
 
 
 

2020. gada pašvaldības līdzfinansēto nevalstisko organizāciju īstenoto projektu 
rezultatīvie rādītāji 
 

Nr. p.k. Organizācija, projekta nosaukums un kopsavilkums 

Izlietotais 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Piešķirtais 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1.  
SK "Atvars" 2 000 2 000 

Projekta nosaukums: Iegūsti dzīvē līdzsvaru! 
 
Līdzfinansējums piešķirts pieejamas un labiekārtotas vides laivošanas pamatprasmju iegūšanai Liepājas iedzīvotājiem, kuri 
pirms tūrisma laivošanas sezonas uzsākšanas, var sekmīgi apgūt laivošanas prasmes un pamatus kā arī drošību uz ūdens. 
Mērķis ir sasniegts organizējot atvērtos bezmaksas treniņus un dažādus pasākumus liepājniekiem. Projekta mērķa grupa ir 
biedrības SK ”Atvars” airēšanas slalomisti un ūdenstūristi kā arī piesaistītie aktīvie iedzīvotāji, kuri vēlas apgūt laivošanas un 
airēšanas pamatprasmes vasaras perioda mēnešos. 
Projektā nospraustie mērķi un rezultāti ir sasniegti un izpildīti. Šajā projektā iegūtais nodrošināja realizēt nospraustos 
uzdevumus, tas ir, noorganizēt vasaras periodā divus lielus pasākumus, "Ģimenes dienas pasākumu" un Latvijas čempionāta 
ūdenstūrismā (LČU) "Bārtas rudens 2020", un projekta ieguvums viennozīmīgi uzlaboja pilnvērtīgāk realizēt arī mūsu nākotnes 
plānus un ieceres. Projektā iegūtais laivošanas aprīkojums arī nodrošināja pilnvērtīgākus treniņus un uzlaboja dažādu 
laivošanas prasmju apguvi. Projekta mērķa auditorijas ieguvumi un mērķa grupas ir biedrības SK ”Atvars” airēšanas slalomisti 
un ūdenstūristi kā arī piesaistītie aktīvie Liepājas pilsētas iedzīvotāji, kuri vēlējās apgūt un/vai uzlabot laivošanas un airēšanas 
prasmes. 
 
Projektā tika iesaistītas 250 personas 
 

2.  Latvijas kaulu,  locītavu un saistaudu slimnieku biedrība 1 400  1 500 

Projekta nosaukums: Pilnvērtīgu dzīvi katram 
 
Projekta “Pilnvērtīgu dzīvi katram” ietvaros LKLSSB Liepājas nodaļas biedrībā tika realizēts nūjošanas pārgājiens Liepājas 
pludmalē 6km (turp un atpakaļ) garumā. Ekskursija uz Likteņdārzu, kuras laikā biedrības biedriem bija iespēja tuvāk iepazīties, 
apskatīt Kokneses pilsdrupas un pašu Likteņdārzu. Tika organizēta lekcija un plaša diskusija par jaunumiem pensiju likumos, 
Latvijas Pensionāru Federācijas vadītājas Aijas Barčas vadībā. Tika organizēts floristikas pulciņš mākslinieces Antras Mazikas 
vadībā. Nodarbībās tika izgatavoti lielformāta ziedi no dažādiem materiāliem, apsveikuma kartiņas, līgavu pušķi, konfekšu 



 
 
 

pušķi, čiekuru bumbas un adventes vainagi. Radošie darbi apskatāmi LKLSSB Liepājas nodaļas telpās, Klaipēdas ielā 96a. 
Kā arī, sumināti jubilāri un apciemoti mājās un slimnīcā mītošie, vientuļie biedrības biedri.  
 
Projektā tika iesaistītas 96 personas – biedrības biedri. 
 

3.  
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" 1 400 1 400 

Projekta nosaukums: Informācija. Radošums. Sabiedrība. 
 
