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Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētie projekti
2012. gads
Biedrība Aktīvai Ķekavai

Projekts Dambītis – Zanzibāra
Līdzfinansējums – Ls 414,80
Biedrība realizē projektu Atpūtas vietas
Dambītis paplašināšana. 2012. gadā ir veikta meža teritorijas, kura atrodas upes labajā
krastā blakus labiekārtotajai atpūtas vietai,
attīrīšana no mazvērtīgajiem kokiem un krūmiem. Pateicoties Eiropas Zivsaimniecības
fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumam, 2013. gadā atpūtas vieta tiks
paplašināta, labiekārtojot attīrīto teritoriju, kā
arī tiks veikta šīs teritorijas regulāra pļaušana
un kopšana. Tajā tiks uzstādītas lielās šūpoles,
velostatīvi, malkas novietne, soliņi, atkritumu
urnas, kā arī izveidota taciņa gar upes krastu.
Projekta vadītāja Zane Ešenvalde.

Biedrība Dzīve bez glutēna

Projekts Bezglutēna virtuve celiakijas slimniekiem. Elektroniskais apmācību modelis
Līdzfinansējums – Ls 850
Mērķis panākt bezglutēna ēdināšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs, mazināt negatīvo
attieksmi pret bērniem ar celiakiju izglītības
iestāžu darbinieku starpā. Apmācīt izglītības
iestāžu ēdināšanas bloku darbiniekus kā pareizi pagatavot bezglutēna ēdienu. Projekta
laikā tika izveidots e-apmācības modulis un
organizēta preses konference. E-apmācību
modulis ir pieejams par brīvu interneta vietnē www.dzivebezglutena.lv. Projekta vadītāja
Irina Rubinčika.

Latvijas–Turcijas sadraudzības biedrība Arkadas

Projekts Telts iegāde iedzīvotāju
izglītošanas pasākumiem
Līdzfinansējums – Ls 1425
Projekta mērķis – Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
īstenošanu Ķekavas novadā. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes
uzlabošanos.
Lai nodrošinātu biedrības darbības apjomu,
organizējot dažādas aktivitātes, aptaujas,
interaktīvus pasākumus Ķekavas novada iedzīvotājiem, projekta ietvaros tika iegādātas
teltis – nojumes, kurās pulcēt iedzīvotājus
kultūras u.c pasākumu laikā. Projekta vadītāja
Andra Vanaga.

Biedrība Ķekavas novada
uzņēmēju padome

Projekts Aprīkojuma iegāde uzņēmējdarbības un uzņēmēju sabiedrisko aktivitāšu
veicināšanai
Līdzfinansējums – Ls 587,67
Projekta mērķis- stiprināt Ķekavas novada
uzņēmējdarbības kapacitāti. Nodrošināt novada uzņēmējiem prezentāciju un reklāmas
aprīkojumu pasākumu un mārketinga aktivitāšu organizēšanai, veicinot uzņēmējdarbību. Nodrošināt citām NVO iespēju izmantot
prezentāciju aprīkojumu. Realizējot projektu
tika iegādāta prezentācijas tehnika – projektors, ekrāns, portatīvais dators, multimediju
pults, 2 reklāmas stendi, kā arī multifunkcionālais lāzerprinteris un krāsainais printers.
Projekta vadītāja Zane Ešenvalde.

Biedrība Dejas pasaule

Projekts Pasākumu cikls Ceļā uz dziesmu
un Deju svētkiem
Līdzfinansējums – Ls 1500

Mērķis – uzlabot biedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu. Projektā tika iegādāta divasu piekabe ar
paceļamu platformu un konkūra šķēršļu komplekts. Projekta vadītāja Andra Šteinberga.

Biedrība Agates sports

Projekta Piekabes iegāde un šķēršļu iegāde
sporta un treniņu laukumam z.g. Agates
Līdzfinansējums – Ls1478,2

Projekts Gaisma Loreķu ielā
Līdzfinansējums Ls 1478,68

Biedrība Florbola klubs
Ķekavas Bulldogs

Projekts Video projektora un aprīkojuma
iegāde florbola apmācību uzlabošanai
Līdzfinansējums – Ls 1500
Mērķis – aprīkojuma un inventāra iegāde, kas
palīdzēs sasniegt labākus rezultātus sacensībās. Īstenojot projektu, iegūts mobils video
aprīkojums, radot iespēju dokumentēt treniņu un spēļu procesus, kurus izmantot treniņu
nolūkos.
Ķekavas sporta klubā uzstādīts ekrāns, uz
kura iespējams noskatīties spēļu tiešraides
vai video ierakstus. Šī jaunā iespēja nodrošina ierakstu skatīšanos arī jebkurā citā sporta
veidā vai dažādos citos pasākumos. Projekta
vadītājs Ints Vancāns.

Biedrība Zelta rati

Projekta mērķis – popularizēt tradicionālās
kultūras vērtības. Tika īstenots pasākumu
cikls: 1) koncertuzvedums Polka – latviešu
tautas dejas karaliene Ķekavas novada svētku
laikā; 2) fotogalerijas Ar lepnumu par saviem
tautas tērpiem atklāšanas svētki (tā kā fotogalerija iecerēta kā ceļojoša izstāde, tās ekspozīcija iedzīvotājiem būs apskatāma Ķekavā,
Katlakalnā, Baložos un Daugmalē); 3) meistarklases, lai novada deju kolektīvu dalībnieki, gatavojoties svētkiem, pilnveidotu meistarību. Projekta vadītāja Daina Marija Zozuļa.

