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Kāpēc tā zied
Domājot par pieciem desmitiem interviju šai grāmatai, 
kopsavelkot tās vienā – ziedzemieša – esencē, vispirms 
nāk prātā šā „vidējā” cilvēka vecums. Tas ir pusmūžs 
vai nedaudz vairāk. Ne obligāti pensijas vecums, bet 
vairākumā gadījumu tas nav jauns cilvēks. Vairāk 
sieviete. Enerģiska un neatlaidīga kā Iluta Mistre, Dzidra 
Sproģe, Rita Grāvīte, Dace Soboļeva un daudzas citas šajā 
grāmatā pieminētās Vidzemes dāmas.

Šie ir arī stāsti par nesavtīgiem ļaudīm. Kārlis Dreimanis, 
Ivars Dubra, Gunita Bombāne, Inese Medne, Ilze Cābe, Ilze 
Jankuna, Agnese Jankuna, Olita Rudzīte, Lilija Paegle, 
Guntars Kurmis, Egija Sniedzīte ir daži no viņiem. Taču 
tā noteikti ir zīmīga raksturlīnija ziedzemieša vaibstos.

Tie ir cilvēki, kuru „apsēstība” ir bijusi gana jaudīga, un 
kaut kas jauns ir radies. It kā no nekā. Kā stāstos par 
Normundu Raubišku, Kristīni Libertu, Māri Tilibu, Oskaru 
Treilihu, Jāni Baltaču, Lauru Zvirbuli, Uģi Pauriņu, Inesi 
Stari, Jāni Lūsi un citiem apkārtējo iedvesmotājiem.

Ziedzemiešu partijai varētu būt divi vienlīdz spēcīgi 
spārni – „sportisti”, kur darbotos Iveta Holcmane, 
Modris Krūze, Arno Kuks, Pēteris Gribulis, Rita Reinsone, 
Sabīne Gudeiķe, Benita Šteina, Ainars Puķītis un citi, 
un „kultūrpolitiķi” – Inese Nereta, Skaidrīte Andževa, 
Sarmīte Pugača, Daina Čalpa, Lauma Palmbaha ir tikai 
daži, šajā gadījumā – dažas no daudzo kultūras projektu 
veicējām.

Taču ir vēl viena būtiska līnija. Papildus neatlaidībai un 
iedvesmai, daudzus ziedzemiešus raksturo arī liela griba 
un atbildība par savu zemi. Vija un Harijs Jaunzemi ir 
lielisks piemērs tam, kāpēc viņa tomēr zied. Un ziedēs, ja 
vien būsim tik attapīgi, lai paņemtu kādu kriksi mācības 
no ļaudīm, kuru zināšana un varēšana ir nesusi un nesīs 
labumu mums visiem.

Osvalds Zebris
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„Manas ir putnu dziesmas, saulei uzlecot, sienāžu vi-
joles spēle vasaras pēcpusdienā, svaigi pļauta siena 
smarža, lietus pielijusi zāle... un es kā bērns, priecā-
joties par lietus sniegto veldzi, lūkojos pēc peļķes, lai 
basām kājām izbaudītu zemes pieskārienus...” Tā es 
rakstīju laikā, kad sāku vadīt PPP biedrību Zied zeme. 

Un patiesi, Zied zeme ir mans aicinājums. Tikai sekojot 
tam, es daru darbu ar prieku un varu vest organizāciju 
pretī panākumiem, jo tieši apziņa, ka darbs nes augļus, 
ir viena no lielākajām baudām. Patiess gandarījums 
par ieguldīto darbu bija Sējēja nominācija 2012. gadā, 
kļūstot par pirmo labāko LEADER grupu Latvijā. Saņe-
mot šo augsto novērtējumu un uzmundrinošos vār-
dus no Lauku atbalsta dienesta: „Mūsuprāt, Zied zeme 
komanda ir īsteni LEADER idejas nesēji Latvijā. Zied 
zeme ir idejām bagāta un sniedz noteiktu skatījumu 
nākotnē, lai ar LEADER palīdzību izdarītu pēc iespējas 
labākas un vajadzīgākas lietas Latvijas laukiem. Zied 
zeme komandu veido gudri, izdarīgi un pozitīvi cilvēki, 
kas daudzējādā ziņā ir piemērs citām vietējām rīcības 
grupām un jebkuram no mums,” sirdī ieplūst siltums 
un motivācija darbam ilgam laikam. 

Šobrīd, kad noslēdzas nozīmīgs Eiropas Savienības 
plānošanas periods no 2007. līdz 2013. gadam, izvērtē-
jot īstenotos projektus, ir gandarījums par Zied zeme 
teritorijas iedzīvotājiem, kuri snieguši ieguldījumu 
reģiona labklājības veicināšanā. Domājot par to, kā 
saglabāt informāciju par apjomīgo darbu, kas kopī-
giem spēkiem ir paveikts, dzima ideja par grāmatu... 

Grāmatu, kas apkopo cilvēkstāstus un viņu pieredzi, 
īstenojot LEADER projektus. 

No 2009. gada Zied zeme ir izvērtējusi 408 projektu 
iesniegumus, no tiem 208 ir atbalstīti, kopumā te-
ritorijas attīstībā ieguldot 1,9 miljonus eiro publis-
kā finansējuma jeb 50 eiro uz vienu iedzīvotāju. Lai 
apkopotu visus īstenotos projektus un to realizācijā 
iesaistītās personas, mums būtu jāizdod grāmata vai-
rākos sējumos, tāpēc šoreiz sniedzam nelielu ieskatu 
par, mūsuprāt, aktīvākajiem teritorijas attīstības vir-
zītājiem. Lai grāmata kalpo kā ieskats par padarīto 
un ļauj apjaust patieso ieguldījumu. Lai grāmata par 
ziedzemiešiem iedvesmo ikvienu, kurš varētu būt nā-
kamo Zied zeme stāstu varonis.

Paldies visiem, kuri atbalsta Zied zeme darbu un ak-
tīvi iesaistās sabiedrības aktivizēšanas pasākumos – 
kopā mēs varam mainīt vidi, kurā dzīvojam! 

Ziedzemiešu darba dinamiku un pašaizliedzību labi 
raksturo Raiņa vārdi:

„Priekš citiem darbodamies, attīsti 
Pats savus spēkus negurstošā karā –  
Un mūžīgs darba lauks būs tavā varā,  
Un mūžam jaunots spēks un ieroči. 
Pats cīnies, palīdz, domā, spried un sver,  
Pats esi kungs, pats laimei durvis ver.”

Linda Cīrule
Zied zeme vadītāja

Zied zeme ir organizācija, kuras darbības mērķis ir uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas 
ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme. Lai to sasniegtu, tiek izmantotas vairākas metodes un 
finansējuma avoti. 75% no tiem veido Eiropas Savienības finansēti projekti vietējās teritorijas stratēģijas īstenošanai: Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonds. Eiropas Savienības publiskais finansējums, projektu 
konkursa veidā, ir pieejams: biedrībām, pašvaldībām un uzņēmējiem. 

Atbalsta Zemkopības ministrija
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Ikšķiles novads
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„Mazo” darbu efekts – cilvēki 
izvēlas Ikšķili
Iedzīvotāju skaits Ikšķiles novadā pieaug, 
pašvaldība ar ES fondu atbalstu mērķtiecī-
gi veidojusi ērtu un patīkamu dzīves vidi.

Pie Ikšķiles stacijas piebrauc mirdzoši balts Toyota apvid-
nieks un iespraucas pēdējā brīvajā vietā, pašā autostāv-
vietas stūrī. No auto steidzīgi izkāpj ap 30 gadiem jauns 
cilvēks, brīdi aizkavējas pie aizmugurējā sēdekļa, pasit 
padusē planšetes taisnstūri violetos vāciņos un pusskrē-
jienā aizšaujas uz peronu pusi. Iesvilpjas vilciens, un pēc 
mirkļa mēs paliekam vieni pārpildītās stāvvietas vidū, 
klusumā.

„Tagad tā paliks līdz vakaram, kad visi atgriežas no dar-
biem. Re, arī otrā pusē pilns,” Ikšķiles novada pašvaldības 
izpilddirektors Guntars Kurmis rāda mums uz akurātu 
placīti otrpus sliedēm, kur novietotas kādas 20 automašī-
nas. Šaipus sliedēm vieta ir 50 mašīnām, bet ierūmējušās 
ir vēl piecas sešas.

Ideja par pasaulē iecienīto Park&Ride stāvvietu pie trans-
porta mezgliem, šajā gadījumā – stacijas, ir tik pašsa-
protama un loģiska kā bezvadu internets. Un īsti riktī-
gi novērtēt šāda jauninājuma priekšrocības cilvēks var, 
vien pēkšņi palicis bez ierastā, ērtā ikdienas uzlabojuma. 
Tieši iedzīvotāju ērtības jau ilgi ir bijušas un ir Guntara 
uzmanības centrā – Ikšķiles novada pašvaldība ar biedrī-
bas Zied zeme atbalstu ir īstenojusi ļoti daudzus Eiropas 
Savienības (ES) fondu projektus pilsētā un novadā. Auto-
stāvvieta pie dzelzceļa stacijas ir tikai viens no tiem, taču, 
līdzīgi citiem LEADER finansētiem projektiem, arī šeit ir 
bijusi vajadzīga kāda cilvēka iniciatīva un enerģija. „Tas 
bija ļoti vienkārši – viens zvans, tikšanās ar atbildīgajiem 
cilvēkiem Latvijas dzelzceļā, un viss notika,” Guntars atce-
ras, kā izdevies vienoties ar Latvijas dzelzceļu par zemes 
nomu autostāvvietas ierīkošanai. „Viņi taču saprot, ka 
braucēji ir dzelzceļa pasažieri, ka šāda stāvvieta tikai mu-
dinās cilvēkus izmantot vilcienu. 40 minūtes līdz Rīgai, 
pa ceļam vari lasīt vai strādāt, un Rīgā nav jārūpējas par 
mašīnas nolikšanu, sastrēgumiem.”

Vispirms projekta ietvaros tika izveidota lielākā autostāv-
vieta, tad, pēc kādas iedzīvotājas mudinājuma, pašval-
dība par saviem līdzekļiem izbūvējusi arī otru, mazāko, 
stāvvietu otrpus sliedēm, lai, braucot no Tīnūžu puses uz 
staciju, cilvēkiem nebūtu jāmet garas cilpas cauri visai 
Ikšķilei. 

Ikšķiles novada pašvaldība
Autostāvlaukums  pie Ikšķiles stacijas

Izstrādāts tehniskais projekts auto stāvlaukumam. Būvdarbu ie-
tvaros veikti šādi darbi: krūmu un koku zāģēšana, celmu lau-
šana, augu zemes virskārtas noņemšana, gultnes un uzbēruma 
veidošana, salizturīgās smilts kārtas izbūve, šķembu kārtas izbū-
ve braucamajai daļai, asfaltbetona segas izbūve, nogāžu stiprinā-
šana, žoga paneļu uzstādīšana, kā arī apgaismojuma komunikā-
ciju un aprīkojuma uzstādīšana. 

Parka faktors pilsētas attīstībā

Guntars ir pārliecināts, ka pēdējo gadu laikā vērojamo 
iedzīvotāju skaita pieaugumu Ikšķiles pilsētā un nova-
dā nevar skaidrot ar kādu vienu, nozīmīgāko, iemes-
lu. „Tas ir daudzu apstākļu kopums – Rīgas tuvums, bet 
vienlaikus iespēja dzīvot sakoptā vidē, protams, arī tas, 
ka esam mērķtiecīgi gājuši uz kvalitatīvas, patīkamas 
dzīves telpas izveidi mūsu cilvēkiem.” Pašvaldībai nav 
bijis daudz jālauza galva par pilsētai un novadam vaja-
dzīgākajiem uzlabojumiem – ES finansētie projekti tikuši 
orientēti uz cilvēku ērtībām, un darbu saraksts jau sen  
bijis skaidrs. 
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Ikšķile

„Esam mērķtiecīgi
gājuši uz kvalitatīvas,
patīkamas dzīves telpas
izveidi mūsu cilvēkiem.”

Guntars Kurmis
Ikšķiles novada pašvaldības 
izpilddirektors
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Ikšķiles 800 gadu skvērs, kas 2011. gada pirmajā pusē fak-
tiski tika izveidots no jauna, ir spilgts piemērs tam, cik 
nozīmīgi cilvēku piesaistē ir šķietami otršķirīgi, tomēr 
kvalitatīvu dzīves telpu veidojoši faktori. Šajā gadījumā – 
parks pilsētas centrā, kurā takas un taciņas bijušas sen 
iestaigātas, atlicis sakopt šo teritoriju, atkarot to krūmāju 
džungļiem, iestādīt jaunus kokus un izveidot celiņus.

Marta sākuma darba dienas rītā parks ir tukšs, un, ka-
mēr mēs aplūkojam pilsētas 800-gadei veltīto piemiņas 
akmeni, garām paiet vien divas mammas ar kombine-
zonos ievīstītiem trīsgadniekiem. „Pagaidām rinda tikai 
aug,” nopūšas Guntars, taujāts par bērnudārza iespējām 
uzņemt jauno Ikšķiles ģimeņu bērnus. Tieši šobrīd [in-
tervija notiek 2015. gada martā – aut. piezīme] pašvaldība 
plāno jauna bērnudārza būvi un, kā jau visos lielāka mē-
roga projektos, sastopas ar iedzīvotāju kurnēšanu.

„Redzot rezultātu, mainās cilvēku attieksme, kad apsprie-
žam jaunas iniciatīvas. Tagad jau mums ir daudz vien-
kāršāk, jo varam parādīt paveiktos darbus. Tostarp šos, 
par Eiropas naudu finansētos, ko pašvaldība pati diez vai 
būtu spējusi „pacelt”. Piemēram, afišu stabi – vakarā tie 
ir izgaismoti un rada patīkamu vidi,” Guntars rāda uz 
resniem reklāmstabiem parka malā, kas arī izveidoti ar 
ES naudas līdzfinansējumu.

Līdzīgi Ikšķiles novada pašvaldības „mazie” darbi ir Sila 
ielas asfaltēšana un dārza lapenes izveide skolā Tīnū-
žos – siltā laikā daudzas mācību stundas tur tagad var 
notikt ārā. Savukārt Sila ielas rekonstrukcija bija akūta 
nepieciešamība Kalnāju ciema iedzīvotājiem. „Ciemam 
garām braucošo mašīnu saceltie putekļi vasarās radīja 
tādu smogu! Tur ar roku gaisu varēja sataustīt,” atceras 
Guntars. Viņaprāt, šādi it kā nelieli projekti bieži vien var 
kļūt par izšķirošu apstākli novada attīstībai kopumā.

Savs pūtēju orķestris

Kopš 2014. gada Ikšķiles novads ir ticis pats pie sava pū-
tēju orķestra – Zied zeme projektā iegādātie instrumenti 
bijuši pamats, uz kura jaunajam kolektīvam sākt augt un 
attīstīties. Orķestra diriģents Gunārs Freidenfelds, kurš 
jau kopš 1971. gada ir arī Ogres novada Bērnu un jauniešu 
centra pūtēju orķestra Ciemupe mākslinieciskais vadītājs, 
divas reizes nedēļā pulcē jauno kolektīvu uz mēģināju-
miem. Pūtēju orķestrī šobrīd apvienojušies 30 dalībnieku, 
un viens no lielākajiem 2015. gada notikumiem tam būs 
dalība Ikšķiles novada lielajā – 830 gadu – jubilejā. 

Guntars Kurmis
Ikšķiles novada pašvaldības 
izpilddirektors

„Redzot rezultātu, mainās 
cilvēku attieksme, kad 
apspriežam jaunas iniciatīvas. 
Tagad jau mums ir daudz 
vienkāršāk, jo varam parādīt 
paveiktos darbus.”

Ikšķiles novada pašvaldība
Pilsētas 800 gadu parka labiekārtošana

Zāliena ierīkošana, krūmu stādījumu, lapu koku, skujeņu stādī-
šana, esošo koku apkopšana, augu pārstādīšana, stiprināta zālie-
na un bruģa ierīkošana, soliņu, apgaismes objektu un atkrituma 
tvertņu izvietošana. Skvēra teritorija apgaismota. Sakoptā terito-
rija kļuvusi par patīkamu atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem 
un viesiem.

Ikšķiles novada pašvaldība
Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos

Sila iela atrodas Kalnāju ciemā, Tīnūžu pagastā, un ir ietverta 
autoceļa maršrutā C10 Vaidas–Kalnāji. Iela asfaltēta ciema robe-
žās 268 metru garumā un 6 metru platumā. Pēc ielas asfaltēša-
nas īpaši ieguvēji ir vietējie iedzīvotāji, kuru mājas atrodas ielas 
malā, jo samazinājies putekļu daudzums, kas rodas garāmbrau-
cošo automašīnu dēļ.

Ikšķiles novada pašvaldība
Afišu stabu izvietošana Ikšķiles novada teritorijā

Veikta izpēte, par iedzīvotāju kustību un noteiktas stratēģiski 
svarīgākās vietas informācijas izvietošanai. Uzstādīti deviņi afi-
šu stabi un labiekārtota apkārt esošā teritorija. Afišu stabiem 
izstrādāts novadam unikāls dizains, kas veicina kopējo novada 
tēla veidošanu un ietur vienotu stilu ar citiem mazās arhitektū-
ras objektiem.

Ikšķiles novada pašvaldība
Āra trenažieri Ikšķilē

Izveidots pirmais āra trenažieru laukums Ikšķiles novadā. Uz-
stādīti deviņi āra trenažieri dažādām muskuļu grupām, tādejādi 
veicinot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Ikšķiles novada pašvaldība
Pūtēju orķestra Ikšķile izveide

Ikšķilē ir tapis pūtēju orķestris, kas bijis iespējams, iegādājoties 
nepieciešamo inventāru.
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Ar laivu Daugavā

Cilvēki parasti ir pret jebkādiem jauninājumiem. Sabied-
rības pārliecināšana gan ir tikai viena no barjerām, kas 
jāpārvar, strādājot pie lielāka mēroga projektiem. Cita 
nozīmīga problēma ir kvalitatīvu, pieredzējušu projek-
tētāju trūkums – tas attiecas gan uz klasiskiem būvnie-
cības projektiem, gan arī uz tādiem, kur vajadzīgs neor-
dinārs redzējums. Piemēram, laivu piestātnes būve, kas 
Ikšķilei bijusi vajadzīga jau sen. „Sezonas laikā es biju ap-
bērts ar lūgumiem izņēmuma kārtā piebraukt pie Dauga-
vas, lai ielaistu laivu. Nāca gan makšķernieki, gan turīgi 
atpūtnieki. Varētu atrast kādu atrunu un visiem atteikt. 
Varētu arī sodus likt visiem šoferiem pēc kārtas, jo, kad 
nebija autostāvvietas, stacijas rajonā mašīnas stāvēja, 
kur nu kurā. Bet nedrīkst cilvēku sodīt, ja neesi devis ie-
spēju viņa pamatoto vajadzību likumīgi izpildīt,” stāsta 
Guntars. Viņa milzīgā enerģija un apņēmība rīkoties, ne-
vis vēlme no rīcības izvairīties, ir balstījusi daudzus šeit 
realizētos projektus. 

Pārsteidzoši, ka viena no senākajām apdzīvotajām vie-
tām Latvijā, kas atrodas pie pašas Daugavas, bija paliku-
si bez kārtīgas laivu pieejas upei. Zemturu iela, pa kuru 
braucot redzamas slavenās Ikšķiles baznīcas drupas (se-
nākā mūra celtne Baltijā) uz Sv. Meinarda salas, no pa-
vasara līdz rudenim tagad ir dzīvīgs maršruts uz jauno 
laivu piestātni. Laivu piestātni sāka būvēt ar Zied zeme 
atbalstu, pēc tam vēl papildus realizēts Igaunijas–Latvijas 
pārrobežu sadarbības projekts Riverways, ierīkojot atpū-
tas vietu ar lapeni, ugunskura vietu un soliņiem.

Ikšķiles novada pašvaldība
Laivu piestātnes izveide

Izveidota laivu piestātne, izbūvējot piebraucamo ceļu, stāvlau-
kumu, veikta teritorijas apzaļumošana, izbūvēts apgaismojums, 
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas aka, pontons laivu pietauvoša-
nai, laivu nolaišanas slips, padziļināts kanāls, lai nodrošinātu 
piekļuvi Daugavas akvatorijai arī periodā, kad pazemināts ūdens 
līmenis. 

Ikšķiles novada pašvaldība
Dārza kamīna un nojumes izbūve

Skolas teritorijā izbūvēts kamīns un lapene, kas uzlabo skolas 
teritorijas funkcionalitāti. Kamīns un lapene ļauj mācību no-
darbības un pasākumus pārvērst emocionāli patīkamākus un 
komfortablākus, tādējādi mudinot Tīnūžu skolēnus, vecākus, ie-
dzīvotājus aktīvāk iesaistīties brīvā laika pasākumos. Lapene ļauj 
atsevišķas mācību nodarbības vadīt ārā, tādējādi mācību procesu 
padarot bērniem interesantāku un efektīvāku.

Guntars Kurmis
Ikšķiles novada pašvaldības 
izpilddirektors

„Bet nedrīkst cilvēku sodīt, 
ja neesi devis iespēju 
viņa pamatoto vajadzību 
likumīgi izpildīt.”
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Ikšķilē izveidotais tenisa laukums ļaus 
bērniem kvalitatīvi trenēties.

Tikko uzstādītos soliņus pie Ikšķiles jaunā tenisa lauku-
ma vēl klāj polietilēna plēve – pagaidām [2015. gada mar-
ta sākumā – aut. piezīme] te vēl nav sēdējis nedz kāds te-
nisa līdzjutējs, nedz treniņu vērotājs. Arī svaigi uzbūvēto 
laukumu iemēģinājusi tikai tenisa trenere Una Zīvere, 
kuras audzēkņi beidzot varēs sākt treniņus īstā kortā. 
Četru gadu laikā, kopš darbojas Ikšķiles Bērnu un jau-
natnes tenisa skola, daži no audzēkņiem jau pārauguši 
bērniem paredzēto mazo tenisa laukumu ar zemo tīklu. 
Vasarās viņi līdz šim izlīdzējušies stadionā, bet pamatā 
treniņi notiek Ikšķiles un Tīnūžu skolas sporta zālēs, kur 
tenisisti par nodarbību vietu konkurē ar basketbola un 
futbola audzēkņiem. Vecais, pirms 40 gadiem būvētais, 
Ikšķiles tenisa laukums nav ticis remontēts un faktiski 
nav izmantojams, turklāt tas tāpat būtu jānojauc, jo atro-
das plānotā tirgus laukuma vietā. 

„Man zvana regulāri, bet nākas atteikt. No citām pilsē-
tām nevienu nevaram ņemt, priekšroka ir Ikšķilei, un 
grupas mums šobrīd ir pilnas,” stāsta Una. 2011. gadā di-
bināto tenisa skolu šobrīd apmeklē jau 52 audzēkņi vecu-
mā no četriem līdz 12 gadiem; trīs tenisisti savā vecuma 
grupā izcīnījuši pirmās vietas Latvijā. 2014. gadā Una Zī-
vere tika atzīta par labāko Ikšķiles novada treneri. „Mūs 
Latvijā jau pazīst un respektē, taču treniņiem bija kļuvis 
par šauru. Jaunais laukums nāca tieši laikā,” saka Una. 
Tenisa skolas līdzdibinātājs Viesturs Meidrops stāsta, ka 
par iespēju saņemt LEADER finansējumu bērnu treniņa 
kortu izveidei uzzinājis ar biedrības Zied zeme starpniecī-
bu. Pašvaldība spējusi operatīvi ierādīt zemes gabalu, un 
projekts tapis ļoti ātri. 

Īpašs jaunā tenisa laukuma gumijotais pārklājums pare-
dzēts tieši bērnu treniņiem – tas ir mīkstāks, atsperīgāks, 
lai netiktu traumēta bērnu mugura un kājas. Viesturs sa-
skata lielu nākotni tenisa attīstībai Ikšķilē – ja blakus šim 
laukumam izveidotu vēl trīs, tā būtu lieliska vieta Baltijas 
mēroga sacensību rīkošanai bērniem. Kāpēc vecāki izvē-
las tenisu? „Nāk tie, kam komandu sports nav pie sirds, 
un arī meitenes, kurām sporta nodarbību izvēle ir salīdzi-
noši ierobežotāka,” skaidro Viesturs. Viņš uzsver – Ikšķilē 
tagad ir sastapušies visi trīs nozīmīgākie apstākļi sporta 
veida attīstībai: labi treneri, infrastruktūra un iedzīvotāji, 
kurus teniss interesē.

Iesakņota tenisa tradīcija

„Mūs Latvijā jau pazīst un 
respektē, taču treniņiem bija 
kļuvis par šauru. Jaunais 
laukums nāca tieši laikā.”
Una Zīvere
tenisa trenere

„Nāk tie, kam komandu sports 
nav pie sirds, un arī meitenes, 
kurām sporta nodarbību izvēle 
ir salīdzinoši ierobežotāka.”
Viesturs Meidrops
Ikšķiles bērnu un jaunatnes 
tenisa skolas dibinātājs

Biedrība Ikšķiles bērnu un jaunatnes tenisa 
skola
Profesionāla tenisa laukuma izveide tenisa pieejamības 
uzlabošanai Ikšķilē

Iekārtots tenisa laukums, lai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu 
un profesionālu tenisa apmācību Ikšķiles bērnu un jaunatnes 
tenisa skolā, būtiski uzlabojot tenisa apmācību pieejamību bēr-
niem. Projektā veikta grunts sagatavošana, asfaltēšana, specia-
lizēta tenisa laukuma seguma ieklāšana, tenisa laukuma līniju 
marķēšana, apkārt laukumam uzbūvēts žogs.
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Zivju vīrs Ivars Dubra
ES projekti palīdz ne vien cīņā pret ma-
luzvejniekiem, bet arī izveido unikālu pel-
došo zvejnieku un makšķernieku māju  
Daugavā.
Maluzvejnieki šajā pusē labi pazīst gan viņa laivu, gan 
pašu. „Mani atpazīst jau pa gabalu. Dažreiz gan pārsteidzu 
viņus, atbraucu, teiksim, ar ūdensmoci. Tagad jau parādās 
krietni retāk,” biedrības Mēs – zivīm valdes priekšsēdētājs 
Ivars Dubra stāsta par cīņu ar nelegālajiem zvejniekiem 
Daugavā. Ar lepnumu viņš saka, ka „profesionālas bri-
gādes” Ikšķiles pusē vairs nerādoties. Ivars pats ar mak-
šķerēšanu aizraujas kopš bērnības: „Cik sevi atceros, visu 
mūžu esmu bijis Daugavas krastā, ar makšķeri rokā.” Tas 
skaidro viņa aizrautīgo attieksmi pret visu, kas saistīts ar 
Daugavu un tās ūdeņu iemītniekiem.

Biedrību Mēs – zivīm  dibināja 2006. gadā – makšķernie-
ki kopā ar domubiedriem savulaik sapratuši, ka cīņa ar 
plaukstošo maluzvejniecību jāuzņemas pašiem. „Apnika 
man tie tīkli – kā brauc, tā priekšā, visa upe bija pilna ar 
tīkliem. Tā arī sākās, pašlaik jau esam septiņi sabiedriskie 
vides inspektori. Paši varam sastādīt administratīvos pro-
tokolus, ja piefiksējam pārkāpumu,” viņš stāsta. Viens no 
LEADER finansētajiem projektiem, kas tapis ar biedrības 
Zied zeme atbalstu, bijis par tehnikas nodrošinājumu Ivara 
vadītajai NVO. Nauda izlietota fototehnikas, datora un vi-
des inspektoru laivas motora iegādei. Ivars ir pārliecināts, 
ka ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu un sabiedrības 
iesaistīšanos maluzvejniecību var ierobežot līdz nebūtis-
kam līmenim. Pavisam izskaust nevarēšot, jo dažiem tas 
ir bijis un palicis „peļņas jautājums”. 

Ivars pats ir pierādījis, ka peļņas jautājumu var risināt arī 
gluži citādāk. Pēc Zviedrijā noskatīta makšķernieku nami-
ņa parauga Ikšķilē izveidota Latvijā pirmā peldošā zvejnie-
ku māja. Uz pontona uzbūvētā māja tiek noenkurota Dau-
gavas vidū, un makšķerniekiem paveras teju neizsmeļami 
zvejas lauki visapkārt atpūtas namam. „Citiem ir māja ar 

baseinu, bet zvejnieku māja atrodas baseinā,” smejas Ivars 
un skaidro, ka mājai izraudzīta īpaša vieta, sava veida 
zivju ceļu krustojums, kur vienā pusē ir aptuveni trīs, bet 
otrā – ap desmit metru dziļi ūdeņi. Par viņa lolojumu esot 
interese gan no ģimenēm, kas grib atklāt makšķerēšanas 
noslēpumu visi kopā, gan arī no draugiem, kurus vieno šis 
hobijs. Atpūtnieki Daugavas vidū nokļūst ar laivu, tur viņi 
var saimniekot peldošā plašā namā, kā arī uz diviem klā-
jiem – apkārt mājai un uz jumta. Ziemā 30 tonnu smagā 
konstrukcija tiek novietota pie krasta, bet, tiklīdz Daugavā 
iziet ledus, to ievelk upē un noenkuro ar četriem enkuriem. 

Peldošais zvejnieku nams ir tapis divās daļās – vispirms 
izveidota pontonu konstrukcija (būvēta Lietuvā) un klājs, 
pēc tam nams uz klāja (būvēts Latvijā). Projekta autors 
ir bijis Ivars pats. „Zviedrijā tādi mazi tie namiņi. Man 
gribējās kaut ko lielu un skaistu uzlikt uz Daugavas, jo 
nams tomēr atrodas starp divām vēsturiski nozīmī-
gām vietām – pirmo mūra celtni Baltijā un Nāves salu,”  
viņš saka.

Biedrība Mēs – zivīm
Zaļākai rītdienai 

Iegādāts aprīkojums biedrības darbības nodrošināšanai.

Dzīve uz ūdens

Gleznainajā un vēsturiskajā vietā starp vecāko mūra celtni Balti-
jā un Nāves salu, kā arī zivju ceļu krustpunktā noenkurots pon-
tona  plosts, uzlabojot  infrastruktūru veselīga dzīvesveida piekri-
tējiem, tūristiem un  makšķerniekiem.

Zvejnieku nams

Izveidots zvejnieku nams un nostiprināts uz pontona.Radīta ie-
spēja droši un interesanti pavadīt brīvo laiku uz ūdens ne tikai 
Ikšķiles un Ogres novada iedzīvotājiem, bet arī tūristiem no tuvā-
kām un tālākām Latvijas vietām.

„Saudzēsim un taupīsim mūsu 
ūdeņu dabas bagātības, ko mums 
atstājuši senči un ko mēs atstāsim 
bērniem un mazbērniem.”
Ivars Dubra
biedrības Mēs – zivīm valdes priekšsēdētājs



19

Ikšķile



20

Bumbieri un ananass tējas 
tehnikā
Ikšķiles baltā māja – blakus baznīcai aug 
kultūras un mākslas izglītības centrs 
zīmētājiem, keramiķiem, filcētājiem, stik-
la apgleznotājiem.

„Vai zināt, ar ko tas ir?” kultūras un mākslas izglītības 
centra Rasas krāsas vadītāja Lauma Palmbaha rāda ar 
biezām, tumši brūnām līnijām zīmētus bumbierus un 
ananasu. Blakus molbertam, kam piestiprināti kādi pie-
ci zīmējumi, stāv arī paši gardie modeļi – šodien bērni 
turpinās nepabeigtos zīmējumus. Pasniedzēja ietur pauzi, 
smaida, jo redz, ka mēs nezinām gan. „Lūk, ar to,” viņa 
piepaceļ stikla trauku, līdz pusei pilnu ar melnās tējas 
uzlējumu. Uz interviju biedrībā Rasas krāsas mēs esam 
atnākuši stundu pirms nodarbības, bet pirmie māk-
slinieki drīz vien jau ir klāt un aizrautīgi ķeras pie darba. 
Dažu gadu laikā mākslas skola izaugusi no desmit līdz 
aptuveni 100 audzēkņiem nedēļā, kas dažādās interešu 
izglītības programmās ierodas baltajā Rasas krāsu namā 
blakus Ikšķiles luterāņu baznīcai. Skolas apmeklētāju 
vecums – no četriem līdz 60 gadiem.

Baznīcas draudzes mājā mākslas skola darbojas jau 
trīs gadus, šobrīd skolā tiek pasniegta vizuālā māksla 
(zīmēšana, gleznošana, kompozīcija) un kultūras vēs-
ture, māla plastika un porcelāna apgleznošana, stikla ap-
gleznošanas un kausēšanas māksla, mākslas filcēšana. 
Pirms tam (biedrība ir dibināta 2011. gadā) radošās darba-
nīcas bērniem notika Daugavas krastā izveidotajā Zaļo 
salu ciematā. Ik vasaru Rasas krāsas bērniem organizē 
vairākas radošās nometnes, ko apmeklē gan Ikšķiles, gan 
apkārtējo pilsētu, gan arī Rīgas bērni.

„Ikšķile ir augoša pilsēta, un mēs esam gatavi dot 
zināšanas par kultūras vēstures tēmām un vizuālās 
mākslas pamatus ikvienam interesentam,” saka Lauma. 
Ar lepnumu viņa rāda mums jaunāko guvumu no Londo-
nas Tate Modern – tas ir Anrī Matisa albums, kas kopā ar 

citām mākslas grāmatām rindojas Laumas veidotajā bib-
liotēkā. Balto plauktu „saturs” – otas, zīmuļi, grāmatas – 
ir biedrības sarūpēts, bet paši plaukti ir viens no ES fi-
nansētā projekta guvumiem. Vēl mākslas skola tikusi pie 
jaunas keramikas krāsns darbu apdedzināšanai, stikla 
kausēšanas krāsns, plasta rullējamā galda, molbertiem 
un zīmēšanas galdiem. Lielu atbalstu skola saņem no Ik-
šķiles novada pašvaldības, kas palīdz segt izmaksas par 
telpu īri. Kā nākamo soli savas skolas attīstībā Lauma sa-
skata metālapstrādes un koka amatniecības virzienā, kas 
varētu būt radošas darbnīcas visai ģimenei.

„Kāpēc viņi nāk?” Lauma pārjautā. „Jo es rosinu būt brī-
viem, domāt plašāk, pat par mākslu domāt ārpus ie- 
rastā rāmja. Lūk, šī kompozīcija ar ananasu un bum- 
bieriem – kāds mēģinājis visu uzzīmēt, kāds tikai vienu 
bumbieri. Jo tā viņš to redzējis,” Lauma sniedz papīra 
lapu un sēpijas zīmuli arī man, fotogrāfam un biedrības 
Zied zeme darbiniecei Ilzei Staģītei. Mirkli pastīvējušies 
katrs pie savas lapas, mēs dodam vietu spridzīgiem pir-
mo klašu skolēniem, kas šodien turpinās klusās dabas 
studiju tējas tehnikā.

Biedrība Rasas krāsas
Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde

Iegādāta keramikas krāsns, stikla kausēšanas krāsns, plasta rul-
lējamais galds, akadēmiskie molberti, zīmēšanas galdi un piede-
rumu skapis. 

Pateicoties šim projektam, Ikšķiles novadā ir vienas no moder-
nākajām mākslas darbnīcu iekārtām ar Eiropas sertifikātu stan-
dartiem, un Ikšķiles iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja apgūt 
tēlotājas mākslas, keramikas, stikla apstrādes un iespiedtehni-
kas darba iemaņas.

Multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodro-
šinājuma un filca apstrādes tehnikas iegāde inovatīvo izglītī-
bas projektu radīšanai Ikšķiles novadā

Ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkota multivides apmācību 
klase mākslas un kultūras dzīves dažādošanai.

„Es rosinu būt brīviem, domāt 
plašāk, pat par mākslu domāt 
ārpus ierastā rāmja.”
Lauma Palmbaha
biedrības Rasas krāsas vadītāja
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Kādā oktobra pēcpusdienā ar Jaunogres 
vidusskolas bioloģijas skolotāju Annu Rod-
dati stāvam kailā, apsalušā laukā Ikšķilē. 
Jau pēc gada [2015. gada oktobrī aut. piezī-
me] tur jābūt pabeigtam ārstniecības augu 
dārzam un zinātnes centram Iks parks. 
Anna Roddate, kas ir arī parka un zinātnes centra projek-
ta vadītāja, stāsta – ir svarīgi, lai cilvēki zinātu par augu 
labajām īpašībām, tos patstāvīgi varētu audzēt savā dār-
zā un izmantot savā labā. Strādājot skolā, arī secināts, ka 
bērni pat neatšķir augus, kur nu vēl zina par to ārstnie-
cisko nozīmi. Ideja skaidra – jāraksta projekts un jāveido 
parks, kurā gan pieaugušie, gan bērni varētu iemācīties, 
ka, piemēram, attiecīgais augs ir ne tikai skaists, bet var 
noderēt arī omītes sirds veselības uzlabošanai. 

