sākās Sorosa fonda atbalstītā 
projekta «Labdarības apmācību programma Lielvārdes novada skolās» 
īstenošana. LAF pārraudzīja Lielvārdes piedalīšanos KNHM projektā 
«Sabiedrība ar dvēseli» 2006., 2007. un 2008. gadā, šogad priecājamies, 
ka projektā piedalās Lielvārdes novada pagasti Lēdmane un Jumprava.

ŽŪRIJA:
Imants Balodis, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Liga Zarina, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintars Laganovskis, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs
Ruta Liepiņa, Jumpravas bērnudārza medmāsa 
Veneranda Trumekalne, Lēdmanes bibliotēkas vadītāja
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«18 dzīvokļu mājas Ozolu ielā 3 kāpņu telpu remonts»,  
vadītājs Mareks Borozkins

Pieteiktie projekti — 10
Apstiprinātie projekti — 8
KNHM finansējums — 5000 EUR (3514 Ls)
Iedzīvotāju līdzfinansējums — 952 Ls
Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 145
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 400

Projektu vadītāja 
Ilze Kreišmane, 

Lielvārdes Attīstības 
fonda projektu direktore

KNHM atbalstītie iedzīvotāju projekti ir kā pērles, kas īstenotas 
ar mīlestību pret savu pilsētu, novadu un sētu un kas kopā 
iezīmē labiekārtotu un pozitīvu vidi. To izjutu gan tad, kad 
projektā «Sabiedrība ar dvēseli» piedalījās Lielvārde, gan šogad, 
Lēdmanei un Jumpravai uzsākot līdzdalību programmā. 
Par lepnumu un gandarījumu, kas izskanēja darba grupām 
demonstrējot savus īstenotos projektus, var tikai priecāties. 
Novēlu mums visiem vēl daudz gadu ar mīlestību radīt pērlītes, 
kas kopā veidos skaistāku, sakārtotāku un mīļāku Latviju.

Priecīgi un lepni par paveikto
Par projekta «Sabiedrība ar dvēseli 2010» uzvarētāju Lēdmanē un 
Jumpravā tika izraudzīts projekts «18 dzīvokļu mājas Ozolu ielā 3 remonts» 
Jumpravā. Darba grupu, kurā iesaistījās visu 18 dzīvokļu pārstāvji, vadīja 
mājas vecākais Mareks Borozkins, praktiski darbu organizēja aktīvā un 
neatlaidīgā mājas iedzīvotāja Zelma Brence. Projekta rezultātā veikts 
remonts trijās kāpņu telpās, nokrāsotas sienas, griesti un trepju laukumi, 
pieliktas jaunas pastkastītes, apgaismojums un pneimatiskās durvju eņģes. 
Apciemojot projekta veicējus, mūs sveica iedzīvotāji, kas bija sajūsmināti 
un lepni par veiktā darba rezultātiem. Bija skaidrs, ka viņi visi ielikuši laiku 
un pūles, lai viņu māja būtu skaistāka un sakoptāka. Jāpiebilst, ka mājas 
iedzīvotāji projektā piedalījās arī ar savu līdzfinansējumu. Jaunās kāpņu 
telpas papildina jau iekopto mājas pagalmu. Apsveicam uzvarētājus!

Franks 
van Bussels 
un Hanss 
van Dords 
Jumpravā 
aplūko, kā 
Ozolu ielā 3 
veikts kāpņu 
telpu remonts.

Lēdmanes 
pamatskolas 

novadpētniecības 
istabā projekta 

vadītāja 
Ruta Eglīte stāsta 

Ilzei Kreišmanei par 
interesantākajām 

Lēdmanes vēstures 
lappusēm.

Jumpravas 
bērnudārzā 

iekšējā gaitenī 
tapusi «Lauku 

sēta», par 
darbiem stāsta 

bērnudārza 
direktore 

Dace Kļava.

Projekta 
«Darām paši» 

dalībnieces — 
skolotājas 

Inese Medne 
un Ilze Cābe.

LIELVĀRDES
Attīstības Fonds



Līvbērze

Projekta ietvaros paveiktais kļūst par tradīciju

Jelgavas novada Līvbērzē dzīvo vairāk nekā 2400 iedzīvotāji un ir divi lielākie 
ciemi — Līvbērzes un Vārpas. Pagastā ir divas skolas, kultūras nams, 
bibliotēka, sabiedrības informācijas pieejas punkts, divi dienas centri un 
veselības centrs. KNHM projektā Līvbērze piedalās trešo reizi. Trīs gadu laikā 
ir realizēti 35 projekti, saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības, veikta atpūtas 
vietu labiekārtošana, organizēti pasākumi, par ko mums ir liels gandarījums. 

Projekts «Bērnu nometne Vārpā», kas tika realizēts pirms 3 gadiem, jau kļuvis par tradīciju. Ik 
vasaru nedēļas garumā bērni gan no Vārpas ciema, gan tuvējās apkārtnes pulcējas nometnē 
«Stropiņš». Būsim priecīgi, ja nākotnē sadarbību ar KNHM fondu varēsim turpināt.

ŽŪRIJA:
Aivars Zeimuls, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītājs 
Liene Feldmane, Latvijas Lauku konsultāciju centra Valsts lauku tīkla sekretariāta vadītāja 
Eduards Zvirgzds, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Izziņas, veselības, sporta un tūrisma meža taka», vadītāja Inga Jansone

Pieteiktie projekti — 8
Apstiprinātie projekti — 5
KNHM finansējums — Ls 1758,25
Līdzfinansējums — Ls 2117,97
Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 35
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 3500

Projektu vadītāja 
Ilze Vītola, 

Jelgavas novada deputāte, 
Jelgavas novada sociālā dienesta 

vadītājas vietniece

Projektu pieteikumu skaits 2010. gadā 
būtu bijis lielāks, ja iniciatīvu grupām būtu 
jānodrošina līdzfinansējums ne vairāk kā 
25% apmērā. 
Grupa, kas realizēja projektu «Saglabāsim 
siltumu», piedalījās arī LEADER projektā un 
ieguva finansējumu kāpņutelpas 
kosmētiskajam remontam. Savukārt 
projekts «Izziņas, veselības, sporta un 
tūrisma meža taka», šī gada uzvarētājs, 
kļuvis par ilglaicīgu. Jau tagad panākta 
vienošanās par sponsorējumu norādes un 
apraksta veidošanai. Nākotnē šī projekta 
dalībnieki plāno meža taku papildināt un 
padarīt vēl interesantāku. Bet salabotais 
Līvbērzes kapličas jumts tagad labi iederas 
kopējā ansamblī ar Līvbērzes baznīcu. 
Dalība projektos dod gandarījumu pašiem 
un rosina citus iedzīvotājus izmantot 
iespējas savu dzīves apstākļu uzlabošanai.

