
Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada NVO projektu konkursa rezultāti 
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Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums / kopsavilkums 

Pašvaldības 
piešķirtais 

finansējums 

1.  
Karostas Glābšanas 

Biedrība 

Patriotisma taka Karostā 
Projekts "Patriotisma taka Karostā" ir lielākas Liepājas pašvaldības iniciētas idejas 
sastāvdaļa. Pašvaldība iecerējusi, iesaistot dažādām sociālajās grupas un 
organizācijas, izveidot Liepājā maršrutu / objektu kopumu, kas saistīts ar 
patriotiskām vēsturiskām norisēm mūsu pilsētā. Projekta mērķis ir veicināt 
liepājnieku lokālpatriotismu un nacionāli patriotisko noskaņojumu, kā arī izveidot 
jaunu izglītojošu tūrisma piedāvājumu, kas, pirmkārt, būs interesants pašiem 
liepājniekiem.  
 

2000 

2.  
Bērnu un jauniešu 
biedrība „Liepājas 

Jaunie Vanagi” 

25 ir visur! 
Projekts norisināsies biedrības 25. jubilejas gadā, no aprīļa līdz decembrim. Projekta 
ietvaros tiks realizētas jauniešu neformālās izglītības apmācības, kurās piedalīsies 
15 līderi, un bērnu un pusaudžu brīvā laika pavadīšanas ārpus telpu, neformālās 
izglītības aktivitātes, 11 nedēļu garumā, kurās piedalīsies 330 dalībnieki, un tās 
vadīs 44 līderi un 24 EBD veicēji no 6 valstīm. Kā arī komandu veidošanas 
nodarbības skolas klašu grupām, visa septembra garumā, kurās piedalīsies 22 klašu 
grupas. 
 

2300 

3.  

Latvijas kaulu, locītavu 
un saistaudu slimnieku 

biedrības Liepājas 
nodaļa 

Pilnvērtīgu dzīvi katram 
Organizēt slimnieku izglītošanu 103 biedrības biedriem un viņu ģimenes locekļiem 
kopā ap 120 cilvēkiem. Paredzēta izzinoša ekskursija uz Bauskas novadpētniecības 
muzeju  kā arī  pretvizītes brauciens   pie Jelgavas kolēģiem .Kopīgi piedaloties 
sporta aktivitātēs. Divas reizes gadā pulcēsimies kopā svētkos. Turpināsim godināt 
jubilārus nozīgās dzīves jubilejās. Apciemosim vientuļos slimniekus mājās un 
slimnīcā ,iepriecinot viņus ar nelielu cienastu .Lai nodrošinātu biedrības pilnvērtīgu 
darbību nepieciešami līdzekļi interneta un kancelejas preču apmaksai. 

1100 

4.  
Biedrība "Old School 
Skateboard Guys in 

Liepāja" 

Skeitborda slaloma un fitness nodarbības bērniem un jauniešiem 
Jau vairākus gadus biedrība “O.S.S.G.L” iesaista savos projektos Liepājas jauniešus 
ar īpašām vajadzībām, kuriem ir vēlēšanās apmeklēt ekstrēmo sporta veidu 
nodarbības.  Biedrība "Old School Skateboard Guys In Liepaja" dos iespēju 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām divus mēnešus, divas reizes nedēļā apmeklēt 
skeitborda slaloma nodarbības un fitnesa nodarbības, projekta noslēgumā – 14.jūlijā 
- piedalīties starptautiskajās sacensībās“RIPOSHOP.LV BALVAS IZCINA  3POSMS 
UN LATVIJAS CEMPIONATS  SKEITBORDA  SLALOMA  2018., OPEN LIEPAJA 
IETVAROS.”, īpaši izveidotā disciplīnā, ar īpaši šiem jauniešiem veidotu skeitborda 
inventāru. Šogad jaunieši ne tikai apmeklēs starptautiskas sacensības, bet varēs 
izbaudīt sportisku, aizraujošu gaisotni kopā ar ar labākajiem Latvijas un pasaules 
TOP skeiteriem.  
 

