BDR Liepājas rajona partnerības un Dienvidkurzemes Reģionālās
Lauksaimniecības pārvaldes atbalstītie projekti “Vietējās teritorijas,
tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanā” uz 2016.gada 1.oktobri.

1.
Priekules novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000005
“Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”
Publiskais finansējums 45 000,00 EUR
Projekta īstenošana vieta: Priekules pilsēta
Projekta ietvaros plānots sakārtot un radīt publisko infrastruktūru Priekules pilsētas potenciāla
attīstībai, izveidojot ielu tirdzniecības laukumu ar nojumi, stāvlaukumu un sabiedrisko tualeti,
radot iespēju novada zemniekiem, mājražotājiem un citiem uzņēmējiem realizēt savu produkciju
tuvāk pircējam, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iegādāties vietējo uzņēmēju ražojumus
mūsdienām piemērotos apstākļos visiem pieejamā (arī personām ar īpašajām vajadzībām)
labiekārtotā ielu tirdzniecības laukumā.
2.
Priekules novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000002
"Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1. kārta"
Publiskais finansējums 34972,92 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Priekules pilsēta
Ideja par Priekules novada “Ģimeņu dārza” veidošanu ir netiešā veidā saistīta ar iniciatīvas
“Likteņdārzs” īstenošanu Latvijā. Tā radās 2011. gadā, kad pašvaldība vēlējās īpaši godāt gada laikā
novadā dzimušos bērnus un viņu ģimenes, rīkojot viņiem par godu svētkus un atstājot ne tikai
emocionālas atmiņas par notikušu pasākumu, bet arī paliekošu vērtību – ģimeņu kopīgi iestādītus
kokus.
Labiekārtojot Priekules novada “Ģimeņu dārzu” tiks sakārtots esošais auto
stāvlaukums un dārza teritorijā ierīkoti gājēju celiņi, kā arī ierīkotais apgaismojums dārzā atbildīs
mūsdienu prasībām par energoefektivitāti.
3.
Durbes novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000013
“Durbes stadiona labiekārtošana”
Publiskais finansējums 44 198,50 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Durbes novads, Durbes pilsētā
Iepriekšējā plānošanas periodā Durbes novada pašvaldība realizēja projektu, kura rezultātā tika
izveidots basketbola laukums, kā arī izbūvēts stāvlaukums un apgaismojums. Durbes novada
pašvaldība ir iecerējusi kompleksi attīstīt Durbes stadionu, tādējādi nodrošināt iespēju sportot, kā
arī aktīvi atpūsties dažādām iedzīvotāju grupām. Šajā projektā īpašu uzmanību veltot personām ar
kustības ierobežojumiem, tādējādi šos cilvēkus iekļaujot sabiedrībā, iedrošinot dzīvot pilnvērtīgu
un radošu dzīvi, baudot vienlīdzīgas iespējas sabiedrības labumu izmantošanā.

Durbes novada pašvaldība ir saņēmusi jauniešu iesniegumus un lūgumus par nepieciešamību
izveidot skeitparku. Skeitparka idejas apspriešanā aktīvi piedalījās Durbes novada jaunieši, kas
izteica vēlmes, kuras tika iestrādātas sagatavotajā projektā.
Projekta ietvaros tiks atjaunots stadiona segums, izveidots gājēju celiņš, izveidots skeitparks un
uzstādīti āra trenažieri.
4.
Grobiņas novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000009
“Plienkalnu ūdenskrātuves labiekārtošana”
Publiskais finansējums 2161,44 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Medzes pagasts

Pašvaldības apsaimniekošanā Plienkalnu ūdenskrātuve ir no 2015.gada februāra. 2015.gadā tika
uzstādītas 4 jaunas tualetes un 4 atkritumu kastes. 2016.gada aprīlī ir uzstādīti 4 galdi un 8 soli, 2
pārģērbšanās kabīnes, 3 gružu kastes, aizsargbarjeras un soliņi gar ceļa malu (drošībai). Tā kā
pieprasījums pēc kvalitatīvas atpūtas vietas ir liels, tad par ELFLA piešķirto finansējumu ir plānots
uzstādīt vēl 3 jaunus galdus ar soliem un 6 jaunas atkritumu tvertnes. Uzstādot pie Plienkalnu
ūdenskrātuves minētos labiekārtojuma elementus, tiktu bremzēta vides degradācija, pateicoties
publiskā objekta regulārai apmeklētībai un uzkopšanai. Šo teritoriju aktīvajā un siltajā sezonas laikā
ir stipri iecienījuši ne tikai tuvākie Medzes pagasta iedzīvotāji, bet arī tālāku VRG teritoriju
iedzīvotāji. Labiekārtojamā teritorija ir brīvi pieejama arī tūristiem. Jāmin, ka piekļūt pie galdiņiem
būs iespējams arī ar invalīdu ratiņiem, jo daļa galdu atradīsies uz cietas pamatnes, kur iespējams
piebraukt ar automašīnu.