Meža taka atpūtai un izziņai
Par uzvarētāju tika atzīts projekts «Izziņas, 
veselības, sporta un tūrisma meža taka». Tā laikā 
tika paredzēts izveidot meža taku netālu no 
Aizupes pamatskolas, kurai ir gan ekoloģijas 
skolas statuss, gan zaļais karogs. Meža taka ir 
paredzēta kājāmgājējiem un riteņbraucējiem. 
Svarīgi, ka pa to var pārvietoties cilvēki ar īpašām 
vajadzībām. Ir paredzēts izveidot vairākas atpūtas 
vietas, ugunskura un piknika vietu. Īpašas norādes 
ir izvietotas pie atsevišķiem kokiem un augiem. 
Šī projekta mērķis — lai ikviens apmeklētājs var 
aktīvi, brīvi atpūsties, iepazīstot mežu.

Zīmes uzstādīšana «Izziņas, veselības, sporta 
un tūrisma meža takā».

Šogad projekta 
ietvaros salabots 
Līvbērzes kapličas 
jumts.

Projekta «Tavai veselība» ietvaros Līvbērzes 
vidusskolas ēdnīcas priekštelpā veikts 
remonts un uzliktas izlietnes.

Projekts 
«Kaimiņu 
vienotībā 

spēks». Trepju 
margas krāso 

Valentīna Dovgaja.
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Vaiņode

Patīkami ikdienā redzēt sava darba augļus

VAIŅODES NOVADS
Vaiņodes novads atrodas Kurzemē, Lietuvas pierobežā. Novadā apvienojušies 
Embūtes un Vaiņodes pagasti. Kopējā platība ir 34396,2 ha. Administratīvais 
centrs — Vaiņode. Novadā dzīvo 2935 iedzīvotāji. Projektu konkurss ar KNHM 
finansējumu novadā izsludināts pirmo reizi.

ŽŪRIJA:
Visvaldis Jansons, Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs
Zigmunds Mickus, Sporta skolas skolotājs, treneris, novada domes deputāts
Oskars Zvejs, Vaiņodes novada domes projektu vadītājs
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Bērnu veselībai un fiziskai attīstībai», vadītāja Indra Pīlagere

Pieteiktie projekti — 11   
Apstiprinātie projekti — 7   
Realizētie projekti — 5 
KNHM finansējums — 5000 EUR
Iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 230 
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 111 
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētajiem projektiem, — 1500

Projektu vadītājs 
Oskars Zvejs, 

Vaiņodes novada domes 
projektu vadītājs

Šis mums bija pirmais sadarbības gads ar KNHM. 
Atsaucība bija pietiekoši liela, saņēmām 11 pieteikumus, 
no kuriem atbalstījām 7. Diemžēl divi projekti palika idejas 
līmenī. Grupu vadītājiem šī bija lieliska pieredze projektu 
vadīšanā, jo finansējuma saņemšana, bez šaubām, ir 
priecīgs notikums, bet uzliek arī daudzus pienākumus. 
Projektu grupās dalībnieki atzīst, ka ir patīkami ikdienā 
redzēt sava darba augļus, un viņi ir gatavi arī turpmāk 
pašu spēkiem labiekārtot apkārtējo vidi.
Grupā «Čaklie kaimiņi» apvienojās divu blakus esošu 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kas sakārtoja māju 
pagalmus, ierīkoja drenāžu lietus ūdens novadīšanai, 
izveidoja autostāvvietu, kā arī atjaunoja soliņus pie 
ārdurvīm. 
Iedzīvotāju grupa «Pieturiņa» uzbūvēja autobusu 
pieturas nojumi. Savukārt Embūtē uzstādīts apkures 
katls un sakārtota apkures sistēma angārā Vībiņu ciemā, 
kur notiek sporta un kultūras pasākumi un kur vairākus 
gadus nebija apkures. Bet Vībiņu ciema Uzvaras ielas 6. 
mājas iedzīvotāji uzbūvēja rotaļu ierīci bērniem.

Bērniem ir tik atsaucīgi vecāki!
Bērnudārza «Zīlīte» darbinieki un bērnu vecāki apvienojās grupā «Bērnu veselībai 
un fiziskai attīstībai», lai kopīgiem spēkiem papildinātu bērnu pastaigu laukumu 
ar elementiem rotaļām un fiziskām aktivitātēm: rotaļu auto, kuģi, šūpolēm un 
laipiņām līdzsvara sajūtas attīstīšanai. Grupas vadītāja Indra Pīlagere ir gandarīta 
par paveikto un priecājas, ka bērniem ir tik atsaucīgi vecāki.

Žūrijas dalībnieki 
Oskars Zvejs un PII 
«Zīlīte» un grupas 
«Bērnu veselībai un 
fiziskai attīstībai» 
vadītāja Indra Pīlagere 
bērnudārza «Zīlīte» 
pagalmā priecājas par 
jauno rotaļu auto.

Iedzīvotāju grupa «Pieturiņa» 
uzbūvēja autobusu pieturas 
nojumi, kurā tagad autobusu 
var gaidīt gan skolēni, gan 
visi pārējie iedzīvotāji. 
Par darba kvalitāti ir 
pārliecinājies šīs idejas 
autors un grupas vadītājs 
Ģirts Jonušs.

Rotaļu elements pie mājas Uzvaras ielā 6 Vībiņos 
ir vienkāršs un daudzfunkcionāls.

Paplašinātajā pagalmā 
pat tūlīt pēc lietus peļķes 
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Vārve
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Labi iesākto vēlamies turpināt!

Vārves un Ziru pagasti ir draudzīgi kaimiņi Ventas upes kreisajā 
krastā un projektā piedalās kā pagastu apvienība. Lai arī neliels 
(15380 ha, iedzīvotāju skaits — 592), Ziru pagasts aktīvi iesaistās 
projektos. Ziru pagastā 2010. gadā ir renovēta pagasta pārvaldes 
ēka, kas reizē ir arī kultūras un sabiedriskās dzīves centrs. Tajā 
atrodas pagasta bibliotēka, aktu zāle un rotaļistaba bērniem. 

Vārves pagasts ir lielāks (125544 ha, iedzīvotāju skaits — 2108). Pagastā darbojas 
pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks», kurai 2010. gadā tika atvērta filiāle Vārvē, Zūru 
pamatskola, divi jauniešu centri — «Ligzda» Vārves ciematā un «Tīne» Zūru ciematā, 
ir doktorāts. Zūru ciematā izremontētajās angāra telpās Vārves pagasta iedzīvotāji 
pulcējas uz kultūras pasākumiem.

