
  Partnerība dibināta 2002.gada 17.aprīlī, kā sabiedriska organizācija „Aizkraukles NVO apvienība”, kuras 
uzdevums bija sabiedrisko organizāciju konsolidācija, organizācijas biedri bija Aizkraukles rajona sabiedriskās 
organizācijas. 2005.gada 9.februārī organizācija pārreģistrēta kā biedrība „Aizkraukles rajona lauku partnerība”. 
 
Darbības mērķis 
Veicināt ilgtspējīgu attīstību Aizkraukles rajona lauku teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses 
tās attīstībā. 
 
Uzdevumi: 

 veicināt Aizkraukles rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; 
 sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona lauku teritorijā; 
 veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu; 
 izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un 

nodrošināt to īstenošanu; 
 attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajonā; 
 veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī; 
 koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa 

sasniegšanai; 
 attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajonā. 
 
Darbības teritorija 
Partnerība darbojas bijušā Aizkraukles rajona teritorija. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.kārta 
  
 

Projekts 
Biedrība  Pakalpojuma - ierobežotas pieejamības 

lauksaimniecības zemju apstrādāšana Bebru pagastā. “Mednieku kolektīvs “Bebri”” 
“Pērles”, Bebru pag.,   
Aizkraukles raj., LV-5135 Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 970,26 
Māris Mikāls Publiskais finansējums: Ls 12 573,23 
29150493, 29194487 

 maris.mikals@inbox.lv 
Projekta mērķis 

Sekmēt grūti pieejamu lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apstrādāšanu Bebru pagastā, iegādājoties nepieciešamo 
lauksaimniecības tehniku un izveidojot vienu jaunu darba vietu 
Bebru pagastā. 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Veicot ikdienas medību pasākumus, lauksaimniecības zemju un 
mežu izmantošanas un to stāvokļa apzināšanu, tika secināts, ka 
Bebru pagastā ir liels īpatsvars neapstrādātas lauksaimniecības 
zemes. Galvenais iemesls tam ir grūtā piekļūšana ar smago 

lauksaimniecības tehniku un zemes gabalu ģeometriskā uzbūve. 
Šādu tehniku nav ekonomiski izdevīgi iegādāties katram 
atsevišķam zemes īpašniekam, bet ir jāpanāk lielāku noslodzi, 
apstrādājot lielāku zemes platību, sadarbojoties ar vairākiem 
zemju īpašniekiem. Tāpēc Bebru pagasta mednieku kolektīvs 
nolēma izveidot kooperācijas mehānismu pakalpojuma 
nodrošināšanai un pakalpojuma sniegšanai vairākiem tā 
saņēmējiem.  
 
 Tika iegādāta mazgabarīta pļaujmašīna ar kulišu siešanas 

iekārtu un paaugstinātas pārējamības četru riteņu motocikls 
(kvadracikls);  

 Ir iespēja apstrādāt 150 ha iepriekš neizmantotas lauksaimniecības zemes, tādejādi novērsta lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju aizaugšana; 

 Palielināts lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjoms Bebru pagastā un radīta iespēta dažādot 
lauksaimniecisko ražošanu; 

 Nodrošināta produkcijas novākšana nepiemērotos laika apstākļos;  
 Radīta 1 jauna darba vieta pakalpojuma nodrošināšanai. 

 
Biedrība Mednieku kolektīvs "Bebri", dibināta 1995. gada 31. oktobrī kā sabiedriska organizācija, bet 2006. gada 
26. janvārī tā pārreģistrēta kā biedrība. Galvenie mērķi ir uzturēt medību tradīcijas, organizēt medību pasākumus, 
aizsargāt un vairot savvaļas dzīvniekus un zivis, nepieļaujot malu medniecību, kā arī veidot sadarbību ar 
vietējiem zemes īpašniekiem Bebru pagastā un radīt iespēju sniegt nepieciešamos pakalpojumus.  
 
 

Projekts 
Fitnesa centra izveide Bebru pagastā. 

Biedrība “BITES”   
Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 766,4 “Papardes”, Vecbebri, Bebru pag.,  
Publiskais finansējums: Ls 12 389,76 Kokneses nov., LV-5135 
 Ilze Pabērza 
Projekta mērķis 65164293, 29142183 

ilse_a@inbox.lv Veicināt Bebru pagasta lauku ekonomikas dažādošanu un 
dzīves kvalitāti. Veicināt sociālas attīstības līmeņa 
sabalansēšanu, efektīvi izmantojot pieejamos resursus 
izaugsmes sekmēšanai un vairot iedzīvotāju pilsonisko apziņu, iesaistot dažādas iedzīvotāju grupas pagasta dzīvē, 
aktivizēt lietderīgu laika pavadīšanu jauniešiem, stiprināt veselību un attīstīt fiziski pagasta iedzīvotājus. 



Projekta apraksts un rezultāti 
Telpās izvietoti kardiotrenažieri un spēka trenažieri, kur 
pieredzējuša sporta trenera vadībā var darboties pagasta 
iedzīvotāji, lai uzlabotu un stiprinātu savu veselību.  
 
 2 renovētas un labiekārotas telpas mājā "Papardes";  
 Aprīkotas telpas fiziskām aktivitātēm un veselības 

stiprināšanai (trenažieru - fitnesa zāle un telpa ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībām); 

 Jauns pakalpojums pagasta iedzīvotājiem – sporta aktivitātes 
un veselības stiprināšanas pasākumi dzīves vietā.  

 Viena jaunizveidota darba vieta;  
 
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 
Telpu pielāgošana naktsmāju pakalpojumu sniegšanai - 
"Seces kultūras un atpūtas muižā". 

Biedrība “GREBLIS” 
“Gundegas”, Seces pag.,   
Aizkraukles nov., LV-5124 Projekta kopējās izmaksas: Ls 12 476 
Gundega Vēvere Publiskais finansējums: Ls 11 228,4 
gundega237@inbox.lv  

Projekta mērķis 29394062 

Pielāgot telpas atpūtas pakalpojuma sniegšanai - Seces 
kultūras un atpūtas muižā: sakārtot apkures sistēmu, 

izremontēt un labiekārtot četras istabiņas, kā arī izveidot jaunu darbavietu, kas koordinēs šo darbību. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Līdz šim pagastā nebija pieejamas telpas kur varētu atpūsties un saņemt naktsmāju pakalpojumu. Seces pagasta 
viesi labprāt paliktu ilgāku laiku, bet nebija nodrošinātas nakšņošanas iespējas.  
 
 Tika sakārtota apkure un labiekārtotas četras istabiņas;  
 Pieejams jauns pakalpojums - nakts mājas pakalpojumu sniegšana, kuru ir iespēja pilnveidot un attīstīt ar 

jaunām darba vietām; 
 Vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja piedāvāt savu produkciju un pakalpojumus pagasta viesiem, kas veicinās 

viņu uzņēmējdarbību. 
 
Biedrība „GREBLIS" darbojas Seces pagastā. Biedrība tika izveidota 2005.gadā. Biedrības galvenais mērķis ir 
sekmēt Seces iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Lai 
sasniegtu šos mērķus biedrība darbojas šādos virzienos -jaunu pakalpojumu veidošanā, sociālās vides sakārtošana 
sekmējot iedzīvotāju apziņas, izglītības un kultūras paaugstināšanu un veselības kopšanu, vides vērtību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicināšanu, 
Seces pagastu integrācijas veicināšanu Eiropā. Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss no 2009. gada. Biedrība jau 
ir realizējusi vairākus LEADER+ projektus. 



Projekts 
Pakalpojumu Centra izveidošana Jaunjelgavā.    Biedrība   

“Jaunjelgavas iniciatīvu centrs” Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 956,23 
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134 Publiskais finansējums: Ls 12 560,6 
Evija Šteina Lodziņa  
26954795, 65133651 Projekta mērķis 
jic@inbox.lv Izveidot Pakalpojumu Centru jauniem, vietējā noieta 

piedāvājumiem Jaunjelgavā, ar kvalitatīvu un modernu 
infrastruktūru, lai celtu dzīves līmeni un nodrošinātu 

iedzīvotājus ar dažādiem nepieciešamiem sadzīves, veselības uzlabošanas, tirdzniecības, kultūras, konsultāciju 
pakalpojumiem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pakalpojumi, to pieejamība Jaunjelgavā attīstās pārāk lēni. Iedzīvotājiem savā dzīvesvietā nav pieejami svarīgi 
sadzīves pakalpojumi un šobrīd vairākums nozīmīgu pakalpojumu pieejami, labākā gadījumā Aizkrauklē, vai arī 
jābrauc uz Ogri, Rīgu. Tādējādi problēmas risinājums ir Pakalpojumu Centra infrastruktūras izveidošana 
Jaunjelgavā, lai nodrošinātu dažādu nepieciešamo sadzīvei pakalpojumu, tādu kā foto, kopēšanas, printēšanas, 
friziera, floristikas, galdnieka, kosmetologa konsultāciju, nodarbību amatu prasmēs, psiholoģijā u.c. pakalpojumu 
pieejamību. 
 
 Izremontēta telpa, izveidojot Pakalpojumu Centru jauniem piedāvājumiem Jaunjelgavā; 
 Iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi un mēbeles, lai uzsāktu Pakalpojumu centra darbību piedāvājot jaunus 

pakalpojumus Jaunjelgavā - foto, kopēšanas, printēšanas pakalpojumus; 
 Izveidotas vismaz 2 jaunas darba vietas Pakalpojumu centrā; 
 Lauku sabiedrībai tiek piedāvāti jauni, vietējā noieta pakalpojumi Jaunjelgavā, saņemot tos modernā un 

izremontētā telpā;  
 Uzlabojusies iedzīvotāju ērtības un emocionālā pašsajūta. 