1100 

5.  Biedrība „ Zelta  rudens” 

Dzīvosim veselīgi un radoši 
Ameklēs Kuldīgas pensionāru centru.  M.Neimane nolasīs lekciju par mūsu biedrības 
darbu. Dalībnieki iepazīsies ar Kuldīgas vēsturiskajām vietām. Mājupceļā 
apmeklēsim  lavandas plantācijas „Lilla Lavander” Ošeniekos, lai pārņemtu pieredzi 
lavandas audzēšanā arī pensionāru mazdārziņos. Kuldīgā redzēto un dzirdēto mēs 
apkoposim un vērtīgāko ieviesīsim „Zelta rudens” darbībā.  

480 

6.  
Biedrība "Par savu 

pilsētu" 

Radošās, muzikālās un sporta pēcskolas nodarbības jauniešiem 
Biedrība reizi nedēļā, piektdienās no 19-21 organizēs bezmaksas nodarbību 
kopumu, kas papildinātas ar sportiskām aktivitātēm. Šo nodarbību laikā pusaudžiem 
un jauniešiem vecumā no 13-20 gadiem tiks piedāvāta iespēja apgūt dažādu 
mūzikas instrumentu spēli (akustiskās ģitāras spēle;; kahona spēle; 
taustiņinstrumentu spēle; vokālās nodarbības, videoklipu montāžas darbnīcas, 
fotodarbnīcas, tematiskās rokdarbu nodarbības, mājturība). Nodarbību noslēgumā, 
28.12.2018., paredzēts koncerts.  Šajā koncertā jaunieši savas jaunapgūtās 
prasmes varēs demonstrēt saviem vecākiem, draugiem, radiem un visiem pārējiem 
interesentiem. 
 

600 

7.  
Liepājas aktrišu folkloras 

apvienība “Atštaukas” 

Jaunais – labi aizmirsts vecais 
Šodien daudz runā par jaunām inovatīvām idejām vides saglabāšanai, par prasmju 
pārmantošanu, par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. To visu var atrast mūsu senču 
aizmirstās gudrībās. Folkloras kopa “Atštaukas” un ziedu dizaina studija “Liepzars” 
Vairas Kārkliņas vadībā cels gaismā šīs senās gudrības, veidojot kopēju programmu. 
“Atštauku” pārziņā būs dziesmas, teicieni, sakāmvārdi un darbības. Ziedu dizaina 
studija savukārt atbild par “zaļo aptieku”, “zaļo virtuvi”, “zaļo mājas tīrību” un “zaļo 
kosmētiku”. Mācīsimies izmantot pārtikā, kosmētikā un mājas tīrīšānā sen aizmirsto 
pielietojumu augiem, kuri joprojām aug mūsu dārzos.  

700 

8.  
Biedrība „Latviešu 

strēlnieku apvienība” 
Liepājas nodaļa 

Stūru stūriem Tēvu zeme 
Lai veicinātu jauniešu ieinteresētību par vēstures notikumiem,  biedrība „Latviešu 
strēlnieku apvienība” turpinās jaunatnes patriotisko audzināšanu, sadarbojoties ar 
Liepājas skolu jaunatni un jaunsargiem. Valsts robežsardzei ozolu stādīšana ir 
iesāktās tradīcijas turpinājums, tādēļ 15.maijā dosimies uz Nidu, lai apsekotu un 
sakoptu pērnā gada stādījumus. Mērķgrupa-skolu jaunatne, jaunsargi, robežsardze, 
pašvaldību pārstāvji, strēlnieku apvienības biedri. Rezultātā- sakopta, zaļa vide. 
No 4.-6.maijam projekta ietvaros - 100 kilometri Latvijas simtgadei „Apmīļo Latviju”. 
Mērķgrupa - skolēniem un jaunsargiem kopā ar zemessardzi un robežsardzi  
pārgājiens gar Latvijas jūras robežu.  
 

2100 



9.  
Multinacionalais kultūras 

centrs „Unisons” 
 

MKC „Unisons” jauniešu apmācība slāvu tautas tērpu darināšanas turpināšana 
Projekta pasākumu norise paredzēta vairāku skolu telpās, apmācībā tiks aicināti 
piedalīties arī šo skolu skolnieki, viņu vecāki un radinieki. Tas faktiski paredz turpināt 
neformālu izglītības programmu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, lai 
veicinātu tērpu darināšanas pēctecības pārņemšanu visas Liepājā dzīvojošās slāvu 
kopienas ietvaros. 
Pēc tērpu darināšanas , aksesuāru un apdares materiālu komplektēšanas 
apmācības , tērpi būs apskatāmi  plašākai Liepājas publikai :un tie tiks demonstrēti 
Rīgā , Latvijas 100gadei veltītajos Dziesmu svētkos.  Realizējamā  projekta ietvaros 
paredzētas vairākas meistarklases, kurās tiks demonstrēti tērpi un notiks apmācība 
kā izgatavot tautas tradicionālās lupatu lellītes. Meistarklases devīze: “ Kas nestrādā 
ar lellēm, tas nezina laimi”.   