Projekta ietvaros tika organizētas 5 dekupāžas nodarbības. Kopumā nodarbībās tika iesaistīti 18 dzirdīgie un nedzirdīgie 
cilvēki. To rezultātā mērķgrupas dalībniekiem sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par dekupāžu kā vienu no 
dekorēšanas veidiem un dzirdīgie mērķgrupas dalībnieki spēja apgūt zīmju valodas pamatus, piedaloties projekta aktivitātēs 
un mēģināja komunicēt ar nedzirdīgiem mērķgrupas dalībniekiem vienkāršā zīmju valodā.  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. 
Tika sniegts atbalsts  20 mērķgrupas dalībniekiem, organizējot tiem 1 braucienu uz Rīgu, lai iesaistītos LNS simtgades 
jubilejas svinības pašdarbības pasākumā kopā ar nedzirdīgiem. 
Tika sagatavoti, saturiski adaptētā veidā – vienkāršā, vieglā un saprotamā latviešu zīmju valodā informācijas par 
aktuālākajiem notikumiem un jaunumiem, aktualitātēm un notikumiem Liepājas pilsētā, sabiedrībā. Kopumā tika sagatavoti 
20 videoziņu sižeti. 
 
Projekta mērķgrupa 100 nedzirdīgie un dzirdīgie Liepājas iedzīvotāji. 
 

4.  
Baringtons K2 600 600 

Projekta nosaukums: Fiziskās aktivitātes un radošās darbnīcas jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
 
Projekta realizācijas laikā jauniešiem no VSAC „Kurzeme” Liepājas filiāles notika 10 CF Liepāja zāles apmeklējumi un treniņš 
crosfitā, viena ekskursija pa Liepājas centru ar radošajām darbnīcām noslēgumā, viena ekskursija pa Karostas fortiem ar 
radošām darbnīcām noslēgumā, kā arī pārgājiens ar plosta braucienu projekta izskaņā.  
 
Projekts ir ne tikai vairāku sociālo grupu vienojošs pasākums (jaunieši ar īpašām vajadzībām, CF junioru programmas 
dalībnieki, dalībnieku ģimenes locekļi, interesenti, brīvprātīgie jaunieši), bet arī veselīga un radoša dzīves veida 
popularizēšana sabiedrības vidū, kura laikā tiek parādīts, kā mūsdienīgas, populāras, sportiskas aktivitātes var apvienot ar 



 
 
 

lietderīgu, veselību uzlabojošu dzīves veidu un jaunām zināšanām. Nozīmīgākais ir tas, ka organizējot šāda veida projektu, 
sabiedrībā tiek veidota izpratne par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs. 
 
Projekta tiešā mērķauditorija ir 19 personas. 
 

5.  
Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" 2 995 2 995 

Projekta nosaukums: Pārmaini sevi! 
 
Projektā tika realizētas apmācības jauniešiem, bērnu un pusaudžu vasaras un rudens dienas nodarbības, skolu klašu grupu 
komandas saliedēšanās aktivitātes, ēnošanas prakses Liepājas iestādēs, dažādas pielāgotas virtuālās vides aktivitātes 
COVID situācijā, aktivitātes vadīja Eiropas brīvprātīgie jaunieši un vietējie jaunieši.  
Noorganizētas 6 nedēļas, vasarā un rudenī, bērnu un pusaudžu nodarbības, 166 bērniem un pusaudžiem, ar 130 vecāku 
piedalīšanos. 
Apmācīti 15 jaunieši. 
Noorganizētas 34 skolu klašu komandas veidošanas nodarbības.  
Projektā iesaistīti 24 Eiropas brīvprātīgie no dažādām valstīm. 
Noorganizētas 30 ēnošanas prakses. 
Izstrādāts buklets nākotnes brīvprātīgajiem, kuri vēlēsies realizēt šādu projektu. 
 
Projektā iesaistītas 1 350 personas - bērni un pusaudži, skolu klašu grupas, vietējie jaunieši, kuri organizēja un vadīja 
nodarbības, jaunie līderi un EBD veicēji. 
 

