2019. gadā pašvaldības līdzfinansēto nevalstisko organizāciju īstenoto projektu
rezultatīvie rādītāji
Nr. p.k.
1.

Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums

Pašvalfdības
līdzfinansējums

Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā nodaļa

895

Projekta nosaukums: Roku rokā kopā varam!
Projekta ietvaros tika organizēta 21 melodeklamācijas nodarbība. To rezultātā dzirdīgiem cilvēkiem tika sniegta iespēja
apgūt latviešu zīmju valodas pamatus, mācoties “dziedāt ar rokām”, bet nedzirdīgiem cilvēkiem lasīt no dzirdīgo cilvēku
lūpām.
Organizēta tīklošanās pasākuma rezultātā gan dzirdīgiem, gan nedzirdīgiem tika sniegta iespēja kopīgi darboties, uzstājoties
ar iestudēto melodeklamācijas uzvedumu, un ar to tika veicināta nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku saliedēšana, sekmēta
dzirdīgo cilvēku motivācija iepazīt nedzirdīgo kultūru, iesaistoties LNS mēroga pasākumā.
Ziepju gatavošanas darbnīcas nodarbībās piedalījās dzirdīgie un nedzirdīgie cilvēki apgūstot jaunas un lietderīgas iemaņas,
gatavojot dažādus ziepju produktu izstrādājumus. Nodarbību rezultātā tika mazināta sociālā izolētība, sekmēta gan dzirdīgo,
gan nedzirdīgo cilvēku saimnieciskāka rīkošanās ikdienā, radīta iespēja vienlaicīgi sanākt un satikties nedzirdīgiem un
dzirdīgiem ģimenes locekļiem, draugiem kopā, lai kopīgi strādātu un vienkārši pavadītu laiku blakus viens otram. Cilvēki
mācījās sadarboties viens ar otru.
Projektā tika iesaistītas 55 nedzirdīgas un vājdzirdīgas personas.
2.

Liepājas pensionāru biedrība

849

Projekta nosaukums: Līdzfinansējums vokālā ansambļa ''Kurzemīte'' tērpu iegādei
Projektā iesaistīts ansamblis ''Kurzemīte'' - 11 dziedātājas un ansambļa vadītāja.
Ansambļa mēģinājumi notiek 1x nedēļā, bet koncertēšana notiek Liepājā, kā arī citās Kurzemes zonas pilsētās, kur notiek
senioriem veltīti pasākumi. Uzturam draudzīgas attiecības ar daudziem senioru kolektīviem un labprāt kopā koncertējam un
atpūšamies. Piedalīsimies koncertā Medzē, pēc tam aprīlī Durbē un Grobiņā. Iestudējam skaistus skaņdarbus un tiekam
pozitīvi novērtētas.
Projekta realizācijas rezultātā ir izgatavotas 12 kostīmkleitas. Izskatāmies mūsdienīgi, gaumīgi un koši.
Projektā piedalījās 12 seniores.

3.

KGB (Karostas Glābšanas biedrība)

2 089

Projekta nosaukums: Informācija. Karostas festivāls Brīvības cīņu simtgadei
Projekta dalībnieki piedalījās starptautiskā, sociālā un patriotiskā projektā. Tika izveidota piemiņas vieta Brīvības cīņu
varonim Karostas komendantam virsleitnantam Robertam Radziņam. Redānā tika izveidoti paliekoši mākslas objekti - 2
instalācijas un 10 gleznojumi. Līdz ar to ar interesantiem objektiem tika papildināts pārgājienu maršruts “Brīvības taka”.
Ir izveidota brīvdabas lielformāta fotogrāfiju izstāde, kas ir apskatāma Karostas cietuma pagalmā un Redānā. Ir izveidota
fotogrāfiju kolekcija un papildināts Karostas foto arhīvs. Pateicoties festivāla starptautiskajam raksturam un publicitātei,
Karostas un Liepājas vārds ir izskanējis pasaulē. Liepājas kultūras kļūst decentralizētāka.
Pateicoties projekta publicitātei, par Liepāju radusies interese kā par starptautisku mākslas festivālu norises vietu.
Projektā īstenošanā tika iesaistīti 1500 liepājnieki un Liepājas viesi.
4.

Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds

600

Projekta nosaukums: Lieliskais četrinieks - dakteru sapņu komanda Liepājas bērniem
Projekta rezultāti: Liepājas Reģionālajā slimnīcā tiek īstenota dakteru - sapņu komandas dalībnieku programma, kuras laikā
tika veiktas 2 vizītes nedēļā apmeklējot bērnus Vispārējā bērnu slimību nodaļā; Sapņu komandas dalībnieku darbība palīdzēja
slimnīcā uzlabot pacientu, īpaši bērnu, veselības aprūpes kvalitāti, nodrošinot bērniem emocionālu atbalstu un draudzīgāku
vidi slimnīcā; Sapņu komandas dalībnieki sniedza psiholoģisko atbalstu arī pieaugušajiem – bērnu tuviniekiem un medicīnas
personālam, atvieglojot savstarpējo komunikāciju un sadarbību; Sapņu komandas dalībnieki piedalījās medicīnas procedūrās
un manipulācijās, kas viņu klātbūtnē notika mierīgāk un vieglāk bērnam (arī viņa tuviniekiem), kā arī efektīvāk medicīnas
personālam.
No projekta aktivitātēm ieguvēji ir 735 cilvēki – bērni, viņu ģimenes un slimnīcas personāls.
5.

Liepājas Diabēta biedrība

1 500

Projekta nosaukums: Veiksmīgs pašmenedžments – cukura diabēta ārstēšanas pamats
Projekta aktivitātes: lekcija, abu tipu cukura diabēta pacientu un viņu tuvinieku izgītošana slimības kontroles jautājumos;
praktiskā nodarbība un individuālas konsultācijas. Mērķa grupu iesaistīšana sava veselības stāvokļa izvērtēšanā, veicot
glikozes un holesterīna eksprestestus, arteriālā asinsspiediena un pulsa mērījumus, kā arī ķermeņa svara un masas indeksa
mērījumus RSU Liepājas studējošo mediķu un pasniedzēju uzraudzībā; fiziskās aktivitātes svaigā gaisā; lekcija par veselīga
uztura paradumiem ar sekojošu veselīgu pusdienu gatavošanu; psiholoģiskā atbalsta grupa; individuālas konsultācijas;

radošās nodarbības gleznošanā, darbu izstāde; radošās nodarbības ādas un tekstila rotu gatavošanā; kopīga muzicēšana
un dziedāšana.
Projektā piedalījās 63 mērķgrupas pārstāvji.
6.

Biedrība “Velo Redele”

700

Projekta nosaukums: Liepājas velo vasara 2019
Auditorija iegūst iespēju aktīvi un izzinoši pavadīt brīvo laiku. Motivāciju ikdienā pārvietoties ar divriteni uz darbu un ikdienas
gaitās. Auditorijas izglītošanas par efektīvu pārvietošanos pilsētvidē.
Ieguvums ir tāds, ka pasākums pilda pašvaldības funkciju par kaitīgo izmešu samazināšanu pilsētvidē - īstenojot pasākumu,
kurš motivē ikdienā pārvietoties videi draudzīgi. Kas kontekstā ar ES normām drīzumā kļūs par papildus uzdevumu.
Projektā aktivitātēs piedalījās 600 cilvēki.
7.

Biedrība “Optimistu klubs”

750

Projekta nosaukums: Zirgs piebrauc klāt
Biedrība "Liepājas Optimistu pulks" Latviskās identitātes pamata ietvaros kopā ar sporta biedrību "Kanu Atvars" piedāvāja 4
izglītojošus bezmaksas tematiskos pasākumus par tēmu zirgs. Katru mēnesi pa vienam, no aprīļa līdz septembrim un vienu
noslēguma izbraucienu uz z/s "Stiebriņi" ar tiem interesentiem kuri izrādījuši interesi un regulāri apmeklējuši nodarbības.
Pieredzējuša instruktora un trenera uzraudzībā tika izrādīts zirgs un poniji.
Piedāvātās tēmas - zirgs sportā, izklaidei, uzvedība savvaļā, kā palīgs lauku sētā un saimniecībā, kā ārstniecības palīgs,
piedāvājot apgūt elementāras zirga vadības iemaņas, kā arī uzdodot sev interesējošos jautājumus.
Projektā iesaistīti 130 cilvēki – bērni un viņu ģimenes locekļi.
8.

