
 
 
 

2022. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti 

 

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

1.  
biedrība “Digitālo inovāciju parks” 2 100  

Projekta nosaukums: Mājaslapu izstrādes apmācības sievietēm, kuru profesionālo darbību ietekmējusi Covid -19 
pandēmija 
 
“Web design kick” apmācību programma četru nedēļu laikā palīdzēs apgūt visu nepieciešamo, lai sievietes ar kreatīvām 
dotībām spētu apgūt mājaslapu izstrādi un uzsākt veiksmīgu mājaslapu izstrādes karjeru. Sievietēm, kuru profesionālo 
darbību ietekmējusi pandēmija, vai kurām ir samazinājušies ienākumi, būs iespēja apgūt mājaslapu izstrādi un 
pārkvalificēties uz digitālu karjeru ar augstu pievienoto vērtību. Informatīvas sesijas, vērtīgas lekcijas un praktiskas 
meistarklases zinošu un pieredzējušu profesionāļu uzraudzībā̄ - pārdomātā̄ programma būs kā atspēriens dalībnieču 
digitālās karjeras sākumam. Papildu apmācībām, plašai sabiedrībai tiks sagatavoti iedvesmas stāsti, kur pārstāvēti 
profesionāļi no Liepājas. 
 

2.  Biedrība “Radi Vidi Pats” 700  

Projekta nosaukums: Zini-domā-iesaisties Liepājā 
 
Projekta mērķis ir ar kvalitatīvi translētām tiešraides diskusijām par Liepājā aktuālām tēmām veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību nozīmīgu jautājumu risināšanā, sekmējot liepājnieku dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekta mērķgrupa ir 
Liepājas iedzīvotāji, kā arī dalībnieki - eksperti, no kuriem daļa būs nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību 
institūciju pārstāvji. 
Projekta laikā tiks organizēta diskusija par Liepājniekiem aktuālām tēmām. Projekta uzdevumi - izvēlēties tēmu, izvērtējot to, 
kas aktualizējies sarunu vakaros, iesniegts Radi Vidi Pats izveidotajā iniciatīvu iesniegšanas platformā vai piereģistrēts 
problēmu reģistrācijas laikos, izveidot anketu, izpētīt tēmu no pieejamiem materiāliem, uzrunāt jomas pārstāvjus un 
ekspertus, straumēt diskusiju augstā kvalitātē Facebook un Youtube platformās, to pēcāk saglabājot iespējai interesentiem 
noskatīties vēlāk jebkurā laikā, pēc diskusijām secinājumus un neatbildētos jautājumus nododam attiecīgo institūciju 
pārstāvjiem, tādējādi stiprinot saikni starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Projekta konkursa līdzfinansējums segs profesionāla 
filmēšanas un straumēšanas procesa nodrošināšanu, kas veicinās vizuālo estētiku un lielāku mērķauditorijas piesaisti.  
 



 
 
 

3.  Biedrība "Debašu centrs" 1 340  

Projekta nosaukums: Stabilitātei un labsajūtai 
 
Debašu centrs darbība ir saistīta ar skolu, ilggadējā pieredze ir pierādījusi: dažādi debašu pasākumi ( debašu turnīri, 
meistarklases, diskusijas, semināri ) ir universāls rīks, kā sadarboties un līdzdarboties jauniešiem no dažādām skolām ( arī 
mazākumtautību), debašu aktivitāšu dalībnieki spēj ieinteresēt skolēnus debatēt un diskutēt par tēmām, par kurām ikdienā 
daudzi pat neaizdomājas. 2022.gada 24.02. ir pilnībā izmainījis mūsu ikdienu un nākotni, tāpēc mēs piedāvājam ar 
debašu aktivitātēm risināt svarīgas šodienas problēmas: 1) mazināt Liepājas jauniešu sašķeltību pēc etniskā principa un 
veicināt sabiedrības saliedētību; 2) attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, kuras šajā politiskajā situācijā ir īpaši svarīgas. 
Debašu pamatmērķi ir: kritiskā un analītiskā domāšana; iecietība un cieņa pret citu uzskatiem, tāpēc šajā gadā galvenais 
uzsvars tiks likts uz diskusijām ar debašu elementiem un radošajām darbnīcām, kurās tiks iesaistīti skolēni no visām 
Liepājas skolām. Jau otro gadu ar Debašu centrs treneru palīdzību tiek apgūts jauns debašu stils (pasaules skolu formāts). 
Šī formāta turnīros ir divu veidu debates - sagatavotās un nesagatavotās, notiek komandu un MIX komandu debates. Šeit 
svarīgākais ir izpratne par sabiedrības vērtībām, par principiem un dažādu institūciju nozīmi mūsdienu pasaulē. Šāda 
formāta debašu pasākumi ļauj reaģēt uz konkrēta brīža aktualitātēm, viena pasākuma laikā jaunieši debatē un diskutē par 
vairākām tēmām. 
 