6.  
Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds 480 2 500 

Projekta nosaukums: Rūķi Adatiņš un Tabletīte ārstē slimnīcas Bērnu nodaļā 
 
Liepājas Reģionālajā slimnīcā, īstenojot atbalsta dalībnieku programmu, tika veiktas izklaidējošas un atbalstošas aktivitātes 
Vispārējā bērnu slimību nodaļā. Lai realizētu izvirzītos mērķus atbalsta komadas dalībnieki iejutās Rūķu Adatiņa un 
Tabletītes tēlos un, izmantojām psiholoģijas zināšanas, iedrošināja noticēt ātrākam un vieglākam atveseļošanās procesam. 
Atbalsta komandas dalībnieku darbība palīdzēja slimnīcā uzlabot pacientu, īpaši bērnu, veselības aprūpes kvalitāti, 
nodrošinot bērniem emocionālu atbalstu un draudzīgāku vidi slimnīcā. Atbalsta komandas dalībnieki sniedza psiholoģisku 
atbalstu arī pieaugušajiem – bērnu tuviniekiem un medicīnas personālam, atvieglojot savstarpēju komunikāciju un 
sadarbību. Atbalsta komandas dalībnieki piedalījās medicīnas procedūrās un manipulācijās, kas viņu klātbūtnē notika 
mierīgāk un vieglāk bērnam (arī viņa tuviniekiem), kā arī efektīvāk medicīnas personālam. Atbalsta komandas dalībnieki 
veica 2 vizītes nedēļā Liepājas Reģionālajā slimnīcā laika posmā no 2020.g.5.oktobra līdz 2020.g. 30. oktobrim, kopā veicot 



 
 
 

16 vizītes.  Atbalsta komandas dalībniekiem, izmantojot dažādus atribūtus, kuriem tika piešķirta īpaša nozīme, palātās, 
procedūru telpās un gaiteņos ienesa prieku, smieklus un ticību brīnumam. Vienlīdz svarīgi atveseļošanās procesā ir darbs ar 
vecākiem, kuriem nereti klauni Adatiņš un Tabletīte kļuva par uzticības personām, uzklausot viņu rūpes un raizes. Arī 
slimnīcas personālam abi klauni bija liels atbalsts procedūru laikā, novēršot mazo pacientu uzmanību no sāpīga vai baiļpilna 
procesa. 
 
Projektā iesaistīti 4 atbalsta speciālisti un 150 bērni un nodaļas speciālisti. 
 

7.  
Liepājas pensionāru biedrība 624 750 

Projekta nosaukums: Redzamais "Rietumvējš" 
 
Tika iegādāts audums un uzšūti dejas tērpi kopai "Rietumvējš" 
Covid-19 pandēmijas rezultātā netika realizēts brauciens uz Lībiešu svētkiem, Kolkā.  
Auditorijas ieguvums: Pensionāru integrēšana sabiedriskā dzīvē un aktīvs dzīves veida piekopšana. 
 
Projektā iesaistītas 19 personas 
 

8.  
Biedrība "Iespēju ceļš" 830 830 

Projekta nosaukums: Izmantosim laiku un iespēju kļūt aktīviem 
 
Projekta ietvaros, laika  š.g. 17.jūnijā un š.g.28.augustā  cilvēkiem ar invaliditāti,  senioriem un viņu atbalsta personām tika 
nodrošinātas divu veidu aktivitātes - veselību veicinošu pārgājienu gar jūru un izzinošu ekskursiju uz Rīgas Nacionālo 
Zooloģisko dārzu un Rīgas Motormuzeju.  
 
Projektā iesaistītas 70 personas - cilvēki ar invaliditāti un seniori. 
 

9.  
Labdarības Fonds Labāka Dzīve 800 800 

Projekta nosaukums: Mēs par pusaudžiem! 
 
Projektā tika realizētas aktivitātes divās galvenajās jomās: organizācijas darbinieku izglītošanā un pusaudžu vecāku 
apmācībā. 
Projekta gaitā 2 organizācijas darbinieki piedalījās speciālistu apmācību programmā « Ceļvedis audzinot pusaudzi » un ieguva 
sertifikātu, un tiesības vadīt vecāku apmācību grupu. Speciālistu apmācības notika Rīgā, nodibinājumā «Centrs «Dardedze»». 



 
 
 

Saskaņā ar projekta pieteikumu, notika arī nodarbības pusaudžu vecākiem «Ceļvedis audzinot pusaudzi». Uz apmācībām 
pieteicās 13 vecāki, kuri kopā audzina 21 pusaudžu vecuma bērnu. Nodarbības notika no 2020. gada 13. augusta līdz 15. 
oktobrim un tajās tika apskatītas tādas aktuālas tēmas, kā pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība, vecāku un 
pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija, veselīgs dzīvesveids, pusaudžu sociālās prasmes, emociju pašregulācija 
u.c 
 
Projektā iesaistītas 13 personas. 
 

10.  
Biedrība “Zelta rudens” 396 400 

Projekta nosaukums: Būsim veseli un priecīgi 
 
Ekskursija uz Ventspili, izbrauciens ar kuģīti, bibliotēkas apmeklējums, tikšanās ar Ventspils pensionāru biedrības valdi. 
 
