
 
 
 

2018. gadā pašvaldības līdzfinansēto nevalstisko organizāciju īstenoto projektu 

rezultatīvie rādītāji 

Nr. p.k. Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 
Pašvaldības 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1. 
Karostas Glābšanas Biedrība 2 000 

Projekta nosaukums: Patriotisma taka Karostā  

Tika izstrādāts maršruts "Patriotisma taka Karostā", kā arī buklets 3 valodās (LV, ENG, LT), papildus tika izdota arī Karostas 
karte 3 valodās (LV, ENG, LT) ar iezīmētiem visiem Patriotiskās takas apskates objektiem, Karostas tūrisma infrastruktūras 
objektiem un nokļūšanas iespējām, foto plenēra "Karosta - foto osta" ietvaros maršrutā "Patriotisma taka" notika vairākas 
foto sesijas. 
 
Piedāvājums skolēniem "Liepājas aizstāvēšana", interaktīvas bezmaksas vēstures nodarbības / patriotiski izglītojošas 
ekskursijas pa Brīvības cīņu vietām. Visa gada garumā Redānā regulāri notiek airsoft spēles. 
 
Ir sakopts vēl viens objekts Karostā un pārvērsts tūrisma objektā. Līdz ar to tiek saglabāts, attīstīts un pilnveidots Liepājas 
kultūrvēsturiskais mantojums.  
 
Galvenā projekta mērķauditorija bija liepājnieki - skolēnu grupas, ģimenes, pieaugušo grupas, individuālie apmeklētāji.  
 

2. 
Bērnu un jauniešu biedrība „Liepājas Jaunie Vanagi 2 300 

Projekta nosaukums: 25 ir visur! 
 
Tika noorganizētas neformālās izglītības apmācības 15 līderiem. Tika noorganizētas bērnu un pusaudžu vasaras dienas 

nodarbības 11 nedēļu garumā, kurās piedalījās bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 14 gadiem, kopā 404. Tika 

noorganizētas neformālās izglītības komandu saliedēšanās aktivitātes 24 klašu grupām.  Tika iesaistītas 2 grupas EBD 

veicēji, no 5 valstīm. 

Projekts viennozīmīgi ir ļoti nepieciešams, kas redzams pēc tā pieprasījuma, gan bērnu un pusaudžu nodarbības vasaras 
brīvlaikos, gan arī saliedēšanās aktivitātes skolu klašu grupām, kuras spējam piedāvāt ļoti mazam klašu skaitam, salīdzinot 



 
 
 

ar pieprasījumu, tādēļ cenšamies iesaistīt pēc iespējas vairāk skolas, lai katra skola pati izvēlas kurām klasēm tas ir 
visnepieciešamākais. 
 

3. 
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa 1 100 

Projekta nosaukums: Pilnvērtīgu dzīvi katram 
 
Tika nodrošināti elektroniskie sakari, sagatavoti informatīvie materiāli, tika apmeklēti vientuļie, slimie biedrības biedri mājās 

un slimnīcā. Tika noorganizēts brauciens uz Jelgavu pie draugu organizācijas. 

Biedrībā aktīvi darbojās ap 80 biedriem. Vairākums no biedriem ap 50 piedalās rīkotajās ekskursijās, Lieldienu, 
Ziemassvētku organizētos pasākumos un ārstu informācijas dienās. Būt kopā Ziemassvētkos pie kafijas galdiem, 56  
biedriem bija izaicinājums  izkļūt no mājām, lai atkal satiktos ar kolēģiem. Ik viens biedrības biedrs ir uzņēmies atbildību par 
savu līdzcilvēku iesaistīšanu visās rīkotajās aktivitātēs. 

Katrā seminārā vai organizētos pasākumos vienmēr piedalās līdz 50 biedriem. 
 

4. 
Biedrība "Old School Skateboard Guys in Liepāja" 1 100 

Projekta nosaukums: Skeitborda slaloma un fitness nodarbības bērniem un jauniešiem 

Projektā tika iesaistīti VSCA “Kurzeme” jaunieši ar īpašām vajadzībām. Noorganizētas skeitborda un fitnesa treniņu 

nodarbības un sacensības, iegādāts inventārs. 

