
 
 
 

2021. gada Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti 

 

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

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

Piešķirtais 
līdzfinansējums 
(EUR)  

1.  
Karostas Glābšanas biedrība 5 350 3 000  

Projekta nosaukums: Ārtelpas vēstures nodarbības Redanā 
 
Projekta mērķis ir ar izglītojošu vēstures nodarbību palīdzību piedāvāt brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes 
uzlabošanas iespējas Karostā, kā arī nodrošināt vidi neformālai izglītībai, kultūras un atpūtas pasākumiem. Tiks izveidots 
nepieciešamais aprīkojums un organizētas regulāras ārtelpas vēstures nodarbības Redanā, kur notikušas svarīgākās cīņas 
pret bermontiešiem Liepājā. Brīvdabas nodarbības ir realizējamas jebkādos epidemioloģiskajos apstākļos, savukārt 
izgatavotais aprīkojums būs ilgtspējīgs ieguldījums sociāli aktīvas sabiedrības veidošanā, jo to varēs izmantot citas NVO vai 
citi gribētāji. Projekta ietvaros notiks 3 publiskas vēstures nodarbības, viena no tām krievu valodā un viena nodarbība 
ģimenēm ar bērniem sadarbībā ar projekta partneri - biedrību "Cietokšņa kopiena", kā arī vēstures nodarbības pēc 
pieprasījuma dažādām grupām.  
 

2.  
Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā biedrība 

 
4 915,20
  

1 890  

Projekta nosaukums: Informācijas izpratne un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē 
 
Projekta mērķis ir veicināt nedzirdīgu cilvēku integrāciju Liepājas pilsētā un sekmēt to informētību, izpratni un līdzdalību 
savas Liepājas pilsētas un nedzirdīgo kopienas sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot to uztverei un komunikācijas īpatnībām 
adaptētu informāciju pieejamā veidā – latviešu zīmju valodā, tādējādi paaugstinot un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. 
Tiks sagatavotas video ziņas latviešu zīmju valodā par notikumiem un aktualitātēm Liepājas pilsētā un 
sabiedrībā. Video ziņas tiks publicētas Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv, LNS mājaslapā www.lns.lv un 
LNS Liepājas RB sociālajā profilā facebookā. Savukārt izglītojošo lekciju ciklā tiks organizētas lekcijas juridiskajā un 
medicīniskajā jomās, piesaistot kvalificētus speciālistus. 
 



 
 
 

3.  
Biedrība "SK “Atvars”" 4 851,43  2 500  

Projekta nosaukums: Stabilitātei un labsajūtai 
 
Projekta mērķis ir izveidotu pieejamu vidi laivošanas pamatprasmju iegūšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, kuri pirms 
tūrisma laivošanas sezonas uzsākšanas, varētu sekmīgi apgūt laivošanas prasmes un pamatus kā arī drošību uz ūdens. 
Projekta ietvaros jūlijā mēnesī, visas dienas garumā tiks noorganizēts ģimenes dienas pasākumu Zvejnieku alejas kanālā, 
piedāvājot Liepājas pilsētas iedzīvotājiem un iedzīvotājiem ar dažādām garīga rakstura slimībām un īpašām vajadzībām 
izmēģināt un mācīties laivot ar dažādu veidu sacensību un tūrisma laivām, arī citiem laivošanas līdzekļiem un to 
aprīkojumiem, uzlabojot, attīstot un /vai trenējot ķermeņa kustības līdzsvaru. 
 

4.  
Biedrības “Latviešu strēlnieku apvienība” Liepājas nodaļa 5 030  1 500 

Projekta nosaukums: Mainīgie vēji 
 
Lai veicinātu jauniešu ieinteresētību par vēstures notikumiem, biedrība „Latviešu strēlnieku apvienība” turpinās jaunatnes 
patriotisko audzināšanu, sadarbojoties ar Liepājas skolu jaunatni un jaunsargiem. 2021. gadā turpināsim pērnajā gadā 
aizsākto projekta "Brīvie vēji" Kurzemes cietokšņa izpēti un iespējamās tūristu takas veidošanu, organizējot 
sakopšanas talkas. 
Augustā plānojam LSA senioru sporta aktivitātes /pēc atsevišķa plāna/ brīvā dabā, sadarbībā ar pārējo nodaļu aktīvistiem. 
Novembrī - Lāčplēša balvas izcīņa un Bermontiāde, piedaloties skolu jaunatnei un jaunsargiem. 
 

