
 
 
 

2021. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti 

 

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

1.  
Karostas Glābšanas biedrība 3 000  

Projekta nosaukums: Ārtelpas vēstures nodarbības Redanā 
 
Projekta ietvaros tika radīta vide, kas jau sen bija nepieciešama - labiekārtota ārtelpa dažādām aktivitātēm. Tika uzstādīts 
aprīkojums - soli, galdi, nojume, skatuves platforma, piknika vieta. Redana teritorijā notikuši vairāki pasākumi, t.sk. Karostas 
festivāla ietvaros. Notika 4 ārtelpu vēstures nodarbības - kopā 77 personām. Aktīva nodarbību organizēšana paredzēta, kad 
tiks atvērts muzejs Redanā.  
Tika uzstādīts aprīkojums, ko varēs izmantot ikviens. Tika radīts saturs un vide lietderīgai laika pavadīšanai ārtelpā. 
Sabiedrība tika informēta par saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām un jaunas vides ārtelpas aktivitātēm esamību. 
Ilgtermiņa ietekme: sabiedrība tiks izglītota par Neatkarības kara notikumiem; pieaugs sociālā aktivitāte, NVO un citi 
entuziasti izmantos Redanu saviem pasākumiem; Liepājas decentralizācija un Liepājas ziemeļu daļas iedzīvotāju integrācija.    
 
Projektā organizētajos infrastruktūras uzlabošanas darbos tika iesaistīti 18 cilvēki. 
 

2.  Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība 1 890  

Projekta nosaukums: Informācijas izpratne un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē 
 
Projekta ietvaros, nedzirdīgiem projekta mērķgrupas dalībniekiem tika sniegta  vienkāršā, vieglā un saprotamā latviešu zīmju 
valodā informācijas par aktuālajiem notikumiem un jaunumiem Liepājas pilsētā, sabiedrībā-tika uzņemti 21 videosižeti. 
Projekta mērķgrupas dalībniekiem dalība izglītojošās lekcijās radīja iespēju uzzināt par veselīgu dzīvesveidu un muguru 
problēmu rašanās cēloņiem. 
Projekta ietvaros tika organizētas 4 izglītojošās lekcijas 8 stundu apjomā. Kopumā izglītojošās lekcijās tika iesaistīti 20 
nedzirdīgie cilvēki. To rezultātā mērķgrupas dalībniekiem sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselīgu 
dzīvesveidu un muguras problēmu cēloņiem. Tika sagatavoti,saturiski adaptētā veidā – vienkāršā, vieglā un saprotamā 
latviešu zīmju valodā informācijas par aktuālajiem notikumiem un jaunumiem Liepājas pilsētā, sabiedrībā. Kopumā tika 
sagatavoti 21 videoziņu sižeti. 
 
Projekta aktivitātēs piedalījās 100 cilvēki 



 
 
 

3.  Biedrība "SK “Atvars”" 2 500  

Projekta nosaukums: Stabilitātei un labsajūtai 
 
Biedrība SK ”Atvars” ar projektu "Stabilitātei un labsajūtai!" izveidoja pieejamu, drošu un labiekārtotu vidi laivošanas 
pamatprasmju iegūšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. Noorganizēts "Ģimenes dienas pasākums". Laivošanas prasmes 
ūdenstūrismā, slaloma airēšanā  apguvuši vairāk kā 100 aktīvie Liepājas iedzīvotāji, 90 sacensību dalībniekiem un ap 50 SK 
"Atvars" sportistiem un ūdenstūristiem ikdienā tiek nodrošināta iespēja izmantot projekta ietvaros iegūto aprīkojumu un 
labierīcības. 
Šajā projektā iegūtais nodrošināja realizēt nospraustos uzdevumus, tas ir, noorganizēt vasaras periodā trīs lielus 
pasākumus, "Ģimenes dienas pasākumu", Liepājas čempionātu airēšanas slalomā un Latvijas čempionātu ūdenstūrismā 
(LČU) "Bārtas rudens 2021", projekta ieguvums viennozīmīgi uzlaboja pilnvērtīgāk realizēt arī mūsu nākotnes plānus un 
ieceres. 
 