Projekta publicitāte tika nodrošināta sociālajos tīklos, laikrakstā “Kurzemes Vārds” un izmantojot suvenīrus ar Liepājas logo. 
 

5. 
Biedrība „ Zelta  rudens” 400 

Projekta nosaukums: Dzīvosim veselīgi un radoši 
 

Projektā tika noorganizēts pieredzes apmaiņas braucienam uz Kuldīgu. Notika pieņemšana pensionāru biedrībā „Rumbiņa’’. 

Pensionētie pedagogi devās ekskursijā uz lavandas audzētavu ”Liller Lavander „ un guva atziņas par lavandu audzēšanu. 

Projektā piedalījās 45 pensionētie skolotāji. Laikrakstā “Kurzemes Vārds” publicēts raksts par projekta aktivitāti.   



 
 
 

6. 
Biedrība "Par savu pilsētu" 600 

Projekta nosaukums: Radošās, muzikālās un sporta pēcskolas nodarbības jauniešiem 
Projekta realizācijas laikā 65 jaunieši ieguva jaunas prasmes un iemaņas vairāku muzikālo instrumentu spēlē, vokālā, 
attīstīja fiziskos dotumus sporta aktivitātēs, apguva mājturības pamatus un darbojās tematiski radošās darbnīcās. 
Projekts bija gan dažādu sociālo grupu vienojošs pasākums, gan arī lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas 

popularizēšana jauniešu vidū. Tā kā projekta mērķauditorija bija dažādu sociālo grupu jaunieši, svarīgi nav muzikālie 

sasniegumi vai augsti rādītāji sportā, bet gan iespēja piedalīties projektā kopā ar vienaudžiem, būt vienlīdzīgiem un 

saprastiem, kā arī caur mūziku, caur sportiskām aktivitātēm atrast savu vietu dzīvē. 

Projekta mērķauditorija bija ap 50 Liepājas pusaudži un jaunieši no dažādām sociālajām grupām, vecumā no 13-20 gadiem.  
 
Apkopojot projekta rezultātus, dalībnieku skaits izrādījās lielāks, nekā sākotnēji paredzēts - 65. 
 

7. 
Liepājas aktrišu folkloras apvienība “Atštaukas” 700 

Projekta nosaukums: Jaunais – labi aizmirsts vecais 
 

Tika izstrādātas 3 pasākumu programmas ar dažādām receptēm, kuras tika izmantotas:  

Projektu realizēja trijos pasākumos: 26. jūlijā Saimnieču diena “Dzīvosim zaļi”, 28. septembrī Miķeļdienā, 9. novembrī 

Mārtiņdienā. Folkloras kopa “Atštaukas” sagatavoja trīs dažādas programmas. Miķeļdienā iestudēja arī leļļu izrādi. Vaira 

Kārkliņa un ziedu dizaina studija “Liepzars” dalījās pieredzē ar savām prasmēm “zaļajā” mājas tīrīšanā, iepazīstināja ar 

savvaļas augiem un mācīja pagatavot dažādus augu uzlējumus no rudens veltēm. 

Annas dienas apmeklēja 186 dalībnieki, Miķeļdienu apmeklēja 250 dalībnieki. Lielākā daļa bija bērnudārzu audzēkņi. Šī 
programma bija izveidota speciāli bērnu auditorijai. Mārtiņdienas pasākumā piedalījās 57 dalībnieki. Bija gan bērni, gan 
pieaugušie. Bērni aktīvi iesaistījās dažādu augļu uzlējumu gatavošanā. 
 

8. 
Biedrība „Latviešu strēlnieku apvienība” Liepājas nodaļa 2 100 

Projekta nosaukums: Stūru stūriem Tēvu zeme 
 

Izbraukuma pasākumā Svētē piedalījās 35 dalībnieki/jaunsargi, skolēni, strēlnieku vecbiedri/. 



 
 
 

Pasākumā piemiņas brīdī latviešu leģiona karavīru Brāļu kapos dalībnieku skaits ~ 286. 

Lielā talkas diena LIKTEŅDĀRZĀ Kokneses novadā. Piedalās jaunieši no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kopā ar strēlnieku 

apvienības biedriem. Dalībnieku skaits 38.  

