
Projekts 

Neretas zaļais tirgus 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 15000,00 
Publiskais finansējums: Ls 13500,00 
 

Projekta mērķis 
1. Iekārtot Neretas novada zaļā tirgus laukuma 
izplatīšānas veicināšanai un „zaļā” dzīves veida 

popularizēšanai. 
1. Radīt atbalsta sistēmu tirgus darbībai un lauksaminiekiem. 
2. „Zaļās” produkcijas noieta un izplatības veicināšana, pakalpojumu dažādošana. 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Latvijas lauku teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība būtiski atpaliek no pilsētu attistības, kas 
pastiprina iedzīvotāju aizplūšanu prom no lauku teritorijām. Lai piesaistītu iedzīvotājus palikt lauku 
teritorijā, ir nepieciešama dažāda veida atbalstīšana. Pedējo gadu laikā ir strauji pieaudzis 
bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju un arī tās patērētaju skaits. Kas savu produkciju varētu 
piedāvāt pagasta un kaimiņu pagastu iedzīvotajiem, kas pozitīvi ietekmētu pagasta teritorijas 
attīstību un uzņēmējdarbību. Tirgus vieta lauku iedzīvotajiem būs kā potenciālā pulcēšanās vieta, 
kurā tiks parrunāti pagasta jaunumi. Līdz ar to sieviešu organizācija „Neretas papardītes” un Neretas 
novada pašvaldības pārstāvji vienojās par Neretas zaļā tirgus nepieciešamību. Šāda tirgus atvēršana 
Neretas centra blaukus Rīgas-Daugavpils šosejai īpaši nozīmīga ekonomiskās krīzes laikā.  

 Pagasta iedzīvotājiem – finanšu ekonomija, preces pieejamas pie dzīvesvietas; 

 Tirgotājiem – tirdzniecības vieta, saražotās produkcijas realizācijas vieta. 
 

Sieviešu organizācija „Neretas papardītes” darbojas kopš 2003. Organizācija oficiāli biedrību reģistrā 
ierakstīta 2005.gadā. Šobrīd biedrība ir 17 aktīvi biedri, kas izvirzījuši sekojošus darbības mērķus – 
veicināt sabiedrības aktivitāti, paaugstināt sabiedrības izglītības līmeni, risināt dažādu sabiedrības 
grupu sociālās problēmas Neretas pagastā. Biedrība piedalās dažādu pasākumu organizēšanā, 
sadarbībā ar pašvaldību. Sieviešu organizācija „Neretas papardītes” ir izvirzījusi  jaunu pamatmērķi – 
Neretas novada sabiedriskai un saimnieciskai dzīvei aktuālu projektu attīstība, piesaistot Eiropas 
struktūrfondu un lauku atbalsta programmu, dažādu privātu grantu un ziedojumu līdzekļus. 
 
 

Projekts 
Mazzalves pamatskolas pagraba vienkāršota 
rekonstrukcija.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 11887,09 
Publiskais finansējums: Ls 8769,17 
 

Projekta mērķis 
Viecināt jaunu pakalpojumu ieviešanu pārtikas 
uzglabāšanai un sagatavošanai tirdzniecībai.  

Projekta apraksts un rezultāti 
Izpētot situāciju un aptaujājot iedzīvotājus par vietējā pārtikas tirgus izveidi, tika nonākts pie 
slēdziena, ka pagastā nepieciešama vieta, kurā uzglabāt un sagatavot tirdzniecībai pašu izaudzētos 
dārzeņus un augļus. Pagasta teritorijā pie Mazzalves pamastskolas, kura atrodas muižas ēkā un 
Ērberģes ciemata centrā, atrodas arī muižas laikos celts pagrabs, kuru pašlaik neizmanto. Laika un 

Biedrība Sieviešu Organizācija 
„Neretas papardītes” 
Rīgas iela 1, Nereta, LV-5118  
Mirdza Brūniņa 
Mirdza1@tvnet. lv 
 

Neretas novada pašvaldība 
Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., 
LV-5133 
Emīlija Zariņa 
mazzalvespp@apollo.lv 
65175241 
 



klimatisko apstākļu ietekmē pagraba jumta segums un arī galvenā ieeja ir nedaudz pabojājusies, 
tādēļ ir nepieciešama vienkāršosta rekonstrukcija, lai šī būve būtu droša cilvēkiem un piemērota 
dārzeņu uzglabāšanai.  

 Vietējiem iedzīvotājiem radīta vieta, kur uzglabāt un sagatavot pašu izaudzētos dārzeņus un 
augļus, kuri domāti realizācijai vietēja pārtikas tirgū, tā aktīvāk rosinot vietējos iedzīvotājus 
vairāk iesaistīties vietējo dārzeņu un augļu ražošanā; 

 Vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kuri apmeklēs Ērberģes muižu, radīta sakopta, 
sakārtota un droša vide. 

 
Mazzalves pagasta pārvalde atrodas Neretas novadā un aizņem ~20042,2 ha lielu teritoriju ar ~1214 
iedzīvotājiem. Pagasta teritorijā atrodas pieci ciemi, no kuriem lielākais ir Ērberģe. Pagasta pārvalžu 
galvenie virzieni ir notiekti likumā un tie ir: gadāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību, organizēt pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas 
apsaimniekošanu. Pagastā norisinās Mazzalves pamatskolas apkārtnes labiekārtošana, kā arī pārējās 
teritorijas sakopšanas darbi. Pagastā sekmīgi ir ieviesti dažādi projekti, kurus finansiāli atbalstījis 
ELFLA, ERAF, kā arī Pašvaldība. Pagastā ir sakārtota ūdenssaimniecība, veikta katlu mājas 
vienkāršota rekonstrukcija, labiekārtota un apzaļumota nedzīvojamās ēkas ”Vālodzīte” un 
pamatskolas sporta angāra apkārtne, izveidots bērnu dienas centrs, noasfaltēta iela, veikta 
pašvaldības ceļu vienkāršota rekonstrukcija, ierīkots ielu apgaismojums.  
 
 

Projekts 
Vietējās pārtikas tirdzniecības vietu izveide Jaunjelgavas 
novadā.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 11970,36 
Publiskais finansējums: Ls 8830,62 
 

Projekta mērķis 
Veicināt vietējās pārtikas tirdzniecības vietu veidošanu 

Jaunjelgavas novadā. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projekts nepieciešams, lai veicinātu vietējās pārtikas tirdzniecību Jaunjelgavas novadā. Projekta laikā 
tiks izgatavotas un uzstādītas divpadsmit tirdzniecības nojumes katrā pagastā - Secē, Staburagā, 
Sunākstē, Serenē, Daudzesē un Jaunjelgavas pilsētā. Līdz šim tirdzniecības nojumes nebija pagastos, 
un šis būs jauninājums Jaunjelgavas novadā, ka būs vienotas nojumes visā novadā, kur iedzīvotaji 
varēs brīvi tirgot savu produkciju Šīs nojumes veicinās vietējo uzņēmējdarbību un atbalstīs vietējos 
iedzīvotājus. 
Rezultātā iegūtas divpadsmit tirdzniecības nojumes sešos Jaunjelgavas novada pagastos un 
Jaunjelgavas pislētā.  
 
 

Projekts 
Tērpu iegāde Jaunjelgavas novada kolektīviem. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 10756,64 
Publiskais finansējums: Ls 7935,23 
 

Projekta mērķis 
Veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Jaunjelgavas novadā. 
 

Jaunjelgavas novada dome 
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, 
LV–5134 
Gundega Vēvere 
gundega.vevere@jaunjelgava.lv 
20233637 
 



Projekta apraksts un rezultāti 
Jaunjelgavas novadā notiek aktīva tautas mākslu amatieru kolektīvu darbība.  Šeit darbojas tautu 
deju kolektīvs „Kodoliņš”, kurš ir pieredzes bagāts tautas mākslas popularizēšanā novadā un ārpus 
novada robežām, kolektīvs aktīvi piedalās Dziesmu un deju svētkos un gatavojas nākamajiem 
Latvijas Dziesmu un deju svētkiem. Novadā ir koris „Daudzese”, ansamblis „Sunākste”, kā arī 
folkloristu kopa „Lauce” . Jaunjelgavas novadam, lai veiksmīgi varētu tālāk darboties un godam rādīt 
latviešu tautas kultūras mantojumu vietējā mēroga koncertos, Latvijā un ārpus tās robežām, ir 
nepieciešami atbilstoši tērpi, gan senlatviešu, gan tautas tērpi. Tērpi ir nepieciešami, lai varētu 
parādīt savu identitāti sabiedrības vidū un godam sagatavoties tuvākajam lielākajam pasākumam –  
Dziesmu un deju svētkiem.  

 Četri kolektīvi nodrošināti ar tērpiem, kas dos iespēju iedzīvotājiem lepoties par saviem 
novadniekiem gaidāmajos Dziesmu un deju svētkos, kā arī citos pasākumos, kur piedalīsies 
Jaunjelgavas novada tautas amatieru kolektīvi.  

 
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Jaunjelgavas novadā apvienojušās sešas administratīvās 
teritorijas: Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju; Daudzeses pagasts; Seces pagasts; Sērenes 
pagasts; Staburaga pagasts un Sunākstes pagasts. Jaunjelgavas novada domes ilgtermiņa mēŗki ir 
darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana un pievilcības 
veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas daudzveidības un ainavas saglabāšana, aktīvā 
tūrisma attīstīšana, uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšana. Domes īstermiņa mērķi 
ir ES struktūrfondu finanšu līdzekļu piesaiste izglītības sistēmas pilnveidošanai, kultūras, sporta un 
atpūtas nodrošināšanai, Daugavas krasta attīstība, komunālās saimniecības un transporta 
infrastruktūras sakārtošana, atpūtas bāzes izveide u.c. 
 
 

Projekts 

Nāc tirgoties pie Daugavas Pļaviņās! 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 16861,62 
Publiskais finansējums: Ls 13500,00 
 

Projekta mērķis 
Lai atbalstītu vietējās pārtikas ražotāju un vietējās pārtikas 
noietu Aizkraukles partnerības teritorijā, tiks izveidota 

jauna, labi pieejama ielas tirdzniecības vieta Daugavas ielā Pļaviņās ceļu krustpunktā no Vietalvas – 
Krustpils – Aizkraukles pusēm un pieejama no Daugavas.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projekta būtība – izveidot ~1200m2 ielas tirdzniecības vietu starp Pļaviņu pilsētā Daugavas ielā starp 
dambi un Tirgus ielas krustojumu. Plānots izbūvēt gājēju celiņus un tirdzniecības galdus. Pēc 
projekta realizācijas tiks izveidota jauna štata vieta – tirgus administrators, kurš organizēs vietējo 
mājražotāju produkcijas tirdzniecību. Plaviņu novadam un Aizkraukles partnerības teritorijai piemīt 
mājražošanas potenciāls, jo zemnieku saimniecību, pašnodarbināto mājražotāju skaits ir ievērojams. 
Pļaviņu novads ir „zaļš” , saskaņā ar Attīstības programmas datiem, 40% no uzņēmējdarbības ir 
zemnieku saimniecības, kopskaitā uz 2011.gada novembri, ir 172, no tiem ir 7 bioloģiskās. 
Mājražotāju produktu pieejamību un lauku uzņēmējdarbības attīstību kavē faktori: 1-kārt, mazais 
ražošanas apjoms, jo ienākumi par saražoto produkciju tik tikko sedz ražošanas un tirdzniecības 
izdevumus (augsta tirdzniecības vietas maksa, degviela, u.c.). 2-kārt, vietējo mājražotāju produkcija 
nav regulāri pieejama pircējiem. Problēmu risināšanai svarīgs ir infrastruktūras un mārketinga 
atbalsts, kas palielinātu pārdošanas apjomus un veicinātu produkcijas legalizāciju publiskā 
tirdzniecības vietā. Tieši mājražotāji rada unikālu vietējo produktu saskaņā ar vietējām tradīcijām un 
tehnoloģijām, ārzemju tūristus interesē lokālā pārtika (piem., rabarberu vīns).  