ŽŪRIJA:
Anželika Brālīte, Vārves pagasta pārvaldes vadītāja
Senita Pilupa, Ziru pagasta tehniskā darbiniece
Ginta Roderte, Ventspils novada projektu vadīšanas speciāliste
Daiga Cekule, Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja
Niko Opdams, KNHM fonda pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Mēs — par bērniem», projekta vadītājs Ēriks Ruņģevics

Pieteiktie projekti — 14 
Apstiprinātie projekti — 5 
KNHM finansējums — 3000 EUR
Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējums — 2000 EUR
Projekta realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 36
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētajiem projektiem, — 2500

Vārves un Ziru pagastu iedzīvotāji KNHM rīkotajā 
projektu konkursā piedalījās otro gadu. Žēl, ka 
šogad ideju konkursam nebija užavniekiem, bet 
viņi sola sasparoties 2011. gadā. Tagad Vārves 
ciemata centrā ir jauni asfaltēti celiņi, Zūru 
pamatskolā ir jauns rotaļlaukums un rotaļu iekārtas. 
Arī zirenieki darbojās čakli — turpināja labiekārtot 
parku, sakārtoja pagasta pārvaldes apkārtni, 
daudzdzīvokļu māju «Tērces» iedzīvotāji atjaunoja 
apgaismojumu kāpņu telpās. Šogad strādāt bija 
vieglāk, jo iedzīvotājiem jau bija pieredze. 
Sadarbība kļuvusi daudzpusīgāka un dvēseliskāka. 
Un mums ir idejas un iestrādes 2011. gadam!
Paldies Ventspils novada domei par 
līdzfinansējumu, Vārves un Ziru pagastu pārvalžu 
vadītājām un žūrijas dalībniekiem par ieguldīto 
darbu! Ceru uz sadarbību arī projekta darbības 
trešajā gadā!

«Mēs — par bērniem»
Iedzīvotāju grupa «Kaimiņi» Vārves pagasta Ventavas ciematā pie daudzdzīvokļu 
mājas Ventas ielā 7 izveidoja skaistu rotaļlaukumu bērniem. Pamatdarbi tika 
veikti brīvdienās, kad varēja piedalīties projekta dalībnieku lielākā daļa. 
Pamatīgs darbs paveikts vietas sagatavošanai, jo bija jāizzāģē koki, jāizrok 
saknes, jāattīra laukums un jāizrok bedre galvenās konstrukcijas uzstādīšanai. Ir 
izveidots arī žogs, lai laukums būtu norobežots no ceļa, salabotas un nokrāsotas 
vecās šūpoles un kāpelējamais režģis, uzstādītas jaunās konstrukcijas. Kopā ar 
pieaugušiem strādāja arī bērni, kuri tagad zina — katram darbam ir vērtība, un 
tas ir saudzējams.

Kristīne Dane, 
KNHM projektu 

koordinatore Vārves, Ziru 
un Užavas pagastos

Šī gada uzvarētāju — iedzīvotāju grupas «Kaimiņi» — veikums: bērnu 
rotaļlaukums Ventavas ciematā Vārves pagastā. Tiek krāsota riteņu novietne un jaunie soliņi pie 

Ziru pagasta pārvaldes ēkas.

Strādā mazi un lieli, 
lai atjaunotu celiņu segumu Vārves ciematā.



Vecpiebalga

Sprīdīša ceļš pie Laimes mātes

Vecpiebalga allaž saistās ar baltām ūdensrozēm, ratiņu 
dreimaņiem, «Mērnieku laiku» Ķenci un Skalbes Balto kaķīti. 
Vecpiebalga piedāvā baudīt tās kultūrvēsturisko mantojumu 
un piedalīties šodienas aktivitātēs. Viena no aktivitātēm triju 
gadu garumā — sadarbība ar Nīderlandes fondu KNHM, kas 
rosināja iedzīvotājus pašiem uzlabot savu dzīves vidi.

ŽŪRIJA:
Aldis Glāzers, Vecpiebalgas pagasta uzņēmējs
Hugo Duksis, Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors
Andrejs Grīnfelds, pagasta iedzīvotājs
Sanita Breikša, Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu vadītāja
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Saulaina klase pirmklasniekiem», vadītāja Agita Šulca

Pieteiktie projekti — 9   
Apstiprinātie projekti — 6   
KNHM finansējums — Ls 1753,50
Kopējais līdzfinansējums — Ls 2145,85, tai skaitā:

iedzīvotāju līdzfinansējums — Ls 914,25 
Vecpiebalgas vidusskolas finansējums Ls — 880,58 
VPMA «Orisāre» līdzfinansējums — Ls 351,02

Projektu īstenošanā iesaistīto cilvēku skaits — 68 
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētiem projektiem, — 3000

Projekta vadītāja 
Daiga Šatrovska, 

Vecpiebalgas vidusskolas 
skolotāja

Šis Vecpiebalgas pagasta ļaudīm bija trešais un pēdējais 
sadarbības gads ar KNHM. Triju gadu garumā īstenoti 
36 sapņi, bet galvenais — esam pakāpušies pa dzīves 
skolas trepītēm. Ja pirmajā sadarbības gadā tikai 
mācījāmies uzdrošināties veidot darba grupas, iemēģināt 
rokas projektu rakstīšanā, otrajā — droši pastāvēt par 
savām idejām, sadarboties, tad šogad pratām arī dalīties, 
un 5 projektu vietā varējām realizēt 6. 
Šogad uz Vecpiebalgas bērnudārzu nu dodamies pa glīti 
nobruģētu celiņu, pirmsskolas audzēkņi sporta 
nodarbībās izmanto krietni papildināto materiālo bāzi, 
1. klases skolēni zinības apgūst saulainā, izremontētā 
klasē, audēju kopas sievas pēc arhīva materiāliem 
apzinājušas Piebalgas sieviešu ziemas tautastērpus un 
darinājušas divus to variantus, «Kalna Kaibēnos» 
turpināta muzeja dārza atjaunošana, un pagalma daļā nu 
slejas vēsturiskā izskatā uzbūvēta sēta, bet «Niedrīšu» 
saimnieki atpūtniekus un makšķerniekus uzņem jaukā 
guļbaļķu lapenē. 
Paldies Vecpiebalgā allaž mīļi gaidītam draugam 
Niko Opdamam par pacietību, ieinteresētību, paldies 
darba grupu vadītājām, profesionālajai žūrijai. Paldies 
fondam KNHM par iespēju sapņus pārvērst realitātē!

Vecpiebalgas pirmās klases skolēni 
mācās saulainā klasē
Klases telpa, kurā šogad mācības uzsāka 1. klases skolēni, kārtīgu remontu 
nebija piedzīvojusi kopš skolas ēkas uzcelšanas pirms 25 gadiem. Vecāki un 
pirmās klases audzinātāja Anita Jurgena projekta vadītājas Agitas Šulcas 
vadībā nolēma telpu veidot gaišāku un mājīgāku. Pateicoties Vecpiebalgas 
vidusskolas direktores Marijas Supes un vecāku materiālam, sirds un darba 
ieguldījumam, rezultāts ir jaukāks par izsapņoto. Lai pirmklasniekiem viegls 
Sprīdīša ceļš pie Laimes mātes!
Turklāt vecāku darbošanās brīvajās dienās paglāba ēku no lieliem uguns 
postījumiem. Negaisa laikā ēkas jumtā iespēra zibens. Cilvēku ātra reakcija un 
bezbailīga rīcība novērsa uguns nelaimi.

