Liepājas rajona partnerības un Dienvidkurzemes Reģionālās
Lauksaimniecības pārvaldes atbalstītie sabiedrisko aktivitāšu projekti
uz 2016.gada 1.oktobri.
1. BDR "RUMULA"
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000020
Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums "No 0-100"
Publiskais finansējums 17998,72 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules novads, Purmsātu pagasts
Biedrība "RUMULA" dibināta 2012.gada 16.martā, Purmsātos. Biedrības mērķis ir lauku
iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšana, veidojot pievilcīgu dzīves un kultūrvidi. Ar
sociālās atstumtības riska mazināšanu saprotot atbalstu visām vietējo iedzīvotāju sociālām
grupām, tai skaitā bērniem, jauniešiem, pensionāriem, invalīdiem. Biedrība "Rumula" projekta
ietvaros izveidos jaunu sabiedrisku aktivitāti Purmsātu ciema iedzīvotājiem āra apstākļos sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu no dzimšanas līdz sirmam vecumam "No 0-100".
Tas paredz papildināt esošo laukuma aprīkojumu ar mūsdienīgām iekārtām - bizbizmārītes
šūpoles vecumam no 0-..5, tīklu piramīda vecumam no 3+..., šūpoles "Stārķa ligzda" vecumam
no 4+..., trenažieris "Gājējs" vecumam no 4+... un Monkey bars vecumam no 7+... , kuras
nodrošinās bezmaksas veselīga, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas visām iedzīvotāju
vecuma grupām - vecākiem, vecvecākiem kopā ar bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Projekta ietvaros pilnveidotais laukums būs pieejams bez maksas vietējiem iedzīvotājiem un
iebraucējiem jebkurā laikā . Biedrības loma projekta ilgtspējā: biedru brīvprātīgais darbs
laukuma kopšanā un kārtības uzturēšanā, biedrības organizētie pasākumi ciema bērniem un
jauniešiem.
2. BDR "PRIEKULES VELOKLUBS"
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000028
Sporta rezultātu elektroniskās uzskaites aprīkojuma un metāla gājēju barjeru iegāde.
Publiskais finansējums 16950,6 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules novads, Priekules pilsēta
Priekules veloklubs” ir izveidojusies 2011. gadā, kad sanāca kopā novada iedzīvotāji ar vēlmi
kopīgi, aktīvi un daudzpusīgi pavadīt brīvo laiku gan braucot ar riteņiem, gan laivojot. Tajā brīdī
radās doma arī par sacensību “Priekules MTB velomaratons” rīkošanu, kas pirmajā reizē
pulcēja 73 maratona dalībniekus un 24 velotūrisma klases braucējus. Šobrīd velokluba
organizētais pasākums “Priekules MTB velomaratons”, sadarbībā ar novada pašvaldību un
uzņēmējiem, ir kļuvis par stabilu un atpazīstamu tradīciju, kas 2016. gadā dažādās distancēs
un vecuma grupās pulcēja 260 dalībniekus no visas Latvijas (Liepājas, Grobiņas, Aizputes,
Embūtes, Ventspils, Kuldīgas, Rīgas, Siguldas u.c. pilsētām), un aizvien aktīvāku dalību ņem arī
Lietuvas riteņbraukšanas cienītāji no dažādām pilsētām.
Lai nodrošinātu pasākumos nepieciešamo elektronisko laika rezultātu uzskati, tika izmantots
ārpakalpojums. 2016. gadā, rīkojot jau sestās “Priekules MTB velomaratona” sacensības,
izmaksas par ārpakalpojumu (rezultātu elektronisko uzskaiti) sastādīja 1200 EUR – aptuveni
vienu trešdaļu no kopējām pasākuma rīkošanas izmaksām. Aprīkojuma lietošana sacensību
laikā būtiski palielina pasākuma organizatorisko efektivitāti, jo atvieglo rezultātu uzskaiti, dod
iespēju noteikt precīzus un korektus rezultātus dažādam dalībnieku skaitam, nodrošina

iespēju pārliecināties, ka sacensību dalībnieki ievēro noteikumus, t.i., nemēģina jebkādā veidā
saīsināt distanci, kā arī iegūtie rezultāti ir viegli un ātri apstrādājami un novērtējami. Šāda
aprīkojuma lietošana sacensību dalībniekiem dod garantiju, ka tiks iegūts precīzs un
salīdzināms rezultāts. Biedrības rīkotajos pasākumos, drošības un kārtības nodrošināšanai
(trašu marķēšanai, dalībnieku un gājēju plūsmas regulēšanai, kārtības nodrošināšanai u.c.
gadījumos), tiek lietotas brīdinājuma lentes un nozīmīgākajās vietās piesaistīti brīvprātīgie.
Projekta būtība un sabiedrības ieguvums.