Projekta aktivitātēs tika iesaistīti 240 cilvēki 
 

4.  
Biedrības “Latviešu strēlnieku apvienība” Liepājas nodaļa 1 500 

Projekta nosaukums: Mainīgie vēji 
 
Noorganizēts: 2.Pasaules kara Kurzemes cietokšņa kauju vietas gar Bārtas upes krastu 10-20 metru no Otaņķiem līdz 
Bārtai; 18.septembrī no pl.10.00-14.00 daļēji sakoptas, novākti atkritumi, kritušie koki. Talkā piedalījās 19 talkotāji. Pēc 
talkas-pusdienas; 17.09.Ekspedīcijas ietvaros apmeklēts Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē un Pētera Čevera nacionālo 
partizānu bunkurs Vandzenē; Sporta diena "Janka Pipars" brīvā dabā un Sporta diena un fiziskās aktivitātes LOC. 
LSA Liepājas nodaļas biedru iesaiste projektā ciešā sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, skolu jaunatni, 
jaunsargiem un liepājniekiem ir daļēji veicinājusi vēsturisko ekskursu, valstisko domāšanu, patriotisma jūtas. Gūtas 
noderīgas zināšanas par vēsturiskajiem notikumiem 2.Pasaules kara laikā Kurzemē .Projekta aktivitātes sekmējušas 
dalībnieku saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī fizisku rūdījumu. Mērķgrupa saņēmusi  praktisku un pārbaudāmu atbalstu 
no notikušajām aktivitātēm. 
 
Projekta aktivitātēs piedalījās 65 cilvēki 
 
 
 
 



 
 
 

5.  
Biedrība "Digitālo inovāciju parks" 2 000 

Projekta nosaukums: Digitālā biznesa apmācības sievietēm, kuru profesionālo darbību ietekmējusi 
Covid -19 pandēmija 
 
No 5. līdz 30. aprīlim 45 dalībnieces attīstīja savu hobiju un ideju par uzņēmējdarbību digitālajā vidē, piedaloties lekcijās un 
meistarklasēs pieredzējušu profesionāļu vadībā. Aktivitāte notika tiešsaistē.  Dalībnieces guva praktiskas zināšanas un 
piekļuvi informācijai un rīkiem, kas palīdzēja ne vien attīstīt digitālās prasmes, bet arī celt dalībnieču profesionālo un 
personīgo kompetenci un veicināt viņu konkurētspēju ar šīm prasmēm un zināšanām darba tirgū. 
Aktivitātes ietvaros dalībnieces ģenerēja un definēja savas biznesa idejas, validēja tās, guva zināšanas par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, un apguva digitālos rīkus, kas palīdzēs biznesa attīstībai un virzībai – sociālie tīkli, mājaslapas 
veidošana, fotogrāfija, video izveide un apstrāde. Sesijās ar mentoriem dalībnieces dalījās ar to, kas paveikts līdz šim, kā 
norit darbs pie biznesa idejām, kā arī guva vērtīgas atziņas no mentoriem. 
 
Projekta apmācībās piedalījās 45 cilvēki 
 

6.  
Biedrība: “Deju studija “EXTRA”” 1 000 

Projekta nosaukums: DEJĀ 
 
Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt dejas mākslu bērnu un jauniešu vidū, pilnveidot dalībnieku māksliniecisko un 
tehnisko sniegumu. Projekta ietvarā deju studijas “Extra” dejotājiem būs iespēja apmeklēt meistarklases, kuras norisināsies 
2 reizes mēnesī (no jūnija līdz decembrim) pa 1,5stundai 3 vecuma grupām (1.-3.kl., 4.-7.kl., 8.-12.kl) un tajās varēs apgūt 
atšķirīgus deju stilus, izprotot mūsdienu deju daudzveidību, stilistiku, un dejas tehniku, zinošu un pieredzējušu pasniedzēju 
vadībā. Projekta mērķu grupa ir 100 bērni un jaunieši vecumā no 7 - 18 gadu vecumam.  
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES TIEK TURPINĀTAS 2022.GADĀ 
 