Jaunajā parkā paredzēta vēl viena zona – brīvdabas mā-
cību klase, kurā atradīsies interaktīvas spēles un modeļi. 
Tā skolēniem palīdzēs vieglāk apgūt bioloģiju un citas da-
baszinātnes. „Nekāds AHHAA centrs jau nebūs,” smejoties 
saka projekta vadītāja, tomēr ar citiem skolotājiem un 
līdzīgi domājošajiem konstatēts, ka mūsdienu bērni in-
formāciju uztver citādāk, tāpēc arī pasniegt to vajag citā-
di. Pārmaiņas Roddate skaidro ar plašo moderno tehno-
loģiju lietojumu, kas nodrošina, ka jebkurai informācijai 
klāt pieejamas arī vizualizācijas. Pliks teksts un definīci-
jas mūsdienu skolēniem ir garlaicīgas un nepiemērotas 
viņu uztveres veidam. Tieši tāpēc Latvijā arvien parādās 
dažādi zinātnes centri, kuros skolēniem uzskatāmāk ie-
spējams pasniegt dabaszinātnes. Tieši tāpēc šāds centrs 
vajadzīgs arī Ikšķilē. 

Anna Roddate skaidro, ka šis gluži nebūs botāniskais 
dārzs. Augi uzreiz tiks saistīti ar ietekmi, ko tie atstāj uz 
cilvēku. Apstādījumu dobītes, takas tiks organizētas pēc 
orgānu sistēmām, kuru veselību augi palīdz uzlabot. Plā-
nots, ka būs sava dobīte elpošanas orgānu sistēmai, ner-
vu  sistēmai,  asinsrites orgānu sistēmai, endokrīnās sis-
tēmas veselību uzlabojošajiem augiem, antialerģiskajiem 
augiem un imunitāti stimulējošajiem augiem.

Dārzā būs arī vieta, kur bērniem paspēlēties, patrakot, 
būs aktīvās atpūtas laukums. „Ikšķilē ir bērnudārzs, bēr-
ni iet pastaigāties. Tagad varēs atnākt pie mums. Mums 
būs bērnu laukumiņš ar spēlēm, kas palīdzēs attīstīt lo-
ģisko domāšanu jau no mazotnes.” Vēl, protams, arī da-
bas klase, kurā būs, piemēram, modelis, kas parāda, kā 
notiek inerce. Sviras darbības principu modelis, skaņas 
pārvietošanās, impulsa nodošana, enerģijas pārvēršanās. 
To visu skolēni varēs patstāvīgi novērot, paspēlēties ar ie-

Iks parks – dabaszinātņu 
klase zem klajas debess

Biedrība Iks park
Iks parks

Dārzs ar ārstniecisko augu kolekciju, izvietojot augus kā parka 
ansambli. Pie katras grupas izvietoti informatīvie stendi (divās 
valodās + Braila rakstā). 

Dabas klase – interaktīva un uz dabas zinību principiem balstī-
ta spēļu un modeļu zona. Dabas klasē skolas vecuma bērni var 
ne tikai interesanti pavadīt brīvo laiku, bet arī eksperimentējot 
apgūt dabas zinību ciklā mācītās likumsakarības. Piemēram, 
izprast sviras darbības principu, skaņas pārvietošanos, impul-
sa nodošanu, spēka darbības virzienu likumsakarības, inerces, 
enerģijas pārvērtību likumu un citus.

„Ir svarīgi, lai cilvēki zinātu 
par augu labajām īpašībām, 
tos patstāvīgi varētu audzēt 
savā dārzā un izmantot 
savā labā.”
Anna Roddate
Jaunogres vidusskolas bioloģijas skolotāja

kārtām, kaut ko pabīdīt, uz kaut ko uzspiest, redzēt, kas 
notiek, un rezultātā saprast dabaszinātņu likumus.

Par biedrībā Zied zeme iesniegtā projekta Eiropas finansē-
jumu vairāk plānoti zemes darbi – tīrīšana, līdzināšana, 
kas jau notiek, un augu stādīšana. Vēl arī žogs, batuts, 
lapene dārzā, inventāra telpa, informatīvie stendi, tuale-
tes ierīkošana. „Viss pārējais ir mūsu ziņā; strādāsim, lai 
to laika gaitā iegādātos.”
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Aug un paplašinās Sandas Reikmanes vei-
dotais privātais bērnudārzs.
2014. gada jūnijā Ikšķiles privātais bērnudārzs Ķiparu 
nams svinēja ne tikai izlaidumu, bet arī savu pirmo zī-
mīgo – piecu gadu – jubileju. Svinību vērts tovasar bija arī 
nesen iegūtais apstiprinājums projektam, kas ļāva bērnu-
dārzam iegādāties jaunu tehnoloģisko aprīkojumu – inter- 
aktīvo tāfeli, portatīvos datorus un planšetdatorus. 

„Atvērām dārziņu 2009. gadā, kad krīze bija pašā plau-
kumā. Materiālo līdzekļu bija tik, cik bija, kredītu ņemt 
negribējās. Viss notika ļoti pakāpeniski. Sākām ar trīs 
galdiem, 12 krēsliņiem un 12 gultiņām. Nu jau esam izau-
guši līdz 50 gultiņām,” stāsta bērnudārza direktore Sanda 
Reikmane. Viss sākās ar vēlmi redzēt citādāku, alternatīvu 
izglītību bērnudārza vecuma bērniem. Lai īstenotu savas 
ieceres, dibināts privātais bērnudārzs Ķiparu nams, kurā 
bērnus skolo pēc Montesori metodes. 

Būtiskākā atšķirība no klasiskās izglītības metodes ir tāda, 
ka nevis pedagogs norāda, ko dotajā brīdī darīt, bet bērni, 
skatoties pieejamo materiālu grupiņā, patstāvīgi izvēlas, 
kam pievērsties. Visi plauktiņi kabinetos ir vaļēji un sa-
sniedzami, jebkurā brīdī iespējams izņemt kādu no mate-
riāliem. „Protams, mēs šeit muļķi nedzenam, mēs strādā-
jam,” piebilst Sanda. Bērni paši izvēlas, ar ko nodarboties, 
bet audzinātājam ir vienmēr jābūt klāt, jāpalīdz šīs akti-
vitātes dažādot un galvenais – jāiemāca, ka materiāli nav 
jābāž degunā, bet jālieto tā, kā tie paredzēti. 

Pedagoģiskie materiāli, lai bērni varētu mācīties pēc Mon-
tesori metodes, iegādāti ar finansējumu, kas iegūts, ie-
sniedzot projektu biedrībā Zied zeme. Tagad plaukti ir pilni 
ar metodiskajiem materiāliem un galda spēlēm, kas pa-
līdz iegūt gan pavisam praktiskas prasmes, gan stabilus 
pamatus valodā, matemātikā, dabaszinātnēs un sociāla-
jās zinātnēs. Tāpat – iesniedzot vēl vienu projektu – iegā-
dāts arī aprīkojums sporta nodarbībām – zviedru siena, 
DIP&DAP riteņi, taktilie diski, riņķi, stieņi un citi atribūti.

Metode arī prasa, lai vecāki ar bērniem daudz strādā-
tu mājās. Zelta likums – ļaut bērnam darīt pašam, ļaut 
iesaistīties savās darbībās, piemēram, mājas kārtošanā, 
grīdas slaucīšanā, bet palīdzēt un uzraudzīt. „Mana galve-
nā sāpe ir tāda, ka to laiku, ko vecākiem vajadzētu pava-
dīt ar bērnu, bieži aizvieto ar televizoru un datoru,” stāsta 
Sanda. Ar šādiem bērniem grūtāk strādāt arī bērnudārzā. 
Ļoti reti ir tā, ka bērnam, ar kuru nedarbojas mājās, atnā-
kot uz bērnudārzu, būs iedvesma darboties tur. Vecākiem 
ir jārāda piemērs – kaut kas jādara, par kaut ko jāintere-
sējas. 

Ķiparu nams – zinātkāres un 
patstāvības veicināšanai

Rezultātus, ļaujot bērnam darboties patstāvīgi, apstip-
rina arī divus ar pusi gadus vecā dēla mamma Everita 
Maira. Bērnu mācīt Ķiparu namā izvēlēts, lai gan trīs citi 
bērnudārzi ir tuvāk mājām. Viņa stāsta, ka viņas dēls ir 
zinātkārs un dara tādas lietas, kādas viņa šajā vecumā 
pat neiedomātos darīt – mammai palīdzot gatavot zupu, 
pats griež kartupeļus un burkānus uz galda ar dēlīti un 
īsto nazi. „Galvenais ir ļaut bērnam darīt to, ko viņš grib, 
kamēr viņš to grib. Protams, ievērojot visus drošības  
noteikumus.” 

Sanda Reikmane
privātā bērnudārza Ķiparu nams direktore

„Mana galvenā sāpe ir tāda, 
ka to laiku, ko vecākiem 
vajadzētu pavadīt ar bērnu, 
bieži aizvieto ar televizoru 
un datoru.”
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Direktores Sandas galvenais uzstādījums, veidojot bērnu-
dārzu, bijis īstenot tieši Montesori pedagoģijas metodes, 
un, lai to panāktu, nepieciešami ne tikai lieli finansiālie 
līdzekļi visa nepieciešamā iegādei, bet arī labs izglītojo-
šais personāls. Sākotnēji piemērota personāla meklējumi 
sagādājuši vislielākās grūtības, lielu piepūli prasījusi pār-
liecināšana, ka izvēlētā pedagoģijas metode ir vispiemē-
rotākā. Kā jau darba devējs, Sanda Reikmane pievērsusi 
vislielāko uzmanību iepriekšējai pieredzei, taču tā arī iz-
rādījusies galvenā kļūda. Tie, kuri strādājuši ar klasisko 
apmācības metodi standarta bērnudārzos, īsti to mainīt 
nevēlas. „Sapratu, ka audzinātāji lielā mērā jāveido man 
pašai. Atlasīju cilvēkus, kuriem ir pedagoga palīga izglītī-
ba un dotības, strādājot ar bērniem, un teicu: „Klau, jāiet 
mācīties!”” Vieglāk radīt no jauna, nekā pārveidot. Līdz ar 
to šobrīd Ķiparu nama komandā strādā tikai tie, kuriem 
strādājot mirdz acis un patīk darboties Montesori meto-
des ietvaros.

Kas attiecas uz pārbaudījumiem nākamajos piecos ga-
dos, pats nozīmīgākais ir radīt mūsdienīgu informācijas 
tehnoloģiju vidi. Pirmie soļi jau sperti, Zied zeme projekta 
ietvaros iegādāta interaktīvā tāfele un portatīvie dato-
ri – pedagogiem, bet bērniem – planšetdatori. Protams, 
ir daudzi, kas teiktu, ka tik maziem bērniem nekādus 
planšetdatorus nevajag, taču Sanda šādam skatījumam 
nevar piekrist. Viens lielisks piemērs šādu tehnoloģiju iz-
mantošanai noskatīts kādā konferencē – rādīts video ar 
Madagaskaras šņācējprusaku, kā to var palēnināt, kā pie-
tuvināt kādu detaļu attēlā, lai noskaidrotu, cik tam kāju, 
kā tās kustas, papētītu, kā prusaks izskatās, salīdzinātu 
tā garumu ar citiem kukaiņiem. Jaunās tehnoloģijas pa-
līdzēs bērnus motivēt un ieinteresēt par dažādiem jau-
tājumiem. „Ja šāds video tiks parādīts visiem 49 Ķiparu 
nama bērniem, desmit būs tādi, kurus šī kukaiņu dzīve 
ārkārtīgi interesēs.” Un šādu iespēju ir ļoti daudz. Turklāt 
ir svarīgi jau laikus bērniem mācīt strādāt ar tehnoloģi-
jām, meklēt informāciju. Planšetdatori arī palīdzēs ietau-
pīt ilgtermiņā un saudzēt dabu, atkritīs daudzi tehniskie 
darbi, jo pedagogi drukā daudz materiālu, attēlu.

Runājot par dabas saudzēšanu, Ķiparu namā arī bērniem 
māca rūpēties par dabu, ekoloģiju. 2009. gadā iestāde 
pievienojās starptautiskajai Ekoskolu saimei. Bērniem 
stāsta par mežu, ūdeni un pat klimata izmaiņām, piesār-
ņojumu, enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, resursu 
taupīšanu; viņi arī mācās par atkritumu pārstrādi, gata-
vojot papīru, un vairākus gadus piedalās talkās – sakopj 
bērnudārza apkārtni un tuvējo mežu. Protams, mazajiem 
stāstīt par lietām, kuras grūti saprast pat pieaugušajiem, 
nav vienkārši, taču ir tā vērts.

SIA Elodeja
Mūsdienīga mācību vide PPII Ķiparu nams

PPII iekārtota mūsdienīga mācību vide, ieviešot informācijas teh-
noloģijas (portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles, planšetdatoru) 
un iegādājoties kvalitatīvu biroja tehniku – lāzerprinteri, karsto 
laminētāju, papīra giljotīnu un spirāļu mašīnu. 

Iestādes pedagogi var ne tikai izmantot IT izglītošanas procesa 
īstenošanai, bet paši, izmantojot savu uzkrāto pieredzi, izveidot 
jaunus DML un metodiskos materiālus.

Montesori pedagoģijas materiālu iegāde SIA Elodeja Montesori 
kabinetam

Iegādājoties materiālus Montesori kabineta iekārtošanai, kat-
ru darba dienu 50 Ikšķiles novada bērniem ir iespēja apmeklēt  
nodarbības.

Vismaz septiņiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir iespēja ap-
gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas Montesori pedagoģijas 
metodē, lai to varētu īstenot darbā ar bērniem. Bērniem ar īpa-
šām vajadzībām ir iespējams apmeklēt individuālās un grupu  
nodarbības.

Inventāra iegāde PPII Ķiparu nams kustību attīstības un spor-
ta nodarbībām

Veiksmīgi veidojot kustību attstības un sporta nodarbības, ir va-
jadzīgi dažādi metodiskie materiāli, kas veicinātu un aktivizētu 
bērnu interesi par sportiskām aktivitātēm.

Daudzveidīgas kustību aktivitātes nodrošina pirmsskolēna fizis-
ko attīstību, izkopj prasmi sadarboties rotaļā, sporta sacensībā. 
Rodas iespēja salīdzināt savus un citu sasniegumus, tādējādi no-
drošinot pašvērtējuma rašanos.

Ar velosipēda novietnes uzstādīšanu tiek veicināta vecāku biežā-
ka bērnu vešana ar velosipēdu, kas ir kā paraugs bērnam, kā arī 
ekoloģisks transporta līdzeklis. Ar digitālo fotorāmju palīdzību 
radusies iespēja vecākiem atspoguļot bērnu kustību aktivitātes 
ikdienā.
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„Nevis klienti, bet domubiedri,” – par Ik-
šķiles Brīvo skolu saka tās veidotāja Kris-
tīne Liberta.
Elkšņu skola ir viena no senākajām skolām Vidzemē – no 
1864. gada līdz pat 1912. gadam tur mācījās teju vai visi Ik-
šķiles apkārtnes bērni vairākās paaudzēs, tad skolu pār-
veidoja par sešu klašu pamatskolu, bet no 1966. gada ēka 
tika izmantota kā bērnudārzs, sporta skola, vēlāk sadalī-
ta dzīvokļos. Pirms pieciem sešiem gadiem šim vēsturiski 
nozīmīgajam namam varēja paredzēt lēnu sairšanu, ja 
vien dažām jaunām ģimenēm nebūtu ienācis prātā sa-
viem bērniem veidot skolu pašiem. Šodien Elkšņu senajā 
mūra namā skolas gars ir atkal dzīvs – šeit mājo Ikšķiles 
Brīvā skola ar īpašu attieksmi pret bērniem, izglītību un 
latviska dzīvesveida kopšanu.

„Mēs šo procesu izbaudām, cenšamies saglabāt šajā vie-
tā tās vēsturisko garu,” par 150 gadus senās skolas ēkas 
pārtapšanu Ikšķiles Brīvajā skolā stāsta viena no skolas 
iniciatorēm, biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi pirmās fi-
liāles Ikšķiles Brīvā skola dibinātāja Kristīne Liberta. Sa-
protot, ka grib veidot atšķirīga modeļa izglītības iestādi 
saviem bērniem, viņa kopā ar domubiedriem 2010. gadā 
dibināja Ikšķiles Brīvo skolu. „Gribējām skolu ar personis-
ku un ieinteresētu attieksmi pret bērnu. Man bija piere-
dze no Šveices, draudzenei no Zviedrijas, mēs neteicām, 
ka jau esošai skolai ir jāizmaina sevi, bet izveidojām paši 
savu,” stāsta Kristīne.

Ikšķiles Brīvā skola ir jau pirms 20 gadiem izveidotās 
Drustu tautskolas 99 Baltie zirgi filiāle, kas turpina un pa-
plašina uz bērnu kā personību orientētu izglītības modeli. 
Drustu tautskolas dibinātājs fiziķis Ojārs Rode ik piekt-
dienu ir sastopams arī Ikšķiles Brīvajā skolā, kur viņš pa-
sniedz matemātiku.

Līdz 99 bērniem

„Šī nav skola, kur samaksā naudu un saņem izglītotu 
bērnu. Mēs esam par došanu, par iesaisti, par kopā bū-
šanu un kopā darīšanu,” uzsver Kristīne. Skolas ikdienā 
milzīga nozīme ir vecāku iesaistei – kāds no vecākiem 
šeit pasniedz franču valodu, cits piedalās organizatoris-
kajos darbos, iesaistīti ir visi. „Mums jau veidojas sava, 
pašpietiekama kopiena.”

Ņemot vērā, ka pēdējo gadu laikā par Ikšķiles Brīvo sko-
lu radusies liela interese, visus bērnus šeit nemaz nevar 
uzņemt, jo skolas ideja ir saglabāt individuālu attieksmi 
pret katru bērnu, kas uzliek tai zināmas robežas kvan-
titatīvā izaugsmē. Te arī rodams pamatojums biedrības 
nosaukumam 99 Baltie zirgi – 99 bērni ir robeža, ko līdz 
devītajai klasei akreditētā mācību iestāde pārsniegt nevē-
las. Pašlaik tajā mācās 55 audzēkņi, arī visi trīs Kristīnes 
bērni. 

Skola rokā!

Vecākiem, kuri arī saviem mazajiem vēlas īpašu attiek-
smi mācību procesā, Kristīne iesaka dibināt savas skolas. 
„Viņiem ir jābūt gataviem darīt, dot un izdarīt, nevis pra-
sīt. Vajadzīga domubiedru komanda un motivācija. Labā-
kā motivācija ir savi bērni,” saka Kristīne. Protams, būs 
vajadzīga arī uzņēmība – Kristīne savulaik ir strādājusi 
auditorfirmā, Ārvalstu investoru padomē, ASV vēstniecī-
bā, tad izveidojusi pati savu uzņēmumu. Lielākā daļa šīs 
skolas audzēkņu vecāku arī ir uzņēmēji, „ar brīvāku, ne-
atkarīgāku skatu uz pasauli”. 

Latviska gara kopēji

Viena no nozīmīgām Brīvās skolas iezīmēm ir latviskās 
dzīvesziņas un tradicionālās kultūras kopšana, kas caur- 
auž mācību procesu un bērnu ikdienu skolas gaitās. „Cil-
vēciskās attiecības, formalitāšu, formas nošķiršana no 
mācību satura, latviešu tautas pedagoģija un dzīvesziņa,” 
skolas prioritātes raksturo Kristīne. „Nevis vācu Valdor-
fa vai itāļu Montesori, bet mūsu pašu, sava bagātība, kur 
centrējamies uz latviskām vērtībām.” Pasniedzēji kopā ar 
bērniem (skolā bērnus nedala vecuma grupās, tiek veido-
tas jaukta tipa saimes) izdzīvo visus latviešu tradicionā-
los svētkus, īpaši pievēršas tautas mūzikas apguvei. 

„Katram bērnam ir savi talanti, 
kurus var attīstīt ar individiālu 
pieeju. Centieni „noturēt” vidējo 
aritmētisko nozīmē zaudējumu 
visiem – gan gudrākajiem 
bērniem, gan tiem, kuri ir 
spējīgi kādā citā jomā.”
Kristīne Liberta
biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi filiāles  
Ikšķiles Brīvā skola dibinātāja
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Tīnūži

„Šī nav skola, kur samaksā 
naudu un saņem izglītotu
bērnu. Mēs esam par došanu, 
par iesaisti, par kopā būšanu
un kopā darīšanu.”
Kristīne Liberta
biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi filiāles  
Ikšķiles Brīvā skola dibinātāja
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Biedrība Tautskola 99 Baltie zirgi
Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Daugavmalā, 
Ikšķiles novadā

Iegādātas 15 etnogrāfiskās kokles, 15 blokflautas un stabules, 
džambas, metalofons, celma bungas, māla bungas, šamaņu 
bungas, velna bunga, lietus koks, mūzikas instruments Jūra, 
robdēlis, koka taure, āža rags, gongs, šķīvju komplekts, tambu-
rīnu komplekts, trideksnis, trijstūru komplekts, šeikeru kom-
plekts, vargans, ritma instrumentu komplekts, 15 jogas paklājiņi, 
2 akustiskās ģitāras, 3 vijoles, kā arī keramikas apdedzināšanas 
krāsns.

Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu  
skolā

Veikta ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas telpu vienkār-
šotā renovācija, kā arī iegādātas nepieciešamās iekārtas un sa-
dzīves tehnika virtuves darbības nodrošināšanai. 

Tautas mūzikas un amatniecības centra telpu vienkāršota 
renovācija Elkšņu skolā

Rekonstruēta bijušā Elkšņu skola, kurā atvērts vienīgais Tautas 
mūzikas un amatniecības centrs tuvākajos novados. 

Biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi veiktajā aptaujā 300 Ikšķiles 
novada bērnu vecāki atzina, ka vēlētos, lai viņu bērni padziļināti 
apgūst mūziku un amatniecību.

Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Elkšņu skolā ir 
iespēja sekmīgi īstenot jaunatnes politiku vietējā līmenī, attīstīt 
neformālās izglītības programmas un sadarbību ar formālās iz-
glītības iestādēm.

Skolā izveidotajā Tautas mūzikas un amatniecības cen-
trā, kura renovācija ir viens no šeit realizētajiem Zied 
zeme projektiem, ar prieku pulcējas gan bērni, gan viņu 
vecāki, lai mācītos koklēt, stabulēt, spēlēt vijoli, ģitāru, 
bungas un citus etnogrāfiskos mūzikas instrumentus. 
Latviešu mūziku un instrumentus viņiem ierāda folklo-
ras draugu kopas Skandinieki vadītāja Julgī Stalte. Ikšķi-
les pusē šis ir vienīgais šāda veida centrs, kur pieejamas 
dažādas ārpusskolas laika pavadīšanas iespējas, akcen-
tēta latviskās dzīvesziņas pieredzes izmantošana mūzi-
kas, amatniecības un citās interešu nodarbībās. Ik gadu 
notiek arī īpašas mūzikas nedēļas, kuras apmeklē gan 
skolas ģimenes, gan citi interesenti.

Citā Zied zeme projektā centrs ticis pie nepieciešamajiem 
mūzikas instrumentiem – tika iegādātas 15 etnogrāfis-
kās kokles, 15 blokflautas un stabules, džambas, metalo-
fons, celma bungas, māla bungas, šamaņu bungas, velna 
bunga, lietus koks, mūzikas instruments Jūra, robdēlis, 
koka taure, āža rags, gongs, šķīvju komplekts, tamburīnu 
komplekts, trideksnis, trijstūru komplekts, šeikeru kom-
plekts, vargans, ritma instrumentu komplekts, 15 jogas 
paklājiņi, divas akustiskās ģitāras, trīs vijoles. Centra 
vajadzībām tiek lietota arī keramikas apdedzināšanas 
krāsns, un bērniem un pieaugšajiem ik piektdienu ir pie-
ejamas mālošanas pēcpusdienas.

Ekoloģiskā virtuve

Ēdināšana ir vēl viena joma, kur Brīvā skola atšķiras no 
pārējām – bērniem te piedāvā tikai veģetāru un bioloģisku 
pārtiku, cik nu tas iespējams, pie vietējiem zemniekiem 
pirktu. „Tiešās pirkšanas pulciņā darbojas ap 30 ģimeņu, 
kas katru nedēļu saņem pasūtītos pārtikas produktus no 
vietējiem zemniekiem,” stāsta Kristīne un izrāda mūsdie- 
nīgi iekārtotu, funkcionālu skolas virtuves telpu. 

Ekoloģiskā virtuve un kafejnīcas telpa ir tapušas Zied 
zeme atbalstītā projektā – tika iegādātas sadzīves tehni-
kas iekārtas un veikta šo telpu renovācija. „Ekoloģiskās 
mācību virtuves galvenais mērķis ir popularizēt un īste-
not veselīgas ēšanas paradumus. Bērniem piedāvājam 
ekoloģisku, sezonālu un tradīcijām atbilstošu garšīgu 
ēdienu no tuvākās apkaimes, kuram nepieciešamo pro-
duktu audzēšana nerada vides piesārņojumu. Cenšamies 
ar savu piemēru demonstrēt bērniem attieksmi pret vidi, 

piemēram, šķirojot atkritumus,” uzsver Kristīne. Šāda 
virtuve ir atbalsts arī vietējiem zemniekiem, kuri var 
rēķināties ar regulāru savas produkcijas noietu. Skolas 
dārzā ir ierīkots arī permakultūras paraugdārzs, kurā ar 
alternatīvām metodēm tiek audzēti bioloģiski dārzeņi un 
augļi skolas virtuvei. Ikšķiles Brīvā skola ir uzsākusi arī 
bioloģiskā sabiedriskā ēdinātāja sertifikāciju un pēc šī 
procesa pabeigšanas varēs lepoties ar Eiropas atzītu bio- 
loģisko sertifikātu savā virtuvē. 

Šobrīd Ikšķiles Brīvajā skolā top interaktīvās mūzikas 
skaņu centrs, kas tiks izmantots daudzo interesentu 
uzņemšanai, kuri dodas uz šejieni, lai izmēģinātu tautas 
mūzikas instrumentus un savām acīm redzētu brīnu-
mu, ko pašu spēkiem spējuši radīt vecāki. Nupat skola no 
izglītības un zinātnes ministres ir saņēmusi apbalvoju-
mu par izcilu ieguldījumu izglītībā.
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Ivetas Holcmanes vadībā attīstās orientēša-
nās kustība, jauns inventārs ceļ sacensību 
kvalitāti.
„Tā ir brīvības sajūta,” par cilvēku aizraušanos ar orib-
entēšanās sportu saka ilggadēja orientēšanās trenere un 
biedrības Orientēšanās klubs Ogre dibinātāja Iveta HolcH-
mane. „Pilsētniekus pēc darba velk ārā no akmeņiem, pie 
dabas. Un, ņemot vērā, ka esam ar intelektu apveltīti ļau-
dis, mums gribas ne tikai pastaigāties, bet darīt vēl kaut 
ko – paņemt karti, papētīt, saprast.” Iveta par orientēšanās 
treneri strādā kopš 1979. gada un kopā ar saviem domu-
biedriem jau 27 gadus Ogrē organizē iknedēļas sacensības 
Reljefs, kas gada laikā pulcē ap 2000 dalībnieku.

Iveta un viņas vīrs Andris Kivlenieks kopš 80. gadiem ir iz-
audzinājuši veselu orientieristu paaudzi, daudzi no viņiem 
kļuvuši par profesionāliem sportistiem, citiem orientēša-
nās kļuvusi par hobiju uz mūžu. Neilgu laiku pie Ivetas tre-
nējies arī Edgars Bertuks, kurš 2012. gadā kļuva par pirmo 
pasaules čempionu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
un radīja jaunu intereses vilni par orientēšanās sportu. 
Nākamais lielais gads mūsu orientieristiem būs 2018., kad 
Latvijā notiks kārtējais pasaules čempionāts. 

Biedrību Orientēšanās klubs Ogre 2002. gada martā Iveta 
kopā ar Andri Kivlenieku, Renāru Rozi, Jāni Nagli, Daci 
Kadakovsku un Jāni Zamovski dibināja ar mērķi attīstīt 
orientēšanās sportu un piesaistīt finansējumu sacensību 
un treniņu organizēšanai. Šobrīd klubā ir jau 67 biedri, un 
bez iknedēļas orientēšanās sacensībām Reljefs klubs pa- 
vasarī organizē Daugavas kausu (viens no četriem Latvi-
jas Stafešu kausa posmiem), bet novembrī – Lāčplēša die-
nai veltītas sacensības, kas notiek naktī. Visas sacensības  
Iveta organizē kopā ar 30 aktīvākajiem un atbildīgākajiem 
brīvprātīgajiem palīgiem.

Zied zeme izsludināto projektu konkursu ietvaros klubs 
iegādājies orientēšanās kontrolpunktus un elektroniskās 
atzīmēšanās stacijas, kā arī datoru, telti, mobilās sētas 
finiša marķējumam, ģeneratoru un citu inventāru. „Tagad 
mēs esam autonomi, jebkurā vietā varam noorganizēt sa-
censības,” saka Iveta. Vēl viens vērtīgs guvums šajā projek-
tā ir kvalitatīvai sacensību norisei uzzīmētā īpaši precīzā 
orientēšanās karte Ikšķilē un Zilajos kalnos, ko Andris Kiv-
lenieks veidoja pēc apvidus lāzerskenēšanas materiāliem.

„Orientēšanās ir ļoti aizraujošs sports, daudziem tas jau ir 
dzīvesveids un arī gana skatāms sporta veids,” saka viens 
no orientēšanās kluba dalībniekiem Edgars Sparāns, kurš 
ar orientēšanos nodarbojas kopš 2. klases. Viņaprāt, Latvir-
jā šim ļoti populārajam tautas sporta veidam ir iespējams 
attīstīties arī turpmāk, jo par orientēšanos interesējas jau-
nieši, un Latvijā ir gana daudz klubu, kas organizē sacensī-
bas, popularizē šo sportu, iesaista jaunus dalībniekus.

Sacīkste intelektam un izturībai

Biedrība Orientēšanās klubs Ogre
Orientējies nākotnei

Projektā pēc apvidus lāzerskenēšanas materiāliem uzzīmēta jau-
na precīza orientēšanās karte Ikšķilē un Zilajos kalnos.

Iegādāta laikam atbilstoša atzīmēšanās sistēma Sport Ident, kas 
ļauj ātri saņemt dalībnieku rezultātus, portatīvais dators, por-
tatīvais ģenerators un starta-finiša aprīkojums ar norobežoju-
miem, un telts.

 „Pilsētniekus pēc darba 
velk ārā no akmeņiem, pie 
dabas. Un, ņemot vērā, ka 
esam ar intelektu apveltīti 
ļaudis, mums gribas ne 
tikai pastaigāties, bet darīt 
vēl kaut ko – paņemt karti, 
papētīt, saprast.”
Iveta Holcmane
biedrības Orientēšanās klubs Ogre dibinātāja
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Modris Krūze izveido tramplīnlēkšanas 
estakādi uz Tīnūžu un Ogres robežas.
„Bīstams šis sports nebūt nav, bet vajadzīga nopietna at-
tieksme. Un liela disciplīna, jo te ir daudzi sporta veidi 
vienā – akrobātika, vieglatlētika un citi,” saka tramplīn- 
lēcējs un treneris Modris Krūze, kurš uzbūvējis tramplī-
nlēkšanas estakādi. Bērni un jaunieši šeit trenējas gan 
ziemā, gan vasarā – viens lielāks un divi mazāki tramplī-
ni ir aprīkoti ar speciālu plastmasas segumu. Iespaidīgo 
celtni Modris projektējis pats, lielākā daļa būves arī tapu-
si paša spēkiem, piepalīdzot Modra draugam.

Kādreizējais Latvijas izlases sportists, Sporta pedagoģijas 
akadēmijas absolvents Modris Krūze mazos sācis trenēt 
2006. gadā. Sākuši bez tramplīna, iespēju robežās ar 
audzēkņiem braukuši uz Igauniju un citām valstīm. Šo-
brīd pie Modra regulāri nāk trenēties ap 20 bērnu un jau-
niešu, arī viņa mazmeita Šarlote Šķēle, kura savā vecu-
ma grupā jau kļuvusi par labāko Eiropā. „Igauņiem nav 
nevienas tādas meitenes,” ar lepnumu stāsta Modris, kurš 
mērķtiecīgi gatavo savu mazmeitu dalībai olimpiādē. Lai 
to paveiktu, viņai milzīgā konkurencē jākļūst par vienu no 
30 labākajām tramplīnlēcējām pasaulē. Šobrīd gan treni-
ņiem profesionāli visaugstākajā līmenī Latvijā pietrūkst 
atbilstoša augstuma tramplīna. Pēc Siguldas tramplīna 
slēgšanas Modra sētā šobrīd ir vienīgā vieta, kur var tre-
nēties jaunie tramplīnlēcēji, taču šis ir salīdzinoši mazs 
tramplīns, piemērots iesācējiem. 

Tramplīns virs 
koku galotnēm

„Vajadzīga nopietna 
attieksme un liela 
disciplīna, jo te ir daudzi 
sporta veidi vienā – 
akrobātika, vieglatlētika 
un citi.”
Modris Krūze
tramplīnlēkšanas treneris, 
biedrības Ogres stils dibinātājs
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„Biju spiests uzbūvēt pie sevis,” stāsta Modris, kurš ilgu 
laiku meklējis un piedāvājis dažādas vietas tramplīna 
būvei, taču par to vienoties nav izdevies. Tad viņš izlēmis 
būvēt tramplīnu pie sevis un to pilnībā par savu naudu 
arī paveicis. Koka estakāde veido paaugstinājumu, bet 
otrā pusē izrakta pamatīga bedre ar valni, kas kalpo kā 
bremzēšanas ceļš. 

Ar Zied zeme atbalstu tramplīnlēcējiem iegādāti 10 pāri 
slēpju, stiprinājumi, slēpju zābaki, aizsargbrilles un 
aizsargķiveres. Inventāra iegāde ir nozīmīgs atbalsts, kas 
ļauj pilnvērtīgi rīkot treniņus Latvijā atjaunotajā sporta 
veidā. „Jā, ar inventāru mēs tagad esam bagāti,” saka 
Modris un rāda specifiskās, platās un garās, tramplīn-
lēcēju slēpes, zābakus un citu inventāru. Pilns inventāra 
komplekts vienam sportistam izmaksā no 800 eiro. Piln-
vērtīgiem treniņiem tagad vēl vajadzīgs augstāks tram-
plīns – pašlaik Modris strādā pie projekta un jau vienojies 
par zemes nomu.

Pats Modris ar tramplīnlēkšanu sācis nodarboties vidus-
skolas laikā – 60. gadu vidū. Tolaik pie Ogres 1. vidussko-
las bija uzbūvēta tramplīnlēkšanas estakāde. Sporta veids 
bijis ļoti populārs, tika rīkoti Latvijas čempionāti, jo ko-
pumā Latvijā bijuši 12 tramplīni. 70. gadu sākumā Modris 
startēja Latvijas izlasē, latviešiem tolaik bijuši līdzvērtīgi 
panākumi ar mūsu kaimiņiem igauņiem.

Biedrība Ogres stils 
Inventāra iegāde lēkšanai ar slēpēm no tramplīna ziemas un 
vasaras sezonā un Ziemeļu divcīņai

Iegādāti 10 pāri slēpju, stiprinājumi, slēpju zābaki, aizsargbrilles 
un aizsargķiveres, nūjas un zābaki, lēkšanai ar slēpēm no tram-
plīna esošajiem un potenciālajiem sportistiem, tādējādi piedā-
vājot bērniem un jauniešiem lietderīgi un veselīgi pavadīt savu 
brīvo laiku.
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Domājot par cilvēku veselību un labsajūtu, 
Uģis Pauriņš attīsta ekoloģisko būvniecību. 

„Vienai privātmājai vajadzīgi aptuveni divi trīs hektāri 
kaņepju, kādas astoņas desmit tonnas,” saka uzņēmuma 
Vertess UP vadītājs Uģis Pauriņš, kurš Latvijā sācis būvnie-
cībā izmantot jaunu tehnoloģiju – mājas sienu konstruk-
cija tiek piepildīta ar kaņepju biokompozītu (tā sastāvā ir 
kaņepju spaļi, hidratēts kaļķis un speciāla minerālu pie-
deva). Nozīmīgākie ieguvumi – māja ir izcili „elpojoša”, 
termoefektīva un ekoloģiska, jo arī sienu apdarē izmanto 
īpašu apmetumu, kas top uz kaļķa bāzes, un sienas tiek 
krāsotas ar ekoloģisko kaļķa krāsu. Šis materiāls ir ilgmū-
žīgs, un tā cena ir līdzvērtīga tradicionālajiem būvmate-
riāliem, ja cenā iekļauj sienu siltināšanu un apdari. Mājas 
iekštelpās ir teicams antialerģisks mikroklimats, šādam 
klimatam vajadzētu būt ne tikai privātbūvēs, bet arī sa-
biedriskajās ēkās, sevišķi bērnudārzos, slimnīcās.