Biedrība Loreķu lauks

Projekts Pajūga braukšanas laukuma izveide
un labiekārtošana Ķekavā, Braueros
Līdzfinansējums – Ls 1238,39
Realizējot projektu, ir izveidota FEI noteikumiem atbilstoša pajūgu braukšanas sacensību vieta Pierīgas reģionā, radot iespēju organizēt regulāras sacensības pajūgu braukšanā
un nodrošinot kvalitatīvu treniņu procesu.
Tika veikta novadgrāvju tīrīšana, izveidoti
ūdens šķēršļi, atjaunotas pārbrauktuves pār
novadgrāvi, izveidots un labiekārtots pajūgu
braukšanas laukums atbilstoši LR Nacionālo
pajūgu braukšanas sacensību noteikumu
prasībām.
Projekta vadītājs Eduards Krūmiņš.

Projekta mērķis – uzlabot Ķekavā, Loreķu ielā,
dzīvojošām ģimenēm un viņu bērniem dzīves kvalitāti, radot iespēju atrasties drošā un
sakoptā apkārējā vidē. Iegādātais apgaismojuma aprīkojums, iedzīvotāju pašu spēkiem,
ir uzstādīts Loreķu ielā apmēram 200 m garumā. Apgaismojuma lampas ieslēdzas un
izslēdzas automātiski, jo tās darbojas, balstoties uz tumsas sensoru. Projekta vadītāja Līga
Mizovska.

Ķekavas Starptautiskā
sadraudzības biedrība
Projekts Relaksējošās šūpoles
Līdzfinansējums – Ls 1494,37

Biedrība Skolas bērniem

Projekts Angļu valodas apmācība
Ķekavas novada iedzīvotājiem
Līdzfinansējums – Ls 500
Mērķis – pilnveidot un apgūt angļu valodu
Ķekavas novada iedzīvotājiem, lai varētu
iesaistīties projektu rakstīšanā un valodas
pielietošanā. Uzlabotās un pilnveidotās zināšanas dos iespēju iedzīvotājiem piedalīties un iesaistīties starptautiskajā sadarbībā.
Projekta vadītāja Agita Baltmane.

Projekta mērķis- nodrošināt iespēju Ķekavas
sociālās aprūpes centra klientiem – pensijas
vecuma cilvēkiem un invalīdiem, kā arī citiem
Ķekavas iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku
ārpus centra istabiņām svaigā gaisā. Tika iegādātas uz uzstādītas relaksējošās šūpoles
līdzās Ķekavas sociālā aprūpes centra ēkai.
Projekta vadītāja Anna Matoviha.
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2 PROJEKTI
Biedrība Daugavas
zvejnieku biedrība

Projekts Metālapstrādes darbnīcas aprīkojuma iegāde
Līdzfinansējums – Ls 1500
Projekta mērķis – pilnveidot apmeklētājiem
bez maksas pieejamā aprīkojuma klāstu.
Projekta laikā tika iegādāti jauni instrumenti
(vairāku veidu skrūvspīles, statīva urbjmašīna, 2 kw slīpmašīna, zobenzāģi, putekļusūcējs u. c.), papildinot esošo darbnīcas (Rīgas
ielā 105c) aprīkojumu. Projekta vadītājs
Edvīns Šusts.

Biedrība Ūdenssporta
klubs Kambīze

Projekts Aktīvās atpūtas uz ūdens pieejamība un drošība uz ūdens ikvienam novada
iedzīvotājam
Līdzfinansējums – Ls 1460

kopējās piestātnes izveidei nepieciešamajiem līdzekļiem. Savukārt atlikušo summu
biedrība ieguvusi, startējot Ķekavas novada
pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursos.
Projekta vadītājs Andris Ceļmalnieks.

Biedrība
Piedzīvojumu parks

Projekts Laivošanas iespēju pieejamības
paaugstināšana Ķekavas novada iedzīvotājiem – brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošana
Līdzfinansējums – Ls 1105,66
Projekta mērķis – sekmēt aktivitātes atpūtas
un tūrisma organizēšanas jomās, vietējiem
iedzīvotājiem un iebraucējiem paplašināt
veselīgas atpūtas daudzveidību, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu un nodrošināt iedzīvotājiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas
iespējas, sportojot brīvā dabā. Projekta laikā
tika iegādāta laivu transportēšana piekabe,
lai biedrības rīcībā esošās laivas, kas atrodas
laivu nomas punktā Valdlaučos, varētu transportēt no Ķekavas novadā esošo upju, ūdenstilpņu laivu maršrutu sākuma un beigu punktiem. Projekta vadītājs Reinis Zobens.

Biedrība Latvijas savienība
Černobiļa
Projekta ietvaros tika iegādāti airu dēļi (SUP –
stand up paddleboard). Tas ir jauns sērfdēļu
paveids, paredzēts nelielo viļņu apgūšanai,
kā arī ir lielisks partneris izklaides un aktīvās
atpūtas braucieniem jebkurā ūdenskrātuvē. Dēlis piemērots ikvienam neatkarīgi no
vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa.
Pamatiemaņas, kas nepieciešamas braukšanai pa Daugavu ar airu dēli, var apgūt dažu
minūšu laikā. Projekta vadītājs Raitis Škutāns.

Biedrība Solis tuvāk

Projekts Elposim dziļi
Līdzfinansējums Ls 500
Projekta mērķis – popularizēt veselīgu dzīves
veidu, iemācīt pareizi elpot un uzveikt sliktu
pašsajūtu bez medikamentu lietošanas, papildināt neformālās izglītības kursu piedāvājumu Ķekavas novadā. Projekta realizācijas
rezultātā 15 novada iedzīvotāji apguva Cigun
pamatus, elpošanas un vingrošanas tehniku,
ir uzņemts apmācību materiāls, kuru varēs
izmantot ikviens interesents biedrības mājas
lapā. Projekta vadītāja Andra Vanaga.