Biedrība “SK "Atvars"”

2 000

Projekta nosaukums: Airē un baudi!
Biedrība izveidoja pieejamu un labiekārtotu vidi laivošanas pamatprasmju iegūšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, kuri
pirms tūrisma laivošanas sezonas uzsākšanas, var sekmīgi apgūt laivošanas prasmes un drošību uz ūdens. Ir palielināta
aktīvo Liepājas pilsētas iedzīvotāju vēlme trenēties laivošanā un vēlme nodarboties ar laivošanas tūrismu pa Latvijas upēm.
Airēšanas slalomā iesaistīti vairāki bērni un jaunieši, viņiem nodrošinātas iespējas trenēties airēšanas slalomā, iespēju
robežās sagādāts sākotnējais laivošanas inventārs un laiva. Piedāvātas iespējas trenēties jaunākā bērnu grupā vasaras
mēnešos katru darba dienu. Projektā iesaistīti 110 cilvēki, t.i. biedrības biedri un liepājnieki.

9.

Biedrība “Baltkrievu kopiena “Mara””

2 450

Projekta nosaukums: Baltkrievija - Latvija, pretī viens otram 6
Projekta dalībnieki un vadības grupa gatavoja projekta aprakstu, uzņēma video un fotografēja, materiāli tika ievietoti
sociālajos tīklos; dalībnieki piedalījās Latvijas lielajā talkā Beberliņos, Brīvprātīgā darba dienās, piedaloties teritorijas
sakopšanas un labiekārtošanas darbos Valsts sociālās aprūpes iestādē "Liepāja" Apšu ielā; organizēja labdarības koncertus
- jaunieši kopā ar biedrības ansambli "Pavļinka" viesojās aprūpes centrā "Iļģi", sociālajā dzīvojamajā mājā Flotes ielā un
Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, sniedzot priekšnesumus.
Projekta dalībnieki izzināja Liepāju saistībā ar Baltkrieviju, izpētot līdzības Liepājas un Baltkrievijas dažādās dzīves jomās un
vietās (piem., ielu nosaukumos, esošajās atpūtas vietās un ēkās, kultūras dzīvē u.c.); izzināja informāciju par baltkrieviem
liepājniekiem vai baltkrieviem, saistītiem ar Liepāju, kuri atstāja nozīmīgu ieguldījumu kādā Liepājas dzīves jomā; piedalījās
ekskursijā pa Liepāju; iepazina Latvijas lauku vidi – ekskursija uz Sieksāti, Skrundu un Krusāti, kur jaunieši iepazinās ar
dzīvi lauku sētā, apmeklēja piena muzeju, zooloģisko dārzu "Cīruļi". Jaunieši piedalījās jauniešu "Be-La-Russ" nometnē,
kurā citiem nometnes dalībniekiem prezentēja Liepāju un izskatīja kopējo projektu veidošanas iespēju nākotnē.
Tika noorganizēta atraktīva viktorīna ar jautājumiem par unikāliem faktiem par Latviju, Baltkrieviju, Liepāju un biedrību
"Mara". Projekta dalībnieki piedalījās vienā braucienā uz Minsku, kur piedalījās ekskursijā pa pilsētu, viesojās modernās
Minskas skolās. Tika noorganizēts baltkrievu kopienas "Mara" 20. gadu jubilejas pasākums - projekta noslēgums, kurā
uzstājās "Pavļinka", deju ansamblis no Liepājas sadraudzības pilsētas Gomeļas, tika prezentēti projekta rezultāti, izstādīti
projekta gaitā radušies materiāli par izzināto par cilvēkiem, Liepāju, Latviju un Baltkrieviju.
Projekta aktivitātēs tiešā veidā iesaistījās 80 cilvēki, bet pasākumus apmeklēja vēl 300 cilvēki.
10.