Uģis būvniecībā strādā jau vairāk nekā 20 gadu, īpaši viņš 
ir specializējies restaurācijas darbos, māju renovācijā un 
siltināšanā. Pirms pieciem gadiem sācis meklēt jauna vei-
da materiālus, kas būtu cilvēkam un mājai labvēlīgi, arī 
ilgmūžīgāki. „Sapratu, ka ar ierastajiem materiāliem īsti 
vairs negribu strādāt. Ne jau viss tradicionālajos materi-
ālos ir peļams, tomēr tas, kas ir izcili labs būvmateriālu 
biznesam, ne vienmēr ir labs cilvēkam,” skaidro Uģis. Pēc 
ilgstošiem meklējumiem starp dažādām tehnoloģijām un 
ražotājiem viņš izraudzījies kaņepju biokompozītmateri- 
ālu, kura receptūras autors ir Šveices uzņēmums Hemp 
Eco Systems. Būvmateriāls top, kaņepju spaļus (auga ser-
denis) samaļot, attīrot un iegūtās skaidas samaisot ar kaļ-
ķi un minerālpiedevu. Mājas sienas tiek monolītā lējumā 
pildītas veidņos, līdzīgi kā betons pamatu būvē. Nekāda 
papildu siltināšana šādai sienai nav vajadzīga. 

Kaņepju nams

SIA Vertess UP

Biobūvniecība

Kaņepes un to izstrādājumi ir izmantojami visdažādākajos vei-
dos – no tekstilmateriāliem un pārtikas produktiem līdz būvnie-
cības materiāliem. Kopā no kaņepēm ražo aptuveni 25 000 da-
žādu preču.

Pašlaik norisošie pētniecības un praktiskās būvniecības pasā-
kumi virknē Eiropas valstu ir devuši ļoti atzīstamus rezultātus 
kaņepju būvmateriālu ieguvē un pierādījuši šī materiāla priekš-
rocības. Biokompozīta materiāls, ko ražo Hemp Eco Systems, 
2014. gadā ir saņēmis balvu kā Eiropā labākais biokompozīta ma-
teriāls būvniecībā.

Projektā iegādāti pamatlīdzekļi bioloģisku izejmateriālu izman-
tošanai būvniecības pakalpojumu sniegšanā – kaņepju biokom-
pozīta sienu izbūvē, pārsegumu un griestu siltināšanā, esošu ēku 
sienu siltināšanā.

Uģis Pauriņš
SIA Vertess UP vadītājs

„Ne jau viss tradicionālajos 
materiālos ir peļams, 
tomēr tas, kas ir izcili labs 
būvmateriālu biznesam, ne 
vienmēr ir labs cilvēkam.”

Zied zeme atbalstīta projekta ietvaros Uģa uzņēmums 
Vertess UP iegādājies ražošanas līdzekļus kaņepju spaļu 
biokompozīta ražošanai un šīs tehnoloģijas attīstīšanai – 
īpašus maisītājus, veidņus un citas lietas. Viņš pieļauj, ka 
ar laiku Latvijā varētu attīstīties arī kaņepju audzēšana, 
pirmapstrāde un arī tālākapstrāde. Arī no būvmateriāla 
ražošanas viedokļa šī ir ekoloģiska un ilgtspējīga saim-
niekošana, jo izejmateriāls izaug tīrumā, ko pēc ražas no-
vākšanas var apsēt no jauna.

Kaņepju paraugmāja, ko Uģis pirms trim gadiem sāka 
būvēt Tīnūžu pagastā, aizvien vēl nav pabeigta, jābūvē 
kaņepju mājas klientiem: „Interese ir liela, cilvēki brauc, 
skatās un pasūta sev mājas no šī materiāla.” Intervijas 
dienā Uģis ar kaņepju nama modeli gatavojas doties uz 
Lietuvu, kur jauno tehnoloģiju prezentēs būvniecības iz-
stādē. Latvijā pērn uzbūvētas jau sešas kaņepju mājas, 
šogad pasūtītas nākamās sešas, un vēl viena Lietuvā.
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LĒDMANES PAGASTS

16
PROJEKTI

€ 171 855

€ 125

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

LIELVĀRDES PAGASTS

5
€ 39 017

€ 37

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

LIELVĀRDES PILSĒTA

28
PROJEKTI

€ 230 173

€ 34

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU
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Labas pārmaiņas – Lielvārdes novada ie-
dzīvotāji un viesi novērtē pašvaldības 
veiktos uzlabojumus.

Jumpravas bērnudārzā Zvaniņš atrodas viena no Latvijā 
lielākajām intelektuālo galda spēļu kolekcijām. 129 spēles 
glīti sakārtotas īpašā koka plauktā – spēles, kurās ir ma-
zas detaļas, saliktas plastmasas kārbās, tās visas reģis-
trētas biezā žurnālā. Šī ir vienlaikus gan spēļu spēlēšanas 
vieta, gan arī neparasta bibliotēka – bērnu vecāki drīkst 
ņemt spēles arī uz mājām. Turklāt spēles pieejamas ne 
vien bērnudārzniekiem, bet arī lielākiem bērniem un 
viņu vecākiem. „Daļa bērnu izmanto skolēnu autobusu. 
Kad tas jāgaida, viņi nāk ar mammām un šeit jauki kopā 
pavada laiku. Nāk arī lielāki bērni,” stāsta bērnudārza va-
dītāja un spēļu bibliotēkas idejas autore Dace Kļava.

Ar biedrības Zied zeme atbalstu iegādātās intelektuālās 
galda spēles ir domātas dažādu vecumu bērniem, dažas 
no tām ir tik pieprasītas, ka nepārtraukti ceļo no vienas 
ģimenes pie nākamās. „Ģimenes kopā pavadītais laiks,” 
kā spēļu bibliotēkas galveno labumu min Lielvārdes no-
vada pašvaldības projektu vadītāja Egija Sniedzīte. Pro-
tams, nozīmīga ir arī bērnu intelekta un dažādu iemaņu 
attīstība, jo spēlējoties bērni iepazīst sevi, apgūst priekš-
metu nozīmi, iepazīst savstarpējo attiecību noteikumus 
ar vienaudžiem. Spēles gaitā formējas pirmā skaitīšanas, 
lasīšanas un rakstīšanas prasme. Projekta ietvaros kopā 
ar spēlēm iegādāta arī interaktīvā tāfele un dažas mēbe-
les bibliotēkas vajadzībām.

Renāte, Artis, Melānija, Rūta, Emīlija un Saša kopā ar gru-
piņas audzinātāju Eviju Kozlovsku ir iegrimuši spēlēs – 
pieprasītākās esot Sēņu virtuve un Koka alfabēts. „Dažkārt 
vecāki aizraujas pat vairāk par bērniem,” saka Dace Kļa-
va, kuras audzēkņiem vārds „spēle” asociēsies ar krietni 
plašāku pasauli par vientulīgu spēkošanos ar datorā ie-
būvētu algoritmu. 

Lielvārde – lielo iespēju zeme

Lielvārdes novada pašvaldība
Intelektuālo spēļu bibliotēkas izveide Jumpravā

Dažādotas sabiedriskās aktivitātes Jumpravas pagasta iedzīvotā-
jiem un nodrošinātas jaunas bērnu un vecāku kopīgas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, izveidojot intelektuālo spēļu bibliotēku VPII 
Zvaniņš.

Izglītības iestādes darba laiks ir 12 stundas katru darba dienu, tā 
atrodas Jumpravas centrā un ir ērti sasniedzama.

„Daļa bērnu izmanto 
skolēnu autobusu. Kad 
tas jāgaida, viņi nāk ar 
mammām un šeit jauki 
kopā pavada laiku. Nāk 
arī lielāki bērni.”
Dace Kļava 
VPII Zvaniņš vadītāja
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Daugavas skati

„Ir sajūta, ka visi ceļi te ved uz Daugavu un beidzas Dauga-
vā,” saka Lielvārdes novada pašvaldības projektu vadītā-
ja Egija Sniedzīte, kad ejam uz vienu no labiekārtotajām 
atpūtas vietām upes krastā. Un patiešām – Austriņu ceļš, 
Daugavas, Skolas un vēl daudzas citas ieliņas apraujas 
varenās upes krastā. Daugava ar savu gleznaino krastu 
un ūdeņu plašumu noteikti ir milzīga Lielvārdes vērtība, 
kas gan vēl gaida savu atklājēju.

Viena no Lielvārdes pašvaldības vēlmēm bija izveidot 
vairākas atpūtas vietas Daugavas krastā, lai Lievārdes ie-
dzīvotājiem un viesiem būtu iespējams nonākt pie upes, 
nespraucoties caur biezu krūmāju brikšņiem. Zied zeme 
projekta ietvaros nostiprināts Daugavas krasts, novieto-
tas pārģērbšanās kabīnes, soliņi. Kopumā tapušas divas 
šādas atpūtas vietas – Daugavas ielas un Austriņu ceļa 
galā. Nākamā diena pēc projekta noslēguma tā veicējiem 
gan bijusi bēdīga – kāds enerģisks un pārliecināts pie-
krastes sakopšanas pretinieks no zemes bija izcēlis pa-
matīgi iebetonētus soliņus un pārģērbšanās kabīni nogā-
dājis Daugavā. Arī pie jaukas vides ir jāpierod, atzīst Egija 
Sniedzīte. 

Lielvārdes novada pašvaldība
Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē

Lielvārdes iedzīvotājiem un novada viesiem ir pieejamas divas 
labiekārtotas atpūtas vietas pie Daugavas – Daugavas ielas un 
Austriņu ceļa galā –, nodrošinot piekļuvi upei, sakārtotu terito-
riju un infrastruktūru atpūtai upes tuvumā. Pilsētas labiekārto-
jums ir viens no būtiskiem ērtas dzīves vides nosacījumiem, kas 
veicinās veselīgu dzīvesveidu un aktīvās atpūtas iespēju izman-
tošanu.

Lielvārdes novada Teritorijas plānojumā 2012.–2024. gadam pro-
jekta ietvaros labiekārtotajām atpūtas zonām tiks piešķirts spe-
ciāls apzīmējums – atpūtas „enkurvietas”.
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Lielvārdes vēstures un Pumpura vilinājums

Sākusies tūrisma sezona, un Andreja Pumpura muzeja 
eksperte, tūrisma nozares pārstāve Inguna Strazdiņa, 
steidzina ātri apskatīt ekspozīciju otrajā stāvā, jo tur tū-
līt dosies kārtējā ekskursantu grupa, kas nākusi, lai uz-
zinātu ko jaunu par Pumpuru, Lielvārdes jostu un pašas 
Lielvārdes vēsturi. Apmeklētāju trūkums muzeju nav 
piemeklējis nekad. „Es zinu, ka ir mazie muzeji, kam 
iet daudz, daudz sliktāk, apmeklētāju skaits ir ļoti mini-
māls,” saka Inguna Strazdiņa.

Pirms projekta iesniegšanas Zied zeme un finansiāla at-
balsta saņemšanas problēma drīzāk bija kauns un ne-
ērtības sajūta apmeklētāju priekšā. Telpas bijušas ļoti 
sliktā stāvoklī un remontu gaidījušas jau kopš padomju 
laikiem. „Vizuāli nepievilcīgi, tumši, nemājīgi,” problēmu 
īsumā raksturo Inguna Strazdiņa. Muzejs pilnā apjomā 
nevarēja veikt savas funkcijas un sniegt kvalitatīvus pa-
kalpojumus apmeklētājiem, jo telpu kritiskais stāvoklis 
liedza tajās iekārtot laikmetīgas ekspozīcijas. Bija jāsa-
kārto gan telpu tehniskā drošība, gan arī to estētiskais iz-
skats, lai tajās atbilstoši noteikumiem varētu izstādīt un 
nodot apskatei vērtīgus muzeja krājumā esošus priekš-
metus un eksponātus.

Lielvārdes novada pašvaldības projekta ietvaros izremon-
tēts viss pirmais stāvs, kurā atrodas muzeja ekspozīcija, 
kā arī Lielvārdes Kultūrvēsturiskā mantojuma atbalsta 
biedrības projekta ietvaros iegādāta interaktīvā tāfele 
un datortehnoloģijas, kas sniedz iespēju sagatavot inte-
resantu, mūsdienīgu materiālu 8.–12. klašu skolēnu se-
mināriem un nodarbībām, kā arī īpašiem gadījumiem, 
piemēram, Muzeju naktij. 

Ar Zied zeme starpniecību iegūts finansējums pirmā stāva 
labiekārtošanai. Pārmaiņas un ieguvumi ir acīm redza-
mi, taču nekas nav apstājies. Inguna Strazdiņa piemin, 
ka plānots rakstīt nākamo projektu, lai izremontētu arī 
muzeja otro stāvu.  

Lielvārdes novada pašvaldība
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu 
vienkāršota rekonstrukcija

Bija nepieciešams „atdzīvināt” muzeja telpas un veikt iekšējo tel-
pu remontu, kas nebija darīts kopš 1980. gada.

Veikti šādi remontdarbi: telpu sienu, griestu un logu aiļu līdzinā-
šana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana, logu un palodžu 
montāža, kā arī elektroinstalācijas darbu veikšana, lai varētu 
iekārtot A. Pumpuram un eposam Lāčplēsis veltītu mūsdienīgu 
ekspozīciju un izlikt apskatei vēl nedemonstrētus priekšmetus 
no muzeja krājuma.

Lielvārdes novada pašvaldība
Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Lielvārdes novadā

Norāžu stabi uzstādīti Lielvārdes pilsētas nozīmīgākajos krusto-
jumos, un tajos ir norādes ar ielu nosaukumiem; lauku teritori-
jā – viensētu nosaukumiem.

Ielu norāžu krāsas izvēlei par pamatu ir ņemta Valsts heraldikas 
komisijas apstiprinātā Lielvārdes novada ģerboņa krāsa – tumši 
sarkans (bordo). 

„Pārmaiņas un ieguvumi ir 
acīm redzami, taču nekas 
nav apstājies.”
Inguna Strazdiņa
Andreja Pumpura muzeja eksperte
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Citi Lielvārdes novada pašvaldības realizētie projekti

Lielvārdes novada pašvaldība
Aktīvās atpūtas laukuma izveide

Uzstādītas trīs brīvdabas vingrošanas iekārtas pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem (pieckāršā tīkla piramīda, brīvdabas šū-
poles-balansieris un vingrošanas komplekss, kas palīdz attīstīt 
kustību koordināciju, attīsta un stiprina visu grupu muskuļus) 
un 14 brīvdabas vingrošanas iekārtas (trenažieri plecu, roku, 
tricepsu, krūšu, muguras, sānu, gurnu, sēžas, kāju, vēderpreses 
attīstībai un spēcināšanai) pusaudžiem, jauniešiem un citiem 
iedzīvotājiem līdz pat sirmam vecumam; tās ir paredzētas arī 
kombinētai dažādu ķermeņa grupu attīstīšanai, tā sekmējot vis-
pārējās fiziskās veselības nostiprināšanos un izturību. 

Lielvārdes novada pašvaldība
Aktīvās atpūtas laukuma izveide bērniem un ģimenēm brīvā 
laika pavadīšanai Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
masīvā

Uzstādītas aktīvās atpūtas laukuma iekārtas bērnu un jauniešu 
kopīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai.

Lielvārdes novada pašvaldības speciālistu darba grupa izvēlē-
jās Avotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu, pamatojo-
ties uz mikrorajona iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu un aptau-
jas rezultātiem, kā arī ievērojot noslēgtā zemes nomas līguma  
nosacījumus.

Lielvārdes novada pašvaldība
Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai

Iegādāts jauns spēļu tablo ar papildu 24 sekunžu rādītājiem, 
lai sporta zālē varētu notikt augsta mēroga sacensības, kā arī 
lai popularizētu un veicinātu iedzīvotāju pievēršanos aktīvam  
dzīvesveidam. 

Lielvārdes novada pašvaldība
Pašvaldības autoceļu Lejskaļi–Birzmaļi un Kaibalas skola–
Silkalni-Krasti vienkāršota renovācija

Pašvaldības autoceļš Lejskaļi–Birzmaļi atrodas Lēdmanes pagas-
tā, Lielvārdes novadā. Ceļa kopējais garums ir 3690 m, tā platums 
ir mainīgs – no 4,5 līdz 6 metriem. Agrākais ceļa grants segums 
bija būtiski nolietojies, vietām tā nebija vispār, ceļā bija izbrauk-
tas bedres, tam nebija profilējamās kārtas, uz nomalēm bija iz-
veidojies apauguma slānis, tika kavēti skolēnu pārvadājumu rei-
si un bojāts autotransporta tehniskais stāvoklis. 

Autoceļš Kaibalas skola–Silkalni-Krasti gadu gaitā bija noārdījies, 
tas bija zemāks nekā tam pieguļošie lauki un pagalmi, tāpēc bija 
slikta lietus ūdens atvade. Vietām ceļa braucamās daļas platums 
bija tikai 3 metri, divām automašīnām nebija iespējams izmai-
nīties. Projekta ietvaros ceļa segums uzlabots 220 metru garā 
posmā. 

Lielvārdes novada pašvaldība
Jumpravas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

Jumpravas pagasta kapu teritorija aizņem 6,9 ha, tie atrodas  
5 km no Lielvārdes novada Jumpravas pagasta, meža malā. Ie-
dzīvotāji, lai varētu apkopt kapu kopiņas, uz kapiem dodas vai 
nu ar velosipēdiem, vai personīgo auto, šajā ceļa posmā nekursē 
sabiedriskais transports.

0,15 ha platībā izveidots šķembots automašīnu stāvlaukums, ie-
kārtota velosipēdu novietne, sakārtota ūdens ņemšanas vieta, 
uzstādīta nojume ar galdu, soliem un ierīkota jauna tualete.

Lielvārdes novada pašvaldība
Datortehnikas un datorprogrammu iegāde Jumpravas pagasta 
iedzīvotāju apmācībai datorzinībās

Iegādāti desmit portatīvie datori, lai veiktu Jumpravas 
iedzīvotāju apmācību datorprasmēs.

Jumpravas vidusskolai ir piemērotas telpas, kas jau aprīkotas ar 
interaktīvo tāfeli, videoprojektoru un interneta pieslēgumu.
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„Visi ceļi te ved uz Daugavu un 
beidzas Daugavā.”

Egija Sniedzīte
Lielvārdes novada pašvaldības projektu vadītāja
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Individuāls darbs ar katru bērnu
Uz Lielvārdes Montesori pedagoģijas cen-
tru jāstājas rindā.

Ideja par Montesori pedagoģijas kabineta atvēršanu Liel-
vārdē Elitai Kalniņai un Dacei Gailītei dzima 2006. gadā, 
kad viņas absolvēja Montesori atveseļojošās pedagoģijas 
kursus un viņām pievienojās arī logopēde Ilze Bērtulso-
ne. „Bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki paši nonāca pie 
risinājuma, kas vajadzīgs viņu mazajiem,” stāsta Elita 
Kalniņa, viena no nodibinājuma Mārīte ABC dibinātājām. 
Organizācija veidota ar mērķi sekmēt Lielvārdes novada 
un tuvākās apkaimes bērnu spēju un personības vispu-
sīgu attīstīšanu, sniegt bērniem alternatīvas apmācības 
iespējas atbilstoši viņu vajadzībām un spējām, kā arī pie-
dāvāt rehabilitāciju bērniem ar īpašām vajadzībām, iz-
mantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes.  

Nodibinājuma veidotais nodarbību centrs tika atvērts 
2007. gada maijā, kādreizējā veikala telpās. Lielvārdes 
pašvaldība palīdzējusi nodibinājumam ar sākotnējo 
telpu remontu, bet Zied zeme pirmā projekta ietvaros 
(2007. gads) tika iegādāti specifiski didaktiskie mācību 
materiāli.

„Mēs iemācām patstāvību un attīstām dažādas prasmes, 
kas dod bērnam emocionālu stabilitāti,” uzsver Elita Kal-
niņa. Uz nodarbībām bērni vecākiem šobrīd jau jāpie-
raksta rindā. 20. gadsimta sākumā tapušās Montesori 
pedagoģijas pamatā ir individuāls darbs ar katru bērnu 
atbilstoši viņa attīstības īpatnībām un vajadzībām. 

Nodarbību centrā bērni var apmeklēt Montesori nodar-
bības, logopēdu, vecākiem ir iespējams konsultēties ar 
psihologu. Šeit notiek arī mūzikas un mākslas terapijas 
nodarbības, kas sekmē bērnu personības attīstību, pa-
augstina pašapziņu un iemāca tikt galā ar emocijām, at-
tīsta valodas izpratni, veicina runas un dzirdes attīstību. 
Centrā notiek Montesori rīti – attīstošas nodarbības ne-
lielām trīs līdz sešus gadus vecu bērnu grupām. Regulāri 
centru apmeklē ap 40 bērnu vecuma diapazonā no pie-
ciem mēnešiem līdz 12 gadiem. Tie ir gan bērni ar īpašām 
vajadzībām, gan arī tādi, kas vēlas labāk sagatavoties 
skolas apmeklējumam. 

Zied zeme otrā projekta ietvaros centrā tika izlīdzināta 
grīda, ieklāts jauns linolejs, uzstādīts apkures radiatoru 
regulators, kā arī iegādāti specifiski didaktiskie materiāli 
un programmnodrošinājums. Savukārt trešajā projektā 
tika rekonstruētas un remontētas centra telpas, lai va-
rētu paplašināt nodibinājuma aktivitātes un nodarbību 
klāstu, kā arī iegādātas mēbeles un papildināts mūzikas 
terapijas un mācību materiālu klāsts (iegādāti daži ritma 
instrumenti un Montesori ģeogrāfijas materiāli). 

Elita Kalniņa
nodibinājuma Mārīte ABC līdzdibinātāja

„Mēs iemācām patstāvību un 
attīstām dažādas prasmes, 
kas bērnam dod emocionālu 
stabilitāti.”
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Nodibinājums Mārīte ABC
Telpu vienkāršotā renovācija un materiālās bāzes 
papildināšana

Bērnu attīstības centrā uzlaboti sadzīves apstākļi nodarbību un 
tikšanās telpām un iegādāts tehniskais aprīkojums kvalitatīvā-
kai centra darbībai.

Izlīdzināta grīda, ieklāts jauns linolejs, uzstādīts apkures radiato-
ru regulators, iegādāti specifiski didaktiskie materiāli, pretvīrusu 
programmatūra un latviešu valodas programmnodrošinājums 
nodibinājuma portatīvajam datoram.

Nodibinājums Mārīte ABC
Vienkāršota rekonstrukcija un renovācija Mārīte ABC 
aktivitāšu paplašināšanai

Rekonstruēta un apmēbelēta jauniegūtā telpa, piemērojot to cen-
tra darbības specifikai (veikts remonts, demontētas vecās vene-
tilācijas caurules un gaismas ķermeņi, nomainītas durvis, vei-
dots sienas gleznojums utt.). 

Renovēts nolietotais sanitārais mezgls (izņemtas divas vecās 
durvis, telpa paplašināta, uzstādīta jauna izlietne, plauktiņi,  
spogulis utt.). 

Sakārtota elektroinstalācija – nomainīti slēdži, rozetes un gais-
mas ķermeņi.

Uzstādīta jauna ugunsdzēsības signalizācija (dūmu detektori). 

Papildināts mūzikas terapijas un mācību materiālu klāsts.
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Lielvārdē izveido laivu piestātni un laivu 
nolaišanas vietu. 
Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrības vadītājs Armands 
Troska ir viens no tiem aktīvajiem Lielvārdes uzņēmē-
jiem, kuru šeit labi pazīst. Pa ceļam uz laivu piestātni 
Skolas ielas galā, kas ir Armanda rosināts un organizēts 
projekts, viņš stāsta par nodarbinātības problēmu Liel-
vārdē un par iniciatīvas trūkumu uzņēmējdarbības attīs-
tīšanā. Viņaprāt, cilvēkiem pašiem būtu jāuzņemas atbil-
dība un aktīvāk jāveido darbavietas pašiem sev.

Kopš 2008. gada krīzes, kad pēkšņi teju vienas nedēļas 
laikā pilnībā apstājās Armanda ūdensmotociklu nomas 
bizness, viņš spējis pārorientēties uz cita veida uzņēmēj-
darbību, taču ne visi Lielvārdē ir piemērojušies jaunajiem 
apstākļiem. „Kopš krīzes viss pilnībā apstājies,” Armands 
rāda uz tukšo Lielvārdes ostu, kas ir tikai viens no ļoti 
daudziem krīzes seku piemēriem visā Latvijā. Tomēr viņa 
paša stāsts liecina, ka ar iniciatīvu un neatlaidību apvel-
tīti cilvēki var paveikt daudz. Armanda veidotā biedrība ir 
dibināta ar mērķi attīstīt aktīvās atpūtas vietas Lielvārdē 
pie Daugavas, un ar LEADER programmas atbalstu tā pa-
beigusi savu pirmo projektu.

Uz laivu piestātni Daugavas krastā braucam pa Arman-
da paša būvētu ceļa posmu. Pirms dažiem gadiem viņš 
sastapies ar biedrības Zied zeme darbiniekiem, un kopīgi 
radusies ideja par šīs vietas pielāgošanu laivotājiem, kas 
bija palikuši bez pieklājīgas un drošas nobrauktuves laivu 
ielaišanai upē. Projekta ietvaros noņemta daļa no kras-
ta joslas, veikta krasta nostiprināšana, izveidota laivu 
nobrauktuve (rampa), terase pie tās, koka laipa uz pon-
toniem, kā arī noliktava. „Brauc makšķernieki no visas 
Latvijas, arī laivotāji, kam patīk Daugava un tās krasti,” 
stāsta Armands. Vai te varētu veidot arī laivu nomas biz-
nesu? „Jāpavēro cilvēku plūsma, jāsaprot, cik tā ir stabila 
ilgākā laika posmā, lai atmaksātos laivas un arī alga cil-
vēkam, kurš te visu pieskatītu,” viņš atbild.

Laivas atkal 
tiek Daugavā

Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība 
Laivu piestātnes un ielaišanas vietas izbūve Lielvārdē

Izveidota laivu piestātne ar mūsdienīgu aprīkojumu, lai spētu iz-
mantot un baudīt atpūtas un tūrisma iespējas uz ūdens.

Izveidota laivu nolaišanas rampa, lai atpūtnieki un makšķernie-
ki var jebkurā brīdī ielaist savas laivas ūdenī. Iedzīvotājiem un 
tūristiem ir par vienu skaistu vietu vairāk, kur baudīt saulrietus 
un miera sajūtu pie Daugavas.

„Brauc makšķernieki no visas 
Latvijas, arī laivotāji, kam 
patīk Daugava un tās krasti.”
Armands Troska
Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrības vadītājs
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Horeogrāfe Iluta Mistre – Lielvārdes tautas 
deju kustības iedvesmotāja un virzītāja.

Iluta Mistre ir tīras enerģijas un atsperīgas vitalitātes 
krustpunkts, pērle pašā Lielvārdes jostas viducī. Dzimu-
si lielvārdiete, jau 28 gadus viņa vada bērnu un jaunie-
šu deju kolektīvu Pūpolītis. „Jo ar pūpolu veselība ienāk 
iekšā,” viņa skaidro deju kolektīva nosaukumu. Ilutas 
Mistres vadībā aug astoņi deju kolektīvi – kopumā ap 
200 dejotāju no 3 līdz 30 gadiem. Viņa ir 2 vērienīgu de-
jas izrāžu – Šūpuļdziesma pērlei un Circenis Frīdis un viņa 
piedzīvojumi – deju horeogrāfijas un dziesmu tekstu au-
tore. Vairākkārt bijusi Vispārējo Latviešu dziesmu un deju 
svētku un Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vir-
svadītāja. Bez Pūpolīša viņas ziņā ir arī vidējās paaudzes 
deju kolektīvs Vēji un Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvār-
des novadu pieaugušo deju kolektīvi.

„Ja dara, tad kārtīgi. Vai arī nedara nemaz,” ir Ilutas Mis-
tres moto, ar ko jārēķinās gan viņas audzēkņiem, gan 
ļaudīm, kam ar Ilutu ir kāda darīšana. Piemēram, jaunie 
tautastērpi, kas Zied zeme projekta ietvaros tika uzšūti 
trim dejotāju grupām, ir tapuši no stellēs īpaši austa au-
duma, un tērpu darinātājām bijis ko noņemties, lai katra 
sīkākā detaļa atbilstu autentiska tautastērpa prasībām. 

Pērle Lielvārdes jostā
„Viņa ir iznesīga, ar Vaira Ceimera dejotājas skolu. Iedī-
dīta, iestatīta, sākusi no pašas apakšas, tagad lietpratēja 
ar augstām prasībām, bet bez savām ambīcijām. Viņa var 
radīt, jo pārzina dejošanas ķēķa pusi,” grāmatā Laika uz-
runāšana par Ilutu Mistri raksta Juris Reihlers. 

Dejotājas gaitas Iluta sāka jau bērnudārzā pie izcilās sko-
lotājas Mirdzas Līcītes, skolas laikā viņa dejoja Lielvārdes 
vidusskolas deju kolektīvā pie Ārijas Priedītes, bet, dau- 
dzus gadus dejojot TDA Lāčplēsis, saprata, ka deja ir viņas 
mūža mīlestība un misija. Iluta ir diplomēts pedagogs – 
2001. gadā viņa ieguva bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augskolas Pedagoģijas fakultātē, bet 
2009. gadā spīdoši aizstāvēja maģistra darbu dejas peda-
goģijā, sagatavojot darbu Ulda Žagatas ieguldījums dejas 
pedagoģijas attīstībā. Iluta ir viens no tiem dejas pedad-
gogiem, kas uztur latviešu deju dzīvu. Nevis ar spriedu-
mu par dejas nozīmi, bet ar vairākām nodarbībām katru 
dienu, vasaras nometnēm, ko bērniem rīko savās mājās, 
ar dalību koncertos, ar jauniem iestudējumiem. Kā šajos 
teju 30 gados ir mainījušies bērni un jaunieši? „Viņi vai-
rāk brīnījās, tagad bērnus pārsteigt ir ļoti grūti,” atbild 
Iluta un piebilst, ka pēc daudzajiem nodejotajiem gadiem 
jūtas „kā ieausta Lielvārdes deju jostā”. 

2014. gada 10. maijā kultūras namā Lielvārde ar 27 pašas 
radītām dejām notika Ilutas Mistres 45 gadu jubilejas 
koncerts Uzlūgt dzīvi uz deju. „Tovakar uzzinājām, ka trīs 
mūsu Ilutas veidotās dejas ietvertas arī Latviešu dziesmu 
un deju svētku repertuārā Kanādā,” pēc koncerta rakstīja 
Lielvārdes Novada Ziņas. 2015. gadā divas Ilutas veidotās 
dejas (Sešas peles miegu vilka un Man košas lentas, man 
košas bantes) iekļautas XI Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku repertuārā.

„Pūpolītis ir kā liela ģimene,” Iluta saka lielu paldies de-
jotājiem un viņu vecākiem par mīlestību un patiesu uz-
ticību savam kolektīvam, savai vadītājai. Pēc tikšanās ar 
Ilutu Mistri nepamet sajūta, ka gan par viņu, gan viņas 
dejotājiem mēs vēl dzirdēsim, jo pūpola spēks nāk re-
dzams un paliek vēl ilgi pēc agra pavasara.

Biedrība Dzīvo Dejā
Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Atjaunota un papildināta deju kolektīva Pūpolītis tautastērpu 
garderobe, popularizējot latviešu tautas dziesmas un dejas gan 
Latvijā, gan citur pasaulē.

Uzšūtas 30 lina kleitas un lina pusbikses jaunākajai grupai.  
5.–6. klašu grupai darināti Līvānu tērpi, 7.–9. klašu grupai – Libā-
gu tērpi un jauniešu grupai – Stendes tērpi.
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„Ja dara, tad kārtīgi. 
Vai arī nedara nemaz.”
Iluta Mistre
bērnu un jauniešu deju kolektīva 
„Pūpolītis” vadītāja
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Tradīcijas un izveidotā infrastruktūra ļauj 
attīstīties jāšanas sportam.
Matīss ar jāšanas sportu nodarbojas no 3. klases un jau 
četrus gadus trenējas kopā ar Gvidonu – kādreizējais 
sporta zirgs, starptautisku sacensību dalībnieks un arī 
laureāts, klausa Matīsa komandām uz vārda. Kamēr viņi 
iesildās treniņam, biedrības Latvijas Profesionālo jātnie-
ku sporta klubs valdes locekle Antra Ozola mums izrāda 
Zied zeme projekta ietvaros uzbūvēto jātnieku kluba cen-
tru, kur notiek kluba biedru un jātnieku sporta entuziastu 
tikšanās. 

„Interese par šo sporta veidu pēdējos gados augusi ļoti 
jūtami, tam šeit ir arī zināmas tradīcijas, tāpēc tika iz-
veidota biedrība, un pamazām sākās novecojušā treniņu 
laukuma atjaunošana un uzlabošana,” stāsta Antra Ozo-
la. Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubu 2001. gadā 
izveidoja viņas vīrs Dainis Ozols – viens no Latvijā pazīs-
tamākajiem jāšanas sportistiem un treneriem. Dainis 
pats ar šo sporta veidu saistīts kopš agras bērnības, viņa 
tēvs Kārlis Ozols savulaik bija jāšanas sporta treneris Liel-
vārdē, toreizējā agrofirmā Lāčplēsis. Biedrība nodarbojas 
ar jātnieku sporta sacensību organizēšanu, dažāda līme-
ņa interesentu trenēšanu, kā arī dalību sacensībās Latvi-
jā un ārvalstīs. 

Vairāku Zied zeme projektu ietvaros vispirms tika uzbū-
vēts treniņu laukums ar nožogojumu, tad tapa jātnie-
ku sporta kluba pulcēšanās centrs, tika iegādāti šķēršļi 
jātnieku sporta sacensību un treniņu vajadzībām un iz-
veidots īpašs laukums soļošanas mašīnai, kas ļauj piln-
vērtīgi trenēt zirgus un uzturēt tos formā dažādos laika 
apstākļos.

Šobrīd sporta klubā regulāri trenējas ap 20 dažāda vecuma 
bērnu un vairāki pieaugušie. Jaunais treniņu laukums 
ļauj būtiski palielināt nodarbību sezonu – pavasaros un 
rudeņos hidroizolācija novada lieko ūdeni, kas vecajā 
laukumā ierobežoja treniņu norisi. Antra Ozola atzīst, ka 
šeit veidojas laba vieta jāšanas sporta attīstībai – gan dēļ 
noturīgām tradīcijām, gan dēļ izveidotās infrastruktūras 
(to gan vajadzētu vēl paplašināt), gan dēļ intereses par 
jāšanas sportu.

Biedrība Latvijas Profesionālo jātnieku sporta 
klubs
Biedrības Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs 
pulcēšanās centra izbūve

Uzbūvēts pulcēšanās centrs (26 m2), kur pirms un pēc treniņiem 
iespējams pārģērbties, nomazgāties un apspriest kluba aktivitā-
tes. Te notiek kluba biedru un jātnieku sporta entuziastu tikša-
nās.

Šķēršļu iegāde jātnieku sporta sacensību un treniņu 
vajadzībām

Iegādāti sacensību organizēšanai un treniņiem nepieciešamie 
šķēršļi un to detaļas. Iegādātie šķēršļi atbilst sacensību un zirgu 
drošības noteikumiem.

Soļojamās mašīnas laukuma izbūve

Izbūvēts laukums soļošanas mašīnai. Uzstādīta piemērotā lau-
kumā, tā nodrošina iespēju zirgus trenēt un uzturēt formā dažā-
dos laika apstākļos. 

Zirgos!
„Interese par šo sporta 
veidu pēdējos gados 
augusi ļoti jūtami, 
tam šeit ir arī zināmas 
tradīcijas, tāpēc tika 
izveidota biedrība un 
sākās novecojušā treniņu 
laukuma atjaunošana 
un uzlabošana.”
Antra Ozola
Latvijas Profesionālo jātnieku sporta klubs 
valdes locekle
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Lielvārde piedzīvo florbola uzplaukumu.

Florbols Lielvārdē ienāca ap 1998. gadu, kad daži sporta 
entuziasti no florbola dzimtenes Zviedrijas to atveda uz 
Latviju, ievedot pirmās nūjas. Šobrīd florbols ir kļuvis par 
strauji augošu komandu sporta veidu visā Latvijā – tam 
nav vajadzīgs dārgs aprīkojums un sarežģīta infrastruk-
tūra, bet vienlaikus tas ir ļoti aizraujošs un arī skatāms.

„90. gadu vidū te sāka attīstīties basketbols, vieglatlētika, 
orientēšanās – tas viss, pateicoties dažu, ar sporta aktivi-
tātēm labā nozīmē „apsēstu”, cilvēku iniciatīvai,” stāsta 
Lielvārdes novada sporta centra direktors Ainars Puķītis. 
Dažādu iemeslu dēļ citi sporta veidi neguva tik lielu at-
saucību, un florbols pēdējo desmit gadu laikā kļuvis par 
profesionāli attīstāko komandu sporta veidu. Lielvārdes 
komanda ir sekmīgs Latvijas florbola Virslīgas (tagad Elvi 
florbola līga) dalībnieks, līgā startē 14 komandas.