 Izveidota lokālo produktu iepirkšanās vieta „Daugavas ielas tirdziņš” Pļaviņu novada centrā. 

Pļaviņu novada dome 
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņu nov. 
LV-5210 
Ilze Kļaviņa 
klavina.ilze@apollo.lv 
65133858 
 



 Palielinājies vietējo mājražotāju piedāvajums un pieprasījums. 

 Izveidota novada pašvaldības štata vieta – tirgus organizators, kas organizē piedāvājuma 
sezonālās akcijas un rūpējas par plānošanu.  

 
2009.gadā izveidotajam Pļaviņu novadam ir izstrādāta vienota attīstības programma 2012.-
2018.gadam. Tā ļauj apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursus, 
infrastruktūru, cilvēkresursus). Pēc Lursoft datiem uz 2011.gada 22. jūniju Pļaviņu novadā ir 
reģistrēti 340 uzņēmumi ar kopējo reģistrētā pamatkapitāla apjomu 1 639 606 Ls. Saskaņā ar CSP 
datiem 2009.gadā Pļaviņu novadā bija 218 ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības. Uz 1000 
iedzīvotājiem Pļaviņu novadā bija 34 tirgus sektora statistiskās vienības (Latvijā vidēji – 57, Zemgales 
reģionā - 45). Pēc darbības formas pašnodarbinātās personas sastāda – 36.2%, individuālie 
komersanti – 5.1%, komercsabiedrības – 33.5%, zemnieku un zvejnieku saimniecības – 25.2%. 
Pašvaldības nozīmīgs uzņēmējdarbības veicināšanas instruments ir atbalsts infrastruktūrai. Novada 
dome piedāvā garantiju jaunajiem novada uzņēmējiem, u.c. atbalsta pasākumus. Infrastruktūrai ir 
izšķiroša loma uzņēmējdarbības attīstībā, tādēļ jāturpina jau uzsāktais darbs novada infrastruktūrtas 
atjaunošanai un pilnveidei.  
 

Projekts 
Deju kolektīvu „Daugaviņa” un „Vidupe” koncertprogrammu dažādošana 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 10633,46 
Publiskais finansējums: Ls 8100,00 
 

Projekta mērķis 
Veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, uzlabojot Pļaviņu deju kolektīvu 
„Daugaviņa” un „Vidupe” vizuālo tēlu, gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkiem.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pļaviņu novads atroas treju novadu krustpunktā. Te „satiekas” Latgale, Vidzeme, Zemgale. Vēsturiski 
novads veidojies dažādu novadu kultūru miejiedarbībā. Gadsmitu gaitā izveidojies novadam 
raksturīgais daudzveidīgais nacionālais nemateriālais kultūras mantojums, kura viena sastāvdaļa ir 
tautas deja. Pļaviņieši lepojas ar saglabāto kultūras mantojumu, un tas ir pamatoti, jo novada deju 
kolektīvi ir šīs tradīcijas kopēji un turpinātāji, jo to apliecina augstie novērtējumi valsts mēroga deju 
kolektīvu skatēs. Tuvojas XXV Vispārējie un XV Deju svētki, un Pļaviņu novada deju kolektīvi tiem 
gatavojas. Saskaņā ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra deju kolektīvu atlases 
kritērijiem, tiek vērtēts visuālais tēls, kas sastāv no „tautas tērpa valkāšanas kultūras”, „skatuves 
kultūras” un „kolektīva kopiespaida”. Tā kā Pļaviņu novada deju kolektīvi Deju svētku novadu 
programmās piedalās gan Vidzemes novada deju programmā, gan koprepertuārā tiek apgūtas arī 
Latgales novada autoru dejas, tad dejām nepieciešami atbilstošu novadu tērpi.  

 Iegādāti tautas tārpi, kas sniegs informāciju par novada kultūrvēsturisko mantojumu. 

 Jaunie tērpu komplekti veicinās novada dejotāju pašapziņu, dos drosmi līdzvērtīgā 
konkurencē pārliecinošāk startēt skatēs un konkursos.  

 Jaunais vizuālais tēls rosinās iestudēt vizuāli daudzveidīgākas un skatītājiem interesantākas 
deju programmas. 

 Vietējiem iedzīvotājiem ar tautas deju starpniecību būs radīta iespēja iepazīt ne tikai tautas 
tērpu, bet arī tautas deju dsaudzveidīgo kultūrvēsturisko mantojumu. 

 
Pļaviņu novada kultūras centrs ir Pļaviņu novada domes struktūrvienība, kas darbojas uz nolikuma 
pamata. Kultūras centra darbības mērķis ir sniegt daudzfunkcionālus kultūras pakalpojumus, lai 
saglabātu un attīstītu novada teritorijā iedibinātās kultūras tradīcijas un to savdabību. Darbības 
pamatuzdevumi ir lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas ilgtspējas nodrošināšana, kultūras un izglītojošo pasākumu organizēšana, kultūras un 



interešu izglītības iespēju piedāvāšana, profesionālās mākslas pieejamības veicināšana, kultūras 
informācijas izplatīšana un starpkultūru dialoga veicināšana. Kultūras centrs novada iedzīvotājiem 
piedāvā iespēju radoši un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties amatiermākslā, te darbojas 11 
amatiermākslas kelektīvi, kopējais dalībnieku skaits – 134. Pļaviņu novada kultūras centra 
amatiermākslas kolektīvi vienmēr aktīvi iesaistījušies novada kultūras dzīvē, koncertējuši Latvijas 
novados, piedalījušies starptautiskos festivālos.  
 

  

Projekts 
Vietējās pārtikas tirdzniecības vietas izveide Valles pagastā.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 15000,00 
Publiskais finansējums: Ls 13500,00 
 

Projekta mērķis 
Veicināt vietējo mājražotāju un amatnieku saražotās 

produkcijas noeietu, izveidojot jaunu, labiekārtotu tirdzniecības vietu ar pārvietojamām 
tirdzniecības nojumēm, uzlabojot un pilnveidojot pakalpojumu pieejamību vietējiem pagasta 
iedzīvotājiem.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Līdz šim Vallē nav bijusi noteikta tirdzniecības vieta, kas būtu labiekārtota un atbilstoša vietējās 
produkcijas tirdzniecībai. Mājražošana ir viens no risinājumiem izdzīvošanai laukos. Vietējās pārtikas 
ražošana dod ieguldījumu vietējā un reģionālajā ekonomikā, kas ir svarīgi mazāk labvēlīgos apvidos. 
Ja pārtikas piegādes ķēde ir īsa, rodas ciešāka patērētāju un ražotāju savstrapējā mijiedarbība. 
Izveidojot Vallē labiekārtotu tirdzniecības vietu, tā būs lieliska iespēja vietējiem mājražotājiem, 
amatniekiem tirgot savu produkciju vienā noteiktā vietā, kas pircējam būs ērti pieejama. Ierīkojot 
labiekārtotu tirdzniecības vietu, tiks sekmēta saražotās produkcijas atpazīstamība pagastā, kā arī 
tālākā apkārtnē, un tās pieejamība visiem iedzīvotājiem. Tas dos sabiedrībai arī sakārtotu vidi. 
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: zemes norakšana, laukuma sagatavošana 
bruģēšanai, bruģa likšana, pārvietojamo tirdzniecības nojumu uzstādīšana.  

 Iegūta iespēja tirgot savu saražoto produkciju vienā noteiktā, pircējam ērti pieejamā vietā. 

 Pagasts ieguvis sakārtotu vidi, drošu un sakoptu objektu. 
 
Biedrība „Valles klēts” ir nodibināta 2012.gada 23.aprīlī ar mērķi iesaistīties Valles pagasta turpmākā 
ilgtspējīgā attīstībā, veicinot iedzīvotāju iniciatīvu dzīves kvalitātes pilnveidē. Biedrības 
pamatdarbības virzieni ir vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana, 
labiekārtosana, atbalstīt ģimenes un organizēt kopīgus pasākumus, veicināt pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanu, veicināt sadarbību strap dazāda veida organizācijām, piedalīties sabiedrisko 
pasākumu organizēšanā.  
 

Projekts 
Vietējās pārtikas produktu attīstības un virzības centra 
izveide 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 14874,96 
Publiskais finansējums: Ls 13387,46 
 

Projekta mērķis 
Veicināt Aizkraukles rajona partnerības teritorijā pieejamo vietējo produktu atpazīstamību un 
noietu. 
 

Biedrība „Kurmenes attīstība” 
„Dzērvenes”, Kurmenes pag., 
LV-5106 
Arnis Onužāns 
 

Biedrība „Valles klēts” 
Maztālatni, Valles pag., LV-5106 
Diāna Ruģele  
diana.rugele@inbox.lv 
26587440 
 



Projekta apraksts un rezultāti 
Kurmenes pagastā un tam blakus esošajos  Valles, Mazzalves un Daudzeses pagastos dzīvo daudz 
aktīvu cilvēku, kas nodarbojas ar dažādu pārtikas produktu ražošanu. Bieži vien lauku iedzīvotāju 
aktivitāti samazina zināšanu trūkums gan par savas saražotās produkcijas pārdošanu, gan potenciālo 
pircēju vēlmēm attiecībā uz saražoto produktu, tā vēlamajiem uzlabojumiem, kā arī iepakojumu, 
tilpumu, veidu, izskatu u.tml. Ir ļoti svarīgi radīt vietu, kur var tikties gan lielāki ražotāji, gan nelielu 
saimniecību īpašnieki, lai dalītos zināšanās un pieredzē par veiksmīgu savas saražotās produkcijas 
pievienotās vērtības radīšanu un izplatīšanu gala patērētājam. Biedrības rīcībā ir nodota ēka, kurā, 
veicot tikai jumta un logu nomaiņas darbus un iegādājoties vakuumiepakotāju un saldētavu, būtu 
ērti ierīkot vienotu vietējo produktu attīstības un virzības centru. Šobrīd Aizkraukles rajona 
partnerības teritorijā darbojas vairāki uzņēmumi un privātpersonas, kam ir problēmas ar savas 
saražotās produkcijas iepakošanu un piedāvāšanu tieši gala patērētājam. Tā kā vairāku ar 
lauksaimniecību saistītu pārtikas produktu ražošanai ir sezonāls raksturs, sīkražotāji saskata risku 
ieguldīt investīcijas produkcijas iepakošanas iekārtu iegādē, līdz ar to saražotā produkcija bieži vien 
tiek nodota uzpircējiem, saņemot zemāku samaksu, salīdzinot ar to, ko ražotājs iegūtu, pārdodot 
gatavu produktu gala patērētājam. Tā kā biedrība plāno arī iegādāties fasēšanas iekārtu, tad vietējo 
produktu ražotājiem, kam pašiem nav pieejama šāda iekārta, tiks radīta iespēja iepakot savu 
produkciju un piedāvāt to pircējiem ērtā un uzglabāšanai labvēlīgā veidā. Produkcijas drošai 
uzglabāšanai tiks iegādāta saldētava.Centrā būs iekārtota arī produktu degustācijas telpa, lai ražotāji 
tieši no patērētajiem uzzinātu viņu viedokli par savu produktu un izmantotu patērētāju ieteikumus 
sava produkta pilnveidošanā. Ikdienā centrā darbosies viens darbinieks, bet lielāku tirdzniecības un 
degustācijas pasākumu laikā centrā darbosies vēl divi papildus darbinieki. Ierīkoto centru varēs 
izmantot arī dažādu produkcijas ražotāju tikšanos organizēšanai un savstarpējai pieredzes apmaiņai. 

 
Biedrība „Kurmenes attīstība” ir dibināta 2011.gada nogalē. Tās biedri ir aktīvi cilvēki, kas saskata 
iespējas attīstīties Kurmenes pagastam, kas atrodas pašā Lietuvas pierobežā un bieži vien tiek 
nepamatoti atstāts novārtā. Biedrības ilgtermiņa mērķi ir veicināt Kurmenes pagasta un tā tuvākās 
apkārtnes attīstību, atbalstīt un attīstīt dažādu pakalpojumu pieejamību, kā arī veicināt dzīves 
kvalitātes uzlabošanu un dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Kurmenes pagastā un tā tuvākajā 
apkārtnē.  