Liepājas Vācu biedrība

600

Projekta nosaukums: Baltvāciešu mantojuma vasara
Maijā un jūnijā projekta ietvaros notika 2 talkas - Vecajos un Līvas kapos ar DALPV 8.klases skolēnu un "Vācu biedrības"
biedru piedalīšanos baltvāciešu kapu sakopšanai; ekskursija pa Vecliepāju pa baltvāciešu "pēdām", gides Intas Vanagas
pavadībā apskatot namus, kur 19.gadsimtā dzīvojuši un strādājuši baltvācieši. Jūnija sākumā notika ekskursija uz Virgas
muižu un baronu Noldes dzimtas kapiem un uz Paplakas ķieģeļu cepli pa baltvāciešu ,,pēdām’’ gida pavadībā. Liepājas
Centrālās zinātniskās bibliotēkas lasītavā jūnijā, augustā un oktobrī notika 3 semināru cikls "Baltvāciešu mantojuma vasara"
ar sešām lekcijām par baltvāciešu devumu Liepājas attīstībā kultūras, mūzikas, izglītības, ražošanas, transporta,
uzņēmējdarbības, arhitektūras jomās 18. un 19. gadsimtā.
Projektā piedalījās iesaistīti 155 cilvēki.

11.

Biedrība ”Dzintartaka”

200

Projekta nosaukums: Kustību un kustēšanās prieks
Projekta laikā tika organizēta konsultācija vecākiem un iestādes darbiniekiem par veselību un kustību aktivitāšu
nepieciešamību Pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī dažādi ieteikumi bērnu vecākiem brīvā laika pavadīšanai izmantojot
dažādus kustību vingrinājumus. Projekta nobeigumā tika prezentēts kustību takas inventārs pedagogiem un vecākiem,
demonstrētas fiziskās aktivitātes izmantojot iegādāto inventāru.
Projektā tika iesaistīti 225 bērni un viņu vecāki.
12.

Biedrība “Multinacionālais kultūras centrs "Unisons"”

1 674

Projekta nosaukums: Lai skan senie instrumenti
Projekta gaitā notika šādas aktivitātes: Tika novadītas 20 nodarbības un ģenerālmēģinājums ; slāvu tautas muzejā notika
prezentācija, apskate un tuvāko slāvu tautas instrumentu atpazīšana; Liepājas Liedaga vidusskolā notika prezentācija,
apskate un tuvāko slāvu instrumentu atpazīšana un tika uzņemta filma par slāvu instrumentu vēsturi, to izgatavošanu un
izmantošanu; Notika pasākums "Lai skan senie instrumenti" Liepājas Liedaga vidusskolas telpā, tika novadīts koncerts, kur
jaunieši parādīja plašai publikai (ap 120 skatītāju) projekta aktivitātēs gūtās iemaņas un prasmes muzikālo instrumentu
spēlēšanā; Tika radīta filma par dažādu slāvu tautas instrumentu vēsturi, to radīšanu un skaņošanu.
Projektā piedalījās 400 dažādu tautību jaunieši un pieaugušie.
13.

Biedrība “Debašu centrs”

1 674

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2019
Projekta gaitā notika šādas aktivitātes: noorganizētas paraugdebates, kā arī publiskās debates; Dalība starptautiskajā
debašu pasākumā Slovēnijā; Debašu turnīrs kurā piedalījās 16 debašu komandas no Liepājas un Ventspils skolām;
Nacionālais debašu turnīrs Jelgavā; Debašu seminārs skolotājiem; Debašu pasākums sadarbībā ar biedrību "Zaļā brīvība";
Debašu seminārs – meistarklase skolotājiem un skolēniem; Turnīrs “Vai jaunieši prot kritiski izvērtēt influenceru piedāvāto
dzīves stilu” kurā piedalījās 16 debašu komandas; Nacionālais debašu turnīrs Iecavā; Diskusijas ar debašu elementiem
kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros.
Projekta aktivitātēs iesaistījās 595 jaunieši un pedagogi.

14.

Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība “Miera Osta”