Ieskaitot veterānus, Lielvārdē ar florbolu šobrīd nodar-
bojas ap 150 sportistu; bērniem un jauniešiem treniņi 
uz jaunā florbola seguma Lievārdes novada sporta cen-
trā notiek septiņās dažādās vecuma grupās. „Tautas ho-
kejs,” divos vārdos florbolu raksturo Ainars Puķītis, kas 
izskaidro gan tā pievilcību trenēties gribētājiem, gan  
līdzjutējiem.

Sporta kluba Lielvārde valdes priekšsēdētājs Ansis Kusiņš 
izrāda jauno florbola laukuma segumu un apmales, kas 
iegādātas ar biedrības Zied zeme atbalstu. Tāpat atjaunots 
arī inventārs florbola komandai – iegādātas divu krāsu 
formas, nūjas, apavi, treniņtērpi, cepures, ekipējuma so-
mas – un izremontēta biroja telpa sporta kluba vajadzī-
bām. Florbola kustībai kļūstot aizvien populārākai, klu-
bam jādomā par infrastruktūru daudz lielākam skaitam 
cilvēku, kas nozīmē gan intensīvāku nodarbību grafiku, 
gan lielāku pieprasījumu pēc treneriem.

Tautas hokeja tradīcija

Biedrība Sports klubs Lielvārde
Sporta inventāra iegāde florbola komandai Lielvārde

Iegādāts inventārs 25 laukuma spēlētājiem un diviem vārtsar-
giem, lai pilnvērtīgi varētu aizvadīt spēles un treniņu procesu. 

Biedrības Sporta klubs Lielvārde telpas vienkāršotā renovācija 
Lielvārdes novada sporta centrā

Sporta centrā izremontēta un iekārtota telpa sporta kluba vaja-
dzībām. Projektā izbūvēta niša iebūvētajam skapim, veikta sienu 
apdare, ieklāts grīdas segums, nomainītas durvis un gaismas 
ķermeņi.

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam Lielvārde

Spēlējot Latvijas čempionāta florbolā Virslīgā, čempionāta no-
likums paredz, ka ikvienai komandai ir vienas krāsas formas, 
inventāram, apmalēm jābūt atbilstoši sertificētām, bez tām nav 
iespējams organizēt ne čempionāta spēles, ne arī citus florbola 
turnīrus. Iegādātas jaunas, standartiem atbilstošas florbola ap-
males.

„90. gadu vidū te sāka 
attīstīties basketbols, 
vieglatlētika, orientēšanās – 
tas viss, pateicoties dažu, 
ar sporta aktivitātēm labā 
nozīmē „apsēstu”, cilvēku 
iniciatīvai.”
Ainars Puķītis
Lielvārdes novada sporta centra direktors
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2013. gadā atvērtais izziņas un eksperi-
mentu centrs Lielvārdi turpina attīstīties – 
piedāvājumā jauni eksponāti un pulciņi. 

„Varētu teikt, ka mēs darbojamies divās frontēs,” stāsta 
centra Lielvārdi vadītājs Jānis Lūsis. „Šeit ir dažādi eks-
ponāti, ko aplūkot ģimenēm vai skolēniem, kas atbrauc 
ekskursijā ar klasi, bet tas, uz ko mēs koncentrējamies, 
ir nodarbības.” Svarīgākais, lai bērniem būtu iespēja pa-
šiem izmēģināt to, kas uzzināts skolā. Centra pedagogu 
vadībā klasēm tiek piedāvātas pusotru stundu ilgas no-
darbības, kurās ietverti eksperimenti ar elektrību, skaņu, 
digitālajām mērierīcēm, saules baterijām un tamlīdzīgi. 
Piemēram, ja nodarbība ir veltīta elektrībai, tās sākumā 
pedagogs ar interaktīvās tāfeles palīdzību sniedz teorētis-
ku ieskatu par to, kas ir elektrība, kā tā rodas, pamazām 
nonākot līdz nodarbības praktiskajai daļai. Aizrautīgāka-
jiem ir iespēja apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus. 
Līdz šim tie bija veltīti tehniskajai jaunradei un elektroni-
kas pamatu apgūšanai, taču piedāvājums aug.

Biedrībā Zied zeme iesniegts un apstiprināts centra Liel-
vārdi projekts. Rezultāts – iegādāti Lego robotikas un 
mehānikas komplekti, un tagad centrā pieejami arī ro-
botikas un mehānikas pulciņi. Sākotnēji var apgūt, kā 
darbojas dažādi vienkāršie mehānismi – zobrati, riteņi, 
sviras, celtņi. Kad tas apgūts, jaunieši var ķerties arī pie 
robotu būves. Turklāt, kā stāsta Jānis Lūsis, „robotu teh-
niskais līmenis ir augsts. Izveidotajam robotam klāt pie-
liekami dažādi sensori. Var ieprogrammēt, lai robots, at-
duroties pret sienu, prastu pagriezties atpakaļ un braukt 
prom, lai robots prastu sekot melnai novilktai līnijai, lai 
prastu atšķirt bumbiņu krāsas un reaģētu uz skaņas sig-
nāliem. Ar laiku nonāksim pie tā, ka robotam uzdosim 
secīgi pildīt daudzus uzdevumus.” 

Jaunas iespējas izziņas un 
eksperimentu centrā Lielvārdi

Darboties ar vienkāršo mehānismu komplektiem ir ie-
spēja arī tematiskajās nodarbībās. Tā kā Lego komplektā 
ietilpst arī atjaunojamās enerģijas konstruktori, tos plā-
nots uzstādīt ekspozīcijā, lai apmeklētāji var apskatīt, kā 
darbojas, piemēram, vēja ģenerators un saules baterija. 

Zied zeme projekta ietvaros izbūvēta arī ūdens kaskā-
de dārzā un ūdensrats vienkāršai elektrības ražošanai. 
„Ilgtermiņā ir ideja jauniešiem nodarbībās likt izstrādāt 
pašiem savu ūdensratu, pārbaudīt tā efektivitāti, cik elek-
trības tas var saražot. Mums ir vienkāršāki mehānismi, 
kas demonstrē enerģijas pārnešanu no vienas formas uz 
citu, mums ir vēja ģenerators, mums ir saules enerģijas 
panelis, tāpēc tagad būs arī ūdens kaskāde.” 

Jānis Lūsis stāsta, ka ir būtiski, lai jaunieši mācītos par 
to, kas notiek apkārtējā vidē. Vēl būtiskāk – lai informāci-
ja tiktu pasniegta interesantā formā. Jaunieši pamazām 
zaudē interesi par eksaktajām zinātnēm, jo nereti uzska-
ta tās par sarežģītām un garlaicīgām. „Centru veidojām 
ar domu, lai savlaicīgi jauniešiem parādītu, ka eksakto 
zinātņu mācīšanās var būt aizraujoša. Turklāt katra sko-
la nevar iepirkt tik daudz aprīkojuma, tāpēc eksperimen-
tēt var centrā Lielvārdi.”

Biedrība Vidzemes inovāciju un 
uzņēmējdarbības centrs
Interešu izglītības iespēju un izglītojošo eksponātu bāzes pa-
plašināšana Izziņas un eksperimentu centrā Lielvārdi

Izziņas un eksperimentu centrā Lielvārdi papildināta izglītojošo 
nodarbību materiālu bāze un interaktīvi izglītojošo eksponātu 
klāsts ar nolūku veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksakta-
jām zinātnēm un tehnoloģijām un nodrošināt daudzveidīgākas 
interešu izglītības iespējas centra apmeklētājiem.

„Centru veidojām ar domu, lai 
savlaicīgi jauniešiem parādītu, 
ka eksakto zinātņu mācīšanās 
var būt aizraujoša.”
Jānis Lūsis
centra Lielvārdi vadītājs
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Laura Zvirbule organizē Daugavas piekras-
tes sakopšanu savā dzimtajā pusē – Dzel-
mēs.
„Bija skumji skatīties, kā viens no mūsu novada lepn-
numiem – Daugavas piekraste – pamazām aizaug ar 
krūmiem un kļūst nepieejama,” saka biedrības Dzelm-
ju attīstībai valdes locekle Laura Zvirbule, kuras vadībā 
īstenoti jau trīs Zied zeme projekti Jumpravas pagasta  
Dzelmēs. Šī ir Lauras dzimtā vieta, un, lai arī viņa ar ģi-
meni dzīvo citur, Dzelmju sakopšanu uzskata par savu pi-
enākumu. Biedrība rūpējas, lai šī vieta saglabātos sakopta 
un patīkama – ik gadu šeit notiek piekrastes sakopšanas 
talkas.

No 2013. gada augusta agrāk ar savu krogu slavenajās 
Dzelmēs ir pieejama lieliska pastaigu taka gar Daugavas 
krastu. Takas kopējais garums ir 200 metri, tā ir papildi-
nāta ar vairākām atpūtas vietām, kā arī laipu, kas piemē-
rota makšķerēšanai un laivu novietnei. Šī ir īpaša vieta 
dabas vērošanai – no takas labi redzams dabas liegums 
Daugava pie Kaibalas, kurā atrodas vairākas gleznainas 
salas. Pavasara un rudens migrācijas laikā te ik gadu pul-
cējas ievērojams skaits ziemeļu gulbju, pavasaros sasto-
pami arī mazie gulbji, mazās gauras, sējas un baltpieres 
zosis un citi ūdensputni. Taka ir piemērota arī pastaigām 
ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

„Redzu, ka ieguldītais darbs ir bijis tā vērts, jo piekraste 
kļuvusi ne tikai pieejamāka, bet arī daudz tīrāka. Tiklīdz 
iztīrījām krūmus, izpļāvām, uzbūvējām taku un uzlikām 
soliņus, cilvēki šeit vairs papīrus zemē nemet. Tīrā vietā 
roka neceļas,” stāsta Laura. Vienā no viņas realizētajiem 
Zied zeme projektiem tika iegādāts zāles pļāvējs un trim-
meris, lai pastaigu takas apkārtni varētu uzturēt tīru. 
Laura uzsver, ka šī ir arī vēsturiski nozīmīga vieta – savu-
laik te pleties Pirmajā pasaules karā nopostītās Lieljum-
pravas muižas parks. Rakstos Jumpravas vārds minēts 
jau 1259. gadā, kad Rīgas arhibīskaps dāvinājis Rīgas Cis-
terciešu sieviešu klosterim zemes šajā apkaimē.

Otrs lielais Lauras projekts ir bērnu rotaļu laukuma 
būve Dzelmēs, otrpus šosejai. Bērniem tas pieejams kopš 
2014. gada, tam blakus izveidots arī volejbola laukums. 
Savukārt kopš 2015. gada pavasara Dzelmēs pieejama 
laivu un ūdensvelosipēdu noma – šis ir jaunākais biea-
drības Dzelmju attīstībai projekts, kas īstenots ar Eiropas 
Zivsaimniecības fonda un Lielvārdes novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu.

Tīras vietas 
efekts

Biedrība Dzelmju attīstībai
Dabas takas izveide Daugavas krastā

Ierīkota dabas taka ar atpūtai un makšķerēšanai pielāgotu 
teritoriju, lai veicinātu makšķerēšanas tūrisma attīstību 
un estētiskas lauku vides veidošanos novadā.

Izveidota labiekārtota atpūtas vieta, uzbūvējot koka laipu, 
uzstādot soliņus un atkritumu urnas, sakopjot apkārtni.

Aprīkojuma iegāde biedrības Dzelmju attīstībai darbības 
nodrošināšanai

Iegādāti pamatlīdzekļi un aprīkojums biedrības darbības 
veiksmīgai nodrošināšanai un ilgtspējīgai attīstībai – por-
tatīvais dators, projektors ar ekrānu, zāles pļāvējs ar ben-
zīna dzinēju, zāles pļāvējs-trimmeris ar benzīna dzinēju, 
divi velosipēdi.

Sporta un rotaļu laukuma izveide

Izveidots publiski pieejams volejbola laukums un bērnu ro-
taļu laukums Jumpravas pagasta Dzelmēs. 

Laivu noma Lielvārdes novadā

Iegādātas 4 laivas ar aprīkojumu – airiem un drošības ves-
tēm, 3 katamarāni, kā arī piekabe laivu pārvadāšanai. Lai-
vu noma un laivu piegāde ir jauns pakalpojums Lielvārdes 
novada teritorijā.

„Redzu, ka ieguldītais 
darbs ir bijis tā vērts.”

Laura Zvirbule
biedrības Dzelmju attīstībai valdes locekle
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Mūzikas un mākslas skolas pasniedzējas 
izveido vingrošanas laukumus bērniem un 
jauniešiem.
Ineses Mednes un Ilzes Cābes ikdiena ir saistīta ar Jum-
pravas Mūzikas un mākslas skolu – Inese kopš 2011. gada 
ir šīs skolas direktore, bet Ilze ir mākslas pedagogs. Viņas 
ir arī biedrības Mēs Jumpravai dibinātājas un realizējušas 
divus sabiedriski nozīmīgus projektus, kas gan nekādā 
veidā nav saistīti ar mūziku vai mākslu – Jumpravas vi-
dusskolas stadionā ir uzstādīts aktīvās atpūtas laukums 
ar āra trenažieriem, turpat blakus izveidots aktivitāšu 
laukums bērniem.

„Redzot, kā citi raksta projektus un paveic labas lietas, 
izlēmām, ka arī mēs varam, un ķērāmies pie darba,” 
stāsta Inese. Pirmais projekts, kas tika īstenots Zied zeme 
izsludināto projektu konkursu ietvaros, – publiskais vin-
grošanas laukums – tika pabeigts 2013. gada rudenī. Vi-
dusskolas stadionā visiem interesentiem ir pieejami da-
žādi ielu vingrošanas rīki: līdztekas, horizontālās trepes, 
piepumpēšanās stienis, pievilkšanās stienis, vēderpreses 
soliņš un zviedru siena. Līdzfinansējumu šajā projektā 
pēc Mēs Jumpravai publiska aicinājuma saziedoja Jumi-
pravas iedzīvotāji. Vērojot, ka sākumskolas un pamatskos-
las vecuma bērniem nav piemērotas vietas, lai liktu lietā 
milzīgo enerģiju, Inese un Ilze nolēma izveidot aktivitāšu 
centru arī bērniem no 6 līdz 12 gadiem.

Ineses vadītā skola ir nozīmīgs atbalsta punkts tiem šī re -
ģiona bērniem, kuri vēlas izglītoties mūzikas un mākslas 
jomā. Mūzikas nodaļā te var apgūt klavieru, vijoles, ģi-
tāras, flautas, saksofona, klarnetes, trombona, eifonija 
(tenora, alta) spēli. Audzēkņi apgūst mūzikas teorijas pa-
matus, izmanto iespēju muzicēt ansambļos, skolas pūtē-
ju orķestrī. Savukārt mākslas nodaļā var apgūt zīmēšanu, 
gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas 
pamatus. Mācību priekšmeta Darbs materiālā apguve 
notiek trīs virzienos – keramika, trīsdimensionālā 
māksla un tekstils. Abas nodaļas kopumā apmeklē ap  
100 audzēkņu.

Tomēr dzīvīgumu un attīstību pagastam var sniegt tikai 
tā iedzīvotāju enerģija un iniciatīva – biedrība Mēs Jum-
pravai tam ir labs piemērs. Papildus jau minētajiem Zied 
zeme projektiem biedrība uzsākusi tradīciju vasarās or-
ganizēt pasākumu nedēļu bērnu un jauniešu brīvā laika 
pavadīšanai, pērn Jumpravā notika biedrības organizētas 
mākslas nodarbības ģimenēm.

Jumpravieši 
vingro

Biedrība Mēs Jumpravai
Ielu vingrošanas laukuma izveide Jumpravā

Jumpravas vidusskolai ir ierīkots stadions, kuru pagasta 
bērni un jaunieši arī vasaras periodā var izmantot sportis-
kām aktivitātēm (spēlēt volejbolu, futbolu, basketbolu). 

Jauniešiem izveidots ielu vingrošanas laukums ar līdzte-
kām, piepumpēšanās stieni, vēderpreses soliņu, horizontā-
lajām trepēm, pievilkšanās stieni un zviedru sienu. 

Vingrošanas rīku uzstādīšana Jumpravas bērniem

Uzstādīti četri jauni rīki fiziskajām aktivitātēm, lai trenētu 
līdzsvara izjūtu uz līdzsvara baļķa, veiktu dažādus vingro-
jumus uz rokgājēja, liānas un spirāles, lai radītu iespēju 
bērniem vecumposmā no 6 līdz 12 gadiem aktīvi pavadīt 
brīvo laiku sportojot.

„Redzot, kā citi raksta projektus 
un paveic labas lietas, izlēmām, 
ka arī mēs varam, un ķērāmies 
pie darba.”

Inese Medne un Ilze Cābe
Jumpravas Mūzikas un mākslas 
skolas pasniedzējas
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Jumpravas pagasta Līdumos izveido jaunu 
atpūtas vietu pie ezera.

Šorīt nomakšķerēto astoņus kilogramus smago karpu 
jumpravietis Egons Freimanis laidīšot atpakaļ – tik skais-
tu zivi esot žēl apēst. Viņš ir viens no tiem Jumpravas pa-
gasta makšķerniekiem, kas regulāri makšķerē t.s. Lud-
borža dīķī, piedalās makšķernieku pašu organizētā zivju 
resursu atjaunošanā, arī apkārtnes sakopšanā. Pateico-
ties šīs zemes – Līdumu – saimniekiem, ezera krasts ir 
nopļauts, tīrs un atpūtniekiem vilinošs. Kopš 2014. gada te 
parādījušies arī kempinga namiņi un volejbola laukums.

Jumpravas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas bied-
rība Zied zeme izsludināto projektu konkursu ietvaros 
ezera krastā ir izbūvējusi divus namiņus nakšņošanai, 
koka laipu, volejbola laukumu, bērnu rotaļu laukumu un 
autostāvvietu. Projekta koordinatore Madara Ludborža 
stāsta: kempinga vietā iecerēti vēl daži jauni namiņi, jo 
atpūtnieku interese par šo vietu esot būtiski pieaugusi. 
„Pirmajā vasarā jau bija nometne bērniem, cita grupa 
pieteikusies uz šo vasaru,” stāsta Madara. Ideju par pro-
jektu ezera krasta sakopšanai viņai „piespēlējusi” Laura 
Zvirbule, biedrības Dzelmju attīstībai valdes locekle, kurai 
ir pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā. 

Atpūtas vietas apmeklētājiem būtu jāatceras, ka vietējie 
makšķernieki par savu naudu ik rudeni iepērk karpu ma-
zuļus un ielaiž tos dīķī, lai nākamgad pašiem būtu mak-
šķerēšanas prieks. Tāpēc zivju ķeršana šeit drīzāk būtu 
jāuztver kā lieliska atpūtas iespēja sakoptā vidē, nevis 
pārtikas sagādes reids.

Ūdens vilinājums

Jumpravas pagasta ūdenstilpju 
apsaimniekošanas biedrība
Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas  
pagastā

Ierīkota atpūtas un makšķerēšanas vieta Jumpravas pagastā, Lī-
dumos, lai veicinātu makšķerēšanas tūrisma attīstību un veido-
tu estētisku lauku vidi.

„Pirmajā vasarā jau bija 
nometne bērniem, cita grupa 
pieteikusies uz šo vasaru.”
Madara Ludborža
biedrības Jumpravas pagasta ūdenstilpju 
apsaimniekošanas biedrība valdes locekle
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Kristiešu organizācija Zilais krusts dod 
darbu un atgriež dzīvē izmisumā nonāku-
šus ļaudis.
Kārlis Dreimanis ir īsts šīs vietas saimnieks. Apstaigā-
jot plašo Druvu saimniecību, mūsu ceļā sastaptos vīrus 
viņš uzrunā atšķirīgi – vienu bargāk, citu draudzīgāk –, 
atbilstoši katra garam un darbiem. Daudzi no viņiem šeit 
atbrīvojušies no atkarībām un sākuši dzīvi no jauna. „Tā-
diem kā es vispirms ir jāaiziet līdz pašai apakšai. Tad var 
cerēt uz celšanos. Ar Dievpalīgu,” Kārlis stāsta par savu 
pieredzi. Savulaik viņš pats bijis dziļā alkohola varā, ļoti 
tuvu tai robežai, no kuras vairs neatgriežas. Kopš lūgša-
nās pavadītas nakts viņš alkoholu vairs nav lietojis nu 
jau 35 gadus un spējis izveidot plašu palīdzības organizā-
ciju izmisumā nonākušiem ļaudīm.

Ēdnīcas pavārs mūs cienā ar zirņu zupu – kamēr streb-
jam no milzīgajām bļodām, kas ir vismaz trīs parastu 
porciju lielumā, Kārlis stāsta par Zilā krusta tapšanu. 
Viņš nav no tiem kaislīgajiem kristiešiem-sludinātājiem, 
kuri rauga sarunbiedru pārliecināt ar spalgu balsi vai 
„ieāķēšanos” acu skatienā, – Kārlis runā klusi un pama-
zām, bet savā pārliecībā šī ir pamatīga cietokšņa runa. 
Pārbaudīta ilgi un sāpīgi, bet – izturējusi. 

Pirms deviņiem gadiem Lēdmanes pagasta Druvās iz-
veidotais rehabilitācijas centrs ir mājvieta 20–25 vīriem, 
nakts patversme Rīgā, Maskavas ielā, spēj uzņemt līdz 
pat 250 cilvēku. Abas ir Kārļa vadītās evaņģēliskās kris-
tiešu draudzes Zilais krusts veidotas struktūrvienības, 
bet paša Zilā krusta vēsture aizsākās 1877. gadā Ženēvā. 
Drīz pēc tam Zilā krusta filiāles radās Beļģijā, Francijā, 
Vācijā un Nīderlandē. Tagad Zilais krusts darbojas 42 val-
stīs Eiropā, Āfrikā, Latīņamerikā un Āzijas valstīs, kopš 
1995. gada Kārlis ir atjaunojis tā darbību arī Latvijā.

Druvās viesojamies brīdī, kad kādi desmit vīri sparīgi 
darbojas jaunizveidotajā viesu namā – vēl jāpabeidz iekš-
darbi viesu numuriņos, gaitenī jāieklāj grīdas segums. 
Pēc dažām dienām te atbrauks pirmie ciemiņi – kāda 
kristiešu organizācija. „Pilnīgi viss te top mūsu pašu spē-
kiem,” Kārlis rāda koka durvis, apdares dēlīšus un citas 
detaļas. Blakus ir izveidota galdniecības darbnīca, kurā 
uzstādīta moderna kokapstrādes tehnika – daļa darb-
galdu ir iegādāti vienā no Zied zeme projektiem. Šajās 
darbnīcās izgatavoti arī namiņi trušiem – mazas pilis un 
muižas. Rīdzinieki tās atcerēsies no Ziemassvētku tirdzi-
ņiem Esplanādē, kur ik gadu viesojas Zilā krusta veido-
tā Trušu karaliste (tapusi sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas Vides dizaina nodaļas pasniedzējiem  
un studentiem). 

Saucēja balss 
sadzirdēta

„Pilnīgi viss te top mūsu
pašu spēkiem.”

Kārlis Dreimanis
evaņģēlisko kristiešu draudzes 
Zilais krusts vadītājs
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Piecu minūšu brauciena attālumā no Druvām Ogres upes 
piekrastē izveidots savdabīgs brīvdabas trušu parks – kal-
nainā vietā izvietoti vairāki desmiti mazu un krāsainu 
namiņu, ap kuriem lēkā balti, pelēki, brūni kamoli. „Rak-
sturā nekādi pūkainie viņi nav. Kaujas tā, ka spalva put,” 
saka parka uzraugs. Kopumā šeit mitinās ap 100 trušu, 
bet blakus trušu parkam ir apskatāmas arī kazas, ar 
sprogainu vilnu noaugušas Mangalicas cūkas, zosis un 
krāšņas mandarīnpīles. 

Deviņu gadu laikā Kārlim un viņa palīgiem šeit izdevies 
paveikt neticami daudz – sakopta un atjaunota vēsturis-
kā sēta, izveidots viesu nams, tapusi Trušu karaliste, brīv-
dabas estrāde Ogres krastā, kempinga zona, iztīrīts mežs 
un izveidotas pastaigu takas. Šeit ir vēl viens vērienīgs 
objekts, visticamāk, nozīmīgākais Kārlim pašam – lūg-
šanu kapela blakus Druvām. Tā šeit tika uzbūvēta pati 
pirmā, katru nedēļu te notiek dievkalpojumi, taču Kārļa 
iecere ir kapelu pārveidot par krāšņu un plašu dievna-
mu ar milzīgu krusta vitrāžu altāra vietā. „Cilvēkam ir 
jāatzīstas savā bezspēkā, un tad nāk palīdzība, to es visu 
laiku stāstu saviem vīriem. Tiem, kas to ir ņēmuši vērā, ir 
rezultāti,” ar pārliecību par grandiozās ieceres izdošanos 
stāsta Kārlis.

Fonds Zilais krusts
Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā Druvas

Iegādāti moderni darbgaldi, radot uz jaunāko tehnoloģiju bāzes 
attīstītu pakalpojumu, cilvēki tiek sagatavoti darba tirgum. At-
balsta pretendenta mērķa grupa ir sociāli nedroša, tai ir problē-
mas atrast darbu. 

Teritorijas labiekārtošana Lēdmanes pagasta Druvās

Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, lai veicinātu vides pie-
ejamību centra apmeklētājiem. Darbos bija iesaistīti Lēdmanes 
rehabilitācijas centra dalībnieki.

Izveidoti skatu laukumiņi un aktīvās atpūtas zonas. Bruģa celiņi 
bija nepieciešami, lai nokļūtu šajās darbības zonās un veidotu 
sakārtotas vides efektu un varētu atklāt jaunas darbības Ogres 
upes baseina zonā. 

Kempinga zona Ogres upes senlejā

Veikta teritorijas sakārtošana un jaunu objektu izveide, lai radītu 
kvalitatīvu atpūtas zonu un sakārtotu Ogres upes krasta pieeja-
mību.
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„Cilvēkam ir jāatzīstas 
savā bezspēkā, un tad 
nāk palīdzība.”
Kārlis Dreimanis
evaņģēlisko kristiešu draudzes 
Zilais krusts vadītājs
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Jaunsargu bāze Lēdmanē ir lielisks pie-
mērs ne tikai tam, kā var pļavas vidū ieā-
dabūt autobusu, bet arī realizēt četrus Zied 
zeme projektus un sekmīgi sadarboties ar 
uzņēmējiem.

Iniciatīva radīt mācību bāzi radusies tā saucamajos trekī-
najos gados, kad Zemessardze apjautusi, ka ir problē-
mas ar pēctecību, jo jaunsargiem trūkst kvalitatīvu tre-
niņu vietu. Tika iegādāta zeme, bet iestājās krīze, tāpēc 
Jaunsargu mācību centra idejas autors un instruktors 
Normunds Raubiška nolēma veidot biedrību naudas pie-
saistei. Pateicoties viņa entuziasmam, kas burtiski sta-
ro no Normunda jau pirmajās tikšanās minūtēs, bāzes 
teritorijā īstenoti jau četri Zied zeme projekti. Lēdmanes 
pļavā uzstādīts vēja ģenerators, šķēršļu josla, peintboe-
la laukums, auto–moto trase, alpīnisma siena, iegādāts 
inventārs, kā arī tiek strādāts pie lielāka mēroga sapņu 
realizēšanas – četru unikālu ēku kompleksa celtniecības. 
Ārpus šiem projektiem Normundam daudzas bāzei nepieā-
ciešamās lietas izdevies vienkārši „sarunāt” – robežsari-
dzes norakstītās mašīnas, lietotus traktorus, gāzbetona 
bluķus, kokmateriālus, pakešu logus un durvis, skurste-
ņus un krāsniņas: „Aktīvi strādājam ar uzņēmējiem, ar 
viņu atbalstu šobrīd plānojam uzbūvēt teritorijā pirti. Pa -
teicībā šeit rīkojam uzņēmuma kolektīvam saliedēšanās 
pasākumus, lai nosegtu to, ko viņi tērējuši jauniešu labā. 
Tas man ir tāds talants – izdīkt,” viņš smejoties saka. 
Normunds arī sniedz praktisku padomu, ka uzņēmējiem 
nevajagot prasīt naudu, bet gan tieši viņu produkciju – 
viens iedodot materiālu, cits no tā uzbūvējot krāsni, un 
viss notiek.

Pirmais, kas patiešām pārsteidz, ierodoties jaunsargu 
treniņu laukumā Lēdmanē, ir pļavas vidū stāvošais Rī-
gas Satiksmes autobuss. Bija reiz Igo un Ievai Akurate-
rei dziesma ar vārdiem: „Dzirdi, apkārt kluss kā baltā 
mežā, kur nevar iebraukt autobuss,” bet šajos vārdos ie -
skicētā gravitācija ir pārvarēta, un šim sabiedriskajam 
transportam ir izdevies nokļūt Lēdmanes pagasta pļavas 
vidū. Normunds stāsta, ka šobrīd autobuss tiek izmantots 
kā savdabīgs un drošs skatu tornis vecākiem, kuri atve-
duši bērnus trenēties karadarbības imitēšanā peintbola 
laukumā: „Sākotnēji vērsāmies pie Rīgas Satiksmes ar 
lūgumu mums uzdāvināt veca autobusa karkasu. Pavei-
cās, ka tieši tobrīd tika norakstīti visi autobusi ar augsto 
grīdu, un tikām pie šī.” Autobusa piedzīvojumi gan ar to 
nebūt nebeidzas, un iekšā plānots ievietot galdu, saules 
paneli un pāris akumulatoru, lai var kārtis uzspēlēt un 
mūziku paklausīties: „Šofera vietā esam nolēmuši uzstā-
dīt bioloģisko tualeti,” atklāj Normunds.

Pārvarēt gravitāciju – jauniešu 
labā

„Mēs nevis cīnāmies ar sekām – 
apreibinošu vielu atkarību vai 
pie datora sabeigtu muguru –, 
bet novēršam problēmu  
jau saknē.”
Normunds Raubiška
Jaunsargu mācību centra idejas au-
tors un instruktors

Biedrība Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem
Inventāra iegāde biedrības Aktīvas atpūtas centrs jauniešiem 
funkciju nodrošināšanai

Iegādāta nepieciešamā tehnika un inventārs biedrības kapaci-
tātes celšanai un pilnvērtīgai jauniešu apmācību nodrošināša-
nai – televizors, digitālais fotoaparāts, ledusskapis, zāles pļāvējs, 
alpīnisma ekipējums un citi sadzīves tehnikas priekšmeti.

Elektroenerģijas nodrošinājuma izveide Aktīvās atpūtas 
centrs jauniešiem Lapegles teritorijā

Uzstādīts vēja ģenerators un saules paneļi, nodrošinot 
teritoriju ar elektroenerģiju ne tikai vējainā, bet arī saulainā 
laikā, izmantojot atjaunojamos energoresursus un jaunākās 
tehnoloģijas elektroenerģijas ieguvē. Tāpat elektroenerģija tiek 
uzkrāta akumulatoru stacijā, kas bezvēja gadījumā ļauj centram 
trīs diennaktis darboties autonomā režīmā.

Bunkura izveide Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem Lēdmanes 
pagasta Lapegles teritorijā

Izveidots apskates objekts – stilizēts bunkurs –, kas veicina dažā-
da vecuma grupu tūristu piesaisti reģionam, kā arī apmeklētāju 
izpratni par militārisma jomu.

Ēkā plānots izstādīt militāras ekspozīcijas, kā arī vadīt instruk-
tāžas par sporta aktivitāšu pareizu un drošu veikšanu blakus 
esošajā laukumā. Nākotnē plānots bunkuru, kas vizuāli simbo-
lizē Zemes stihiju, papildināt ar vēl trim ēkām – Ūdeni, Gaisu un 
Uguni.

Aktīvās atpūtas centra jauniešiem Lapegles izveide

Izveidots peintbola laukums, šķēršļu josla un auto–moto–velo 
trase. Projektam ir cieša saistība ar Jaunsardzes kustību Latvijā. 

Šobrīd Lēdmanes pļavā tiek pabeigta stilizēta bunkura 
celtniecība, kas iecerēts kā sākums ēku kompleksam, 
kuras katra simbolizēs kādu no četrām dabas  
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stihijām – Zemi, Ūdeni, Gaisu un Uguni. Plānots, ka jaunā 
infrastruktūra ne tikai ļaus pilnvērtīgi nodrošināt jaun-
sargu apmācības, bet arī izvietot militāras ekspozīcijas, 
kas piesaistīs Lēdmanes pagastam tūristus: „Mums ir 
doma pirmo ēku, kas simbolizē Zemi, apbērt ar augsni 
un apaudzēt ar zāli. Ūdens stihijas celtne varētu atrasties 
uz plosta dīķī, Gaisa – uz piecus metrus augstiem koka 
stabiem, bet Uguns tiktu veidota no stikla karkasa ar 
mākslīgo diožu kamīnu uz sienām. Gaismu ēkās nodroi-
šinātu tikai saules enerģija,” par grandiozajiem plāniem 
stāsta Normunds. Vasarās cilvēki teritorijā dzīvo turpat, 
uz vietas, tāpēc pagaidām vienīgajā ēkā izvietota arī tuale-
te, duša, gāzes plīts, ledusskapis un citi sadzīvei nepiecie-
šami priekšmeti. Bez peintbola laukuma un šķēršļu joslas 
šeit izbūvēta arī alpīnisma siena: „Latvenergo uzdāvināja 
stabus, no kāda uzņēmuma burtiski izlūdzāmies dēļus, 
visu paši saskrūvējām un uzrakstījām projektu, lai dabūā-
tu ekipējumu,” sarežģīto organizatorisko darbu skaidro 
Normunds. Pateicoties ziedotājiem, mācību bāzē uzstādī-
ta tualete, bet šobrīd no dāvinājumā saņemtām caurulēm 
topot 12 metru gari pievilkšanās stieņi un stalažas, pa ku-
rām staigāt ar rokām: „Sīkie pieprasīja – visur tagad tie 
ielu vingrotāji, viņiem arī vajagot.” Blakus bunkuram grie-
žas vēja ģeneratori un saules enerģiju uzsūc paneļi: „Visu 
ņēmām pēc iespējas mazjaudīgāku – 3 un 0,8 kilovati. Pa 
dienu enerģiju savāc, vakarā tērē, pagaidām mums pilnī-
bā pietiek!” stāsta Normunds.

Normunds uzskata, ka ir jāstrādā pie tā, lai jauniešiem 
radītu kvalitatīvu piedāvājumu, kā veselīgi un jēgpilni 
pavadīt brīvo laiku: „Tādā veidā mēs nevis cīnāmies ar 
sekām – apreibinošu vielu atkarību vai pie datora sabeig-
tu muguru –, bet novēršam problēmu jau saknē,” stāsta 
Normunds. Daudzi vecāki, padzirdot, ka viņš brauks uz 
nometni, lūdzot paņemt līdzi arī savus bērnus, un Nor-
munds nekad neatsaka. Pirms kļūšanas par jaunsargu 
instruktoru Normunds strādājis ar lielajiem būvniecības 
projektiem kā celtniecības vadītājs, pēc tam bijis Liel-
vārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks: „Ar 
jauniešiem vienmēr esmu nodarbojies. Tomēr tāds es te 
neesmu vienīgais, laika gaitā esam apauguši ar domu-
biedriem – ar jauno paaudzi šeit strādā helikopteru glā-
bējinstruktors, izbijis specvienību kareivis, kas nodarbojas 
ar industriālo alpīnismu, un citi,” atklāj Normunds, nera-
dot nekādas šaubas, ka agri vai vēlu viņam izdosies piepil-
dīt arī sapni par četrām stihijām pļavas vidū.

 „Latvenergo uzdāvināja 
stabus, no kāda uzņēmuma 
burtiski izlūdzāmies dēļus, 
visu paši saskrūvējām un 
uzrakstījām projektu, lai 
dabūtu ekipējumu.”
Normunds Raubiška
Jaunsargu mācību centra idejas 
autors un instruktors
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Lēdmanē ar biedrības Novadnieki aktīvu 
līdzdalību izveidots Ģimeņu centrs, kur 
plānots organizēt dažādus pagasta kultū-
ras pasākumus.

Biedrība Novadnieki izveidojusies, jo bērniem pagastā 
bijis vajadzīgs rotaļu laukums. Tāpēc, lai piesaistītu fi-
nansējumu, dažu cilvēku lielajam Lēdmanes entuziastu 
pulciņam bijusi nepieciešamība pēc oficiāla juridiskā 
statusa. Par biedrības galvu un virzītājspēku apņēmusies 
būt Lēdmanes bibliotēkas vadītāja Veneranda Trumekal-
ne, bet Inese Nereta, kas jau 20 gadu strādā par Lēdma-
nes Kultūras nama vadītāju, kļuvusi par biedrības „lielo 
skraidītāju”, nodarbojoties ar dokumentu saskaņošanu 
dažādās iestādēs. Palēnām biedrības aktīvistu skaits au-
dzis, iestājies pat leģendārais aktieris, filmas Elpojiet dziļi 
galvenais varonis Pauls Butkēvičs.