 
Biedrība „Jaunjelgavas iniciatīvu centrs" ir dibināta 2008. gadā. Tas darbības teritorija ir Jaunjelgavas pilsēta ar 
lauku teritoriju. Jaunjelgavas iniciatīvu centra mērķis ir uzlabot iedzīvotāju vides un dzīves kvalitāti Jaunjelgavā 
un pilsētas apkaimē, veicinot iedzīvotāju mūžizglītības pieejamību, iespējas bērnu, jauniešu un ģimenes 
aktivitātēm, garīgai, fiziskai attīstībai, izglītībai, atpūtas pasākumiem, pakalpojumu pieejamībai; sociālas 
aizsardzības un sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanu, veselības aprūpes un veselīga dzīves veida attīstību, 
kā arī pilsētas labiekārtošanu. Jaunjelgavas iniciatīvu centrā darbojas gan jaunieši, gan dažādu interešu grupu 
pārstāvji, gan sociālā dienesta, vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes pārstāvji. 
 
 

Projekts 
Pakalpojumu sniegšanas vietas izveide inovatīvu 
atjaunojamās enerģijas jautājumu risināšanai vietējiem 
iedzīvotājiem. 

Biedrība “Zaļais pulss” 
Skrīveri, Ābeļu iela 8,  
Zemkopības institūts, LV-5125  
Agita Pērse Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 141 
agita.33@inbox.lv Publiskais finansējums: Ls 11 827 
28801266, 65197999  

Projekta mērķis 
Veicināt novada iedzīvotāju nodarbinātību un ienākumus,  
Radīt jaunu inovatīvu pakalpojumu sniegšanas vietu Skrīveru novadā, sniegt iedzīvotājiem informatīvus un 
praktiskus pakalpojumus saistītus ar atjaunojamās enerģijas veidiem, to iegūšanu un izmantošanu - aprēķināt 
izmaksu tāmes, veikt biznesa plānu sastādīšanu, piedāvāt dažādus pielietojamo tehnoloģiju veidus. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Apkārtējā sabiedrība ir ļoti maz informēta par atjaunojamas enerģijas jautājumiem. Praktiski nav iespējams iegūt 
izsmeltu informāciju par noteiktu bioenerģijas veidu, nemaz nerunājot par konkrētiem aprēķiniem, ekonomisko 
pamatojumu un dažādu tehnoloģiju pielietojuma veidiem. Atjaunojamās enerģijas jautājumi paliek arvien 
aktuālāki, jo nepieciešams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un izveidotu ilgtspējīgu neatkarīgu enerģijas 
iegūšanas sistēmu. 
 
 Izveidota un aprīkota pakalpojumu sniegšanas vieta, kurā Skrīveru novada iedzīvotajiem būs iespēja saņemt 



  Pieejami jauni un inovatīvie pakalpojumi – informācijas sniegšana, specializētu ekonomikas aprēķinu 
veikšana, specializētu tehnoloģiju datu bāze un tehnoloģiju iegādes iespējas, ekonomiskā pamatojuma 
izvērtējums attiecībā uz visiem pieejamiem bioenerģijas veidiem. 

 Izveidota un pieejama bioenerģijas speciālistu (Latvijas un ārvalstu) kontaktu datu bāze; 
  Izveidota ekspozīcija ar pastāvīgiem uzskates līdzekļiem ( augu eļļas spiede, eļļas filtrs, bioeļļu, bīodīzeļa 

paraugi, saules bateriju paraugi, vēja ģeneratoru paraugi, informatīvie materiāli, tehnoloģiju apraksti ar 
konkrētiem aprēķiniem); 

  Regulāri piedāvātas populārzinātniskas ekskursijas ( vismaz 2 x mēnesī) un apmācības par atjaunojamo 
enerģiju ( vismaz 1 x mēnesī). 

 Jauno bioenerģijas ražotņu veidošanās, kurās iedzīvotāji tiks iesaistīti gan kā biomasas piegādātāji, gan kā 
bioenerģijas patērētāji un ražotņu strādnieki; 

 Sabiedrības informēšana par bioenerģiju. Iegūstot zināšanas par bioenerģiju, pieaug apkārtējo uzņēmēju un 
iedzīvotāju interese, veicināta uzņēmējdarbība atjaunojamās enerģijas jomā un bioenerģijas izmantošanas 
veidu attīstība. 

 
Biedrība Zaļais pulss dibināta 2009.gada jūlijā. Tā veidota ar mērķi popularizēt atjaunojamo enerģiju, skaidrot tās 
iegūšanas iespējas un lietošanas perspektīvas, kā arī sniegt gan informatīva rakstura, gan ari praktiskus 
pakalpojumus - konkrētas aprēķinu tāmes, ekonomiskā pamatojuma izvērtējumu. Biedrības dibinātāji jau 10 
gadus strādā zaļās enerģijas jomā tādējādi ir uzkrāta liela pieredze un savākts daudz materiālu, kuri iegūti, 
apmeklējot konferences gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, ir pieejams daudz praktisku piemēru. 
 

 

Projekts 
„Būsim tīri un laimīgi”. Biedrība “Spūldzīte”  

“Skudras”, Daudzese pag., 
Jaunjelgavas nov., LV-5111 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 126,06 
Publiskais finansējums: Ls 11 813,45 

Vineta Geršebeka  
spuldzited@inbox.lv Projekta mērķis 

Izremontēt un ierīkot Daudzeses pagastā sociālo dienas 
pakalpojumu centru, kas nodrošinās iedzīvotājiem higiēnas 

pakalpojumus-veļas mazgāšanu un dušas. 

28381058 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Daudzeses pagasta teritorijā ir tikai piecas daudzstāvu mājas, kuras ir nodrošinātas ar ūdens padevi, bet pārējās 
dzīvojamās mājas, kurās dzīvo vismaz 350 iedzīvotāju ir bez jebkādām labierīcībām. 2001.gadā pagastā esošā 
pirts pārtrauca darbu. Daudzeses pagasta teritorijā nav izveidota atbilstoša vieta sociālo pakalpojumu sniegšanai 
un pieejamībai, un trūkst sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, nepilnām un nelabvēlīgām 
ģimenēm, invalīdiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, pensionāriem. Līdz ar to biedrība "Spuldzīte" un 
Daudzeses pārvaldes pārstāvji vienojās par sociālo dienas pakalpojumu centra izveidošanu.  
 

 Daudzeses pagastā, pēc adreses "Pirts" veikts telpu remonts; 
 Iegādāti veļas automāti un mēbeles; 
 Izveidoti veļas mazgātuve un dušas telpas; 
 Daudzeses pagasta sociālās riska grupas iedzīvotājiem (nabadzīgajiem un sociāli atstumtajiem 

iedzīvotājiem, nelabvēlīgām un nepilnām ģimenēm, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, pensionāriem) 
nodrošināts sociālais pakalpojums; 

 Radīta 1 darba vieta. 
 
Daudzeses pagasta vietējā iniciatīvas grupa 2007.gada janvārī reģistrēja biedrību "Spuldzīte", kuras mērķis ir 
sniegt labumu sabiedrībai un celt sabiedrības labklājību. Biedrības ilgtermiņa mērķis ir arī iekārtot Daudzevas 
ciematā parku, uzcelt estrādi. Biedrībā aktīvi darbojas jaunieši, kuri ir vecumā no 14-20 gadiem. 2007.gada 
decembra mēnesī biedrība atklāja atpūtas un informācijas centru, kurā notiek dažādas aktivitātes - spēlētas spēles, 
rīkoti atpūtas vakari, apmācības, svētdienas skolas un teātra nodarbības. Biedrība aktīvi piedalās dažādos 
projektus, lai īstenotu savas idejas un pilnveidoties. 
 
 
 



Projekts 
Vēsturiskā Aizkraukles reģiona novadpētniecības centra 
izveidošana valsts nozīmes kultūras piemineklī Nr. 6155. Ašķeres biedrība  

Smilšu iela 7, Skrīveri, LV-5125  
Jānis Lapiņs Projekta kopējās izmaksas: Ls 14 000 
j.lapins@latnet.lv Publiskais finansējums: Ls 12 600 
26593956 

 

Projekta mērķis 
Izveidot vēsturiskā Aizkraukles reģiona novadpētniecības 
centru 1680.g. Aizkraukles luterāņu baznīcā un tūrisma 
informācijas un novadpētniecības ekspozīciju apskates centru, 
izveidojot ilgtermiņā jaunas darba vietas un labvēlīgu biznesa 
vidi izveidotajā novadpētniecības un tūrisma infrastruktūrā. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Projekts tiks īstenots Aizkraukles pagasta lauku teritorijā. 
Skrīveri un Aizkraukles novadu teritorija pie Daugavas ir 
apveltīta ar ļoti bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, kurš līdz 
šim tā arī nav apkopots un nodots sabiedrībai apskatei. 
Biedrības darbības teritorijā atrodas Aizkraukles luterāņu 

baznīca, Aizkraukles Daugavas lībiešu pilskalns ar senpilsētu, 12.gs. Aizkraukles senbaznīcas vieta ar kapsētu. 
Biedrības rīcībā jau ir bagātīgs novadpētniecības materiālu klāsts. 
 

 Izveidots novadpētniecības un tūrisma centrs Daugavas ielejas dabas parkā Natūra 2000 teritorijā; 
 Veikta telpu vienkāršota rekonstrukcija - izveidota telpu pastāvīga automatizēta apkure un veikts telpu 

kosmētiskais remonts;  
 Uzstādītas ekspozīcijas stendi un IT iekārtas (dators, projektors ar piederumiem un 

programmnodrošinājumu) pakalpojumu sniegšanai; 
 Jauns piedāvājums iedzīvotājiem un tūristiem; 
 Tika radītas 1 darba vieta ar pilnu slodzi - novadpētniecības centra konsultants/gids un 1 darba vieta ar 

pusslodzi - saimniecības strādnieks. 
 