7.  
Biedrība “Piparmētra” 2 396 

Projekta nosaukums: Radošās darbnīcas brīvā dabā - Ietvert jūru mirklī 
 
Projekta gaitā profesionālu mākslinieku un meistaru vadībā notika visas ieplānotās aktivitātes - sešas radošās darbnīcas 
Karostā, pie Ziemeļu mola: 
2 gleznošanas nodarbības, 17. un 18.jūlijs 
2 ziedu kroņu veidošanas darbnīcas, 23.jūlijs un 5.augusts 



 
 
 

2 māla trauku veidošanas darbnīcas, 24.jūlijs un 3.augusts  
Projekta īstenotāji nepārtraukti saņem ziņas no projekta dalībniekiem par to, cik projekts veiksmīgi ir palīdzējis ģimenei 
pavadīt laiku kopā, kā arī iegūtas jaunas iemaņas un prasmes. Dalībnieki visvairāk novērtēja to, ka darbnīcās izveidotie 
darbiņi palika pašiem. Pat pašu izveidotie māla trauki, pēc apdedzināšanas tika atdoti to veidotājiem. 
 
Projektā ielaistīto cilvēku skaits: 136 
 

8.  
Nodibinājums "Liepājas Novada fonds" 2 400 

Projekta nosaukums: Liepājas jauniešu foruma otrais posms 
 
Projekta mērķis ir iesaistīt pamatskolas skolēnus un skolotājus publiskās pilsētvides un apkaimes attīstības plānošanā, 
veicinot pilsoniskās līdzdalības prasmju izkopšanu Liepājas iedzīvotājiem. Veicamie uzdevumi: 1. organizēt pamatskolas 
skolēnu ideju hakatonu, lai skolēni, veidojot pilsētas objektu telpiskos modeļus, piedalītos pilsētvides veidošanā, 2. organizēt 
neformālu izglītojošo pasākumu "Foruma kafejnīca", lai skolotājiem un citiem interesentiem sniegtu informāciju par 
jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējām cilvēkiem draudzīgas pilsētvides veidošanā 3. apkopot skolotāju un skolēnu 
pieredzi foruma aktivitātēs, lai izstrādātu foruma metodiku, kas nodrošinās foruma ilgtspēju un ļaus to veidot par regulāru 
jauniešu līdzdalības pasākumu Liepājā. Jauniešu forumā piedalīsies dažādu vecumu jaunieši - sākot no pirmsskolas un 
sākumskolas līdz augstskolu studentiem. Katra vecumposma dalībnieki, izmantos jau radītās projektu idejas, pilnveidos un 
modificēs tās, veidojot pilsētvides uzlabojumu projektus. Foruma otrā posma laikā savas idejas izstrādās pamatskolas 
vecuma audzēkņi.  
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES TIEK TURPINĀTAS 2022.GADĀ. 

9.  
Biedrība “Attīstības platforma YOU+” 1 170 

Projekta nosaukums: Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās 
 
Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas un jaunatnes dialoga attīstību Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās. Lai 
sasniegtu šo mērķi, projekta ietvaros tiks veikta jaunatnes jomas esošās situācijas izpēte un organizētas dažāda līmeņa 
jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās "Kafija ar politiķi". Šajās aktivitātēs ir plānots iesaistīt vairāk kā 200 Liepājas un 
Dienvidkurzemes jauniešus, Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās esošos un topošos lēmumu pieņēmējus kā arī darbā 
ar jaunatni iesaistītos speciālistus. Veiksmīgi īstenojot projektu un tā mērķi, tiks stiprināts jauniešu un lēmumpieņēmēju 
dialogs šajās pašvaldībās, veicināta jauniešu un lēmumu pieņēmēju savstarpējā uzticība, attīstīta šajās pašvaldībās esošo 
darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu kompetences kā arī attīstīta stratēģiska darba ar jaunatni struktūra un resursu karte. 
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES TIEK TURPINĀTAS 2022.GADĀ. 



