
 
 
 

2019. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti 

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

Pašvalfdības 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1. 
Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā nodaļa 895  

Projekta nosaukums: Roku rokā kopā varam! 

Projekta “Roku rokā kopā varam!” mērķis ir sekmēt 45 cilvēku - nedzirdīgo un dzirdīgo cilvēku, dzīvojošo Liepājas pilsētā, 
sociālo integrāciju, nodrošinot to kopīgo aktīvu līdzdalību un līdzdarbību radošās, izzinošās, izglītojošās brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātēs, tādējādi paaugstinot gan dzirdīgo, gan nedzirdīgo cilvēku dzīves kvalitāti un veicinot viņu aktīvu 
iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē. 

Projekta „Roku rokā kopā varam!” mērķgrupu veidos un tiešo atbalstu saņems 45 cilvēki – nedzirdīgi un dzirdīgie cilvēki bez 
vecuma ierobežojuma, kuri dzīvo Liepājas pilsētā. Īstenosim šādas aktivitātes: 

- Tīklošanās pasākums “Tu un es=mēs iesim kopā!” 
- Ziepju darbnīca “Prieks darboties kopā!” 
- Tiks nodrošināti publicitātes un informācijas pasākumi par projekta norisi un tā rezultātiem. 

2. 
Liepājas pensionāru biedrība 849  

Projekta nosaukums: Līdzfinansējums vokālā ansambļa ''Kurzemīte'' tērpu iegādei 

2008.gada decembrī tika noorganizēts sieviešu - senioru vokālais ansamblis ‘’Kurzemīte’’ 

Ansamblī piedalās 11 dziedātājas. Kolektīvs aktīvi piedalās Pensionāru biedrības pasākumos un sadraudzības pasākumos ar 
citiem Kurzemes zonas ansambļiem.  

Tā kā līdz šim ansambļa koncerttērpus esam gādājuši par saviem personīgiem līdzekļiem, 

tad uz ansambļa 10 gadu jubilejas pasākumu ( 2019.gada novembrī ) lūdzam piešķirt finansējumu  jaunu tērpu iegādei, 
kopsummā par apmēram 850 EUR ( audums un šūšanas izmaksas ). 



 
 
 

3. 
KGB (Karostas Glābšanas biedrība) 2 089  

Projekta nosaukums: Informācija. Karostas festivāls Brīvības cīņu simtgadei 

Projekta galvenais mērķis ir ir izglītot sabiedrību, informējot par 1919.gada notikumiem Liepājā, saglabāt varoņu piemiņu, 
veicināt iedzīvotāju patriotismu, attīstīt kultūras dzīvi Karostā, popularizēt jaunizveidoto maršrutu "Brīvības taka". Brīvības 
cīņu kaujām Liepājā Latvijas neatkarības nosargāšanā bija izšķiroša nozīme. Tomēr sabiedrībā par šiem notikumiem ir maz 
zināms.  

Projekta uzdevums ir sarīkot “Karostas festivālu Brīvības cīņu simtgadei”. Festivāls būs veltīts Latvijas Brīvības cīņu 
simtgadei, un tā centrā būs latviešu karavīrs toreiz un tagad. Projekta ietvaros Redānā notiks mākslinieku plenērs, ikgadējais 
foto plenērs, piemiņas vietas atklāšana Brīvības cīnītājiem un svinīgs pasākums festivāla nobeigumā. Redāns ir Liepājas 
nocietinājumu sastāvdaļa. 

Atceroties un pieminot 1919. gada Latvijas brīvības cīņas, foto plenēra mērķis būs izveidot fotogrāfiju kolekciju, kura cauri 
laikiem saistīs 2019. gada karavīrus ar 1919. gada ieroču brāļiem. Fotogrāfu uzdevums būs Karostas vidē portretēt 
mūsdienu karavīrus, tā uzsverot Karostas militāro pagātni un veicinot izpratni par karavīra  nozīmi un lomu mūsdienās.  