800 

10.  
Liepājas baltkrievu 

kopiena „Mara” 

Baltkrievija – Latvija, pretī viens otram 5 
Projekta mērķis un saturs saskan ar Baltkrievijā izsludināto 2018. gada devīzi: 
“Mazās Dzimtenes gads”.  
Projekta mērķis ir: Veicināt nacionālpatriotisma jūtas pret savu dzimteni, kā 
dzimšanas vietu, dzīves vietu un savu ģimeni. 
Aktivitātes: projekta dalībnieki piedalīsies Latvijas lielajā talkā, pēc kuras organizēs 
pikniku, orientēšanās spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā”, piedalīsies 2 izzinošās lekcijās 
Liepājas muzejā un arhīvā, piedalīsies 4 nodarbībās par dzimtas ciltskoka 
izveidošanu un to praktiski izveidos, viesosies pie Ventspils, Rīgas un Krāslavas 
baltkrievu biedrībām, uzņems Baltkrievu jauniešus, kuri  apmeklēs kultūras 
pasākumus un iepazīsies ar pilsētu, kā arī organizēs kopīgas aktivitātes, piedalīsies 
2 labdarības koncertos un noorganizēs projekta noslēguma pasākumu, kā arī 
popularizēs projektu ar dažādiem informācijas izplatīšanas paņēmieniem. 

2000 

11.  
Liepājas Reģionālās 

slimnīcas atbalsta fonds 

Dakteru Klaunu programma Liepājas bērniem 
Projekta ietvaros tiks īstenotas medicīnas klaunādes programmas aktivitātes 
Liepājas Reģionālajā slimnīcā – nodrošinot atbilstošo specialistu (Dakteru Klaunu) 
piesaisti, atbalstu un kvalitātes celšanas pasākumus. 
Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti Liepājas bērniem vecumā no 1 
līdz 17 gadiem, ka arī radīt bērniem draudzīgu vidi slimnīcās hospitalizācijas un 
atsevišķu procedūru laikā, nodrošinot medicīnas klaunādes speciālistu – Dakteru 
Klaunu – regulārās vizītes Liepājas Reģionālajā slimnīcā. 
Projekta rezultātā atbalstu un palīdzību saņems vidēji 1500 bērni, kā arī bērnu 
tuvinieki un slimnīcu medicīnas personāls. 

1900 

12.  
Biedrība "Liepājas 

Debašu centrs" 

Debates Liepājā 2018 
Mūsdienās liela nozīme ir tam, kā un cik skaidri, argumentēti un pārliecinoši mēs 
protam aizstāvēt savu viedokli, pietam nebaidāmies to darīt, kad tas ir nepieciešams. 
Mūsdienu sabiedrībā jauniešiem  būtiski apgūt prasmes, kuras nepieciešamas 
konkurējot darba tirgū, pie tādām pieder arī kritiskā un analītiskā domāšana, 
uzstāšanās prasmes, komunikācijas prasmes u.c. Tāpēc svarīgi, ka  biedrība 
Debašu centrs meklē iespējas, lai dotu iespēju Liepājas jauniešiem ne tikai attīstīt šīs 
prasmes, bet iesaistīties vietēja mēroga un starptautiska mēroga aktivitātēs. 