3. Reliģiskā misija Tēva nams
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000027
Jumta nomaiņa Tadaiķu "Tēva namam"
Publiskais finansējums 30921,74 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules novads, Bunkas pagasts

Misija "Tēva nams" ir nodibinājums, kas pārstāv Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas
Vasarsvētku draudžu apvienību, nodarbojas ar reliģisko darbību, labdarību un sniedz sociālo
palīdzību maznodrošinātajiem. Vasarsvētku draudze "Tēva namā" Priekules novada Bunkas
pagasta Tadaiķos darbojas kopš 2001.gada. Misijas "Tēva nams" darbības īstermiņa mērķisturpināt iesākto darbību reliģiskajā, sociālajā un labdarības virzienā, izmantojot esošos
resursus. Ilgtermiņa mērķis- izveidot "Tēva namu" par īslaicīga PATVĒRUMA vietu ikvienam
grūtībās nonākušam cilvēkam, kur cilvēkam tiks nodrošināta labiekārtota apmešanās vieta no
misijas "Tēva nams" puses. Piedāvāt telpas un nakšņošanas iespējas citām draudzēm
pasākumu rīkošanai, radošo profesiju pārstāvjiem darbam klusumā, ģimenēm ar bērniem
nedēļas nogalēm lauku vidē, tūristiem un citiem interesentiem no jebkuras pasaules vietas ar
pašapkalpošanos un pašfinansēšanos, tādējādi tiks nodrošināta kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves
un darba vides radīšana, spēcīga vietējā kopiena. Lai ieceri īstenotu, nepieciešams ēkas
remonts vairākās kārtās. Projekta ietvaros tiks atjaunots ēkas jumts.
4. Biedrība "Re,Kā- Lieģi"
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000024
“Biedrības "Re,Kā- Lieģi" darbības nodrošināšana”
Publiskais finansējums 1630,8 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Durbes novads, Lieģi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Re,Kā -Lieģi" ir dibināts 2006.gadā Durbes novada Lieģu
kultūras namā. Tajā dejo 24 dejotāji no Dunalkas ,Vecpils, Tadaiķu pagastiem, Durbes un
Liepājas pilsētas. Kolektīvs piedalās dažādos novadu un daudzu pilsētu pasākumos, vidēji
12.-14. koncerti gadā. Saskaņā ar biedrības "RE, KĀ Lieģi" statūtiem, tās galvenais darbības
mērķis ir Latviešu tautas deju un tradīciju popularizēšana Latvijā un aiz tās robežām. Deju
kolektīvs aktīvi darbojas kopš tā dibināšanas 2006.gadā profesionālas vadītājas Intas
Āboliņas vadībā. Lai deju kolektīvs varētu veikt savu darbu-dejot tautas dejas, tam
nepieciešami tautastērpi. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 12 blūzes, svārkus un aubes
sievām.

5. BDR Aizputnieks
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000019
"Kurzemes goda tērpi deju kolektīvam "Kurzemnieks""
Publiskais finansējums 18088,22 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Aizputes pilsēta

2006. gadā VPDK " Kurzemnieks" dejotāji nodibināja biedrību "Aizputnieks" ar mērķi sekmēt
latviešu tautas deju popularizēšanu un tradīciju saglabāšanu, kā arī veicināt starptautisko
sadarbību. 2017.gadā VPDK " Kurzemnieks" gatavojas atzīmēt kolektīva 25 gadu pastāvēšanu
ar skaistu jubilejas koncertu. Šajos 25 pastāvēšanas gados kopumā ir apgūtas vairāk kā 100
latviešu oriģināldejas un kolektīvs ar saviem priekšnesumiem un dejas prieku ir iepriecinājis
neskaitāmi daudz skatītāju visā Latvijā - pērn kolektīvs ir uzstājies 15 koncertos, šogad jau 7
koncertos. Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunus tērpus kolektīvam, kā rezultātā iegūs
jaunu kolektīva koptēlu ar etnogrāfiski pareiziem un pilnīgiem Kurzemes goda tautas tērpiem,
pārliecinoši varēs parādīt ne tikai savu piederību Kurzemes novadam, bet arī prezentēt
Kurzemes goda tautastērpa bagātību un greznumu, kas ir īpaši raksturīga Kurzemes novadam.
Kolektīvam svarīga ir sava novada kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana jaunajai
paaudzei, savas tautas individualitāte, kas ir jāizceļ, jāparāda visiem, cik esam bagāti un stipri
savu tradīciju saglabāšanā.
6. PSV Nīcas novada dome
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000004
" Kāp kalnā Nīcas sporta hallē!"
Publiskais finansējums 17634,63 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Nīcas pagasts