Projekts 
Atpūtas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana Natūra 
2000 teritorijā Daugavas ielejas dabas parks. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 14 000 
Publiskais finansējums: Ls 12 600 
 

Projekta mērķis 
Daugavas ielejas dabas parkā Natūra 2000 teritorijā veikt vides 
sakopšanu un ierīkot un pilnveidot aktīvās atpūtas infrastruktūru, 
saudzējot vērtīgos biotopus, aizsargājamos dzīvniekus un 
saglabājot tradicionālo dabas vidi. Darīt pieejamus Daugavas 
ielejas dabas parkā atrodošos arheoloģiskos kultūras 
pieminekļus, kā arī piedāvāt iedzīvotājiem un tūristiem kvalitatīvus aktīvās atpūtas un novadpētnieciskos 
pakalpojumus. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Daugavas ielejas dabas parks, kas ir arī Natūra 2000 teritorija, ir ainavisks, aizsargājams un cilvēku apmeklēts 
objekts, bet tā kā šeit nav izveidota tūrisma infrastruktūra un nav pastāvīga uzraudzība, dabas parkā atrodošos 
cilvēku uzvedība bieži vien nav savienojama ar arheoloģisko kultūras pieminekļu un aizsargājamo dzīvnieku un 
biotopu aizsardzību. Nav pietiekošas norādes un informācijas apmeklētājiem par noteikumiem par rīcību Dabas 
parkā. Apskates objekti nav sakopti. Tādējādi Ašķeres biedrības mērķis ir radīt ērtu, atbilstoši mūsdienu 
standartiem, piekļuvi apskates objektiem Daugavas ielejas dabas parkā, izveidojot labiekārtotas dabas takas. 
 

 Izveidotas dabas takas 3,6 km garumā un norādes ar novadpētniecisku informāciju; 
 Tika labiekārtotas atpūtas vietas – 12 soliņi, 3 ugunskura vietas, atkritumu urnas, garīgas nozīmes vieta;  
 Rekonstruēta esošā atpūtas nojume; 
 Veikta Daugavas ielejas dabas parkā esošās dabas takas "Spīdola" rekonstrukcija; 



 Radīta viena darba vieta (dārznieks), kas nodrošinās parka uzraudzību un ikdienas uzkopšanu;  
 Ar projekta realizāciju tiek novērstas/ierobežotas melno arheologu darbības, biotopu pļavu vai dzīvnieku 

nicināšana u.c. nesankcionētas darbības. 
 

Ašķeres biedrība dibināta 2009.gadā. Biedrības mērķi ir sniegt ieguldījumu valsts nozīmes kultūras pieminekļu 
pētniecībā un restaurācijā, veicināt dabas parku un citu dabas aizsargājamu teritoriju attīstību, sniegt ieguldījumu 
novadpētniecībā. Biedrības dalībnieki ir aktīvi piedalījušies kultūras mantojuma restaurācijas un kultūras 
popularizēšanas projektos un biedrības rīcībā ir daudzi ievērojami novadpētniecības rezultātā iegūti 
kultūrvēsturiski materiāli. Biedrība turpina novadpētniecību, t.sk. brīvdabas un telpu ekspozīciju muzeju 
ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī veic Daugavas ielejas dabas paraka labiekārtošanas projektēšanu tūrismam 
aktīvās atpūtas cienītājiem.  
 

 
 

Projekts 
Biedrība “Sporta klubs “Vietalva”” Mūsdienīgas un ekonomiskas tehnikas izmantošana 

distanču slēpošanas trašu sagatavošanā sporta un atpūtas 
kompleksā "Mailes".  

“Mailes”, Vietalvas pag.,  
Pļaviņu nov., LV-5109 
Arvīds Pīpkalējs  

Projekta kopējās izmaksas: Ls 13 850 arvids_pipkalejs@inbox.lv 
Publiskais finansējums: Ls 12 465 28626845 
 

Projekta mērķis 
Atvieglot distanču slēpošanas trašu sagatavošanas procesu, 
uzlabot to kvalitāti, kā arī optimizēt izdevumus, kas saistīti ar 
distanču slēpošanas trašu sagatavošanu. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Kopš 1997. gada decembra, kad tika sākta distanču slēpošanas 
trašu izveide sporta un atpūtas kompleksā "Mailes", distanču 
slēpošanas trases tika gatavotas ar sniega motocikliem "Buran" 
ražots 1982. gadā un "RISJ" ražots 1999. gadā Krievijā. Šī darba 
tehnika ir gan tehniski, gan morāli novecojusi un tās uzturēšana 
prasa neadekvāti lielus izdevumus, kā arī ir nedroša un var 
salūzt brīdī, kad tā ir visvairāk nepieciešama darbam.  
 

 Tika iegādāti YETI Pro Army V-800 sniega motocikls un 
sniega traktors "Rolba turbo truck 140", lai optimizētu un 
atvieglotu distanču slēpošanas trašu sagatavošanu; 

 Ir optimizēts degvielas un laika patēriņš, kas nepieciešams 
distanču slēpošanas trašu sagatavošanai.  

 Jauna tehnika ir saudzīgāka un nodara mazāku kaitējumu 
apkārtējai videi.  

 Nodrošinātas kvalitatīvākas distanču slēpošanas trases. 
 

Sabiedriskā organizācija „Sporta klubs „Vietalva"" savu darbību uzsāka 2000.gada decembrī, 2005.gadā tika 
reģistrēta kā biedrība. Sporta klubs „Vietalva" nodarbojas ar aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu organizēšanu 
Vietalvas pagasta sporta un atpūtas kompleksā „Mailes". Visu ziemas sezonu vietējie iedzīvotāji un viesi var 
izmantot dažādas sarežģītības slēpošanas trases. Ziemas mēnešos tiek organizētas gan vietēja, gan valsts mēroga 
sacensības distanču slēpošanā, kā arī ik gadus tiek organizētas slēpošanas nometnes bērniem, orientēšanās sporta 
pasākumi. Biedrība pēdējo gadu laikā aktīvi darbojas, lai realizējot dažādus projektus un pilnveidojot un attīstot 
sporta un atpūtas kompleksu "Mailes". 
 

 

Projekts 
"Mūzika aktīvai dzīvei". Biedrība “Staburags”  
 “Smaidas”- 3, p.n. Staburags, LV-5128 
Projekta mērķis Iveta Ločmele 
Uzlabot Staburaga pagasta un pārējo Jaunjelgavas novada 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot 
apskaņošanas un apgaismošanas pakalpojumu. 

iveta.locmele@inbox.lv 
26687770 

 



 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 5 551 
Publiskais finansējums: Ls 4 996 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Staburaga pagastā ir senas tradīcijas, viena, no kurām ir dziesmu 
svētki, kas aizsākās 1924.gadā. Šobrīd, situācija ir tāda, ka 
Staburaga pagastā nav kvalitatīvas atskaņošanas iekārtas, kas 
noderētu ne tikai notiekošiem dziesmu svētkiem un Pētera Barisona 
piemiņas un atceres vakariem, bet arī dažādiem citiem 
pasākumiem- sporta spēlēm, nometnēm. Ļoti noderētu arī 

pasākumiem telpās, jo ne vienmēr ir līdzekļi uzaicināt uz pasākumu kādu ansambli. Aparatūra ir ieguvums ne 
tikai Staburaga pagastam, bet arī visam novadam, jo daudzās pašvaldībā tādas aparatūras nav. Projekta rezultātā 
biedrība var sekmēt kvalitatīvu dažādu pasākumu norisi, piedāvājot pakalpojumu - mūzikas atskaņošanu un 
apgaismošanu. 
 

 Iegādāta atskaņošanas iekārta 
 Iegādāta apgaismošanas iekārta 
 Izveidota viena jauna darbavieta 

 

Biedrība "Staburags" ir realizējusi vairākus projektus, Biedrība projekta rezultātā izveidoja mācību un 
informācijas centru, kas dod iespēju vietējiem iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un rīkot dažādus pasākumus. 
Cita projekta ietvaros Vīgantes parks papildināts ar jauniem stādījumiem, kā arī uzbūvēta skaistu lapeni pie 
Vīgantes pamatskolas. 
 
 

Projekts 
Pakalpojumu centrs „Tev”. 
 

Biedrība “Ērberģietes”  Projekta kopējās izmaksas: Ls 10 585,30 
Skolas iela 2b, Ērberģe,  Publiskais finansējums: Ls 9 526,77 
Mazzalves pag., LV- 5133  
Astra Saveljeva Projekta mērķis 
saveljevaastra@inbox.lv 
65175138, 6517524 

Radīt vidi pagasta iedzīvotājiem, kurā var ērti un katram sev 
izdevīgā laikā saņemt nepieciešamos pakalpojumus un pārdot pašu 

izaudzēto, saražoto 
produkciju. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Iedzīvotajiem nepieciešams pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai 
nodrošināt viņiem nepieciešamos un viņu pašu vispieprasītākos 
pakalpojumus. Mazzalves pagastā nebija vietas, kur zemniekiem 
piedāvāt savu produkciju un nebija arī frizētavas, pēc kuras ir liels 
pieprasījums. Tika atrasta vispiemērotākā vieta šādā pakalpojumu 
centra izveidei - bijušā pagasta bērnudārza telpas, jo gan tirgus 
telpai, gan frizētavai ir katrai sava ieeja, tā netraucējot viena otras 
darbību. 
 

 Izremontētas bijušā bērnudārza telpas; 
 Iegādāts telpu aprīkojums un iekārtotas frizētava un 

izstāžu zāle. 
  Pagasta iedzīvotājiem piedāvāti jauni pakalpojumi – 

nodrošināta vieta, kur piedāvāt mājražoto produkciju un 
friziera pakalpojumi. 

 

Mazzalves pagastā "Sieviešu apmācības un kultūras centrs 
"Erberģietes” izveidots 2000. gada oktobrī, 2006. gada 21. aprīlī 

tika pārreģistrēta, ka biedrība "Ērberģietes". Biedrības galvenās aktivitātes ir vērstas uz Mazzalves pagasta 
sieviešu un viņu ģimeņu aktivizēšanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos tālākizglītībā. Biedrība 
aktīvi piedalās dažādu projektu īstenošanā, organizē pasākumus, kuru laikā gan sakopj kultūras un vēstures 
pieminekļus, gan kopā atpūšas, gan iegūst sev vērtīgu informāciju. 