1100 

13.  Biedrība "Help Liepāja" 

Labdarības plaukts 
“HelpLiepāja” organizē labdarības akciju “ Labdarības Plaukts”.  Sociāli nozīmīgās 
akcijas “Labdarības Plaukts” mērķis ir vienkāršs, proti, sniegt tik nepieciešamo 
palīdzību tiem, kuriem tas ir nepieciešams – plauktā ir pieejam daudzveidīga 
informācija un aicinājums ziedot pārtiku trūcīgajiem, izņemto alkohola un tabakas 
izstrādājumus. Rezultātā trūcīgajiem cilvēkiem tiek nodrošināta dzīvībai 
nepieciešama palīdzība. Akcijā var piedalīties jebkurš interesents, kurš nav 
vienaldzīgs pret nereti skarbo sociālo vidi un vēlas palīdzēt trūcīgajiem. Mēs ticam, 
ka šādā veidā mēs varam veidot mūsu pilsētu un mūsu valsti labāku, draudzīgāku, 
saprotošāku un pilsoniski atbildīgāku sabiedrību.  
 

1000 

14.  
Kurzemes reģiona 

audžuģimeņu biedrība 
„Estere” 

Atbalsts audžuģimeņu kustībai 
Projekta mērķis: Ar projekta palīdzību vēlamies aktivizēt un stiprināt kopības sajūtu 
audžuģimeņu biedrībā, stiprināt, atbalstīt un izglītot esošās audžuģimenes un 
ģimenē augošos bērnus, informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību, kas varētu 
veicināt jaunu audžuģimeņu veidošanos. Pateikties par darbu . 
 

500 

15.  Skolotāju biedrība ASNI 

Plenērs “Ar pozitīvu domu nākotnei ROKU ROKĀ” 
Sadarbības laikā tiks organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, lai partneri varētu 
bagātināt un nodot savu  pieredzi, līdz ar to tiks nodrošināta tālāka biedrību attīstība. 

300 

16.  
Bērnu attīstību 

veicināšanas  biedrība  
„ZELTA ODZIŅA” 

Lai skan! 
Galvenie pasākumi: talka, Labdarības koncerts, Ģimenes dienas pasākums, 
Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums, Jāņu ielīgošana, Zinību 
diena, sportiskas aktivitātes 2-7 gadus veciem  bērniem  kopā ar vecākiem, svinīgs 
koncerts veltīts Latvijas simtgadei). 

500 



17.  
Radošais psiholoģijas 

centrs "Ģimenei" 

Drošiem vecākiem, laimīgi bērni 
Biedrība izstrādās un piedāvās izglītojošu programmu „Vecāku kompetences 
stiprināšana agrīna pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, vecāku un pirmsskolas 
pedagogu alianses veidošana, lai preventīvi novērstu iespējamās attīstības un 
uzvedības problēmas pirmsskolas izglītības iestādē”. Programma paredzēta jaunākā 
pirmsskolas attīstības posma bērnu vecākiem un pirmsskolas pedagogiem. Ar 
programmas starpniecību biedrība dod iespēju pedagogiem un vecākiem uzsākt 
dialogu, lai izvirzītu kopīgas prasības bērnu audzināšanā un veicinātu pieaugušo 
savstarpējo uzticēšanos. Programma būs pieejama arī pēc projekta realizēšanas 
beigām, tiem pedagogiem un vecākiem, gan citām pirmsskolas izglītības iestādēm, 
kuri izteiks vēlēšanos, šo programmu apgūt.  
 

1500 

18.  
Biedrība „Latvijas 

Nedzirdīgo savienība” 

Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā! 
Projekta „Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!” mērķis ir sekmēt 45 dzirdes invalīdu 
dzīvojošo Liepājas pilsētā ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanu un paaugstināšanu, 
nodrošinot to līdzdalību radošās, izzinošas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs; 
pilnveidojot viņu prasmes un zināšanas; veicinot viņu aktīvās iekļaušanos 
sabiedriskajā dzīvē, tādējādi arī sekmējot nedzirdīgo kopienas aktivitāti un saliedētas 
sabiedrības veidošanos. 
Projekta pasākumi ietvers šādas aktivitātes: 
1) „Administratīvā komponente” – 8 mēneši; no 01.05.2018. līdz 30.12.2018.;  
2) “Rokdarbu nodarbības “Liepājnieku čaklas rokas!”” – 8 mēneši; laikā no 
14.05.2018. līdz 30.12.2018.; 
3) “Tīklošanās pasākums” –  2 mēneši; laikā no 14.05.2018. līdz 30.12.2018.; 
4) „Radošā studija „Latvju senču ēdieni!”– 8 mēneši; laikā no 14.05.2018. līdz 
30.12.2018. 
 