1 000

Projekta nosaukums: Māmiņ, vai tu mani mīli?
Projekta realizācijas laikā notika 7 nodarbības pie fizioterapeites Solveigas Rozentāles, 10 nodarbības pie logopēdes Ilzes
Melnis, 8 nodarbības pie psiholoģes Lienes Šiles, 5 nodarbības pie speciālā pedagoga Evitas Vanagas, kā arī 13 radoši
muzikālās nodarbības pie pasniedzējas Baibas Vigules. Papildus projekta finansējumam spējām nordošināt arī 20 tikšanās
reizes ar dūlu Ilzi Veski, kā arī 70 radošās teraplay nodarbības biedrības speciālistu vadībā. Visas nodarbības notika pēc
iepriekš saskaņota nodarbību grafika.
Projekta realizācija ir uzlabojusi 45 ģimeņu un viņu tuvinieku dzīves kvalitāti - palīdzot integrēties sabiedrībā, komunicējot ar
dažādu sociālo slāņu cilvēkiem, iegūstot jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas bērnu audzināšanā un aprūpē. Šīm
ģimenēm ir reālas iespējas turpināt iesākto ceļu un pārtraukt paaudžu paaudzēm pārmantoto sociāli nelabvēlīgās ģimenes
statusu. No tā ieguvēji būs ne tikai projekta dalībnieki un viņu tuvinieki, bet arī visas sabiedrība kopumā. Projekta norises
gaitā tika radīti apstākļi, kuros māmiņas no sociālā riska grupām saņēma “instrumentus” un apguva prasmes, kas palīdzēs
izkļūt no "apburtā loka" un pārraut ciklu, audzinot sabiedrībai piederīgus un sociāli pozitīvus bērnus. Projekta realizācija deva
iespēju māmiņām nepiespiestā un nenosodošā vidē iegūt tīri praktisku informāciju, paplašināt redzes loku, izglītoties par
emocionālo veselību. Nodarbību laikā nodarbību vadītāji palīdzēja mazināt sociālas atstumtības sajūtu gan emocionāli, gan
sniedzot tīri praktiskus padomus, zināšanas.
Projektā iesaistītas 100 personas.
15.

Biedrība “Old School Skateboard Guys In Liepaja”

1 330

Projekta nosaukums: Skeitborda slaloma nodarbības vasarā jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Līdz jūlija vidum tika sagādāts un iepirkts nepieciešamais invertārs projekta norisei, noorganizēts brauciens uz Riposhop
Rīga sacensībām - lai smeltos pieredzi un apgūtu jaunas iemaņas un zināšanas, kā arī mācītos adaptēties svešā vidē,
jaunieši ar īpašām vajadzībām devās uz sacensībām Rīgā. Pēc sacensībām notika ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu.
Lai sagatavotos jūlijā gaidāmajām sacensībām Liepājā, jaunieši laika posmā no 03.jūnija līdz 27. jūlijam, divas reizes nedēļā
(otrdienās un ceturtdienās) apmeklēja nodarbības skeitbordā. Jaunieši tika apmācīti braukšanai skeitborda slalomā.
Dalība Riposhop.lv 3.posma sacensībās - 27.jūlijā , Liepājā, notika sacensības, ar projekta dalībnieku piedalīšanos īpašā
disciplīnā.
Projektā iesaistītas 50 personas.

16.

Bērnu un jauniešu biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi”

2 500

Projekta nosaukums: Here we go again (Te nu mēs atkal esam)
Projekta ietvaros tika realizētas divas apmācības jaunajiem līderiem, 11 nedēļu bērnu nodarbības, 11 nedēļu pusaudžu
nodarbības, 28 komandas saliedēšanās aktivitātes skolu klašu grupām.
Mēŗkgrupas ieguvumi: Lietderīga brīvā laika pavadīšana, dažādu prasmju un iemaņu apgūšana ar neformālās izglītības
metodēm, skolu klašu grupu saliedēšanās. Projekta aktivitātes ir ļoti pieprasītas gan no vecāku puses, gan no skolotāju
puses, līdz ar to plānots realizēt šāda veida projektus arī citus gadus.
Projekta aktivitātēs piedalījās 1671 cilvēks.
17.

Liepājas poļu biedrība VANDA

850

Projekta nosaukums: Poļu kultūras dienas Liepājā
Tika noorganizēta fotoizstāde, uzņemti viesi no LPS Rēzeknes nodaļas, noorganizēta Liepājas apskates ekskursija viesiem
no Varšavas un koncerts "Vasara parkā". Tā kā Liepājas katoļu katedrāles dārzā bija apskatāma izstāde "Poļi Liepājā", tad
par atbilstošāko koncerta norises vietu tika izvēlēts katedrāles dārzs līdzās izstādei. Tādejādi vēl vairāk cilvēkiem tika dota
papildus iespēja aplūkot izstādi par poļiem Liepājā. Tika noorganizētas diskusiju pēcpusdienas ar citām mazākumtautību
biedrībām.
Piemiņas zīmes Janam Mac-Donaldam uzstādīšana netika īstenota. Pavasarī, rakstot projekta pieteikumu, nebija zināms
daudzveidīgais un plašais poļu izcelsmes liepājnieku devums pilsētai. Pēc grāmatas "Poļi Liepājā - zināmā, nezināmā un
aizmirstā vēsture", kas ir Mareka Gluško vēstures pētījumu rezultāts, kļuva skaidrs, ka piemiņas iemūžināšanai nākotnē
jāmeklē jauns risinājums.
Projekta aktivitātēs tika iesaistīti 300 cilvēki.
18.