Projekts Atbalsts Ķekavas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās ČAES avārijas seku
likvidēšanā
Līdzfinansējums – Ls 592
Projekta mērķis – aizsargāt biedrības biedru
ekonomiskās tiesības un intereses, atbilstoši starptautisko tiesību vispārpieņemtiem
principiem un organizēt palīdzību ČAES avārijas seku likvidēšanas rezultātā cietušajiem
Ķekavas novada iedzīvotājiem. Realizējot
projektu, ir iegādāta datortehnika, kas stiprinās biedrības kapacitāti un nodrošinās
kvalitatīvu darbu. Projektu vadītājs Arnolds
Ārvaldis.

Biedrība Dzīvokļu īpašnieku
biedrība Gaismas 6
Projekts Sniega tīrītāja – pūtēja iegāde
dzīvokļu īpašnieku biedrības Gaismas 6
vajadzībām
Līdzfinansējums – Ls 1019,08

Biedrība Daugmales skolai

Biedrība Futbola skola Metta

Projekts Ziķeris 2012
Līdzfinansējums – Ls 299
Projekta mērķis – organizēt futbola turnīru
Ziķeris 2012 Ķekavā. Projekts Ziķeris ir vērsts
uz pirmsskolas izglītības bērniem 4 – 7 gadu
vecumā. Tā mērķis ir iepazīstināt un piesaistīt
bērnus un to ģimenes futbolam, dot iespēju
iesaistīties regulārās futbola nodarbībās un
veicināt jaunu futbola laukumu izveidi.
Projekta laikā biedrības biedri organizēja
sporta paraugnodarbības Ķekavas novada
pirmsskolas iestādēs, iepazīstināja bērnus ar
futbola atribūtiku, formām u. c. Turnīra laikā
tika izstrādāts speciāls spēļu norises grafiks
uz pieciem laukumiem, katrā aizvadītas 15
spēles.
Projekta vadītāja Maira Mihelsone.

Biedrība Rāmavas muižas
misijas centrs

Projekts Rāmavas muižas parka dīķa un
apkārtnes labiekārtošana
Līdzfinansējums – Ls 1496,83

Projekta mērķis – labiekārtot Depkina
(Rāmavas) muižas parka dīķi un apkārtni,
radīt publisku atpūtas vietu iedzīvotājiem
un pievilcīgu objektu tūristiem un velobraucējiem. Realizējot projektu, tika iztīrīts parka
dīķis, nostiprināts krasta pamats, salabots
tiltiņš, ierīkota velosipēdu stāvvieta, labiekārtots galvenais celiņš. Tika iegādāti divi vasaras soliņi. Projekta vadītāja Ilze Berga.

Projekta mērķis – organizēt Ķekavas novada
domes un biedrības Aktīvās atpūtas komplekss Lapsu kalns Kausa izcīņu motokrosā.
Projekta ietvaros tika organizētas motokrosa
sacensības.
Projekta vadītājs Roberts Frienbergs.

Biedrība Tici sev

Projekts Aktīvas atpūtas iespēju
dažādošana Ķekavas novada Zilgās
Līdzfinansējums – Ls 1179
Projekta mērķis – atbilstoši alpīnisma drošības prasībām izgatavot un uzstādīt trošu
ceļu, dažādojot aktīvās atpūtas iespējas, kas
būtu pieejamas personām ar īpašām vajadzībām Ķekavas novadā. Projekta rezultātā
tika dažādotas veselīga dzīvesveida pavadīšanas iespējas, ierīkots pievadceļš pie trošu
ceļa, labiekārtota apkārtne. Projekta vadītājs
Ilgvars Bite.

Biedrība Sorbum

Projekts Palīdzi sev – palīdzi citiem
Līdzfinansējums – Ls 500
Projekta mērķis ir izstrādāt palīdzības sistēmu stresa situācijā nonākušajiem palīdzošo
profesiju darbiniekiem (sociālie darbinieki,
psihologi, sociālās aprūpes iestāžu vadītāji),
strādājot ar klientiem, saņemot efektīvu stresa menedžmentu. Projekta laikā tika apgūtas
jaunas metodes darbā ar klientiem. Projekta
vadītāja Anna Matoviha.

Biedrība Zaļā līdaciņa

Projekts Atpūta pie upes
Līdzfinansējums – Ls 1346,31
Projekta mērķis – radīt iespēju vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, sakārtot upes krastu un radīt pievilcīgu
dabas ainavu, nodrošināt ūdenstūristiem piestāšanās un atpūtas vietu. Projekta realizācija
turpina tauvas joslas sakopšanu un labiekārtošanu Sausās Daugavas upes krastā. Tika izveidota apmetnes vieta, iekārtota ugunskura
vieta ar baļķu soliņiem, nostiprināts upes
krasts. Pie ūdenstūristu atpūtas vietas tika
uzstādītas labierīcības. Ūdenstūristu vajadzībām iegādāts katls ar statīvu ēdienu gatavošanai. Projekta vadītājs Raimonds Brencis.

Biedrība Daugmales
mājsaimnieki
Projekts Zaļā dzīve
Līdzfinansējums – Ls 1377,61

Biedrība Turies Ķekava

Projekts Pontonu laivu piestātnes izveide
Nāvessalā un atpūtas vietas ierīkošana
Līdzfinansējums – Ls 956,58

Projekta mērķis – popularizēt Nāves salu
Latvijas iedzīvotāju vidū, nodrošināt iespēju
jebkuram Latvijas iedzīvotājam vai tūristam
droši nokļūt uz salas.
Publiskās pontonu laivu piestātnes Daugmalē
iegādei un novietošanai biedrība saņēmusi
finansējumu Eiropas Zivsaimniecības fonda
ietvaros. EZF piešķīris 75% jeb 1464 latus no

Mērķis – atbalstīt neformālo izglītību Ķekavas
novada jaunajām māmiņām, apgūt praktiskas iemaņas par dabīgās kosmētikas pagatavošanu. Projekta laikā organizēti pieci apmācību semināri un praktiskās nodarbības
par dabīgās kosmētikas gatavošanu mājas
apstākļos. Jaunās māmiņas apguva aromaterapijas pamatus, skaista silueta veidošanu,
sejas, matu un ķermeņa kopšanu, zināšanas
par ēterisko eļļu maģiju un kosmētiku maziem bērniem.
Projekta vadītāja Zane Briņķe.

