
Šogad kopumā pašvaldības iniciatīvu konkursam “Darīsim paši” tika iesniegti 62 projekti ar 

dažādām iecerēm kā uzlabot publisko vidi, sakārtot koplietošanas telpas. Komisija 

apstiprināja 48 projektus, no kuriem tika realizēti 43. Maksimālais finansējums, ko varēja 

saņemt viena projekta idejai – 800,00 EUR. 

 

1. “Lieveņa, ieejas durvju un kāpņu telpas sakārtošana” 

Projekta mērķis bija sakārtot ieejas lieveni, remontēt kāpņu telpu un sakārtot ārējo 

apgaismojumu, kā arī atjaunot ieejas durvju funkcionalitāti, ieejas durvju un kāpņu telpas 

vizuālo pievilcību. Mērķi “Raidstacijas 1 iedzīvotāju grupa” sasniedza un pat izdarīja vairāk kā 

sākotnēji cerēts. Lielākais prieks, ka pēc kopīgi pavadītā laika, kaimiņi tuvāk iepazinušies un 

sadraudzējušies. 

 

2. “Snēpeles baznīcas fasādes atjaunošana” 

Snēpeles iedzīvotāju grupa “Sadraudzība” šajā projektā bija paredzējuši atjaunot baznīcas 

ārsienu apmetumu, saglabājot vides ainavisko kvalitāti. Iepriekšējos “Darīsim paši” projektos 

jau tika veikti uzlabojumi iekštelpās, uzbūvēts balkons ērģelēm, ierīkota apsilde galvenajā zālē, 

pabeigta torņa ārējās fasādes atjaunošana un atjaunoti baznīcas torņa visi 5 līmeņi. Tagad arī 

baznīcas fasāde ieguvusi jaunu, skaistu veidolu, kas iepriecina baznīcas apmeklētājus.  

3. “Skaisti dzīvot Veldzēs” 

“Veldžu darītāji” par savu projekta mērķi bija izvēlējušies pabeigt kāpņu telpas atjaunošanu, 

kā arī atjaunot smilšu kasti mājas pagalmā. Rezultāts tika sasniegts – kāpņu telpa ieguvusi citu 

krāsu, nomainītas nonēsātās margu koka detaļas, nokrāsotas margu dzelzs detaļas. Kāpņu 

telpa ir gaiša un sakārtota, kā arī labiekārtots rotaļu laukums, uzstādot jaunu smilšu kasti un 

salabojot solu, tādējādi radot drošu vidi ģimenēm ar bērniem.  

4. “Pagrabu sakārtošana Ventas ielā 5” 

Projekta mērķis – uzlabot ēkas siltumnoturību un vizuālo tēlu, atjaunojot pagraba logus. 

“Ventas ielas 5 iedzīvotāji” projekta mērķi īstenoja un, nomainot logus pagrabstāvā, radīja 

gaišāku, sakārtotāku mājas kopējo vizuālo izskatu, gan būtiski uzlaboja pagraba lietošanu un 

uzturēšanu.  

5.“Ziedu ielas 1 (Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads) daudzzīvokļu dzīvojamās 

mājas kāpņu telpas estētiskā veidola uzlabošana” 

Projekta mērķis dzīvojamās mājas iedzīvotājiem bija uzlabot Ziedu ielas 1 daudzdzīvokļu mājas 

divu kāpņu telpu estētisko veidolu, lai iedzīvotājiem būtu patīkamāk dzīvot šajā daudzdzīvokļu 

mājā. Procesa laikā tika veiktas izmaiņas saistībā ar izmantojamiem materiāliem cenu 

sadārdzinājuma dēļ, taču mērķis tika sasniegts un kāpņu telpas atrodas labā stāvoklī, kādā tās 

bijušas pirmsākumos. Šis projekts devis iespēju savstarpēji saliedēties, saprast savas stiprās un 

vājās puses, kā arī ar kopējo darbu mācīt bērniem, ka apkārtējās vides uzlabošana ir mūsu 

katra rokās. 