LĀČPLĒŠA balvas izcīņa Liepājas 15. vidusskolas teritorijā – 126 komandu dalībnieki (60 skolēni , 66 jaunsargi), 10 skolu 
pedagogi, 20 zemessargi un 9 LSA biedri). Skatītāji -15.vsk. skolēni 75.   
 
Kopējais dalībnieku skaits -240. Ir 100% atbilstība.  
 

9. 
Multinacionalais kultūras centrs „Unisons” 800 

Projekta nosaukums: MKC „Unisons” jauniešu apmācība slāvu tautas tērpu darināšanas turpināšana 
 

Speciālistu vadībā notika slāvu tautas tērpa vēsturiskās dokumentācijas izzināšana, tērpa sastāvdaļu skiču sagatavošana, 

atbilstošu materiālu un aksesuāru komplektēšana, kā arī praktiska tērpu izgatavošanas apmācība. Projekta ietvaros visi 

ansambļa „Jarilo” dalībnieki, tajā skaitā jaunieši, veidoja teorētisku izpratni par tautas tērpa etnogrāfiskajiem aspektiem, kā 

arī praktiskas iemaņas tautas tērpu izgatavošanā. 

Kopā notika sešas nodarbības slāvu tautas tērpu darināšanā un kopā notika divas apmācības – nodarbības slāvu tautas 
tradicionālo lellīšu izgatavošanā. 

 

10. 
Liepājas baltkrievu kopiena „Mara” 2 000 

Projekta nosaukums: Baltkrievija – Latvija, pretī viens otram 5 
 

Tika realizētas šādas aktivitātes: iepazīšanās ar Valsts arhīva darbu un muzeja krājumiem; savas dzimtas izpētes veikšana; 

savas dzimtas ciltskoka izveidošana; priekšnesumu un koncertprogrammas izveidošana, par pamatu izmantojot projekta 

rezultātus; projekta rezultātu prezentēšana baltkrievu biedrībās Ventspilī, Rīgā un Krāslavā.  

Projektā tika iesaistīti 65 dalībnieki no Liepājas 2. vidusskolas, Liepājas 12. vidusskolas, Liepājas Jūrniecības koledžas un 
Liepājas Valsts tehnikuma skolēni un audzēkņi, Liepājas Baltkrievu kopienas biedri, kā arī dažās aktivitātēs tika piesaistīti 
jauniešu vecāki, skolotāji un citi interesenti, kas palīdzēja aktivitāšu realizēšanā. 



 
 
 

11. 
Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fonds 1 900 

Projekta nosaukums: Dakteru Klaunu programma Liepājas bērniem 
 

Tika organizētas regulāras medicīniskas klaunādes Liepājas Reģionālajā slimnīcā, nodrošinot atbilstošu speciālistu - 

Dakteru Klaunu - piesaisti, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti Liepājas bērniem vecumā no 1 līdz 17 gadiem, kas 

ārstējās slimnīcā, kā arī, nodrošinot medicīniskās klaunādes speciālistu regulāras vizītes, radīja bērniem draudzīgu vidi 

slimnīcā hospitalizācijas un atsevišķu procedūru laikā. 

Klaunādes veica 5 dr.Klauni. Katrs dr.Klauns ir rūpīgi atlasīts speciālists, kurš ir apguvis īpašas medicīnas klaunādes mācību 
programmas, ir izgājis praksi slimnīcā kopā ar pieredzējušiem mentoriem, un ir uzņēmies ilgtermiņa saistības ar slimnīcu. Dr. 
Klauni darbojās 2-3 dienas nedēļā. 
 
9 mēnešu laikā Dr. Klauni veica 49 vizītes, atbalstot ~1000 bērnu un viņu tuviniekus. 
 

12. 
Biedrība "Liepājas Debašu centrs" 1 100 

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2018 
 

Tika organizēti dažāda mēroga un satura debašu pasākumi, dodot iespējas debatētājiem un interesentiem piedalīties gan 

vietēja mēroga, gan starptautiskos pasākumos – kopā 10. Aktivitātēs tieši tika iesaistīti 522 skolu jaunieši.  