4.  
Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla" 1 200 

Projekta nosaukums: Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 33 gadu jubilejas pasākums "Svētki Goda 
ģimenēm" 
 
2022. Gada 27.-28. augustā tiks organizēts Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Dēkla" 33 gadu jubilejas pasākums 
"Svētki Goda ģimenēm". Projekta tiešais mērķis ir biedrības ģimeņu interešu aizstāvība un sociālās iekļaušanās 
stiprināšana, nodrošināt un veicināt savstarpējo ģimeņu saliedētību, sadarbību un iesaisti biedrības primāro jomu 
stiprināšanā. Projekta realizācija un virzība sekmēs paaudžu savstarpējo saskarsmi, motivēs un veicinās biedrības Goda 
ģimeņu pieejamību pasākumiem un aktivitātēm, kuras prasa samērā augstus ģimeņu personīgos finanšu līdzekļus. Projekta 
aktivitāšu daudzveidībā dominē ģimenisko vērtību godināšana un veicināšana.  
 
 

5.  
Biedrība "Pirmās palīdzības vienība" 500 

Projekta nosaukums: Silts ēdiens Liepājas iedzīvotājiem 
 



 
 
 

Veicināt Liepājas pilsētas trūcīgo, maznodrošināto, patvēruma meklētāju un krīzes situācijā nonākušo iedzīvotāju iespējas 
uzlabot dzīves kvalitāti. Liepājas pilsētā 2022.gada janvārī bija 2250 trūcīgas un maznodrošinātas personas, no kurām 345 
bija bērni, 1041 persona virs 65 gadiem. Attīstoties kara darbībai Ukrainas teritorijā, Liepājas pilsētā marta sākumā jau bija 
150 patvēruma meklētāji. Lai mazinātu sociālo spriedzi Liepājas pilsētā, kas radusies covid-19, ekonomisko apstākļu, 
patvēruma meklētāju un strauji augošo cenu dēļ, kā rezultātā vēl lielāks skaits pilsētas iedzīvotāju tiks pakļauti nabadzības 
riskam, ir nepieciešams palielināt ēdienu porciju skaitu biedrības zupas virtuvē. Lai ievērotu visas higiēnas prasības un vēl 
Covid – 19 noteiktos ierobežojumus ēdināšanas jomā, ir nepieciešami kompostējamie, vienreizlietojamie trauki. Liepājas 
pilsētas domes līdzfinansējums ir nepieciešams šo trauku iegādei. 
 

6.  
Austras biedrība 1 200 

Projekta nosaukums: Radošās nodarbības Austrasbērnu kopienā 
 
Projekta virsmērķis ir latviešu dziesminieku kopienas veicināšana un attīstība Liepājā. 
Projekta mērķi ir: 1) turpināt A.Pumpures radošo darbu, sabiedrību iesaistot radošās aktivitātēs – ikvienam sniedzot iespēju 
apgūt ģitārspēles pamatus un dziedāšanu; 2) sniegt iespēju ikvienam liepājniekam, ikvienam interesentam iekļauties 
Austrasbērnu kopienā, kas nozīmē ne tikai iegūt neformālo izglītību mūzikā, bet arī plašu draugu loku un dalību koncertos 
un festivālos visā Latvijā; 3) aicināt uz nodarbībām radošus cilvēkus, kuri ģitārspēli jau apguvuši un, iespējams, paši rada 
savu mūziku, un pašlaik meklē domubiedrus kopīgai muzicēšanai; Projekta mērķi tiks īstenoti, veicot šādus uzdevumus:     
1) piesaistīt jaunus dalībniekus Austrasbērnu kopienai, veicot marketinga aktivitātes; 2) nodrošināt regulāras iknedēļas 
nodarbības, sākot ar 21. aprīli līdz gada beigām; 3) iesaistīt jaunos dalībniekus koncertos un radošajās aktivitātēs ārpus 
iknedēļas nodarbībām; 4) izvērtēt projektu un iesniegt atskaites. Atbalsts no pašvaldības veicinātu nodarbību vadītāju 
motivāciju, kā arī palīdzētu nodrošināt veiksmīgu nodarbību reklāmu un auditorijas piesaisti.  
 