5.  
Biedrība "Digitālo inovāciju parks" 8 420  2 000 

Projekta nosaukums: Digitālā biznesa apmācības sievietēm, kuru profesionālo darbību ietekmējusi 
Covid -19 pandēmija 
 
Digital kick" intensīvā apmācību programma četru nedēļu laikā palīdzēs sasniegt sapni - radīt savu uzņēmumu digitālajā 
vidē. No 5. līdz 30. aprīlim 70 Liepājas un Latvijas sievietēm, kas pandēmijas ietekmē šobrīd ir bez pastāvīgas darba vietas, 
būs iespēja savu hobiju vai aizraušanos attīstīt no idejas līdz digitālajam biznesam. Informatīvas sesijas, vērtīgas lekcijas un 
praktiskas meistarklases zinošu un pieredzējušu profesionāļu uzraudzībā - pārdomātā programma būs kā atspēriens 
dalībnieču digitālās karjeras sākumam. Papildu apmācībām tiks sagatavoti iedvesmas stāsti, kur pārstāvēta arī Liepāja “The 
Place sporta studijas digitalizācijas veiksmes stāsts”, kur tiks stāstīts kā sporta studija pielāgojas attālinātai biznesa vadībai 
un nodarbību organizēšanai. 
 



 
 
 

6.  
Biedrība: “Deju studija “EXTRA”” 4 304,46  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.  
 

7.  
Biedrība “Piparmētra” 3 816,36 2 396 

Projekta nosaukums: Radošās darbnīcas brīvā dabā - Ietvert jūru mirklī 
 
Liepājniekiem tiek piedāvāta iespēja ne tikai vērot jūru, bet šo neaizmirstamo mirkli attēlot radoši – māla traukā, zīmējumā 
vai rotā. Projektu raksturo – radošums, profesionalitāte, līdzdalība, iespēja un izaicinājums. Radošās darbnīcas brīvā dabā 
pie jūras visiem, neatkarīgi vai kāds to darīs pirmo reizi, jeb ir ar pieredzi, neatkarīgi no vecuma - pavisam jauns, jaunietis 
vai dzīvespriecīgs seniors. Darbnīcās varēs piedalīties individuāli, vai kopā ar ģimeni, draugiem vai paziņām. Projekta 
mērķis ir veidot vidi radošām izpausmēm ik vienam liepājniekam, tādējādi iepazīt jaunas iespējas, veicināt pozitīvas 
emocijas un mazināt šobrīd pastāvošo psiholoģisko spriedzi. 
Māla, gleznošanas un ziedu dekoru veidošanas darbnīcas notiks Karostā, pie Ziemeļu mola. 
 

8.  
Nodibinājums "Liepājas Novada fonds" 4 130  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.  



 
 
 

9.  
Biedrība “Attīstības platforma YOU+” 12 920  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. 
 

10.  
Biedrība “Radošais psiholoģijas centrs ģimenei” 3 958 2 728 

Projekta nosaukums: Zināšanas-tā ir vecāku atslēga bērnu pasaulei 
 
projekta ietvaros vēlamies piedāvāt 34 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. Par 
programmu ir izrādījuši interesi pirmsskolas bērnu vecāki, kā arī par iespēju piedāvāt programmu "Bērnu emocionālā 
audzināšana" ir interesējušies Liepājas pilsētas sociālie darbinieki, tamdēļ biedrība vēlas organizēt divas grupas, deviņas 
nodarbības katrai, kur viena grupa tiktu organizētu ģimenēm, kuras ir Liepājas pilsētas Sociālo dienesta redzeslokā, bet otra 
grupa vecākiem, kuri paši izrāda iniciatīvu tās apmeklēt. Katrā grupā būtu 10 dalībnieku. Savukārt otra programma - 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 ir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta redzeslokā un astoņas ikvienam 
interesentam. Katrā grupā 10 cilvēki.  
 