Debašu aktivitātes (semināri, debates, diskusijas, paraugdebates, publiskās debates ) Galvenās atziņas. Radusies lielāka 
izpratne par cilvēktiesībām, vārda brīvību, par interneta telpu. Radusies izpratne kā izvērtēt patiesu ziņu no nepatiesas. 
Internets nav drošs, informācija internetā ir jāizvērtē. Nevar skatīties uz vienu problēmu, tikai no vienas perspektīvas. Ir 
iegūta pieredze un jaunas zināšanas. 
 

13. 
Biedrība "Help Liepāja" 1 000 

Projekta nosaukums: Labdarības plaukts 

Projekta īstenošana pagarināta. 
 
 



 
 
 

14. 
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere” 500 

Projekta nosaukums: Atbalsts audžuģimeņu kustībai 
 
Īstenota viena aktivitāte – ekskursija, kurā piedalījās 50 cilvēki. 
 

15. 
Skolotāju biedrība ASNI 300 

Projekta nosaukums: Plenērs “Ar pozitīvu domu nākotnei ROKU ROKĀ” 
 

Tika noorganizētas visas projekta pieteikumā norādītās aktivitātes – sadraudzība ar citām NVO, nodarbības gleznošanā uz 

audekla, darbu izstāde. 

Projektā piedalījās 20 dalībnieki. Visi dalībnieki pārstāvēja projektā iesaistītās biedrības (biedrība “Liepziediņa bērnība”, 
personības izaugsmes biedrība “Mēs - Sauleszaķim” un skolotāju biedrība “ASNI”). 
 

16. 
Bērnu attīstību veicināšanas  biedrība „Zelta odziņa” 500 

Projekta nosaukums: Lai skan! 

Projekta aktivitātēs piedalījās:  
127 pirmsskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis” izglītojamie no 1,5 līdz 7 gadu vecumam un 254 viņu vecāki;  
25 iestādes pedagoģiskie un tehniskie darbinieki; 
20 Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, metodiķi, pirmsskolas skolotāji, kurus iepazīstināsim ar jaunām 
idejām, inovatīvām metodēm un iestādes pieredzi sadarbības ar izglītojamo ģimenēm organizēšanā; 
Liepājas Universitātes 15studenti - praktikanti. 
 

17. 
Radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei" 1 500 

Projekta nosaukums: Drošiem vecākiem, laimīgi bērni 
 

Tika izstrādātā programma „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”. Tā novadīta 3 PII vecākiem un darbiniekiem.  



 
 
 

Projekta realizācijas laikā tika saņemti telefonu zvani no projektā neiesaistīto Liepājas PII vecākiem ar lūgumu paredzēt 

programmas piedāvājumu arī citām iestādēm nākamajā mācību gadā. 

Tiešā mērķa grupa - vecāki, pedagogi, 90 vecāki un 20 pirmsskolas pedagogi. Netiešā mērķa grupa - Bērni jaunākajā 
pirmsskolas vecumā - 90 bērni. 
 

18. 
Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas biedrība 1 400 

Projekta nosaukums: Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā! 
 

Projekta ieviešanas laikā tika organizētas:  
 

- “Rokdarbu nodarbības “Liepājnieku čaklas rokas””, 48 stundu apjomā, tās ietvaros atbalsts tika sniegts 23 

mērķgrupas dalībniekiem.  

- “Tīklošanas pasākumi”, 1 brauciena laikā 16 stundu apjomā,  tās ietvaros atbalsts tika sniegts 20 mērķgrupas 
dalībniekiem; 

- “Latvju senču ēdieni!”, 16 nodarbībās 64 stundu apjomā, tās ietvaros atbalsts tika sniegts 34 mērķgrupas 
dalībniekiem.  

-  
Projektā tika iesaistīti 42 mērķgrupas dalībnieki. 
 

19. 
Biedrība "Jauniešu kustība “The point of reference”" 500 

Projekta nosaukums: Mīlestības pieskāriens 
 

Noorganizētās aktivitātes: Jauniešu vasaras saiets; Pateicības vakars biedrības brīvprātīgajiem; labdarības akcija - 

bezmaksas friziera pakalpojumi; Labdarības pasākums pensionāriem; Bezmaksas juridiskās konsultācijas ģimenēm; 

Bezmaksas friziera seminārs vidusskolas absolventiem; Semināri jauniešiem. 