7.  
Biedrība “Green Tech HUB” 2 200 

Projekta nosaukums: NVO Izaugsmes Inkubators 
 
NVO izaugsmes inkubatora mērķis ir veicināt pašpietiekamas sabiedrības veidošanos, sekmēt esošo līderu (nevalstisko 
organizāciju veidotāju un vadītāju) pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu, veicināt jaunu 
līderu veidošanos, kā arī nodrošināt pilsoniskās sabiedrības attīstību iekļaujoties starptautisku iniciatīvu realizēšanā. NVO 
izaugsmes inkubators nodrošinās Liepājas nevalstisko organizāciju iesaisti, strauju attīstību un sabiedrības ietekmes jaudas 
kāpināšanu. NVO izaugsme iespējama nodrošinot to veidotāju un vadītāju ambīciju kāpināšanu, prasmju pilnveidošanu, 
spēju palielināšanu. Tieši uz izaugsmi vērsti NVO ir NVO izaugsmes inkubatora mērķa grupa. Tam tiks organizēta 
pieteikšanā un atlase, iesaistot NVO ar straujas attīstības interesi. Tā kā NVO ir sabiedrības iesaistes organizācijas ar 
biedriem, dibinātājiem, sadarbības partneriem un grupām, tad veicinot NVO izaugsmi (primārā mērķa grupa), tiek 



 
 
 

nodrošināta vismaz par kārtu plašākas sekundārās mērķa grupas ietekme. Tādējādi NVO vadītāji un veidotāji kļūst par 
Pārmaiņu vēstnešiem jeb "Change Makers".  
 

8.  
Nodibinājums "Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai" 600 

Projekta nosaukums: Skolēnu tautas mūzikas instrumentu orķestris - muzicē mieram un mūsu vienotībai 
 
Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai, lai nodrošinātu kultūras norišu kvalitāti, daudzveidību un 
tradicionālās kultūras attīstību Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā, atbalsta Liepājas 7. vidusskolas tautas instrumentu orķestra 
darbību. Nodibinājums sadarbībā ar orķestri plāno organizēt aktivitātes, kuras nodrošinās kultūras mantojuma saglabāšanu 
un popularizēšanu, veicinās sabiedrības saliedētību, savstarpējo dialogu un informācijas apmaiņu, vienotību: nodibinājums 
plāno iesaistīties orķestra darbības nodrošināšanas pasākumos, kurus 
orķestris pats nevar īstenot; informēs sabiedrību, izmantojot tiešsaistes rīkus un sociālos medijus par tautas instrumentu 
orķestra darbību; organizēs tautas instrumentu orķestra vasaras uzstāšanās - zib akcijas Liepājā (Laumas mikrorajonā). 
 

9.  
Biedrība “SK Atvars” 1 230 

Projekta nosaukums: Drošībai un saliedētībai! 
 
Biedrības “SK Atvars” moto ir par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Katru gadu palielinās aktīvo Liepājas pilsētas iedzīvotāju 
vēlme trenēties laivošanā un vēlme nodarboties ar laivošanas tūrismu pa Latvijas upēm. Ņemot vērā, pandēmijas ietekmi un 
notikumus pasaulē sakarā ar pandēmiju un izvērsto karadarbību, lai uzlabotu biedrības biedru un mūsu biedrības slalomistu 
psihoemocionālo stāvokli, biedrība “SK Atvars” ar projektu "Drošībai un saliedētībai!, organizēs izbraukuma saliedēšanas 
pasākumu un meistarklases apmācības, piesaistot augstākas, kvalificētākas meistarklases speciālistus. Apmācībās 
paredzētas glābšanas drošības apmācības straujā ūdenī un arī saliedētības pasākums ar izdzīvošanas prasmju elementu 
apmācību ar mērķi atgūti emocionālo spēku, izaicināt sevi, atpūsties dabā un apgūt izdzīvošanas iemaņas un prasmes. 
Pieredzējuši instruktori gādās par dalībnieku drošību, kā arī iedrošinās un atbalstīs dalībniekus sasniegt iepriekš minētos 
mērķus un iegūt unikālu dzīves pieredzi. 
 