Tā kā pagasta deputāti balsojuši pret ideju celt visiem 
kopīgu Tautas namu, dzimusi ideja izveidot Ģimeņu 
centru – vietu, kur varētu darboties dažādi amatnieku 
pulciņi: „Tautas namam ir uzslietas sienas, ielikti logi 
un durvis, bet joprojām trūkst finansējuma trešajam 
posmam – iekšējām instalācijām. Taču cerības ir!” Inese 
stāsta, ka vasaras sezonā Ģimeņu centra pagalmā varētu 
organizēt skaistus brīvdabas koncertus, ir potenciāls ap-
dzīvot un attīstīt arī pašas ēkas darbību. „Ģimeņu centrs 
pildīs arī kultūras nama funkciju – rīkosim pasākumus 
un organizēsim pulciņus, radot vietu, kur vietējiem cil-
vēkiem iesaistīties, pašiem darboties un attīstīt savas 
prasmes.” 

2015. gada pavasarī Ineses vadītais kultūras nams atro-
das bērnudārza telpās, dalot nelielo deju zāli ar mazāka-
jiem lēdmaniešiem, bet lielākus pasākumus organizējot 
sporta hallē: „Infrastruktūras trūkuma dēļ kultūras attīs-
tībai pagastā labvēlīgu apstākļu pagaidām diemžēl nav,” 
skumji, bet tomēr ar cerībām nākotnē nosaka Inese. Ar 
biedrības aktīvu atbalstu, simboliski atzīmējot kolektīva 
piecu gadu jubileju, iegādāti arī tērpi pirmspensijas un 
pensijas vecuma deju kopas Dīva koncertdarbībai: „Paš-
valdība kolektīvu finansiāli neatbalsta, tāpēc dāmas kļu-
vušas par aktīvām biedrības Novadnieki dalībniecēm,” 
atklāj Inese. Jaunuzceltajā Ģimeņu centrā dāmas nu var 
organizēt arī savus koncertus, kur izrādīt deju prasmes 
un jaunos, krāšņos tērpus.

Vieta, kur 
kultūrai būt

Biedrība Novadnieki
Ģimeņu centra izveidošana (divas kārtas)

Uzsākta Ģimeņu centra celtniecība, kas atrodas netālu no 
pagasta pārvaldes ēkas un nupat uzceltās baznīcas, veidojot 
Lēdmanes sabiedrisko norišu centru.

Tautas tērps – mana rota

Koncerttērpu un apavu iegāde pensijas un pirmspensijas 
vecuma dāmu deju kopai Dīva. Vizuālais tēls ir jebkura 
kolektīva vizītkarte, uzstājoties un prezentējot sevi un arī 
pagastu auditorijai, tāpēc jauns tērpu komplekts bija prak-
tiska nepieciešamība, lai deju kopa varētu radoši pilnvērtīgi 
izpausties.

„Ģimenes centrs pildīs arī 
kultūras nama funkciju.”

Inese Nereta
biedrības Novadnieki pārstāve
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Labdarības organizācija netālu no Lēdmanes 
muižas izveido trušu parku un namiņus 
bērniem.

„Sākām ar zaķīti,” par viņiem rubrikā Latvijas lepnums 
2008. gada oktobrī rakstīja laikraksts Diena. Pārdodot bērnu 
veidotas Ziemassvētku kartītes, Matīss un Oskars Barkovski 
bija sagādājuši aparatūru Bērnu slimnīcai – uz pirmās viņu 
zīmētās kartītes bijis attēlots zaķis. Labdarības kartīšu lieta 
ir gājusi plašumā – abu brāļu veidotā labdarības organizāci-
ja Eurika ir īstenojusi vairākus projektus, un par saziedoto 
naudu viņi uzdāvinājuši medicīniskās iekārtas Valmieras, 
Liepājas un Rīgas slimnīcu mazajiem pacientiem, kā arī pa -
līdzējuši trūkumā nonākušajiem bērniem un māmiņām ar 
pārtikas un apģērba iegādi un piegādi.

Lēdmanes pagasta Stārķīšos izveidotais trušu parks ir  
viens no Eurikas projektiem. Parkā mājo ap 50 trušu, ku-
riem šeit izveidotas īpašas mājiņas. Bērni var piedalīties 
trušu barošanā, apmīļot tos un iepazīt dažādu sugu trušu 
atšķirības, stāsta viena no biedrības dibinātājām Anda Bar-
kovska. Savus iespaidus bērni var atspoguļot zīmējumos, at-
tēlojot trušu parkā redzēto un piedzīvoto, – arī šādi viņi var 
piedalīties Eurikas organizētajā labdarības kartīšu projektā.

Ar Zied zeme atbalstu Eurika šeit paveikusi divus projek-
tus – tika izveidots trušu parks, uzbūvēta sēta, trušu namiņi 
un nojume. Turpinot iesākto projektu, Eurika blakus trušu 
parkam izveidoja pastaigu taku mežā un vairākus pārstei-
guma namiņus. Katrai mājiņai ir savs nosaukums – te ir 
Mini bibliotēka, Pasaku namiņš, Ziedu namiņš, Zvaigžņu 
namiņš, Bērnu namiņš ar rotaļlietām un spēlēm. „Bērni tik 
bieži savās rotaļās iekļauj štābus, mazas mājiņas, tāpēc viņi 
par šo vietu ir sajūsmā. Kad truši ir samīļoti, katrs var atrast 
sev piemērotu namiņu,” stāsta Anda. Viņa iecerējusi papla-
šināt šo atpūtas vietu ar kempingu, kur ekskursanti varētu 
pārnakšņot.

No zīmēta zaķa līdz dzīvam 
trusim

Biedrība Eurika
Sēd uz sliekšņa pasaciņa

Izveidota trušu pilsētiņa, izgatavota un iekārtota ekspozīcijas no-
jume, kurā bērniem ir iespējams veikt nodarbības lietišķajā un 
vizuālajā mākslā, kā arī dabas zinībās, nodarbībās iesaistot arī 
skolēnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Sēd uz sliekšņa pasaciņa, 2. daļa – Meža noslēpumainais 
stāsts

Izveidota meža taka un uzstādītas vairākas mājiņas. 

Katrai mājiņai ir noteikts aktivitātes mērķis, lai nodrošinātu 
pēc iespējas plašāku piedāvājumu bērnu un jauniešu brīvā laika  
pavadīšanai.

„Kad truši ir samīļoti, 
katrs var atrast sev 
piemērotu namiņu.” 
Anda Barkovska
biedrības Eurika dibinātāja
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Lēdmanietis Arno Kuks ar domubiedriem 
izveido modernu sporta zāli.
Biedrības Lēdmanei dibinātājs Arno Kuks savulaik ir ab-
solvējis Murjāņu Sporta ģimnāziju, un sportam viņa dzī-
vē vienmēr bijusi nozīmīga loma. Lēdmanes fitnesa zālē, 
kas 2011. gadā tika izveidota Zied zeme projektā, Arno ie-
griežas teju katru dienu – sakārto stieņus un svaru bum-
bas, lai zāle būtu gatava apmeklētājiem. Viņš ir viens no 
fitnesa centra veidotājiem.

Lēdmaniešu vidū ir daži aktīvi vingrotāji, taču modernais 
un plašais fitnesa centrs varētu uzņemt krietni lielāku 
skaitu cilvēku. „No sākuma bija milzīgs bums, brīžiem te 
nebija vietas. Tad viss pamazām noplaka, cilvēki laikam 
saprata, ka sportiskā forma ir iegūstama ilgākā darbā un 
ar dažiem zāles apmeklējumiem nekāds lielais efekts ne-
būs,” stāsta Arno Kuks, Lēdmanes pamatskolas direktora 
vietnieks saimnieciskajā darbā.

Pamatskolas lejasstāvā izveidotā fitnesa zāle ir aprīkota 
ar mūsdienīgiem trenažieriem un fitnesa inventāru – 
pirmajā biedrības Lēdmanei projektā tika izremontēta 
zāles telpa un iegādāti soli stieņa spiešanai no krūtīm, 
universālais sols, olimpiskais stienis, skrejceļš, airēšanas 
trenažieris, svaru ripas, hanteļu komplekts. Otrajā pro-
jektā fitnesa zāli papildināja velotrenažieris, trenažieris 
spiešanai ar kājām sēdus, armreslinga galds un citi vin-
grošanas rīki. 

Metālapstrādes kabinets pārtop 
fitnesa zālē

Biedrība Lēdmanei
Fitnesa zāles ierīkošana Lēdmanes pagastā

Izveidota fitnesa zāle Lēdmanes pamatskolā.

Veikta telpas vienkāršota renovācija – demontāžas un sagatavo-
šanas, celtniecības un apdares darbi.

Iegādāti trenažieri: sols stieņa spiešanai no krūtīm, universālais 
sols, olimpiskais stienis, skrejceļš, airēšanas trenažieris, W veida 
stienis, svaru ripas ar kopējo svaru 260 kg un hanteļu komplekts.

Fitnesa zāles AD-Fitness attīstība

Papildus iegādāti jauni trenažieri un aprīkojums fitnesa zāles 
treniņu iespēju paplašināšanai un pakalpojuma uzlabošanai – 
velotrenažieris, trenažieris spiešanai ar kājām sēdus, trenažieris 
roku izvēršanai-savēršanai, trenažieris vilkšanai no augšas, tre-
nažieris kāju iztaisnošanai, Skota sols, hanteļu statīvs ar 10 han-
teļu pāriem (12,5–35 kg), atlētiskais sols, armreslinga galds un 
1–10 kg hanteļu komplekts ar statīvu.

Arno stāsta, ka trīs reizes nedēļā un biežāk uz fitnesa 
zāli nāk kādi septiņi cilvēki, pārējie retāk. Zāli regulāri 
apmeklē arī skolas audzēkņi un daži seniori. Savulaik 
sporta zālē bijis skolas metālapstrādes mācību kabinets 
ar krietni novecojušiem darbgaldiem, uz kuriem skolas 
laikā darbojies arī Arno.
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„Cilvēki laikam saprata, 
ka sportiskā forma ir 
iegūstama ilgākā darbā 
un ar dažiem zāles 
apmeklējumiem nekāds 
lielais efekts nebūs.”

Arno Kuks
biedrības Lēdmanei dibinātājs
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Ideju čempioni
Ķeguma novada pašvaldībai – daudz ideju 
un paveiktu projektu!

Ir darba dienas priekšpusdiena, taču Ķeguma Dienas cen-
tra otrajā stāvā jau klaudz jaunie trenažieri. 2014. gada 
decembrī atklātais Dienas centrs ir viens no svaigākajiem 
Ķeguma novada pašvaldības projektiem, kas paveikti ar 
ES fondu līdzfinansējumu, un jau pirmajos savas darbī-
bas mēnešos tas var lepoties ar lielu iedzīvotāju interesi. 
Ķeguma novada pašvaldība ir projektu rakstīšanas un ie-
viešanas čempione, no 2009. līdz 2014. gadam ir īstenoju-
si 12 dažādus projektus, kas atbalstīti biedrības Zied zeme 
konkursos. „Mēs labi zinām, kas cilvēkiem ir nepiecie-
šams, un mērķtiecīgi ejam uz šādu objektu veidošanu,” 
saka Ķeguma novada pašvaldības projektu koordinatore 
Dace Soboļeva.

Dienas centrs – sportam, izklaidei, 
zināšanu apmaiņai

2014. gada 1. decembrī atklātais Ķeguma novada dienas 
centrs Liepu alejā ir lielisks piemērs Daces Soboļevas sa-
cītajam – centrs ātri ir kļuvis par iecienītu vietu aktīvās 
atpūtas cienītājiem, semināru rīkotājiem, dažādām no-
darbībām. Viņa stāsta, ka pašvaldība šo centru veidojusi 
ar mērķi papildināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpa-
ši domājot par vidi, kas mudinātu Ķeguma novada jau-
niešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

Dienas centra aerobikas zālē nodarbības jau ir saplāno-
tas teju katru dienu nedēļā – te notiek veselību veicinošā 
ritmiskā vingrošana, jogas, Bodyart, mandalas deju un 
ģitārspēles nodarbības. Konferenču telpu, kas aprīkota ar 
interaktīvo tāfeli, projektoru un ekrānu, iespējams izīrēt 
semināru, sanāksmju, prezentāciju un dažādu citu pasā-
kumu organizēšanai. Ar biedrības Starptautiskais sorop-
timistu klubs Ogre–Ķegums atbalstu te izveidota arī īpaša 
rotaļu istaba bērniem.

„Šāda veida centri ir viens no veidiem, kā piesaistīt no-
vadam iedzīvotājus, radot tiem patīkamu un kvalitatīvu 
dzīves vidi,” saka Dace Soboļeva. Pašvaldības iniciētā pro-
jekta Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma 
novadā ietvaros līdzīgi dienas centri ir izveidoti arī Tomē 
un Birzgalē. 

Ķeguma novada pašvaldība
Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Iekārtoti sabiedrisko aktivitāšu centri Ķegumā, Tomē un Birzgalē, 
lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem daudzveidīgu sabiedrisko 
aktivitāšu pieejamību.

Ķeguma novada Dienas centra Tomes filiālē ir iekārtota apvieno-
tā trenažieru/aerobikas zāle, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, 
semināru telpa. Tāpat kā Ķeguma centrs, arī šis ir aprīkots ar 
mēbelēm un nepieciešamo tehniku.

Birzgales Kopienu centrā izremontētas telpas un aprīkotas ar ke-
ramikas un galdniecības darbnīcu inventāru, radot iespēju gan 
bērnu, gan pieaugušo brīvā laika lietderīgai izmantošanai. 

Ķeguma novada pašvaldība
Lāčplēša ielas vienkāršotā rekonstrukcija

Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un atpūtnieku vajadzī-
bām izveidots vienīgais publiskais stāvlaukums Daugavas krastā 
blakus Ķeguma pludmalei. Makšķernieki šeit var atstāt auto un 
ērti ielaist laivu Daugavā. Nākotnē plānota arī laivu piestātnes 
izveide.

Ķeguma novada pašvaldība
Liepu alejas rekonstrukcija

Rekonstruēta Liepu aleja, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepiecie-
šamo sabiedrisko aktivitāšu pieejamību.

Liepu alejas tehniskais stāvoklis nebija atbilstošs, lai tā būtu dro-
ša pastaigām, izbraucieniem ar divriteņiem, jo ielas segums bija 
stipri bojāts. 
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Saules parks Ķegumā

Saules pulkstenis Ķeguma parkā met laikrāža ēnu uz „ci-
parnīcu” stilizēta taureņa spārnu atvērumā. Mākslinieku 
Aivara Oleksāna un Jāņa Zakrevska veidotais saules pulk-
stenis (projekta autors – Mārtiņš Gills) atrodas netālu no 
Ķeguma HES, parkā, kas nesen sakopts un pilnveidots 
Zied zeme projekta ietvaros. „Saule ir mūsu pilsētas zīme,” 
par pulksteņa centrā attēloto simbolu saka Dace Soboļeņ-
va, kuras pārziņā ir bijuši un ir ļoti daudzi projekti saules 
pilsētā Ķegumā.

Tepat blakus, Daugavas krastā, Dace izrāda labiekārtoto 
Ķeguma pludmali un gājēju celiņu, kur divos Zied zeme 
projektos izveidota gājēju promenāde, novietoti soliņi, 
uzbūvēts bērnu laukums un āra trenažieru laukums, iztī-
rīta piekrastes josla, uzstādītas trīs pārģērbšanās kabīnes 
un veikti daudzi citi uzlabojumi. Šī jau kļuvusi par Ķe-
guma iedzīvotāju apmeklētāko atpūtas vietu un ir veici-
nājusi vairāku citu projektu īstenošanu, veicinot Ķeguma 
pilsētas attīstību kopumā. 

Gājēju celiņa sākumā citā projektā izbūvēts automašīnu 
stāvlaukums (Lāčplēša ielas galā), lapene un nobrauktu-
ve laivu ielaišanai Daugavā.

Izejot cauri Ķeguma parkam, var nonākt Liepu alejā – šī 
ir viena no Ķeguma pilsētas centrālajām ielām, kas sa-
vieno vairākas nozīmīgas vietas un ēkas. Rekonstrukcijas 
ietvaros asfalta seguma vietā tika uzlikts bruģis, izbūvēti 
atpūtas laukumiņi pie alejas, izveidoti apstādījumi un iz-
būvētas jaunas norobežojošās margas gar Daugavas līcīti 
un pieteku pretējā alejas pusē, lai novērstu negadījumu 
iespējamību. 

Ķeguma novada pašvaldība 
Ķeguma pludmales labiekārtošana (divas kārtas)

Pirmajā kārtā labiekārtota Ķeguma pludmale, lai nodrošinā-
tu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu novada iedzīvotājiem un  
viesiem.

Uzstādīti jauni soliņi ar atkritumu tvertnēm, izbruģēts gājēju ce-
liņš gar Daugavas krastu – izveidota skaista promenāde.

Otrajā kārtā izveidota moderna aktīvās atpūtas zona ar āra tre-
nažieriem, kas piemēroti dažāda vecuma cilvēkiem.

Ķeguma novada pašvaldība
Ķeguma Tautas nama parka teritorijas labiekārtošana

Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, izveidots mūsdienīgs un 
pievilcīgs parks.

Ķeguma novadā šī ir pirmā teritorija, kas pielāgota daudzveidī-
giem pasākumiem brīvdabā un kalpo kā iedzīvotāju pulcēšanās 
vieta.  
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„Mēs labi zinām, kas 
cilvēkiem ir nepieciešams, 
un mērķtiecīgi ejam uz 
šādu objektu veidošanu.”
Dace Soboļeva
Ķeguma novada pašvaldības projektu 
koordinatore
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Kultūras un mākslas dzīves centrā – 
Tautas nams

„Daži koncerti ir tik apmeklēti, ka zālē nepietiek vietu,” 
saka Dace Soboļeva un izrāda Ķeguma Tautas nama atu-
jaunoto zāli, kur Zied zeme projekta ietvaros uzstādīta 
mūzikas un vizualizācijas aparatūra. Pagājušā gadsimta 
vidū būvētais Tautas nams ir bijis un ir Ķeguma kultūras 
dzīves centrs – uz nodarbībām šeit pulcējas deviņi dažādi 
amatierkolektīvi.

Tautas namā atvērta arī mākslas studija, kur jau vairākus 
gadus ik nedēļu uz radošām nodarbībām sanāk dažā-
du vecumu bērni. Projekta ietvaros studija tika aprīkota 
ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām. Mazākie (trīs un 
četrus gadus jauni) šeit mācās zīmēt, gleznot, veidot, 
līmēt, bet skolas vecuma bērni papildus tam var apgūt 
arī tekstila (filcēšana, zīda apgleznošana, pērļošana) un 
grafikas tehnikas (linogriezumu, monotipiju) un daudz 
ko citu. Līdz mākslas studijas izveidei Ķegumā bija visai 
ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas saistītas 
ar radošo darbu bērniem un jauniešiem. Šajās telpās dar-
bojas arī Ogres Mākslas skolas Ķeguma klases, kurās jau-
nieši apgūst akreditētu piecgadīgu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla. Piektā 
kursa beigās tiek izstrādāts diplomdarbs un saņemta 
apliecība par programmas apguvi. 2014. gada jūnijā bija 
pirmais izlaidums.

Savukārt, netālajā Birzgalē Tautas nams ir ticis pie jauna 
flīģeļa – Tautas nama vadītāja Rita Reinsone ar lepnumu 
izrāda spožo instrumentu, kas 2013. gada nogalē uz Birz- 
gali atceļoja no Japānas. Melnais flīģelis ir stājies vecā 
instrumenta vietā, kuru nolietojuma dēļ vairs nebija ie-
spējams uzskaņot.

Flīģeļa iegāde ir viens no Zied zeme projektiem, ko ini-
ciējusi Ķeguma novada pašvaldība. 1933. gadā par tautas 
ziedotu naudu tapušais Tautas nams ir ļoti nozīmīga vie-
ta visam pagastam un aizvien ir sabiedrisko un kultūras 
norišu centrs. Uz nodarbībām te pulcējas septiņi kolek-
tīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs Dejotprieks, dāmu 
deju kolektīvs Visma, amatierteātris, dāmu koris Pērles, 
jauktais vokālais ansamblis Tikai tā, pūtēju orķestris Birz- 
gale un bērnu un jauniešu moderno deju pulciņš.

Ķeguma novada pašvaldība
Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma Tautas 
namam

Iegādāts mūzikas un vizualizācijas inventārs, kas nodrošina 
pilnvērtīgākas un kvalitatīvākas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
Ķeguma Tautas nama pulciņos un pasākumos.

Ķeguma novada pašvaldība
Flīģelis Birzgales Tautas namam

Iegādāts jauns flīģelis, lai nodrošinātu kultūras pasākumu kvali-
tatīvu norisi un Tautas nama kolektīvu māksliniecisko darbību.

Ķeguma novada pašvaldība
Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

Izveidots mākslas studiju centrs uz mākslas skolas bāzes, aprīko-
jot mākslas skolas telpas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, 
lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju lietderīgi un ra-
doši pavadīt brīvo laiku, apgūt dažādas lietišķās mākslas tehni-
kas – gleznošanu, grafiku, datorgrafiku.

Citi Ķeguma novada pašvaldības īstenotie 

projekti

Ķeguma novada pašvaldība
Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā

Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un izveidots pirmais par 
ES fondu līdzekļiem tapušais rotaļu laukums bērniem Ķegumā.

Rotaļu laukums ir izveidots pietiekami liels: ar šūpoļu komplek-
su, skatu torņiem, smilšu kasti, rotaļu namiņu un zirdziņiem.

Blakus rotaļu laukumam izvietoti arī soliņi un atkritumu urnas.

Ķeguma novada pašvaldība
Zināšanu krātuves komerczinībās izveide Ķeguma novadā

Izveidota zināšanu krātuve novada iedzīvotājiem, kas tagad ļauj 
apgūt un papildināt komerczinības un praktiski lietot apgūtās 
zināšanas datorizētā grāmatvedības programmā, virtuālā sadar-
bības vietnē internetā.

Iegādāts dators, projektors, ekrāns, kā arī uzstādīta atklātā koda 
grāmatvedības programmatūra.

Ķeguma novada pašvaldība
Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, personiskajai 
izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Veikts telpas remonts un iegādāts aprīkojums atbalsta sniegšanai 
jauniešiem ar īpašām un speciālām vajadzībām, viņu vecākiem 
un pedagogiem Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā, kur 
strādā logopēds un speciālais pedagogs.
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Gribasspēka darbi
Harija un Vijas Jaunzemu iniciatīva un uz-
ņēmība veicina senioru dzīvi Ķegumā.

Vija un Harijs Jaunzemi kopā ar saviem domubiedriem 
ir iznūjojuši visu Ķeguma novadu – viņu maršrutā bijuši 
dižkoki, pieminekļi, citi apskates objekti. Šaipusē Jaun-
zemi ir pazīstami, aktīvi un cienīti seniori – abu piemērs 
rāda, cik krāšņs, pārsteidzoši bagātīgs un plašākai sa-
biedrībai noderīgs var būt ar apdomu lietā likta gribas-
spēka efekts. Viens no šādiem piemēriem ir 2007. gadā 
izveidotās Ķeguma novada Pensionāru biedrības, kuras 
izveidē liela loma bijusi Harijam un Vijai, īstenotie pro-
jekti senioru dzīves bagātināšanai.

Uzkalna zālienā, pie rūpīgi koptās Harija un Vijas meitas 
privātmājas pašā Daugavas krastā, zemē guļ vēja ģene-
ratora varenais masts. Turbīnas mehānismā bijusi kāda 
sīka kļūme, kas tagad jau novērsta – zaļās elektrības ra-
žotājs varēs atgriezties ierindā, stāsta Harijs. Viņš labprāt 
iesaistās sarunā par Latvijai tik nozīmīgo enerģētikas 
jomu – profesionālā karjera aizritējusi enerģētikas uzņē-
mumā Daugavas HES kaskāde, kur Harijs Jaunzems savu-
laik strādājis par inženieri un arī direktoru. Viņa sievai 
nozīmīga mūža daļa aizritējusi, kontrolējot Pļaviņu HES 
hidrobūves, un no enerģētikas Jaunzemi joprojām nav 
attālinājušies – no viņu mājokļa kā uz delnas redzama 
Ķeguma spēkstacija.

„Tas viss ir cilvēku iniciatīvas, uzņēmības veicināšanai. 
Cilvēkus bieži vien vajag tikai ievirzīt, atbalstīt, tālāk jau 
viss attīstās dabiski,” par savām aktivitātēm Pensionāru 
biedrībā stāsta Harijs un Vija. Pirmie biedrības projekti 
bija datorprasmju apmācība pensionāriem un nūjoša-
nas inventārs – 30 pāri nūju jau drīz vien nonāca aktī-
vu cilvēku rokās, kuri ar nūjošanu nodarbojas arī šobrīd. 
Biedrībai pieaugot, kļuvis aktuāls jautājums par patstā-
vīgu tikšanās vietu, un 2010. gadā kādreizējā kino apa-
ratūras telpās pensionāri izveidojuši savu biroju. Telpas 
tiek izmantotas kā darba un tikšanās vieta pašiem un arī 
lai uzņemtu viesus. Tautas namā regulāri notiek tema-
tiskie pasākumi. Uz tiem parasti pulcējas ap 30 senioru, 
bet biedru skaits no 16 dibinātājiem jau pieaudzis līdz  
124 cilvēkiem.

2007. gada nogalē biedrība noorganizēja sieviešu senio-
ru deju kopu Rasa, kuras skatuves tērpus šūdināja par 
projekta līdzekļiem. Nākamajā biedrības projektā tapa 
darbnīca rokdarbniecēm – Zied zeme atbalstītā projekta 
ietvaros tika aprīkota darbnīcas telpa, iegādātas mēbeles, 
2 lielās un 5 mazās stelles, kā arī aušanas aprīkojums 
(spolētājs, tītavas u.c.), gludināšanas iekārta, šujmašīna 
izšūšanai, materiāli un cits nepieciešamais aprīkojums.

„Redzējām, ka ir daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīgs mo-
rāls atbalsts un iesaiste kādā noderīgā darbā. Pensionā-
res, bez darba palikušas sievietes, arī jaunietes, kas vēlas 
apgūt ko jaunu un arī nopelnīt,” par darbnīcas projekta 
iniciatīvu un mērķi stāsta Vija Jaunzema. Ķeguma Pen-
sionāru biedrība pirms dažiem gadiem ieviesa jaunu 
tradīciju – reizi mēnesī rīkot divu dienu rokdarbu izstā-
di-pārdošanu. Sākumā to veidoja vien dažas Ķeguma rok-
darbnieces, bet šobrīd izstādes jau kļuvušas ļoti bagātīgas, 
ar Tomes, Rembates un invalīdu biedrību rokdarbnieču 
dalību. Visu projektu rakstītāja un „caursitēja” ir Vija.

Bieži vien tieši seniori ir enerģiskākie sabiedrisko akti-
vitāšu iekustinātāji, kuru skats sniedzas tālāk par savu 
sētu, uztverot un saprotot arī citu cilvēku vajadzības. 
Harijs saka, tas viņa paaudzes ļaudīm ir saglabājies no 
agrākiem laikiem, kad sabiedriska rakstura darbs bija 
ierasta lieta. Daļu no sava mūža pieredzes un vēstures 
viņš ir saglabājis grāmatā – Harija Jaunzema Tūkstoš 
un viena diena (izdota 2013. gada jūnijā) ir stāsts par Ķe-
guma spēkstacijas būvniecību laika posmā no 1936. līdz  
1939. gadam. 

„Redzējām, ka ir daudz 
cilvēku, kuriem ir vajadzīgs 
morāls atbalsts un iesaiste 
kādā noderīgā darbā.”

Vija un Harijs Jaunzemi
Ķeguma Pensionāru biedrības pārstāvji
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Ķeguma novada Pensionāru biedrība
Darbnīca dzīves optimismam

Lai veicinātu Ķeguma novada iedzīvotāju sabiedriskās un pašpa-
līdzības aktivitātes, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, iegādā-
tas piecas jostu stelles, 1 m un 1,5 m stelles, aušanas aprīkojums 
(spolētājs, tītavas u.c.), gludināšanas iekārta, šujmašīna izšūša-
nai, adīšanas un tamborēšanas materiāli, floristikas materiāli, 
mēbeļu komplekts (galdi, krēsli, skapis) un mobilas apgaismes 
ierīces darbu veikšanai.

„Cilvēkus bieži vien vajag 
tikai ievirzīt, atbalstīt, tālāk 
jau viss attīstās dabiski.”

Vija un Harijs Jaunzemi
Ķeguma Pensionāru biedrības 
pārstāvji

Ķeguma novada Pensionāru biedrība
Dzīves optimismam

Iegādāti 18 deju tērpu komplekti, 20 pāri kurpju, viens mūzikas 
atskaņotājs un trīs drēbju statīvi. Tērpi paredzēti dāmu deju 
grupai, kuras dalībnieces ir pārsvarā vientuļas pensionāres ar 
dažādām veselības problēmām, kurām ir ļoti vēlama regulāra, 
saudzīga fiziskā slodze. 

Ķeguma novada Pensionāru biedrība
Pensionāru biedrības darbības kapacitātes palielināšana

Iegādāti divi stacionārie datori ar lāzerprinteriem, viens por-
tatīvais dators, saliekamā nojume, divi ēdienu termosi un trīs 
ūdens termosi, divi saliekamie galdi. Iegādātie pamatlīdzekļi ir 
nodrošinājums biedrības darbības uzlabošanai un dažādošanai – 
informātikas iespējamība, rokdarbu izstāžu, kultūras un sporta 
pasākumu organizēšana brīvā dabā.

Ķeguma novada Pensionāru biedrība
Telpu rekonstrukcija Ķeguma novada pensionāru biedrības 
darbības nodrošināšana

Veikts telpu kosmētiskais remonts: logu atjaunošana, elektro-
instalācijas pārnešana, iekšējo sienu un griestu atjaunošana, 
ārdurvju nomaiņa, izlietnes pārnešana, tualetes ierīkošana, ie-
ejas kāpņu atjaunošana, kā arī pandusa ierīkošana. Telpas tiek 
izmantotas gan kā biedru tikšanās vieta, gan kā vieta, kur glabāt 
biedrības inventāru.
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Jaunajā Ķeguma skeitparkā brauc ar dēli, 
slidām un BMX.

Skeitborda kustības pirmsākumus Latvijā var datēt 
ar 1980. gadu; pēc dažiem gadiem sākās Latvijā ražoto 
skrituļdēļu Ripo ēra, bet pirmā rampa bija pieejama no 
1990. gada – rūpnīcas VEF teritorijā. Kopš tā laika skeit-
bords piedzīvojis strauju attīstību, un daudzās Latvijas 
pilsētās ir tapuši skeitparki. Arī Ķegumā, kur šāds parks 
tika uzbūvēts Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas te-
ritorijā un vairākus gadus tika aktīvi lietots no agra pava-
sara līdz vēlam rudenim. Pamatīgi novecojušo parku sa-
darbībā ar Ķeguma novada pašvaldību no jauna uzbūvēja 
2013. gadā, vienā no Zied zeme projektiem.

Uz jauno Ķeguma skeitparku regulāri nāk ap 20 skeite-
ru vecumā no 7 līdz pat 25 gadiem. Te var braukt gan ar 
skrituļdēli, gan skrituļslidām, arī ar BMX riteņiem, stāsta 
Starptautiskā Soroptimistu kluba Ogre-Ķegums pārstāve 
Sabīne Gudeiķe. Jauno Ķeguma skeitparku ir iecienījuši 
arī braucēji no Ogres, Rīgas, Jūrmalas, Ikšķiles, Kokneses 
un citām pilsētām. Pirmās divas sezonas skeitparks ir iz-
turējis godam, un tas piesaista aizvien jaunus ekstrēmā 
sporta veida piekritējus. 

Vecā skeitparka rampu konstrukcijas un balsti bija tiktāl 
novecojuši, ka to izmantošana jau kļuva bīstama, stās-
ta Sabīne. Jaunieši meklējuši citas vietas skeitošanai – 
izmantojuši kultūras nama kāpnes, skeitojuši benzīn-
tanka teritorijā, daži braukuši uz tuvāko skeitparku Ogrē. 
Zinot, cik skeitošana ir aktuāla Ķeguma jauniešiem, 
Soroptimistu klubs Ogre-Ķegums izveidojis projektu par 
jauna skeitparka būvi, un kopā ar pašvaldību tas sekmīgi 
realizēts.

Klubā kopumā apvienojušās 18 aktīvas dāmas, kas ikdie-
nā strādā dažādās profesijās un nozarēs. Dažādās kompe-
tences ir ļāvušas 2004. gadā dibinātajam klubam Ķegumā 
īstenot vēl vairākus citus projektus veselīga dzīvesveida 

Augstāk par zemi

Starptautiskais Soroptimistu klubs  
Ogre-Ķegums
Skeitparka izveide Ķegumā

Skeitparka konstrukcijas (vairākas dažāda veida rampas) uzstā-
dītas vecā skeitparka vietā.

Skeitparks ir brīvi pieejams ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi 
no vecuma, fiziskās sagatavotības un dzīvesvietas.

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Izveidota bērnu rotaļu istaba, tiek sniegts atbalsts jaunajām ģi-
menēm – atrisināts jautājums par mazo bērnu nodarbināšanu 
(bērnu rotaļlietas, sensorikas bumbiņu baseins, TV, grāmatas, 
sporta aprīkojums). Kā arī, organizējot nodarbības, jaunās mā-
miņas var iegūt papildu zināšanas un prasmes par bērna aprūpi, 
audzināšanu, attīstību.

Bērnu istaba bez maksas pieejama ikvienam iedzīvotājam, bēr-
niem un viņu vecākiem, neatkarīgi no vecuma un deklarētās 
dzīvesvietas.

popularizēšanā un pieejamības veicināšanā, kultūras 
un izglītības jomā, kā arī sociāla rakstura projektus. To 
vidū – bērnu istabas izveide Ķegumā, rotaļu laukuma 
būve pilsētas parkā, ikgadēju Bērnu svētku organizēšana, 
rotaļu stūrīša iekārtošana Ķeguma ambulancē, atpūtas 
soliņu izveide sociālās aprūpes centrā Rembatē, speci- 
alizētu gultu un naktsskapīšu iegāde Ķeguma Sociālās 
aprūpes centrā, kā arī regulāras labdarības akcijas Ķegu-
ma novada ģimenēm ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem.

„Pirmās divas sezonas 
skeitparks ir izturējis 
godam, un tas piesaista 
aizvien jaunus ekstrēmā 
sporta veida piekritējus.”
Sabīne Gudeiķe
Starptautiskā Soroptimistu kluba 
Ogre-Ķegums pārstāve
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Elīna Tolpežņikova parūpējusies par to, 
lai arī Ķegumā būtu iespēja izglītoties pēc 
Montesori metodēm. 
Elīnas Tolpežņikovas rados ir vairāki pedagogi, un izglī-
tības tēmai ģimenē vienmēr bijusi liela nozīme. Pati Elī-
na studējusi Latvijas Universitātē par pedagogu, pēc tam 
strādājusi skolā par vizuālās mākslas skolotāju. Strādājot 
apstiprinājies tas, par ko Elīna domājusi jau studiju lai-
kā – esošā izglītības sistēma nepatīk, jādomā par alter-
natīvām. Pieredze skolā radījusi sajūtu, ka skolotājs visu 
pasniedz kā uz paplātes un bērni izaug bezatbildīgi. Tāpēc 
viņai iepatikusies alternatīvā Montesori izglītības meto-
de. Bērnam jādarbojas patstāvīgi, un viņš ātri iemācās 
būt atbildīgs. Svarīgi vērot, ar ko bērns aizraujas, un ļaut 
viņam rīkoties. 

„Kad mamma baro bērnu, viņš bieži vien izrāda interesi 
ņemt rokā karotīti un trenēties pats. To sauc par sensi-
tīvo periodu. Ir periodi, kad bērnu sāk interesēt rakstī-
šana. Viņš ņem papīra lapu un skribelē. Tas, piemēram, 
ir sensitīvais periods rakstīšanā,” saka Elīna. Montesori 
mācība ir tāda, ka uz šiem periodiem ir jāreaģē un jā- 
sniedz bērnam iespēja apgūt to, par ko viņš izrāda intere-
si. Tādējādi bērns lielā mērā kontrolē izglītošanās proce-
su. Skolotāja vēro, atbalsta, pamudina bērnu pievērsties 
lietām, ar kurām viņš iepriekš nav aizrāvies. 

Nodarbības, kurās bērnus apmāca pēc šādas metodes, ta-
gad pieejamas arī Ķegumā. Ar finansējumu, kas saņemts, 
iesniedzot projektu biedrībā Zied zeme, iegādāti Monteso-
ri materiāli kustību un maņu attīstībai, kā arī materiāli, 
kas palīdzēs bērnam saskatīt praktisko pusi matemāti-
kai, kas tik bieži neizdodas skolā, un savlaicīgi ieliks sta-
bilus pamatus lasītprasmei un rakstītprasmei. 

Iespēja mācīties pēc alternatīvajām 
Montesori metodēm – arī Ķegumā

Elīna Tolpžņikova 
Pirmsskolas un sākumskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc 
M. Montesori metodes

Pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības veicināšana, 
nodrošinot Montesori grupu un privātstundu apmācības pa-
kalpojumu pieejamību Ķeguma novadā.