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis"

2 300

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā
Laika posmā no oktobra līdz decembrim ik svētdienu tika organizētas ziemas peldēšanas koppeldes, lai iepazīstinātu ziemas
peldēšanas interesentus un veselīga dzīvesveida piekritējus ar ziemas peldēšanas pamatprincipiem, norūdīšanos un tās
ietekmi uz veselības uzlabošanu. Koptreniņos ziemas peldētāji gatavojās ziemas peldēšanas centrālajam pasākumam Latvijas ziemas peldēšanas čempionātam, kas norisinās 25.01.2020. Liepājā, Beberliņos. 18.novembrī pēc pasākuma
Izskrien Latviju un 31.decembrī pēc Vecgada karnevāla skrējiena ziemas peldētāji devās organizētā koppeldē jūrā.

Ziemas peldēšanas koppeldes kļuvušas arī par socializēšanās pasākumu pensionāriem, kuri atraduši domu biedrus,
draugus. Tās arī veicina dažādu paaudžu un ģimeņu saliedēšanos. Kā arī nostiprina regulāru ziemas peldētāju pulcēšanos
vienuviet, veicinot savstarpējo komunikāciju, kā arī iedvesmot un piesaistīt aktīvam, veselīgam dzīvesveidam arvien jaunus
interesentus.
Projektā tika iesaistīti 100 cilvēki.
19.

Biedrība „NABBA”

550

Projekta nosaukums: Fiziskās aktivitātes kā palīglīdzeklis sociālo problēmgrupu jauniešu integrēšanai mūsdienu
sabiedrībā
Projekta galvenais uzdevums bija iesaistīt un radīt jauniešos interesi piedalīties fiziskās aktivitātes, lai, galvenokārt, rūpētos
par sava ķermeņa veselību un gūtu pozitīvu attieksmi, veidot mērķtiecīgu jaunieti caur treniņiem un piedalīšanos sporta
aktivitātēs, izglītojošo lekciju kursā, sacensībās un to organizēšanā. Katrs jaunietis kopā ar speciālistiem izstrādāja
individuālos mērķus. Pirms katras nodarbības jauniešiem tika pārjautāts savs personīgais, izvirzītais mērķis. Nomērījāmies,
nosvērāmies. Nodarbības tika aizvadītas ne tikai sporta klubā, bet arī svaigā gaisā kā rīta rosmes - Raiņa parkā. Ne
vienmēr visās nodarbībās jauniešus aicinājām kopā. Treniņi tika sadalīti un organizēti dažādi, individuāli, grupās, pa pāriem,
lai veiksmīgāk sekmētu jauniešu komunikāciju, sadarbību un treneris veiksmīgi realizētu individuālu pieeju. Nodarbības
sanāca organizēt vairāk nekā projektā tika norādītas. Bērniem fizisko aktivitāšu nodarbības un organizētas interesantas cita
veida nodarbības (psiholoģija, rakstīt savus mērķus, izvirzīt vēlamos rezultātus, emocijas u.c.) izraisīja lielu interesi.
Atvelētais laiks nebija pietiekams, tāpēc, lai nesagrautu šo jauniešu motivāciju, tika papildināts nodarbību skaits - fiziskās
aktivitātes un pārrunas (individuālas, grupās).
Projektā tiešā veidā iesaistīti 9 jaunieši.
20.