10.  
Karostas glābšanas biedrība 2 500 

Projekta nosaukums: Noslēpumu sala REDANS 
 
Projekta ietvaros paredzēts, ka Karostas iedzīvotāji saviem spēkiem izveidos atpūtas kompleksu Redanā, kas nākotnē 
kalpos kā vieta, kur saturīgi un interesanti atpūsties un vienlaikus būs par pamatu jaunam piedāvājumam ģimenēm ar 



 
 
 

bērniem, kā arī skolēnu un pieaugušo grupām. Redanā tiks uzstādīti vairāki brīvdabas atrakciju elementi, kurus varēs brīvi 
izmantot jebkurš iedzīvotājs jebkurā laikā. Vienlaikus uz šo elementu bāzes tiks izveidota izklaidējoša, bet reizē izzinoša 
un izglītojoša spēle "Noslēpumu sala REDANS". Spēles ideja - ar dažādu neparastu uzdevumu palīdzību iepazīt Redana 
pussalu. Spēles laikā notiks lugas iestudēšana, orientēšanās, atjautības pārbaude, grupas saliedēšanas uzdevumi, jaunu 
zināšanu apgūšana. Spēli vadīs instruktori un tā tiks piedāvāta nelielām grupām vai ģimenēm. Lielākas grupas tiks sadalītas 
daļās. Rezultātā, iesaistoties vietējai kopienai, tiks izveidota labiekārtota vide ar spēles elementiem, ko varēs izmantot 
visplašākā mērķauditorija, kā arī papildus izveidotajiem stacionārajiem objektiem tiks radīts jauns instruktoru vadīts 
piedāvājums dažādām lielākām vai mazākām grupām. 
 

11.  
Biedrība “Vārtāja” 700 

Projekta nosaukums: Neformālās izglītības kursi vecākiem "Gatavs skolai" 
 
Neformālās izglītības kursi vecākiem “Gatavs skolai” noris 3 posmos, paredzot, ka katrs no mācību posmiem ilgst 4 stundas. 
Kursu laikā vecāki gūst ieskatu montessori pedagoģijā, praktiski līdzdarbojas demonstrējumos, izgatavo savus materiālus, 
lai gūtu spēju darboties mājas vidē. Pirmajā tikšanās reizē vecāki apgūst montessori pedagoģijas valodas demonstrējumus, 
otrā kursu tikšanās reizē apgūst matemātikas demonstrējumus, trešajā tikšanās reizē apgūst montessori pedagoģijas dabas 
zinības. Projektā paredzēts dot iespēju apmeklēt kursus 25 ģimenēm katrā posmā, kuras var pārstāvēt viens vai abi 
vecāki/audžu vecāki, vecvecāki. Kursi paredzēti klātienē. Gadījumā, ja valstī izsludināta ārkārtas situācija, kursu norise 
notiek interneta vietnē. Nepieciešamais finansējums – kalpo kā zināšanu atbalsts un stimuls palīdzības sniegšanā savam 
bērnam, apgūstot praktiskus vingrinājumus, kas palīdz sagatavot bērnu skolai. Vecāku nodarbinātības dēļ un finansiālu 
apstākļu dēļ, ne vienmēr ir iespējams ar bērnu apmeklēt izglītojošas nodarbības, savukārt, pirmskolas izglītības 
iestāžu lielo grupu dēļ, bērni ne vienmēr ir vienādi labi sagatavoti un apguvuši mācību prasmes. Pietrūkst 
individuāla pieeja katra bērna spēju papildināšanai. 
 

12.  
Biedrība “Radošais psiholoģijas centrs Ģimenei”  2 800  

Projekta nosaukums: Iepazīsti savu bērnu audzinot 
 
Biedrība projekta ietvaros piedāvās 25 informatīvas nodarbības pirmsskolas un pusaudžu vecākiem par bērnu un jauniešu 
garīgo veselību. Vecākiem tiks piedāvāta apmācības programma "Bērnu emocionālā audzināšana", kuras mērķis ir palīdzēt 
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās 
attiecības, palīdzētu vecākiem labāk saprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzētu mainīt bērnu uzvedību. Kā 
rāda pagājušā gada pieredze, tad par programmu "Bērnu emocionālā audzināšana" ir izrādījuši interesi pirmsskolas bērnu 
vecāki, aizbildņi un audžuģimenes, kuras audzina bērnus pirmsskolas vecumā, tamdēļ biedrība vēlas piedāvāt 9 nodarbību 



 
 
 

programmu 15 vecākiem. Savukārt otra programma, kura Latvijā pazīstama kā "Ceļvedis audzinot pusaudzi, bet mūsu 
projektā -vecāku efektivitātes kurss P.E.T "Kā attīstīt bērnos atbildības sajūtu" domāta pusaudžu vecākiem. Tās mērķi: 
Mācītu vecākus filozofijai un komunikācijas prasmēm, kas palīdz uzlabot viņu attiecības ar bērniem. 
Programma arī paredzēta divām grupām, astoņas nodarbības ģimenēm, kuras audzina pusaudzi, tai skaitā arī aizbildņi un 
audžuģimenes. 
 