Kopā pasākumos piedalījies 151 jaunietis. 
 
 
 
 



 
 
 

20. 
Biedrība “Apmācību projekti” 480 

Projekta nosaukums: Mācīties no kaimiņiem 
 

Tika organizēta ekskursija uz Salaspils Sociālo centru, sniegts koncerts. Tika apmeklēts Nacionālais botāniskais dārzs, 

Salaspilī. 

Izveidotajā skaistumdārzā Liepājas senioriem būs iespēja arī turpmāk veikt fiziskas aktivitātes brīvā laika pavadīšanā. 

Aktivitātes svaigā gaisā uzlabos senioru veselību un emocionālo stāvokli. Piedalījās 20 Liepājas seniori. 

21. 
Biedrība "Karostas mantojums" 850 

Projekta nosaukums: Bērnu sociālās iekļaušanas sporta aktivitātēs 
 

Īstenotās aktivitātes: 

Sporta nodarbības notika divas reizes nedēļā; Tēvu dienas sporta sacensības; Sacensības bērnu un jauniešu komandām 

tika īstenotas vairākās svētdienas pēcpusdienās; Ekskursijas un draudzības spēles -4 ekskursijas, dalībniekiem tika 

organizētas arī pusdienas.  

Sporta nodarbībās piedalījās 15-20 Karostas bērnu, tēvu un bērnu sacensībās piedalījās 18 dalībnieki, skatītāji 30. Projektā 
īstenotās aktivitātes veicināja bērnu sociālo iekļaušanos caur sporta aktivitātēm, kā arī viņu personības attīstību. Tika 
stiprinātas attiecības ģimenē. 
 

22. 
Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs „VeloRonis” 300 

Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
 

Projekta laikā  tika organizēti ziemas peldēšanas koptreniņi katru svētdienu. Paralēli tika organizētas informatīvas diskusijas 

par ziemas peldēšanas pamatprincipiem, norūdīšanos un tās ietekmi uz veselību uzlabošanu, kā uzlabot imunitāti, kas 

samazinātu saslimtību ar infekcijas slimībām, saaukstēšanos, uzlabotu sirds un asinsvadu funkcijas un vispārējo labsajūtu. 

Lai nodrošinātu lielāku komfortu, kā arī cienītu no senatnes pārnestās latviešu tradīcijas un paražas par pirts apmeklēšanu 

un izglītotu sabiedrību un veicinātu veselīga dzīvesveida piekopšanu, projekta ietvaros tika organizētas nelielas apmācības 



 
 
 

par pareizu pirts apmeklēšanu kombinācijā ar dažādiem ķermeņa un gara sakārtošanas rituāliem, kas ilgtermiņā var garantēt 

gan mentālu, gan fizisku labsajūtu. 

Ik svētdienu koppeldes Beberliņos apmeklē 30 – 80 ziemas peldēšanas interesenti vecumā no 3 – 75 gadiem. 
 

23. 
Sieviešu pretalkohola biedrība  867 

Projekta nosaukums: Izlaušanās brīvībai  
 
Veikts divu dienu pārgājiens 18 Karostas riska grupas jauniešiem, tai skaitā Sociālā dienesta uzraudzībā esošajiem. Tas 
veicināja saliedēšanos, fizisko norūdīšanos, izpratni par savstarpējām attiecībām, īstenotas jauniešu iniciatīvas. Veicināta 
sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām.  
 

23. 
Biedrība "Dzintartaka" 300 

Projekta nosaukums: Sajūtu taka 
 
PII teritorijā ir izveidota sajūtu taka no dabas materiāliem. Takas izveidē iesaistīti vecāki un bērni. Viņi sagādāja 

nepieciešamos materiālus takas veidošanai. Kopējais dalībnieku un ieguvēju skaits – 950 cilvēku. 

Projekts ir iesācis iestādes teritorijas daļas atjaunošanas un pilnveidošanas plānu. 

 