1400 

19.  
Biedrība "Jauniešu 

kustība “The point of 
reference”" 

Mīlestības pieskāriens 
Galvenie šī projekta pasākumi ir saistīti ar labdarības veikšanu konkrētām mērķu 
grupām un biedrības brīvprātīgo atbalstīšanu. Ņemot vērā mūsu biedrības stiprās 
puses, ar kuru palīdzību mēs arī veiksim zemāk minētos pasākumus, mēs izdalījām 
konkrētās mērķu grupas un to vecumu. Esam pārliecināti, ka tas ļaus efektīvāk 
sasniegt tos cilvēkus. 
Viens no šī projekta uzdevumiem, šogad, ir ļoti ipašs. Tas ir pateicības vakars 
biedrības brīvprātīgajiem. Biedrības eksistences laikā ir izveidojusies lieliskā 
komanda, kura ir gatava virzīties tikai uz priekšu, atbalstot un palīdzot viens otram. 
Un katru reizi pēc kārtēja pasākuma mēs sveicam viens otru ar panākumiem un 
izsakām pateicību, bet šogad gribētu veltīt tam vienu vakaru, lai likt viņiem justies vēl 
īpašāk.  
 

500 

20.  
Biedrība “Apmācību 

projekti” 

Mācīties no kaimiņiem 
Lai labāk varētu saprast iespējas veidot interesantus, senioriem piemērotus 
pasākumus, plānots apmeklēt Salaspils sociālo centru, iepazīties ar tā darbību, 
iepazīstināt ar savu pieredzi. Ansambļa “Labākie gadi” dalībniekiem plānots sniegt 
nelielu koncertu Salaspils sociālā centra dalībniekiem. Pieredzes apmaiņas 
braucienu plānots apvienot ar dažādām ekskursijām: 
1.  Doties ekskursijā uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku un gida pavadībā 
iepazīties ar iespējām, ko sniedz šī bibliotēka.  
2. Doties ekskursijā uz Nacionālo Botānisko dārzu, lai gūtu estētisku baudījumu un 
apskatītu ziedu kompozīcijas, iespēju robežās iegādātos stādus savu skaistumdārzu 
un skaistumdobju pilnveidošanai. Šī aktivitāte dos iespēju arī turpmākt nodrošināt 
fiziskas aktivitātes brīvā laika pavadīšanā. Lai pensionāri būtu informēti par 
nepieciešamiem stādiem un to audzēšanas apstākļiem pirms ekskursijas plānoti 
kursi puķkopībā.  
3. Apmeklēt Salaspils memoriālo ansambli, lai godinātu savu tuvinieku un visas 
Latvijas tautas fašistiskā genocīda upurus. 
 

480 

21.  
Biedrība "Karostas 

mantojums" 

Bērnu sociālās iekļaušanas sporta aktivitātēs 
Bērnu sociālās iekļaušanās sporta aktivitātes paredzētas, lai mazinātu bērnu un 
jauniešu sociālās atstumtības risku no Liepājas (īpaši Karostas) maznodrošinātām 
ģimenēm.  
- Sporta aktivitātes sporta zālē vai sporta laukumā; 
- Sacensības; 
- Ekskursija. 
 

850 

22.  
Liepājas veloaktīvistu un 
ziemas peldētāju klubs 

„VeloRonis” 

Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
Projekts paredz organizēt ziemas peldēšanas koptreniņus. 
Lai cienītu no senatnes pārnestās latviešu tradīcijas un paražas par pirts 
apmeklēšanu, kā arī izglītotu sabiedrību un veicinātu veselīga dzīvesveida 
piekopšanu, projekta ietvaros plānots divas reizes organizēt nelielas apmācības par 
pareizu pirts apmeklēšanu kombinācijā ar dažādiem ķermeņa un gara sakārtošanas 
rituāliem, kas ilgtermiņā var garantēt gan mentālu, gan fizisku labsajūtu. Ziemā, kad 
Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem jo īpaši nepieciešams siltums, jo saules gaismas 
ziemas mēnešos ir maz un, iestājoties pavasarim, organisms jūtas novājināts, svarīgi 
ir to spēcināt gan ar rūdīšanos, gan attīrot organismu ar pirts procedūru palīdzību. 

300 
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