Mērķis – nodrošināt sakoptu Ķekavas novada
vidi. Uzlabot iedzīvotājiem dzīves apstākļus,
nodrošinot drošu un sakārtotu mājas teritoriju ziemas periodā. Ziemā ir apgrūtināta
sniega tīrīšana, jo uz brauktuves daļas atrodas mašīnas, un nav iespējams piekļūt bērnu
spēļu laukumam, tāpēc, realizējot projektu,
tika iegādāts sniega tīrītājs – pūtējs. Projekta
vadītāja Vizma Burilova.

Biedrība Ķekavas
māmiņu klubs

Projekts Pamati dabīgas kosmētikas g
atavošanai mājas apstākļos
Līdzfinansējums – Ls 495,64

Projekts Paaudžu solidaritāte labākas
vides kvalitātei Ķekavā
Līdzfinansējums – Ls 889,80
Projekta mērķis – iesaistīt gados vecākus
Ķekavas novada iedzīvotājus tiem aktuālo
tēmu apzināšanā, problēmu konstatācijā un
līdzdalībā to atrisināšanā, mazinot pašizolāciju un sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Īstenojot projektu, kura laikā tika
veiktas diskusijas ar gados vecākās paaudzes
Ķekavas novada iedzīvotājiem, tika izvēlēti
kājāmgājēju maršruti, kuros tiks izvietoti soliņi. Projekta vadītājs Ilgonis Leišvnieks.

Biedrība Aktīvās atpūtas
komplekss Lapsu kalns
Projekts Ķekavas novada domes un
biedrības Aktīvās atpūtas kompleksa
Lapsu kalns kausa izcīņa motokrosā
Līdzfinansējums – Ls 1500

Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums augļu un ogu pārstrādei – elektriskais augļu un
dārzeņu smalcinātājs, rokas sulu spiede, mājas autoklāvs jeb pasterizators, iekārta sulu
pildīšanai pudelēs un papildaprīkojums biezsulu pildīšanai, kā arī rokas pudeļu aizkorķētājs un pildīšanas iekārta sulām vakuuma
maisos.
Iegādātais aprīkojums tiks izmantots, lai ne
tikai paaugstinātu biedrības kapacitāti, bet
uzlabotu dzīves apstākļus Ķekavas novada
lauksaimniekiem un augļkopjiem, kā arī veicinātu pašmāju audzēto dārzeņu, augļu un
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ogu pārstrādi, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Iegādāto aprīkojumu biedrība plāno piedāvāt jebkuram interesentam,
ar nosacījumu, ka visu aprīkojumu līdz produkcijas pārstrādes vietai nogādā biedrības
biedrs, kurš arī uzrauga aprīkojuma izmantošanas atbilstību darba procesā.
Projekta vadītājs Māris Belovs.

Biedrība Aste gredzenā

Projekts Zaļā darbnīca
Līdzfinansējums – Ls 888,89
Projekta mērķis – uzlabot Ķekavas novada
iedzīvotāju veselību un labklājību, veidot izpratni par zaļu un harmonisku dzīves veidu,
radīt iespēju biedrības biedriem, to ģimenes
locekļiem un Ķekavas novada iedzīvotājiem
mājas apstākļos izgatavot dabīgus un veselīgus produktus no vietējiem dabas produktiem un ārstniecības augiem.
Projekta laikā tika iegādāts aprīkojums – ziedu
destilators, mehāniskā eļļas spiede, sulu spiede, elektriskā plītiņa, blenders, digitālais termometrs. Aprīkojumu var iznomāt arī citas nevalstiskās organizācijas, kā arī izmantot turpmākajos biedrības pasākumos. Projekta ietvaros tika vāktas un gatavotas zāļu tējas, cepta
maize, sieti sieri, vārīti sīrupi, gatavota dabīgā
kosmētika. No pašu audzētiem ziediem iegūti
ziedūdeņi, vārītas ziepes u.c. produkti. Ar pārbaudītām receptēm biedrības biedri labprāt
dalīsies biedrības interneta vietnē.
Projekta vadītāja Agita Eizenberga.

2011. gads
Biedrība Daugmales skolai

Projekts Pontona laivu piestātnes
novietošana Nāves salā
Līdzfinansējums – Ls 195,20
Projekta mērķis – popularizēt Nāves salu Latvijas
iedzīvotāju vidū, nodrošināt iespēju jebkuram
Latvijas iedzīvotājam vai tūristam droši nokļūt
uz salas. Publiskās pontonu laivu piestātnes
Daugmalē iegādei un novietošanai biedrība
saņēmusi finansējumu Eiropas Zivsaimniecības
fonda (EZF) ietvaros. EZF piešķīris 75% jeb 1464
latus no kopējās piestātnes izveidei nepieciešamajiem līdzekļiem. Savukārt atlikušo summu
biedrība ieguvusi, startējot Ķekavas novada pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursos.
Projekta vadītājs Andris Ceļmalnieks.

Biedrība Ķekavas–
Bordesholmas sadraudzības biedrība

Projekts Cilvēks Ķekavas novada fotogrāfijās
Līdzfinansējums – Ls 1492

PROJEKTI 3
VIA Ķekava laikā konkursa darbi tika eksponēti
fotoizstādē. No fotokonkursa materiāliem tika
izveidoti un tiražēti kalendāri 2012. gadam.
Projekta vadītājs Juris Firsts.