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla"

650

Projekta nosaukums: Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla” 30 gadu jubilejas salidojums "Nāc un tusē
Liepājas pusē!"
24. - 25. augustā noorganizēts Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 30 gadu jubilejas salidojums "Nāc un tusē
Liepājas pusē!"
Projekta sasniegtie rezultāti: noorganizēts un īstenots LDĢB "Dēkla" 30 gadu jubilejas salidojums "Nāc un tusē Liepājas
pusē!" Latvijas mērogā; sasniegts mērķis - nodrošināt dalībniekiem pozitīvas emocijas, iegūtas jaunas zināšanas un tās
īstenotas reālajā dzīvē, kā arī lietderīgi pavadīts brīvais laiks, motivēti uz aktīvu un veselīgu dzīves veidu; ģimenes ar
bērniem ir savstarpēji sadraudzējušās un guvušas iespēju dalīties pieredzē ar citiem, līdzīgi domājošiem cilvēkiem, tādējādi
sasniedzot ilgtermiņa rezumē - palīdzēt, atbalstīt, motivēt un būt sociāli atbildīgiem pilsoņiem, kuri apzinās ģimenes

pamatvērtības un aktīvi piedalās biedrības sabiedriskajā dzīvē; nodrošinātas LDĢB "Dēkla" jauniešiem brīvprātīgā darba
pieredze organizējot Latvijas mēroga pasākumu; Liepājas pilsēta tiek pārstāvēta kā daudzbērnu ģimenēm un biedrībām
draudzīga pašvaldība.
Projektā iesaistīti 200 cilvēki.
21.

Nodibinājums “Labdarības Fonds Labāka Dzīve”

493

Projekta nosaukums: Komanda nevis Kolektīvs
Projekta rezultātā 30 personām (24 Liepājas pilsētas pusaudžiem un 6 brīvprātīgajiem darbiniekiem) tika dota iespēja
piedalīties 8 stundu ilgā brīvā laika pavadīšanas aktivitātē 29. jūnijā, kas veicināja viņu savstarpējo saliedētību, mācīja
prasmi sadarboties, sarunāties un uzticēties vienam otram.
Netieši pozitīvi ietekmētas tika vismaz 15 Liepājas ģimenes, projektā iesaistīto pusaudžu māsas un brāļi, kā arī 5
organizācijas brīvprātīgie darbinieki.
Projektā tiešā veidā piedalījās 30 cilvēki.
22.

Biedrība „Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”

1 500

Projekta nosaukums: Laimīgi bērni, drošiem vecākiem
Projekts tika realizēts divās Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs - „Dzintariņš” un „Pasaciņa”. Ar programmas
starpniecību biedrība dod iespēju pedagogiem un vecākiem uzsākt dialogu, lai izvirzītu kopīgas prasības bērnu audzināšanā
un veicinātu pieaugušo savstarpējo uzticēšanos. Laika posmā no 22. augusta līdz 11.novembrim tika veiktas projekta
aktivitātes: Izglītojošas un praktiskas nodarbības vecākiem, Izglītojoši semināri pedagogiem, atbalsta grupas nodarbības
pedagogiem, kopīgi praktiski semināri- „Vecāku un pedagogu alianse laimīgam bērnam”. Nodarbības pedagogiem un
atbalsta grupas apmeklēja pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm „Pasaciņa” un „Dzintariņš”. Nodarbības notika
biedrības telpās, savukārt nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu vecākiem un kopīgās nodarbības pedagogiem un
vecākiem notika pirmsskolas izglītības iestāžu – pirmsskolas izglītības iestāžu „Pasaciņa” un „Dzintariņš” telpās.
Projektā tiešā veidā iesaistītas 55 personas.
23.

Biedrība “KBI Biznesa HUB”

700

Projekta nosaukums: Digitālo prasmju pilnveide Liepājas pilsētas iedzīvotājiem - Iņ un Jaņ internetā!
Projekta ietvaros tika organizēta divu dienu konference, kurā bija uzaicināti nozares eksperti. Konferences pirmajā dienā, 10.
septembrī, dalībniekus iepazīstināja ar viedtālruņa sniegtajām priekšrocībām un potenciālu, sociālo tīklu iespējām kā arī par

dizaina domāšanu un attālinātā darba iespējām. Konferences otrajā dienā, 11. septembrī, bija iespēja uzzināt par
kiberdrošību, interneta izmantošanas riskiem un risinājumiem, lai izvairītos no krāpniecības.
Ieguvēji no projekta aktivitātēm ir 87 cilvēki.