 

Projekts 
Sešu biotualešu (WC) iegāde Likteņdārzam 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 14874,96 
Publiskais finansējums: Ls 13387,46 
 

Projekta mērķis 
Uzlabot Likteņdārza un arī Kokneses infrastruktūru, 
nodrošinot Likteņdārza apmeklētājus ar sešām 

biotualetēm (WC). 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Ar katru gadu Likteņdārzu apmeklē arvien vairāk cilvēku. Pagājušajā gadā aktīvās sezonas laikā – no 
2011.gada aprīļa līdz 31.novembrim – Likteņdārzu apmeklēja vairāk nekā 20000 cilvēku no Latvijas, 
ASV, Kanādas, Austrālijas, Brazīlijas, Francijas, Norvēģijas, Vācijas, Ukrainas, Lietuvas, Japānas, 
Īslandes, Polijas, Slovākijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas, Krievijas un citām valstīm. Sezonas likā 
Likteņdārzs tiek nodrošināts ar divām pārvietojamajām labierīcībām, kas tiek nomātas un apkalpotas 
no „SIA Aizkraukles KUK”. Vienu labierīcību nomu un apkalpošanu nodrošina Kokneses novada 
dome, otru – Fonds. Pieaugot apmeklētāju skaitam, kā arī faktam, ka Kokneses teritorijā nav 
pietiekami daudz publisko labierīcību, jautājums par pietiekamu skaitu labierīcību nepieciešamību 
kļūst arvien aktuālāks, jo tas ir būtisks nosacījums tūrisma attīstībai.  

 Iegādātas papildu sešas biotualetes. 

Nodibinājums „Kokneses fonds” 
Lāčplēša 75-III, Rīga, LV-1011 
Valda Auziņa 
info@koknesesfonds.lv 
67289535, 67828523, 29476146 
 



 
„Kokneses fonds” 2005.gadā dibināts ar mērķi ar Fonda un ziedojumu līdzekļiem uz salas Koknesē 
izveidot Likteņdārzu – kultūrvēsturisku piemiņas vietu visiem tiem cilvēkiem, ko Latvija zaudēja 
20.gadsimtā – tiem, kas krita karos, tika izsūtīti, bija spiesti doties trimdā, kā arī citādi cieta savu 
politisko uzskatu dēļ. Pirmie darbi sākti 2008.gadā, izveidojot ābelīšu aleju. 2009.gadā izbūvēts 
perimetrālais ceļš. Kopš 2010.gada top dārza amfiteātris. 2010.gadā pabeigti amfiteātra zemes 
darbi, 2011.gadā tapusi amfiteātra vidusdaļa. 2012.gadā paredzēts turpināt būvniecību. Cilvēki tiek 
aicināti par ziedojumiem stādīt kokus un vest akmeņus amfiteātra pelēkā akmens krāvumam.  
Likteņdārzs top kā Latvijas reprezentācijas vieta, izglītības un kultūras centrs, kā arī Latvijas un dabas 
reprezentācijas vieta ar mērķi piesaistīt arī starptautisko tūrismu. Pec beigšanas to paredzēts nodot 
Kokneses pašvaldībai.  
 
 

Projekts 
Mežmalu pārgājienu takas labiekārtošana 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 2913,36 
Publiskais finansējums: Ls 2913,36 
 

Projekta mērķis 
Pārgājienu takas labiekārtošana un informācijas 
stendu uzstādīšana Pļaviņu novada iedzīvotājiem sabiedriski nozīmīgos vides un dabas objektos. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Līdz 1965. gadam Daugavas ieleja no Aiviekstes grīvas pie Pļaviņām līdz Pērses grīvai pie Kokneses 
bija ievērojamākais Latvijas dabas, vēstures un kultūras piemineklis. Arī šodien Stukmaņu muiža, 
Sikadele un Buļļu ceļš, Oliņkalns, Vīnakalns, Maltupītes ūdensrijējs, Klintaines dabas liegums Pļaviņu 
novada iedzīvotājiem ir nozīmīgi vides un dabas objekti. Pieaugot cilvēku labklājības līmenim, pieaug 
atkritumu slogs dabai. Daugavas krasti piesārņoti ar drazām, ko atstāj tūristi un zvejnieki. 2010. 
Gadā biedrība „Savējie M” sadarbībā ar tūrisma uzņēmumu SIA „A.A.Mežmalas” izvirzīja mērķi katru 
gadu sakopt kādu upes posmu un tur izlikt plakātus, kas vēršas pret dabas piesārņošanu. 2010.gada 
pavasarī kopā ar Pļaviņu pilsētas pašvaldību un jauniešu biedrību „Centrs” talkā biedrība atjaunoja 
dabas taku senajā Avotiņkalna pilskalnā. Rudenī biedrība uzsāka sakopt Daugavas vidū esošo 
Oliņkalna pilskalnu. 2011.gadā biedrība „Savējie M” sadarbībā ar SIA „A.A.Mežmalas” ar nosaukumu 
„Mežmalu taka” izveidoja 10 kilometrus garu taku velotūristiem, nūjotājiem, ziemā – klasiskā soļa 
distanču slēpotājiem un uzstādīja virziena norādes. Iepriekšminētie pasākumi veikti sabiedriskā 
kārtā. Riteņbraucēju, nūjotāju, slēpotāju atsauksmes ir pozitīvas, apmeklētāji gandarīti par 
redzētajām Daugavas krastu ainavām un vēsturiskajām Stukmaņmuižas ēkām. Veicot pārgājienu 
takas apmeklētaju aptauju, tika secināts, ka taka atsevišķās vietās ir nelīdzena, bedraina un lietainā 
laikā izveidojas lielas peļķes, trūkst kartogrāfiskās un vispārējās informācijas par teritoriju, apskates 
objektu vai maršrutiem, kā arī nepieciešama apmeklētāju izglītošana un vadība, sagādājot viņiem 
patīkamu pieredzi. 
Projekta rezultātā veiktas šādas aktivitātes: 

 Uzstādīti informatīvie stendi pie Pļaviņu tūrisma informācijas centra SIA „Liepkalni” 
teritorijā, Stukmaņu muižā pie autobusu pieturas, Daugavas krastā pretī Oliņkalna 
pilskalnam, servitūta ceļa malā pretī Maltupītes ūdensrijējam.  

 Veikti reljefa līdzināšanas darbi 2240m2 apmērā. 
 
Sporta biedrība „Savējie M” dibināta 2003.gadā un pārreģistrēta 2006.gada 18.oktobrī. Sporta 
biedrībā aktīvi darbojas 60 dažāda vecuma Madonas un kaimiņu novadu iedzīvotāji, ļoti aktīvi ir 
jaunieši. 2009.gada sākumā sporta biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu. Sporta biedrības 
īstermiņa mērķis ir nostiprināt iedzīvotāju interesi par aktīvās atpūtas iespējām un realizēt Mežmalu 
pārgājienu takas labiekārtošanas projektu Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā. Ilgtermiņa mērķis ir 

Biedrība „Savējie M” 
Skolas iela 16, Madona, LV-4801 
Oskars Ēķis 
osiss27@inbox.lv 
25990772 
 



piesaistīt jaunus Madonas novada iedzīvotājus sporta aktivitātēm biedrībā un paplašināt iedzīvotāju 
interesi par aktīvās atpūtas un sporta aktivitātēm, kā arī realizēt vides sakārtošanas projektus 
veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Biedrība ir sekmīgi īstenojusi projektu „Sporta biedrības 
„Savējie M” rīkoto sporta aktivitāšu attīstīšana bērniem un jauniešiem”, kura ietvaros iegādāts velo 
un slēpošanas inventārs, kā arī elektroniskās laika uzņemšanas sistēma. Tika īstenots arī projekts 
„Aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem”, kura rezultātā 
radīta iespēja dažāda vecuma iedzīvotājiem aktīvi nodarboties ar sportu. Šobrīd biedrība ievieš 
projektu „Biatlona un piedzīvojumu spēles ”Airsoft” ieviešana sporta un atpūtas bāzē „Smeceres 
sils”, lai paplašinātu aktīvās atpūtas pakalpojumu klāstu šajā sporta un atpūtas bāzē. 
 

Projekts 
Teritorijas labiekārtošana Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 2970,08 
Publiskais finansējums: Ls 2673,07 
 

Projekta mērķis 
Vispārējais: veselīgas un drošas atpūtas popularizēšana un 
attīstīšana Pļaviņu novadā. Specifiskais: teritorijas 
labiekārtošana Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pašlaik Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas” uzturas ap 50 veco cilvēku, kuru vidējais vecums ir no 62-
94 gadiem. Šie cilvēki ir ar dažādām veselības problēmām, no kurām aktuālākā ir kustību traucējumi, 
kas liedz viņiem patstāvīgi pārvietoties. Projekta īstenošanas rezultātā teritorija, kas paredzēta kā 
zaļā zona pie Sociālās aprūpes centra „Pļaviņas”, tiktu labiekārtota un padarīta pieejama dažāda 
vecuma un veselības traucējumu skartiem aprūpes centra iemītniekiem, tiktu nodrošināta viņu 
kvalitatīva un droša pārvietošanās un uzturēšanās zaļajā zonā. Vecie cilvēki varētu ilgstošāk un 
kvalitatīvāk pavadīt laiku svaigā gaisā, tādējādi uzturot savu veselību. Teritorijas labiekārtošana dos 
iespēju zaļo zonu un konkrēto teritoriju nākotnē papildināt ar citiem veselību un atpūtu veicinošiem 
un uzturošiem elementiem. 

 Veikti labiekārtošanas darbi Sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”. 

 Izveidoti bruģēti celiņi 80m2 platībā, kas paredzēti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 Izveidoti un uzstādīti 2 soli. 

 Izgatavotas un uzstādītas 2 atkritumu urnas. 
 

Biedrība „KOPSOLIS" ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 2008.gadā un darbojas Pļaviņās. 
Biedrības galvenais mērķis ir darbs ar bērniem, jauniešiem, ģimenēm un sabiedrību. Lai sasniegtu šo 
mērķi, biedrība sekmē minēto sabiedrības grupu radošā un intelektuālā potenciāla attīstību, veicina 
izglītības procesu, popularizē aktīva dzīves veida, tūrisma un vides izglītību, organizē apkārtējās 
vides sakopšanu un labiekārtošanu, veicina savas mērķauditorijas iekļaušanos sabiedrībā. 
 

 
Projekts 

Esi gaidīts un jūties ērti Pļaviņu pilsētā! 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3000,00 
Publiskais finansējums: Ls 2700,00 
 

Projekta mērķis 
Izveidot pulcēšanās un atpūtas vietu Pļaviņu pilsētas centrā. 

 

Biedrība „Uz augšu sirdis” 
Raiņa iela 47,Pļaviņas, LV-5120 
Ingars Stepkāns 
ingars.stepkans@gmail.com 
29479873 
 

Biedrība „KOPSOLIS”  
Dzirnavu iela 2-18 
Pļaviņas, LV-5120 
Iveta Krastiņa 
iveta.krastina@png.edu.lv 
28442692 
 



Projekta apraksts un rezultāti 
Pulcēšanās un atpūtas vieta – bruģēts, apzaļumots laukums ar soliņiem, atkritumu urnām un 
velosipēdu novietni atradīsies Pļaviņu pilsētas centrā, vietējiem iedzīvotājiem sevišķi sabiedriski 
nozīmīgā vietā, blakus veikaliem, doktorātam, aptiekai, autoostai, dzelzceļa stacijai, pastam, bankai, 
dievnamam. Tā ir nepieciešama, lai sniegtu iedzīvotājiem skaistu un ērtu vietu, kur atpūsties, 
komunicēt pēc nepieciešamo sabiedrisko iestāžu apmeklēšanas vai gaidot to atvēršanu; gaidot 
sabiedrisko transportu. Lai dotu iespēju blakus dievnamam estētiski skaistā un sakārtotā vidē 
pulcēties svarīgos dzīves notikumos (laulības, kristības, bēres, koncertu apmeklējumi); uzkavēties 
tūristiem un pilsētas viesiem.  