1. septembris «Saulainajā klasē».

Veikums «Kalna Kaibēnos» 
2010. gada vasarā — vēsturiskajā izskatā izbūvētā sēta.

«Niedrīšu» saimnieki atpūtniekus un makšķerniekus tagad 
uzņems guļbaļķu lapenē ar kamīnu. 
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Zlēkas

Domāts — darīts!

Zlēku un Usmas pagasti, kā arī Piltenes pilsēta atrodas 
skaisto Kurzemes mežu ielokā. Mēs varam lepoties ar 
sakārtotiem pagastu centriem, interesantām atpūtas 
vietām, darbīgiem iedzīvotājiem. KNHM fonda finansētajā 
projektu konkursā «Domāts — darīts!» piedalījāmies 
pirmo reizi.

ŽŪRIJA:
Daiga Cekule, žūrijas priekšsēdētāja, Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja
Inita Griķe, Piltenes pilsētas bērnudārza «Taurenītis» vadītāja
Anželika Brālīte, Vārves pagasta pārvaldes vadītāja
Gendrihs Šķesters, Usmas pagasta pārvaldes vadītājs
Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā

APBALVOTAIS PROJEKTS:
«Sapnis par krāsām», vadītāja Inguna Štrausa-Zarāne

Iesniegtie projekti — 12
Atbalstītie projekti — 5 
KNHM finansējums — 5000 EUR
Projektu realizācijā iesaistīto cilvēku skaits — 73
Cilvēku skaits, kas gūst labumu no realizētajiem projektiem, — 2657

Projekta vadītāja 
Astra Inga Fabriciusa, 

Zlēku pamatskolas 
skolotāja

Nīderlandes projektu konkursā startējām pirmo gadu. 
Projektu konkurss «Domāts — darīts!» attaisnojās, un tā 
rezultāti bija pārsteidzoši spoži. Visi pieci projekti ir pelnījuši 
uzslavu. Piltenes pilsētas bērnudārzā «Taurenītis» izveidots 
košs rotaļu laukums. Usmas tautas nama telpās veikts 
sengaidītais remonts. Zlēku pagastā iepriecina atjaunotais 
tiltiņš pāri Dzirnavu upītei, tam pilnībā nomainīts dēļu 
segums, pie tiltiņa izveidots atpūtas laukums ar galdu un 
soliņiem. Vēl Zlēku pagastā iekārtots bērnu rotaļu laukums 
pie daudzdzīvokļu mājām. Bet Zlēku evaņģēliski luteriskā 
baznīca tagad lepojas ar saremontēto baznīcas zvanu torņa 
kāpņu un stāvu grīdas segumu, te ievilkta elektrība. Pirms 
tam, lai palūkoties uz Zlēkām no putna lidojuma, tūristi tornī 
kāpa ar sveci rokās.
Ar nepacietību tiek gaidīts nākošais gads, kad, iespējams, 
izdosies izveidot pasākumu zāli bibliotēkā un paveikt vēl 
daudzus labus darbus.

Paldies par iespēju 
piepildīt «Sapni par krāsām»!
Inguna Štrausa-Zarāne: «Ziņa par iespēju piedalīties KNHM projektā mūs ļoti 
iepriecināja, jo bija pilnībā skaidrs — ja gūsim atbalstu, veiksim remontu 
Usmas tautas nama telpās. Tā vasarā, jaukā kompānijā, mūzikai skanot, 
putekļiem klāti, ar baltām emulsijas pilītēm uz deguna un krāsu pleķīšiem uz 
apģērba, īstenojām mūsu «Sapni par krāsām». Aizdrīvējām sienās plaisas, 
atjaunojām sienu un durvju krāsojumu zālē, koridorā, skatuves un foajē telpās, 
izremontējām tualetes telpu, taču vislielākais prieks par pašu darinātajiem 
logu un skatuves aizkariem, kā arī krāšņajiem ziedu motīviem.

Trošu tiltiņš pāri Dzirnavu upītei pēc daudzām vētrām, lietiem 
un plūdiem bija kritiskā stāvoklī. Tagad ceļš pāri atjaunotajam 
tiltam pārupes iedzīvotājiem ir īsākais, lai nokļūtu skolā, darbā, 
veikalā, to izmanto arī atpūtnieki un makšķernieki.

Piltenes mazuļiem 
pirmsskolas izglītības 
iestādē «Taurenītis» 
izveidots mūsdienīgs, 
bērniem drošs un 
videi draudzīgs 
aktīvās atpūtas 
rotaļu laukums. 
Prieks ir visiem!

Veikts remonts 
Usmas tautas nama 
telpās. Lielākais 
prieks par pašu 
darinātajiem 
aizkariem.
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Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta 
vadītājs

Cilvēku skaits 
darba grupā

ĀDAŽI
Trīs krāsas, septiņas notis Iedzīvotāju grupa «Radošu speciālistu grupa», Ādažu novada Ādažu ciems Līga Ermansone 8
Jauniešu kora «Mundus» skatuves tērpu šūšana Iedzīvotāju grupa «Jauniešu koris «Mundus»», Ādažu novada Ādažu ciems Ieva Blumberga-Skudra 10
Tropu māja Iedzīvotāju grupa «Audzītes», Ādažu novada Ādažu ciems Linda Cintiņa 8
Foto arhīva «Ādaži, Ādažu cilvēki» veidošana Iedzīvotāju grupa «Ādažu 1. fotogrupa», Ādažu novada Ādažu ciems Diāna Taube 10
Bērnu priekam Iedzīvotāju grupa «Podnieku kaimiņi», Ādažu novada Podnieku ciems Ernests Dreimanis 35
Sportiskai Kadagai Iedzīvotāju grupa «PROGRESSIO», Ādažu novada Kadagas ciems Inga Skrauce 12
Atpūtai un sportam Iedzīvotāju grupa «Baltezera Fani», Ādažu novada Baltezera ciems Gundega Miglava 16
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa iekārtošana Ādažu centrā Biedrība «Ādažu Brīvā Valdorfa skola», Ādažu novada Ādažu ciems Jānis Zvejnieks 8
Jaunbērziņu mājas labiekārtošana Iedzīvotāju grupa «Mēs Jaunbērziņiem», Ādažu novada Jaunbērziņi Andris Taube 12
Draudzīgi Videi! Iedzīvotāju grupa «Atmodas», Ādažu novada Kadagas ciems Andrejs Petskojs 10
Kopā mēs varam Iedzīvotāju grupa «Vīri kā ozoli», Ādažu novada Ādažu ciems Juris Brīnums 8