Tā kā tieši Redānā sākas un beidzas KGB kopīgi ar LRTIB veidotais 10 km garais pārgājienu maršruts “Brīvības taka”, 
jaunas aktivitātes un apskates objekti Redānā piesaistīs apmeklētājus jaunajai takai.  

4. 
Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds 600  

Projekta nosaukums: Lieliskais četrinieks - dakteru sapņu komanda Liepājas bērniem 

Projekta ietvaros Liepājas Reģionālajā slimnīcā regulāri tiks īstenotas atbalstošas, uzmundrinošas un pozitīvu emociju 
veicinošas aktivitātes gan bērniem, kas ārstējas slimnīcā, gan viņu vecākiem un medicīnas personālam. Tiks nodrošināta tādu 
atbilstošu speciālistu piesaiste, kas izprot bērnu psiholoģisko stāvokli viņiem ārstējoties slimnīcā un spēj rast individuālu un 
pareizu pieeju katram no tiem. Projekta rezultātā atbalstu un palīdzību saņems ap 500 bērnu, kā arī bērnu tuvinieki un 
slimnīcas medicīnas personāls. 

 

 

 



 
 
 

5. 
Liepājas Diabēta biedrība 1 500  

Projekta nosaukums: Veiksmīgs pašmenedžments – cukura diabēta ārstēšanas pamats 

Projekta mērķis ir izglītot triju paaudžu cukura diabēta pacientus un viņu tuviniekus diabēta kontroles un aprūpes jautājumos, 
nodrošinot psiholoģisku atbalstu un radošu brīvā laika pavadīšanu. Projekta mērķauditoriju veido 2 mērķa grupas - 30 
dažādu paaudžu un dažādu cukura diabēta tipu pacienti, kā arī 30 viņu tuvinieki, kopā 60 cilvēku.  

Projekta īstenošanā piedalās speciālisti no citām iestādēm - VSIA "Piejūras slimnīca" un  VSIA "Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca", kā arī RSU Liepājas filiāles topošie speciālisti veselības aprūpes jomā. Kā projekta sadarbības parteri ir arī 
Liepājas Neredzīgo biedrība.  

6. 
Biedrība “Velo Redele” 700  

Projekta nosaukums: Liepājas velo vasara 2019 

Galvenais mērķis ir popularizēt velosipēdu izmantošanu ikdienā un kā aktīvās atpūtas veidu, veicināt aktīvu dzīvesveidu un 
fiziskās aktivitātes ikdienā, motivēt cilvēkus autotransporta vietā ikdienā izmantot velosipēdus. 

- Sabiedrības paradumu maiņa attiecībā uz ikdienas pārvietošanās veidu – arvien biežāk motivēt iedzīvotājus uz darbu 
vai ikdienas gaitās doties ar velosipēdu. 

- Saliedēt sabiedrības daļu, kas aktīvi izmanto velosipēdus ikdienā, tādējādi piesaistot arvien jaunus ikdienas 
velobraucējus. 

- Pozicionēt Liepāju kā mūsdienīgi domājošu cilvēku pilsētu, kas saprot nākotnes klimata pārmaiņas un spēj 
iesaistīties to nelabvēlīgo seku mazināšanā. 

- Uzlabot sabiedrības kopējo veselības stāvokli un aktivitātes ar velosipēdu izmantošanu ir efektīvs veids kā šo 
negatīvo statistiku mazināt iesaistot cilvēkus ikdienā izmantot velosipēdu. 

- Palielināt to cilvēku skaitu, kas ikdienā izmanto velosipēdu. 
- Samazināt apkārtējās vides piesārņojumu Liepājas pilsētā, kas rodas no autotransporta izmantošanas 

7. 
Biedrība “Optimistu klubs” 750  

Projekta nosaukums: Zirgs piebrauc klāt 

Ar projektu "Zirgs piebrauc klāt" paredzēts izveidot un novadīt pasākumu kopumu, kurš paredzēts Liepājas pilsētas 
iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. Veicināt iedzīvotāju 



 
 
 

aktivitāti un līdzdalību mūsdienu interneta un sociālo mēdiju pārņemtajā ikdienā, sekmējot jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 

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. Teorija pluss prakstiskās 
nodarbības summēsies labākā izpratnē par vienu no kādreiz neatņemamās lauku sētas sastāvdaļu - zirgu.   