2. kārta 
 

Projekts 
Slēpošanas stadiona ārējā apgaismojuma ierīkošana 
sporta un atpūtas kompleksā "Mailes". Biedrība “Sporta klubs “Vietalva””   

“Mailes”, Vietalvas pag., Pļaviņu 
nov., LV-5109 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 17 636 
Publiskais finansējums: Ls 15 922 

Arvīds Pīpkalējs  

Projekta mērķis arvids_pipkalejs@inbox.lv 
28626845 Izveidot apgaismojumu distanču slēpošanas trasē Pļaviņu 

novada Vietalvas pagasta sporta un atpūtas kompleksā 
"Mailes". 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Latvijā distanču slēpošanai ir senas un noturīgas tradīcijas. Visā 
Latvijā ziemas sezonā tiek piedāvātas dažādas distanču 
slēpošanas trases, ar dažādu sarežģītības pakāpi. Problēma ir 
tāda, ka ļoti niecīgā daļā trašu ir pieejams apgaismojums, kas 
liedz trenēties slēpošanā arī diennakts tumšajā laikā, bet Latvijā 
tumšais laiks ziemas mēnešos iestājas salīdzinoši agri, nav 
iespējams pilnvērtīgi izmantot sniega radītās priekšrocības un 
pilnvērtīgi trenēties. Tādēļ ir nepieciešama trašu izgaismošana. 

 
Projekts  
Sporta un atpūtas kompleksa “Mailes” administratīvās ēkas 
rekonstrukcija. 
 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 19976 
Publiskais finansējums: Ls 17978 
 

Projekta mērķis  
Rekonstruēt sporta un atpūtas kompleksa “Mailes” administratīvo 
ēku, lai to varētu nodot ekspluatācijā.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Sporta un atpūtas kompleksa "Mailes" administratīvās ēkas 
būvniecība tika uzsākta 2002. gada oktobrī, taču netika pabeigta un 
nodota ekspluatācijā. Šī iemesla dēļ sporta un atpūtas kompleksa 
darbība nevar notikt pilnvērtīgi. Sporta un atpūtas komplekss 
"Mailes" ir ļoti nozīmīgs sporta objekts Pļaviņu novadā, kas tiek 
izmantots gan ziemā (distanču slēpošana), gan arī vasarā (dažādi 
pasākumi, pārgājieni, velobraucienu u.c.). Tādēļ ir nepieciešama 
ēka, kur apmeklētāji varētu pārģērbties, nomazgāties un arī 
pārnakšņot. 
 
Projekta rezultātā ir izbūvētas apkures sistēma un labierīcības ēkas 
otrajā stāvā. Ieklāts grīdas segums istabās un koridorā. Atjaunota un pabeigta ēkas fasāde - veikta nojumes, 
karnīzes, kā arī balkona apdare. Vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem ir iespēja izmantot telpas, lai 
pārģērbties, nomazgāties, iet pirtī, kā arī izmantot citas labierīcības. Tāpat plašas telpas pieejamas dažādu 
saviesīgu pasākumu organizēšanai, kā arī nometņu organizēšanai.  
 
Sabiedriskā organizācija „Sporta klubs „Vietalva"" savu darbību uzsāka 2000.gada decembrī, 2005.gadā tika 
reģistrēta kā biedrība. Sporta klubs „Vietalva" nodarbojas ar aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu organizēšanu 
Vietalvas pagasta sporta un atpūtas kompleksā „Mailes". Visu ziemas sezonu vietējie iedzīvotāji un viesi var 
izmantot dažādas sarežģītības slēpošanas trases. Ziemas mēnešos tiek organizētas gan vietēja, gan valsts un 
starptautiska mēroga sacensības distanču slēpošanā, kā arī ik gadus tiek organizētas slēpošanas nometnes 
bērniem, orientēšanās sporta pasākumi. Biedrība pēdējo gadu laikā aktīvi darbojas, lai realizējot dažādus 
projektus un pilnveidojot un attīstot sporta un atpūtas kompleksu "Mailes". 
 



 

Projekts
Piksteres biedrība 

 
Pašpalīdzības partnerapvienības izveide Piksteres upes 
krastā. “Laimītes”, Staburaga pag., 

Jaunjelgavas nov., LV-5128  
Ainārs Ķibilds Projekta kopējās izmaksas: Ls 19 965 
ainarskibilds@inbox.lv Publiskais finansējums: Ls 17 968,50 
26424068  

Projekta mērķis 
Sociālā pakalpojuma sniegšana un atbalsts, sociāli neaizsargātiem cilvēkiem laukos iegādājoties traktortehniku 
un radot iespēju pāžiem nodrošināt sevi ar pārtiku apstrādājot zemi, izveidojot zaļās pārtikas groziņu sistēmu, jeb 
pārtikas audzētāju un patērētāju solidārās pašpalīdzības partnerapvienības izveidi Staburaga pagastā. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Staburaga pagasta Piksteres upes krasts ir attāla Staburaga pagasta teritorija. Šajā vides ainavā redzamas daudz 
pamestu māju un neapstrādātas zemes. Cilvēki nespēj apstrādāt savus dārzus un zemi, nodrošināt sevi ar pārtiku 
un ziemā pamesti netīrīto ceļu dēļ, jo pašvaldības ceļu tīrāmais transports iegriežas ļoti reti vai to nedara nemaz. 
Ja šo cilvēku rīcībā būtu tehnika, varētu apstrādāt zemi un izaudzēt pārtiku, nodrošinot sevi un arī pārdod savu 
produkciju. Kā arī ziema nebūtu atslēgti no pārējā ciema, jo bieži vien transporta piekļuve nav iespējama. 
Tādējādi „Piksteres biedrība” nolēma iegādāties traktortehniku, kā arī veicināt „Pašpalīdzības pārtikas groziņi” 
jeb pārtikas audzētāju un patērētāju vietējās solidārās partnerapvienības izveidi.  
 

 Iegādāts traktors, zemes apstrādes tehnika - arkls.  
 Tiek veidota pārtikas audzētāju un patērētāju solidārā pašpalīdzības partnerapvienība. 
 Apstrādāta zeme 100 ha platībā no kuras vismaz 50% citādi netiktu. 
 Pašvaldības teritorijā samazinājies to cilvēku skaits, kuri lūdz sociālo pabalstu. apstrādāta. 
  Tiks rīkoti semināri un izskaidrojošas konsultācijas par« Zaļās pārtikas groziņu sistēmas» jeb Ražotāju 

un patērētāju vietējās solidārās partnerapvienības izveidi, kas ļaus efektīvāk attīstīt teritoriju. 
 
Biedrība "Piksteres biedrība" apvieno iedzīvotājus Staburaga pagasta Piksteres upes krastā. Šobrīd teritorijā valda 
pamestība. Upes krastā zeme ir ļoti auglīga, bet aizaugusi. Biedrības mērķi ir sniegt sociālo pakalpojumu dzīves 
uzlabošanā, radīt kvalitatīvu vidi sociālas atstumtības un sociālas spriedzes mazināšanā.  
 

 

Projekts 
Radošo darbnīcu un izstāžu zāles izveide Pilskalnes muižas 
klētī. Biedrība “Vēveri”  
 Nākotnes iela 21/15, Pilskalne, LV-5110 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 19 372,67 Valdis Tomsons 
Publiskais finansējums: Ls 17 435,4 vtomsons@gmail.com 
 22473442, 29341352 
Projekta mērķis 
Izveidot radošās darbnīcas un izstāžu zāli kultūrvēsturiskajā 

ēkā - Pilskalnes muižas klētī, saglabājot kultūrvēstures apskates objektu. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
2008. gadā tika nomainīts Pilskalnes klēts- kaltes jumts ar to veicot priekšnoteikumus ēkas tālākai saglabāšanai 
un izmantošanai, kā arī tika veikta vienīgās Latvijā plauktu graudu kaltes renovācija, bet 2009. gadā tika veikts 
ēkas remonts. Ēkas klēts daļā bija nepieciešams veikt vienkāršotu rekonstrukciju, lai vēsturiskajā ēkā būtu 
iespējams iekārtot arī telpas radošajām darbnīcām sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iedzīvotājiem.  
 
Projekta realizācijas rezultātā ir saglabāts kultūrvēstures apskates objekts - Pilkalnes muižas klētī tiks izveidotas 
radošās darbnīcas un izstāžu zāle. Ir izremontēta 126,32 kvadrātmetrus liela telpa un iekārtota ar senatnīgam 
stilam piemērotām mēbelēm un nepieciešamo datortehniku. Pilskalnes un Neretas novada iedzīvotājiem un 
apmeklētājiem ir iespēja organizēt sabiedriskās aktivitātes (seminārus, lekcijas, kultūras pasākumus, nodarbības).  
 

VIG Pilskalnes pagastā izveidota 2006. gada 21. aprīlī, bet 2. maijā tā reģistrēta kā biedrība "Vēveri". Biedrības 
galvenās aktivitātes ir vērstas uz Pilskalnes pagasta un Neretas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu 
un attīstību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Pilskalnes pagastā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, 
sociālo problēmu risināšanu, kā arī tūristu un interesentu piesaisti pagasta objektiem un videi.  
 



Projekts 
Skrīveru minigolfa laukuma izveide sportam un atpūtai, 
vietējiem iedzīvotājiem. Biedrība “Kopā ar dabu”  
 Pumpura iela 1, Skrīveri, 

Aizkraukles raj., LV-1015 Projekta kopējās izmaksas: Ls 17 612 
Publiskais finansējums: Ls 15 850,8 Jānis Salna 
 kopaardabu@inbox.lv 
Projekta mērķis 
Skrīveru novadā izveidot kultūras un sporta atpūtas vietu ar 
teritorijas platību 0,3699 ha, kas paredzēta visai ģimenei un 
izveidot minigolfa laukumus līdz 9 bedrītēm, sabiedrības aktivitāšu veicināšanai. 