 Uzstādīti soliņi, nobruģēts laukums, ierīkota velosipēdu novietne un atkritumu urnas. 

 Ierīkotas puķu dobes un mūžzaļie stādījumi. 
 

Biedrība „Uz augšu sirdis” dibināta 2012.gada 3.maijā. Biedrības īstermiņa mērķi ir sakopt un 
labiekārtot daļu no biedrības teritorijas, padarīt to pieejamu visām iedzīvotāju grupām, izglītot 
sabiedrību par garīgajām vērtībām, lai veicinātu Latvijas garīgo atjaunotni, organizēt koncertus, 
izaudzēt kartupeļus labdarībai. Ilgtermiņa mērķi – labiekārtot un sakārtot visu biedrības teritoriju, 
turpināt izglītot sabiedrības dažāda vecuma grupas, organizēt labdarības pasākumus, lai veicinātu 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicināt Pļaviņu pilsētas atpazīstamību un tūrismu. 
 
 

Projekts 

Norāžu un kartes uzstādīšana Kurmenes pagasta 
teritorijā 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3000,00 
Publiskais finansējums: Ls 2700,00 
 

Projekta mērķis 
Sakārtot Kurmenes pagasta iedzīvotājiem svarīgus objektus, izvietojot Kurmenes pagasta teritorijā 
Kurmenes pagasta karti un norādes uz svarīgākajiem objektiem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Šobrīd pagasta teritorijā ir publiski pieejamas informācijas trūkums – nav norāžu uz pagasta 
nozīmīgākajiem objektiem, kā arī nav pagasta teritorijas kartes. Aptaujājot pagasta iedzīvotājus, 
kartes nepieciešamība tiek minēta jau vairākus gadus. Kartē būtu Kurmenes apdzīvotās vietas un 
ceļi, kā arī tūrisma objekti. Tas atvieglotu orientēšanos arī iebraucējiem, jo Kurmenes pagasta 
teritorijā, izņemot norādi uz Kurmenes muižu, nav nevienas citas norādes. Kurmenes centrā pie 
autobusa pieturas tiks novietota pagasta teritorijas karte, savukārt uz pretējā stūra tiks izvietotas 
piecas norādes – estrāde, parks, baznīca, pašvaldība, bibliotēka. Visā Kurmenes pagasta teritroijā 
tiks izvietotas norādes vai nosaukumu plāksnītes par kapiem. Kapu nosaukumu plāksnītes atrisinās 
arī tādu sasāpējušu jautājumu, kā iespēju atrast savu piederīgo kapu vietas tiem, kuri paši nav 
kurmenieši, un apliecinās cieņu gan aizgājējiem, gan dzīvajiem.  

 Novērsts informācijas trūkums attiecībā uz pagasta nozīmīgākajiem objektiem. 

 Sakārtota apkārtējā vide, kas izpaužas kā informācijas pieejamība, estētiskais baudījums.  

 Iedzīvotāju kā tūrisma pakalpojumu sniedzēju kvalitātes uzlabošanās. 

 Kurmenes pagasta atpazīstamības veicināšana.  
 

Projekts 

Folkloras kopas izveide Kurmenes pagastā 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3971,00 
Publiskais finansējums: Ls 3573,90 

Biedrība „Kurmenes viļņi” 
„Mežvīni”, Kurmenes pag.,LV-5115 
Kristīne Jansone 
kristine.jansone@inbox.lv 
26299051 
 



 

Projekta mērķis 
Izveidot folkloras kopu, lai veicinātu vietējā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un 
popularizēšanu, iesaistot vietējo sabiedrību. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Kurmenes pagastā šobrīd daļa seno tradīciju – tautas kultūras mantojuma - pamazām izmirst, jo nav, 
kas tās turpinātu kopt. Tādējādi tiek zaudēts ļoti specifiskais tautas kultūras mantojums – īpašās, šim 
reģionam raksturīgās dziesmas un melodijas, kā arī zināšanas par gadskārtus svētku svinēšanu, 
aroda prasmēm un citām lietām. Projekta īstenošanas rezultātā tiktu aktivizēti vietējie iedzīvotāji, lai 
saglabātu vietējo tautas mantojumu tā dažādajās izpausmēs. Lai sasniegtu šo mērķi, vispirms tiks 
izveidota folkloras kopa, kurā būs iespēja muzicēt un dziedāt. Iesaistot zinošus pagasta cilvēkus, tiks 
vākta informācija par šī reģiona raksturīgajām melodijām un vārdiem. Izveidotā folkloras kopa 
muzicēs vietējos pasākumos, kā arī pati iniciēs pasākumu svinēšanu, lai veicinātu pēc iespējas 
plašāka iedzīvotāju skaita iesaistīšanos un tradīciju saglabāšanos.  

 Izveidota folkloras kopa, kas būs vietējā folkloras mantojuma kopēja. 

 Jauna iespēja pagasta iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

 Veikts apzināts izpētes darbs par šī reģiona kultūras mantojumu, un veicināta tā 
saglabāšana un popularizēšana. 

 
Biedrība „Kurmenes viļņi” izveidota 2010.gada janvārī, kā likumsakarīgs turpinājums sadarbībai starp 
Kurmenes pamatskolas audzēkņu vecākiem un skolas vadību. Biedrības prioritātes ir jauniešu 
iesaistīšana pagasta sabiedriskajā dzīvē, sociālās atstumtības riska mazināšana starp bērniem un 
pusaudžiem, kultūras dzīves kvalitātes un mūžizglītības pasākumi, kā arī apkārtējās vides 
labiekārtošana. 2011. Gadā biedrība īstenoja LEADER pieejas projektu „Sabiedrisko aktivitāšu centra 
izveide „Baltajā skolā””, kura laikā tika izveidotas biedrības telpas. Biedrība aktīvi darbojas arī 
kultūras jomā, organizējot izstādes, kā arī veicina jauniešu pilnveidošanos, lai veicinātu sadarbību 
gan pagasta, gan novada mērogā, organizējot neformālās apmācības un pasākumus. Apkārtējās 
vides uzlabošana, veidojot iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves telpu, ir viens no biedrības pašreizējiem 
mērķiem.  
 
 

Projekts 

Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Kurmenes pagastā 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3088,57 
Publiskais finansējums: Ls 2278,45 
 

Projekta mērķis 
Izveidot bērnu rotaļu laukumu Kurmenē pie Baltās skolas, 
tādējādi nodrošinot un uzlabojot kvalitatīvu infrastruktūras 
pieejamību, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas Kurmenes pagastā.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Kurmenes pagastā šobrīd nav pieejamas aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem 
vecumā no 3-10 gadiem. Pirms vairākiem gadiem pašvaldības izveidotais rotaļu laukums bija savu 
laiku nokalpojis, un tas tika likvidēts 2011.gada vasarā, kad Kurmenē tika īstenots ERAF 
ūdenssaimniecības attīstības projekts, jo rotaļu laukums bija izveidots uz ūdnesvadu un kanalizācijas 
trasēm. Šobrīd atpūtas vieta, kur bērni varētu pavadīt brīvo laiku, Kurmenes pagastā nav pieejama. 
Tā kā pašvaldības budžets ir ierobežots, tad pašvaldība aktīvi piesaista dažādu ES fondu 
finansējumu, lai uzlabotu atpūtas iespējas novadā. 

Vecumnieku novada dome 
Rīgas iela 29, Vecumnieku pag., 
LV-3933 
Dace Šileika 
dace.sileika@vecumnieki.lv 
63976486, 63960524 
 



 Uzstādīts bērnu rotaļu komplekss, šūpoles „Balansieris”, karuseļi un šūpoles uz atsperes. 

 Uzlabosies iedzīvotāju fiziskās veselības stāvoklis, sekmēts iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
līmenis. 

 Laukums radīs estētisku veidolu Kurmenes centrā. 
 
Vecumnieku novads atrodas Latvijas centrālās daļas dienvidu pusē. Novada teritorijas platība ir 
845,53km2. Pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, aktīva un 
sportiska dzīves veida popularizēšanu novadā.  
 
 

Projekts 
„Daugavas tīrie krasti” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 2999,62 
Publiskais finansējums: Ls 2999,62 
 

Projekta mērķis 
Sakārtot atpūtas vietu infrastruktūru, lai tādā veidā 
rosinātu iedzīvotājus atpūsties pie ūdeņiem 
patīkamā vidē un veselībai draudzīgā veidā. 
Nodrošināt un pastiprināt regulāru zivju resursu kontroli Aizkraukles novadā, kā rezultātā tiks 
nosargāti esošie zivju resursi, bet, īpaši pievēršot tiem uzmanību nārsta laikā, zivju resursi 
ūdenstilpnēs pieaugs, kā arī tiks pievērsta lielāka uzmanība maluzvejniecības novēršanai. Visa 
iepriekšminētā rezultātā tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība un nodrošināta šo 
resursu ilgtspējīga izmantošana. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Sākot ar 2012.gada aprīli Aizkraukles novada terotorijā Daugavas upē lejpus Pļaviņu HES tiek 
organizēta Licencētā makšķerēšana. Licencētās makšķerēšanas organizēšanai Aizkraukles novada 
dome pilnvarojusi biedrību „Vides aizsardzības asociācija”. Lai saglabātu apkārtējās vides tīrību un 
sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu aktīvās atpūtas cienītājiem, licencētās makšķerēšanas zonā ir 
nepieciešams uzstādīt atkritumu konteinerus. Video kamera, kura tiks izmantota licencētās 
makšķerēšanas teritorijā un Aizkraukles, Jaunjelgavas ūdnestilpju uzraudzībā, dos iespēju 
kvalitatīvāk cīnīties ar maluzvejniekiem. 

 Būtiski uzlabota zivju resursu aizsardzība Aizkraukles novadā. 

 Palielināsies iedzīvotāju interese nodarboties ar aktīvu atpūtu ūdnestilpju tuvumā. 
 
Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” reģistrēta 2009.gada 12.janvārī ar mērķi apvienot visus 
interesentus vides aizsardzības jomā. 2011. gadā tika reģistrēta Sabiedriskā labuma guvējas statuss 
Pilsoniskās sabiedrības attīstībā un Vides aizsardzībā. Biedrības galvenie mērķi ir uzlabot biedru, 
Valsts algotu darbinieku un sabiedrības zināšanas par vidi un apkārt notiekošo, kā arī sekmēt tādu 
apstākļu saglabāšanos, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju saistītajām vides 
saglabāšanas, apsaimniekošanas un aizsardzības darbībām. Biedrība ar savas mājaslapas 
www.inspektori.lv starpniecību sniedz konsultācijas vides aizsardzības jautājumos un likumdošanā, 
kas sasitīta ar vides aizsardzību, zveju, makšķerēšanu. 
 
 
 

Biedrība „Vides Aizsardzības 
Asociācija” 
Saules iela 18, Ķeguma nov., LV-5020 
Juris Valainis 
juris.valainis@inbox.lv 
26116445 



Projekts 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3633,00 
Publiskais finansējums: Ls 2700,00 
 

Projekta mērķis 
Izveidot rotaļu laukumu Bebru pagasta bērniem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Visa novada, tai skaitā arī Bebru pagasta, dzīves attīstības viena no prioritātēm ir kvalitatīvas atpūtas 
iespēju radīšana pagasta visu vecumu iedzīvotājiem. Lai aktivizētu pagasta iedzīvotājus un radītu 
veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī pirmskolas un skolas vecuma bērniem saistošas 
nodarbes, Kokneses novada dome atbalsta biedrības „Bites” ieceri veidot mūsdienīgu bērnu rotaļu 
laukumu pagasta centrā.  Pirmskolas un sākumsskolas bērni būs nodarbināti saistošās, lietderīgās un 
veselībai nekaitīgās nodarbēs, būs piedāvāta iespēja attīstīt un pilnveidot bērnu kustību koordināciju 
un veiklību, kam ir svarīga nozīme bērnu kaulu un muskuļu sistēmas attīstībā. Nodarbojoties ar 
fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta bērnu fiziskā, garīgā un sociālā attīstība, veidojas savstarpējās 
saskarsmes iemaņas, biedriskums.  

 Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar vairākām daudzfunkcionālām iekārtām. 

 Ģimenēm ar bērniem – iegūta iespēja pavadīt brīvo laiku fiziskās aktivitātēs.  

 Piedāvāta iespēja lietderīgai laika pavadīšanai, rosinot veselīga, sportiska  dzīvesveida izvēli. 

 Estētiski sakārtota vide. 
 
Biedrība "Bites" nodibināta 2007. gadā, taču neformāli pastāv no 2005. gada, kad Aizkraukles rajonā 
tika aktivizēta LEADER+ programma. Biedrības mērķi ir sekmēt Bebru pagasta iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanos; attīstīt pilsonisku sabiedrību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un 
pašapziņas līmeni; veicināt lauku vides sakārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 
veicināt tūrisma attīstību Bebros; organizēt labdarības pasākumus. Biedrības dalībnieki organizē un 
aktīvi līdzdarbojas kultūras un sporta pasākumu, kā arī sabiedrisko aktivitāšu, organizēšanā Bebru 
pagasta iedzīvotājiem. 
 
 

Projekts 

Radīt skaistumu – pārņemt zināšanas 
mantojumā no paaudzes paaudzē.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 4534,22 
Publiskais finansējums: Ls 4081,22 
 

Projekta mērķis 
„Jautrās vecmāmiņas” mācīs dejot, senās paražas un svētku svinēšanu, saglabājot nemateriālo 
kultūras mantojumu.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Deju kolektīvs „Jautrās vecmāmiņas” darbojas jau 8 gadus, un tautas tērpus tā arī nav bijis iespējas 
iegādāties. Realizējot projektu, tiks iegādāti 23 tautastērpu komplekti. Tiks sekmēta tradicionālās 
kultūras vērtību saglabāšana, veicinot sadarbību starp pašvaldības kolektīviem. Saskaņā ar Statūtiem 
biedrības uzdevums ir pensionāru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana, garīgās un materiālās 
labklājības uzlabošana.  

 Iegādāti 23 tautas tērpi. 

 Projekts dažādos kultūras dzīvi ne tikai novadā, bet arī citos Latvijas novados. 

Biedrība „Bites” 
„Papardes”, Vecbebri, 
Bebru pag., LV-5135 
Ilze Pabērza 
ilse_a@inbox.lv 
65164291, 29142183 
 

Aizkraukles novada pensionāru biedrība 
Daugavas iela 1a, Aizkraukle, LV-5101 
Silvija Ozoliņa 
silvijao@inbox.lv 
29405396 
 



 Projekta īstenošana palielinās biedrības lomu novada iedzīvotāju dzīvē, kur ieguvēji būs paši 
iedzīvotāji.  

 
Aizkraukles novada pensionāru biedrībā darbojas 150 pensionāri. Sadarbības partneri ir Aizkraukles 
novada dome, Sociālās palīdzības dienests, Kultrūras nams un Jaunrades centrs. Saskaņā ar 
Statūtiem pensionāru biedrības mērķis un uzdevums ir pensionāru sociāli ekonomisko interešu 
aizstāvēšana, garīgās un materiālās labklājības uzlabošana; labdarības pasākumu organizēšana; 
sakaru uzturēšana ar Aizkraukles novada domi, sociālās palīdzības dienestu, mūzikas skolu; 
sadarbība ar valsts organizācijām; līdzdarbošanās pasākumos, kas skar pensionāru intereses; 
tradīciju atjaunošana un izkopšana, aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē; seniora dzīves 
kvalitātes paaugstināšanas veicināšana, integrācija pilsoniskajā sabiedrībā; atpūtas, tematisku, 
izklaides pasākumu organizēšana senioriem.  
 
 

Projekts 

Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un 
folkloras kopu kolektīviem.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 9273,83 
Publiskais finansējums: Ls 6841,35 
 

Projekta mērķis 
Saglabāt Kokneses novada nemateriālo kultūras mantojumu, sagatavojot labākos dejotājus un 
folkloras kopas Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu, tas ir grūti 
izpildāms, jo nepietiek līdzekļu un nav finanšu fondu, kas atbalsta tautas tērpu iegādi dziedātājiem 
un dejotājiem. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka tuvojas 2013.gads, kad notiks Vispārējie latviešu Dziesmu 
un Deju svētki. Izvērtējot situāciju, dome nolēma ar finansējumu atbalstīt četrus kolektīvus (vidējās 
paaudzes deju kolektīvus „Liepavots” un „Irši”, spēlmaņu kopu „Skutelnieki” un folkloras kopu 
„Urgas” ) tērpu iegādei, jo šie kolektīvi piedalās Dziesmu un Deju svētkos un ikdienā rūpējas par 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un novada tradīciju popularizēšanu. Kolektīvi 
veiksmīgi piedalās skatēs, aktīvi koncertē gan novadā, gan dažādās republikas pilsētās, gan ārpus 
republikas robežām dažādos starptautiskos festivālos. Starptautiskajos pasākumos kolektīvus vērtē 
gan pēc profesionālā līmeņa, gan pēc tautas tērpu krāšņuma. Kolektīvi nevar piesaistīt jaunus 
dalībniekus, ja nav tērpu, tāpēc jauni tērpi būs nozīmīgs ieguldījums, lai kultūras aktivitātēs iesaistītu 
jaunos dalībniekus.  

 Iegādāti tērpi 4 kolektīviem. Kopā tērpus ieguvuši 37 dejotāji. 

 Kolektīviem plānots piesaistīt 9 dalībniekus. 

 Sagatavotas 2 jaunas koncertprogrammas ar Kokneses novadam raksturīgo īpašo vietējo 
programmu. 

 Visi četri kolektīvi piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.  
 
Kokneses novads izveidots 2009. gada 1.jūlijā, apvienojoties Kokneses, Bebru un Iršu pagastiem. 
Novada attīstības ilgtermiņa mērķi ir koncentrēti uz teritorijas līdzsvarotas un ilgtspējīgas 
ekonomiskās attīstības veicināšanu, nodrošinot iedzīvotāju labklājību, esošo resursu saprātīgu 
izlietošanu, vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu. Īstermiņa mērķi ir saistīti ar ES 
struktūrfondu finanšu līdzekļu piesaisti izglītības sistēmas pilveidošanai, kultūras, sporta un atpūtas 
nodrošināšanai, Daugavas krasta attīstībai, komunālās saimniecības un transporta infrastruktūras 
sakārtošanai u.c. Pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades atīstību.  
 

Kokneses novada dome 
Meliatoru iela 1, Koneses pag.,LV-5113 
Anda Mikāla 
anda.mikala@koknese.lv 
65133636, 65133631 
 



 
 

Projekts 
Arheoloģisko tautastērpu rekonsturkcija.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 2645,80 
Publiskais finansējums: Ls 2381,22 
 

Projekta mērķis 
Rekonstruēt 2 zemgaļu un 2 sēļu arheloģiskos 
tautastērpus, kas dotu iespēju sabiedrībai pilnīgāk 

iepazīt zemgaļu un sēļu nemateriālās kultūras mantojumu – seno amatnieku prasmes – un kalpotu 
kā līdzeklis citu nemateriālo kultūras mantojuma prasmju popularizēšanai, piedaloties sabiedriskos 
(ar folkloru un seno kultūru saistītos) pasākumos.   
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Šobrīd Kurmenes vēsture saistās tikai ar 19.gs. beigās celto muižu un baznīcu. Kurmenes pagastā 
nenotiek nekādas darbības Nacionālā nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanai un 
popularizēšanai. Projekts ir viena sastāvdaļa biedrības nākotnes stratēģijā. Īstermiņā tiek plānots 
Kurmenē organizēt tradicionālo prasmju meistardarbnīcas ar nemateriālās kultūras mantojuma 
prasmju apguvi – dziedāšanu, senajiem dančiem, tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, amatu 
prasmju apguvi. Tiek plānota arī sabiedrībai pieejamu seno rotu un apģērbu ekspozīcijas 
izveidošana. Ilgtermiņa stratēģijā ietilpst seno apģērbu un rotu muzeja izveide, tradicionālās 
kultūras centra izveide.  

 Sabiedrības informētība par zemgaļu un sēļu neateriālās kultūras mantojumu – seno 
amatnieku prasmēm.  

 Līdzeklis citu nemateriālo kultūras mantojuma prasmju popularizēšanai. 

 Radīta iespēja iedzīvotājiem iepazīties ar mūsu novadam raksturīgajām senvēstures un 
amatniecības prasmju tradīcijām. 

 
Biedrības īstermiņa mērķi ir rekonstruēt zemgaļu un sēļu 11.-13.gs. rotu komplektus. Radīt Kurmenē 
seno apģērbu un rotu ekspozīciju, uzsākt izglītojošu pasākumu organizēšanu ar mērķi popularizēt 
nemateriālās kultūras mantojumu – folkloru, tradicionālo mūzikas instrumentu spēles prasmes, 
seno amatu prasmes. Ilgtermiņa mērķis – seno zemgaļu un sēļu kultūras mantojuma centra izveide. 
Biedrība ir organizējusi Kurmenē saulgriežu svinēšanu, vadījusi arheoloģisko rotu kalšanas prasmju 
meistardarbnīcas Kurmenes skolas skolniekiem, organizējusi folkloras tradīciju apguvi pagasta 
ļaudīm, piedalījusies starptautiskās danču nometnes organizēšanā Kurmenē, organizējusi Kurmenē 
arheoloģisko rotu izstādi.  
 
 
 

Projekts 
„Tēvu laipas šaizemē” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 9795,53 
Publiskais finansējums: Ls 7226,22 
 

Projekta mērķis 

Izgatavot tautas tērpus 4 deju kolektīviem, uzlabojot 
tautas mākslas kvalitāti un nodrošinot kvalitatīvu 
sagatavošanos 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem. 

 

Tradicionālās kultūras un amatnieku 
biedrība „Medene” 
„Liepas”, Kurmenes pag., LV-5115 
Uģis Drava 
ugisdrava@inbox.lv 
29439991 
 

Aizkraukles novada pašvaldība 
Lāčplēša iela 1A, 
Aizkraukle, LV-5101 
Anta Teivāne 
anta.teivane@aizkraukle.lv 
29116791 
 



Projekta apraksts un rezultāti 
Aizkraukles novada pašvaldības 2 kultūras namos darbojas 14 tautas mākslas kolektīvi, kas saistīti ar 
Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību. Kopskaitā 420 dalībnieku. Projekta ietvaros tiks izgatavoti 
tautas tērpi deju kolektīviem „Pēda” (35 dalībnieki), vidējās paaudzes deju kolektīviem „Radi” (42 
dalībnieki) un deju kopas „Aizkraukles” vidējās paaudzes (28 dalībnieki) un senioru (24 dalībnieki) 
grupām. 2012.gada Kultūras ministrijas skatē visi šie kolektīvi  ir saņēmuši 1.pakāpes, kas liecina par 
to, ka repertuāru ir apguvuši labi. Tautas tērpu pielietojums ir nododams no paaudzes paaudzē, līdz 
ar to tautas tārpu iegāde nodrošina projektu ilgtspēju, to var lietot vairāk kā 50 gadus. Tautas tērpi 
tiks izgatavoti tērpu darbnīcā pie sava amata meistariem, līdz ar to tie atbildīs kultūras ministrijas 
noteiktajām prasībām. Padomju gados iegādātie tērpi ir stilizēti un nav pielietojami šodien Dziesmu 
svētkos.  

 Tiks veicināta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana divos veidos – caur dejas 
mākslu un tautas tērpu.  

 Nodrošināta kolektīvu veiksmīga dalību Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos 
2013.gadā. 