Projekta mērķis: sniegt iespēju pilsētas iedzīvotājiem iepazīt tik kādreiz svarīgo un nozīmīgo latviešu lauku sētas dzīvnieku - 
zirgu, kurš jau izsenis ir zināms kā lielisks terapijas un ārstniecības līdzeklis.  

8. 
Biedrība “SK "Atvars"” 2 000  

Projekta nosaukums: Airē un baudi! 

Katru gadu palielinās aktīvo Liepājas pilsētas iedzīvotāju vēlme trenēties laivošanā un vēlme nodarboties ar laivošanas 
tūrismu pa Latvijas upēm. Daudziem cilvēkiem, pieņemot lēmumu braukt laivot, nav ne mazākās iemaņas un pieredze 
laivošanā, kas sākotnējās laivošanas reizēs un dažās Latvijas upēs, var būt pat īpaši bīstami. Līdz ar to biedrība SK”Atvars” 
ar projektu “Airē un baudi!”  izveidotu pieejamu un labiekārtotu vidi laivošanas pamatprasmju iegūšanai Liepājas pilsētas 
iedzīvotājiem, kuri pirms tūrisma laivošanas sezonas uzsākšanas, varētu sekmīgi apgūt laivošanas prasmes un drošību uz 
ūdens.  

Biedrības SK”Atvars” moto ir par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, ar savu darbību apliecinot un piesaistot arvien vairāk 
aktīvos Liepājas pilsētas iedzīvotājus nodarboties ar sportiskām aktivitātēm uz ūdens.  

9. 
Biedrība “Baltkrievu kopiena “Mara”” 2 450  

Projekta nosaukums: Baltkrievija - Latvija, pretī viens otram 6 

Projekta mērķis ir: Veicināt nacionālpatriotisma jūtas pret savu dzimteni, kā dzimšanas vietu, dzīves vietu un savu ģimeni, ar 
cieņu izturēties pret savu etnisko dzimteni, kā arī veicināt toleranci pret dažādu tautību cilvēkiem. 

Projekta uzdevumi: 
- Veidot sadraudzību dažādu tautību jauniešu starpā izzinot Liepājas, Latvijas un Baltkrievijas vērtības - meklējot līdzīgo; 
- Iesaistīt jauniešus labdarības pasākumu organizēšanā; 
- Viesoties starptautiskajā jauniešu nometnē "Be - La - Russ", lai veidotu starptautisko sadarbību 
- Iepazīties ar lauku vidi Latvijā; 
- Iepazīties un novērtēt baltkrievu kopienas "Mara" 20. gadu laikā paveikto; 



 
 
 

- Apkopot projekta rezultātus un parādīt vizuālos materiālus noslēguma pasākumā. 

Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti 60 no 2. vidusskolas, Liepājas Valsts tehnikuma un Liepājas Jūrniecības koledžas, kā arī 20 
pieaugušie biedrības biedri. 

10. 
Liepājas Vācu biedrība 600  

Projekta nosaukums: Baltvāciešu mantojuma vasara 

Projekta mērķi ir vēstures un kultūras mantojuma izzināšana, informēšana par baltvāciešu devumu Liepājas vēsturē, kultūrā, 
attīstībā, seno kapa vietu apzināšana un sakopšana, dažāda vecuma liepājnieku sadarbība kopīgās aktivitātēs, brīvā laika 
pavadīšanas dažādība, dažādas izcelsmes liepājnieku kopīguma sajūtas stiprināšana ar piemēriem no sendienās Liepājā un 
apkaimē dzīvojošu baltvāciešu darbiem un dzīvi. Projekta mērķgrupa ir 12 biedrības biedri, 15 skolnieki, vismaz 20 
interesenti-liepājnieki katrā seminārā.  Projektā piedalījās iesaistīti 155 cilvēki. 