Nīcas pagasta pašā centrā ir tikko uzcelta jauna sporta halle, kas atbilst sporta spēļu
standartiem. Projektā plānots iegādāties alpīnisma sienu un uzstādīt jaunajā Nīcas sporta
hallē. Šī projekta ietvaros paredzēts piepildīt Nīcas novada bērnu sapni par kalnā kāpšanu, jo
kā zināms, Nīca ir zemākā vieta Latvijā un kalnu pie mums nav. Atvērto durvju dienu laikā "Pa
LEADER pēdām" 2014. gadā, Nīcas novada bērni apmeklēja Priekules sporta halli un izmēģināja
uzkāpt alpīnisma sienā. Tajā reizē klāt bija arī Nīcas novada domes pārstāvji, kuriem bērni lika
apsolīt, ka reiz Nīcā arī būs sporta halle ar alpīnisma sienu tajā. Uzmanies, ko vēlies, jo sapņi
mēdzot piepildīties! Gadsimta sapnis par savu sporta
halli jau ir realizēts, bet kaut kas pietrūkst- apsolītās alpīnisma sienas. Apsolīto jāpilda, tādēļ
arī top projekts par savu kalnu Nīcā- savu alpīnisma sienu, kurā savas fiziskās prasmes jau
pavisam citā līmenī varēs attīstīt vairāk kā 465 novada bērni un vairāk kā 2000 pieaugušo.
Kāpšanu alpīnisma sienā varēs izmantot jebkurš novada iedzīvotājs, kas vēlēsies dažādot savu
brīvo laiku un pavadīt to neierastā veidā-kāpjot kalnā. Sienai būs divas daļas- viena bērniem
no 5 gadu vecuma līdz aptuveni 10 gadu vecumam, bet otra- sarežģītā daļa būs pieejama
bērniem sākot no 10 gadu vecuma līdz pat cilvēkiem vecumdienās, ja vien viņu fiziskā
sagatavotība šādu aktivitāti pieļauj veikt. Šajā sienā kāpjot, par drošību rūpēsies drošības

siksnas un apmācīts instruktors. Aktivitāte būs pieejama bez maksas jebkurā laikā, kad halle
būs atvērta apmeklētājiem. Novada izglītības iestāžu skolniekiem instruktoru, kas rūpējas par
drošību kāpšanas laikā, nodrošinās pašvaldība, pārējiem iedzīvotājiem par nelielu samaksu būs
pieejami instruktora pakalpojumi. Plānots aicināt ciemos visus blakus novadu bērnus un
pieaugušos, lai arī viņi varētu izbaudīt jauno interesanto kāpšanu kalnā Nīcā, kurā nav kalnu.
Iegādātās alpīnisma sienas tehnisko apkopi nodrošinās novada pašvaldībano saviem budžeta
līdzekļiem, par drošību rūpēsies halles vadība, instruktors un administratori.
7. PSV Nīcas novada dome
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000006
"Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā""
Publiskais finansējums 24861,87 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Otaņķu pagasts