 Iedzīvotāju nacionālās pašapziņas celšana un kultūrvides kvalitātes uzlabošana.  

 Iespēja koncertus veidot daudz kvalitatīvāk, kas atstās pozitīvu iespaidu uz Aizkraukles 
novada iedzīvotāju sabiedriskās dzīves kvalitāti un emocionālo baudījumu.  

 Kolektīviem nodrošināta ilggadīga un kvalitatīva darbība. 

 Tiks veicināta latviskās kultūrvides un sabiedriskās rosības uzturēšana Aizkraukles novadā.  
 
2011.gada 11.decembrī, Aizkraukles pilsētai apvienojoties ar Aizkraukles pagastu, izveidojās 
Aizkraukles novads. Domes pakļautībā ir 21 struktūrvienība, tai skaitā arī Aizkraukles novada 
kultūras nams, kas savu darbību veic divās juridiskajās adresēs Pilsētas kultūras namā un Pagasta 
kultūras namā. Aizkraukles novada pašvaldība saskaņā ar novada attīstības stratēģiju nodrošina 
novada iedzīvotājiem kultūras procesu pieejamību. Kultūrpolitikas principi mūsu valstī – saglabāt 
nemateriālo kultūras mantojumu un kultūras pieejamību ikvienam valsts iedzīvotājam, kā arī 
sabiedrības aktivitātes paaugstināšanu kultūras procesos –  sasaucas ar Aizkraukles novada attīstības 
startēģiju.  
 
 

Projekts 
Tautas tērpu iegāde Neretas novada pašdarbības 
kolektīviem.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 10980,00 
Publiskais finansējums: Ls 8100,00 
 

Projekta mērķis 
Viecināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšnau un popularizēšanu.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Neretas novadā un īpaši Neretas pagastā ir senas tautas deju tradīcijas, deju kolektīvu dalībnieki 
popularizē dejošanas tradīcija un rūpīgi glabā, un nodod tās tālāk nākamajām paaudzēm. Piemēram, 
deju kolektīvs „Sēļi” darbojas jau 25.gadu, un dejotāji ir jau nomainījušies vairākās paaudzēs, tautas 
tērpi ir vairākas reizes pāršūti, pielāgojot katra dejotāja apmēriem, līdz ar to tautas tērpi ir laika 
pirksta skarti. Šobrīd tautas tērpi neatbilst visām tautas tērpu prasībām. Sakarā ar gatavošanos 
Latvijas 25.Dziesmu un 15.Deju svētkiem 2013.gadā, 2012.gadā plānots radīt vienotus Augšzemes 
(Sēlijas) etnogrāfiski pareizus vīriešu un sieviešu tautas tārpa komplektus. Projekta ietvaros plānots 
izgatavot 34 sieviešu un 28 vīriešu tautisko tērpu komplektus. 

Neretas novada pašvaldība 
Rīgas iela 1, Nereta 
Neretas novads, LV-5118 
Žanna Miezīte 
zanna.miezite@gmail.com 
65175239 
 



 Iegādāti taututērpi Neretas novada pašvaldības kolektīviem, un tie varēs sekmīgi piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos. 

 Kolektīvi tiks nodrošinātsi ar etnogrāfiski pareiziem tērpiem, līdz ar to gan dejotāji, gan 
skatītāji gūs zināšanas par Augšzemes (Sēlijas), kurā ietilpst Neretas novads, materiālās un 
garīgās kultūras mantojuma saglabāšanu tautas tērpos. 

 Tiks motivēti jauni dalībnieki iesaistīties pašdarbībā. 

 Vizuāli pievilcīgākas būs deju kolektīvu uzstāšanās koncertos.  
 
Neretas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Neretas novada pašvaldības mērķis ir nodrošināt 
labvēlīgus apstākļus pašvaldības tālākai attīstībai, veicot infrastruktūras uzlabošanu, veicinot 
kultūras, soprta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu. Novadā sekmīgi tiek koptas 
pašdarbības tradīcijas. Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Sēļi” darbojies jau kopš 1987.gada un tradicionāli ir piedalījies deju kolektīvu skatēs, un ieguvis 
tiesības piedalīties Dziemsu un deju svētkos, tādējādi polularizējot mūsu tautas tradīcijas.  
 

 

Projekts 
Pilskalnes folkloras kopa „Upmalietes” izdzied novada 
tautas dziesmas starp trim upēm.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 5370,50 
Publiskais finansējums: Ls 5370,50 
 

Projekta mērķis 
Izdziedāt un popularizēt Pilskalnes pagasta senās dziesmas, un papildināt novada svētkus ar tautas 
tradīcijām. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pilskalnes pagasts ir viens no vislatviskākajiem Lietuvas pierobežas pagastiem ar bagātām 
kultūrvēsturiskām tradīcijām. Folkloras kopa „Upmalietes” ir nodibināta, lai pārmantotu, saglabātu 
un nodotu vidējai un jaunākajai paaudzei unikālo vēsturisko mantojumu un veicinātu sadarbību 
starp Neretas novada, Latvijas Republikas un Lietuvas pašdarbības kolektīviem.  Laika gaitā arī tautu 
tērpu komplekti tiks pārmantoti. Iegādājoties skaņu aparatūru, mūzikas instrumentus un tautu 
tērpus, folkloras kopa „Upmalietes” spēs sniegt kvalitatīvus priekšnesumus biedrības, Pilskalnes 
pagasta un Neretas novada rīkotajos kultūras pasākumos, gadskārtu tradīciju svētkos un dažādās 
svinībās.  

 Iegādāta skaņu apratūra, jauni mūzikas instrumenti un tautas tērpi. 

 Iedzīvotāji un pasākumu dalībnieki tiks izglītoti, izmantojot dziesmas un dejas, tiks sniegts 
kultūrvēsturiskā mantojuma baudījums. 

 
Biedrība „Upmales Mantinieki” reģistrēta 2010.gada 29.jūlijā. 2011.gada 24.februārī biedrībai tika 
piešķirts sabiedriskā labuma statuss vairākās jomās. Biedrības mērķi ir sekmēt Pilskalnes un Neretas 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību, pilsoniskās sabiedrības 
attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko 
mantojumu Pilsnaklnes pagastā; popularizēt tautas tradīcijas; veicināt sadarbību ar vietējiem 
uzņēmējiem, ārvalstu investoriem, valstiskajām un kristīgām, labdarības iestādēm un organizācijām. 
Biedrība ir organizējusi  kultūras pasākumus, dārza svētkus biedrības biedriem, radošās darbnīcas, 
Pļavas svētkus, sporta spēles. 
 
 
 
 

Biedrība „Upmales Mantinieki” 
„Pauperi”,Pilskalnes pag.,LV-5110 
Iveta Arāja 
iveta.pilskalne@inbox.lv 
22473442 
 



Projekts 
„Dziesmusvētkus gaidot” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 2876,76 
Publiskais finansējums: Ls 2876,76 
 

Projekta mērķis 
Iegādāties latviešu tautas tērpus sieviešu 
vokālajam ansamblim „Zīle”.  

Projekta apraksts un rezultāti 
Ansamblis „Zīle” piedalās daudzos koncertos un tradīciju pasākumos, kur latviešu tautas tērps ir 
absolūti nepieciešams. Viskrasāk ansamblis to izjuta 2008.gada lielajos Dziesmusvētkos, kad tas 
ieguva tiesības koncertēt Rīgā Dzelzceļa muzejā un piedalīties gājienā. Tērpus nācās aizņemties, bet 
tas bija prakstiski neiespējami, jo arī citi kolektīvi paši piedalījās svētkos. 2013.gadā atkal būs lielie 
Dziesmusvētki, un ansamblis jau tagad tiem rosīgi gatavojas. Bez tam novadā katru gadu notiek 
Jāņu, Lieldienu un citu latvisku gadskārtu pasākumi, kur pieklājas dziedāt tautas tērpos.  

 Ansamblim iegādāti savi tautas tērpi. 

 Tas uzlabos koncertu un pasākumu kvalitāti, piesaistīs skatītājus un klausītājus, kā arī jaunas 
dalībnieces.  
 

Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība dibināta ar mērķi veicināt tautas garīgās kultūras 
attīstību, nacionālās kultūras saglabāšanu, atjaunot pagasta kultūras tradīcijas, aizstāvēt pagasta 
iedzīvotāju kulturālās vajadzības. Biedrība tika veidota pēc sieviešu vokālā ansambļa ierosmes, un 
tās darbība vērsta uz jauniešu iesaistīšanu pašdarbībā, koncertprogrammu sagatavošanu, kā arī, 
samazinoties finansējumam kultūras vajadzībām, papildus līdzekļu piesaisti, izmantojot projektus. 
 
 

Projekts 
Arheleoloģisko tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde 
Klintaines pagasta ansamblim „Dzirnas”.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 7943,00 
Publiskais finansējums: Ls 7148,70 
 

Projekta mērķis 
Iegādāties 11.-13.gs. arheoloģiskos tautas tērpus un mūzikas 
instrumentus Klintaines pagasta ansamblimm „Dzirnas”, tādējādi atjaunojot iespēju veidot jaunas 
koncertprogrammas paražu svētku svinēšanai ar atbilstošu ietērpu un muzikālo pavadījumu. Iesaistīt 
jaunus dažādu dzimumu un vecumu dalībniekus paaudžu solidarizēšanai un popularizēt nemateriālā 
kultūras mantojuma tradīcijas Aizkraukles rajona partnerības teritorijā.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Ansambļa „Dzirnas” repertuārā šobrīd ir sagatavotas latviešu gadskārtu ieražu dziesmas, 
tautasdziesmas par dabu un auglības rituālu dziesmas. Audiovizuālais tēls pašreiz neatbilst jaunajai 
koncertporgrammai. Sezonā ansamblis piedalās 23 Pļaviņu novada pasākumos. Biedrība „Klintaines 
Dzirnas” vēlas palīdzēt un atbalstīt Klintaines pagasta ansambļa „Dzirnas” vēlmi veidot jaunas 
programmas, kas vērstas uz nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pilnveidošanu. Ņemot 
vērā, ka 2012.gads ir pasludināts par „Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”, šā 
projekta ietvaros ir paredzēts ansamblī piesaistīt jaunus dalībniekus, dažāda vecuma pagasta 
iedzīvotājus , tādējādi veicinot bērnu un vecākās paaudzes solidarizēšanos, brīvā laika pavadīšanas 
un izglītošanās iespējas, saglabājot un popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu Klintaines 
pagastā. Projekts ir unikāls ar to, ka projekta „Nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana un 

Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība 
„Arkādijas”,Vietalvas pag., LV-5109  
Mairita Pavloviča 
mairitamp@inbox.lv 
29480532 
 

Biedrība „Klintaines dzirnas” 
„Kūlīši”, Klintaines pag., LV-5129 
Kristīne Rulle 
kristinerulle@inbox.lv 
29441564 



pilnveidošana sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai ” ietvaros ansamblis „Dzirnas” uzsāks folklorizētu 
koncertprogrammu iestudēšanu Klintaines pagastā Pļaviņu novadā.  

 Iegādāti 20 komplekti 11.-13.gs. tautas tērpi 13 sievietēm , 3 vīriešiem un 4 bērniem.  

 Iegādāti 3 mūzikas instrumenti – kokle, stabule, bungas. 

 Ansamblī iesaistīti 10 jauni dalībnieki. 

 Jaunas – gadskārtu ieražu un svētku svinēšanas koncertprogrammas sagatavošana.  

 Iedzīvotājiem ik gadu būs iespēja dzirdēt dažādas tematikas folkloras dziesmu programmas, 
iepazīties ar Klintaines pagastam raksturīgajiem arheoloģiskajiem 11.-13.gs tautas tērpiem 
un mūzikas instrumentiem.  