11. 
Biedrība ”Dzintartaka” 200  

Projekta nosaukums: Kustību un kustēšanās prieks 

Projekta mērķis - aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā turpinot 2018.gada  "Sajūtu taka"  
attīstīšanu  un papildināšanu kustību taku inventāra izmantošanai ziemas/rudens  periodā PII iekštelpās, šajā projektā 
iesaistot arī PII bērnus, viņu vecākus, iestādes darbiniekus. 

Projekta mērķa grupas ir bērni, kuri apmeklē LPII Dzintariņš, šo bērnu vecāki, kā arī iestādes darbinieki, citi interesenti. 
Plānotais ieguvēju skaits – 550 cilvēku. 

12. 
Biedrība “Multinacionālais kultūras centrs "Unisons"” 1 674  

Projekta nosaukums: Lai skan senie instrumenti 

Mērķa grupa: Liepājas pilsētas iedzīvotāji, bērni un jaunieši un viņa vecāki un atbalstītāji.  Pašlaik trūkst dažādu  
mazākumtautību kolektīvu koncertu, pasākumu, tradīciju rekonstruēšanas, kuras dalībnieki spēlēs uz dažādiem tautas   
instrumentiem. Pasākumu apmeklētāji ne vienmēr zina, kas tie par instrumentiem.  Pēc koncertiem apmeklētāji jautā par 
nepazīstajiem slāvu tautas instrumentiem. Tāpēc īstenosim ideju tuvāk iepazīt senos slāvu tautas instrumentus.  Tapāt mēs 
atradīsim, kas šajos instrumentos ir kopīgs ar Latvijas tautas instrumentiem un kas ir atšķirīgs. Tapāt ierakstīsim  un radīsim 
filmu par dažādu slāvu tautas instrumentiem vēsturi, ražošanu  un skaņošanu.  

 



 
 
 

13. 
Biedrība “Debašu centrs”  1 674  

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2019 

2019.gadā turpināsies sadarbība ar EP biroju Latvijā, organizējot debates līdzdalības pasākumos #ŠoreizEsBalsošu un 
rudenī Debašu centrs turpinās sadarbību ar Kultūras ministriju. Kā nevalstiska organizācija DC ir iekļauta Latvijas mediju 
politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāna realizēšanā.  Šis ir viens no virzieniem arī 2019.gadā. Otrs 
plānotais tematiskais virziens ir jauniešu līdzdalība  

Projekta Debates Liepājā 2019. gaitā tiks organizēti novadu debašu turnīri, debatētāji piedalīsies valsts mēroga debašu 
turnīros, tiks organizēti semināri debašu skolotājiem, kā arī paraugdebates un diskusijas.. 2019.g. septembrī sadarbībā ar 
Jauniešu māju kampaņas "Atvērtība ir vērtība ietvaros" tiks organizētas debates,  kuras laikā tiks vairota izpratne par 
diskriminācijas un tiesību jomu, diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.  

Mērķauditorija Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēni, skolotāji, studenti un vietējā sabiedrība.  

14. 
Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrība “Miera Osta” 1 000  

Projekta nosaukums: Māmiņ, vai tu mani mīli? 

Projekta mērķis ir nodarbību cikla “Māmiņ, vai tu mani mīli?” organizēšana sociālā riska grupu māmiņām un viņu mazuļiem, 
lai veicinātu mātes un bērna emocionālo piesaisti, kuras trūkums kavē bērna vispusīgu attīstību, un veicina sociālā riska 
faktoru pārmantojamību. 

Projekta mērķa grupa - jaunās māmiņas un viņu mazuļi (vecumā līdz 36.mēn.), kuras nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.  
Projektā iespējams piedalīties 42 ģimenēm - 6 vecuma grupās, katrā pa 7 māmiņām ar mazuli. 