„Bērnam jādarbojas 
patstāvīgi, un viņš ātri 
iemācās būt atbildīgs. 
Svarīgi vērot, ar ko bērns 
aizraujas, un ļaut viņam 
rīkoties.”

Elīna Tolpežņikova
Ķeguma Montesori istabas pedagoģe

Kā stāsta Elīna, tas, ka šādā veidā mācīties nevar, jo ro-
das haoss un bērni neklausa, ir mīts. Tieši pretēji. Mon- 
tesori bērnudārzos Rīgā, kuros Elīna pabijusi vērojot, val-
dot neliela, patīkama kņudoņa. Bērni esot mierīgāki, jo 
jau no paša sākuma mācās bērnudārzu un audzinātāju 
uztvert citādāk.



99

Ķegums



100

Krustojumā
Birzgalē izveidots jauniešu centrs, atjaunots 
sporta laukums – vajadzīgas darbavietas.

Birzgales centrā, gluži kā tādā latviešu pasakā, trīs lielce-
ļi satiekas pie mūžsena ozola, un trīs ceļa rādītāji aicina 
katrs uz savu debespusi. Apaļš mūra gredzens visapkārt 
kokam katru no ceļiem iepludina aplī, kur tie turpinās cits 
citā – nonākot šeit, ceļiniekam ir trīs izvēles attiecībā uz tā-
lāko ceļa mērķi: „Valle 19”, „Ķegums 20” un „Jaunrepšas 17”. 
Un arī ceturtā – palikt šo virzienu mezglā, Birzgalē, kuras 
patrioti pēdējo gadu laikā sarūpējuši pagasta iedzīvotājiem 
daudz noderīgu uzlabojumu kvalitatīvai dzīvošanai.

Atjauno sporta laukumu, veido āra 
trenažierus

Ejot apskatīt atjaunoto Birzgales sporta laukumu, mēs 
nesastopam gandrīz nevienu pretimnācēju vai braucēju – 
lēni garām aizrūc Iž Planeta ar diviem padsmitniekiem 
tā mugurā, kāda meitene enerģiski grābj lapas uzkalnā 
ceļa malā. Birzgale ir tik rāma un klusa, cik vien tas ie-
spējams pagasta centram darba dienas vidū. „Protams, tas 
ir jūtams, taču ar varu nevienu noturēt nevar. Tam jārada 
dabiski apstākļi,” par cilvēku skaita samazināšanās ten-
denci saka Vija Arāja, kura savulaik rosinājusi vairākus 
ES naudas piesaistes projektus pagasta infrastruktūras 
uzlabošanai. Viņa ir viena no biedrības SK Birzgale inici-
atorēm – biedrība 2006. gadā tika veidota ar mērķi attīstīt 
sporta infrastruktūru, kā arī organizēt sporta sacensības 
un pasākumus.

Vienā no Zied zeme atbalstītajiem projektiem tika atjau-
nots un būtiski uzlabots Birzgales āra sporta laukums – att-
jaunots futbola laukuma segums, izveidoti jauni laukumi 
volejbolam, lodes grūšanas un diska mešanas sektori (abi 
pielāgoti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), sporta lau-
kumā uzbūvēti aizsargžogi un aizsargbarjeras, skatītāju 
soliņi, jauna tribīņu nojume un zaļā zona. 

Plašais sporta laukums ar tā daudzajām iespējām gaida 
dažādu vecumu sportotājus un līdzjutējus. Tam gan būs 
vajadzīgs kas vairāk par jauku dzīves vidi – adekvāti ap-
maksātas darbvietas.

Vēl viena biedrība, kas Birzgalē rūpējas par sporta un ak-
tīvas atpūtas attīstību, ir JADARA, ko dibinājušas 13 aktīvas 
birzgalietes. Viena no viņām – Birzgales Tautas nama 
vadītāja Rita Reinsone – izrāda pērn atklāto āra trenažieē-
ru laukumu, kas ir pirmais JADARA realizētais projekts. 
Trenažieri piemēroti jebkuram interesentam – no pusau-
džiem līdz pat senioriem. „Mums rūp pagasta attīstība, 
tas platības ziņā ir viens no lielākajiem visā valstī,” uzsver 
Rita. Viņasprāt, Birzgalei ir savs attīstības potenciāls, ir ti-
kai jāizvēlas pareizākais no ceļiem.

Biedrība JADARA
Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Izveidots aktīvās atpūtas laukums Birzgales ciema centrā pie 
Tautas nama, tas atrodas tuvu daudzdzīvokļu mājām, kurās dzī-
vo lielākā mērķgrupas daļa.

Laukumā uzstādīti kompleksie trenažieri dažādu muskuļu grupu 
trenēšanai, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas nostiprināšanai: 
trenažieris krūšu muskuļu, roku un plecu daļas trenēšanai; tre-
nažieris ķermeņa gurnu daļas trenēšanai; trenažieris ķermeņa 
augšdaļas, īpaši krūšu muskuļu, trenēšanai; trenažieris vēdera 
preses vingrināšanai un nostiprināšanai; trenažieri visu musku-
ļu grupu iesildīšanās vingrinājumiem un trenēšanai.

Uzstādīti divi soliņi un divas atkritumu tvertnes, kā arī velosta-
tīvs ar sešām vietām.

Vija Arāja
SK Birzgale pārstāve

„Ar varu nevienu  
noturēt nevar. Tam 
jārada dabiski apstākļi.”

Rita Reinsone
Biedrības JADARA līdzdibinātāja

„Mums rūp pagasta 
attīstība, tas platības 
ziņā ir viens no 
lielākajiem visā valstī.”

Biedrība SK Birzgale
Birzgales sporta laukuma atjaunošana

Demontētas nolietojušās konstrukcijas, to vietā izveidots spor-
ta laukums, kas atbilst drošības prasībām visām iedzīvotā-
ju grupām (arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kustību  
traucējumiem).

Izveidoti 3 jauni volejbola laukumi, lodes grūšanas sektors un 
diska mešanas sektors, atjaunoti un izveidoti jauni aizsargžogi 
un aizsargbarjeras un paveikti citi darbi.
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Birzgales Tautas nama otrajā stāvā pirms dažiem gadiem 
ir izveidots īpašs centrs jauniešiem, kas paredzēts kopī-
gai brīvā laika pavadīšanai. Te var izmēģināt, kā skan 
elektriskā ģitāra, izspēlēt biljarda, novusa vai galda spēļu 
partiju, noorganizēt āra kinoseansu. Pēdējā laikā jaunie-
šu centrs kļuvis arī par sava veida iespēju jauniešiem no-
pelnīt kabatas naudu, strādājot par pamatskolas vecuma 
bērnu pieskatītāju (sadarbībā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru).

Jauniešu centrs bija pirmais Jāņa Siliņa projekts, ko viņš 
rakstījis kopā ar draugiem: „Skatījāmies, ka lielie raksta 
projektus, un nolēmām – arī mēs varam. 2011. gadā sa -
gatavojām pirmo LEADER projektu, kura mērķis bija iz-
veidot jauniešu centru. Tas izdevās un iedvesmoja mūs 
turpināt,” stāsta Jānis. Pēdējā laikā viņš pats jauniešu 
centrā gan iegriežas tikai brīvdienās, kad šeit sastop sa-
vus bērnības draugus – teju visiem ir darbs Rīgā vai citās 
lielpilsētās Latvijā un ārpus valsts. Jānis strādā Ekono-
mikas ministrijā un piekrīt, ka Birzgalei šobrīd visvairāk 
būtu vajadzīgas darbvietas, kas piesaistītu pagastam cil-
vēkus. 

LEADER projekta ietvaros tika labiekārtotas telpas jaunie-
šu centra darbībai, taču finansējuma trūkuma dēļ netika 
iegādāti pamatlīdzekļi, kas spētu nodrošināt pilnvērtīgu 
centra darbību. Piesaistot vietējo uzņēmēju ziedojumus, 
2012. gada decembrī veiksmīgi tika realizēti divi Ķegu-
ma novada domes vietējās iniciatīvas projekti, kuru ie-
tvaros centra vajadzībām tika iekārtots virtuves stūrītis, 
nopirkti galdi un krēsli. Savukārt Zied zeme projektā bija 
iespējams iegādāties centra darbībai nepieciešamos pa-
matlīdzekļus – biljarda un novusa galdus ar aprīkojumu, 
televizoru kultūras, sporta un izklaides pasākumu orga-
nizēšanai (karaoke, sporta pārraižu vakari, kultūras va-
kari u.c.), mīkstās mēbeles, portatīvo datoru, projektoru 
un gaismas prožektoru, nojumi vasaras pasākumu orga-
nizēšanai un citus. Visu centram nepieciešamo biedrība 
iegādājās, ņemot vērā jauniešu pašu izteiktās vēlmes, ko 
apkopoja īpašos jauniešu forumos 2013. gada sākumā.

Jānis Siliņš
Birzgales Attīstības centra pārstāvis

„Skatījāmies, ka lielie raksta 
projektus, un nolēmām – 
arī mēs varam.”

Biedrība Birzgales Attīstības centrs 
Jauniešu kultūras centra izveide Birzgalē

Izremontētas Birzgales Tautas nama 2. stāva telpas.

Izveidota viena multifunkcionāla telpa dažāda veida aktivitā-
tēm – gan atpūtai, gan izklaidei, gan apmācībām, gan arī citiem 
saviesīgiem pasākumiem.

Birzgales jauniešu centra attīstība

Iegādāts inventārs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai jauniešu 
centra darbībai – biljarda un novusa galdi ar aprīkojumu; televi-
zors kultūras, sporta un izklaides pasākumu organizēšanai; pufi 
un mīkstās mēbeles; LED gaismas prožektori pasākumu apgais-
mošanai; nojume vasaras pasākumu organizēšanai; portatīvais 
dators un projektors dažādu pasākumu organizēšanai un apska-
ņošanai, āra kino organizēšanai; elektriskā ģitāra ar kombo mu-
zikālu vakaru un priekšnesumu organizēšanai; izveidota spoguļ-
siena deju nodarbību organizēšanai.

Štābs jauniešiem
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Mednieks Oskars Treilihs savu sirdslietu 
pārvērš cerīgā biznesā.

Pieci simti ierakstu šautuves Mežirbes apmeklētāju reģis-
trācijas žurnālā jau tās pirmajā sezonā liecina, ka ideja 
par brīvā dabā publiski pieejamu šaušanas treniņu vie- 
tu ir bijusi gana pamatota. Ieceres autors un īstenotājs, 
mednieku kolektīva Birzgales mednieki dalībnieks Oskars 
Treilihs, medības uztver kā daļu no aktīva dzīvesveida, 
kur vienlīdz nozīmīgi medījuma iegūšanai ir arī mežā 
pavadītais laiks, gatavošanās medībām un regulāri tre-
niņi. Viņa veidoto šautuvi regulāri apmeklē mednieki un 
šaušanas sporta interesenti.

„Te bija ar krūmiem aizaugusi vieta, tukšums,” saka 
Oskars, izrādot šautuvi ar glītu nojumi vienā un mēr-
ķiem otrā galā, abās pusēs visā šautuves 100 metru ga-
rumā uzbērti augsti drošības vaļņi. Blakus izveidots vēl 
viens laukums, kur uzstādīti šķīvīšu metēji – šaušanas 
treniņiem uz lidojošu mērķi. Mežirbes atrodas Birzgales 
pagastā, desmit kilometru attālumā no Ķeguma HES, šo-
sejas Bauska–Linde malā. 

Oskars stāsta, ka ideja par publisku atklātā tipa šautuvi 
viņam bijusi jau sen, bet projektus pamudinājuši rakstīt 
paziņas no biedrības Zied zeme. „Mērķis ir piedāvāt ikvie- 
nam iespēju apgūt šaušanas prasmi. Cilvēkiem, kuri to 
grib iemācīties un ir gatavi trenēties regulāri.” Kopumā 
Mežirbēs īstenoti trīs Zied zeme projekti – izveidota šau-
tuve un iegādāti pamatlīdzekļi tās darbībai. 2013. gada 
novembrī šautuvei tika piešķirta licence, tagad šeit 
atļauts trenēties ar visu veidu ieročiem.

2004. gadā Oskars iestājies mednieku kolektīvā, bet šau-
šanas sports viņam šķitis aizraujošs jau kopš skolas lai-
ka. „Šaušanas sports man vienmēr paticis, jau skolas 
laikā no šautuves ārā nevarēja dabūt,” Oskars stāsta. 

Šautuve zem klajas debess

Biedrība Viriditas
Šaušanas sporta kluba izveide

Iegādāti un uzstādīti dažādi mērķi un stendi treniņiem šaušanā, 
biroja modulis un aprīkojums.

Šaušanas sporta kluba izveide, 2. un 3. kārta

Šautuves projektēšana, zemes gabala izstrādes darbi, šaušanas 
kluba vajadzībām iegādāts elektrības ģenerators. 

Šautuves teritorijas labiekārtošanas darbi, izbūvēti aizsardzības 
vaļņi, izveidotas nojumes šaušanas zonā.

Šautuves sertifikācija. 

Šautuves izveide ļauj iedzīvotājiem pievērsties aktīvam dzīves-
veidam pagastā, kas veicina veselīgas sabiedrības veidošanos 
pagastā, medību saimniecību attīstību, šaušanas kluba biedri un 
mednieki var pilnveidot savas prasmes.

Nepieciešamās infrastruktūras izveidošana meža dzīvnieku 
izzinošajai novērošanai

Ierīkoti dzīvnieku novērošanas torņi Ķeguma novadā, Birzgales 
pagastā.

Viņš izveidojis arī medību piederumu veikalu internetā 
un raksta žurnālam Medības. Mednieku kolektīvs Bir-
zgales mednieki, kurā apvienojušies aptuveni 50 med-
nieku, ir lieli ieguvēji, jo daudzviet Latvijā medniekiem 
nav viegli pieejamas treniņu vietas. Mežirbēs regulāri 
tiek rīkotas šaušanas sacensības, aktīvajā sezonā katru 
otro nedēļu tiek rīkotas šaušanas nodarbības, treniņos 
pieejami profesionāli instruktori, sezonas laikā mednieki 
šeit rīko dažādus pasākumus. Iesācējiem tiek sniegts arī 
teorētisks ievads un paraugdemonstrējumi šaušanā pa 
lidojošu mērķi.
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Birzgale

„Mērķis ir piedāvāt 
ikvienam iespēju apgūt 
šaušanas prasmes. Priecē 
arī tas, ka mednieki beidzot 
sāk saprast, ka bez šautuves 
apmeklējuma nebūs arī 
rezultātu medībās, un 
nekautrējas braukt pie 
mums uz Mežirbēm, lai 
šautu treniņos. Trenēsimies 
šautuvē, nevis uz 
dzīvniekiem mežā.”
Oskars Treilihs
šautuves Mežirbes saimnieks
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Benita Šteina Rembatei sarūpē jaunu  
sporta zāli.

Rembates sporta klubs, kas kopš 2012. gada atradis māj-
vietu pagasta pārvaldes ēkā, ir kļuvis par nozīmīgu at-
balsta punktu aktīva dzīvesveida cienītājiem un arī svar-
celšanas sportistiem. „Svaru bumbu cilāšana tradicionāli 
šeit ir bijusi iecienīta jau kopš kolhoza laikiem,” stāsta 
biedrības Sporta klubs „Rembate” dibinātāja Benita Šteina. 
Iepriekš sporta zāles aprīkojums bija pamatīgi novecojis 
un nedrošs, un Benita uzņēmusies izveidot projektu, kas 
ļautu uzlabot treniņu apstākļus pagasta spēkavīriem. 

Spēka treniņu tradīcija Rembatē ir dzīva un gana aktī-
va – jau ilgus gadus rembatieši regulāri gūst panākumus 
dažādās sacensībās. 2014. gada rudenī klubs Rembate uz-
varēja Latgales čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus 
un šādā pašā disciplīnā apvienotā Lielvārdes–Ķeguma 
komanda uzvarēja sacensībās Siguldā. 

Benitas pašas bērni vienmēr ir aktīvi sportojuši, un viņa 
lieliski zina, cik nozīmīga ir treniņu vide un inventārs. 
Rembates klubs gan nav veidots ar īpašu domu gatav-
ot profesionālus svarcēlājus, šeit nāk sportot arī cilvēki 
bez fiziskas sagatavotības, tostarp cilvēki ar īpašām va-
jadzībām. Fizisko formu šeit uzlabo arī Rembates flor-
bolisti un futbolisti. „Nāk gan sporta, gan sava prieka 
pēc,” stāsta Benita. 

Projekta ietvaros ar Zied zeme atbalstu sporta klubam tika 
iegādāti jauni trenažieri un sporta aktivitātēm nepiecie-
šamais inventārs, kas ļauj vienlaikus trenēties daudz lie-
lākam skaitam cilvēku. Kopumā svaru zālē apmeklējumu 
skaits gada laikā pārsniedz 800. Gada abonements šeit 
maksā līdzīgi kā citviet. 

Spēkavīru 
pagasts

Biedrība Sporta klubs Rembate
Aprīkojuma iegāde biedrības Sporta klubs Rembate darbības 
nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Sporta klubā treniņos un nodarbībās tika izmantots novecojis 
sporta inventārs, kas bija pamatīgi nolietots un kļuvis nederīgs. 

Iegādāts sporta inventārs, kas ir piemērots gan sportistiem, gan 
veselīga dzīvesveida piekritējiem.

Benita Šteina
biedrības Sporta klubs Rembate 
dibinātāja 

„Svaru bumbu cilāšana 
tradicionāli šeit ir 
bijusi iecienīta jau kopš 
kolhoza laikiem.”
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Tomes sieviešu klubs Ābele veicina sabied-
risko dzīvi, mudina sportot.

Tomes tautas nams ir īpaša vieta ar zīmīgu vēsturi – ar-
hitekta Osvalda Tīlmaņa projektētā ēka par tautas sazie-
dotiem līdzekļiem tika uzbūvēta 1932. gadā, un šī allaž ir 
bijusi galvenā tikšanās vieta Tomes cilvēkiem. Arī pēdējā 
laikā Tautas namā vismaz dažas reizes gadā var satikties 
lielākā daļa pagasta iedzīvotāju, lai gan agrāk cilvēki biju-
ši daudz aktīvāki pasākumu apmeklētāji, atzīst biedrības 
Tomes sieviešu klubs „Ābele” vadītāja Sarmīte Pugača.

Viņa kopā ar dažām domubiedrēm 2009. gadā izveidoja 
biedrību, lai veicinātu Tomes sabiedrisko dzīvi, piesais-
tītu līdzekļus infrastruktūras objektiem, arī lai iesaistī-
tu cilvēkus dažādu aktivitāšu plānošanā un organizēša-
nā. „Sākumā mēs bijām 18 sievietes, tagad ir mazāk, jo 
daudzas brauc uz darbu un sabiedriskajām aktivitātēm 
neatliek laika,” stāsta Sarmīte Pugača. Sieviešu klubam 
biedrības Zied zeme projektu konkursos izdevies tikt pie 
finansējuma trīs reizes – kluba darbības nodrošināšanai 
tika iegādāta tehnika (dators, projektors, ekrāns, fotoapae-
rāts u.c.), blakus Tautas namam tika iekārtots rotaļu un 
aktīvās atpūtas laukums Tomes bērniem un jauniešiem, 
atpūtas laukums tika papildināts ar āra trenažieriem 
pieaugušajiem.

„Gada laikā mums ir divas galvenās tikšanās reizes – Zie-
massvētku pasākums un Bērnu svētki jūnija sākumā, kad 
rīkojam radošās darbnīcas, kultūras un izklaides pro- 
grammu,” stāsta Sarmīte Pugača. Šie ir iecienīti un labi 
apmeklēti pasākumi, uz citiem kultūras namu piepildīt 
pēdējos gados esot grūtāk. Krietni lielāka atsaucība ir eks-
kursijām. Acīmredzot cilvēkiem kārojas izbaudīt piedzī-
vojumu, pieredzēt pārsteigumu ārpus ierastās vides. 

Tautas nama 
spēks

Biedrība Tomes sieviešu klubs Ābele
Tehniskā aprīkojuma iegāde kluba kapacitātes celšanai 
un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem  
iedzīvotājiem

Iegādāta moderna aparatūra un iekārtas: dators, pro-
jektors, ekrāns, krāsainais lāzerprinteris, mikrofons, fo-
toaparāts u.c.

Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Tomes 
bērniem un jauniešiem

Izveidots aktīvās atpūtas laukums, kur bez maksas pieejami 
kvalitatīvi, atraktīvi un daudzfunkcionāli rotaļu un aktīvās 
atpūtas moduļi Tomes bērniem un jauniešiem.

Moduļi ir piemēroti aktīvai atpūtai dažādām vecuma gru-
pām (vingrošanas elements, šūpoles, smilškaste, atsperu 
šūpoles bērniem līdz 4 gadu vecumam, rotaļu komplekss, 
karuselis un šūpoles ar grozu bērniem no 5 līdz 14 gadu ve-
cumam, kā arī vingrošanas komplekss jauniešiem). 

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Tomes iedzīvotājiem

Izveidots aktīvās atpūtas laukums ar āra trenažieriem da-
žādām muskuļu grupām, kā papildinājums jau iepriekš 
uzstādītajam bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas un rotaļu 
laukumam.

„Gada laikā mums ir divas 
galvenās tikšanās reizes – 
Ziemassvētku pasākums 
un Bērnu svētki jūnija 
sākumā, kad rīkojam radošās 
darbnīcas, kultūras un 
izklaides programmu.”
Sarmīte Pugača
Tomes sieviešu kluba Ābele vadītāja
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Ogres novads
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Piesaistītais publiskais finansējums

KRAPES PAGASTS

8
€ 80 330 € 106

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

ĶEIPENES PAGASTS

5
€ 44 539 € 39

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

LAUBERES PAGASTS

5
€ 38 336 € 51

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

MADLIENAS PAGASTS

9
€ 82 856 € 43

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

MAZOZOLU PAGASTS

2
€ 7 452 € 12

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

MEŅĢELES PAGASTS

2
€ 30 565 € 46

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

OGRESGALA PAGASTS

12
€ 78 043 € 21

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

TAURUPES PAGASTS

4
€ 42 292 € 46

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU

SUNTAŽU PAGASTS

8
€ 87 328 € 41

PROJEKTI

PUBLISKAIS
FINANSĒJUMS

UZ VIENU
IEDZĪVOTĀJU
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Ogres novada pašvaldības projektos dominē 
iedzīvotāju ieinteresētība un atbildība pret 
paveikto.

Vieta, kur ievilkt radošu elpu

Kultūras un jaunrades centrs O divi Madlienas iedzīvotā-
jiem un viesiem nozīmē unikālus kultūras pasākumus, 
regulārus kino seansus un aktivitātes, kurās izpausties un 
talantus attīstīt aicināts ikviens. Ideja par šādu centru vis-
pirms dzimusi pašu Madlienas iedzīvotāju prātos, pēc tam 
to atbalstīja arī Ogres novada pašvaldība un biedrība Zied 
zeme. „Cilvēki, kurus interesēja vietējās teritorijas attīstī-
ba, sanāca kopā un domāja, ko varētu mainīt, lai ne tikai 
saglabātu vecās kultūras tradīcijas, bet arī piedāvātu jau-
nas idejas un uz kultūras procesiem mūsdienās paskatītos 
citādāk. Protams, katrai idejai vajag arī ārējo ietērpu, un 
Madlienā tā bija vecā kinoteātra zāle,” stāsta Ogres novada 
pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Rita 
Grāvīte. 

Kinozāle, kurā tagad ierīkots centrs, ilgstoši nebija izman-
tota. Par Zied zeme projektā iegūto finansējumu un pašval-
dības līdzfinansējumu uzbūvēta skatuve un ierīkots apgais-
mojums. Pēc atjaunošanas tajā muzicē orķestris, uzstājas 
koris un ansambļi, notikuši vairāki kino seansi, kā arī iz-
glītojoši pasākumi. 

Pēc Viestura Lazdiņa, Ogres novada orķestru virsdiriģenta, 
Madlienas pūtēju orķestra diriģenta un projekta iniciatora, 
vārdiem, multifunkcionalitāte ir centra galvenā atšķirība 
no kultūras nama: „Kultūras namā dejotāji dejo un dziedā-
tāji dzied. Šeit to visu var savienot vienā performancē, viss 
savienojas kopdarbībā.” Rita Grāvīte piebilst: „Radošiem cil-
vēkiem šeit tagad tik tiešām ir iespēja meklēt jauno, inovaa-
tīvo, atšķirīgo.”

Viesturs Lazdiņš norāda – kultūras dzīve jāattīsta arī mazat-
jās pilsētās un ciemos, ne tikai lielajās pilsētās, un piemin, 
ka būtiski iesaistīt arī jauniešus: „Ir ļoti daudz jauniešu, kas 
aizraujas ar fotografēšanu, ar video filmēšanu, un viņiem 
šāds objekts ir interesants.” Apgaismojums zālē ierīkots tā, 
lai tajā būtu iespējams uzņemt video, tāpēc interesentiem 
būs iespēja apmeklēt video pulciņu. 

Kultūras un jaunrades centra O divi devīze ir „Skābeklis 
radošai elpai”. Iepriekš vietas, kur „ievilkt radošu elpu”, kā 
stāsta Viesturs Lazdiņš, Madlienā trūcis, un „centrs jāaplū-
ko ne tikai Madlienas kontekstā, bet kā kultūras vides ob-
jekts, kas ap sevi pulcēs ne tikai Madlienu.” 

Iniciatīva un cieņa pret padarīto 
Madlienā

Optimistiski noskaņots ir arī Viesturs Lazdiņš, kurš uzska-
ta, ka šis ir viens no projektiem, kas ir patiesi vērtīgs, un 
skaidro, ka šī ir tikai pirmā projekta kārta. Centru vēl gai-
da attīstība un uzlabojumi.

Iedzīvotāju iniciatīva nes augļus

Lai uzlabotu satiksmes drošību Madaru ielā, mājas ie-
dzīvotāji paši nākuši klajā ar iniciatīvu piedalīties Ogres 
pašvaldības un Nīderlandes KNHM fonda organizētajā 
projektu konkursā Iedzīvotāji veido savu vidi. Tā rezultā-
tā tika iegūts finansējums šķembu seguma stāvlaukuma 
izveidei mājas pagalmā. Kā loģisks iesākto darbu turpi-
nājums sekoja sadarbībā ar biedrību Zied zeme īstenotais 
projekts, ceļa segumu asfaltējot un padarot satiksmei 
drošāku, kā arī estētiski pievilcīgāku: „Viss sākās ar pašu 
mājas iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot vidi savas dzīvoja-
mās mājas teritorijā. Iela, ko cilvēki izmanto izbraukša-
nai uz ceļa Madliena–Meņģele, bija ļoti šaura. Sākumā ar 
nelielu pašvaldības atbalstu tika izbūvēts stāvlaukums, 
vēlāk, jau piesaistot ES fondu finansējumu, sakārtota 
visa iela. Tas ir labs piemērs, kā iedzīvotāji var dot ne-
pieciešamo impulsu vides labiekārtošanai savā pilsētā,” 
stāsta Rita Grāvīte.

Drošāka ikdiena ķipariem Madlienas  
bērnudārzā

Projekta ietvaros uzlaboti arī Madlienas mazāko iedzīvo-
tāju ikdienas apstākļi, uzliekot jaunu celiņa segumu bēr-
nudārza teritorijā; iepriekšējais bija kalpojis vairāk nekā 
25 gadus. „Celiņi bija grūti kopjami, lietus laikā bedrēs 
veidojās peļķes, bet ziemā – ledus, kas krietni apgrūtināja 
pastaigas svaigā gaisā ar teju simts mazajiem ķipariem,” 
stāsta Madlienas bērnudārza audzinātāja.

Tāpat par projektā iegūto finansējumu un pašvaldības 
līdzfinansējumu salabots daudzkārt cietušais žogs, kā 
arī nožogota teritorija ap ciema ūdenstorņa sūkņu māju. 
Bērnudārzs ticis arī pie jauniem transporta un gājēju  
vārtiem.

Mazās upītes lielās ziepes

Nekas nevar būt patīkamāks kā karstā vasaras dienā 
iziet laukā no istabas un nopeldēties veldzējošā ūdenī. 
Ar to varētu konkurēt vien saldējums, zemenes pa tais-
no no dobes, auksta limonāde un patīkams vakars šū-
puļtīklā vai mājas pagalmā kopā ar draugiem. Uz Sises 
upes veidotais atklātais baseins ilgstoši nebija attīrīts, 
tā dibenā bija izveidojusies pamatīga dūņu kārta,  
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nedarbojās arī ūdens līmeņa regulēšanas iekārtas, tāpēc 
ne tikai nav bijis iespējams nopeldēties tīrā ūdenī, bet arī 
pavasara palu laikā regulāri applūdusi daļa ciema terito-
rijas. Tagad iedzīvotājiem ir pieejama labiekārtota peld-
vieta ar pārģērbšanās kabīnēm, soliņiem, bruģētu celiņu 
un pludmales smiltīm, kas ir ērti pieejama arī cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bēr-
nu ratiņiem. 

Baseins pievilina sporta nometņu  
rīkotājus

Atjaunojot peldbaseinu, ne tikai uzlabojusies iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte, bet arī pavērušās jaunas biznesa iespē-
jas. Tā kā baseins atrodas blakus nesen rekonstruētajam 
stadionam, ciema infrastruktūra kļuvusi pievilcīgāka 
sporta nometņu rīkošanai. Ūdenstilpne, kur pēc smaga 
treniņa nopeldēties, nereti ir izšķirošs faktors par labu 
organizatoru izvēlei starp vairākiem konkurentiem: 
„Kādreiz skolā bija internāts, līdz ar to sportistu nakšņo-
šanai ir pieejamas šīs telpas. Tagad pie mums brauc bas-
ketbolisti, džudisti un citu sporta veidu pārstāvji,” stāsta 
Rita Grāvīte.

Veidojot baseinu, nopietni domāts par drošību, priekšē-
jo daļu atstājot seklu un pieejamu maziem bērniem, bet 
gandrīz piecus metrus dziļo tālāko galu – pieredzējušiem 
peldētājiem. Labprāt laimi ūdenstilpnes zivju resursu pa-
tukšošanā izmēģinot arī makšķernieki. Uz bažām, vai no 
upes nākušais ūdens nav peldei par drēgnu, Rita Grāvī-
te jokojot atbild: „Latvietis jau ir gatavs iet peldēt, tiklīdz 
sniegs ir nokusis!” Upe esot vienīgā, kas nodarījusi postī-
jumus peldvietai, jo paši madlienieši pret jaunizveidoto 
infrastruktūru izturoties ļoti saudzīgi un atbildīgi: „Ja ie-
dzīvotāji jūt, ka tas tiešām ir domāts viņiem, ja esi darbā 
ielicis sirdi un dvēseli, neviens neposta.”

Ogres novada pašvaldība
Kultūras un jaunrades centra izveide

Madlienas Kultūras nama kino zāles renovācija, izbūvējot skatu-
vi un aprīkojot to ar apgaismojuma sistēmu, izveidota koncertu, 
kino un video ierakstu zāle.

Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienas pagastā

Betona seguma nomaiņa vienai no tranzīta ielām – Madaru ielai, 
kā arī asfaltēts stāvlaukums pie mājas Madaras. 

Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un 
peldvietas labiekārtošana

Atjaunots Madlienas ciema atklātais peldbaseins un labiekārtota 
apkārtne, izvietojot pārģērbšanās kabīnes, soliņus un izveidojot 
piekļuvi teritorijai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Baseins 
attīrīts no dūņām, kā arī nodrošināta iespēja regulēt ūdens lī-
meni tajā.

Celiņu, žoga, vārtu un vārtiņu nomaiņa

Izveidota droša un estētiska vide Madlienas bērnudārza teritori-
jā. Izbūvēti gludi celiņi, droši un kvalitatīvi vārti, kā arī ap terito-
riju atjaunots žogs.

Ogres novada pašvaldība
Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta 
aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Veikta Meņģeles sporta zāles vienkāršota renovācija – ierīkota 
ventilācijas sistēma, veikts zāles kosmētiskais remonts un ierī-
kota inventāra noliktava. Sporta zālē vismaz 100 Meņģeles, Taur- 
upes un Mazozolu pagasta iedzīvotājiem bez maksas ir iespēja 
nodarboties ar sporta aktivitātēm ne retāk kā četras reizes nedē-
ļā. Sīkāka informācija – 120. lpp.

Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības 
amatiermākslas kolektīviem

Četri Taurupes Tautas nama, Madlienas Kultūras nama amatier-
mākslas kolektīvi, kā arī Ķeipenes Tautas nama deju kolektīvi 
nodrošināti ar tautas tērpiem, veicinot iedzīvotāju iesaisti mūs-
dienu kultūras procesos un latviešu tautas kultūras mantojuma 
saglabāšanā.

Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi 
vienkāršotā rekonstrukcija

Sakārtots tilts pār Lobes upi Veckrapes ciemā, lai nodrošinātu tā 
drošu ekspluatāciju un paaugstinātu satiksmes drošību.

Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē

Mazozolu pagasts pēc iedzīvotāju skaita ir Ogres novada mazākā 
teritoriālā vienība, un tas atrodas vistālāk no novada adminis-
tratīvā centra – Ogres. 

Veikti skatuves grīdas atjaunošanas darbi tās sākotnējā atraša-
nās vietā, izmantojot vecos pamatus, izveidota atbalsta siena, kā 
arī 80 skatītāju sēdvietas. Tagad vietējiem iedzīvotājiem Līčupes 
gleznainajā krastā ir pieejama atjaunota estrāde, kurā tiek orga-
nizēti saviesīgi pasākumi.

Estrādei Suntažos – būt!

2011. gada 15. jūlijā atklāta rekonstruētā brīvdabas estrāde Sun-
tažos.

Izbūvēts estrādes jumts, aizmugures siena, kulises, grīda un es-
trādes skatītāju daļa. Sīkāka informācija – 124. lpp.

Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada 
Taurupes pagastā

Izveidota publiski pieejama rekreācijas infrastruktūra pie Plaužu 
ezera, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi un veicinātu zivsaim-
niecības attīstību. Sīkāka informācija – 118. lpp.
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„Ja iedzīvotāji jūt, ka tas 
tiešām ir domāts viņiem, 
ja esi darbā ielicis sirdi un 
dvēseli, neviens neposta.”
Rita Grāvīte
Ogres novada pašvaldības Projektu vadības 
nodaļas projektu vadītāja
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Dienas centrs Lilijas Paegles vadībā rūpējas 
par atbalstu un ļaužu izglītošanu. 

Madlienietes Lilijas Paegles ikdiena pēdējo 12 gadu laikā 
pilnībā veltīta cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība. 
Madlienas dienas centrs Otrās mājas ir bijis un paliek no-
zīmīgs atbalsta punkts invalīdiem, vientuļiem pensionā-
riem, bez darba palikušiem ļaudīm, arī trūkumā nonāku-
šām ģimenēm un citiem. „Vispirms ir vajadzīgs mērķis, 
ceļš pie tā atrodas, pakārtojas,” dienas centra tapšanu un 
attīstību pēdējo gadu laikā raksturo tā vadītāja Lilija Paeg-
le, kuras aktivitāte un enerģija ļāvusi centram piesaistīt 
finansējumu kopumā jau 22 projektos ar pašvaldības un 
(vai) ES finansējumu.

Lilija ir strādājusi par bērnudārza audzinātāju, grāmatve-
di, skolas saimniecības pārzini, taču veselības problēmu 
dēļ pati savulaik nonākusi trūkumā un izmisumā. Kādas 
labdarības organizācijas rīkotā braucienā Zviedrijā Lili-
ja sapratusi, ka turpmāk vēlas savu dzīvi veltīt tam, lai 
palīdzētu citiem. „Pēkšņi es aptvēru, pēc kā patiesībā biju 
tiekusies, pēc kā man turpmāk tiekties.” Lilija iepazinās ar 
Ogres Invalīdu biedrības vadītāju un kļuva par Madlienas 
invalīdu koordinatori. Strādājot šajā amatā, viņa sapratu-
si, ka Madlienai ir nepieciešama sava sociālā atbalsta or-
ganizācija. 2004. gadā tika izveidota biedrība Otrās mājas, 
un vēl pēc gada – 2005. gadā – dienas centrs ar pagasta 
gādību tika pats pie sava nama.

Kopš tā laika Lilija sevi pilnībā ir veltījusi Otrajām mā-
jām – gan centra darbības nodrošināšanai, gan cilvēku 
informēšanai, remontiem un cita veida uzlabojumiem 
dienas centrā, kas tapuši ar pagasta un ES fondu atbal-
stu. Agrākā kroga ēka, kas šodien var lepoties ar mājīgām 
un siltām telpām, atgūšanas brīdī bijusi teju katastrofā-
lā stāvoklī. „Man daudzi teica, ka šo namu atjaunot nav 
iespējams, ka te būs vajadzīgi fantastiski līdzekļi. Es to-
mēr darīju, jo man bija mērķis un bija ticība,” saka Lilija. 
Biedrības Zied zeme projektu ietvaros dienas centrā Otrās 
mājas remontētas tualetes un dušas telpa, izveidota veļas 
mazgātava, ko var izmantot centra apmeklētāji, nomai-
nīti logi un durvis, mainītas grīdas un remontēta dienas 
centra virtuve, kabinets un citas telpas. 