Projektā iesaistīti 50 pensionāri. 
 

11.  
Latviešu strēlnieku apvienība Liepājas nodaļa 600 1 200 

Projekta nosaukums: Brīvie vēji 
 
30.septmbrī dalībnieki  no Liepājas devās uz Bārtu, lai 5km garā maršrutā apskatītu senās ierakumu un bunkuru vietas, daļēji 
sakoptu tās. Maršruta beigu posmā atpūtas bāzē "Ods" notika neliela viktorīna par redzēto un dzirdēto. Jauniešiem pasniegtas 
piemiņas veltes no Latviešu strēlnieku apvienības. Jaunieši atbildēja uz jautājumiem un izklāstīja ari savu viedokli par 
piedzīvoto. 
 
Projektā iesaistītas 50 personas. 
 

12.  
Liepājas baltkrievu kopiena "Mara" 2 287 2 700 

Projekta nosaukums: Baltkrievija - Latvija, pretī viens otram 7 
 
Projekta “Latvija un Baltkrievija. Pretī viens otram 7” jaunieši un baltkrievu kopienas “Mara” biedri ir labāk viens otru 
iepazinuši, izveidojuši ciešākas un draudzīgākas attiecības, kā arī ieguvuši precīzāku priekšstatu par Baltkrieviju un tur 
dzīvojošajiem baltkrieviem, viņu kultūru, mākslu, tautas tradīcijām, viņu senču mantojumu un vēsturiskajām vērtībām, kas 
Liepājas etniskiem baltkrieviem vienmēr tiek celtas godā un svētā piemiņā.  



 
 
 

Projekta ietvaros pēc tradīcijas notika talka, kuras laikā tika sakopta atpūtas vieta “Beberliņi”, kā arī notika sporta sacensības 
un cienāšanās ar gardiem brīvā dabā pagatavotiem ēdieniem un tēju.  
Uz 2021. gadu tiek pārcelts brauciens uz Baltkrievu kultūras dienām uz Daugavpili un Liepājas Baltkrievu kopienas “Mara” 
baltkrievu dziesmu ansambļa “Pavļinka” 20. gadu jubilejas koncerts.  
Pasākumu mērķis ir iepazīstināt Latvijā dzīvojošus un dažādas tautības pārstāvošos jauniešus ar baltkrievu un latviešu tautu 
tradīcijām. 
 
Projektā piedalījās 40 dažādu tautību jaunieši un 20 pieaugušie. 
 

13.  
Liepājas Diabēta biedrība 1 227 1 350 

Projekta nosaukums: Kā sadzīvot ar Diabētu? 
 
Projektā paredzētas trīs aktivitātes: pasākums diabēta slimniekiem un viņu ģimenēm, informatīva bukleta izgatavošana, 
informatīvs pasākums diabēta slimniekiem un sabiedrībai kopumā Pasaules diabēta dienā. 
Projekta mērķa grupa ir pacienti ar cukura diabētu un viņu tuvinieki, kā arī sabiedrība kopumā. Kopējais mērķa grupas 
skaitliskais lielums - 100 dalībnieki. 
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES TIKS ĪSTENOTAS 2021. GADA PIRMAJĀ PUSGADĀ. 

 

14.  
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība "Estere" 500 500 

Projekta nosaukums: Atbalsts audžuģimeņu kustībai 
 
Projektā notika lekcijas ,interaktīvas un nodarbības ko  vadīja ārsts, antropologi un psihiatri un psihoterapeiti no RSU, skolotājs, 
atkarību speciālists, policijas darbiniece darba inspekcijas darbinieki. Bērni saņēma zināšanas par ķermeņa anatomiju 
fizioloģiju, smadzeņu darbību un emocijām, par saskarsmi un sadarbību dažādās situācijās ar citiem cilvēkiem, par valsts un 
sabiedrības uzbūvi un likumiem un tiesībām ,kā saprast dzimtās ģimenes pieredzi un kā no tās uzdrīkstēties  būt brīviem. 
Tikšanās Resiliences centra projektā "Mamyfy- making my future " ar jauniešiem no Somijas un Igaunijas un Latvijas. Latvijas 
komandā darbojās audžuģimenēs uzaugušie jaunieši. Liepājas pusaudži un jaunieši piedalījās radošā nodarbībā un mācījās 
uzdrīkstēties brīvi uzstāties publiskā telpā.  
 