Nīcas novada pašvaldības īpašums "Upeskrasti" tiek aktīvi izmantots, tajā notiek dažādas
sabiedriskās aktivitātes. Īpašums tika būtiski uzlabots, kad 2014.gadā tajā tika veikti būvdarbi
un labiekārtošanas darbi, blakus esošajai mūra ēkai tika uzbūvēts pilnīgi jauns šķūnis- laivu
noliktava, uzbūvētas trepes uz upi, vinča laivu izvilkšanai, pontons-piestātne, kā arī veikti
teritorijas labiekārtošanas darbi, uzstādīti galdi, soli un atkritumu urnas. Esošajā mūra ēkā tika
ievilkti inženiertīkli(elektrība, ūdens, kanalizācija, zibensaizsardzība), taču projekta ierobežoto
līdzekļu dēļ, esošā ēka netika līdz galam savesta kartībā (tā ir auksta un tajā nav iespējamas
aktivitātes sezonas aukstajā laikā). Īpašumā kopumā darbojas divi aktīvi veidojumi-biedrība
BURA un airēšanas slaloma grupa, tāpat regulāri īpašums tiek izmantots lieliem sabiedriskiem
pasākumiem.
Rudenī, parasti oktobra mēnesī, notiek Latvijā un nu jau arī ārpus tās robežām zināmās
laivošanas sacensības "Bārtas kartupelis", kur Nīcas novada Upeskrasti ir sacensību galamērķis
un noslēguma pasākuma norises vieta. Pateicoties Bārtas kartupelim, Nīcas novada un
Upeskrastu vārds ir izskanējis pāri Latvijas robežām un ir pozitīvi veicinājis novada
atpazīstamību.
Projekta rezultātā plānots veikt ēkas norobežojošo konstrukciju (jumta un sienu) siltināšanu
un iekšējo apdari, veicot rozešu un
slēdžu pārnesi un esošā kamīna pārbūvi, jo pašreiz tas nedarbojas pilnvērtīgi. Pēc projekta
realizēšanas, tāpat kā līdz šim novada pašvaldība turpinās turēt rūpi par to un nodrošinās
projekta ilgtspēju, rūpējoties par atjaunoto īpašumu.
8. PSV Nīcas novada dome
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000005
" Nāc vingrot svaigā gaisā!"
Publiskais finansējums 20122,43 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Nīcas pagasts
Nīcas novada dome apzinās savu atbildību par iedzīvotāju iespējām sportot un būt fiziski
aktīviem, kā arī par to, lai cilvēkos radītu interesi par kustīgu un veselīgu dzīvesveidu. Novada
dome strādā pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu Nīcas novada iedzīvotājiem pieejamo sporta
infrastruktūru un apstākļus, lai neatkarīgi no iedzīvotāju finansiālajiem vai citiem apstākļiem,

ikvienam jebkurā vecumā būtu iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un uzlabot savu
veselības stāvokli.
Projekta ietvaros plānots ierīkot brīvdabas trenažieru laukumu, kurā būs pieejami vingrošanas
rīki dažādu muskuļu grupu (tostarp kāju, roku, krūšu, sānu, vidukļa un citu muskuļu grupu)
nodarbināšanai. Projektā plānots ieviest arī tādus vingrošanas elementus (piemēram,
līdztekas, pievilkšanās stieņi, līdzsvara baļķis, zviedru siena), kurus veiksmīgi var izmantot arī
skolēni sporta stundu ietvaros, kā arī bērni varēs lietderīgi un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Nodarbošanās ar sportu ir ilgtermiņa ieguldījums veselības uzlabošanā un nostiprināšanā visos
laikos. Un brīvdabas trenažieri ir viens no veidiem, kas var kļūt par pamudinājumu ikdienā
izkustēties, uzlabot un stiprināt savu veselības stāvokli, tādējādi panākot veselīgas un aktīvas
sabiedrības veidošanu. Projekts tiks īstenots uz Nīcas pašvaldības īpašumā esošas zemes.
Trenažierus plānots izvietot Nīcas centrā blakus Nīcas vidusskolas stadionam, kas atrodas tieši
blakus Nīcas centra apdzīvotajai zonai, līdz ar to tā būs publiski pieejama labiekārtota aktīvas
atpūtas vieta - gan iedzīvotājiem (kopā 3565), gan novada viesiem. Visas projekta uzturēšanas
izmaksas segs un iekārtoto brīvdabas trenažieru laukumu uzturēs Nīcas novada dome,
paredzot tam līdzekļus pašvaldības budžetā.