26523666 

 

Prefekta apraksts un rezultāti 
Apkārtējā sabiedrība labprāt iesaistās sporta un kultūras aktivitātēs, kas vērojams Skrīveru novada pasākumos. 
Bet Skrīveros nav daudz vietu, kur var atpūsties ar ģimeni dabā, tādēļ nepieciešams radīt jaunas inovatīvas sporta 
un atpūtas vietas. Biedrība „Kopā ar dabu” vēlas ieinteresēt un mudināt iesaistīties sporta un kultūras pasākumos 
visu ģimeni. Minigolfa priekšrocība ir tā, ka tas neprasa lietu sportisku 
sagatavību, bet gan pacietību, atslēgšanos no ikdienas problēmām un koncentrēšanos spēlei.  
 

 Izveidoti kvalitatīvi minigolfa laukumi ar 9 bedrītēm (tiks piesaistīti vidēji 100 - 300 vietējo iedzīvotāju 
mēnesī).  

 Vietējiem iedzīvotājiem izveidota sporta un atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai un atpūtai kopā ar ģimeni 
pie dabas, kas veicinās ģimeņu saliedētību un veicinātu iesaistīšanos jaunās sporta aktivitātēs.  

 Radīta viena pilna laika darba vieta un viena daļēja laika darba vieta. 
 
Biedrība ”Kopā ar dabu” dibināta ar mērķi popularizēt minigolfa, skaidrot tā spēles noteikumus, tā pozitīvo 
ietekmi uz veselību, popularizēt minigolfu kā kultūras - sporta pasākumu un atpūtu no ikdienas. Biedrības 
dibinātāji jau 6 gadus strādā kultūras, sporta un cita brīvā laika aktivitāšu jomā, tādējādi ir uzkrāta liela pieredze, 
kura iegūta vadot dažādus sporta un kultūras panākumus, realizējot projektus. Biedrības mērķis ir radīt 
nepieciešamos apstākļus tautas sporta attīstībai lauku teritorijā un iespējas katram iedzīvotājam nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm.  

 

Projekts 
Traktortehnikas pakalpojumu ieviešana Sunākstes 
pagastā. Biedrība “Stendera klubs” 
 “Saulieši”, Sunākstes pag., LV-5130 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 19 040 Ināra Vītola 
Publiskais finansējums: Ls 17 136 sunakste@inbox.lv 
 

26432789 
Projekta mērķis 
Lai sekmētu nodarbinātību un iespējas uzlabot iedzīvotāju 

materiālo stāvokli, ieviest traktortehnikas pakalpojumu sniegšanu 
Sunākstes pagasta iedzīvotājiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju apstrādē, materiālu un lauksaimniecības 
produkcijas transportēšanā, iegādājoties nepieciešamo tehniku. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Sunākstes pagastā strauji samazinās iedzīvotāju skaits. Liels attālums no attīstības centriem, neapmierinošais 
autoceļu stāvoklis, kritiskais stāvoklis pasažieru pārvadājumu jomā, augstais bezdarba līmenis negatīvi ietekmē 
pagasta sociāli ekonomisko attīstību. Pārsvarā darbaspējīgie iedzīvotāji nodarbināti lauksaimniecības produkcijas 
ražošanā personīgajās saimniecībās. Lai nepieļautu turpmāku iedzīvotāju skaita samazināšanos, pirmkārt, ir 
nepieciešams nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem iespēju ražot un pārdot lauksaimniecības produkciju. Sunākstes 
pagastā ir liels neapstrādātas lauksaimniecības zemes īpatsvars. Biedrība konstatēja, ka daudzi iedzīvotāji 
nenodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, jo pagastā nav atrisināts jautājums par pakalpojumu 
nodrošināšanu zemes apstrādē, materiālu un produkcijas transportēšanā. Tikai 15 % no esošajām lauku 
saimniecībām ir sava lauksaimniecības tehnika un šādu pakalpojumu nesniedz ne vietējie zemnieki, ne arī 
pašvaldība. 
 

 Īpašumā iegūta traktortehnika - traktors, arkls, kultivators, piekabe 
 Radīta iespēja apstrādāt apmēram 120 ha šobrīd neizmantotas lauksaimniecības zemes, novērsta 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšana 



 Palielināts lauksaimniecības produkcijas ražošanas apjoms Sunākstes pagastā, 
 Iespēja saņemt traktortehnikas pakalpojumus lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrāde (aršanā, 

kultivēšanā), materiālu un lauksaimniecības produkcijas transportēšanā. 
 Sunākstes pagastā radīta 1 darba vieta pakalpojumu nodrošināšanai. 

 
Vietējā iniciatīvas grupa biedrība „Stendera klubs" reģistrēta 2005. gada 14. februārī. Darbību uzsākusi 2006. 
gadā. Tās mērķis ir apvienot interesentus lauku vides ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, , sekmēt dzīves 
kvalitātes uzlabošanos, veicināt vides apziņas veidošanos, kā arī sniegt aktīvu ieguldījumu dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzībā un attīstībā Sunākstes pagastā. Biedrība darbojas šādos virzienos-jaunu pakalpojumu 
veidošanā iedzīvotājiem, sociālās vides sakārtošanā, vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un 
saglabāšanu.  

 
 
 

Projekts 
Sakopts, ziedošs un ražojošs augļu dārzs - katras sētas 
lepnums!  

Biedrība “Visdari”  
„Kārklēni”, Kurmenes pag., 
Vecumnieku nov., LV-5115  

Projekta kopējās izmaksas: Ls 7 440,1 Valdis Drezovs 
Publiskais finansējums: Ls 6 696 vissdari@inbox.lv 
 26164307 
Projekta mērķis 

Sniegt pieejamu un sasniedzamu pakalpojumu Kurmenes un tuvāko pagastu iedzīvotājiem augļudārzu un ogulāju 
sakopšanā, iegūtās ražas pārstrādē un zāles-izpļaušanā dārzos, kā arī grūti pieejamās vietās (nogāzēs, grāvjos). 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Agrāk Kurmenes un apkārtējo pagastu iedzīvotāji veidoja lielus piemājas augļu dārzus, jo izaudzēto produkciju 
varēja nodot pārstrādei cehā. Pēc ceha slēgšanas augļu dārzi ražas gados iedzīvotājiem kļuvuši pat par 
apgrūtinājumu. Ābolu ražas gados iedzīvotājiem nav iespējas lielo ābolu daudzumu pārstrādāt un tie sapūst turpat 
dārzos, radot labvēlīgus apstākļus dažādu sēnīšu slimību izplatībai. Vienkāršākais un lētākais veids augļu un ogu 
pārstrādē ir sulas ieguve. Šāds pakalpojums dos iespēju iedzīvotājiem sakopt augļu dārzus un pārstrādāt iegūto 
ražu. Savukārt, iedzīvotājiem, kuriem pieder īpašumi Mēmeles upes krastos, pakalpojuma sniegšana zāles 
pļaušanā ar zāles pļāvēju piemērotu nogāzēm, dotu iespēju regulāri sakopt tiem piederošās vietas. 
 
Iegādājoties nepieciešamo tehniku (sulas spiedi, dārznieka instrumenti, zāles pļāvējs), sezonā tikts sakopti līdz 
pat 50 ha augļudārzu aptuveni 200 mājsaimniecības un atkarībā no ražas daudzuma pārstrādāts līdz 150 t ābolu. 
Iedzīvotājiem būs iespēja nopelnīt realizējot augļu un ogu sulu tirgū, vietējo pašvaldību skolās un bērnudārzos. 
Radīsies interese paplašināt augļudārzus un racionāli izmantot, līdz šim neapstrādātās un lauksaimniecībā 
neizmantotās zemes platības. Tiks pieņemti darbā 2 darbinieki. 
 
Biedrība "Visdari" darbojas Vecumnieku novada, Kurmenes pagastā. Tā tika dibināta 2009.gadā ar mērķi 
veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes un sociālas vides uzlabošanos, vides vērtības atjaunošanu un saglabāšanu, 
kā arī sekmēt Kurmenes pagasta lauku teritorijas attīstību un sociālās vides uzlabošanu ar sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu. Biedrības darbības virzieni ir pakalpojumu sniegšana ganību, laukmalu, ceļmalu un citu 
teritoriju apļaušanā un sakopšanā, augļudārzu sakopšanā un ražas pārstrādē.  
 

 

Projekts 
Dabas parka "Daugavas ieleja" kultūras pieminekļu un 
dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana - informatīvie 
stendi, skatu atvēršana un maršrutu informācija. 

Ašķeres biedrība  
Smilšu iela 7, Skrīveri, LV-5125 

 Jānis Lapiņs 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 15 704 j.lapins@latnet.lv 
Publiskais finansējums: Ls 14 133,6 26593956 
 

Projekta mērķis 
Izveidot valsts nozīmes kultūras piemineklī nr.6155 Aizkraukles luterāņu baznīca skatu-novērošanas torni, 
iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus, kā arī izstrādāt un iespiest bukletus par DPDI kultūras pieminekļiem, 
apskates objektiem, atpūtas vietām un maršrutiem, tādējādi izveidojot labvēlīgu biznesa vidi izveidotajā 
novadpētniecības un tūrisma infrastruktūrā. 



Projekta apraksts un rezultāti 
2004. gadā dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais DIDP aizsardzības plāns un noteiktais tūrisma 
infrastruktūras plānojums līdz nav realizēts, pastāv atsevišķi apskates objekti bez vienotas tūrisma informācijas 
sistēmas. Parks ir apmeklējams tūrisma objekts, tomēr vienota tūrisma infrastruktūra dabas parkā nav izveidota. 
Parkā ir nepieciešams uzlabot tūrisma pakalpojuma kvalitāti un pieejamību. Pie parka kultūras pieminekļiem nav 
izvietoti informācijas stendi, kas liecinātu par pieminekļu vēsturisko nozīmi, kā arī nav maršrutu norādes, kā 
rezultātā apmeklētāji mēdz izvēlēties maršrutu vai pārvietošanās veidu, kas bojā dabas parka dabas vērtības. 
Dabas parkā līdz šim nav izveidots skatu tornis, kas ir būtisks ne tikai kā tūrisma pakalpojuma sastāvdaļa, bet arī 
parka administrācijas ikdienas darbam parka novērošanai un liels atspaids ornitoloģijā parka sugu novērošanai. 
 