11.  
Biedrība “Apmācību projekti” 2 145 1 500 

Projekta nosaukums: Senioru skola Liepājā 
 
Iepazīstot Kuldīgas pieredzi Senioru skolas darba organizēšanā, pieņēmām lēmumu šādas darbības veikt arī Liepājā. Lai 
seniori pēc iespējas interesantāk pavadītu brīvo laiku, sazinātos ar saviem paziņām internetā un varētu piedalīties dienas 
centra nodarbībās attālināti ZOOM platformā, nepieciešams iegūt jaunas prasmes datora lietošanā. Piesaistot speciālistu 



 
 
 

datorprasmju apmācībā, plānojam iemācīt senioriem veiksmīgāk pielāgoties šībrīža situācijai. Projekta laikā ir paredzēts 
organizēt 3 mēnešu Senioru skolu Liepājā,. Apmācības tiks organizētas 2x nedēļā no maija līdz jūlijam (24 nodarbības). 
 

12.  
Biedrība “Debašu centrs” 1 475  1 000  

Projekta nosaukums: Debates Liepājā 2021 
 
Mūsdienās liela nozīme ir tam, kā un cik skaidri, argumentēti un pārliecinoši mēs protam aizstāvēt savu viedokli, pietam 
nebaidāmies to darīt, kad tas ir nepieciešams. Debašu programmas pamatmērķi ir: • mācīt izteikt un argumentēti aizstāvēt 
savu viedokli, • mācīt būt iecietīgiem un cienīt citu uzskatus, • attīstīt kritisko un analītisko domāšanu, • uzlabot 
komunikācijas spēju un prasmi klausīties, • mācīt strādāt ar dažādiem izziņas avotiem un materiāliem, veicot pētīšanas 
darbu, • attīstīt materiālu un ideju organizēšanas prasmi, Debates palīdz attīstīt publiskās runas spējas, māku pārliecināt 
savus klausītājus, palīdz kā skolēniem, tā skolotājiem apgūt gan māku izteikties, gan klausīties. Gatavojoties debašu tēmai, 
kas ir nozīmīga un aktuāla, debatētāji iedziļinās šajās problēmās, apzinoties to nopietnību un svarīgumu. Tāpēc svarīgi, ka 
biedrība Debašu centrs meklē iespējas, lai dotu iespēju Liepājas jauniešiem ne tikai attīstīt šīs prasmes, bet iesaistīties 
vietēja mēroga un starptautiska mēroga aktivitātēs. Pielāgojoties dotajiem apstākļiem pasākumi tiek organizēti tiešsaistē. 
2021.g. sadarbības partneris LIP Zinātnes un izglītības inovāciju centrs Dabas māja (tēma- Cilvēku komforts un mūsdienu 
dzīvesveids ir pretrunā ar videi draudzīgu rīcību). 
 

13.  
Biedrība “Patvērums ģimenei” 4 495 660  

Projekta nosaukums: Dzīves prasmju darbnīca 
 
Projekta mērķis ir 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. Gribam uzsvērt, ka projekts ir atvērts ne tikai sievietēm, bet arī 
vīriešiem, ja tādi interesenti būtu. Projekta pieteikumā pamatā minētas sievietes, jo mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka 
sievietes ir ieinteresētākas Labdarības istabas darbā, kas ir būtiska projekta īstenošanas daļa un dzīves prasmju apguves 
vieta un vide. Dzīves prasmes būtībā ir tās spējas, kas palīdz veicināt garīgo labklājību un uzlabot dzīves kvalitāti, kad viņi 
saskaras ar dzīves realitāti. 
 