Projektā iesaistītas 20 personas - jaunieši un viņu audžuvecāki. 
 
 



 
 
 

15.  
Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla" 1 330 1 330 

Projekta nosaukums: Stipra ģimene - Latvijas lepnums un spēks 
 
Projekta dalībnieki piedalījās ekskursijā. Apmeklēja "Jump Space" batutu parku un piedalījās izglītojošā ekskursijā  kinopilsētā 
Cinevillā.  
 
Projektā iesaistītas 53 personas. 
 

16.  
Debašu centrs 1 825 2 145 

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2020 
 
Noorganizēti plānotie (pārplānotie) klātienes un  tiešsaistes pasākumi. Septembra mēnesī  notika plānotie semināri 
skolotājiem (20) un meistarklases (90 ) . Oktobrī notika turnīrs  15.vsk. (38). Tiešsaistes diskusijās (40), tiešsaistes 
semināros skolotājiem, skolēniem (40), video runu konkursos (maijs, novembris) (36) kopā piedalījās 276 pedagogi un 
jaunieši. 
Projekta ietvaros realizēts plašs pasākumu komplekss, neskatoties uz ārējiem apstākļiem un izmaiņām. Jaunieši ir šajā gadā 
ir pievērušies aktuālām tēmām: dzimumu līdztiesība, diskriminācija,  pārtikas atkritumu samazināšana, iepazinušies ar 
jaunākajiem pētījumiem, ekspertu viedokļiem un aktīvi diskutējuši par tām, attīstījuši argumentācijas prasmes un  kritisko 
domāšanu. 
 
Projektā iesaistītas 276 personas. 
 

17.  
Radošais psiholoģijas centrs ģimenei 2 400 2 400 

Projekta nosaukums: Drošiem vecākiem, laimīgi bērni - 2 
 
Projektā "Drošiem vecākiem-Laimīgi bērni – 2” tika īstenota 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”, kura tika piedāvāta Liepājas pirmsskolas 

pedagogiem un vecākiem jau trešo gadu. Tika novadītas 5 nodarbības pedagogiem un 3 vecākiem. Programmas realizācijas 

laikā, biedrības “Ģimenei” speciālistiem bija nepieciešams atkārtoti sagatavot dokumentus programmas licencēšanai kā arī 
mācīties vadīt nodarbības ZOOM. 
 



 
 
 

Projektā piedalījās un ieguvēji no projekta aktivitātēm: 12 pirmsskolas pedagogi, 18 pirmsskolas vecuma bērnu vecāki un 60 
bērni. 
 

18.  
Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis" 1 600 1 600 

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
 
- Ziemas peldēšanas koppeldes un tematiskie koptreniņi veicinājuši ziemas peldēšanas popularitātes pieaugumu Liepājā, kā 
arī iedvesmojuši ziemas peldēšanas aktivitāti citviet Latvijā. Biedrībā iestājušies jauni ziemas peldēšanas interesenti. Ziemas 
peldes Beberliņos apmeklē arvien vairāk liepājnieku un tuvējo teritoriju iedzīvotāji.  
- Ziemas peldēšanas koppeldes kļuvušas par socializēšanās pasākumu pensionāriem, kuri atraduši domubiedrus un 
draugus. Tās rosina dažādu paaudžu un ģimeņu saliedēšanos, veicinot savstarpējo komunikāciju, kā arī iedvesmo un 
piesaista aktīvam, veselīgam dzīvesveidam. 
- 2020.gada oktobrī Latvijas Tautas sporta asociācija uzņēma 2020.gadā nodibināto Latvijas ziemas peldēšanas federāciju 
(LZPF) par tās biedru, līdz ar ko ziemas peldēšana atzīta par oficiālu tautas sporta veidu Latvijā. Biedrība "VeloRonis" ir 
LZPF biedrs, un tās valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova ir LZPF prezidente. Tādējādi Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējuma rezultātā veiktās aktivitātes palīdzējušas palielināt ziemas peldēšanas popularitāti ne tikai Liepājā, bet 
aktivizējusi tās attīstību visā valstī un ziemas peldēšana ieņēmusi stabilu pozīciju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības 
veicināšanā Latvijā. 
 
Projektā iesaistītas 100 personas. 

 