 Izveidots skatu-novērošanas tornis, iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus 
 Iegādātas un novietoti 9 informācijas stendus, 24 norādes zīmes ar norādēm uz DPDI esošajiem kultūras 

pieminekļiem un apskates objektiem, kā arī  ar piekļuves ceļus aprakstiem, lai sabiedriskā kustība 
nebojātu dabas parka vērtības. 

 Izstrādāti un iespiesti 10000 bukleti par DPDI kultūras pieminekļiem, apskates objektiem, atpūtas vietām 
un maršrutiem, to garums, grūtības pakāpe un pārvietošanās veids.  

 Radīta 1 pastāvīga darba vietas  
 

Projekts  
Dabas parka “Daugavas ieleja'” kultūras pieminekļu un dabas vērtību infrastruktūras pilnveidošana – 
arheoloģiskie izrakumi arheoloģiskajā piemineklī nr. 128 13.gs. Aizkraukles senbaznīcā. 
 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 9 983 
Publiskais finansējums: Ls 8 940 
 

Projekta mērķis  
Labiekārtot kultūras (arheoloģisko) pieminekli 13.gs. Aizkraukles senbaznīcu, veicot arheoloģiskus izrakumus un 
konservāciju.  
 

Projekta apraksts un rezultāti  
Daugavas ielejas dabas parkā ir nepieciešams uzlabot tūrisma pakalpojuma kvalitāti un pieejamību. Valsts 
nozīmes arheoloģisko kultūras pieminekli Aizkraukles senbaznīcu ir jāglābj, veicot tā arheoloģisko izpēti un 
konservāciju, lai novērstu atmosfēras, pārlieku lielā mitruma negatīvo ietekmi un pārtrauktu "melno mantraču" 
darbības. Projekta rezultātā kultūras piemineklis tiks paglābts un to būs iespējams izmantot gan tūrisma attīstībā, 
gan tiks nodotas zināšanas par tā vēsturisko nozīmi. Senbaznīcas atgūšana "no pazemes" gan radīs papildinājumu 
Ašķeres biedrības novadpētniecības centram un muzejam, gan veidos garīgu pasākumu kultūrvēsturisko centru 
un būs kā papildinājums visā dabas parka "Daugavas ieleja" infrastruktūrā.  

 
 

Projekts 
Kokneses Zaļā tirgus laukuma iekārtošana. 

Biedrība “Koknesei”   

Projekta kopējās izmaksas: Ls 20 000 Malioratoru iela 1, Koknese, LV-5113 
Publiskais finansējums: Ls 18 000 Dace Grīsle 
 dacegr@tvnet.lv 
Projekta mērķis 
 Iekārtot Kokneses novada Zaļā tirgus laukumu bioloģiskās 
lauksaimniecības produkcijas izplatīšanas veicināšanai un 

„zaļā" dzīves veida popularizēšanai, kā arī radīt atbalsta sistēmu 
tirgus darbībai un lauksaimniekiem "zaļās" produkcijas noieta un izplatības veicināšanai, pakalpojumu 
dažādošanai. 

29586111 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pēdējo desmit gadu laikā ir strauji pieaudzis bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju un arī tās patērētāju skaits. 
LAD datu bāzē tiek reģistrēts arvien lielāks bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu skaits, kas ir potenciālie 
produkcijas pārdevēji Kokneses "zaļajā" tirgū. Lielākā problēma ir produkcijas noieta organizēšana, jo rajonā nav 
iekārtots laukums bioloģiskās lauksaimniecības produktu organizētai tirgošanai. Šāda tirdziņa atvēršana 
Kokneses centrā blakus Rīgas- Daugavpils šosejai ir ļoti nozīmīga ekonomiskās krīzes laikā. Tirgus teritorijā var 
notikt arī dažādas sabiedriskas aktivitātes un pasākumi, nelieli koncerti, ražas svētku svinības u.c. Līdz ar „zaļā" 
tirgus atvēršanu Koknesē tiek veicināta bioloģiskās lauksaimniecības izplatība, vienlaicīgi gan uzlabojot 



produkcijas noietu un lauksaimnieku nodarbinātību, gan apmierinot pircēju intereses un vajadzības. Ņemot vērā 
tirgus atrašanās vietu blakus Rīgas- Daugavpils šosejai, Koknese tiek popularizēta kā tūrisma objekts un dažādu 
kultūras un atpūtas pasākumu vieta, kā arī lauku videi un cilvēkiem draudzīga vieta.  
 

Projekts 
Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons. 

 
Projekta kopējās izmaksas: Ls 18 255 
Publiskais finansējums: Ls 16 429,5 
 

Projekta mērķis  
Iegādāties ekspozīcijas pārvietojamo paviljonu Kokneses pilsdrupu apmeklētāju informācijas nodrošināšanai un 
izglītošanai par Koknese kultūrvēsturisko mantojumu. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Kokneses pilsdrupas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, iecienīts atpūtas un pastaigu objekts vietējiem 
iedzīvotājiem. Ik gadu to apmeklē aptuveni 50 tūkstoši tūristu. Pilsdrupu teritorijā šobrīd nav iespējams izvietot 
ekspozīciju par vēsturisko mantojumu, bet nesniedzot informāciju par vēstures liecībām, var zust vietējo 
iedzīvotāju identitāte un kultūras atšķirības. Iegādājoties ekspozīcijas pārvietojamo paviljonu, tiks radīta iespēja 
izvietot vēsturisku ekspozīciju. Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un atsaucībai, ir savākti izzinoši materiāli. 
Ekspozīcijas izveidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana ir nozīmīga visiem sabiedrības locekļiem. 
Projekta rezultātā radīta 1 darba vieta. Darbinieks būs atbildīgs par ekspozīcijas izveidošanu, uzturēšanu un 
apmeklētāju informēšanu. 
 
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, kas šobrīd ir 
Kokneses novada domes aģentūra un apsaimnieko Koknese pilsdrupas. 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.  
 

 
Projekts 
Inovatīva instrumenta - ūdens kinētiskas enerģijas 
mēraparāta - iegāde atjaunojamās enerģijas pakalpojumu 
sniegšanas pilnveidošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Biedrība “Zaļais pulss” 
Skrīveri, Ābeļu iela 8,  
Zemkopības institūts, LV-5125  
Agita Pērse Projekta kopējās izmaksas: Ls 15 740 
agita.33@inbox.lv Publiskais finansējums: Ls 14 165 
28801266, 65197999  

Projekta mērķis 
Biedrības darbības kvalitatīvākai nodrošināšanai iegādāties modemu, ar plašu pielietojuma diapazonu apveltītu 
ūdens kinētiskās enerģijas mērīšanas aparatūru un izmantojot iegūto ūdens kinētiskās enerģijas mērījumu datu 
analīzi, dot iedzīvotājiem iespēju pielietot ūdens brīvās plūsmas tehnoloģijas gan savām vajadzībām, gan 
komercenerģijas ražošanai. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Latvijā var tikt izmantoti dažādi bioenerģijas iegūšanas veidi un viena no šādām iespējām ir ūdens kinētiskās 
enerģijas izmantošana. Līdz šim elektroenerģija uz upēm tika iegūta ar vecām tehnoloģijām, ar aizsprostu HES 
palīdzību, bet šo tehnoloģiju pielietojums rada nenovēršamu bojājumu ekosistēmai. Pašreiz Latvijā ienāk jaunas 
ūdens brīvās plūsmas tehnoloģijas, kuru pamatā ir ūdenī iegremdētas turbīnas, kas neietekmē apkārtējo 
ekosistēmu. Ar šāda veida tehnoloģiju palīdzību ir iespējams ražot gan savai saimniecībai vajadzīgo enerģiju, gan 
komerciālo elektroenerģiju, pie tam pietiekami lēti. Lai šo tehnoloģiju pielietotu, ir nepieciešami ūdenstilpnes 
operatīvie mērījumi - dziļums, ūdens plūsmas stiprums dažādos dziļumos, ūdens masas caurplūde, ūdens blīvums 
un vesela rinda citu mērījumu. Saņemot šos mērījumus ir iespējams atrast vispiemērotāko vietu turbīnas 
uzstādīšanai. Pašreiz Latvijā nav kompleksas mērījumu aparatūras.  
 
Lai biedrība varētu sniegt vispusīgu informāciju un palīdzētu šo tehnoloģiju realizācijā praksē, nepieciešami 
komplicēti ūdens mērījumi, kurus pašreiz Latvijā nav iespējams veikt Tādēļ šī projekta ietvaros paredzēts 



iegādāties inovatīvu instrumentu – ūdens kinētiskās enerģijas mēraparātu, ar kura palīdzību var veikt pilnīgus 
esošā ūdens profila mērījumus.  
 
Projekta rezultātā biedrībai ir iespēja izmērīt ūdens kinētisko enerģiju un, pamatojoties uz šiem rādītājiem un to 
analīzi, veidot savu biznesu, izmatojot tieši ūdens kinētisko enerģiju. Skrīveru un apkārtējos novados ir daudz 
dažādu straumju ar atšķirīgiem rādītājiem. Līdz šim iegūt ūdens kinētiskās enerģijas mērījumus šajās Projekta 
realizācijas rezultātā iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt, kāda tipa un jaudas turbīnas iespējams ievietot noteiktā 
vietā. 
 