9. PSV Nīcas novada dome
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000003
" Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai."
Publiskais finansējums 13904,76 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Nīcas pagasts
Nīcas pagastā līdz šim nav bijusi pienācīgi aprīkota trenažieru zāle.
Pašvaldībai ir izdevies neiespējamais, ir uzcelta pilnīgi jauna, standartiem atbilstoša sporta
halle, kurā ir speciāli izbūvēta 109 m2 liela trenažieru zāle, kuru tagad ir jāaprīko ar iedzīvotāju
pieprasītajiem trenažieriem. Novada sporta darba organizators Ingars Kalējs sastādīja
tehnisko specifikāciju trenažieru iegādei, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.
Plānoto trenažieru klāsts aptver pilnīgi visas ķermeņa muskuļu grupas, lai varētu pilnvērtīgi
nodarboties ar fizisko kultūru gan amatieru, gan profesionālā līmenī. Projekta rezultātā
iegādāto aprīkojumu uzturēs un apkopes veiks Nīcas novada pašvaldība par saviem budžeta
līdzekļiem. Par drošību un pareizu trenažieru ekspluatāciju būs atbildīgs halles vadītājs un tur
strādājošie administratori, tāpat tiek domāts par trenera algošanu, lai cilvēkiem sniegtu
pilnvērtīgas zināšanas un iemācītu pareizi darboties ar katru atsevišķo trenažieri.
10. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000007
“Trenažieru iegāde Kapsēdes pamatskolas sporta zālei”
Publiskais finansējums 4350,19 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Medzes pagasts
Projekta mērķis ir nomainīt morāli un fiziski nolietojušos trenažierus Kapsēdes pamatskolas
sporta zālē, iegādājoties un uzstādot jaunus, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos
sportiskās un veselīgās aktivitātēs, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu sporta

pakalpojumu novada iedzīvotājiem neatkarīgi no mantiskā un veselības stāvokļa, tādējādi
palielinot dzīves vides pievilcību. Kapsēdes pamatskolas sporta zāle ir publiski pieejama visiem
Medzes pagasta un citu Grobiņas novada pagastu aktīvā dzīvesveida piekritējiem, tas ir otrs
nozīmīgākais slēgta tipa sporta infrastruktūras objekts pēc Grobiņas Sporta centra. Kapsēdes
pamatskolas sporta kompleksu intensīvi izmanto Grobiņas novada skolēni, jaunieši un
pieaugušie. Sporta zāle tiek izmantota sporta stundām, treniņiem, dažādām sporta
sacensībām (starpnovadu un starptautiskām) un citiem pasākumiem. Vasaras periodā skolā
tiek rīkotas dažādas nometnes, kurās sportiskās aktivitātes notiek sporta zālē.
11. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000008
“Sadzīves pakalpojuma centra izveide Bārtas pagastā”
Publiskais finansējums 14 169,56 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Bārtas pagasts
Projekta “Sadzīves pakalpojuma centra izveide Bārtas pagastā” ietvaros tiek plānots izveidot
koplietošanai izmantojamu dušas telpu ar WC, kur iekļūšana ar pavadošo personālu būs
pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dušas telpa un WC ir izprojektētas un tiks
izbūvētas tā, lai būtu viegli pieejamas iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un atbilstoši LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas to nosaka. Projekts vērsts uz sociāli mazaizsargāto
(maznodrošināto, trūcīgo) ģimeņu atbalstīšanu, mazinot cilvēku atstumtību pakalpojuma
nepieejamības dēļ savā dzīves vietā. Projekta veiksmīgākai īstenošanai un centra sekmīgākai
darbības organizēšanai Sociālais dienests izstrādās noteikumus. Centrs finansiāli tiks uzturēts
par Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, sadarbojoties ar iestādi, kas izsniedz higiēnas un
saimniecības preču pakas trūcīgajām ģimenēm, kur iekļautas veļas mazgāšanas un personīgās
higiēnas preces, kas lietderīgi varētu tikt izmantotas, apmeklējot Sadzīves pakalpojumu centru
Bārtas pagastā.
12. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000012
“Sporta inventāra iegāde Grobiņas sporta centram”
Publiskais finansējums 4353,30 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas pilsēta
Projekta “Sporta inventāra iegāde Grobiņas sporta centram” ietvaros tiek plānots iegādāties
un uzstādīt Grobiņas Sporta centrā trīs jaunus un modernus kardiotrenažierus – vienu
skrejceļu un divus spiningtipa velotrenažierus, kas sniegs novada iedzīvotājiem un
iebraucējiem iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādās
aktivitātēs.
13. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000010
“Sadzīves pakalpojuma centra izveide Gaviezes pagastā”
Publiskais finansējums 9186,19 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Gaviezes pagasts