IK Valdis & I

Projekts Aprīkojuma iegāde jaunas
biohumusa un Kalifornijas sarkano
hibrīdslieku ražotnes izveidei Ķekavā
Līdzfinansējums Ls 1423,59
Projekta mērķis – dažādot ekonomiskās aktivitātes, izveidojot jaunu biohumusa un
Kalifornijas sarkano hibrīdslieku ražotni
Ķekavā. Projekta ietvaros tika iekārtotas ražošanas telpas – iegādāts eļļas radiators, elektroniskie svari, higrometrs – termometrs un plastmasas kastes. Projekta īstenošana veicināja
jaunas darba vietas nodrošināšanu Ķekavas
novadā. Projekta vadītāja Irēna Auziņa.

Biedrība Aktīvās atpūtas
komplekss Lapsu kalns

Projekts Biedrības Aktīvās atpūtas
komplekss Lapsu kalns
administrācijas darbības nodrošināšana
Līdzfinansējums Ls 1480,89
Projekta mērķis – nodrošināt biedrības kapacitāti. Projekta laikā tika iegādāta biroja
aparatūra – stacionārais dators, portatīvais
dators, multifunkcionāla iekārta, kas iekļauj
skenera, printera, kā arī kopētāja funkcijas. Izgatavota mājas lapa. Projekta vadītājs
Roberts Frienbergs.

Biedrība Aktīvai Ķekavai

Projekts Trušu šķirņu demonstrācijas
laukuma izveidošana Ķekavā
Līdzfinansējums Ls 1085
Projekta mērķis – radīt novadā jaunu apskates objektu, dažādojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas ģimenēm ar bērniem, iepazīstināt apmeklētājus ar pundurtrušu šķirņu daudzveidību un audzēšanu. Projekta laikā tika izveidots
pundurtrušu apskates laukums, iegādāti izstāžu
būri pundurtrušu demonstrācijai pasākumos
un audzēšanas būri trušu izmitināšanai ziemas
sezonā. Projekta vadītāja Zane Ešenvalde.

Biedrība Daugmales zirgi

Projekts Mācību izjāžu nodrošināšana
bērniem un jauniešiem
Līdzfinansējums Ls 1425
Projekta mērķis – nodrošināt bērnu un jauniešu apmācības jāšanas sportā. Īstenojot projektu, tika iegādāts zirgs, kas ļauj uzlabot jāšanas
sporta un apmācību pakalpojumus Ķekavas
novadā, veicinot bērnu un jauniešu veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu. Projekta vadītāja Ieva Eglīte.

Ķekavas novada pašvaldības
kultūras aģentūra,
Ķekavas pagasta bibliotēka

Projekta mērķis – apzināt interesantas nodarbības (profesijas) un spilgtas šajās profesijās strādājošas personības Ķekavas novadā,
atspoguļojot tās fotogrāfijās kā izteiksmes
līdzekļos. Veicināt Ķekavas novada starptautisko sadarbību, kā metodi izmantojot fotografēšanu.
Projekta laikā tika organizēts fotokonkurss
Cilvēks Ķekavas novadā, iesaistot tajā Ķekavā
dzīvojošus fotogrāfus – amatierus. Festivāla

Projekts Mūzikas, klausāmgrāmatu un
informatīvi izglītojošo digitālo ierakstu
krājumu izveidošana Ķekavas bibliotēkā
Līdzfinansējums Ls 1500
Projekta mērķis – veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, piedāvājot alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Realizējot projektu, tika iegādāta CD/DVD
disku atskaņošanas iekārta, CD/DVD disku
ierakstu glabāšanas stends, CD/DVD mūzikas,
klausāmgrāmatu, informatīvi izglītojoši ieraksti, tādējādi izveidota mūzikas, klausāmgrāmatu un informatīvi izglītojošu digitālo ierakstu kolekcija no 200 vienībām Ķekavas
bibliotēkā.
Projekta vadītāja Sanda Zālamane.

Biedrība Dejas pasaule

Projekts Latviešu tautas tērpu parāde
Ķekavas un tās sadraudzības pilsētu
festivāla VIA Ķekava ietvaros
Līdzfinansējums Ls 1275

Projekta mērķis – popularizēt tradicionālās
kultūras vērtības festivāla VIA Ķekava ietvaros
un piesaistīt brīvprātīgo darbu. Projekta rezultātā Ķekavas novada sadraudzības festivāla
VIA Ķekava ietvaros tika organizēts pasākums
Tērpu parāde, Ķekavas novada iedzīvotāju,
viesu un dalībnieku vidū popularizējot latviešu tradicionālās kultūras mantojuma vērtības.
Projekta vadītāja Daina Marija Zozuļa.

Biedrība
Piedzīvojumu parks

Projekts Ziemassvētku ieskandināšana
Ķekavā
Līdzfinansējums Ls 1393,39
Projekta mērķis- veicināt kultūras un izklaides
pasākumu dažādošanu Ķekavas novadā, radīt iedzīvotāju interesēm atbilstošu kultūras
un izklaides pasākumu – Ziemassvētku ieskandināšanu Ķekavas centrā. Projekta laikā
Ķekavas novada iedzīvotāji tika iepazīstināti
ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām un
organizēts 2011. gada Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums. Projekta vadītājs Reinis
Zobens.

Projekta vadītāja Maira Mihelsone.

Biedrība Skolas bērniem

Projekts Kopētāja iegāde biedrības Skolas
bērniem vajadzībām
Līdzfinansējums Ls 1307,51
Mērķis – stiprināt biedrības kapacitāti.
Projekta laikā neformālās izglītības un mācību vides labiekārtošanas un uzturēšanas
nodrošināšanai, kā arī projektu un to vadības
veicināšanas nolūkos tika iegādāts kopētājs.
Projekta vadītāja Olita Krastiņa.