5. Aizputes novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000016
“Dabas tūrisma izveidošana Kazdangas parka teritorijā”
Publiskais finansējums 45 000,00 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Aizputes novada, Kazdangas pagasts
Kazdangas muižas vēsturiskā apbūve un kultūrvide, ietverot 196 ha lielo Kazdangas parku, ir
ievērojams resurss tūrisma attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai un attālas lauku apdzīvotas vietas
izaugsmei. Vecais muižas parks ar unikālu kultūrainavu, Valsts nozīmes aizsargājamais kultūras
piemineklis. Projekta rezultātā tiks izveidots jauns dabas tūrisma infrastruktūras objekts, lai
veicinātu rekreāciju, aktīvu dzīvesveidu un pieejamību Kazdangas parkā. Projekta aktivitātes ir:
jaunas būves -gājēju tilta un laipas izbūvēšana pāri Dzirnezeram, kā arī skatu torņa būvniecība
2,8 – 3 ,0 metru augstumā virs mainīgā ūdens līmeņa putnu, dzīvnieku un dabas daudzveidības
vērošanai. Šī projekta rezultātā tiks rasts inovatīvs risinājums, kā piekļūt dabas objektam
Dzirnezeram (kājām vai ar velosipēdu, cilvēkiem ratiņkrēslos). Lielu popularitāti Latvijā un
starptautiskā mērogā iegūst putnu vērošanas tūrisms; parkā ornitologi apzināja 150 putnu sugas.
Iedzīvotāji varēs piekļūt Dzirnezeram vietā, kur ezerā ietek Alokstes upe, izbaudīt skaisto skatu gravu, dīķi un tā apkārtni ar daudzveidīgo floru un faunu. Projektā veiktās aktivitātes ir saskaņā ar
pašvaldības attīstības plāniem, un būs papildinājums jau esošajai dabas infrastruktūrai Kazdangā
ar iespēju organizēt dabas, kultūras un aktīvā tūrisma pasākumus vietējā un plašākā mērogā.

6.
Biedrība “SK Vecpils”
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000022
“Vecpils autotrases attīstība”
Publiskais finansējums 16 457,40 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Durbes novads, Vecpils pagasts
Vecpils autotrase ir viena no 3 licencētam autokrosa trasēm Latvijā, kas norāda, ka sportistiem,
apmeklētājiem nav daudz iespēju kur piedalīties sacensībās un trenēties, tāpēc ir nepieciešams
saglabāt, attīstīt esošās trases. Biedrības rīkotos pasākumus Vecpils autotrasē apmeklē aptuveni
6000 cilvēku gadā. Ar katru gadu šis skaits turpina pieaugt līdz ar to nepieciešams ieguldīt līdzekļus
autotrases infrastruktūrā un labiekārtošanā, lai radītu jebkuram apmeklētājam kvalitatīvu
pakalpojuma pieejamību. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt dziļurbumu un iegādāties sanitāro
moduli, lai nodrošinātu sanitārās prasības pasākumu apmeklētājiem.
7.
Biedrība “Rumula”
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000023
“Muzikas dabas taka”
Publiskais finansējums 15 801,48 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. Projektā "Mūzikas
dabas taka" paredzēts izvietot Purmsātu muižas parka teritorijā 5 āra mūzikas instrumentus varavīksnes sambas, vertikālie zvani, lielā marimba, duometalafons, spoguļzvani. Šie instrumenti
veidoti no augstvērtīgiem izejmateriāliem, lai nodrošinātu visaugstākās kvalitātes skaņu. "Mūzikas
dabas taka" - būs jauns brīvā laika objekts, kas izveidots Purmsātu muižas centrā, pielāgots un
pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
8.
Aizputes novada dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000014
“Padures muižas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot sabiedrisko, kultūras un sporta aktivitāšu
īstenošanu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām”
Publiskais finansējums 42033,97 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Aizputes novads, Lažas pagasts
Projekta iecere saistās ar Lažas speciālās internātpamatskolas Padures muižas parka teritorijas
sakārtošanu, lai nodrošinātu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, kā arī personu drošību
dažādās parka teritorijās rīkotajās kultūras un sporta aktivitātēs. Projektā paredzēts izbūvēt
gājēju celiņus parka teritorijā ar malta granīta segumu, kas nodrošinātu lietus ūdens uzsūkšanos,
tajā pašā laikā ļaujot pa tiem pārvietoties personām ratiņkrēslos. Projekta ideja paredz arī parka
teritorijā esošā dīķa sakārtošanu. Dīķis ziemas mēnešos tiek izmantots arī kā slidotava vietējiem
iedzīvotājiem. Projekta realizācijas ietvaros paredzēts uzbūvējot parkā lapeni, kurai tiktu
nodrošinātas vairākas izmantošanas iespējas: 1.- tā būtu vieta "Zaļajai klasei" - izglītojošām
nodarbībām brīvdabā, 2.- vieta rotaļām internātskolas bērniem sliktos laika apstākļos, 3.- pildītu
nelielas vasaras estrādes funkcijas dažādu kultūras pasākumu organizēšanā.