 
 
 

10.  
Biedrība “Radošais psiholoģijas centrs ģimenei” 2 728 

Projekta nosaukums: Zināšanas-tā ir vecāku atslēga bērnu pasaulei 
 
Biedrība "Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei" , pateicoties Liepājas pašvaldības līdzfinansējumam nevalstiskām 
organizācijām, laika periodā no 2021.gada 24.augusta līdz 2021.gada 17.novembrim,  novadīja 20 nodarbības pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem "Bērnu emocionālajā audzināšanā" un  16 nodarbības pusaudžu vecuma vecākiem - vecāku 
efektivitātes kurs P.E.T. "Kā attīstīt bērnos atbildības sajūtu". 
Ar nodarbību palīdzību, vecāki stiprināja savu vecāku kompetenci, uzlaboja komunikācijas prasmes ar bērniem un sev 
tuviem cilvēkiem. Vecāki mācījās atpazīt bērnu un pusaudžu emocionālās vajadzības, kā uz tām atbildēt. Tika pārrunāti 
jautājumi kā arī pašiem vecākiem "neizdegt", spēt parūpētas pašiem par sevi. 
 
Projekta apmācībās piedalījās 44 dalībnieki 
 

11.  
Biedrība “Apmācību projekti” 1 500 

Projekta nosaukums: Senioru skola Liepājā 
 
Kursos zināšanas klātienē apguva 7 seniori, bet process vēl turpināsies un septembrī mācības uzsāks vēl viena apmācību 
grupa. Konsultācijas tiek nodrošinātas arī iepriekšējiem kursantiem, kas ir ļoti vajadzīga palīdzība iesācējiem. Kad zināšanas 
būs apguvusi vēl viena grupa organizēsim tikšanos Zoom platformā, tas dos iespēju ne tik labos laika apstākļos tikties un 
pārrunāt problēmas, kā arī padalīties ar paveikto. Apgūt kādu jaunu prasmi un metodi rokdarbus strādājot, vai kūkas cepot.  
Seniori ir apņēmības pilni iesākto turpināt un palīdzēt tiem, kas tikko uzsāk mācības. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 19 
 

12.  
Biedrība “Debašu centrs”  1 000  

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2021 
 
Projekta ietvaros realizēts plašs pasākumu komplekss, kas vērsts uz Liepājas skolu jauniešu iesaistīšanu debašu kustībā, 
neskatoties uz sarežģīto situāciju, kad jaunieši no dažādām skolām nevar tikties klātienē, tika rasts risinājums, kas ļāva 
jauniešiem iesaistīties diskusijās un debatēs. Projekta gaitā tika maksimāli iesaistītas mērķgrupas: skolēni, skolotāji, 
studenti, NVO un sadarbības partneri. 
Tika organizēti  4 tiešsaistes debašu turnīri  - kopīgais dalībnieku skaits - ap 100 
 Izglītojošas diskusijas ar debašu elementiem " Atvērtība ir vērtība ietvaros"- 30. 



 
 
 

 2 semināri un meistarklase skolotājiem  un skolēniem  -  80. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 220 
 

13.  Biedrība “Patvērums ģimenei” 660  

Projekta nosaukums: Dzīves prasmju darbnīca 
 
Biedrības mērķis, īstenojot šo projektu, bija veicināt Liepājas sieviešu, kuras atrodas mazāk aizsargātās situācijās, dzīves 
prasmju (tostarp - nodarbinātības un karjeras vadības prasmju) apguvi caur teorētiskās informācijas sniegšanu un 
praktiskiem prasmju apguves treniņiem, izmantojot neformālās izglītības metodes. Projekta laikā tika īstenota Dzīves 
prasmju programma, kuras laikā dalībnieces teorētiski apguva un praktiski izmēģināja dažādas dzīves prasmes. 
15 projekta dalībnieces ir piedalījušās Dzīves prasmju programmas nodarbībās, vairākas no viņām - arī apguvušas 
programmu pilnībā: ieguvušas teorētiskas zināšanas un praktiski pielietojamas prasmes, kuras ir arī pārbaudījušas dzīvē, 
darbojoties BrīvBodē. Dalībnieces ir veicinājušas savu piemērotību un atbilstību darba tirgum. Piecas projekta dalībnieces 
turpina darboties BrīvBodē un biedrībā "Patvērums ģimenei" pēc projekta noslēguma. 
 