CĒSIS
Nekustamā īpašuma Smilgas labiekārtošana Domubiedru grupa par sakoptu pagastu, Priekuļu novada Mārsnēni, Smilgas Līgonis Ludzenieks 10
Rokas darba nebijās Mārsnēnu rokdarbnieces, Priekuļu novada Mārsnēni Ingrīda Zilgalve 10
Nevis vienatnē, bet kopā Sadarbība, Priekuļu novada Mārsnēni Māris Dvinskis 8
Auto stāvlaukuma «Vārpas-1» ierīkošana Vārpu mājas pašpārvalde, Priekuļu novada Veselava, Vārpas Ēvalds Krieviņš 6
Tautisko tradīciju stiprināšana Priekuļu novadā Biedrība «Sieviešu atbalsta izglītības un kultūras centrs IEVA», Priekuļu novada 

Veselavas pagasts
Andra Seredina 16

Jēkabi — Maizes diena Āraišu vējdzirnavās un apkārtnē Seno tradīciju glabātāju un atjaunotāju grupa, Amatas novada Drabešu pagasts Vineta Cipe 13
Suvenīri Skujenei Dvēseles darbi, Amatas novada Skujenes pagasts Sandra Slavišena-Dorša 5
Bērnu stūrīša ierīkošana Nītaures pagasta bibliotēkā Nītaures pagasta sabiedrības integrācijai, Amatas novada Nītaures pagasts Maira Prikule 6
Dārzs kā pateicība Nītaures evaņģēliski luteriskā draudze, Amatas novada Nītaures pagasts Ilona Andrēviča 10
Peldvietas labiekārtošana Ģikšu ciematā pie Putnu dīķa Ģikšu ciema iedzīvotāji, Amatas novada Amatas pagasts, Ģikši Elita Eglīte 5
Bērnu spēļu laukuma modernizēšana Vārpās «Vārpu» māmiņas, Līgatnes novada Līgatnes pagasts, Augšlīgatnes ciems, Vārpas Kristīne Vusika 8
Amatnieku/mākslinieku darbnīcu labiekārtošana Radošā apvienība «Alu amatnieki», Līgatnes novada Līgatne Agnese Laudere 7

GLŪDA
Ēkas fasādes renovācija Skolas ielas 12 iedzīvotāji, Nākotnes ciems Aleksejs Kuzņecovs 8
Kāpņu telpas remonts Iedzīvotāju grupa «Nākotne», Nākotnes ciems Valērijs Kononovičs 5
Mēs Nākotnei Iedzīvotāju grupa «Mēs Nākotnei», Nākotnes ciems Jolanta Kalniņa 5
Energoefektivitātes paaugstināšana labākai mājas apsaimniekošanai! Iedzīvotāju grupa «Kaimiņi par kopīgu nākotni nākotnē!», Nākotnes ciems Dace Strautkalne 5
Kāpņu telpa — mūsu vizītkarte! Iedzīvotāju grupa «Kaimiņi», Nākotnes ciems Mairita Pauliņa 7
Jumta remonts daudzdzīvokļu mājai Dārza ielā 9 Iedzīvotāju grupa «Dārza ielas 9 aktīvisti», Nākotnes ciems Ilmārs Lapiņš 16
Celsim savu dzīves kvalitāti un labklājību — sakopjot dzīves vietu Iedzīvotāju grupa «Dārziņi», Nākotnes ciems Daiga Sīle 8
Dzelzceļa ēkas Nr. 1a jumta remonts Iedzīvotāju grupa «Māsiņa 1A», Glūdas ciems Nadežda Miķīte 10
Jauns jumts un durvis Pīlādžos Iedzīvotāju grupa «Mēs no Pīlādžiem», Dorupes ciems Jeļena Fjodorova 11
Bērnu priekam! Iedzīvotāju grupa «Vecāki», Dorupes ciems Dace Jakušonoka 8
Dzīvosim tīrā un skaistā vidē! Upes ielas 16 iedzīvotāji, Zemgales ciems Leokādija Petkuna 12
Rūpēsimies par tīrību un skaistumu!!! Upes ielas 16 iedzīvotāji, Zemgales ciems Biruta Ivaškēvica 8
Dzīvosim skaistā un sakoptā vidē! Upes ielas 14 iedzīvotāji, Zemgales ciems Aina Ļuta 8

JAUNPILS
Nāc dejot! Līnijdeju grupa «Vēlziedes», Jaunpils Austra Sipeniece 14
Sporto droši Pensionāru apvienība «Jaunpils», Jaunpils Inta Krūmiņa 13
Bērnu rotaļlaukuma izveide Dienas centra «Zemenīte» bērnu vecāki, Jaunpils Agita Trokša 11
Atpūtas laukuma iekārtošana Iedzīvotāju grupa «Optimisti», Jaunpils Raivo Altenburgs 11
Novadpētniecības istabas iekārtošana Viesatās Biedrība «Kamene», Viesatas Sandra Šteina 12
Jaunpils baznīcas priekštelpas un ieejas celiņa labiekārtošana Jaunpils evanģēliski luteriskā draudze, Jaunpils Mārtiņš Ķergalvis 11
Bērnības šūpoles Iedzīvotāju grupa «Lai top!», Jaunpils Dzirkstīte Muceniece 12
Es jau gribu mācīties Iedzīvotāju grupa «Bērnu estētikas skoliņa», Jaunpils Andra Ķergalve 10
Volejbola un vingrošanas laukuma izveide Jaunpilī Biedrība «Levestes spicie», Jaunpils Artūrs Mokanu 12
BUBJ Iedzīvotāju grupa «Brīvprātīgie ugunsdzēsēji», Jaunpils Māris Lagzdiņš 10

KRĀSLAVA
Gājēju ietves atjaunošana — solis uz labklājību Iedzīvotāju grupa «Aktīvie Kaimiņi», Krāslava Gunta Čižika 10
Aušanas darbnīcas «Indra» teritorijas labiekārtošana Iedzīvotāju grupa «Aušanas darbnīca «Indra»», Krāslava Olga Jokste 10
Oāze pie Spietiem Daudzdzīvokļu māju līderu grupa «Dzirksteles», Krāslava Vera Bīriņa 16
Augstkalnes sporta laukums Jauniešu grupa «Saulriets», Krāslava Jegors Gončarovs 11
Veidosim glītu vidi ap savu skolu! Iedzīvotāju grupa «Aulejieši» Ingrīda Vanaga 18
Bērnu rotaļu laukums Skaistā Iedzīvotāju grupa «Darbarūķi», Skaista Iveta Leikuma 17
Labierīcību renovācija Krāslavas Svētā kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīcā

Iedzīvotāju grupa «Savai baznīcai un cilvēkiem!», Krāslava Jeļena Japiņa 14

Atpūtas laukuma labiekārtošana Kombuļos Iedzīvotāju grupa «Mēs — Kombuļiem», Kombuļi Tatjana Ļaksa 11
Vide brīvai attīstībai bērniem ar mācīšanās traucējumiem Krāslavas BSRC «Mūsmājas» darbinieki un jaunieši Inta Bohāne 15
Matulišķu alejas atjaunošana Iedzīvotāju grupa «Kaplavas zaļā iniciatīva», Kaplava Ilze Stabulniece 28
Ziedošā Piedruja Iedzīvotāju grupa «Daugavieši» Zita Lukša 10
Krāslavas Varavīksnes sākumskolas teritorijas ārējā apgaismojuma renovācija Iedzīvotāju grupa «Varavīksnes vidusskolas entuziasti», Krāslava Igors Markušenoks 26
Nožogojuma ierīkošana pie sporta laukumiem Krāslavas pils parka teritorijā Sporta klubs «Krāslava», Krāslava Andris Rukmans 13
Bērnu rotaļu laukums Kalniešu ciemata Bērzu ielā Kalniešu ciemata Bērzu ielas iedzīvotāju grupa, Kalnieši Uļjana Osadčaja 15
Biedrība «Ūdrīši» — savas draudzes labklājībai Biedrība «Ūdrīši», Krāslava Irēna Neverovska 7
Veidosim sakoptu, veselīgu vidi Skuķu aprūpes centrā Skuķu aprūpes centra darbinieki un iemītnieki, Krāslava Ināra Plutjakova 11
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sporta laukuma labiekārtošana «Krāslavas Valsts ģimnāzijas atbalstītāji — 11.d klase», Krāslava Ilga Stikute 10
Krāslavas pamatskolas Goda siena «Tu esi mūsu lepnums!» Iedzīvotāju grupa «Krāslavas pamatskola», Krāslava Skaidrīte Gasperoviča 10
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LIMBAŽI

Rotaļlaukuma «Pepija Garzeķe» izveide Stacijas ielas 20, Pasta iela 19, Jaunā iela 19a un 21 iedzīvotāju grupa, Limbaži Anita Stankeviča 12
Rotaļlaukuma izveide Valmieras ielā 13 Iedzīvotāju grupa «Valmierielas aktīvisti», Limbaži Aivars Altenburgs 10
Rotaļlaukums savā pagalmā jeb «Zem bērziem — pirāti!» Iedzīvotāju grupa «Mēs par pirātiem!», Limbaži Evita Ustinova 10
Veido vidi Jaunā iela 19 Limbažos, dzīvokļu īpašnieku un īrnieku grupa, Limbaži Kristiāna Dzenža 13
Sakārtota vide — sakārtota dvēsele Limbažu baptistu draudze, Limbaži Ilze Ozola 36
Mēs savai mājai Iedzīvotāju grupa «Čaklie Ievnieki», Limbaži Jurģis Maniķis 10
Krāsojam! Iedzīvotāju grupa «Cēsnieki», Limbaži Inese Skrabe 10
Nāc pulkā! Iedzīvotāju grupa «Filca aktīvisti», Limbaži Uldis Jonelis 10
Atrodi prieku kustībā Iedzīvotāju grupa «Kopīgas intereses vieno!», Limbaži Olita Landsmane 10
Otrā elpa Iedzīvotāju grupa «Savs pagalms», Limbaži Voldemārs Kalniņš 11
Gājēju ietve bez bedrēm Iedzīvotāju grupa «Vienoti labākai rītdienai!», Limbaži Ilze Putniņa 30
Limbažu šaha vasara 2010 Iedzīvotāju grupa «Šahs», Limbaži Jānis Plitnieks 10
Mēs Limbažiem — Jūras ielas svētki Jūras ielas iedzīvotāju, iestāžu vadītāju, muzikantu grupa, Limbaži Rinalds Zariņš 16
Limbažnieki — aktīvi un līdzdarboties gatavi Straptautiskajā 
Muzeju naktī ar devīzi «Par tīru pasauli!»

Muzeja draugu grupa, Limbaži Ieva Leimane 54

Filca svētki Biedrība «Limbažu filcs», Limbaži Dace Lāce 15
Ceļā uz Skolēnu Dziesmu svētkiem Dziesmā ir spēks, Limbaži Liene Vildere 10
Kopā mēs esam stiprāki Limbažu Diabēta biedrība, Limbaži Helga Kudule 10
Cauri gadsimtiem Tautas lietišķās mākslas studija «Dzilna», Limbaži Māra Eglīte 10

MĀLPILS
Mergupes krasti Biedrība «Mālpils zivīm», Mālpils Kārlis Lejnieks 7
Mājas labiekārtošana Iniciatīvas grupa «Krasta 1», Mālpils Ligita Miltiņa 9
Mēs — «Sienāzīšiem» PII vecāku grupa, Mālpils Māris Tilibs 8
Vasaras klase Iniciatīvas grupa «Vasaras klase», Mālpils Daiga Frīdberga 7
Keramikas studijas attīstība Keramikas studija «Māl-pils», Mālpils Guna Petrevica 11
Karoga masts un ugunskura vieta — skolas dominante Iniciatīvas grupa «Skola», Mālpils Ausma Čīma 7
Mālpils kapsētas vecās kapličas tehniskā stāvokļa uzlabošana Iniciatīvas grupa «Par sakoptu kapsētu», Mālpils Juris Lielmežs 7
Tērpi dejotājiem Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Kniediņš», Mālpils Lija Preiss 19
Gaisma un miers skolā Mālpils vidusskolas skolēnu parlaments, Sidgunda Ingrīda Kajaka 10
Bērnības varavīksne PII vecāku grupa, Mālpils Ineta Līdemane 10
Saules vārti Mālpils novada folkloras kopa, Mālpils Andris Kapusts 21
Sakopta vide Sidgundas bērniem Sidgundas iedzīvotāju iniciatīvas grupa, Sidgunda Olga Volosatova 9