Ķekavas sociālās
aprūpes centrs

Projekts Dienas centra Adatiņas sniegto
pakalpojumu pilnveidošana
Līdzfinansējums Ls 1224
Projekta mērķis – attīstīt dienas centrā Adatiņas
sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un apjomu, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību
aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanos, izveidot materiāli tehnisko bāzi sociālo iemaņu pilnveidošanā,
kas nodrošinās projekta mērķa grupai iespēju
līdzdarboties sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projekta laikā tika iegādāta vizuālās prezentācijas tehnika, videokamera un fotoaparāts.
Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, tika izveidota videofilma, sarīkota bērnu fotoizstāde.
Projekta vadītāja Ilva Vastlāve.

Ķekavas starptautiskā
sadraudzības biedrība

Projekts Lapene sociālās aprūpes centra
iemītniekiem
Līdzfinansējums Ls 1254

Biedrība Zaļā līdaciņa

Projekts Tuvāk dabai
Līdzfinansējums Ls 919
Projekta mērķis – nodrošināt vides pieejamību
Sausās Daugavas tauvas joslai, radīt iespēju
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, visu paaudžu kopējai atpūtai. Projekta laikā tika uzstādīts bērnu rotaļu laukums ar smilšu kasti,
izveidota putnu vērošanas laipa un skatu laukums, kā arī veikti apkārtnes labiekārtošanas
darbi. Projekta vadītājs Raimonds Brencis.

Biedrība Zemdedziņas

Projekts Biroja tehnikas iegāde dzīvokļu īpašnieku biedrības Zemdedziņas vajadzībām
Līdzfinansējums Ls 450,78
Projekta mērķis – stiprināt biedrības kapacitāti. Projekta realizācijas laikā tika iegādāta
biroja tehnika – dators un printeris, izveidota interneta vietne, kas veicina informācijas
apriti un pieredzes apmaiņa daudzdzīvokļu
namu dzīvokļu īpašnieku vidū. Projekta vadītāja Diāna Spertāle.

Biedrība Futbola
skola Metta
Projekts Mettas Ziķeris 2011
Līdzfinansējums Ls 400
Projekta mērķis – organizēt futbola turnīru
Mettas ziķeris – 2011. Projekta laikā Ziķera komanda Ķekavas novada pirmsskolas iestādēs
Ieviņa, Zvaigznīte, Avotiņš, Bitīte audzēkņus
iepazīstināja ar futbolu saistītām lietām –
fanošanu, bumbām, formām, apaviem, aizsargiem, medaļām, kausiem, rādīja trikus
ar bumbām, organizēja sporta nodarbību.

Projekta mērķis – nodrošināt saturīga brīvā
laika pavadīšanas veidus, iespēju atpūsties
svaigā gaisā Ķekavas sociālā aprūpes centra klientiem, pensionāriem, invalīdiem un
māmiņām ar bērniem Ķekavā. Projekta laikā
tika izbūvēta lapene līdzās Ķekavas sociālās
aprūpes centra ēkai un nodrošināta vides
piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta vadītāja Anna Matoviha.

Biedrība Kembi

Projekts Aktīvās atpūtas – tūrisma un
ūdenstūrisma kā veselīga dzīvesveida
popularizēšana
Līdzfinansējums Ls 847,91
Mērķis – popularizēt ūdens tūrismu kā lielisku
fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanas veidu un interesantu sporta veidu dažādās
vecuma grupās Ķekavas novadā, un izglītot
Ķekavas novada jauniešus drošai atpūtai uz
ūdens. Projekta rezultātā tika iegādāts aktīvai
atpūtai uz ūdens vajadzīgais inventārs, kas
nepieciešams sporta aktivitāšu organizēšanai
Ķekavas novadā. Ķekavas novada NVO līdzfinansējuma konkursā iegūtais finansējums tika
izmantots kā līdzfinansējums lielākam projektam, kas iesniegts Eiropas Zivsaimniecības
fonda izsludinātā konkursa ietvaros.
Projekta vadītāja Inga Priede.

Ķekavas Novads
2013. gada 12. februāris

4 PROJEKTI
Biedrība Aste gredzenā

Projekts E-platformas izveide
Līdzfinansējums Ls 1499,50
Projekta mērķis – nodrošināt nepieciešamos resursus biedrības sekmīgai darbībai,
tādējādi palīdzot veidot sociāli atbildīgus
Ķekavas novada iedzīvotājus, uzlabot suņu
labturību, veicināt to īpašniekiem iespēju
uzlabot prasmes, zināšanas, kā arī, respektējot mājdzīvnieku dabisko vajadzību pēc
socializācijas, inovatīvā veidā risināt problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju veselības uzlabošanu un pozitīvas attieksmes veidošanu
pret dzīvniekiem. Stiprinot biedrības kapacitāti, projekta laikā tika izveidota interneta
vietne, iegādāts portatīvais dators un fotoaparāts. Tika organizēti pasākumi bērniem
un to vecākiem par pareizu bērnu uzvedības
modeli attiecībās ar suni sadzīviskās situācijās. Projekta vadītāja Agita Eizenberga.

SIA Garozu ķēķis

Projekts Publisks multifunkcionāls
sporta – izklaides laukums
Līdzfinansējums – Ls 1425
Projekta mērķis – attīstīt uzņēmējdarbību,
dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas un
attīstīt aktīvu dzīvesveidu. Projekta rezultātā
tika iegādāts borta materiāls, drošības siets,
laukuma apsaimniekošanas inventārs, izveidots apgaismots multifunkcionāls sporta
laukums pie Kalnakroga. Ziemā šis laukums
darbojas kā slidotava, bet vasarā nodrošina
ielas basketbola iespējas. Projekta vadītājs
Andris Garoza.