 
 
 
 



 
 
 

14.  
Biedrība "Via Libertas" 2 630 1 300 

Projekta nosaukums: HIV. Zināt ir drošāk. 
 
Projekta mērķis - sagatavot izglītotu un prasmīgu cilvēku – tālākizglītotāju komandu, kas tālāk nodos apgūto par HIV 
profilaksi. Projekta laikā notiks gan tālākizglītotāju mācības, kuras nepieciešamības gadījumā esam paredzējuši īstenot 
attālināti - ar ZOOM palīdzību, gan tālākizglītotāju praktiska darbošanās, īstenojot apgūtās prasmes, gan noslēguma 
pasākums AIDS dienā 1. decembrī. Projekta ietvaros tiks rīkotas vairāku dienu apmācības brīvprātīgo grupai, iedziļinoties 
tādās tēmās kā HIV profilakse, stigmas, aizspriedumu veidošanās, pilsoniskā sabiedrība un interešu aizstāvības iespējas, kā 
arī publiskās uzstāšanās pamati. Apmācības paredzētas galvenokārt jauniešiem, taču atvērtas jebkuram interesentam; to 
norisē tiks izmantotas neformālās izglītības metodes. Projekta noslēgumā paredzēts pasākums Pasaules AIDS dienā ar 
publisku akciju pilsētas ielās. 
 

15.  
Biedrība “Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs "VeloRonis"” 900  600  

Projekta nosaukums: Ziemas peldēšanas kustības veicināšana Liepājā 
 
Biedrības budžets veidojas tikai no biedru maksām, kas nav pietiekami, lai nodrošinātu komfortablu un drošu ziemas 
peldēšanai nepieciešamo infrastruktūras iekārtošanu un uzturēšanu Liepājas ziemas peldēšanas vietā Beberliņos. Projekta 
mērķi: 1. ierīkot ziemas peldētājiem pievilcīgu un ērtu pārģērbšanās infrastruktūru ; 2. sagatavot videomateriālus 
(meistarklases) ievietošanai sociālajos tīklos ar pamācībām ziemas peldēšanas uzsākšanai un ikdienas peldēšanas 
āliņģa uzturēšanai, kā arī novietot stacionāru informatīvo plāksni ar informāciju par ziemas peldēšanas vietas uzturēšanu un 
kārtību. 
 

16.  
LAFA Biedrība "Atštaukas" 9 475  3 000  

Projekta nosaukums: Viedam būt un priecāties, mācīties un dalīties! 
 
Projekta ietvaros tiek lūgts finansējums trīs publisku bezmaksas tradicionālās kultūras pasākumu norisei folkloras centra 
“Namīns” pagalmā. 22.jūnijā – Vasaras saulgrieži, 26.jūlijā- Annas, saimnieču diena, 29.septembrī – Miķeļi. Sadarbībā ar 
ziedu dizaina studiju “Liepzars” tiks realizēta ideja par Latvijas dabas iepazīšanu caur folkloras prizmu un praktisku dabas 
izmantojamību mūsdienu sabiedrībā. Paralēli ir mērķis būtiski uzlabot folkloras kopas “Atštaukas” atpazīstamību interneta 
vidē, lai latviešu kultūras dzīvesziņu būtu iespēja nodot visplašākajai auditorijai. 
 
 



 
 
 

17.  
Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” 52 100 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. 
Projekta izvirzīto mērķi plānots sasniegt realizējot plašu bezmaksas energoefektivitātes pasākumu ciklu - Liepājas 
energoefektivitātes nedēļa. Ar pasākumu ciklu mēs vēlamies Liepājas sabiedrību informēt par visām Biedrības līdzšinējām 
energoefektivitātes iniciatīvām un nodrošināt iespēju Liepājas iedzīvotājiem vienuviet piekļūt un izmantot visus izstrādātos 
materiālus un citus resursus. Pasākums, Liepājas energoefektivitātes nedēļa, ilgs piecas dienas no pirmdienas līdz 
piektdienai. Lai informētu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, katra diena tiks veltīta konkrētai energoefektivitātes tēmai. 
 

 