 
Biedrība „Klintaines Dzirnas” tika izveidota uz sieviešu vokālā ansambļa „Dzirnas” pamata, kurš 
darbojas jau no 1998.gada. 2006.gadā biedrība tika reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. 
Biedrības galvenias mērķis ir veicināt un radīt iespēju ikvienam Klintaines pagasta iedzīvotājam 
realizēt savas iniciatīvas un ieceres, sekmēt pagasta ilgtspējīgu attīstību, veicināt iedzīvotāju 
aktivitātes pieaugumu, vides sakārtošanu un aizsardzību. Īstermiņa mērķis – turpināt sadarboties ar 
Pļaviņu novada biedrībām, turpināt organizēt labdarības pasākumus, organizēt kultūras un sporta 
pasākumus pagastā.  Ilgtermiņa mērķis – saglabāt Stukmaņu tradīcijas, organizējot pasākumus.  
 
 

Projekts 
Aprīkojuma iegāde kultūras mantojuma 
popularizēšanai Kokneses novadā.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 9620,00 
Publiskais finansējums: Ls 8658,00 
 
 

Projekta mērķis 
Radīt materiālo bāzi nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai vietējā 
sabiedrībā.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Biedrība „Koknesei” apsaimnieko novada „Zaļo tirgu” kopš tā izveides 2011.gadā. Pa šo laiku 
sadarbībā ar Kokneses novada domi tirgū ir noorganizēti vairāki gadskārtu svētki un kultūras 
pasākumi. Pamazām Zaļā tirgus laukums ir kļuvis par novada iedzīvotāju apmeklētu un iecienītu 
sabiedrisku vietu, ne tikai tirgu. Pagājušajā gadā Koknesi apmeklējuši ap 50000 tūristu, tāpēc 
jāpilnveido iespējas arī šai mērķa grupai, piesaistot vietējām sabiedriskajām aktivitātēm un 
popularizējot lokālo kultūras mantojumu. Koknesē ir vairākas vietas, kas jau kļuvušas par tūristu 
iecienītiem apskates objektiem, kā Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs, parks, estrāde, un arī novada 
iedzīvotāju apmeklētām vietām. Projekta ietvaros plānots iegādāties mūsdienīgu audio/video 
aprīkojumu – piepūšamo ekrānu demonstrācijai āra apstākļos, arī uz ūdens, projektoru, skaļruņus, 
krēslus, nojumi un noliktavu, lai nodrošinātu iespējas gan tirgus laukumā, gan parka estrādē, gan arī 
uz Daugavas ūdeņiem pie pilsdrupām apskaņot koncertus, pašdarbības kolektīvu uzstāšanos, 
demonstrēt dokumentālo kino, tādējādi popularizēt kultūras un mākslas vērtības, saglabājot 
kultūras mantojumu, kvalitatīvi pasniegt informāciju, prezentēt jaunas idejas vai piedāvājumus un 
rīkot kultūras un sabiedriskos pasākumus.  Kā lielākais nākamās vasaras pasākums iecerēta Dziesmu 
un deju svētku translācija uz ekrāna, lai pasākumiem galvaspilsētā varētu sekot arī tā sabiedrības 
daļa, kas uz koncertiem netiek.   
Projekta īstenošanas rezultātā vietējie iedzīvotāji ne tikai saliedēsies, izjutīs kopības, piederības 
sajūtu, bet arī paaugstinās savu sabiedrisko, pilsonisko aktivitāti, pilnveidos savas zināšanas, 
prasmes, iemaņas, labāk iepazīs nacionālo kultūras mantojumu un mācēs svinēt gadskārtu svētkus 
atbilstoši tautas tradīcijām.  
 

Biedrība “Koknesei”  
Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113  
Dace Grīsle  
dacegr@tvnet.lv  
29586111 



Biedrības dibinātāji kopā darbojas jau kopš 1998.gada, kad tika reģistrēta sabiedriska organizācija 
„Fonds Koknesei" un 2006.gadā reģistrēta kā biedrība „Koknesei". Sabiedriskā organizācija „ Fonds 
Koknesei" izveidoja Kokneses tūrisma informācijas centru (TIC), kas šobrīd ir Kokneses novada 
domes aģentūra, un apsaimniekoja Kokneses pilsdrupas. Lai arī TIC un pilsdrupas nodotas 
apsaimniekošanā pašvaldībai, biedrība turpina piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā. Biedrības 
pamatdarbības virzieni ir Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, vides kvalitātes 
uzlabošana un dabas aizsardzība, kā arī kultūras, izglītības un tūrisma attīstības veicināšana Koknesē 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot Kokneses iedzīvotāju, uzņēmēju, valsts un 
pašvaldību amatpersonu un iestāžu sadarbību. Ar LEADER programmas un pašvaldības atbalstu ir 
novietots vēsturiskās ekspozīcijas paviljons pie Kokneses pilsdrupām un izveidots Kokneses novada 
Zaļais tirgus, kurā vietējiem amatniekiem un zemniekiem ir iespēja realizēt savu produkciju.  
 
 

      

 Projekts 

„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana Staburaga pagastā” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 4457,00 
Publiskais finansējums: Ls 00,00 
 
 

Projekta mērķis 
Popularizēt Staburaga pagastā dzimušā un dzīvojušā komponista Pētera Barisona devumu kora 
mūzikas jomā un Dziesmu svētku tradīcijas attīstībā Vīgantes parkā.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Vīgantes parkā slavena senāk bija Staburaga klints un Liepavots. Šobrīd tie „dzīvo” tikai cilvēku 
atmiņās, senās fotogrāfijās, zīmējumos, aprakstos, rakstnieka Valda „Staburaga bērnos”. Taču ir vēl 
kas, ar ko mēs varam lepoties, un tas ir Pēteris Barisons, Dziesmu svētku himmnas „Dziesmai šodien 
liela diena” autors. Dzimis un ndzsīvojis Stabruraga pagasta teroitorijā, viņš daudz ir rakstījis 
dziesmas koriem, aktīvi darbojies vietējās kultūras dzīves attīstībā, kā arī organizējis un vadījis 
vietējos Dziesmu svētkus Vīgantes parkā. Komponista vārdā ir nosaukta Aizkraukles Mūzikas skola, 
izdota grāmata „Kora dziesmas”, kurā apkopotas viņa sarakstītās oriģināldziesmas. Taču mēs tik un 
tā zinām diezgan maz par šo komponistu. Ar šī projekta palīdzību Vīgantes parkā tiks uzbūvēta slēgta 
lapene, kurā būs iespēja ieiet un paklausīties viņa sarakstītos darbus, projektors rādīs uz sienas 
senās fotogrāfijas – prezentāciju par P.Barisonu, Dziesmu svētkiem, Vīgantes parku, Staburagu un 
citiem nozīmīgiem objektiem un notikumiem, kas ir saistīti ar Barisona vārdu un darbību.  

 Iespēja iepazīties ar komponista Pētera Barisona dzīvi un daiļradi. 

 Vīgantes parks iegūs vēl vienu tūristiem saistošu objektu. 
 
Biedrība „Staburags” darbojas kopš 2006.gada, un tā cenšas piesaistīt līdzekļus iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai ar dažādu projektu palīdzību. Tā ir īstenojusi projektus, kuros iedzīvotāji 
mācījās angļu valodu, talkas veidā Vīgantes parkā tika stādīti košumkrūmi, kuri tika iegādāti par 
projekta līdzekļiem, izremontēts un iekārtots informācijas un mācību centrs, iegādāta mūzikas un 
apskaņošanas aparatūra. 
 
 
 
 
 
 
 

Biedrība „Staburags” 
„Smaidas”-3, Staburaga pag.,LV-5128 
Iveta Ločmele 
iveta.locmele@inbox.lv  
26687770  



Projekts 
Zemnieku saimniecības „Vanagi” biškopības 
produkcija vietējās pārtikas klāsta paplašināšanai.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 11406,82 
Publiskais finansējums: Ls 4674,93 
 

Projekta mērķis 
„Aizkraukles rajona partnerības” teritorijā paplašināt vietējās biškopības produktu piedāvājuma 
klāstu, saražojot iepakotus, noformētus biškopības produktus. Biškopības produktu ražošanai 
izveidot mūsdienīgu ekonomiski rentablu bišu dravu un biškopības produktu ražotni.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Lai paplašinātu „Aizkraukles rajona partnerības” teritorijā vietējo biškopības produktu piedāvājuma 
klāstu un dažādotu zemnieku saimniecību saimniecisko darbību, projekta ietvaros tiek plānots 
izveidot bišu dravu no 30 bišu stropiem. Paredzēts izmantot Dadana stāvstropu, kas ievērojami 
atvieglo bišu saimju apsaimniekošanu un tādējādi samazinās saimnieciskās darbības izmaksas. 
Medus rāmīšu atvākošanai izmantos automatizēto atvākošanas galdu, tādējādi ievērojami 
samazinot laika patēriņu. Medus izsviešana paredzēta ar automātisko medussviedi. Vaska 
kausēšanai tiek paredzēts izmantot elektrisko medus sildītāju. Tāpat tiek plānots iegūt 
ziedputekšņus un propolisu, ziedputekšņu žāvēšanai tiek plānots izmantot ziedputekšņu kalti. Bišu 
skapīšu pārvadāšanai paredzēts izmantot specializētu automašīnas piekabi. Ievākto medu un citus 
biškopības produktus tiek plānots iesaiņot dažada tilpuma traukos, noformēt ar etiķetēm, kas 
norāda vietējo izcelsmi, un piedāvāt vietējā tirgū.  
Projekta īstenošanas rezultātā vietējā teritorijā tiks dažādots un paplašināts biškopības produktu 
klāsts, kā arī zemnieku saimniecība „Vanagi” būs attīstījusi jaunu saimnieciskās darbības veidu un 
palielinājusi saimniecības izdzīvošanas spējas.  
 
Zemnieku saimniecība „Vanagi” reģistrēta 1998.gada 28.oktobrī Aiviekstes pagastā.  Kā zemnieku 
saimniecības darbības veidi reģistrēta mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, dārzeņu, 
dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana. Šā brīža galvenā darbība ir mežsaimniecība. Zemnieku 
saimniecības īstermiņa mēŗki ir saistīti ar sezonālajām mežsaimnieciskajām darbībām. Ilgtermiņa 
mērķi saistīti ar bišu dravas izveidi, medus un medus blakus produktu ražošanu. Zemnieku 
saimniecība ir realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektus dažādu 
pasākumu aktivitātēs, kas saistītas ar mežsaimniecību.  
 
 
 

Projekts 
Dambenieki – veselīgas biškopības pordukcijas 
ražotāji. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 12200,80 
Publiskais finansējums: Ls 6000,00 
 
 

Projekta mērķis 
Paplašināt un attīstīt biškopības nozari. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projekta ietvaros plānots iegādāties stropus, jaunu biškopības inventāru un pamatlīdzekļus, lai 
sasniegtu lielāku darba ražīgumu bišu saimju apsaimniekošanā. Projekta ietvaros plānots uzlabot 

Z/S „Vanagi” 
„Vanagi”, Aiviekstes pag., LV-5120 
Andris Vanags 
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Raitis Blumbergs 
Dambinieki, Seces pag., LV-1021 
raitis.blum@inbox.lv 
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saimniecības konkurētspēju un palielināt bišu saimju skaitu un ražotās produkcijas apjomu un 
kvalitāti. Plānots attīstīt propolisa ražošanu, kā arī ziedputekšņu ieguvi un apstrādi. Lai paplašinātu 
saimniecību un veiktu iepriekšminētos pasākumus, nepieciešama daudzfunkcionālu bišu stropu un 
jauna, mūsdienīga inventāra iegāde. Iegādājoties jaunus stropus un paplašinot bišu saimju skaitu, 
plānots palielināt ievāktā medus apjomu, papildus ražot biškopības blakus produktus, kā arī veicināt 
saimniecības attīstību un konkurētspēju. Lai biškopības saimniecība darbotos ar peļņu, ir 
nepieciešamas vismaz 200 bišu saimes.  

 Paplašināta biškopības darbība un medus produkcijas ieguve, lai nodrošinātu Latvijā 
pieprasījuma izpildi pēc ekoloģiskas izcelsmes vietējās medus produkcijas.  