Biedrība Zaļais pulss dibināta 2009.gada jūlijā. Tā veidota ar mērķi popularizēt atjaunojamo enerģiju, skaidrot tās 
iegūšanas iespējas un lietošanas perspektīvas, kā arī sniegt gan informatīva rakstura, gan ari praktiskus 
pakalpojumus - konkrētas aprēķinu tāmes, ekonomiskā pamatojuma izvērtējumu. Biedrības dibinātāji jau 10 
gadus strādā zaļās enerģijas jomā tādējādi ir uzkrāta liela pieredze un savākts daudz materiālu, kuri iegūti, 
apmeklējot konferences gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, ir pieejams daudz praktisku piemēru. 
 

 
Projekts  
Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru pagastā. 

Biedrība “BITES”   
“Papardes”, Vecbebri, Bebru pag., 
Kokneses nov., LV-5135 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 23267 
Publiskais finansējums: Ls 18000 

Ilze Pabērza  

Projekta mērķis  
Izveidot un iekārtot laukumus - pludmales volejbolam, 
tenisam, skeitparkam. Veicināt Bebru pagastā lauku 

ekonomikas lidošanu un dzīves kvalitāti, nodrošinot pieejamo resursu efektīvu izmantošanu. 

65164293, 29142183 
ilse_a@inbox.lv 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Vecbebru centrā, stratēģiski izdevīgā vietā, ir izvietoti sporta spēļu laukumi, kas laika gaitā ir gan morāli, gan 
fiziski nolietojušies. Vēsturiski šajā platībā bija izvietoti 2 volejbola laukumi, tenisa laukums. Laukuma segums 
ir asfalts, kas ir izdrupis, nelīdzens, kā arī šāda seguma laukumi vairs netiek izmantoti. Lai aktivizētu pagasta 
iedzīvotājus un radītu veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, nepieciešams šo platību sakārtot. Projekta 
rezultātā ir veikta rekonstrukcija laukumu teritorijā, iekārtojot "mini skeitparku", 2 laukumus pludmales 
volejbolam un tenisa laukumu, tādējādi izveidots sakārtots sporta komplekss, ko varētu izmantot visi novada 
iedzīvotāji, vieta, kur organizēt sporta sacensības. 
 
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 
Kvalitatīvas apsaimniekošanas pakalpojumi Seces pagastā. 

Biedrība “GREBLIS”  
Projekta kopējās izmaksas: Ls 17143,1 “Gundegas”, Seces pag., LV-5124 
Publiskais finansējums: Ls 15428,79 Gundega Vēvere 
 gundega237@inbox.lv 
Projekta mērķis  29394062 
Seces mācītāj muižas parka kvalitatīva apsaimniekošana un 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Seces pagasta centrā atrodas mācītājmāja un tai pieguļošais parks 4,2 ha, kas iznomāti biedrībai „Greblis” 
ilgtermiņā. Lai parks kļūtu par sabiedrībai estētisku atpūtas vietu, to nepieciešams sakopt un apsaimniekot. Tam 
ir nepieciešama atbilstoša tehnika, ar ko nopļaut zāli un izvest vecos kokus, zarus, ziemā iztīrīt ceļu un 
piebraucamo laukumu. Biedrība sniedz šo pakalpojumus arī vietējiem iedzīvotājiem vides sakopšanas 
jautājumos. Projekta rezultātā izveidots jauns pakalpojums iedzīvotājiem, sakārtota vide atpūtai, izveidota darba 
vieta. 



Biedrība „GREBLIS" darbojas Seces pagastā. Biedrība tika izveidota 2005.gadā. Biedrības galvenais mērķis ir 
sekmēt Seces iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Lai 
sasniegtu šos mērķus biedrība darbojas šādos virzienos - jaunu pakalpojumu veidošanā, sociālās vides 
sakārtošana sekmējot iedzīvotāju apziņas, izglītības un kultūras paaugstināšanu un veselības kopšanu, vides 
vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības 
veicināšanu, Seces pagastu integrācijas veicināšanu Eiropā. Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss no 2009. 
gada. Biedrība jau ir realizējusi vairākus LEADER+ projektus. 
 

 

Projekts  
Esi aktīvs – skeito Pļaviņās. 

Biedrība “KOPSOLIS”   

Projekta kopējās izmaksas: Ls 18 400 Dzirnavu iela 2-18, Pļaviņas, LV-5120 
Publiskais finansējums: Ls 16 560  
 

chapajs7@inbox.lv 
Projekta mērķis  28442692 
Sportiska un radoši aktīva dzīvesveida popularizēšana un 
attīstīšana Pļaviņu novadā, izveidojot Pļaviņās skeita parku.  

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Pļaviņu novadā nav izveidots neviens publisks jaunatnes sporta laukums, kurā jaunieši varētu nodarboties ar 
tādiem aktīvā sporta veidiem, kā braukšana ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem. Šim nolūkam 
jaunieši izmanto novada kultūras centra galveno pieeju un citas nepiemērotas vietas, tādējādi traucējot 
sabiedrisko kārtību un apdraudot arī savu drošību.  
 
Projekta rezultātā tika izbūvēts skeita parks 315 m platībā ar monolīto skeita parka pamatni ar tajā izvietotām 
pusrampām un rampu kombinācijām, kā arī vertikālajām sienām. Novada jauniešiem nodrošināta bezmaksas 
pieejamība izmantot skeita parku aktīvai atpūtai un sporta nodarbībām, kā arī ir iespēja rīkot profesionālus sporta 
pasākumus cilvēkiem drošā un veselīgā vidē. 
 
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  
Daugavas peldošā skatuve. Austras biedrība  

Jaunceltnes 23/2, dz. 14, Aizkraukle, 
LV-5101 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 11690 
Publiskais finansējums: Ls 10521 

Signe Sniedze  

Projekta mērķis  sniedz@inbox.lv 

Izveidot viegli pārvietojamu netradicionālu skatuvi uz 
pontoniem, kuru varētu noenkurot apdzīvoto vietu tuvumā. 

Organizēt dažādas teātra izrādes, koncertus, kino un citus kultūras pasākumus apdzīvotajās vietās pie Daugavas.  

29802995 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Bijušajā Aizkraukles rajona teritorijā ir daudz apdzīvotu teritoriju Daugavas krastos, kuru krastos varētu 
pieenkurot peldošo skatuvi. Projekta rezultātā jebkurā vietā pie Daugavas būs iespējams organizēt dažādus 
pasākumus, teātra izrādes, koncertus u.c. pasākumus. Tam nebūs vajadzīga speciāla estrāde, skatītāji sēdēs upes 
malā. Oriģinālais skatuves risinājums piesaistīs daudz skatītāju un klausītāju. Dažādi saliekamos pontonus varēs 
izmantot arī citām vajadzībām: peldēšanas sacensību vietas norobežošanai, laivu ostas ierīkošanai, kā arī 
izmantot kā transporta līdzekli, pievienojot pontonam motoru. Tiks radītas 2 jaunas darba vietas (skatuves 
montāžas un apkalpošanas operatori, atbilstoši amata aprakstam). 
 
„Austras biedrība" aktīvi darbojas kultūras jomā. Biedrības dibinātāja ir arī Tradicionālās kultūras skolas vadītāja 
„Kalna Ziedos" un Aizkraukles Latviešu biedrības dibinātāja. Biedrība ir izdevusi vairākas dziesmu burtnīcas 
("Mana ēsma", "Austrasbērnu dziesmas", "Mīļdziesmiņas"). Paralēli izdevējdarbībai biedrība organizē 
folkmūzikas koncertus, kas guvuši milzīgu atsaucību gan Rīgā, gan Liepājā, gan visā Latvijā.  



 
Projekts  
Sabiedrisko aktivitāšu centra izveide “Baltajā 
skolā”. 

Kurmenes izglītība un kultūras  
biedrība “Viļņi”  
“Liepas”, Kurmenes pag., LV-5115 Projekta kopējās izmaksas: Ls 12 211 
Kristīne Jansone Publiskais finansējums: Ls 10 990 
vilni.kurmene@inbox.lv  
29349149 

Projekta mērķis  
Izveidot sabiedrisko aktivitāšu centru Kurmenes pagastā 

“Baltajā skolā”.  
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Kurmenes pagastā 2009. gada novembrī tika uzsākts projekts "Ideju, iniciatīvu un kultūras centrs Kurmenes 
pamatskolā", kura ietvaros pagasta iedzīvotājiem tika organizētas dažādas apmācības. Šī projekta norises laikā 
cilvēki ir kļuvuši aktīvāki un atvērtāki kopā būšanai un darīšanai. Tādēļ ir būtiski iesākto darbu turpināt un 
izveidot telpas, kur pagasta iedzīvotāji varēti darboties ari pēc SFL projekta beigām. Tādēļ tika izveidots 
sabiedrisko aktivitāšu centrs - kur iedzīvotāji var apgūt jaunas zināšanas, savstarpēji dalīties pieredzē, pavadītu 
brīvo laiku. Sabiedrisko aktivitāšu centrā organizētās apmācības notiks gan piesaistot lektorus, gan iesaistot 
vidējos iedzīvotājus, lai veicinātu dažādu prasmju un zināšanu tālāk nodošanu, kā arī sadarbībā ar jauniešu 
biedrību "Stelpīte" ir panākta vienošanās par Eiropas brīvprātīgo jauniešu darbošanos centrā. 
 
Izglītības un kultūras biedrība "Viļņi" ir izveidota 2010. gadā kā likumsakarīga nepieciešamība, lai veicinātu 
Kurmenes pagasta attīstību, iesaistot vietējos iedzīvotājus pagasta dzīves norisēs, piedāvājot dažādas iespējas 
jaunu zināšanu, iemaņu apguvei. Pagasta vajadzību apzinoties, biedrības darbība ir vērsta uz sporta pasākumu, 
dažādu radošu un izglītojošu pasākumu organizēšanu, dažādu apmācības iespēju nodrošināšana, sociālo 
pakalpojumu sniegšanu.  
 