Projekta ietvaros plānots izveidot koplietošanai izmantojamu dušas telpu ar WC, kur iekļūšana
ar pavadošo personālu būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta
veiksmīgākai īstenošanai un centra sekmīgākai darbībai Sociālais dienests izstrādās kārtību.
Centrs finansiāli tiks uzturēts par Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, sadarbojoties ar iestādi,
kas izsniedz higiēnas un saimniecības preču pakas trūcīgajām ģimenēm, kurās iekļautas veļas
mazgāšanas un personīgās higiēnas preces, kas lietderīgi varētu tikt izmantotas, apmeklējot
Sadzīves pakalpojumu centru Gaviezes pagastā. Tādā veidā pašvaldība varēs veicināt trūcīgo
un maznodošināto iedzīvotāju sociālo iekļaušanos sabiedrībā.
14. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000011
“Tautastērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Vartava””
Publiskais finansējums 17981,56 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Gaviezes pagasts
Lai vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vartava” varētu izveidot vienotu un pievilcīgu koptēlu,
kā arī tas pilnvērtīgi varētu pārstāvēt novadu dažādos mazākos un lielākos pasākumos Latvijā,
tostarp 2018. gada Dziesmu un deju svētkos, un ārpus tās, Grobiņas novada pašvaldībai ir
būtiski īstenot projektu “Tautastērpu iegāde Gaviezes pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Vartava””, kura ietvaros tiktu iegādāti sievu un vīru Bārtas tautastērpu komplekti
un apavi, kā arī lina tērpu komplekti.
15. Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000009
“Koncertflīģeļa iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai”
Publiskais finansējums 10127,70 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas pilsēta
Projekta “Koncertflīģeļa iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros tiek plānots
iegādāties vienu jaunu akustisko flīģeli, kas sekmēs bērnu un jauniešu vērtību, zināšanu,
profesionālo prasmju un iemaņu attīstību, kā arī piedāvās iespēju Grobiņas novada bērniem
un jauniešiem apmeklēt klavierspēles meistarklases profesionālai mūzikas apguvei.

16. Priekules novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-0000001
"Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas
mašīnas ar bumbiņām iegāde"
Publiskais finansējums 18000,00 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules pilsēta

Priekules novadā tiek ļoti daudz domāts par iedzīvotāju, aktīvās atpūtas iespējām, izveidojot
mūsdienīgas un daudzpusīgas iespējas, ko veido izveidotā infrastruktūra (sporta halle, sporta

zāles, basketbola un futbola laukumi, minigolfa laukumi, hokeja laukums, kāpšanas (alpīnisma)
siena, trenažieru zāles un āra vingrošanas trenažieri, bērnu laukumi u.c.) un liela loma ir šajā
jomā strādājošo speciālistu un iedzīvotāju aizrautībai. Izveidotās iespējas nodrošina to, ka
novadā notiek vietējā, valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumi un ka jau tagad kalpo
kā aktīvā (sporta) tūrisma veicinošs elements. Projektā plānots izveidot atklāta tenisa laukuma
seguma uzstādīšanu (ieklāšanu) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas ar bumbiņām iegāde.
Projektu tiek plānots īstenot Priekules novada daudzfunkcionālās halles (Aizputes iela 1,
Priekule) teritorijā.
17. Priekules novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2201-0000002
"Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules
novadā"
Publiskais finansējums 18000,00 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules pilsēta
Priekules pilsētas kultūras nams darbojas no 1930.gada un tā misija ir kvalitatīvas kultūrvides
veidošana un uzturēšana Priekulē, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī
mākslinieciskās jaunrades un pašdarbības attīstības veicināšana un nodrošināšana. Kultūras
nams ir renovēts un atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Priekulē arvien ir bijusi bagāta
kultūras dzīve gan ar pašdarbnieku aktivitātēm, gan viesmākslinieku koncertiem. Projekta
ietvaros plānots iegādāties akustiskās sistēmas, skatuves monitorus, nepieciešamos
pastiprinātājus un procesorus, kā arī papildināt mikrofonu klāstu, lai varētu kvalitatīvi
apskaņot biežāk notiekošos pasākumus – pašdarbības kolektīvu priekšnesumus, teātra
izrādes, koncertus, kas notiek gan kultūras namā, gan ārpus tā. Pēdējo gadu laikā ievērojami
ir pieaudzis kultūras pasākumu klāsts un tie ir kļuvuši daudz kvalitatīvāki un pieejamāki
iedzīvotājiem.