Biedrība Solis tuvāk

Projekts Ķekavas novadā radītu mākslas
darbu izstādīšana lidostā Rīga
Līdzfinansējums – Ls 1004,64

Latvijas–Turcijas biedrība
ARKADAS

Projekts Ilustrētās kabatas vārdnīcas
izdošana
Līdzfinansējums Ls 1450
Projekta mērķis – atvieglot savstarpējo komunikāciju starp dažādu valstu un kultūru
cilvēkiem, veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju mobilitāti. Projekta rezultātā tika izstrādāta un tiražēta ilustrēta vārdnīca. Vārdnīcas
lieti noder cilvēkiem ar ierobežotām svešvalodas zināšanām.
Projekta vadītāja Ginta Logina.

Biedrība Sempre

Projekts Mūzikas un deju nodarbības
telpu aprīkošana
Līdzfinansējums Ls 1280,79
Projekta rezultātā tika aprīkota mūzikas nodarbību telpa un labiekārtota uzgaidāmā
telpa kolektīvās muzicēšanas nodarbībām
novada bērniem un jauniešiem. Projekta vadītāja Evita Ķelle.

IK Rūdolfs Kreislers

Projekts Datoru pulciņš un pulciņš
Ķekavas musturdeķis
Līdzfinansējums – Ls 1485
Projekta mērķis – iesaistīt jauniešus prātu
un veiklību attīstošā nodarbēs, radīt iespēju dalībniekiem atrast sev domubiedrus
un draugus ar kopīgām interesēm, rosināt
dalībniekiem māksliniecisko pašizpausmi
un tehnisko iniciatīvu. Projekta laikā tika
iegādāta datortehnika un rokdarbiem nepieciešamais materiāls. Rokdarbu pulciņa
nodarbību dalībnieki apguva dažādas reto
rokdarbu tehnikas, bet jaunieši, kurus interesē datortehnika, apguva datortehniķa
iemaņas.
Projekta vadītājs Rūdolfs Kreislers.

Apsaimniekošanas
biedrība Smilšu 6
Projekts Aktīvās atpūtas laukums Baložos
Līdzfinansējums – Ls 1500
Projekta mērķis – attīstīt un piedāvāt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem un senioriem vieno no Baložu pilsētas
mikrorajoniem, aprīkojot publiski pieejamu
aktīvās atpūtas laukumu ar bērnu rotaļu
iekārtām, volejbola laukumu un strītbola
laukuma aprīkojumu un dārza mēbelēm.
Sagatavošanas darbi laukuma izveidei norisinās trīs gadu garumā, projekta īstenošanas
laiks – 2013. gada oktobris. Projekta vadītāja
Ilze Vilka.

Biedrība Latvijas Mazpulki

Projekts Jauniešiem par Latvijas vēsturi
Līdzfinansējums – Ls 1384
Projekta mērķis – izmantojot mūsdienīgas un
atraktīvas metodes, veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sava novada vēstures izpētē,
Latvijas vēstures apguvē un brīvprātīgā darba
projektu īstenošanā kopā ar citu novadu jauniešiem. Projekta rezultātā tika iegādāta datortehnika – dators, projektors, printeris, kas nodrošināja kvalitatīvu interaktīvu vēstures programmas 5.–9. klašu skolēniem sagatavošanu
par 1916. gada notikumiem Nāves salā, par svarīgākajiem Latvijas vēstures un Ķekavas novada vēstures faktiem un papildināt Daugmales
skolas muzeja ekspozīciju. Projekta īstenošanas
laikā tika sagatavoti vēstures konkursi divām
klašu grupām par aktuālākajiem notikumiem
Ķekavas novada un Latvijas valsts vēsturē; sarīkota vēstures diena visu Ķekavas novada skolu 5.–9. klašu skolēnu komandām un sarīkots
Latvijas Mazpulku projektu forums, popularizējot mazpulcēnu paveiktos darbus Ķekavas novada sabiedrībā un iepazīstinot ar Daugmales
vēsturi bērnus un jauniešus no citiem Latvijas
novadiem. Projekta vadītāja Zinaīda Matisone.

Pļavniekkalna sākumskola

Mērķis – veicināt Ķekavas novada popularizēšanu caur mākslas darbu un fotogrāfiju
ekspozīcijām, izstādot mākslas darbus lidostā Rīga. Rezultātā 2011. gada augustā tika
izveidotas un izstādītas divas ekspozīcijas
lidostas Rīga eksponēšanas vietās, tā iepazīstinot Latvijas iedzīvotājus un ārzemju viesus
ar Ķekavas novadu, tādējādi to popularizējot
caur mākslas darbiem. Projekta vadītāja Zīle
Ozoliņa-Šneidere.

Pirmsskolas izglītības
iestāde Ieviņa

Projekts Skaitāmpantu un pirkstu rotaļu
nozīme bērna fiziskajā un emocionālajā
attīstībā
Līdzfinansējums – Ls 450
Projekta mērķis – nodrošināt Ķekavas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem,
logopēdiem, psihologiem iespēju pilnveidot
savu profesionālo kompetenci, veicinot pirkstu spēļu veidošanas metodiku, skaitāmpantiņu un ritmu izmantošanas iespēju apguvi
darbā ar dažāda vecuma pirmsskolas bērniem.
Projekta laikā pedagogi pilnveidoja zināšanas
par bērna valodas, smalkās motorikas, dzirdes,
matemātisko priekšstatu un mācīšanās spēju
attīstības sekmēšanu, izmantojot pirkstu spēles un skaitāmpantiņus. Pirmsskolas skolotāji
guva ieskatu par fonētiskās ritmikas elementu izmantošanas iespējām pirmsskolas skolotāju darbā un attīstīja radošās spējas jaunu
skaitāmpantiņu un pirkstu spēļu veidošanā.
Projekta vadītāja Biruta Jokste.