6. “Laimīgi cilvēki sakoptā vidē” 

Sasniegtais rezultāts ir pat labāks kā pieteiktais projekts! Lai gan sākotnēji projekta mērķis 

grupai “Ziedu iela 3” bija uzlabot savu dzīves kvalitāti, nodrošinot sev sakoptu vidi – izremontēt 

kāpņu telpas Ziedu ielā 3, Nīkrāces pagastā un izveidot velosipēdu novietnes, īstenojot 

projektu tika paveikts vēl vairāk. Kāpņu telpas iedzīvotāji ar savu līdzfinansējumu nokrāsoja 

dzīvokļu durvis, iegādājās papildus kāpņu margu uzlikas, kā arī tika iegādātas jaunas 

pastkastītes un jauni gaismas sensori. Strādājot kopā, uzlabojās kaimiņu savstarpējās 

attiecības, komunikācija, radot vienas lielas, kopīgas ģimenes sajūtu.  

7. “Centra dīķa labiekārtošana” 

Celt dzīves kvalitāti, radīt labiekārtotu, mājīgu vidi Laidu muižas parkā – grupas “Laidu 

mednieks” projekta mērķis. Projekta realizācijā piedalījās visi grupas dalībnieki, kā arī citi 

vietējie iedzīvotāji. Tika labiekārtota atpūtas vieta, radīta labvēlīga vide brīvā laika pavadīšanai 

cilvēkiem, kuru hobijs ir makšķerēšana, peldēšana, sports. Projekta ieguvēji ir Laidu pagasta 

iedzīvotāji un viesi. 

 

 

8. “Koka sētas nomaiņa pret dzīvžogu” 

“Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze” savā projektā vēlējās koka žogu nomainīt pret 

dzīvžogu. Projektā tika izstrādātas skices apkārtnes labiekārtošanai, konsultējoties ar 

speciālistiem. Tika apzināti nepieciešamie stādi dzīvžogam, tie iegādāti un ierīkoti stādījumi no 

bukšiem un tūjām. Lai arī darbus apgrūtināja lielais karstumus, kas prasīja papildus stādu 

laistīšanu, baznīcas apkārtne ir ieguvusi skaistu un iekoptu vizuālo tēlu, ko pamana jebkurš 

vietējais iedzīvotājs un viesis. 

9. “Brīvdabas klase Vilgāles pamatskolā” 

Biedrības “Mūsu skola – mūsu mājas” projektā plānotais mērķis - labiekārtot Vilgāles 

sākumskolas āra teritoriju, turpinot veidot brīvdabas klasi. Kopumā tika paveikts vairāk kā 

plānots – skolas iekšpagalmā iesēts zālājs, izveidotas klūgu kastes ar augiem, sastādīti jauni 

košumkrūmi, izveidota sajūtu taka, koka galdi un soli āra nodarbībām. Tika apzaļumota esošā 

klūgu māja, kā arī papildus izveidotas vēl dažas klūgu mājiņas. Paši dalībnieki ir gandarīti par 

paveikto! 

10. “Daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas energoefektivitātes un drošības uzlabošana” 

“Projektu īstenojām tā, kā sākotnēji plānojām” -  tā par projekta īstenošana saka grupas “Kopā 

vieglāk un jautrāk” dalībnieki. Tika nomainītas kāpņu telpas un pagrabtelpas ārdurvis, ierīkots 

sensorais apgaismojums kāpņutelpā un ārpusē pie ieejas durvīm, kā rezultātā arī ir estētiski 

uzlabojusies mājas fasāde. Sasniegtais rezultāts atbilst grupas iecerei un mērķim. Kā arī paši 

dalībnieki atzīst, ka ar paveikto darbu jau ieinteresējuši kaimiņus, kuri labprāt īstenotu līdzīgas 

kāpņu telpas pārvērtības.  