Arvien turpina palielināties arī to ģimeņu skaits, kas nespēj vai nevēlās rūpēties par bērnu audzināšanu -  ģimenēs nereti 
valda depresija, vienaldzība, alkoholisms, narkomānija, pieaug vardarbības risks un veidojas kriminogēnas situācijas, 
nevienlīdzīgais sociālais stāvoklis veicina šo ģimeņu un bērnu sociālās izslēgtības risku sabiedrībā, bērnu sociālo izolāciju 
skolā un līdz ar to traucējumus bērnu garīgajā un fiziskajā attīstībā. Šajās ģimenēs aug un attīstās liels skaits bērnu, kas 
neiegūst pozitīvu dzīves pieredzi, bet pārņem ģimenē valdošās vērtības un uzskatus, pieredzi un priekšstatus par ģimeni, 
tādējādi pastāv nopietns risks, ka bērniem pieaugot, tiks atražotas savu vecāku ģimeņu problēmas, veidojot tā saucamo 
“apburto loku”. Lai šo loku pārrautu un mainītu bērnu dzīves, biedrība vēlas realizēt šo projektu, kas piedāvā problēmas 
risinājumu, iejaucoties šajā procesā, izglītojot māmiņas, kuras nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, parādot viņām citas, 
alternatīvas nākotnes iespējas sev un mazuļiem.  



 
 
 

15. 
Biedrība “Old School Skateboard Guys In Liepaja” 1 330  

Projekta nosaukums: Skeitborda slaloma nodarbības vasarā jauniešiem  ar īpašām vajadzībām 

Biedrība "Old School Skateboard Guys In Liepaja" gribētu atkal dot iespēju jauniešiem ar īpašām vajadzībām divus 
mēnešus, divas reizes nedēļā apmeklēt skeitborda slaloma nodarbības (no 3.jūnija līdz 27.jūlijam), projekta sākumā un 
noslēgumā 27.maijā un 27.jūlijā - piedalīties starptautiskajās sacensībās, 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.  

Projekta mērķis ir organizēt skeitborda slaloma nodarbības, kā arī dalību sacensībās Rīgā un Liepājā,  bērniem un 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām, veicinot šīs sabiedrības grupas iekļaušanu sabiedrībā. 

Projekta mērķauditorija ir dažāda vecuma Liepājas jaunieši, bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no VSAC „Kurzeme” 
Liepājas filiāles. 

16. 
Bērnu un jauniešu biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi” 2 500  

Projekta nosaukums: Here we go again (Te nu mēs atkal esam) 

Projekts ir nepieciešams biedrības regulārai darbībai LJV centrā, piesaistot Eiropas brīvprātīgā darba veicējus. Lai 
nodrošinātu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, un viņu ideju realizēšanu. 

Mērķis: Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem skolas brīvlaikos. Kā arī nodrošināt 
regulāras aktivitātes jauniešiem. Un dot iespēju jauniešiem realizēt savas idejas. Kā arī veicināt skolu klašu saliedētību, 
labāku rezultātu sasniegšanā. 

Projekts norisināsies no maija līdz novembrim. 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 33 līderi un 24 EBD veicēji no 4 valstīm. Kā arī komandu 
veidošanas nodarbības skolas klašu grupām, visa septembra garumā, kurās piedalīsies 26 klašu grupas. 

Projektā tiks iesaistīti bērni un jaunieši – biedrības biedri un ikviens interesents no Liepājas, kā arī viņu ģimenes. Iespēja tiks 
dota arī tiem bērniem, kuru ģimenes ir devušās strādāt uz ārzemēm, bet vasarā ierodas Liepājā atvaļinājumā. 

