
 
 
 

2020. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti 

 

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

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

Piešķirtais 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1.  
SK "Atvars" 4 180 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 tiks 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. 
 

2.  
Latvijas kaulu,  locītavu un saistaudu slimnieku biedrība 

 
4925.85
  

1 500  

Projekta nosaukums: Pilnvērtīgu dzīvi katram 
 
Liepājas nodaļas biedriem tiks noorganizētas 2 izglītojošas lekcijas, nodarbības floristikā, adīšanā, tiks atzīmēti gadskārtu 
svētki un vientuļo biedrības biedru aprūpe. Biedri piedalīsies nūjošanas sacensībās. Tiks noorganizēta ekskursija uz 
Likteņdārzu. Projekta mērķgrupa ir 130 biedrības biedri. 
 

3.  
Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" 5 368.80  1 400  

Projekta nosaukums: Informācija. Radošums. Sabiedrība. 
 
Projekta mērķis ir veicināt sociālā integrācijas procesa attīstību starp dzirdīgiem un nedzirdīgiem Liepājas iedzīvotājiem caur 
brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, nodrošinot informatīvo atbalstu 
nedzirdīgiem cilvēkiem. Mērķis tiks īstenots organizējot radošās darbnīcas, piedaloties Latvijas Nedzirdīgo savienības 



 
 
 

organizētajās aktivitātēs, nodrošinot informācijas pieejamību tulkojot aktuālo informāciju www.liepaja.lv mājas lapā. Projekta 
mērķgrupa 100 nedzirdīgie un dzirdīgie Liepājas iedzīvotāji. 
 

4.  
Baringtons K2 1 925  600  

Projekta nosaukums: Fiziskās aktivitātes un radošās darbnīcas jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
 
Jauniešiem no VSAC „Kurzeme” Liepājas filiāles reizi nedēļā tiks nodrošināta iespēja apmeklēt CF (Crossfit) Liepāja sporta 
zāli, piedaloties CF Junior programmā – šī programma ir pamats jauniešu turpmākai attīstībai, palīdzot kļūt par fiziski 
aktīvākiem cilvēkiem. Papildu fiziskajām nodarbībām tiks organizētas radoši izglītojošas ekskursijas/darbnīcas. Projekta 
mērķgrupa ir 12 jaunieši ar īpašām vajadzībām, kā arī citi CF zāles apmeklētāji - Junioru grupa, brīvprātīgie jaunieši no 
biedrības “Baringtons K2” un ģimenes centra Miera Osta, tādējādi kopīgais mērķauditorijas skaits sniedzas vairākos 
desmitos.  
 

5.  
Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" 66 588.10  2 995  

Projekta nosaukums: Pārmaini sevi! 
 
Mērķis: Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem skolas brīvlaikos, kā arī nodrošināt 
regulāras aktivitātes jauniešiem un dot iespēju viņiem realizēt savas idejas, kā arī veicināt komandu veidošanos nodarbībās 
skolas klašu grupām. Projekta ietvaros tiks realizētas jauniešu neformālās izglītības apmācības, bērnu un pusaudžu brīvā 
laika pavadīšanas ārpus telpām, neformālās izglītības aktivitātes 11 nedēļu garumā, brīvprātīgā darba veicējiem tiks 
nodrošinātas vērošanas prakses iespējas, sevis izvēlētajās profesijās Liepājas iestādēs un uzņēmumos. Tiešie ieguvēji būs 
330 bērni un pusaudži vecumā no 6 līdz 13 gadiem, 26 skolu klašu grupas, 33 vietējie jaunieši, kuri organizēs un vadīs 
nodarbības, 15 jaunie līderi, kuri darbosies savu ideju realizēšanas grupā, 24 EBD veicēji. 
 