Projektā tiešā veidā iesaistīto cilvēku skaits: 15 
 

14.  
Biedrība "Via Libertas" 1 300 

Projekta nosaukums: HIV. Zināt ir drošāk. 
 
Projekta rezultātā ir tikusi izstrādāta tālākizglītotāju mācību programma, kuru būs iespējams izmantot gan šajā, gan 
turpmākajās plānotajās mācībās. Projekta laikā ir notikusi projekta mācību izglītošanās darbam ar asociatīvajām kārtīm un 
praktiskas metodes darbā ar šo instrumentu tiks nodotas arī tālākizglītotājiem, kuri formālā - organizēta grupu darba veidā - 
un neformālā ceļā nodos tālāk iegūto informāciju un zināšanas par HIV/AIDS profilaksi. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 5 
 

15.  
Biedrība “Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis"” 600  

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
 
Biedrība "VeloRonis" iespēju robežās un uzlabojot infrastruktūru, nodrošina iespēju nodarboties ar ziemas peldēšanu 
atpūtas vietā "Beberliņi" pie piedzīvojumu parka Tarzāns.  



 
 
 

Projekta rezultātā  sezonā piesaistīti vismaz 20 – 30 jauni ziemas peldētāji.  
Projekts palīdzējis nodrošināt ērtāku un komfortablāku ziemas peldēšanu Liepājā Beberliņos un veicināta interesentu 
izglītošana pareizai un efektīvai norūdīšanās procedūrai. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 100 

16.  
LAFA Biedrība "Atštaukas"  3 000  

Projekta nosaukums: Viedam būt un priecāties, mācīties un dalīties! 
 
Atbilstoši projekta iecerei, tika iestudēti un filmēti trīs teatrāli folkloras uzvedumi, katrs atbilstoši savai tēmai - Vasaras 
saulstāvji, Annas jeb Saimnieču diena un Miķeļi. Rezultātā ikvienam skatītājam ir iespēja bezmaksas un neierobežotā 
daudzumā noskatīties iestudējumus, kas vieglā un jautrā formātā piedāvā iepazīt latviešu gadskārtu svētku svinēšanu, 
parašas, ticējumus un citu mutvārdu daiļradi. 
Tika sperts nozīmīgs solis pašas biedrības “Atštaukas” attīstībā, izveidojot interneta piedāvātās plašās iespējas, izveidojot 
facebook lapu un youtube kontu. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 17, ieguvēji no projekta aktivitātēm – 350 
 

17.  
Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” 1 356  

Projekta nosaukums: Liepājas Energoefektivitātes nedēļa 
 
Projekta galvenais mērķis - palielināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un gudru enerģijas resursu 
izmantošanu, ietverot arī tādas tēmas, kā atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas un sabiedrības ilgtspēja. 
Nedēļa tika atklāta ar pasākumu jauniešiem, lai dalībniekus iepazīstinātu ar ilgtspējas principiem. Otrajā dienā eksperti 
diskutēja par to, vai viedie risinājumi mums palīdz ikdienā. Trešajā dienā uzmanība tika veltīta Liepājas uzņēmumiem. 
Savukārt, ceturtajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar katras mājsaimniecības energoefektivitātes ceļvedi un tika 
demonstrēts projekta “Smart Living” interaktīvais rīks. Nedēļu noslēdzām ar tīrs paneļa diskusijām. 
 
Projektā iesaistīto cilvēku skaits: 500 
 

 