13.  Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība 1 330 

Projekta nosaukums: Uzzini. Apskati. Izproti. 
 
Projekta mērķis ir sekmēt nedzirdīgo kopienas aktivitāti un iedzīvotāju brīvprātīgo sabiedrisko iniciatīvu pilnveidi Liepājā, 
nodrošinot aktīvu 25 dzirdes invalīdu t. sk. cilvēku ar dzirdes traucējumu dzīvojošo Liepājā līdzdalību kultūras un veselības 
veicinošās kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, tādējādi veicinot to ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
paaugstināšanu un iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē Liepājā. Projekta mērķi un aktivitātes noteica pastāvošais pieprasījums 
pēc kvalitatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, sadarbība ar citām biedrības organizācijām. Mērķa sasniegšanai tiek 
organizētas vairākas aktivitātes: Tīklošanās pasākums – pieredzes un labās prakses apmaiņa; Informatīvi izglītojošo lekciju 
cikls; Informatīvās kampaņas. 
 

14.  
Biedrība "ASTE. Art, Science, Technology, Education" 2 200 

Projekta nosaukums: Digitālā galerija ART+ 
 
2021. gadā biedrība radīja papildinātās realitātes platformu ART+, kurā apskatāmi darbi mobilā aplikācijā (apskatāmi 17 
objekti papildinātā realitātē Liepājā) un tīkla platformā (lai paplašinātu mērķauditoriju, veidota arī galerija tīkla pārlūkā, kas 
pieejama ikvienam, neatkarīgi no atrašanās vietas). ART+ plānots attīstīt kā digitālās mākslas galeriju, kurā tiks aicināti 
izstādīties audiovizuālie un mediju mākslinieki. Galerija – vieta, kurā publika zina, ka jebkurā brīdī var doties un apskatīt 
jaunus darbus; mākslinieki zina, ka var pieteikties un izstādīt darbus. ART+ būs pirmā īstā digitālā galerija Latvijā, kurā 
apskatāmi mākslas objekti, nevis tikai darbu bildes un dokumentācijas. Digitāliem māksliniekiem, īpaši jaunajiem 
māksliniekiem, ir ļoti ierobežotas iespējas piedalīties izstādēs, un tuvākā nākotnē nav paredzams, ka situācija mainīsies. 
Projekta mērķis ir realizēt digitālās mākslas galerijas ART+ attīstību, kūrēt un izstādīt vismaz 20 jaunus mākslas darbus. 
Uzdevumi: kuratoru vadībā veidot 2 izstādes, izstādēs aicināt piedalīties lielu skaitu Liepājā bāzēto digitālo mākslinieku, 
realizēt reklāmas kampaņu, lai sasniegtu plašu auditoriju. Mērķauditorija: audiovizuālie un 3D mākslinieki, kas radīs darbus, 
skatītāji – liepājnieki un pilsētas viesi (mobilā aplikācija, kurā izstādīti papildinātās realitātes objekti Liepājā), plaša 
starptautiska auditorija (ART+ pārlūka versija, kas pieejama ikvienam ar interneta pieslēgumu). 
 



 
 
 

15.  
Liepājas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība 1 500  

Projekta nosaukums: Kopā darot, spēks jo lielāks 
 
Mums šogad nav lielu mērķu, jo lielus mērķus var realizēt - VESELS, STIPRS, par sevi PĀRLIECINĀTS cilvēks, kādi mēs 
šobrīd neesam. Tādēļ mūsu aktivitātes ir vērstas, lai uzlabotu gaisotni mūsu nelielajā šūniņā, kas arī ir daļa no Liepājas. 
Rīkosim darbnīcas: floristiku, mezglu darbnīcu un keramiku. Dziedāsim ansamblī , lai izvēdinātu plaušas, jo dziesmā ir 
spēks. Organizēsim lekcijas par aktuālām tēmām - uzturs, fizioterapija, sirds un asinsvadu slimības. Mācīsimies būt veseli. 
Jo šīs tēmas noteikti ir aktuālas ne tikai mūsu biedrību biedriem. Izkustēsimies un brauksim ekskursijās, apskatīsim jaunas 
vietas, paplašināsim savu redzes loku, būsim aktīvi. Kā jau katru gadu godināsim savus jubilārus viņu lielajās dzīves 
jubilejās, jo tā ir skaista tradīcija Nosvinēsim savu 20 gadu jubileju sportojot, esot kopā un darbojoties. Jo kopā darot, spēks 
jo lielāks. 
 