6.  
Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds 8 170  2 500  

Projekta nosaukums: Rūķi Adatiņš un Tabletīte ārstē slimnīcas Bērnu nodaļā 
 
Liepājas Reģionālās slimnīcas Vispārējā bērnu slimību nodaļā regulāri tiks īstenotas atbalstošas, uzmundrinošas un pozitīvu 
emociju veicinošas aktivitātes gan bērniem, kas ārstējas slimnīcā, gan viņu vecākiem un medicīnas personālam. Tiks 
nodrošināta atbilstošu speciālistu piesaiste, kas izprot bērnu psiholoģisko stāvokli, viņiem ārstējoties slimnīcā, un spēj rast 
individuālu un pareizu pieeju katram no tiem. 7 mēnešu laikā atbalsta speciālisti bērnu nodaļā veiks 60 vizītes, atbalstot 
~1000 bērnu,  viņu tuviniekus un  slimnīcas medicīnas personālu. 2020.g. decembrī atbalsta speciālisti piedalīsies 
Ziemassvētku pasākumos, kā arī apmeklēs bērnus citās svētku dienās. 



 
 
 

7.  
Liepājas pensionāru biedrība 3 984  750  

Projekta nosaukums: Redzamais "Rietumvējš" 
 
Projekta mērķis ir deju kopas „Rietumvējš” dalībnieku vizuālā noformējuma nodrošināšana un dalība aktivitātēs, tādējādi 
veicinot senioru aktivitāti, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Līdzfinansējums ir nepieciešams lai 16 dalībniecēm 
uzšūtu jaunus tērpus, un viņas piedalītos izbraukuma pasākumos. 
 

8.  
Biedrība "Iespēju ceļš" 4 263.08  830  

Projekta nosaukums: Izmantosim laiku un iespēju kļūt aktīviem 
 
Projekta ietvaros cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem tiks nodrošinātas dažāda veida aktivitātes - pozitīvu emociju un 
veselību veicinošs pārgājiens gar jūru un izzinoša ekskursija uz Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu un Latvijas Okupācijas 
muzeju. Projekta mērķgrupa ir 77 cilvēki ar invaliditāti un seniori. 
 

9.  
Labdarības Fonds Labāka Dzīve 3 741  800  

Projekta nosaukums: Mēs par pusaudžiem! 
 
Projekta mērķis ir paplašināt iespēju Liepājas pusaudžiem saturīgi pavadīt laiku vasarā un sniegt izglītojošu atbalstu 
problemātisku pusaudžu vecākiem. Līdzfinansējums tiek piešķirts organizācijas darbinieku un pusaudžu vecāku apmācībai, 
kā arī, lai noorganizētu 3 ārpus telpu neformālās izglītības pasākumus 20 pusaudžiem un viņu vecākiem. 
 

10.  
Zelta rudens 755  400  

Projekta nosaukums: Būsim veseli un priecīgi 
 
Seniori ir ieplānojuši iepazīt Ventspils vēsturiskās vietas, dalīties pieredzē ar pensionēto skolotāju aktivitātēm mūsu pilsētā, 
uzzināt par pensionētiem pedagogiem veltītiem pasākumiem Ventspilī. Paredzēta tikšanās ar Ventspils pensionāru biedrību. 
Līdzfinansējums piešķirts ceļa izdevumu segšanai. 
 
 
 
 



 
 
 

11.  
Biedrība Latviešu strēlnieku apvienība Liepājas nodaļa 4 135  1 200  

Projekta nosaukums: Brīvie vēji 
 
Tiks organizēta “Kurzemes cietokšņa” izpētes ekspedīcija ar mērķi apzināt un saglabāt Otrā pasaules kara laika atstātās 
liecības gar Bārtas upes krastu un sakopt tās. Tādējādi tiks saglabātas dokumentālas liecības par "Kurzemes cietokšņa" 
vēsturi. 
 
Tiks noorganizēta Lāčplēša balvas izcīņa un “Bermontiāde Redānā” - Liepājas atbrīvošanas no Bermonta vienībām 
1919.gadā cīņu rekonstrukcijas pasākums. Projekta ideja ir brīvā laika pavadīšanas dažādošana. Mērķgrupa ir LSA biedri, 
jaunsargi, skolu jaunatne, zemessargi un pārstāvji no Dienvidkurzemes mežniecības – vairāk nekā 250 cilvēki. 
 