11. “Daudzdzīvokļu mājas "Skalbes" ieejas durvju nomaiņa un drošības uzlabošana” 



Iedzīvotāju grupa “Kopā darīt ko labu” projektā nomainīja abas ārdurvis un logu, demontēja 

vecās iekšējās durvis, tā iegūstot gaišāku trepju telpu. Jaunās durvis ir radījušas patīkamus un 

klusus vakarus, jo vairs nav dzirdami skaļie ārdurvju aizvēršanas brīži! Kā uzskata mājas 

iedzīvotāji - vizītkarte ir svarīga! Projekts radījis vēlmi sadarboties arī turpmāk, tādēļ mājas 

iedzīvotāji jau ķērušies klāt nākamajiem kopīgajiem darbiem.  

12. Kopējā koridora remonts Baznīcas ielā 22, Kuldīgā.  

Kuldīgas novada pašvaldības piešķirtais finansējums “Kuldīgas vēsturiskā centra atbalsta 

grupai” paveica savu mērķi – tas deva nozīmīgu atbalstu iedzīvotājiem pašiem iesaistīties 

projektā un sasniegt projekta mērķi, neskatoties uz izejmateriālu cenu kāpumu. Paši projekta 

īstenotāji uzskata, ka, ieguldot savus naudas līdzekļus, mājas iedzīvotāji pret paveikto 

izturēsies vēl uzmanīgāk un saudzīgāk. Rezultāts grupu apmierina, jo jaunā grīda garantē drošu 

pārvietošanos kāpņu telpā.  

13. Ēkas Kuldīgas novada Kabiles pagastā "Leiši" saietu zāles remonts”  

Saietu zāle “Leiši” Kabiles pagastā ieguvusi jaunu “svaigumu”. Biedrības “RVR mednieku klubs” 

projektā realizēja uzstādīto mērķi un veica zāles remontu – divu logu, grīdas un 

elektroinstalācijas nomaiņu, griestu un sienu kosmētisko remontu un apkures krāsniņas 

uzstādīšanu. Turpmāk saieta ēkas atjaunošana ļaus biedrībai izmantot ēku ne tikai savām 

vajadzībām, bet arī aicināt uz pasākumiem citus mednieku kolektīvus, lektorus un veidot 

sadraudzības pasākumus.  

 

14. Rendas baznīcas teritorijas labiekārtošanas turpinājums un piemiņas vietas 

sakopšana 

Rendas Evaņģēliski luteriskās draudzes projekta mērķis bija veikt Rendas baznīcas galveno 

ieejas kolonnu apmetuma atjaunošanu, uzlabojot to vizuālo stāvokli, kā arī veikt bruģētā 

celiņa atjaunošanu un piemiņas vietas sakārtošanu. Projekts tika īstenots kā plānots un izdarīts 

tika pat vēl vairāk! Sākotnējā projektā nebija ieplānota plaša rožu dobes kolekcija, tomēr, 

grupa nolēma aizstāt projektā plānotās tūjas ar rožu stādiem, kas ar saviem ziediem kuplinās 

un priecēs vietējos iedzīvotāju un viesus. Rendas iedzīvotāji priecājas un saka paldies par vēl 

vienu sakārtotu stūrīti pagastā. 

 

15. Kāpņu telpas renovācija Rendas pagasta daudzdzīvokļu mājā "Zelmeņi" 

Rendas pagasta daudzdzīvokļu mājas “Zelmeņi” iedzīvotāji apvienojās, lai uzlabotu kāpņu 

telpas vizuālo un estētisko stāvokli. Kā saka projekta koordinātors: “Mājas iedzīvotāji bija 

atsaucīgi, jo tā ir daļiņa no viņu īpašuma”. Darbi pārsvarā tika organizēti vakaros un grupa 

darbojās ļoti saliedēti. No malas netika piesaistīti papildspēki, jo paša projekta jēga ir “Darīsim 

paši”! Grupas koordinātors uzsver, ka rezultāts tika sasniegts tāds, kā tika cerēts.  