 
 

Projekts  
Amatniecības un novadpētniecības centra 
“Strautiņi” celtniecība.  Biedrība “Ekociemats “Zaķis un citi zvēri””  
 “Strautiņi”, Seces pag.,  
Projekta kopējās izmaksas: Ls 19 083 Jaunjelgavas nov., LV-5124 
Publiskais finansējums: Ls 17 175 Andra Simanova 
 andra.simanova@inbox.lv 
Projekta mērķis  
Uzbūvēt Amatniecības un novadpētniecības centra 
centrālo ēku – guļbūvi, kas paredzēta četru 
amatniecības darbnīcu izvietošanai, nodarbību organizēšanai un kalpotu kā atbalsta punkts turpmākajā centra 
teritorijas pilnveidošanas darbā. 

26185372

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Secē trūkst centra, kas sekmētu kultūras, amata prasmju un zināšanu atjaunošanu un izmantošanu jaunu vietējo 
produktu izveidē un tādējādi piesaistītu cilvēkus laukiem. Izveidojot šādu vietu, tiks radītas darbavietas un 
veicināta vietējo un citu apmeklētāju prasmju apguve, brīvā laika pavadīšana un kultūrizglītība.  
 

 Veikt guļbūves būvniecību ar 93m2 platību biedrības juridiskajā adresē;  
 Četru amatniecības darbnīcu (keramikas, vides, veselības, tekstila) iekārtošana;  
 Iedzīvotājiem būs pieejami jauni pakalpojumi, kas sekmēs nodarbinātības iespējas (amatniecības 

izstrādājumi), dažādu prasmju apguvi, brīvā laika pavadīšanu, kultūras mantojuma atjaunošanu 
(apmācību nodarbības, izstādes); 

 Organizācijas juridiskajā adresē - Seces pagasta ^Strautiņos" esošā teritorija piemērota Amatniecības un 
novadpētniecības centra izveidei (atrodas netālu no pagasta centra). 1 ha platībā ir paredzēts izvietot 
centra ēku - un ilgtermiņā - vairākus vides objektus plašākā teritorijā. 

 
 
 
 



 

 Projekts  
Radošās darbnīcas Daugavas krastos.  

Aizkraukles reģionālā Tautskola  

Projekta kopējās izmaksas: Ls 8 600 Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV-5101 
Publiskais finansējums: Ls 7 740 Anita Ostrovska 

ostrovskaanita@inbox.lv  

Projekta mērķis  65133902 

Ar moderno tehnoloģiju pielietojumu veidot un attīstīt 
dinamisku, interaktīvu un radošu kultūrizglītības vidi, 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai, apzinot savu novadu kultūras mantojumu, radoši to producējot ar 
mūsdienīgiem tehnoloģiskiem rīkiem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
„Aizkraukles rajona partnerības” teritorija ir izcili bagāta ar kultūras tradīcijām un svētvietām. Daudz no šī 
kultūrvēsturiskā mantojuma jau ir apzināts un atjaunots, bet ir vēl ļoti daudz neatklāta. Projekts iecerēts kā 
interaktīvas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un reproducēšanas darbnīca - konkrētajā kultūrvēsturiskajā vietā 
izveidojot radošu darbnīcu, kur iesaistīt interesentus, kas apzina novada mutvārdu folkloras mantojumu, apgūst to 
un nodot citiem cilvēkiem. Katrā novadā ir arī nepelnīti piemirsti vai sevi vēl nepieteikuši autori, kuri 
komponējuši dziesmas par Daugavu vai savu dzimto novadu. Lai piesaistītu bērnus un jauniešus, kopīgi ar 
mūzikas pedagogiem tiks radītas modernas tautasdziesmu apdares un aranžējumi. 
 

 Izveidota pārvietojama radoša darbnīca (pārvietojama telts ar saliekamu skatuvi un apskaņošanas 
tehnika) 

 Pēc projekta īstenošanas Aizkraukles novadā un Aizkraukles rajona Partnerības darbības teritorijā būs 
radīta moderna, interaktīva kultūras mantojuma apgūšanas, glabāšanas un producēšanas sistēma, 
nodrošinot lietderīgu, radošu jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu; 

 Pārvietojamā radošā darbnīca ļaus iesaistīt dažādu paaudžu iedzīvotājus, neatkarīgi no sociālā stāvokļa;  
 Radīta viena nepilna laika darba vieta - skaņu režisors/tehniķis. 

 
Aizkraukles reģionālā Tautskola reģistrēta kā biedrība 2009. gadā, taču tās darbība norisinās jau 10 gadus. Šo 
gadu laikā Tautskola organizējusi kultūras un mūžizglītības pasākumus, saglabājot savas teritorijas kultūru un 
tradīcijas, attīstot jaunas, radošas darbības. Tautskolas mērķis ir veicināt demokrātiskas, pilsoniskas un uz 
mūžizglītības vērtībām balstītas sabiedrības attīstību, veicinot katra indivīda personības attīstības iespējas un 
sakārtotu kultūrvēsturisko vidi. Tautskolā regulāri notiek 20 dažādas bezmaksas nodarbības, iesaistot tajās vairāk 
kā 100 interesentu. Biedrība aktīvi iesaistās dažādos projektos, pilnveidojot savu darbību.  
 
 

Projekts 
Neformālās izglītības punkts Pļaviņās. 
 

“Jauniešu biedrība - CENTRS” Projekta kopējās izmaksas: Ls 3 680 
Daugavas iela 50, Pļaviņas, LV-5120 Publiskais finansējums: Ls 3 312 
Vita Jesere  
centrs50@gmail.com Projekta mērķis  
27876977 

Izveidot vietu, kur iedzīvotāji ārpus formālās izglītības varētu 
apgūt jaunas zināšanas un saņemtu aktuālu informāciju, kā arī 
nodotu to tālāk interesentiem. 
 

Projekta apraksts un rezultāti 
Biedrības biedri konstatēja, ka cilvēki labprāt iesaistītos neformālajā izglītībā, bet daudzi nav informēti par tās 
iespējām. Tāpēc biedrība nolēma izveidot neformālas izglītības centru, kur biedrības biedri, vadīs dažādas 
neformālas apmācības dažādās iedzīvotājus interesējošās tēmās. Projekta rezultātā tika radīta kvalitatīvi aprīkota 
telpa, kur iedzīvotāji varēs apgūt jaunas zināšanas, prasmes, iegūt vajadzīgo informāciju un piedalīties brīvprātīgā 
darbā. 
 
Biedrību “Jauniešu biedrība - CENTRS” izveidoja jauniešu grupa, kuras mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošana. Tās pamatdarbība ir neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs, kultūra, sports, starptautiskas apmaiņas. 
 
 



Projekts  
„Dziedam visiem”. 

Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība  

Projekta kopējās izmaksas : Ls 2 262 “Arkādijas”, Vietalvas pag., LV-5109 
Publiskais finansējums: Ls 2 036 Maija Ļaksa 
 maijalaksa@inbox.lv 
Projekta mērķis  
Sekmēt vokālā ansambļa koncertdarbību un padarīt 
kultūras pasākumus pieejamus visiem pagasta 

iedzīvotājiem. 

26336072 

 

Projekta apraksts un rezultāti 
Vietalvas pagastā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Zīle”, kas aktīvi koncertē dažādos pasākumos gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Kopš 1999.gada, kad pārtrauca darbību Odzienas klubs, pagastā nav pastāvīgu telpu 
kultūras pasākumiem un mēģinājumiem. Līdz šim ansamblim nav arī sava instrumenta un apskaņošanas iekārtas. 
Tiek izmantotas gan bērnudārza, gan skolas klavieres, bet to pārvadāšana nav iespējama, jo tad nepieciešams 
autotransports un krāvēji, kā arī pārvadājot klavieres bojājas. Brīvdabas pasākumiem ir nepieciešami 
pastiprinājumi un mikrofoni.  
 
Iegādājoties digitālās klavieres un apskaņošanas aparatūru, ansamblis ir mobilāks, paplašina klausītāju loku, var 
koncertēt telpās, kur nav instrumenta, arī brīvdabas pasākumos. 
 
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 piesaiste izmantojot projektus. 

 
Projekts 
Trenažieru iegāde Iršu pagastā. 
 Biedrība “Irsis”  
Projekta kopējās izmaksas : Ls 2 981 “Kūlēni”, Irši, Iršu pag., Koknese 

nov., LV-5108 Publiskais finansējums: Ls 2 683 
 Dace Grele 
Projekta mērķis  grele@inbox.lv 
Radīt vidi aktīvai atpūtai un sportam un veicināt veselīga dzīves 
veida, sporta un fiziskās aktivitātes Iršu pagastā, radot iespēju 
piedalīties sporta aktivitātēs, atbilstoši viņu vēlmēm, spējām un 
iemaņām. 

29193031, 28695768 

 

Projekta apraksts un rezultāti  
Projekta rezultātā pagastā tika iekārtota trenažieru telpa, kur pieredzējuša sporta trenera vadībā var nodarboties 
iedzīvotāji, lai uzlabotu un stiprinātu savu veselību, palielinātu fizisko rūdījumu. Lauku teritorijā pamatnodarbe ir 
lauksaimniecība, tāpēc lauksaimniecībā nodarbinātie pēc saspringtas darba dienas labprāt atbrīvotos no spriedzes 
sportiskajās aktivitātēs. Trenažieru telpas iekārtošana, papildpienākumi saglabās darba vietu sporta halles 
administratoram. 
 
Biedrība "Irsis" savu darbību uzsāka 2007. gadā. Biedrībā "Irsis" aktīvi darbojas dažādu profesiju pārstāvji, 
pagasta uzņēmēji, pedagogi, pašvaldības darbinieki. Biedrības ilgtermiņa mērķis ir sekmēt Kokneses novada Iršu 
pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes, labklājības uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību, veicināt izglītotu, aktīvu un 
konkurētspējīgu cilvēku izaugsmi pagastā. Darbības uzdevumi ir apturēt jaunatnes aizplūšanu no pagasta un radīt 
labvēlīgu dzīves vidi iedzīvotājiem kultūras un sporta aktivitātēm. 
 