12.  
Liepājas baltkrievu kopiena "Mara" 8 344  2 700  

Projekta nosaukums: Baltkrievija - Latvija, pretī viens otram 7 
 
Projekta mērķis ir veicināt nacionālpatriotiskas jūtas pret savu dzimteni, kā dzimšanas vietu, dzīves vietu un savu ģimeni, ar 
cieņu izturēties pret savu etnisko dzimteni, veicināt toleranci pret dažādu tautību cilvēkiem, kā arī piedāvāt jauniešiem 
lietderīgi un atraktīvi pavadīt brīvo laiku un gūt pamatiemaņas profesionālajā darbībā. 
 
Projekta gaitā tiks pētītas Latvijas un Baltkrievijas kopīgās vērtības, noorganizēti labdarības pasākumi, jaunieši viesosies 
starptautiskajā nometnē "Be - La - Russ", iepazīsies ar gida profesiju pašiem izstrādājot jaunus maršrutus pilsētvidē, kā arī 
jauniešiem būs iespēja pašiem piedalīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā. 
Projektā piedalīsies  40 dažādu tautību jaunieši un 20 pieaugušie. 
 

13.  
Liepājas Diabēta biedrība 2 253.01  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. 
 
 
 



 
 
 

14.  
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība "Estere" 1 000.60  500  

Projekta nosaukums: Atbalsts audžuģimeņu kustībai 
 
Mērķis ir pēc iespējas atveseļot dažādās vardarbībās cietušos bērnus un jauniešus, celt pašvērtējumu, radīt piederības 
sajūtu Valstij un sabiedrībai, sagatavot  patstāvīgai dzīvei, jo ar tām zināšanām kas tiek apgūtas sociālajās zinībās skolā, 
nepietiek. Tiks uzaicināti speciālisti, kuri spēj aizraut, pārliecināt un iedrošināt, un iedvesmot, lai nostiprinātu dzīves dziņu un 
spēku. Nodarbību ciklā piedalīsies 20 jaunieši un viņu audžuvecāki. 
 

15.  
Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla" 3 607  1 330  

Projekta nosaukums: Stipra ģimene - Latvijas lepnums un spēks 
 
Projekta dalībnieki apmeklēs Rīgas Starptautiskās Laikmetīgās mākslas biennāles  izstādi un piedalīties izglītojošā 
ekskursijā  kinopilsētā Cinevillā. Izbraucienā piedalīsies apmēram 50 bērni, vecāki, vecvecāki. 
 

16.  
Debašu centrs 4 225  2 145  

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2020 
 
Tiks organizēti vietējie un starptautiskie debašu turnīri, skolēnu un skolotāju apmācības, kā arī liepājnieki piedalīsies 
starptautiskajos debašu turnīros ārpus Latvijas robežām. 
 

17.  
Radošais psiholoģijas centrs ģimenei 4011.80  2 400  

Projekta nosaukums: Drošiem vecākiem, laimīgi bērni - 2 
 
Projekta mērķis -  Stiprināt vecāku kompetences agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, veicinātu vecāku un 
pirmsskolas pedagogu alianses veidošanu, lai preventīvi novērstu iespējamās attīstības un uzvedības problēmas 
pirmsskolas izglītības iestādē. 
 
Tiks organizētas 18 stundu izglītojošas un praktiskas nodarbības vecākiem, 24 stundu izglītojoši semināri pedagogiem, 24 
stundu kopīgi praktiski semināri vecākiem un pedagogiem, 24 stundu atbalsta grupas nodarbības pirmsskolas pedagogiem. 
Projektā piedalīsies 100 vecāki un 30 pirmsskolas pedagogi. 
 



 
 
 

18.  
Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis" 3532.16  1 600  

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
 
Mērķis: popularizēt ziemas peldēšanu, norūdīšanos un aktīva dzīvesveida kustību Liepājā, pulcinot vienuviet ziemas 
peldēšanas interesentus, nodrošinot visu nepieciešamo infrastruktūru, lai varētu komfortabli un droši nodarboties ar ziemas 
peldēšanu. Līdzfinansējums piešķirts aprīkojuma iegādei bezmaksas koptreniņu un koppelžu nodrošināšanai ilgtermiņā, kā 
arī sacensību organizēšanai. 
 

 