Dienas centrā šobrīd notiek dažādas nodarbības, tiek 
sniegta palīdzība trūkumā nonākušajiem pārtikas paku, 
dāvanu karšu un humānās palīdzības veidā, cilvēki šeit 
var izmantot dušu un veļas mazgātavu. Gada laikā Otrās 
mājas sniedz atbalstu vairākiem simtiem ģimeņu no 
Madlienai tuviem un arī attālākiem pagastiem. „Mērķis 
jau nav tikai pārtikas pakas, lai gan tās ir ļoti svarīgas. Ir 
jācenšas celt cilvēku pašapziņu, ticību saviem spēkiem,” 
uzsver Lilija. Tāpēc papildus sociālā atbalsta sniegšanai 
Otrās mājas rīko radošās darbnīcas un dažāda veida ap-
mācības, lai izglītotu ļaudis un parādītu tiem iespējas, ko 
sniedz mūsdienu saziņas līdzekļi.

Otrās mājas Madlienā
Ogres novada ļaudis par Liliju Paegli saka: „Viņa ir mūsu 
dzirkstelīte, kurai piemīt īpašs talants apvienot cilvēkus,” 
(www.regioni.lv). Šobrīd Lilijas sapnis ir paplašināt Otrās 
mājas ar augšstāvu, lai kritiskā brīdī kāds cilvēks šeit 
varētu tikt arī pie naktsmājām.

Biedrība Otrās mājas
Sociālā riska grupās esošiem bērniem draudzīga Madliena

Izveidots bērnu rotaļu laukums, piemērojot bērniem ar specifis-
kām vajadzībām, izvietoti soliņi, uzstādītas atkritumu tvertnes.

Dienas centrs – iespējām

Pārmūrētas divas plītis – kabinetā un virtuvē, veikta kāpņu tel-
pas siltināšana, patrepē iebūvēts skapis ar plauktiem un durvīm.

Notīrīti, nolakoti un apstrādāti telpu griesti, kā arī veikta grīdas 
dēļu nomaiņa divās telpās, koridora grīdas cementēšana un flī-
zēšana.

Salabotas un apstrādātas sienas un griestu sijas, nomainītas trīs 
durvis, izlīmētas tapetes, noflīzēta koridora grīda.

Dienas centra darbības nodrošināšanai, attīstībai

Biedrības mājas konferenču zālē veikta vienkāršā rekonstrukcija.

Ar silto grīdu palīdzību tiks veicināta siltuma ekonomija. Iz-
ņemta starpsiena, lai paplašinātu konferenču zāli, iebūvēti gais-
mas ķermeņi, durvju platums izveidots atbilstoši ratiņnieku  
vajadzībām.

Dienas centrs pilnveidojas!

Iegādāts inventārs – velosipēdi, velotrenažieris, Fit ball bumbas, 
nūjošanas nūjas –, kas sniedz iespēju dažādot fiziskās aktivitā-
tes.

Lai nodrošinātu intelektuālo attīstību un iekļautos informācijas 
tehnoloģiju laikmetā, iegādāta tam nepieciešamā tehnika (por-
tatīvais dators, digitālais fotoaparāts, lāzerprinteris, austiņas ar 
mikrofonu u.c.).

Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana

Iegādāti datori un projektors ar ekrānu, laminēšanas un iesie-
šanas iekārtas, kombinētā gāzes un elektriskā plīts, kā arī foto-
aparāts.

Biedrības biedriem un dienas centra apmeklētājiem nodrošināta 
iespēja apgūt jaunas iemaņas dzīvesvietas tuvumā, pateicoties 
atbilstošam aprīkojumam un tehniskajiem līdzekļiem.

„Vispirms ir vajadzīgs 
mērķis, ceļš pie tā atrodas, 
pakārtojas.”
Lilija Paegle
Madlienas dienas centra Otrās mājas vadītāja
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Pašvaldības, uzņēmēja un ES fondu kop-
projektā ieguvēji ir visi.

Uzņēmējs Rolands Celmiņš Plaužu ezera krastā būvē ēku, 
kas iecerēta kā laivu nomas punkts atpūtniekiem un kļūs 
par pirmo atbalsta punktu tūrisma uzņēmējdarbības at-
tīstībai. Netālu viņš jau noskatījis vietu trim makšķernie-
ku namiņiem; iespējams, te taps arī telšu vieta un citi 
objekti tūrismam.

Daļu no savas zemes Jānis un Rolands Celmiņi ir atvēlē-
juši publiskas pludmales un atpūtas zonas izveidei, kur 
pēc Ogres novada pašvaldības iniciatīvas veikta ezera 
piekrastes sakopšana. „Kāpēc lai es būvētu sētu? Labāk 
šo vietu sakopt un padarīt pieejamu cilvēkiem, lai radītu 
nosacījumus tūrisma attīstībai,” viņš saka. Plaužu ezers 
atrodas Ogres novada Taurupes pagastā – starp Ķeipeni 
un Taurupi. Tas kļuvis par ļoti iecienītu atpūtas vietu apt-
kārtējo pagastu iedzīvotājiem. 

Biedrības Zied zeme atbalstīta projekta ietvaros šeit iz-
būvēts auto stāvlaukums, ugunskura vieta, lapene, pār-
ģērbšanās kabīne, tilts pāri grāvim, veikti citi uzlabojumi 
piekrastes sakopšanai. „Kad vide ir sakārtota, pamazām 
mainās arī cilvēku uzvedība,” stāsta Ogres novada paš-
valdības Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Rita 
Grāvīte. Par šādu attieksmes maiņu liecina ugunskura 
vieta – zem masīvā koka galda atpūtnieki glīti sakrāmē-
juši sausas malkas pagales, lai tiek nākamajiem. 

Rita Grāvīte uzsver – šis ir lielisks piemērs, kad uzņēmēja, 
pašvaldības un ES projektu sadarbībā tapis publiski pie- 
ejams objekts, no kā ieguvēji ir visi – pašvaldība iegūst sa-
koptu infrastruktūru, ES līdzekļi ieguldīti sabiedrības la-
bumu veicinošā projektā, bet uzņēmējam paveras iespēja 
līdzās attīstīt biznesu. Turklāt, iekļūstot atpūtnieku un 
makšķernieku „kartēs”, Plaužu ezers ir ieguvis potenciālu 
turpmākai attīstībai.

Plaužu ezera piemērs

Ogres novada pašvaldība
Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada 
Taurupes pagastā

Izveidota publiski pieejama rekreācijas infrastruktūra pie Plaužu 
ezera, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi un veicinātu zivsaim-
niecības attīstību.

Novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, nometņu un 
citu pasākumu dalībniekiem, ir nodrošinātas kvalitatīvas atpū-
tas iespējas labiekārtotā teritorijā.

Perspektīvā projekts veicinās racionālu zivju resursu apsaimnie-
košanu, zivsaimniecības un ar to saistīto nozaru attīstību.

SIA Pelnukrogs
Laivu novietnes un nomas punkta būve un inventāra iegāde

Iegādātas stiklaplasta laivas un glābšanas vestes pieaugušajiem 
un bērniem.

Izbūvēta brīvi stāvoša laivu novietnes un nomas punkta ēka.

Iedzīvotājiem dota iespēja ar nomas laivu un inventāru doties 
makšķerēt Plaužu ezerā, atpūsties sakoptā vidē. Potenciālie 
klienti ir ne tikai vietējie iedzīvotāju, bet arī makšķernieki un tū-
risti no visas Latvijas.

Makšķernieku mājiņu izvietošana un elektroapgāde

Nodrošināts jauns pakalpojums pie Plaužezera – makšķernieku 
mājiņas noma.
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Taurupe

„Kāpēc lai es būvētu 
sētu? Labāk šo vietu 
sakopt un padarīt 
pieejamu cilvēkiem.”
Rolands Celmiņš
uzņēmējs
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Pateicoties biedrības Zied zeme un ES fon-
du atbalstam, Meņģelē īstenoti divi vesea-
līgu dzīvesveidu veicinoši projekti – skod-
las sporta zāles renovācija un inventāra  
iegāde.
Pirms dažiem gadiem [saruna notiek 2015. gada pavasarī 
aut. piezīme] Meņģeles skolas sporta zālē izcēlās uguns-
grēks un sportošana pagastā kļuva apgrūtināta. Īstenojot 
abus projektus, kuros novērsti ugunsgrēka laikā radušies 
bojājumi un sporta zāle ieguvusi modernu veidolu un jau-
nu inventāru, fiziskās aktivitātes Meņģelē ieguvušas otro 
elpu. Projekta ietvaros renovēta apkures sistēma inven-
tāra noliktavā un atjaunots āra sporta laukums, iegādā-
ti novusa un tenisa galdi, dažādu sporta veidu bumbas, 
volejbola tīkli, hanteles, florbola un nūjošanas nūjas, kā 
arī daudz citu kvalitatīvai sportošanai nepieciešamu pie-
derumu. Meņģeles skolas absolventi, pateicībā par skolā 
gūtajām iemaņām un zināšanām, pagalmā pie ieejas at-
dzīvinājuši āra kopskatu, iestādot dažādu šķirņu krāšņu-
maugus.

„Kad tika atvests inventārs, vispārējā sajūsma nebija 
aptverama! Sākās labdabīgi cīniņi par to, kas no sporta 
inventāra nonāks Tautas namā, bet kas paliks sporta 
zāles noliktavā,” stāsta biedrības Mēs attīstībai aktīviste 
Ilze Jankuna. No sievietes burtiski laužas laukā kūsājoša 
enerģija un dzīvesprieks, un viņa ir viena no cilvēkiem, 
kas uz nākotni laukos raugās gaiši un optimistiski: „Mēs, 
tālie pagasti, dzīvojam un dzīvosim! Mēs nekur nepazudī-
sim! Jaunie nāks vien atpakaļ uz šejieni!”

Ilze vingrošanas nodarbības vada divreiz nedēļā. Uz jau-
tājumu, kur apguvusi savas prasmes, viņa kautrīgi norā-
da, ka tas noticis pašmācības ceļā, cītīgi skatoties YouTu-
be video: „Pamanīju, ka kundzes pirms deju nodarbībām 
neiesildās, tāpēc ieteicu viņām sagatavot muskuļus fizis-
kai slodzei,” stāsta Ilze. Viss nonācis tiktāl, ka šobrīd Ilze 
divreiz nedēļā vada vingrošanas nodarbības, kas paredzē-
tas īpaši sirmgalvjiem: „Pamazām sāku meklēt internetā, 
kādi vingrojumi der specifiski pensionāriem – piemēram, 
viņi nevar ilgi nostāvēt vai strauji liekt atpakaļ galvu,” Ilze 
norāda. Meņģeles kundzes viņa nebeidz vien slavēt – esot 
mundras, nesūdzoties par slimībām un vēl piedaloties 
deju konkursā: „Satraukums tur ir milzīgs! Taču man ir 
tāds prieks, ka viņas ir pārvarējušas bažas un nedrošību – 
nevis domā, ko gan par to teiks citi, bet nāk un strādā ar 
sevi.” Pēc vingrošanas sievietēm esot deju nodarbības, bet 
beigās tiekot noturēts svarīgs sociāla rakstura rituāls –   

Artava 
entuziasmam 
Meņģelē

„Mēs, tālie pagasti, dzīvojam 
un dzīvosim! Mēs nekur
nepazudīsim! Jaunie nāks 
vien atpakaļ uz šejieni.”
Ilze Jankuna
Mēs attīstībai aktīviste
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savstarpēja mēļu patrīšana. Kad nepieciešamā inventāra 
nav bijis, nodarbību vadītāji Meņģelē procesam piegājuši 
radoši, iztiekot ar vienkāršiem krēsliem un puslitrīga-
jām ūdens pudelēm hanteļu vietā. Ilze ar prieku stāsta, 
ka tagad Meņģelē viss notiek un pieejamas plaša spektra 
nodarbības jebkurai gaumei un talanta attīstībai – dzie-
dāšana, tautiskās dejas, teātra pulciņš, trenažieru zāle un 
visdažādākie sporta veidi.

Pateicoties jaunajam sporta inventāram un jaunajām ak-
tivitātēm, Meņģeles pagastā radīta arī viena jauna darb-
vieta – sporta metodiķis –, ko ieņem vēl viena aktīviste, 
Olita Rudzīte. Olita vada vingrošanas nodarbības trīs 
reizes nedēļā. Sporta inventāru var izmantot arī skolas 
skolēni un pagasta darbinieki, kaimiņu pagasti. Tiekot 
arī rūpīgi domāts par pēctecību, nododot iegūtās zinā-
šanas tālāk jaunākajām paaudzēm – jaunieši darbojas 
sporta svētkos, gatavo afišas, domā jaunas disciplīnas, 
katrs var izpaust savu talantu. Pagājušajā gadā izveidots 
arī īpašs karogs ar svētku tradicionālo simbolu – kaķi – 
uz tā: „Kaķi izvēlējāmies, jo viņš uzreiz pēc pamošanās 
vispirms lēni izstaipās un izvingrojas, nevis skrien prom 
dzīvē,” saka Ilze.

Ilze un Olita ir sajūsmā arī par Meņģeles jauniešiem, kuri 
pēc zinību iegūšanas lielākajās Latvijas pilsētās izrāda in-
teresi atgriezties un strādāt sava pagasta labā. Nesen jau-
nās paaudzes entuziasti spējuši piesaistīt finansējumu 
arī no privātajiem ziedotājiem svaru zāles papildu ekipē-
jumam, jo ar esošo jau bija kļuvis par maz. Šobrīd tā ir 
vienīgā zāle pagastā, kur var nodarboties ar svarcelšanu, 
un jaunais inventārs ir vēl viena motivācija jauniešiem 
atrauties no datora ekrāna, lai pievērstos veselīgam dzī-
vesveidam, kā arī attīstītu profesionālās iemaņas sportā 
un militārajā karjerā.

Jaunais sporta inventārs ir ļoti iecienīts ne tikai ikdienā, 
bet arī leģendārajos Meņģeles sporta svētkos. Šogad vie-
niem no vecākajiem Latvijas sporta svētkiem apritēs jau 
68 gadi; tradicionāli šie svētki augusta otrajā sestdienā 
Meņģelē pulcē vairāk nekā 300 sportot gribētāju. Svētku 
laikā pagasta iedzīvotāji un viesi sacenšas ne tikai tradi-
cionālos sporta veidos, bet arī tādās disciplīnās kā lingas 
mešana un virves vilkšana ezerā. Pēc jaunā inventāra 
parādīšanās par nepārspētu atrakciju jaunāko sportistu 
vidū kļuvis augstlēkšanas matracis, jo kurš bērns gan ne-
grib vismaz īslaicīgi izjust lidošanas prieku?

Organizējot ikgadējos sporta svētkus, biedrības Mēs at-
tīstībai pārstāvji arī pilnveidojuši sponsoru piesaistes 
prasmes, lai uzvarētājiem nodrošinātu patīkamas bal-
vas. Piemēram, pagājušajā gadā komandu disciplīnas 
uzvarētāji saņēmuši glīti noformētas dāvanu kastes ar 
dažādiem gardiem pārsteigumiem. Pirms svētkiem tie-
kot rīkota talka ar kopīgu zupas baudīšanu, lai ne tikai 
nodrošinātu apkārtējās teritorijas sakopšanu, bet arī vēl 
ciešāk saliedētu Meņģeles iedzīvotājus. Pēc kārtīgas spore-
tošanas visi tiek aicināti uz balli visas nakts garumā: 
„Labi, ka ir vasara un daļa cilvēku izvēlas uzturēties lau-
kā, citādi visi Tautas namā nemaz nesatilptu,” ar svētku 
mērogu lepojas Ilze.

Biedrība Mēs attīstībai
Sporta inventāra iegāde

Iegādāts plaša spektra inventārs esošajiem un potenciālajiem 
sportistiem, paplašinot kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas  
iespējas.

Ogres novada pašvaldība
Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta 
aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana

Veikta Meņģeles sporta zāles vienkāršota renovācija, ierīkojot 
ventilācijas sistēmu, veicot zāles kosmētisko remontu un izvei-
dojot telpas inventāra noliktavai.

„Kad tika atvests inventārs, 
vispārējā sajūsma nebija 
aptverama! Sākās labdabīgi 
cīniņi par to, kas no sporta 
inventāra nonāks Tautas 
namā, bet kas paliks sporta 
zāles noliktavā.”

Ilze Jankuna
Mēs attīstībai aktīviste
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Brīvdabas estrādē – no Dziesmu un deju 
svētkiem un rokkoncertiem līdz gada tir-
gum.
„Estrāde bija pamatīgi sašķiebusies, būvēta 1964. gadā, un 
pēdējā laikā atrasties tur bija bīstami,” izrādot atjauno-
to estrādi, stāsta Suntažu Kultūras nama vadītāja Dzidra 
Sproģe. Kad pagasta pārvalde bija sarūpējusi Suntažu es-
trādes rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu un sā-
kotnējā iecere tika papildināta ar dažiem uzlabojumiem, 
atklājies, ka naudas pietiks vien materiālu iegādei. „Tā 
arī gandrīz visu paveicām paši – rīkojām talkas, un cil-
vēku atsaucība bija liela,” atceras Dzidra Sproģe, kuras 
iniciatīvai un uzņēmībai bija izšķiroša loma, lai estrādes 
atjaunošana vispār varētu notikt. Viņa pieteica projektu 
biedrības Zied zeme izsludinātajā konkursā, un, kad bija 
saņemts maksimāli pieejamais atbalsta apjoms, tas bijis 
kā starta signāls projekta uzsākšanai – pagasta vadība 
sarūpēja pamata finansējumu rekonstrukcijai.

Estrādes būvniecība ilga divus gadus, un darbi notika di-
vās kārtās: vispirms estrādes ēka un deju laukums, tad 
skatītāju sektors. Estrādes skatītāju daļā ir izveidots bru-
ģēts paaugstinājums ar 600 sēdvietām, uzstādīti jauni soli 
ar betona pamatnēm, nomainīts apgaismojums estrādei 
un parka teritorijai, uzstādītas stacionāras tualetes, veik-
ta apkārtnes labiekārtošana (laukums ar apmalēm ap 
estrādi un celiņi, nostiprināta estrādes aizmugures no-
gāze), kā arī veikta parka apzaļumošana. Pasākumi tagad 
šeit notiek ik nedēļu no maija līdz pat vēlam rudenim un 
dažas pulcēšanās – arī ziemā.

Dzidra Sproģe Suntažu Kultūras namu ar nelielu pārtrau-
kumu vada kopš 1978. gada. Viņa ir sava pagasta patriote 
un kultūras dzīves iekustinātāja. „Mums ir desmit ko-
lektīvi – teātra, deju, koris, kur kopā darbojas ap 200 cil-
vēku. Brauc no Ķeipenes, Lēdmanes, Lauberes, Ķeguma, 
Madlienas, no Sidgundas,” viņa stāsta. Tomēr kultūras 

Suntažos atjauno estrādi

Ogres novada pašvaldība
Estrādei Suntažos – būt!

2011. gada 15. jūlijā atklāta rekonstruētā brīvdabas estrāde Sun-
tažos.

Izbūvēts estrādes jumts, aizmugures siena, kulises, grīda un es-
trādes skatītāju daļa. 

Biedrība Zied zeme kā savas teritorijas dižprojektu 2011. gadā bija 
izvirzījusi Ogres novada Suntažu pagasta projektu Estrādei Sun-
tažos – būt!, kas guva atzinību par krāšņo atklāšanas pasākumu 
un publicitāti no Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta die-
nesta pārstāvjiem.

namā vērienīgus pasākumus sarīkot kļūst aizvien grūtāk 
apmeklētāju kūtruma dēļ. Atceroties kultūras nama dar-
bības vērienu pirms gadiem trīsdesmit, Dzidra Sproģe uz-
sver cilvēku lielo interesi par pasākumiem, koncertiem, 
teātri: „Kad brauca Eolika, Modo, Pērkons vai viesojās Val-
mieras un Liepājas teātris, kultūras nams vienmēr bija 
pilns. Tagad būtu ļoti grūti piepildīt zāli uz šādu pasāku-
mu, ir grūti cilvēkus dabūt laukā no mājas.” 

Kultūras namu tīkls Latvijā vienmēr ir bijis kā koka sak-
ņotne, kas, no vienas puses, uzsūc pašdarbnieku milzīgo 
enerģiju un, no otras puses, vēlāk to atdod skatītājiem. 
Viesojoties Suntažos, redzams, ka enerģijas devēji aizvien 
vēl ir tepat, bet tās saņēmēju rindās aizpildītu krēslu ir 
mazākums. Iespējams, cilvēki tajos atgriezīsies līdz ar 
aktīvāku saimniecisko dzīvi – pat ja vērienīgu koncertu 
laiks šajos kultūras namos ir pagājis, cilvēkiem allaž būs 
vajadzīgs kas vairāk par darbošanos savā sētā vai darba-
vietā un ciemošanos tikai savas ģimenes lokā.
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„Tā arī gandrīz visu paveicām 
paši – rīkojām talkas, un 
cilvēku atsaucība bija liela.”
Dzidra Sproģe
Suntažu Kultūras nama vadītāja
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Suntažos dejošana ir dzīvesstils
Suntažu deju kolektīvs Sunta, pateicoties 
ES fondu atbalstam, ticis pie skaistiem Ru-
cavas novada tautas tērpiem.
Deju kolektīva Sunta vadītāja Skaidrīte Andževa uz Sun-
tažiem pārcēlusies 1985. gadā, lai strādātu par matemāti-
kas skolotāju. Vadīt vienu no Latvijas vecākajiem vidējās 
paaudzes deju kolektīviem sākotnēji uzņēmusies tikai uz 
laiku, kā „ielāps”, tomēr darbi vedušies tik sekmīgi, ka 
Skaidrīte joprojām ir kopā ar Suntu. Mācījusies mūzikas 
skolā, spēlējusi kapelās, bet augstskolas laikā, saņemot 
par to pieklājīgu algu, dejojusi estrādes grupā un attīstī-
jusi prasmes pie spēcīgiem „vecās skolas” horeogrāfiem. 
Skaidrīte ir ne vien talantīga vadītāja, bet arī priekšnesu-
mu horeogrāfijas autore, katru gadu ar savām dejām pie-
daloties Jaunrades deju skatē Valmierā. Šogad vidējās pa-
audzes deju kolektīvu salidojumā Jelgavā Dievs man deva 
maizes zemi trīs dejas būšot Skaidrītes radītas un lolotas: 
„Dejas man ir kā bērni – rezultāta izdošanos ir ļoti grū-
ti paredzēt, bet katrs darbs ir vienlīdz mīļš un tuvs.” Šis 
gads ir īpašs arī ar to, ka beidzot piepildījies sens Skaid-
rītes sapnis un viņa kļuvusi par deju svētku virsvadītāju. 

Pagājušajā gadā Suntas dejotāju ieguldītais darbs un izpil-
dījuma kvalitāte novērtēta, kolektīvam iegūstot augstāko 
pakāpi. Lai gan arī Suntažus neizbēgami skāris emig-
rācijas vilnis un iedzīvotāju palicis krietni mazāk, paš-
darbnieku kolektīvos cilvēki joprojām iesaistoties ar lie-
lu entuziasmu: „Ikviens no kolektīva paralēli smagajam 
darbam tomēr atrod laiku dejai. Atbrauc no Rīgas nogu-
ris, pēdējā brīdī, bet pēc mēģinājuma mājās aiziet laimīgs 
un relaksēts. Tā dēļ ir vērts censties un turpināt strādāt 
pēc labākās sirdsapziņas,” Skaidrīte ar apbrīnu runā par 
saviem suntažniekiem. Nemainīgi kopš 1980. gada, kad 
braukuši uz Rīgu demonstrēt prasmes tobrīd modē esoša-
jās retro dejās, Sunta piedalās arī Dziesmu un deju svēt-
kos. Lai saliedētu kolektīvu un „sadejotos” vēl ciešāk, viņi 
katru sezonu dodas kādā divu dienu ekskursijā – pagāju-
šajā gadā kopīgi apmeklējuši Sāremā salu Igaunijā. Šos 
braucienus finansējot pagasts, bet grūtāk esot ar tikšanu 
uz ārzemju festivāliem: „Aicinājumi braukt ir visu laiku. 
Esam bijuši Grieķijā, Maskavā, Čehijā, Polijā, arī Baltijas 
valstīs. Diemžēl ne visiem ir iespējas pašiem braucienus 
finansēt, bet Eiropas projektos ailītes ārzemju festivālu 
izmaksu segšanai neesot.” 

Etnogrāfiski pareizu Kurzemes novada tautas tērpu pasū-
tīšana ir kolektīva Sunta pirmais īstenotais Eiropas pro-
jekts. Skaidrīte ar lepnumu stāsta, ka šāda veida tērpi vi-
ņiem esot pirmajiem Latvijā. Ieceri veidot vienkrāsainus 
Rucavas novada tērpus īstenojusi etnogrāfiskā apģērba 
darbnīca Muduri. Šobrīd kolektīvam esot trīs Vidzemes 
un viens Kurzemes novada tērps, bet, tā kā Suntažos dejo 
visu paaudžu kolektīvi, tie nereti tiekot arī pārmantoti. 
Dažkārt tas, mainoties dejotāju ķermeņa formu aprisēm, 
notiek neizbēgami un likumsakarīgi. Skaidrīte apmieri-
nāti stāsta – kolektīvs Sunta vienmēr izcēlies ar gaumī-

giem, skaistiem tautas deju tērpiem, ko apliecina arī ie-
gūtās godalgotās vietas tērpu skatēs.

Uz fotografēšanos tautas tērpā Jānis no Suntas kolektī-
va ierodas, izrauts no darba garāžā. Viņš joko: ja agrāk 
meitenes lūpas sārtākas padarījušas ar biešu sulu, tad 
īstam mūsdienu dejotājam klasiska pazīme esot ar eļļu 
notraipītas rokas. Skaidrīte ar prieku atklāj, ka būt deju 
kolektīvā vissvarīgāk ir pašam cilvēkam – lai dzīve būtu 
interesantāka, varētu izpausties un būt sabiedrībā: „Tas 
vienkārši kļūst par dzīvesstilu!” Lai cilvēki gribētu nākt, 
izšķirošs ir mikroklimats katrā kolektīvā, un Suntā ar to 
viss esot vislabākajā kārtībā!

Skaidrīte ir arī Suntažu Kultūras nama aktīvo dāmu bied-
rības Suntalniece biedre. Sadarbībā ar biedrību Suntažos 
īstenots vēl viens projekts – Palīdzēsim pirmklasnieci-
ņam –, kura rezultātā tika izveidota moderna datortelpa, 
lai veicinātu pagasta iedzīvotāju jaunu prasmju apguvi 
un praktisku lietošanu. Tagad Suntažos ikviens iedzīvo-
tājs var brīvi un bez maksas piekļūt internetam, kā arī 
saņemt palīdzību tā lietošanas uzsākšanā.

Biedrība Suntalniece
Tautas tērpi vidējās paaudzes deju kolektīvam Sunta

Deju kolektīvs Sunta ieguvis etnogrāfiski pareizu Kurzemes no-
vada tautas tērpu 12 pāriem, kas sastāv: meitām – no blūzes, 
svārkiem, ņiebura un jakas; puišiem – no vestes, biksēm un pus-
mēteļa.

Projekts uzlabos un dažādos skatuves vizuālo tēlu deju kolektī-
vam Sunta dažādos tautas svētkos un koncertdarbībā.

Biedrība Suntalniece
Palīdzēsim Pirmklasnieciņam

Suntažos izveidota moderna datortelpa, kur ikviens pagasta ie-
dzīvotājs var apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas virtuālajā vidē.

„Dejas man ir kā bērni – 
rezultāta izdošanos ir ļoti 
grūti paredzēt, bet katrs darbs 
ir vienlīdz mīļš un tuvs.”
Skaidrīte Andževa
Deju kolektīva Sunta vadītāja
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Biedrības Parkas piemērs Suntažos rāda, 
cik milzīga nozīme ir iniciatīvai un neat-
laidībai.
Uzņēmējs Māris Tilibs pašlaik dzīvo Siguldā, viņš ir dzi-
mis un līdz 16 gadu vecumam dzīvojis Kuldīgā, pēc tam 
arī Rīgā. „Ar Suntažiem nekādas tiešas saiknes nav bijis, 
kādu laiku man tur bija darbs. Taču vietai nav tik liela 
nozīme, bet gan idejām un vēlmei tās piepildīt,” viņš at-
bild uz jautājumu par četriem apjomīgiem projektiem, ko 
Suntažos paveikusi Māra un viņa domubiedru dibinātā 
biedrība Parkas. 

2014. gadā Māris kopā ar draugiem braukuši cauri Sunta-
žiem un piestājuši pie Suntažu vidusskolas, lai apskatītu 
vienu no Parkas projektiem – 2010. gadā atvērto jauniešu 
un ģimenes centru Sauldega. „Bijām ļoti patīkami pār-
steigti – tikko atklātajā izstādē redzējām patiešām kva-
litatīvus un gaumīgus zīmējumus, un arī autoru skaits 
bija krietni virs desmit,” atceras Māris. Sauldega ir viens 
no tiem biedrības Zied zeme projektiem, kam piemīt acīm 
redzams sabiedriskais derīgums – skolas pagrabā pēc 
pamatīga remonta tapušas ērtas un mājīgas telpas, kur 
ikviens var pavadīt brīvo laiku zīmējot, gleznojot, māco-
ties fotogrāfiju, floristiku un citas radošas nodarbes. Un 
šī nu ir ideāli piemērota vide radošam darbam – Suntažu 
skola kopš 1920. gada mājo 18. gadsimtā tapušajā Suntažu 
muižas ēkā, bet vairākkārt nopostītās pils senākā vēstu-
re sniedzas pat līdz bīskapa Alberta laikiem 13. gadsimta 
sākumā.

Blakus senajai muižas ēkai ir uzbūvēta vidusskola, kurā 
vairāki skolēni šodien pulcējas uz alpīnisma treniņu. Al-
pīnisma sienu skolas sporta zālē Māris ierosinājis veidot, 
lai dotu jauniešiem iespēju izmēģināt savus spēkus kādā 
ekstrēmākā sporta veidā. „Man bija ideja par bagiju trasi, 
šis projekts dažādu iemeslu dēļ palika tikai kā iecere, bet 
alpīnisma siena bija nākamā iecere,” viņš stāsta. Skolā 
izveidota 10,5 metrus augsta siena ar iespaidīgu pārkari, 
kas atgādina vairākus metrus garu klints radzi. Kopējā 
sienas platība ir teju 90 kvadrātmetru. Vairāki skolēni, ko 
sastopam treniņa laikā, šo sienu jau labi iepazinuši un 
iespaidīgo distanci augšup pārvar dažu minūšu laikā.

Turpinot attīstīt dažādas ieceres aktīvai atpūtai, Māris iz-
veidojis projektu par smailīšu un kanoe laivu nomu pie 
Mazās Juglas. Laivošanas iespēja reklamēta internetā un 
jau pirmajā – 2013. gada – vasarā par laivām bijusi ļoti 
liela interese. Parkas izstrādājusi piedāvājumus dažādu 
pieredzes līmeņu laivotājiem un četrus laivošanas marš- 
rutus – pa Mazo Juglu, Abzi, Lielo Juglu un Ogri, kā arī 
piedāvā piegādāt laivas uz jebkuru citu Latvijas upi.

No alpīnisma sienas līdz 
ģimenes centram

Biedrība Parkas
Jauniešu un ģimenes centrs Sauldega

Veikta telpu rekonstrukcija jauniešu un ģimenes centrā Sauldega 
Suntažu skolas telpās.

Centrs piedāvā dažādu vecumu interesentiem nodarbības foto-
grāfijā, gleznošanā u.c. Projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais 
aprīkojums, biroja tehnika, programmatūra un mēbeles.

Programmējamo darbgaldu apmācība

Izveidota mācību darbnīca – iegādāts mazais CNC darbgalds un 
dators, ar ko vada un dod komandas darbgaldam.

Mazie CNC ir izmantojami neliela un vidēja izmēra priekšmetu 
un detaļu apstrādei un izgatavošanai – suvenīriem, koka rotaļ-
lietām, detaļu šabloniem, izkārtnēm no dažādiem materiāliem, 
kokgriezumiem u.c.

Alpīnisma siena Suntažos

Izveidota 10,5 m augsta alpīnisma siena Suntažu vidusskolā, kur 
iespējams apgūt alpīnisma iemaņas.

Laivas Suntažos

Suntažos izveidota neliela laivu bāze, iegādātas kopumā 17 laivas, 
ar kurām var laivot pa Mazo Juglu un citām upēm. 

Laivotājiem pieejamas divvietīgas atpūtnieku smailītes, vienvie-
tīgi atpūtnieku kajaki, divvietīgas vai trīsvietīgas kanoe laivas.

Parkas piedāvā vairākus laivošanas maršrutus un laivu piegādi.

Māris Tilibs
uzņēmējs

„Svarīgākais, lai apkārt būtu 
ieinteresēti un aktīvi ļaudis, kas 
gatavi turpināt šo darbu.”

Vēl viens biedrības projekts ir programmējamie (CNC) 
amatniecības darbgaldi – lai Suntažu jauniešiem būtu ie-
spējams apgūt datortehnoloģiju lietojumu amatniecībā. 
„Svarīgākais, lai apkārt būtu ieinteresēti un aktīvi ļaudis, 
kas gatavi turpināt šo darbu,” Māris saka par daudzajām 
biedrības iniciatīvām. Arī tagad viņam prātā jau nāka-
mais attīstības projekts – šoreiz Siguldā.
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Trāpīgi izšauts
Pēteris Gribulis izveido apvidus loka šau-
šanas laukumu sacensībām un atpūtai.

Pēteris Gribulis un viņa dēls Kārlis Akots Gribulis 
2008. gadā sagādāja Latvijai lielu un patīkamu pārsteigu-
mu, kļūstot par mūsu pirmajiem pasaules čempioniem 
apvidus loka šaušanā. Kad Pēteris kādā viduslaiku tra-
dīcijām veltītā pasākumā bija izmēģinājis apvidus loka 
šaušanu, viņš iepazina šo seno sporta veidu tik pamatīgi, 
ka bija gatavs doties uz pasaules čempionātu Namībijā. 
Šobrīd viņš veido apvidus loka šaušanas bāzi Lauberes 
pagastā, kas piemērota gan treniņiem, gan aktīvai atpū-
tai šī sporta veida cienītājiem. 

„Sacensībās karstajā un kalnainajā Namībijas apvidū, 
tuksnesī galvaspilsētas tuvumā, piedalījās ap 300 dalīb-
nieku no 13 pasaules valstīm. Mēs ar dēlu visu gadu bijām 
pamatīgi trenējušies un uzvarējām katrs savā vecuma 
grupā un šaušanas disciplīnā,” stāsta Pēteris.

Mēs sarunājamies aptuveni desmit metrus virs zemes, 
uz skatu torņa platformas. Tas izveidots Lauberes pa-
gasta Jauncaunēs, loka šaušanas sporta kluba Ama-
zones (lielākais un vecākais loka šaušanas klubs Latvijā) 
treniņu laukumā. Koka tornis ir viens no elementiem 
loka šāvēju paradīzē, kas aptuveni piecu gadu laikā tapusi 
vairāku Zied zeme projektu ietvaros.

No šejienes labi pārredzams 2012. gadā tapušais laukums, 
kur pieejami desmit pilna izmēra un septiņi mazāki loka 
šaušanas vairogi treniņiem līdz 90 metru attālumam. 
Pieredzējušu lietpratēju vadībā ikviens te var apgūt loka 
šaušanas pamatus no teorijas līdz praktiskām nodarbī-
bām, gatavoties sacensībām, organizēt sacensības loka 
šaušanā, kā arī iepazīt un izmēģināt visdažādākos loku 
veidus (angļu garos, medību, olimpiskos, arbaletus u.c.). 

Pēteris ir viens no apvidus loka šaušanas kustības pion-
ieriem Latvijā, un sezonas laikā viņš Jauncaunēs tagad 
pavada teju visu brīvo laiku. Viņš iecerējis sarīkot plaša 
mēroga sacensības, kur loka šāvēji varētu sacensties gan 
ātršaušanā, šaušanā no „zirga”, gan t.s. dinamiskajā 
šaušanā (pakāpeniski tuvojoties mērķim) un citās disci-
plīnās. Dažādās laukuma vietās pašlaik top nepieciešamie 
uzlabojumi, un darbus lielākoties veic Pēteris pats saviem 
spēkiem. Viņš saka – šeit ar laiku varētu sarīkot arī starpa-
tautiska mēroga sacensības, kam gan vajadzīgi laukuma 
un infrastruktūras uzlabojumi, kā arī papildu inventārs, 
lai Jauncaunes var uzņemt lielu sportistu skaitu, piedāvā-
jot arī iespēju pārnakšņot.

Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs 
Amazone
Loka šaušanas treniņlaukuma ierīkošana

Radīta iespēja izmantot jaunu pakalpojumu – loka šaušana brīv-
dabas apstākļos. Izstrādāts tehniskais projekts, izbūvēts piebrau-
camais ceļš ar stāvlaukumu, veikti laukuma labiekārtošanas 
darbi (krūmu izciršana, grāvju izciršana, laukuma planēšana, 
aizsargvaļņa uzbēršana un izveide).

Loka šaušanas attīstība Ogres novadā

Iegādāts loka šaušanai nepieciešamais inventārs – 12 tradicionā-
lie (tautas klase) loki, viens olimpiskais un viens kompaktloks, 
septiņi vairogi un bruņu auduma aizkars, kas nepieciešams dro-
šības garantēšanai.

Aprīkota miniatūra mobilā šautuve, kuru var uzstādīt gan telpās, 
gan ārā. 

Inventāra iegāde lauka loka šaušanas organizēšanai

Iegādāts papildu aprīkojums un inventārs, lai organizētu publis-
kas loka šaušanas sacensības brīvdabas apstākļos.

Lai sagatavotu un uzturētu laukumu loka šaušanas sacensību 
norisei, iegādāts zāles pļāvējs ar piekabi aprīkojuma izvietošanai 
šaušanas laukā.

Inventāra uzglabāšanai uzbūvēts šķūnis, kā arī treneru/tiesnešu 
mājiņa un tualete.

Loka šaušanas treniņlaukuma pilnveidošana Lauberes 
pagastā 

Iegādāti desmit kvalitatīvāki un lielāki vairogi, kas ļauj trenēties 
vienlaicīgi dažādās distancēs, četri olimpiskie loki, metāldetek-
tors bultu meklēšanai un loku šaušanas aizsargtīkls ar bultu  
uztverēju.

Inventārs izmantots gan treniņiem, gan sacensību rīkošanai.

Jauniegādātais inventārs deva iespēju sagatavot trīs dalībniekus 
no Ogres novada Latvijas jaunatnes olimpiādēm un veicināt loka 
šaušanas attīstību Ogres novadā.

Pirmās kategorijas šautuves izveidošana Lauberes pagastā

Iegādāti arbaleti.
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Laubere

„Šeit ar laiku varētu 
sarīkot arī starptautiska 
mēroga sacensības.”

Pēteris Gribulis
loka šaušanas treniņlaukuma izveidotājs
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Senā muižas zirgu stallī izveidots interešu 
izglītības un ģimeņu centrs.

Kādreizējais barona fon Keipena muižas zirgu stallis 
Ķeipenē pēdējo gadu laikā ir pārtapis par Balto māju – 
galveno pulcēšanās vietu aktīvākajiem ķeipeniešiem. „Šī 
ir māja mūsu cilvēkiem, viņu iniciatīvas veicināšanai, 
arī vieta, kur pulcēties un pavadīt laiku jauniešiem,” saka 
Ķeipenes vides centra vadītāja Gunita Bombāne, kura 
kopā ar saviem domubiedriem – Marutu Grīnbergu, Inu 
Milleri un daudziem pagasta entuziasma pilniem cilvēz-
kiem – rakstījusi un pēc tam arī īstenojusi vairākus proa-
jektus centra tapšanai un iekārtošanai. „Nav jau tik liela 
nozīme, kur tu šo lietu dari – Londonā, Rīgā vai Ķeipenē. 
Galvenais, lai tev ir vēlme padarīt šo vietu skaistāku un 
darīt to ar mīlestību,” intervijā Ogres TV saka Gunita.

Māja bijusi pamesta aptuveni 20 gadus, kad 2009. gadā 
Zied zeme projekta ietvaros tika aizsākta tās renovāci-
ja, vispirms bija jātiek galā ar pamatīgu „kultūrslāni”, 
stāsta Gunita. Ķeipenieši aktīvi iesaistījušies talkās, un 
kopīgiem spēkiem Ķeipenes vides centrs savas durvis 
apmeklētājiem vēra 2010. gadā. Kopumā te īstenoti četri 
Zied zeme projekti – divos veikts telpu remonts, divi sais-
tīti ar centra labiekārtošanu un nepieciešamo lietu iegādi 
tā darbībai.

Gunita uzsver, ka centram ir trīs vienlīdz nozīmīgi dar-
bības virzieni – interešu izglītība, kas piedāvā bērniem 
mācīties angļu valodu, mūziku, vingrošanu un rok-
darbus, pasākumu un tikšanās vieta jauniešiem un ģi-
menēm, un šūšanas pakalpojumu sniegšana. Kopumā 
gada laikā centru apmeklē aptuveni 1300 cilvēku, un 
Ķeipenes ikdienas dzīvē tas iekarojis stabilu vietu, stāsta 
Gunita, izrādot plašu un gaišu telpu, kur notiek nodarbī-
bas bērniem, pasākumi un semināri pieaugušajiem, kā 
arī izstādes. Blakus telpā izveidota šūšanas darbnīca.

Māra Igaune par šuvēju un rokdarbu pasniedzēju Ķeipe-
nes vides centrā strādā jau četrus gadus. Viņas vadītās 
nodarbības te apmeklē gan skolēni, gan pieaugušie, bet 
ar šūšanas vajadzību pie viņas brauc ļaudis no Taurupes, 
Līčupes un citiem pagastiem: „Galvenokārt ir pāršūšanas 
darbi, remontēšana,” saka Māra. Jaunus apģērba gaba-
lus ļaudis pasūta reti, lētāk ir nopirkt lietotu apģērbu un 
to pāršūt. Tomēr lielākais gandarījums Mārai ir par au-
dzēkņiem, kas apguvuši rokdarbu prasmes un varēs tās 
likt lietā, lai padarītu krāšņākus tērpus saviem ģimenes 
locekļiem un draugiem vai pat nopelnītu.

Nams aktīviem cilvēkiem

Biedrība Ķeipenes Vides centrs 
Biedrība Ķeipenes Vides centrs – iedzīvotāju iniciatīvas 
atbalstam un attīstībai

Veikta vienkāršotā rekonstrukcija 65 m² platībā biedrības Ķeipe-
nes Vides centrs telpās, nodrošinot visas telpas ar centrālo apkuri 
un jaunu elektroinstalāciju.

Ierīkots sanitārais mezgls, ieklāta grīda, izlīdzinātas, nokrāsotas 
sienas un griesti, demontēta krāsns, ieklāts grīdas segums. 

Ķeipenes Jauniešu un ģimenes centrs

Centrā izveidots radošo prasmju stūrītis pirmsskolas un sākum-
skolas vecuma bērniem. Bērnu stūrītim iegādātas piemērotas 
mēbeles (galdiņi, krēsli, aizslietnis telpas nodalīšanai u.c.) un 
instrumenti.

Lai bērniem nesaltu, darbojoties arī uz grīdas, nopirkti paklāji. 
Bērnu stūrītis lieliski tiek izmantots, lai vecākiem, apmeklējot 
savas nodarbības, mazuļi nebūtu jāatstāj auklēm.

Īpašs jauninājums ir mūzikas nodarbības ar speciāliem perkusi-
ju instrumentiem.

„Nav jau tik liela nozīme, kur 
tu šo lietu dari – Londonā, Rīgā 
vai Ķeipenē. Galvenais, lai tev ir 
vēlme padarīt šo vietu skaistāku 
un darīt to ar mīlestību.”
Gunita Bombāne
Ķeipenes Vides centra vadītāja
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Inese Stare sakopj teritoriju ap sevi un pa-
dara to interesantu citiem.

Bērnībā neviens no mums nespēja turēties pretī kārdi-
nājumam ierausties jebkurās šūpolēs, kas vien gadījās 
ceļā – jūras malā, rotaļu laukumā vai paziņu dārzā. Ķei-
penes Šūpoļu parka projekta autore Inese Stare uzskata, 
ka par to, kā gūt patiesu prieku no vienkāršām lietām, 
nevajadzētu aizmirst arī pieaugušā vecumā. „Cik bieži 
mēs ikdienā atceramies par sevis iepriecināšanu? Ne vi-
sam ir noteikti nepieciešama nauda. Šūpoles ir elemen-
tāra, jebkuram pieejama lieta, kas ļauj nedaudz apstāties, 
padomāt un gūt mazu prieku no dzīves,” par ideju ierīkot 
sava īpašuma teritorijā šūpošanās piedzīvojumu parku 
stāsta Inese.

Sarunas laikā ap viņu nemitīgi luncinās priecīga sunīte 
Leta, kura uzvedas tā, it kā būtu sen jau aizmirsusi, ka 
vēl pirms nepilna mēneša dzīvojusi patversmē un varē-
jusi par dzīvi starp šūpolēm tikai sapņot. Sieviete atklāj, 
ka bieži atbraucot ģimenes, un uzreiz vecāki metoties 
šūpot bērnus: „Taču es ierosinu, lai viņi mainās lomām. 
Arī bērns var būt devējs un justies lepns par to.” Pagai-
dām Šūpoļu parks netiek īpaši reklamēts, bet cilvēki tik 
un tā iegriežoties regulāri: „Ir tādi, kas nodzīvo pusi die-
nas, šūpojoties, pastaigājoties un ķerstot vardītes, bet ga-
dās arī tādi, kuri smīkņājoši nosaka: „Kas tas tāds?” un 
tūdaļ pat aizbrauc,” Inese raksturo parka apmeklētājus. 
Esot arī bijuši gadījumi, kad kāds viesis kopā ar draugiem 
sētā gudri spriedis, ka tā taču nav liela māksla – dabūt 
fondu naudu un uzbūvēt šādu parku: „Jā, visiem ir tādas 
iespējas – ikviens var ņemt un būvēt. Jautājums ir par to, 
cik daudzi reāli paņem un kaut ko izdara! Esmu par to, 
lai domas materializētos. Jebkurš no mums var visu! Bet 
niecīga daļa dara visu,” saka Inese. Ar savu piemēru un 
darīšanu viņa cenšas iedvesmot arī pārējos: „Man nekad 
nav miera. Pēc katra darba beigām sākas nākamais!”

Regulāri pasākumi Šūpoļu parkā tiekot rīkoti Lieldie-
nu laikā – pagājušajā gadā sabraukuši pat vairāk nekā 
300 cilvēku, lai baudītu dabu un ripinātu olas: „Daudzi vē-
las vienkārši atslābt, tāpēc nekas īpašs nemaz nav jārīko. 
Gudrība ir saprast šo robežu, kurā pārstāt organizēt un 
diktēt noteikumus, lai vienkārši ļautu cilvēkam pašam 
darboties un būt saskaņā ar sevi,” stāsta Inese. Pie Šūpoļu 
parka atrodas ziedojumu kastīte, kurā ikviens var pateik-
ties par gūto pieredzi, ja to vēlas.

Saprotot, ka vēlas sava parka viesus aizkavēt teritorijā 
ilgāk, viņai radusies ideja vasaras sezonā šeit atvērt arī 
lauku restorānu jeb, kā Inese saka, paspēlēties restorā-
nos. Tā kā Latvijā piedāvājums ieturēties klasiskā lauku 
virtuvē jau šķitis gana piesātināts, Inese nolēmusi par 
labu konceptam savienot tradicionālās vērtības ar mūs-
dienīgiem akcentiem: „Gribu veidot pavarda vietu,  

Iešūpoties dzīvei Ķeipenē

Biedrība NASTA
Šūpoļu parks Ķeipenē

Izveidots plašam interesentu lokam un galvenokārt ģimenēm ar 
bērniem brīvi pieejams objekts aktīvām nodarbēm svaigā gaisā 
ainaviski interesantā vietā.

Parkā izvietotas desmit dažādu veidu atraktīvas šūpoles, tostarp 
deviņus metrus augstās Milzu šūpoles, kas varētu pretendēt uz 
Latvijas augstāko šūpoļu godu.

Dabas sajūtas un zāļu tējas 

Labiekārtota teritorija un uzlabota infrastruktūra lauku dabas 
ainavā, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem dažādas 
atpūtas un relaksācijas iespējas.

Izveidota treileru un telšu vieta, kā arī labiekārtota pavarda vieta.

„Gudrība ir saprast šo robežu, 
kurā pārstāt organizēt 
un diktēt noteikumus, lai 
vienkārši ļautu cilvēkam 
pašam darboties un būt 
saskaņā ar sevi.”
Inese Stare
biedrības NASTA vadītāja



135

Ķeipene



136

kur uzņemt un pacienāt savus viesus. Mani interesē sa-
likt kopā šķietami nesavienojamas vērtības, radot kaut 
ko pilnīgi jaunu.” Topošā restorāna arhitektūra tiek vei-
dota, telpiski radot iespaidu par istabu pagalmā – koka 
konstrukcijas, akmens mūra pamati ar stikla leti, ko 
papildināšot tādi virtuvei raksturīgi elementi kā sienas 
pulkstenis un noplēšamais kalendārs. Pagaidām pie at-
vērtā tipa plīts, gatavojot ēdienus no sezonas aktuālajām 
dabas veltēm, rosīšoties saimniece pati, taču tad, ja bū-
šot atbilstošs pieprasījums, nākotnes pārgalvīgā iecere ir 
algot arī profesionālu pavāru. „Sākumā uzņemšu viesus 
tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Gribu uztaustīt, kas 
cilvēkiem patīk un kādā virzienā būtu labāk šo konceptu 
attīstīt,” apņēmīgi stāsta Inese. 

Jau pašā sākumā, iegādājoties īpašumu Ķeipenē, Inesei 
gribējies ne tikai sakopt teritoriju sev pašai par prieku, bet 
kaut ko dot arī citiem: „Tas ir par to, kā mēs dzīvojam – 
tikai sev vai tomēr, sadarbojoties ar līdzcilvēkiem…” viņa 
atklāj vienu no savas dzīves filozofijas stūrakmeņiem. 
Radīt vietu, kur dažādos veidos kārtīgi izšūpoties, Inesi 
iedvesmojusi arī... pirts! Viņa pati ir pirtniece un uzskata, 
ka pēršanās un karsēšanās process ir lielisks veids, kā 
atslēgt cilvēku no ārpasaules un novest saskaņā ar sevi: 
„Šūpošanās pieder pie pirts gudrības un rituāla. Ja cilvē-
ku, kurš ir kārtīgi izkarsējies, sasedz un maigi pašūpo 
šūpolēs, viņš nonāk citā apziņas stāvoklī,” Inese stāsta. 
Šobrīd viņas pagalmā top skaista pirts ēka ar periodis-
kās darbības krāsni, kur Inese kā pirtniece varēs lutināt 
pirtsmīļus. Savukārt pirts aizmugure iecerēta kā omulīga 
terase filozofiskām sarunām tiem, kuri vēlēsies uz mirkli 
nošķirties no kņadas ap pavarda vietu. 

Bet tālumā aiz pakalniņa, nezinātājam nesaskatāmi, 
atrodas vēl viens dīķis ar divām labiekārtotām treileru 
vietām un pagaidām tikai dekoratīviem zārdiem – vasarā 
tajos tiks samests siens un varēs baudīt ekskluzīvu mie-
gu siena kaudzē. Šovasar iecerēts treileru vietu papildināt 
arī ar melno pirtiņu, kur atpūtniekiem, neviena netrau-
cētiem, pašiem pērties, bet nez vai paspēšot, bēdīgi groza 
galvu saimniece. Vēlāk Inese apsver iespēju ķerties pie 
akmens staļļa rekonstrukcijas: „Es sakopju teritoriju ap 
sevi, padarot to interesantu arī citiem. Tāds kā atvērtais 
dzīvesveids. Tas, ko es faktiski daru – izklaidējos! Jātie-
cas taču uz to, lai visu laiku būtu patīkami!” prieku par 
paveikto pauž Inese. Un nemitīgi ver jaunas robežas sev, 
dāvājot jaunus apvāršņus arī citiem. 

Tuvumā Ķeipenes šūpoļu parkam atrodas arī Sergeja Ei-
zenšteina centrs, Ķeipenes piparkūku ceptuve, Suntažu 
observatorija, Forsteru suņu pajūgi un citi interesanti 
apskates objekti ar potenciālu izveidot vienotu tūrisma 
apskates maršrutu starp tiem nākotnē.
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Daina Čalpa sarūpē tērpus dziedātājiem 
un dejotājiem, inventāru florbolistiem.
Ogresgalā vēsturiski ir bijušas lielas un varenas saim-
niecības, un brīvajā laikā ļaudis šeit veicinājuši daudz-
veidīgu, kvalitatīvu izklaidi un kultūras dzīvi – Auseklis 
te iestudējis pirmās lugas, Rozīšu ģimenes mājās re- 
gulāri viesojies Emīls Dārziņš. Šajās mājās tagad atrodas 
Ogresgala Tautas nams – iecienīta aktīvo ogresgaliešu 
tikšanās vieta. „Ja dejo bērni, nezinām, kā lai zālē vi-
siem vietu atrod,” stāsta Daina Čalpa, biedrības Ogresgala  
pagasta biedrība Ogresgalieši dibinātāja un Ogresgala 
Tautas nama pasākumu organizatore.

Vēl studiju laikā Liepājas universitātē Daina ir nodibinā-
jusi Ogresgala pagasta biedrību Ogresgalieši, kas realizē-
jusi vairākus Zied zeme projektus. Viņa ir pārliecināta, 
ka ikvienam pašam jārūpējas par savas dzīvesvietas un 
apkārtnes uzlabošanu, negaidot to no citiem: „Kurš cits 
darīs, ja ne es? Nedrīkst šai vietai ļaut aiziet bojā.” 

No mobilās grīdas līdz jauniem brunčiem

Pirmais biedrības projekts bija saistīts ar Ogresgala Tau-
tas namu un apstākļu uzlabošanu kolektīviem, kas šeit 
tiekas mēģinājumos un sniedz koncertus. Dejotājiem 
bija vajadzīgs viegli noņemams grīdas segums, kas mazs-
inātu traumu risku, tāpēc iegādāta mobilā grīda, kas ir 
piemērota tautisko deju prasībām koncertos un mēģinā-
jumos. Otrs šī projekta mērķis bija uzlabot skaņas kvar-
litāti Tautas nama zālē, tāpēc pasākumu apskaņošanai 
iegādāta un uzstādīta kvalitatīva mūzikas aparatūra.

Ogresgaliete no matu galiņiem 
līdz papēžiem

Tautas namā šobrīd darbojas jauktais vokālais ansamblis 
Saime, bērnu, skolēnu deju kolektīvs Ābolēni, instrumen-
tālais ansamblis Kanēlis, jauniešu popgrupa, kā arī dāmu 
klubs, radošā darbnīca un keramikas pulciņš bērniem, 
te notiek arī jogas un vingrošanas nodarbības. „Mūsu 
dziedātāju kopa izkopj un pilnveido tautas tradīcijas un 
paražas, Ogresgalā tā ir aktīva jau desmit gadus,” stāsta 
Daina. „Reizi nedēļā kopā sadziedāt sanāk astoņi vīri un 
18 sievas, cilvēki, kam rūp tautas kultūras un tradīciju 
saglabāšana. Nav iedomājami Ziemassvētku, Lieldienu 
un Jāņu pasākumi bez dziedātāju līdzdalības.”

Dažādos pašdarbības kolektīvos kopumā ir iesaistījušies 
ap 230 cilvēku. Ņemot vērā, ka visi kolektīvi savā veidā 
nes pagasta vārdu Latvijā, tiem vajadzīgi atbilstoši tērpi 
koncertiem un priekšnesumiem. Tāpēc Zied zeme projek-
ta ietvaros tika iegādāti 18 Vidzemes tautas tērpi sievie-
tēm, 12 jakas un astoņi tautas tērpi vīriem. 

Citā projektā ar tautas tērpiem nodrošināti bērnu un jau-
niešu kolektīvi – četru vecuma grupu ansambļu dalīb-
nieces un dalībnieki tika pie jaunām blūzēm, brunčiem, 
ņieburiem, sarafāniem, jostām, vestēm un kurpēm. Dai-
na stāsta, ka vecie tērpi daudziem bijuši vēl no kolhoza 
laikiem, kožu saēsti, vairākkārt lāpīti, citi bijuši spiesti uz 
koncertiem tērpus aizņemties.

Veicina sporta dzīvi

Daina ir bijusi arī dedzīga sporta un aktīvās atpūtas dzī-
ves veicinātāja, jo uzskata par savu pienākumu radīt uz 
veselīgu dzīvesveidu orientētu vidi, it īpaši bērniem un 
jauniešiem. „Domājot par šiem projektiem, mana devī-
ze ir: jābūt laimīgam par katru dienu, ko tavs bērns nav 
nosēdējis pie veikala vai pie datora,” viņa raksturo savu 
iesaisti projektos, kas saistīti ar inventāra iegādi florbo-
lam un nūjošanai. Arī Daina pati ir aktīva nūjotāja – kat-
ru svētdienas rītu viņa nelielā kompānijā dodas aptuveni 
11 kilometrus garā distancē uz Ciemupes  pusi un atpakaļ. 
„Tā ir dabas baudīšana – redzēt, kā dažādos gadalaikos 
pamazām mainās mežmalas krāsa,” viņa saka. 
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„Kurš cits darīs, ja ne es?  
Nedrīkst šai vietai ļaut 
aiziet bojā.”
Daina Čalpa
Ogresgala pagasta biedrība Ogresgalieši 
dibinātāja un Ogresgala Tautas nama pasākumu 
organizatore
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Ogresgala pagasta biedrība Ogresgalieši
Nūjo vesels

Lai nūjotu droši, nepieciešams ērts nūjošanas ekipējums, tāpēc 
projekta ietvaros iegādātas 24 nūjotāju nūjas.

Tautas tērpu iegāde biedrībai Ogresgalieši

Iegādāti 18 Vidzemes tautas tērpi sievietēm, 12 jakas, 8 tautas tēr-
pi vīriem. Pateicoties šim projektam, tagad dziedātāju ansamblis, 
piedaloties koncertos, var lepoties ar jauniem, skaistiem tautas 
tērpiem.

Florbola aprīkojums Ogresgalam

Iegādātas florbola laukuma apmales, 2 vārtsargu formas un 
200 bumbiņas, sekmējot kvalitatīvu un standartiem atbistošu 
florbola attīstību Ogresgala pagastā.

Mēs Ogresgalam

Ogresgala Tautas namā, saglabājot zāles daudzfunkcionalitāti, 
tika iegādāta mobilā grīda, kā arī kvalitatīva mūzikas aparatūra, 
kas piemērota visu veidu sabiedrisko pasākumu apskaņošanai.

Tautas tērpu iegāde Ogresgala bērnu un jauniešu kolektīviem

Iegādāti tautas tērpi Ogresgala bērnu un jauniešu vajadzībām, 
četrām vecuma grupām.

Biedrības Ogresgalieši telpu vienkāršotā renovācija

Ogresgala tautas namā veikta 2 telpu renovācija (26,5 m²) un ie-
gādātas mēbeles.

Ņemot par pamatu citu pagastu iedzīvotāju nūjošanas 
aktivitātes, ogresgalieši izveidojuši savu nūjotāju pulciņu. 
Daina smejas, ka 24 nūju iegāde bijis Zied zemes vēsturē 
vismazākais projekts, bet atdeve no šīs naudas ir liela, jo 
nūjošana mudina ļaudis būt aktīviem.

Vēl vienā Dainas rakstītā un organizētā projektā tika ie-
gādāts inventārs popularitāti strauji audzējošā florbola 
vajadzībām. Skolā jau vairākus gadus darbojas florbola 
pulciņš, Ogresgala skolnieki ar panākumiem piedalās 
Ogres novada sacensībās, taču treniņiem pietrūcis inven-
tāra. Iegādātas florbola laukuma apmales un vārtsargu 
formas. Treniņi un spēles notiek Ogresgala pamatskolā, 
kur brauc arī florbolisti no citiem pagastiem.

Runājot par nākotnes iecerēm, Daina vispirms min Tau-
tas nama vajadzības – būtu jāuzbūvē skatuve un jāizvei-
do mobilie stendi izstāžu rīkošanai: „Esam uzgājuši senas 
sienas avīzes, lielisks materiāls izstādei.” Viņa ir gatava 
rakstīt un organizēt nākamos projektus sava pagasta at-
tīstībai, jo „es esmu ogresgaliete no matu galiņiem līdz 
papēžiem.”
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Jānis Baltačs Lobes upē izveido mākslīgās 
krāces un ūdens virpuli.

Projekta autors Jānis Baltačs gleznainajā vietā pie Lobes 
upes krastiem nonācis vienkārša un saprotama iemesla 
dēļ – gribējies dzīvot pēc iespējas tuvāk dabai: „Esmu dzi-
mis Rīgā, bet tur īsti ne ziemas, ne vasaras. Te katra gada-
laika priekšrocības var izbaudīt pilnībā.” Tā viņš atradis 
savas Ūdensdzirnavas, kur tobrīd bijušas tikai dzirnavu 
drupas un nodedzis angārs. Sākotnējais biznesa plāns bi-
jis atjaunot dzirnavu darbību, radot mazo HES, taču tieši 
tobrīd valstī tikuši apturēti atjaunojamo energoresursu 
projekti: „Visi mani veiktie ieguldījumi bija bez atdeves. 
Tā kā elektrību ražot nevarēju, pievērsos forelēm, kas te 
dabiski nedzīvo.” Projekta iecere balstīta foreļu audzēša-
nas sasaistē ar reālā vidē gūstamu praktisko izglītību, 
kur bērni var novērot fizikas likumu faktisko darbību: „Es 
gribēju savienot skolēnu klases nodarbības ar īstu piere-
dzi – iedot viņiem ne tikai palasīt par kaut ko grāmatā, 
bet arī pašiem pamēģināt!”

Lobes upē Jānim pēc ilgiem birokrātiskiem saskaņošanas 
pūliņiem izdevies izveidot mākslīgās krāces, lai varētu 
kontrolēt to, kas notiek kanālā. Zivis šeit nedzīvo mākslī-
gā baseinā, bet dabiskā vidē ar tekošu ūdeni, kā arī netiek 
barotas ar rūpniecisku barību, līdz ar to garša iegūst pa-
visam citu kvalitāti.

Lobes upe ir viena no Latvijas upēm, kur bijis noteikts aiz-
liegums veidot mehāniskus šķēršļus, taču Jānim tomēr 
izdevies pierādīt, ka ne viss, ko cilvēks var nodarīt upei, ir 
slikts: „Tas ir nebijis precedents. Rakstīju Vides pārvaldei 
vēstules, kurās paskaidroju, ka vēlos veidot būvi, kas zivju 
skaitu upē nesamazinātu, bet tieši otrādi – pavairotu.” Tā 
kā vasarā ūdens līmenis šeit ir tuvu nieka pieciem centi-
metriem, zivis sapulcējas atsevišķās bedrēs, kuras vietē-

Domāt ārpus aizsprostiem

Latvijas Vēžu un zivju audzētavas asociācija 
(LVZAA)
Foreļu kanāla labiekārtošana

Kanāla labiekārtošanai izveidots elektropievads, nožogojums, 
piebrauktuve, videonovērošana, lai kanālā esošās zivis pasargātu 
no savvaļas dzīvniekiem un cilvēkiem.

Demonstrāciju projekts – foreļu kanāla aizsprosta būve

Demonstrāciju kanālā ir piemērs ūdens līmeņa un caurplūdes 
regulēšanas praktiskam risinājumam.

Jānis Baltačs
Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociā-
cijas valdes loceklis

„Es gribēju savienot skolēnu 
klases nodarbības ar īstu 
pieredzi – iedot viņiem ne tikai 
palasīt par kaut ko grāmatā, 
bet arī pašiem pamēģināt!”

jie vienkārši izsmeļ tukšas, un ar to arī, tēlaini izsakoties, 
balle beigta. Mākslīgās krāces veidotas kā kaskāde no 
automašīnu riepām, kas piekrautas pilnas ar akmeņiem, 
ļauj zivīm augt un brīvi pārvietoties. Apakšā, izmanto-
jot iespēju sev raksturīgi kaut kur paslēpties, dzīvojot arī 
vēži: „Pats neesmu mēģinājis ķert, bet te bija atbraucis 
Māris Olte, kurš, aci nepamirkšķinot, iebāza ūdenī roku 
un pārīti izvilka,” stāsta Jānis. 

Kanāla sarga funkcijas veic labdabīgais lielizmēra suņu 
kucēns, vārdā Nelsons. Pirms gada kanālā nesankcionēti 
ieradies kāds nasks ūdrs, kurš to ātrā tempā atbrīvojis 
no aptuveni 400 kilogramiem foreļu: „Iztīrīja tā, ka ne-
metas! Šķita, ka te norisinājies vesels ūdru kongress!” 
izsaucas Jānis. Ja projekta ietvaros uzstādītās videono-
vērošanas kameras un Nelsons atturēšot ūdru no vizītes 
šovasar, zivju audzēšana varētu arī sākt nest peļņu: „Šo-
brīd, neskaitot ieguldīto darbu, ir pa nullēm,” Jānis veic 
aprēķinus. Dzirnavu iekštelpās iecerētais pirts baseins 
šobrīd pārvērties par zivju mazuļu audzētavu, kurus  
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Jānis no pārējām zivīm izolētā vidē gādīgi barojot ar spā-
ru kāpuriem un samaltiem dārza gliemežiem, kurus ie-
vāc no vietējiem iedzīvotājiem.

Kopā ar vides pētnieku Māri Olti viņi devušies arī uz 
Austriju, lai gūtu pieredzi, kā upē izveidot videi draudzī-
gu ūdens virpuli: „Tur sešu kilovatu ģenerators griezās 
nepārtraukti. No manējā kādu puskilovatu varbūt var 
dabūt. Faktiski ikviens, kurš nav slinks un dzīvo blakus 
upei, to var izdarīt,” lēš Jānis. Vasarā atvars kļūs par vie-
nu no tehnoloģiskās laboratorijas elementiem, kura ie-
tvaros bērni varēs testēt, cik daudz enerģijas iespējams 
no ūdens virpuļa dabūt laukā: „Šādā veidā var iegūt ener-
ģiju, ne tikai nesačakarējot vidi, bet arī to pilnveidojot,” 
Jānis atklāj. Vasarā šeit paredzētas vairākas nometnes, 
kurās bērni ūdens poligonā varēšot paši darboties, mē-
rot ūdens ātrumu: „Praktiska vietējo jauniešu iesaiste ir 
mērķtiecīgs virziens, lai padarītu šo Latvijas vietu kaut 
kādā mērā interesantāku.” Tāpat šeit kopā ar bērniem 
tikšot radīti vienkārši un videi draudzīgi tehnoloģiski 
risinājumi, piemēram, ar saules enerģiju sildāma duša: 
„Paredzēts arī uzlikt mērierīces ar sensoriem, kas reģistrē 
apkārtējās vides temperatūru – ienākošam un uzsilušam 
ūdenim –, lai bērni to visu fiksē un liek savās galvās kopā. 
Varētu arī sasaistīt ar ekonomisko pusi, uzdodot veikt ap-
rēķinus, kurš risinājums ir izdevīgāks,” stāsta Jānis. Viņa 
īpašuma teritorijā arī uzbērts kalns, kura galā sešu metru 
augstumā plānots izveidot laboratoriju – visu vēju torni. 
Ideja radusies, jo atklājusies problēma – nav, kur izmē-
ģināt vienkāršus ģeneratorus: „Ieceres veidā es to redzu, 
bet neviens cits pagaidām gan ne,” smejoties stāsta Jānis. 
Blakus ir noliktava un darbnīca, kur ģeneratorus varot arī 
uzreiz saregulēt un izmēģināt. 

Sākot būvēt un atjaunot savu īpašumu, Jānis konstatē-
jis, ka apkārt nekas nenotiek, trūkst vietējo iedzīvotāju 
pašiniciatīvas: „Gribu pamudināt cilvēkus uz aktivitāti. 
Veidot izglītības projektus ir viens no veidiem, kā panākt, 
lai cilvēki te nāktu un kaut ko patiešām darītu.” Šobrīd 
Lobes krasta tuvējās biedrības pievērsušās vienota ve-
lomaršruta veidošanai, lai piesaistītu reģionam vairāk 
tūristu: „Pagājušajā gadā kāda uzņēmuma darbiniekiem 
bija testa brauciens – velotūre pa Jumpravas sidra darīta-
vu, Skrīveru saldējumu un dendroloģisko parku. Vakarā – 
ugunskurs, kopīga ēst gatavošana,” Jānis ir gandarīts par 
to, ka lietas palēnām, tomēr virzās uz priekšu.
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Kaspars Piternieks iecerējis Krapē izveidot 
alternatīvo sporta veidu kompleksu.
Ogres novada Krapē, kur iespēju nodarboties ar alterna-
tīvajiem sporta veidiem nebija daudz, Kaspars Piternieks 
ar biedrību Motoski izveidojis motoskijoringa, motokrosa 
un arī peintbola komandu, kurā mērķtiecīgākajiem pat 
sniegta iespēja trenēties bez maksas. No dažādiem avo-
tiem piesaistot finansējumu, sasniegts daudz, bet mērķis 
ir izveidot veselu alternatīvā sporta kompleksu. 

Peintbola – sporta veida, kurā ar krāsas bumbiņām lādē-
ta ieroča palīdzību cenšas „sašaut” pretiniekus, – koman-
da izveidota 2012. gadā; biedrība Motoski tam pievērsusies 
ar mērķi veicināt sportiskās aktivitātes reģionā. Starta 
ekipējuma iegādei divi projekti pieteikti labiedarbi.lv. 
2013. gadā sākti nopietnāki treniņi un, sezonu noslēdzot, 
kļuvis skaidrs, ka, pirmkārt, pašu komandu treniņi aiz-
rauj un, otrkārt, jāmēģina peintbolu darīt pieejamāku 
vietējiem iedzīvotājiem.

Lai attīstītu ideju par viegli pieejamu peintbolu, iesniegts 
projekts biedrībā Zied zeme. Saņemot līdzekļus, biedrība 
Motoski iegādājusies gan kompresoru, bumbiņas ātruma 
mērītāju, bumbu tvertnes un gaisa uzpildes staciju, gan 
arī aizsargmaskas, ceļu, elkoņu un krūšu sargus. Tiem, 
kuri nopietni, regulāri spēlē un nekavē treniņus, tie tiek 
piedāvāti bez maksas. Arī novadā dzīvojošajiem skolē-
niem, kuri grib spēlēt peintbolu, apmēram reizi mēnesī 
tiek organizētas bezmaksas spēles. 

Motoski katru interesentu gaida uz bezmaksas pirmo 
treniņu. Ja peintbols iepatīkas un rodas vēlme trenēties 

Motoski mērķtiecīgos trenē 
peintbolā bez maksas

Biedrība Motoski
Sporta peintbola pieejamības nodrošināšana vietējiem 
iedzīvotājiem

Iegādāts sporta peintbola aprīkojums: piepūšamie peintbola 
aizsegi, aizsargtīkls un peintbola bumbiņas, peintbola mark-
eri, aizsargmaskas, bumbu tvertnes, aizsargi, bumbiņu ātruma 
mērītājs, kompresors un uzpildes stacija.

regulāri, var stāties biedrībā. Projekta vadītājs un koman-
das kapteinis Kaspars Piternieks stāsta: „Meklējam ne ti-
kai spēlētājus, bet arī atbalstītājus, menedžerus. Koman-
dai vajadzīgi cilvēki, kas varbūt nav lieli sportisti, bet spēj 
veiksmīgi sadarboties ar citiem. Mēģinām izveidot lielu 
un spēcīgu komandu. Mērķis ir nonākt līdz pat Eiropas 
čempionātiem.” Biedrības sastāvā ir junioru komanda, 
kurā spēlē jaunieši, sākot no 8.–9. klases vecuma, kā arī 
pirmās un otrās divīzijas komandas. Junioru komanda 
jau otro gadu ir Latvijas čempioni skolēnu peintbola čem-
pionātā, tāpat arī otrās divīzijas komanda.

Biedrība Motoski vēlētos Krapē izveidot veselu alternatīvā 
sporta kompleksu. Tajā varētu nodarboties ar autokrosu, 
motokrosu, motoskijoringu un, protams, arī peintbolu. 
Āra peintbola laukumu plānots veidot tādu, lai tajā varētu 
organizēt Eiropas līmeņa sacensības.
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„Mēģinām izveidot lielu un 
spēcīgu komandu. Mērķis 
ir nonākt līdz pat Eiropas 
čempionātiem.”
Kaspars Piternieks
biedrības Motoski vadītājs
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LEADER pieejas īstenošana 2007-2013

LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzētas skaidri no-
teiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvo-
tājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. 

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2009.-2013.gadā 
ir iespēja piesaistīt  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) un 
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem:

• 411- Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un 
413- Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā;

• 401 Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras ro-
sina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība 
ir uzlabotdzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem 
uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. 

LEADER vīzija – ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un 
sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek izmantota apvērsta pieeja, kas nosaka aktīvu iedzī-
votāju iesaistīšanu gan stratēģijas izstrādē, gan apstiprināšanā un stratēģijas īstenošanā.

Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas ie-
spējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, 
kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzī-
votāju interešu grupām. (turpmāk - „vietējas rīcības grupas” jeb VRG). 

Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas 
darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 5 līdz 65 tūkstoši, pārstāv 
šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līme-
nī. 

Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcī-
bas grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīs-
tības prioritātēm.

Informācijas avots: www.lad.gov.lv
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