Biedrība Līdaga
Projekts Rokdarbi un to pielietošana
pirmsskolas izglītības iestādē
Līdzfinansējums – Ls 500
Projekta mērķis – organizējot radošās darbnīcas, veicināt mūžizglītību. Projekta realizācijas laikā tika organizētas četras radošās
darbnīcas, kurās iedzīvotāji un pedagogi apguva filcēšanu, dekupāžu, ziepju gatavošanu
un bērnu seju apgleznošanu, lai tos sapostu
teātru izrādēm, izmantojot apgleznošanas
tehniku. Projekta vadītāja Inga Cepurīte.

Projekts Angļu valodas kursi pedagogiem
Līdzfinansējums – Ls 500
Projekta mērķis – veicināt mūžizglītību, tā
veicinot iedzīvotāju iesaisti projektu sagatavošanā un realizēšanā. Projekta laikā novada iedzīvotāji apguva un pilnveidoja angļu
valodas zināšanas, tā veicinot iedzīvotāju iesaisti projektu sagatavošanā un realizēšanā.
Projekta vadītāja Agita Baltmane.

2010. gads
Biedrība Cita Ķekava

Projekts Ziemassvētku
ieskandināšana Ķekavā
Līdzfinansējums – Ls 400
Projekta mērķis veidot jaunu kultūras un
izklaides piedāvājumu, kas varētu kļūt par
Ķekavas novada sabiedriskās dzīves ikgadēju
tradīciju.
Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums
notika laukumā pie Doles Tautas nama
ar muzikāliem priekšnesumiem, tirdziņu,
Ziemassvētku vecīša ciemošanos un vizināšanos zirga pajūgā.
Projekta vadītājs Ansis Garda.

Biedrība Aktīvās atpūtas
komplekss Lapsu kalns

Projekts Teritorijas labiekārtošanas darbi
Karjeras, Pulkarnē, Ķekavas novads
Līdzfinansējums – Ls 400
Mērķis – veselības veicināšana un sporta
pasākumu atbalstīšana, kā arī aktīvās atpūtas attīstības veicināšana Ķekavas novadā.
Plānojot labiekārtot zemes gabalu Karjeras
un to padarot pieejamu dažādām sporta aktivitātēm, nepieciešams aprīkojums īpašuma
izkopšanai.
Ar līdzfinansējumu iegādāts jaudīgs trimmeris un motorzāģis. Pēc izpļaušanas un veco
koku izzāģēšanas iespējams uzsākt dažādu
trašu (kalna slēpošanai, kalnu velosipēdiem,
BMX velosipēdiem, motosportam) izveides
darbus.
Projekta vadītājs Roberts Frienbergs.

Ķekavas novada pensionāru Biedrība Solis tuvāk
Projekts Peldētapmācība, pašaizsardzība
biedrība Polārblāzma
Projekts Angļu valoda darbā ar datoru
pensijas vecuma personām
Līdzfinansējums – Ls 500
Projekta mērķis – veicinot mūžizglītību, pilnveidot angļu valodas prasmes, nodrošinot informācijas komunikāciju tehnoloģiju sekmīgu lietošanas apguvi. Realizējot projektu, 12 pensijas
vecuma personas ieguva jaunas prasmes, bagātināja valodu zināšanas, kas sekmē veiksmīgu
informācijas tehnoloģiju apguvi. Projekta laikā
tika izveidots angļu-latviešu valodas palīgmateriāls, kas nodrošinās veiksmīgu datoru apmācību
turpmākajos kursos pensijas vecuma personām.
Projekta vadītāja Ludmila Petruša.

Biedrība Daugavas
zvejnieku biedrība

Projekts Publiskās metāldarbnīcas attīstība
Līdzfinansējums – Ls 1010,35
Projekta mērķis – nodrošināt Ķekavas novada
iedzīvotājiem plašu metālapstrādes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinātu mazturīgos
Ķekavas novada iedzīvotājus ar malku, vienlaikus attīrot Daugavas upes baseinu no kritušajiem kokiem. Projekta laikā tika iegādāts
nepieciešamais aprīkojums – motorzāģis,
leņķa slīpmašīnas, kompresors, rokas ripzāģis
un citas projekta īstenošanai nepieciešamie
pamatlīdzekļi. Projekta vadītājs Edvīns Šusts.

un piedzīvojums vasarā Ķekavas
novada bērniem
Līdzfinansējums – Ls 400
Projekta līdzfinansējums ir kā daļa citam projektam, kura mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana Ķekavas novada bērniem, nodrošinot
tiem peldēšanas apmācību un nodarbības,
apmācību ceļu satiksmes noteikumos un
braukšanā ar velosipēdu, pašaizsardzības
nodarbības un piedzīvojumu – izdzīvošanas
nometni 2011. gada vasarā.
Aktivitātēs piedalās piecdesmit bērni no
mazturīgām, trūcīgām un nelabvēlīgām ģimenēm.
Projekta vadītāja Andra Vanaga.

Biedrība Futbola
skola Metta

Projekts METTAs Ziķeris ir klāt
Līdzfinansējums – Ls 400
Projekta mērķis ir organizēt futbola turnīru
Mettas ziķeri Ķekavā 2010. gada rudenī. Tiek
organizēti Ziķera komandas pārstāvju apmeklējumi novada bērnudārzos, kur iepazīstina bērnus ar dažādām futbolu saistītām lietām – fanošanu, bumbām, formām, apaviem,
aizsargiem, kausiem un trikiem ar bumbu.
Futbola dienā – Mettas ziķera turnīrā visi bērni
iepazīstas ar dažādiem futbola elementiem,
lielāko dienas daļu notiek futbola spēles.
Futbola dienas beigās dalībnieki saņem medaļas, suvenīrus un aicinājumus iesaistīties
regulārās futbola nodarbībās.
Projekta vadītāja Maira Mihelsone.
Informāciju par projektiem apkopoja Agita
Eizenberga un Dace Kārkliņa. Foto: Vineta
Bērziņa, Līva Benete, Velga Kūkuma un no
Ķekavas novada pašvaldības arhīva