 



 
 
 

17. 
Liepājas poļu biedrība VANDA 850  

Projekta nosaukums: Poļu kultūras dienas Liepājā 

Organizējot Liepājā Poļu kultūras dienas kopā ar draugiem un partneriem Polijā un Latvijā, ir plānoti dažādi pasākumi poļu 
kultūras daudzveidīgai prezentēšanai plašai Liepājas sabiedrībai un tās viesiem. Pasākumi plānoti tā, lai sabiedrība gūtu 
ieskatu abu tautu kopīgās likteņu gaitās, sākot no Kurzemes sacelšanās pirms 225 gadiem, turpinot aplūkot daudzveidīgo un 
aktīvo poļu dzīvi pirmskara Liepājā un ievijoties šodienas realitātē. Atverot grāmatas "POĻI LIEPĀJĀ" lappuses un ceļot 
gaismā nepelnīti piemirsto Liepājas poļu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tiks izvietota piemiņas zīme Janam Mac-Donaldam, 
pateicībā par dāvinājumu pilsētai, dienā, kurā pirms 20 gadiem tika noslēgts sadraudzības līgums ar Gdiņu. Divu pilsētu Poļu 
muzikālo kolektīvu kopīgs koncerts būs krāšņs akcents klausītājiem vasarīgajā Jūrmalas parkā. Diskusija par saliedētas 
sabiedrības attīstības aktuālām tendencēm dos ieskatu par šiem procesiem Latvijā caur Rēzeknes un Liepājas prizmu, 
dodot klātesošajiem jaunas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, vērtīgas uzziņas un jaunus sadraudzības kontaktus.  

18. 
Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis" 2 300  

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 

Mērķis un uzdevumi: popularizēt ziemas peldēšanu, norūdīšanos un aktīva dzīvesveida kustību Liepājā, pulcinot vienuviet 
ziemas peldēšanas interesentus, nodrošinot visu nepieciešamo, lai varētu komfortabli un droši nodarboties ar ziemas 
peldēšanu. Gādāt par vecāka gada gājuma cilvēku iesaistīšanu un socializēšanu, rūpēties par drošu uzvedību atklātos 
ūdeņos, skaidrojot drošas uzvedības uz ūdens pamatprincipus, un veicināt peldētapmācību visu paaudžu pārstāvjiem. 

Biedrības budžets veidojas tikai no biedru maksām, kas nav pietiekami, lai nodrošinātu komfortablu un drošu ziemas 
peldēšanai nepieciešamo vides iekārtošanu un uzturēšanu Liepājas ziemas peldēšanas vietā Beberliņos. 

Mērķgrupa koppeldēm Beberliņos – 50 līdz 100 cilvēku ik svētdienu (ar tendenci pieaugt roņotāju skaitam), laika periodā no 
oktobra līdz aprīlim, mērķgrupa sacensībām Beberliņos Liepājā janvārī - 200 ziemas peldētāju no Latvijas un ārzemēm. 

19. 
Biedrība „NABBA” 550  

Projekta nosaukums: Fiziskās aktivitātes kā palīglīdzeklis sociālo problēmgrupu jauniešu integrēšanai mūsdienu 
sabiedrībā 

Iesaistīt programmā sociālo problēmgrupu jauniešus ( vismaz 6-8 gab) un motivēt jauniešus piedalīties sacensībās un to 
organizēšanā, dzīvot fiziski un garīgi aktīvu dzīvi. 



 
 
 

Iepazīstināt jauniešus ar veselīga dzīvesveida priekšrocībām, radīt paradumu rūpēties par sevi, par savu veselību un fizisko 
formu. Stiprināt un attīstīt tādas īpašības, kā mērķu izvirzīšana un sasniegšana, savu darbību plānošana, savu darbu 
organizēšana un dienas plānošana. Veikt pastiprinātu darbu ar pilsētas skolu vadību, popularizējot VFS (Vispārīgās Fiziskās 
Sagatavotības) sacensības „Lāčplēsis”, kuras palīdzēs uzlabot rezultātus skolu fiziskās kultūras un sporta apmācības 
programmā.  

Iemācīt, kā ar fiziskām nodarbībām un mērķtiecīgu darbu gūt panākumus un padarīt dzīvi interesantu. 