16.  
Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" 3 000  

Projekta nosaukums: Change yourself - Mainīt sevi II 
 
Projekts nodrošinās biedrības regulāro darbību LJV centrā, piesaistot ESK veicējus. Nodrošinot bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, un viņu ideju realizēšanu. Mērķis: Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem 
un jauniešiem skolas vasaras brīvlaikā. Dot iespēju jauniešiem realizēt savas idejas. Veicināt skolu klašu saliedētību, labāku 
rezultātu sasniegšanā. Projekts norisināsies no maija līdz oktobrim. Projekta ietvaros tiks realizētas jauniešu neformālās 
izglītības apmācības un bērnu un pusaudžu brīvā laika pavadīšanas ārpus telpu, neformālās izglītības aktivitātes 11 nedēļu 
garumā. Tās vadīs 12 līderi un 24 ESK veicēji no dažādām valstīm. Komandu veidošanas nodarbības skolas klašu grupām, 
septembrī, kurās piedalīsies 26 klašu grupas. Projektā tiks iesaistīti bērni un jaunieši – biedrības biedri un ikviens interesents 
no Liepājas, kā arī viņu ģimenes, un ukraiņu kara bēgļi. Iespēja tiks dota arī tiem bērniem, kuru ģimenes ir devušās 
strādāt uz ārzemēm, bet vasarā ierodas Liepājā atvaļinājumā. Iepriekšējo vasaru projekti veicināja jauniešu nodarbinātību, 
profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas, piedāvājot apmācības par sevis pasniegšanu darba tirgū, kā arī 
nodrošinot ESK veicējiem ēnošanas prakses iespējas, sevis izvēlētajās jomās, Liepājas iestādēs. Šo iespēju piedāvāsim arī 
vietējiem brīvprātīgajiem. 
Līdzfinansējums nepieciešams papildus aktivitāšu nodrošināšanai citā lielākā projektā. 
 

17.  
Biedrība “Ideju labirints” 1 200  

Projekta nosaukums: Senioru Universitāte Liepājā 
 



 
 
 

Projekta "Senioru Universitāte Liepājā" mērķis ir nodrošināt neformālās izglītības pieejamību apmācāmajiem, īpaši vecumā 
grupā 55 plus un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētā. Izmantojot 20.gadsimta 70-tajos gados radošos 
neformālās izglītības kustība, kuras mērķis ir nodrošināt izglītības pieejamību apmācamajiem, īpaši vecumā grupā 55 un 
vairāk. Šo kustību sauc par Atvērto universitāti, Trešās paaudzes universitāti un Brīvā laika universitāti. 
Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot apmācāmo grupu, kuri vēlas lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iemācīties jaunas, 
noderīgas prasmes. Plānojam, ka projekts varētu būt lielisks aizsākums Senioru Universitātes darbībai Liepājā arī turpmāk 
 

18.  
Biedrība “Tabitas sirds” Liepājas nodaļa 3 000  

Projekta nosaukums: Humānās palīdzības un informatīvais atbalsts Ukrainas bēgļiem Liepājā 
 
Šajā sarežģītajā laikā biedrība "Tabitas sirds" sniedz atbalstu Ukrainas kara bēgļiem. Biedrība vajadzības gadījumā 
nodrošina pirmo, pašu nepieciešamāko atbalstu, lai bēgļi varētu šeit uzturēties pirmajā laikā. Bēgļi var saņemt drēbes, gultas 
veļu, sadzīves priekšmetus, bērniem auto sēdeklīšus un bērnu pārtiku. Gultas veļa tiek iegādāta par saziedotajiem 
līdzekļiem. Savukārt, lai varētu atrast darbu un saņemtu kādu palīdzību pašvaldības sociālajā dienestā, bēgļiem tiek sniegta 
vispusīga informācija, sagatavoti informatīvie materiāli un apkopota informācija par pagaidu dzīvesvietas iespējām bēgļiem. 
Biedrība ir sadarbības partneris Liepājas pilsētai. Tieši tādēļ Liepājā tika izveidota biedrības struktūrvienība Imantas ielā 7, 
kur Liepājā esošie bēgļi visu palīdzību un informāciju var saņemt vienuviet. 
 

 