 

16. Koplietošanas telpu remonts Rumbas pagastā, Mežvaldē, Manģenes ielā 10.  



Grupa “Manģenes ielas 10 iedzīvotāji” aktīvi piedalās Kuldīgas novada domes izsludinātajos 

projektu konkursos. Iepriekšējos gados ar projektu finansējumu atbalstu tika nomainītas 

kāpņu telpu ārdurvis, sakārtots piebraucamais ceļš pie ēkas un auto stāvvietas, nomainīti visu 

kāpņutelpu pirmā un otrā starpstāva logi. Šogad grupa nolēma turpināt iesākto un nomainīt 

otrā un trešā starpstāva logus. Rezultāts tika sasniegts un grupa jau plāno nākamajā gadā 

turpināt kopīgo darbu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti.  

 

17. “Kāpņu telpas remonts”  Baznīcas ielā 28 Kuldīgā. 

Lai arī sākotnēji projekta mērķis bija cits, darba procesā “Baznīcas ielas 28 iedzīvotāju grupa” 

pārorientējās uz kopību darbu, lai veiktu kāpņu telpas remontu. Tika sniegta pilnvērtīga 

konsultācija no Biedrības “Darīsim paši “ vadītājas Ievas Birbeles, kas veicināja ātru un precīzu 

projekta īstenošanu. Kopīgi tika sadalīti darbi. Sagatavošanas darbus un griestu krāsošanu 

veica Kuldīgas komunālie pakalpojumi par mājas uzkrāto naudu, taču sienu, logu, trepju un 

durvju krāsošanu veica mājas iedzīvotāji paši saviem spēkiem un par padarīto ir ļoti gandarīti.  

 

18. Policijas ielas 8 kāpņu telpas remonts 

Pateicoties piešķirtajam projekta finansējumam un grupas apņēmībai, ieejas kāpnes uz otro 

stāvu Policijas ielā 8 izdevās atjaunot pilnā apmērā un pati grupa ir ļoti gandarīta ar saniegto 

rezultātu. Visu nepieciešamos darbus veica paši mājas iedzīvotāji “Policijas 8 komanda” un, kā 

uzsver paši grupas dalībnieki, “Projekta grupa darbojās izcili. Iesaistījās visi dalībnieki ar ļoti 

motivētu un ieinteresētu attieksmi”. Nākamajā gadā jau tiek plānots pieteikums projektu 

konkursam, lai atjaunotu arī kāpņu telpu.  

 

19. Padarīsim savas mājas pagalmu cilvēkiem drošu! 

Lai likvidētu nedrošu vidi, grupa ar nosaukumu “Mēs – Baznīcas ielas Nr.21, 21a, 23 un 25 

kaimiņi” projektā atjaunoja balokonu Baznīcas ielā 25. Šobrīd balkons vairs neapdrau cilvēku 

drošību, kuri uzturas dzīvojamās mājas pagalmā, kā arī ieguvis vizuāli jaunu – pievilcīgāku skatu 

kopējā pagalmā. Paši grupas dalībnieki iesaistījās materiālu sagādē un izgatavošanā un gatavi 

arī nākamajos gados turpināt iesākto, lai Kuldīgas vecpilsētas māju fasādes iegūtu jaunus 

vaibstus.  

 

20. Spēcīgs pamats 

Projekta “Pēcīgs pamats” galvenais mērķis bija labiekārtot Kuldīgas Jauniešu mājas pagalmu, 

kurā rast mieru no ikdienas steigas ikvienam Jauniešu mājas apmeklētājam. Ideju grupa 

realizēja veiksmīgi un tika izdots skaists iebraucamais ceļš Jauniešu mājas pagalmā. Lai gan 

prjekta realizācijas gaitā grupa sastapās ar šķēršļiem, grupas dalībnieki bija neatlaidīgi un 

veiksmīgi rada risinājumus mestajiem izaicinājumiem. Kā uzsver paši grupas dalībnieki, grupa 

sastādīta bija ļoti pārdomāti un labi – katram no dalībniekiem bija kāda pieredze dažādu darbu 

veikšanā, kā arī nepieciešamie instrumenti. Katrs dalībnieks nāca ar saviem ieteikumiem un 

sarežģītu situāciju risinājumiem. Jauniešu mājas viesi jau atzinīgi novērtējuši gan pagalma 



kopējo iekārtojumu un ērto piekļuvi, gan darba grupas paveikto un jauniešu iesaisti skaistā 

rezultāta sasniegšanā.  