Galvenais uzdevums - veidot atbildīgu, mērķtiecīgu jaunieti caur treniņiem un piedalīšanos sporta aktivitātēs un sacensībās. 
Veidot iemaņas, komunicēt ar dažādu grupu un interešu vienaudžiem, kopīgi organizējot pasākumus un kopīgi tajos 
piedaloties.  

Organizēt lekciju nodarbības, kurās mācīt izprast un pareizi izvirzīt dzīves mērķus, sniegt psiholoģisku palīdzību, lai 
mazinātu jauniešu sociālo problēmgrupu radušos riska faktorus, kas saistīti ar sociālo vidi un pusaudžu vecumposma 
īpatnībām. 

20. 
Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla" 650  

Projekta nosaukums: Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla” 30 gadu jubilejas salidojums "Nāc un tusē 
Liepājas pusē!" 

Tā kā 2019.gads ir Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 30. jubilejas gads, tad   projekta ietvaros plānoti 
pasākumu cikli ,kas tieši ietekmē  daudzbērnu ģimeņu saliedētību,akcentē ģimenes pamatvērtības un to nepieciešamību 
mūsdienu sabiedrībā.  LDĢB "Dēkla" 30 gadu jubilejas salidojums notiks divas dienas Jūrmalciema teritorijā. Kopuma 
plānotais apmeklētāju skaits ir ap 200 cilvēkiem. Kā jau katrā apaļajā jubilejā, arī šogad uz jubilejas pasākumu tiks aicinātas 
visas Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrības, kuras ir iestājušās Latvijas daudzbērnu ģimeņu Apvienībā.  

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 

Projekta mērķis ir noorganizēt iespēju 30 personām (24 Liepājas pilsētas pusaudžiem un 6 brīvprātīgajiem darbiniekiem) 
piedalīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, lai veicinātu viņu savstarpējo saliedētību, mācītu prasmi sadarboties, 
sarunāties un uzticēties viens otram. 

Visas projektā paredzētās aktivitātes realizēs pakalpojuma sniedzējs-ģimenes izglītības centra "The Cave" pārstāvis Juris 
Beķeris-Brīvkalns un "Patvērums ģimenei" brīvprātīgo komanda, kuras koordinators ir Santa NEILANDE. 

Aktivitātes tiks vadītas pēc iepriekš sastādīta plāna. 

23. 
Biedrība “KBI Biznesa HUB” 700  

Projekta nosaukums: Digitālo prasmju pilnveide Liepājas pilsētas iedzīvotājiem - Iņ un Jaņ internetā! 

Digitalizācija, tehnoloģijas, internets un sociālie tīkli pārņem pasauli. Šobrīd teju vai ikviena nozare lielākā vai mazākā mērā 
tiek digitalizēta, cilvēks laicīgajā pasaulē bez savas digitālās identitātes nespēj iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. 
Digitalizācija mums paver nebijušu iespēju plašumus, piemēram mazajam uzņēmējam no Liepājas.   

Taču, tajā pašā laikā kā melns mākonis pār skaisto un iespējām pārbagāto tehnoloģiju pasauli veļas kiberdrošības riski par 
kuriem tipiskais interneta lietotājs nav radis uztraukties.  

Projekta mērķis ir parādīt apmācību apmeklētājiem interneta mediju un sociālo tīklu izmantošanas monētas abas puses, gan 
iespējas, ko paver tehnoloģiju izmantošana savas profesionālās karjeras veidošanā, mazajā uzņēmējdarbībā un izglītībā, 
gan tajā pašā laikā brīdināt par neapdomīgas rīcības internetā iespējamajām sekām.  

Projekta mērķa auditorija ir 18 - 45 gadus veci Liepājas pilsētas iedzīvotāji, kas ikdienā aktīvi izmanto sociālos tīklus, kā arī 
citus interneta. Projektu paredzēts realizēt kā divu dienu, 16 stundu, apmācību ciklu 40 liepājniekiem.  

 