OGRE
Mūsu dievnama pagalms Iedzīvotāju grupa «Mēs», Suntaži Ārija Bogdanova 10
Gulbīšu dīķis — Suntažu vizītkarte Dabas draugu grupa, Suntaži Dzidra Sproģe 5
Madaru iela — droša un skaista Iedzīvotāju grupa «Madaras», Madliena Santa Laurinoviča 8
Abzes laipa Biedrība «Suntalniece», Suntaži Mudīte Barkāne 15
Gaišākas dienas mūsu senioriem Iedzīvotāju grupa «Māja 2», Suntaži Guna Ventere 5
Jaunas durvis — dāvana mūsu mājai 30 gadu jubilejā Iedzīvotāju grupa «Savas mājas patrioti», Madliena Ramona Ļeščišina 32
Lai mājas acis nebūtu skumjas Iedzīvotāju grupa «Mūsmājas», Ķeipene Liene Vaļeika 6
Vesels un dzīvespriecīgs Iedzīvotāju grupa «Priekam un veselībai», Meņģele Olita Rudzīte 6
«Vējotņu» mājas jumta atjaunošana Iedzīvotāju grupa «Pastalnieki», Ķeipene Anita Inde 7
Madlienas sabiedriskais hokeja laukums Iedzīvotāju grupa «Saules avots», Madliena Armands Praličs 5
Pavasaris Iedzīvotāju grupa «Pensionārs», Laubere Dace Turlā 5

PREIĻI
Skolēnu atpūtas telpas ierīkošana Galēnu pamatskolā Skolēnu vecāku grupa «Mēs — savu bērnu labsajūtai», Galēnu pagasts, Riebiņu novads Inta Usāne 10
Veselā miesā vesels gars Iniciatīvas grupa «Aktīvo māmiņu klubs», Jersikas pagasts, Līvānu novads Kristīne Piļščikova 10
Četri meklē pāriniekus Iedzīvotāju grupa «Mājas gariņi», Aizkalnes pagasts, Preiļu novads Zoja Matvejeva 10
Mans nams ir mana pils Biedrība «ES-1.», Preiļi Ainis Noviks 10
Kas kait man nedzīvot labu ļaužu pulciņā! Iniciatīvas grupa «GRIBOLVIEŠI», Galēnu pagasts, Riebiņu novads Ināra Meikulāne 10
Atpūtas stūrīša «Visiem prieks» pilnveidošana un labiekārtošana Iedzīvotāju grupa «Kaimiņi», Aizkalnes pagasts, Preiļu novads Inga Anšmite 10
Preiļu pilsētas «Lauktehnikas mikrorajona» sabiedriskā transporta 
pieturvietas nojumes ierīkošana

Iedzīvotaju grupa «Savai pilsētai», Preiļi Ivars Patmalnieks 10

Mēs paši sev un piederīgiem kapsētā Iniciatīvas grupa «Maltas Trūpu kaimiņi», Galēnu pagasts, Riebiņu novads Arturs Vaivods 10
Gribas, lai ipasaulē Balti cilvēki iet Iniciatīvas grupa «Ligzda», Preiļi Lidija Ceriņa 10
Slāvu biedrības «Uzori» pasākumi sabiedrībai Biedrība «Uzori», Līvāni Lidija Znotiņa 14
Rožukroņa dārzs Iniciatīvas grupa «Mēs — malači», Pelēču pagasts, Preiļu novads Natālija Rubīne 10
Teritorijas apzaļumošana ap pieminekli «Vecticībniekiem» Moskvino Iniciatīvas grupa «Vide ap mums», Preiļu pagasts, Preiļu novads Inna Zenovjeva 11
Mēs paši — sev un saviem cilvēkiem Iniciatīvas grupa «Čaklās rokas», Sutru pagasts, Līvānu novads Gita Usāne 11
Ved pēdas, aizved mani pie kapsētas priedes Riebiņu novada Rušonas pagasta iniciatīvas grupa, Rušonas pagasts, Riebiņu novads Valentīna Rutkovska 10
Sapnis Iniciatīvas grupa «Rotaļu laukuma atjaunotāji», Turku pagasts, Līvānu novads Ina Jakovļeva 11

RUNDĀLE
BŽ lasonīši Pilsrundāles iedzīvotāji, Rundāles pagasts, Rundāles novads Aelita Ramane 25
Galantā gadsimta šarms Pilsrundāles iedzīvotāji, Rundāles pagasts, Rundāles novads Elīna Kuzņecova 17
Entuziasti Pilsrundāles iedzīvotāji, Rundāles pagasts, Rundāles novads Solveiga Ikerte 6
Šurumburums Svitenes amatieru kolektīvs, Svitenes pagasts, Rundāles novads Sandra Paegle 10
Svitenes aktīvisti Svitenes iedzīvotāji, Svitenes pagasts, Rundāles novads Pēteris Grabovskis 5
Par veselīgu vidi Bērstele-16 mājas iedzīvotāji, Viesturu pagasts, Rundāles novads Arvis Sivačovs 9
Meistari Bērstele-17 mājas iedzīvotāji, Viesturu pagasts, Rundāles novads Juris Kuruļenko 6
Spēkavots Vairogu iedzīvotāji, Viesturu pagasts, Rundāles novads Iveta Borkovska 5

Projektu saraksts
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Saules stariņš Burtnieki-1 mājas iedzīvotāji, Viesturu pagasts, Rundāles novads Larisa Jurago 8
Cerība Burtnieki-1 mājas iedzīvotāji, Viesturu pagasts, Rundāles novads Irēna Maldute 6
Lielupes atpūtnieki Pilsrundāles iedzīvotāji, Rundāles pagasts, Rundāles novads Līga Kļaviņa 6

VĀRKAVA

Teātra svētki 2010 «Teātra draugu kopa», Vecvārkava Anita Sparāne 10
Mēs par aktīvu dzīvesveidu! Iedzīvotāju grupa «Mēs par aktīvu dzīvesveidu!», Vecvārkava Atis Soms 15
Mēs, savai skolai Iedzīvotāju grupa «Absolventi», Vecvārkava Sabīne Stivriška 11
Zaļās klases izveide pie Vārkavas pamatskolas Iedzīvotāju grupa «Dabas bērni», Vārkava Skaidrīte Medne 10
Romantikas sala Iedzīvotāju grupa «Sapņotāji», Vārkava Lucija Armane 14
Pludmales un atpūtas zonas izveide Odziņas krastā Iedzīvotāju grupa «Meža oga», Vārkava Aigars Dzerkalis 5
Saieta vietas ierīkošana Pilišķos Iedzīvotāju grupa «Pilišku misija», Vārkava, Pilišku ciems Ainārs Želvis 10
Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes grīdas seguma renovācija «Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudze», Arendole Viktors Lazdāns 10
Ne dzīvei piešķirt gadus, bet gadiem piešķirt dzīvi Senioru deju grupa «Dzīves virpulī», Rimicāni Larija Lazdāne 13
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils! Iedzīvotāju grupa «Daudz laimes jubilejā!», Rimicāni Agris Soms 12
Novadpētniecības ekspozīcijas telpas remonts Biedrība «Dzintars 2007», Rimicāni Vija Jakimova 10
Svētki visiem Iedzīvotāju grupa «Salidojums», Vanagi Natālija Skutele 10
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iedzīvotāju grupa «Prieku bērniem», Vanagi Elizabete Lāce 9
Skolas muzeja noformēšana un radošās darbnīcas aprīkošana Iedzīvotāju grupa «Klēts», Vanagi Iveta Onckule 8
Vanagu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana Biedrība «Vēlme», Vanagi Gunārs Skutelis 9