 

21. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 28, Kuldīgā abu kāpņu telpu interjera 

atjaunošana (iekštelpu remonts), ārējo kāpņu atjaunošana, āra apgaismojuma izvietošana.  

Projekta mērķis – atjaunot kāpņu telpu iekšējo apdari, kā arī atjaunot ārējās kāpnes un izveidot 

jaunu āra apgaismojumu. Ar projekta sasniegto rezultātu biedrības “Jelgava 28” dalībnieki ir 

ļoti apmierināti un  uzskata, ka ņemot vērā izaicinājumus ir sasnieguši projekta mērķus un 

uzlabojuši dzīves kvalitāti, nodrošinot estētisku un higiēnisku dzīves vidi visiem ēkas 

iedzīvotājiem un apmeklētājiem.  Rezultāts attiecībā uz ārējo durvju uzlabošanu ir labāks nekā 

gaidīts – durvis pilda gan savu funkciju, gan siltuma noturēšanu, gan estētiskā ziņā rada 

patīkamu iespaidu, ieejot ēkā. 

 

22. ŽOGAM BŪT 

Grupa “Čaklie strazdi” projektā darbojās ar mērķi pagarināt žogu, lai radītu pabeigtības sajūtu 

un estētiski uzlabotu Kuldīgas vidi. Projekta grupas dalībnieki visi dalību ņēma ļoti aktīvi, sākot 

darbus  ar  vietas atbrīvošanu no vecā  metāla sieta un vides pielāgošanu jaunajam žogam. 

Tika iebetonēti stabi, sazāģēti un nokrāsoti koka dēļi, pēc tam dēļi tika krāsoti un pieskrūvēti. 

Grupas dalībnieki vēlas izteikt atzinību un pateicību, ka Kuldīgas novada iedzīotājiem ir iespēja 

ņemt dalību šāda veida projektos un uzlabot savu, apkārtējo pilsētvidi – “Ir teiciens, kopā darot 

– mēs varam!”.  

 

23. Braucamās daļas vārtu atjaunošana Skrundas ielā 16 

“Skrundas ielas aktīvistu grupa” ar projekta finansējuma palīdzību atjaunoja blīvus, vertikālus 

braucamās daļas vārtus un žogu, kas pieguļ vārtiem. Ēka atrodas vecpilsētas teritorijā, tādēļ 

tika ievērtoti spēkā esošie noteikumi vecpilsētas teritorijā un vārti tika atjaunoti tādi, kādi tie 

bijuši – ar metāla stabiem, kaltām eņģēm. Atjaunotie vārti tagad ir estētiski skaisti, 

kompozicionāli iederas Kuldīgas vidē, kā arī ir droši lietotājiem un garāmgājējiem.  

  

24. Ieejas mazo vārtiņu un žoga posma renovācija 

Projekta grupas dalībnieki un viņu ģimenes locekļi aktīvi iesaistījās projekta realizācijā, 

sadarbojoties un koordinējot darbu norisi ar Skrundas ielas 16 nama aktīvistu grupu, lai 

realizētu savu projekta mērķi – atjaunot pagalma mazos vārtiņu un žoga posmu no tiem līdz 

nama fasādei. Projektu grupa izdevās realizēt apmēram 57% apmērā, jo piešķirtais 

finansējums netika piešķirts pilnā apjomā. Tas grupas dalībniekus nenobiedēja, bet tieši otrādi 

– motivēja iet uz nosprausto mērķi un atjaunot gājēju vārtiņus. Grupas dalībnieki darbus 

sadalīja pa posmiem. Dzelzs detaļu izgatavošanu veica piesaistīts speciālists, bet koka detaļu 

sagatavošanu, krāsošanu un uzstādīšanu veica 3 no grupas dalībniekiem. Atjaunotie vārtiņi 

iekļaujas kopainā un jau saņemts atzinīgs vērtējums no garāmgājējiem un viesiem.  