 
 

 

Projekts 

Zemnieku saimniecības „Janavas” tēju žāvētava. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 4880,00 
Publiskais finansējums: Ls 2000,00 

 

Projekta mērķis 
Ierīkot jaunu tēju žāvētavu, veicot vienkāršotu 
rekonstrukciju saimniecības ēkas un klēts bēniņos.     
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projekta ietvaros paredzēts saimniecības ēkai ar nojumi un klētij saremontēt jumta koka 
konstrukcijas un nomainīt esošo 20 gadus veco šīfera jumta segumu pret profilētu metāla segumu, 
un uzlikt griestu segumu, kur varētu uz auduma palagiem dabīgos apstākļos žāvēt tējas. Ar šādu 
tehnololoģiju pašlaik saimniecībā žāvē tējas dzīvojamās mājas bēniņos. Tikko vasarā uzspīd saule, tā 
jumta metāla segums sakarst, un bēniņos tumsā, karstumā un caurvējā tējas izžūst dažu dienu laikā 
un brīnišķīgā izskatā, un kvalitātē. Mājas bēniņos šogad ir paredzēts izbūvēt dzīvojamās telpas, līdz 
ar to saimniecība paliek bez žāvētavas. Projekta īstenošanas rezultātā vietējās teritorijas iedzīvotāji 
varēs iegādāties veselīgas, vienkāršas zāļu tējas un žāvētus garšaugus tepat Aizkraukles veikaliņos un 
Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru tirdziņos.      
 
Zemnieku saimniecība „Janavas” nodarbojas ar ārstniecības augu audzēšanu, vākšanu, pārstrādi, 
fasēšanu, realizāciju un eko kosmētikas ražošanu. Saimniecība audzē piparmētras, kumelītes, 
ehinaceju, kaķu mētru, kliņģerītes, salviju, pūķgalvi, rudzupuķes, garšaugus un vāc ārstniecības 
augus savās pļavās.   
              
 

Projekts 

Garšaugu pasaule Secē.  
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 7527,70 
Publiskais finansējums: Ls 3110,64 
 

Projekta mērķis 
Attīstīt un modernizēt garšaugu audzēšanu 

podiņos, radot produktu Aizkraukles rajona pārtikas grozam.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projektā plānots veikt vienkāršoto rekonstrukciju siltumnīcai, nomainot segumu, lai varētu 
pilnveidīgāk un labāk veikt ražošanas procesu tieši aukstajā laikā. Jaunais segums būs ekonomiskāks 
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un siltumnoturīgāks, lai varētu garšaugus audzēt podiņos ziemas un vasaras periodā. Produkciju 
plānots piedāvāt Aizkraukles rajona partnerības grozam, attiecīgi noformējot ar partnerības un 
zemnieku saimniecības simboliem.  

 Tiek audzēti apmēram 8000 garšaugu podiņu. 
 
 

Projekts 

Seces augļi. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 6600,00 
Publiskais finansējums: Ls 5000,00 
 

Projekta mērķis 
Attīstīt un modernizēt lauksaimniecības produktu ražošanu, radot gala produktu Aizkraukles rajona 
partnerības pārtikas grozam.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projektā ir plānots izveidot jaunu nožogojumu 2,7 ha augļu dārzam, lai pasargātu stādījumus no 
dzīvnieku postījumiem. Un līdz ar to palielināt augļu dārza atdevi un kvalitāti, radot skaistu un 
veselīgo vietējo produktu. 

 Kvalitatīvi augļi vietējam pārtikas grozam.] 
  

Zemnieku saimniecība ir dibināta 1991.gada 27.novembrī. Pamatnodarbošanās sākumā bija laukaugi 
un lopkopība. Laika gaitā nodarbošanās ir mainījušās uz garšaugu audzēšanu, dekoratīvām kultūrām 
un augļu dārzu. Saimniecība ir iecerējusi paplašināt garšaugu un augļu audzēšanu.  
 
 
 

Projekts 

Ielu tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 13754,12 
Publiskais finansējums: Ls 10146,48 
 

Projekta mērķis 
Veicināt vietējās pārtikas tirdzniecības vietu veidošanos 

un pakalpojumus pārtikas tirdzniecības ķēdes nodrošināšanai. Tirdzniecības vietu sakārtošana 
Skrīveru novadā. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Skrīveros dzīvo un strādā darbīgi ļaudis, kuri savos mazdārziņos, piemājas saimniecībās, zemnieku 
saimniecībās saražo ievērojamu daudzumu vietējās nozīmes pārtikas produkltu. Lielākā problēma 
iedzīvotājiem ir izaudzētās produkcijas realizācija. Iedzīvotāji lielu apjomu savas produkcijas iztirgo, 
stāvot Rīga-Daugavpils autoceļa malās, piedāvājot garamāmbraucējiem un novada iedzīvotājiem 
dabas veltes, dārzeņus, augļus un ogas, bērzu sulas, adījumus, tamborējumus. Gads gadā tirgoties 
girbētāju skaits pieaug, un rodas nepieciešamība izbūvēt tirdzniecības vietu, kur iedzīvotāji droši 
pārdotu savas preces. Skrīveru novadā ir iekārtotas divas ielu tirdzniecības vietas – novada centrā un 
pie „Klidziniņas”, taču tās pilnībā neapmierina iedzīvotāju vajadzības pēc jaunas tirdzniecības vietas. 
Lai veicinātu un atbalstītu vietējo pārtikas ražojumu atbalsta sistēmu, tiks izbūvēta tirdzniecības 
vieta blakus Rīga-Daugavpils autoceļam Institūta ciematā. Laukums būs pietiekoši liels, lai tajā 
varētu notikt arī dažādas sabiedriskās aktivitātes un pasākumi, nelieli koncerti, ražas svētku svinības 
u.c. 

Skrīveru novads 
Daugavas iela 59, Skrīveri,LV-5125 
Aigars Orups 
aigars.orups@skriveri.lv 
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 Izbūvēta un labiekārtota ielu tirdzniecības vieta. 

 Izbeigta haotiskā un bīstamā tirgošanās ar vietējām pārtikas precēm autostrādes Rīga-
Daugavpils ceļmalā.  

 Iespēja novada iedzīvotājiem sekmīgāk pārvarēt ekonomiskās krīzes sekas.  
 

Projekts 
Veco kapu kapličas vienkāršota renovācija. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3213,28 
Publiskais finansējums: Ls 2370,46 
 

Projekta mērķis 
Vietējiem iedzīvotājiem sabiedriski nozīmīgu esošās infrastruktūras atjaunošana, sakopšana un 
labiekārtošana.   
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Skrīveru veco kapu kapliča ir sabiedriski nozīmīgs vides objekts. Tā savas funkcijas sākusi veikt 
19.gadsimta beigās un turpina funkcionēt vēl šodien. Savā garajā kalpošanas mūžā vienreiz ir 
reomentēta, nomainot jumtu. Kapliča savu patstāvīgo dzīvi dzīvo Skrīveru novadnieka Andreja Upīša 
romānos un stāstos un iemūžināta arī filmā „Aktrise „Ragārēs””. Skrīveru vecajos kapos mūža mieru 
raduši arī daiļliteratūras – romāna „Zaļās zemes” prototipi. Šī daudz pieredzējusī celtne ir pelnījusi, 
lai tai veiktu vienkāršu renovāciju un tā arī turpmāk kā atjaunots infrastruktūras objekts kalpotu 
nāktonē. Kamēr skolēniem mācīs „Zaļo zemi”, Skrīveru novada vecā kapsēta ar kapliču būs arī 
tūrisma objekts.  

 Sakārtota un atjaunota Skrīveru veco kapu kapliča. 

 Piedāvāts jaunā, estētiskā kvalitātē bēru pakalpojums novadā. 
 

Projekts 

„Sanākam, sadziedam, sadancojam” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 10890,40 
Publiskais finansējums: Ls 8033,90 
 

Projekta mērķis 
Veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Skrīveru 
novadā. No jauna pasūtīt un iepirkt tautas tērpus Skrīveru novada korim „Dīvaja” un deju kolektīvam 
„Dzēse”.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Skrīveru novadā dziedāšanas un dejošanas prieks ir ar senām tradīcijām. Visu pastāvēšanas laiku 
koris un deju kolektīvs ir aktīvi koncertējis, piedalījies kultūras centra, novada rīkotajos pasākumos, 
reģiona Dziesmu un deju svētkos, dziedājis Latviešu biedrības namā un, neiztrūkstoši, visos Dziesmu 
svētkos Mežaparka lielajā estrādē. Skrīveru novada korī „Dīvaja” dzied 30 dalībnieki un deju 
kolektīvā „Dzēse” ir 24 dejotāji. Dziedāšana, dejošana un tautas tērps ir mūsu nacionālās kultūras 
mantojuma sastāvdaļas. Korim nepieciešami 20 jauni tautas tērpu komplekti, jo mainās koristu 
sastāvs un daudzi ir vienkārši „izauguši” no saviem tērpiem, kā arī kori ir papildinājuši jauni 
dalībnieki un laika gaitā tērpi ir zaudējuši kvalitāti, bet deju kolektīvam 12 vīru un 12 sievu tautas 
tērpu komplekti. 2013.gada Dziesmu un deju svētkos Skrīveru novada koris un dejotāji piedalīsies 
tautas tērpu konkursā.  

 Uzlabojies kolektīvu vizuālais, estētiskais noformējums un augusi dalībnieku pašapziņa. 

 Tiks popularizēts un saglabāts kultūras mantojums caur deju un dziesmu.  
 



Skrīveru novada attīstības pamatvirziens ir mazās uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma un 
transporta infrastruktūras pakalpojumu jomā; kultūrvēsturiskā dabas mantojuma saglabāšana; 
zemes vērtības paaugstināšana un tehniskās infrastruktūras uzlabošana; intelektuālā potenciāla 
nostiprināšana. Novada ekonomiskā attīstība lielā mērā ir saistīta ar izstrādātajiem un realizētajiem 
projektiem. 

 

 Projekts 

„Kultūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana Daudzeses pagastā” 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 3410,00 
Publiskais finansējums: Ls 3069,00 
 

Projekta mērķis 
Sekmēt kultūras un kultūras mantojuma 

saglabāšanas aktivitāšu dažādošanu un pieejamību Daudzeses pagasta iedzīvotājiem, iegādājoties 
jaunus tautas tērpus deju kolektīvam „Zīļuks”.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Deju kolektīvs „Zīļuks” darbojas jau septiņus gadus – piedalās dažādos novada, starpnovadu un 
pagastarīkotajos koncertos, kā arī 2010.gadā piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos. Pašlaik deju kolektīvā darbijas 40 bērni un jaunieši vecumā no 7-15 gadiem. Bērniem 
vecuma grupā no 7 līdz 10 gadiem ir nolietojušies tautas tērpi. Bērniem vecuma grupā no 11-15 
gadiem tautas tērpu vispār nav, un šobrīd bērnu deju apģērbs ir balti krekli un melnas bikses, kas 
nerada pārliecību, ka tiek dejotas tautiskās dejas. 

 Iegādāti 20 meiteņu un 20 zēnu tautas tērpu komplekti.  
 

Daudzeses pagasta vietējā iniciatīvas grupa 2007.gada janvārī reģistrēja biedrību "Spūldzīte", kuras 
mērķis ir sniegt labumu sabiedrībai un celt sabiedrības labklājību. Biedrības ilgtermiņa mērķis ir arī 
iekārtot Daudzevas ciematā parku, uzcelt estrādi. 2007.gadā biedrība atklāja atpūtas un informācijas 
centru, kurā notiek dažādas aktivitātes - spēlētas spēles, rīkoti atpūtas vakari, apmācības, svētdienas 
skolas un teātra nodarbības. 2008.gadā biedrība izveidoja sporta centru, kur uzstādīti un darbojas 
trenažieri, ko izmanto pagasta iedzīvotāji. 2011.gadā izremontēts un iekārtots sociālais dienas 
centrs. Biedrība aktīvi piedalās dažādos projektos, lai īstenotu savas idejas un pilnveidotos. 

Biedrība “Spūldzīte”  
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