JAUNSVIRLAUKA
Aktīvie dejotāji Iedzīvotāju grupa «Aktīvie dejotāji», Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene Ilona Freimane 5
Dāvināsim prieku sev un citiem Iedzīvotāju grupa «Dāvināsim prieku sev un citiem», Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene Anda Skrupska 5
Svīri Koris «Svīri», Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene Anda Silagaile 5
Līdumnieces Sieviešu klubs «Līdumnieces», Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene Saiva Drupa 3
Staļģene TLMS «Staļģene», Jaunsvirlaukas pagasts, Staļģene Rita Sidraba 5
Mežciemnieki Iedzīvotāju grupa «Mežciemnieki», Jaunsvirlaukas pagasts, Mežciems Gunta Vilciņa 4
Lotoss Iedzīvotāju grupa «Lotoss», Jaunsvirlaukas pagasts, Mežciems Vija Zīģele 3

LIELVĀRDE
Mūsu priekam Ozolu 1 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, Jumprava Ausma Krūzmane 36
Nāc ar mani spēlēties! Iedzīvotāju grupa «Lāčuki un ežuki», Jumprava Līga Beļinska 17
Lauku sēta bērnudārzā Lielvārdes novada pašvaldības VPII «Zvaniņš», Jumprava Dace Kļava 24
Dzīvosim labāk Latvijas Sarkanā Krusta Jumpravas nodaļa Jānis Lasis 5
18 dzīvokļu mājas Ozolu ielā 3 kāpņu telpu remonts Mājas Ozolu 3 iedzīvotāji, Jumprava Mareks Borozkins 18
Darām paši Jumpravas mūzikas un mākslas skola Lija Bērziņa 15
Mājas vides labiekārtošana Majas «Avoti» iedzīvotāji, Lēdmane Zoja Kaša 20
Lēdmanes pamatskolas novadpētniecības istaba Skolas darbinieku un skolēnu grupa «Lēdmanes pamatskolas vēstures pētnieki», Lēdmane Ausma Eglīte 10

LĪVBĒRZE
Izziņas, veselības, sporta un tūrisma meža taka Iedzīvotāju grupa, Līvbērze Inga Jansone 5
Labojam kapličas jumtu Iedzīvotāju grupa, Līvbērze Solvita Ozola 5
Tavai veselībai Līvbērzes vidusskola, Līvbērze Lilja Grase 5
Kaimiņu vienotībā spēks Iedzīvotāju grupa, Līvbērze Vera Smiltniece 5
Saglabāsim siltumu Iedzīvotāju grupa, Līvbērze Žanna Romānova 6

VAIŅODE
Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Iedzīvotāju grupa «Čaklie kaimiņi», Vaiņodes ciems Inese Pūlīte 18
Rotaļu un pastaigu laukuma labiekārtošana PII «Zīlīte» Iedzīvotāju grupa «Bērnu veselībai un fiziskai attīstībai», Vaiņodes ciems Indra Pīlagere 38
Autobusu pieturas būve Iedzīvotāju grupa «Pieturiņa», Vaiņodes ciems Ģirts Jonušs 10
Apkures ierīkošana angārā Vībiņos Iedzīvotāju grupa «Glābsim mūsu angāru», Vībiņu ciems, Embūtes pagasts Agija Braže 20
Rotaļu laukuma izveide pie daudzdzīvokļu mājas Iedzīvotāju grupa «Bērnu priekam», Vaiņodes ciems Arturs Bačuks 25

VĀRVE
Mēs — par bērniem Iedzīvotaju grupa «Kaimiņi», Ventspils novads, Vārves pagasts Ventavas ciemats Ēriks Runģevics 6
Veidosim glītu vidi ap Vārves centru! Iedzīvotāju grupa «Domubiedri», Ventspils novads, Vārves pagasts Vārves ciemats Dace Limberga 4
Aktīvo nodarbību zona pirmsskolas un sākumskolas bērniem Iedzīvotāju grupa «Būsim aktīvi», Ventspils novads, Vārves pagasts Ventavas ciemats Ivo Gelze 4
Es — Tu — mūsmājas Iedzīvotāju grupa «Kaimiņi», Ventspils novads, Ziru pagasts Ziru ciemats «Tērces» Ligita Pāvelsone 8
Apvienoti projekti: Mēs un mūsu atpūta; Nāc un piedalies! Iedzīvotāju grupas «Mēs paši» un «Birztaliņas», Ventspils novads, Ziru pagasts, Ziru ciemats Mudīte Šrēdere, 

Dzidra Ceriņa
14

VECPIEBALGA
Brāļu Kaudzīšu muzeja «Kalna Kaibēni» 
dārza un teritorijas labiekārtošanas darbu 3. kārta

Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienība «Orisāre», Vecpiebalga Ilona Muižniece 5

Saulaina klase pirmklasniekiem Topošo pirmklasnieku vecāku un skolotāju apvienība «Vecāki un Co», Vecpiebalga Agita Šulca 13
Lapene ar kamīnu atpūtai pie Alauksta ezera Iedzīvotāju apvienība «Aktīvās atpūtas cienītāji», Vecpiebalga Vita Gruele 10
Audz vesels Pirmsskolas bērnu vecāku un audzinātāju apvienība «Enerģija dzīvei», Vecpiebalga Ingrīda Mālniece 12
Piebalgas ziemas tautastērpi Vecpiebalgas audēju kopa «Piebalgas audējas», Vecpiebalga Dagnija Kupče 15
Mana bērnudārza pagalms Iedzīvotāju apvienība «Lai top!», Vecpiebalga Līga Teriška 13

ZLĒKAS
Sapnis par krāsām Iedzīvotāju grupa «Čaklās bitītes», Usma Inguna Štrausa-Zarāne 38
Varavīksnes tiltiņš Iedzīvotāju grupa «Tiltiņi», Zlēkas Judīte Domkus 11
Zlēku skatiens Iedzīvotāju grupa «Draudzinieki un talcinieki», Zlēkas Elga Anna Dūdiņa 7
Draugu lokā jautri kopā Iedzīvotāju grupa «Mālkalni», Zlēkas Salvis Vēzis 7
Sprīdis labākai nākotnei Iedzīvotāju grupa «Pēdas», Piltene Džordžs Grants 10

Projektu saraksts



Audēju kopas «Piebalgas audējas» darinātais 
Vecpiebalgas novada ziemas tautastērps.

Kad gaisma pamostas,
tā nogrūž tumsas segu nost
un, izstiepusies tīksmi,
sāk darbus sadalīt,
un man tā iedod līksmi.

Māra Zālīte