9.
Biedrība Tūrisma klubs "OGA"
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000020
“Vikingu laika kuģu būves pamatprincipi informatīvi izglītojošā vides objektā”
Publiskais finansējums 14577,75 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas pilsēta
Biedrība tūrisma klubs "OGA" ir dibināta 2002.gada 6.augustā ar mērķi: "Ūdenstūrisma,
velotūrisma, kājinieku tūrisma un alpīnisma popularizēšana, cilvēku piesaistīšana tūrisma
pasākumiem un sacensībām, kur varētu lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, pilnveidot savas
zināšanas, pašapliecināšanās iespējas un līderu īpašību attīstīšanu, dinamisku un radošu atpūtu,
nostiprināt veselību, iegūt zināšanas un prasmes turpmākai dzīvei".
Projekta mērķis ir izgatavot un uzstādīt vienu vikingu laika kuģa daļēju prototipu, kuru papildināt
ar 4 informatīvi izglītojošiem stendiem, tādējādi radot unikālu, saistošu un brīvi pieejamu vides
objektu Grobiņas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī veicinot apkārtējas vides
sakārtošanu un tūristu piesaistes objektu saraksta paplašināšanos.
10.
Biedrība “Liepājas neredzīgo biedrība”
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000024
“Šodien iesaisties, piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē”
Publiskais finansējums 27152,99 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Ziemupe
Liepājas Neredzīgo biedrība, sākotnēji kā Latvijas Neredzīgo biedrības teritoriālā organizācija,
dibināta 1956.gadā, bet no 2005.gada biedrība darbojas neatkarīgi. Pašreiz biedrībā ir 681 biedrs.
Biedrības misija - šodien strādāt un kalpot cilvēkiem ar invaliditāti, rūpēties par viņu garīgajām un
laicīgajām vajadzībām, veicināt cilvēku ar invaliditāti līdzdarbību, lai katrs būtu iesaistīts,
piederīgs un noderīgs. Projekta galvenais uzdevums ir pilnveidot un labiekārtot lauku teritorijas
infrastruktūras pieejamību tajās jomās, kurās izpaužas cilvēka dzīve un tās kvalitāte, nodrošinot
pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamību visiem cilvēkiem, tai skaitā cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši Universālā dizaina principiem.
Biedrībai “Liepājas neredzīgo biedrība “ pieder sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku
vidē "Dvēseles veldzes dārzs", kas atrodas Ziemupē.
Lai gan daudz kas ir izdarīts un 2015.gada jūnijā sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs lauku
vidē “Dvēseles veldzes dārzs” oficiāli tika. atklāts
Projekta ietvaros paredzēts :
• Piecu āra trenažieru piegādāšana un uzstādīšana ;
• Spēles “Āra šahs un dambrete” uzstādīšana;
• Piecpadsmit atpūtas soliņu izgatavošana un uzstādīšana;
• Trīs pludmales riteņrēslu iegāde ;
• Košumkrūmu labirinta izveidošana .
11.
Biedrība “Lindales uguns”
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000029

“Kuršu sēta Durbē”
Publiskais finansējums 8461,05 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Durbes pilsēta
Biedrība " Lindales uguns" dibināta 2015.gada 22.decembrī. Biedrība aktīvi uzsākusi savu darbību
izveidojot loka šaušanas nodarbību telpas Durbes vidusskolas pagrabā, telpas izremontējot ar
saviem spēkiem. Šaušanas nodarbībās iesaistīti skolēni un Durbes novada iedzīvotāji. Ar
2016.gada pavasari uzsāktas nodarbības brīvā dabā. Biedrība lielu uzmanību velta Durbes
vēsturiskā mantojuma apzināšanā un popularižēšanā, sadarbojoties ar Durbes pilsētas muzeju.
Tiek pētīta Durbes kaujas, Durbes pilskalna un pils vēsture.Projekta mērķis ir izveidot publiskās
infrastruktūras objektu - Kuršu sētu Durbē, kurā varēs popularizēt seno kuršu dzīves veidu,
piesaistīt iedzīvotājus un tūristus aktīvā tūrisma pasākumiem, popularizēt Durbes pilskalna un
Durbes kaujas vēsturisko mantojumu.
12.
Liepājas pilsētas dome
Projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000019
“Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta”
Publiskais finansējums 45 000,00 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Bernāti
Liepājas pašvaldībai jau vēsturiski Nīcas novada Bernātos pieder atpūtas komplekss "Draudzība"
un 2015.gada pavasarī tika nolemts iegādāties arī nekustamo īpašumu "Villa Alma". Atpūtas
komplekss "Draudzība", kas atrodas Nīcas novada Bernātos, ir nozīmīga sportistu nometņu
rīkošanas vieta.
Projekta ietvaros Pašvaldība plāno izveidot iedzīvotājiem atvērtu, publiski pieejamu universālu
sporta laukumu, ko iespējams pielāgot dažādām sporta spēlēm, piemēram, futbolam, florbolam,
basketbolam, tenisam, tautas bumbai u.c.. Sporta laukumu plānots izveidot uz esošajiem ēkas
pamatiem un piekļuves nodrošināšanai, tā divās pusēs plānots izveidot pakāpienus un pandusu.