25. Žogs Ēdoles ielā 1 

Grupas ar nosaukumu “ĒDOLES IELA 1” projekta mērķis bija atjaunot žogu, lai Ēdoles ielas 1 

īpašums būtu skaistāks, būtu sakārtota vide mājas iedzīvotājiem. Visi dalībnieki no darba 

grupas varēja piedalīties darba veikšanā. Kopīgiem spēkiem tika nojaukts vecais žogs. Pēc tam 

tika sagatavotas bedres, kur tika iebetonēti stabi un pēc tam pieskrūvēti žogu paneļi. Rezultāts 

pašus grupas dalībniekus apmierina. Apkārt esošie kaimiņi un garāmgājēji priecājas un izsaka 

labus vārdus par jauno žogu. 

 

26. Žoga nomaiņa Ēdoles ielā nr. 2a 

“Mūsu iecerēto projekta mērķi sasniedzām pilnībā. Rezultāts iznāca labāks nekā pat bijām 

plānojuši” tā par projekta rezultātu saka paši grupas “Mēs savai ielai” dalībnieki. Projekta 

mērķa sasniegšanā piedalījās visas grupas dalībnieki. Kopīgi tika nojaukts vecais žogs, iepirkti 

nepieciešamie materiāli un uzbūvēts jauns žogs. Liels prieks par to, ka iecerētais projekts tika 

pilnībā īstenots, neskatoties uz to, ka līdzekļi projekta īstenošanai tika piešķirti uz pusi mazāk. 

Paši grupas dalībnieki, garāmgājēji un kaimiņi ļoti priecājās par jauno žogu. 

 

27. Iebrauktuves un stāvlaukuma sakārtošanai Ventspils ielā 12 

Sabojāts ceļa segums pie ieejas ēkā, krājas mitrums un veidojas dubļi. Vizuāli nepievilcīgs skats 

un arī apgrūtināta ieiešana ēkā pa sānu ieeju – iemesli, kādēļ grupa “Savējie savējiem” nolēma 

rakstīt projektu konkursam un saviem spēkiem uzlabot apkārtējo vidi. Projektu izdevās īstenot 

atbilstoši plānotajam. Papildus grupai radās iespēja pārvietot atkritumu tvertnes, t.sk. 

šķirojamiem atkritumiem, no ēkas sienas uz stāvlaukuma malu, izveidot nožogojumu. Līdz ar 

to tvertnes nav pamanāmas no apmeklētāju puses. Mājas fasāde izskatās pievilcīgāka un 

vizuālās pārmaiņas ievēro arī apmeklētāji. 

 

28. Logu rāmju atjaunošana Piltenes ielā 25a, Kuldīgā 

Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” kā projekta mērķi bija uzstādījuši ēkas Piltenes 

ielā 25a vizuālā un tehniskā stāvokļa uzlabošanu, atjaunojot ēkas esošos logus. Kā saka paši 

dalībnieki – projektu no sākotnēji plānotā izdevās īstenot tikai daļēji, jo procesa laikā nācās 

mainīt materiālus. Saskārāmies ar dažādām problēmām, kas lika domāt radoši un meklēt citus 

veidus, kā sasniegt projektā uzstādītos mērķus. Darba grupa savā starpā spēja operatīvi 

sadarboties, darbu veikšana norisinājās raiti un bez lieliem sarežģījumiem. Grupa min, ka 

sasniegtais rezultāts ir labāks nekā sākotnēji tikai plānots, taču padarītais liek apzināties 

aizvien vairāk esošās ēkas problēmas un jautājumus, kas vēl jārisina.  

 

29. VPDK "Bandava" karoga atjaunošana 

Projekts īstenojies par 100 %, kā sākotnēji plānots – ir tapis jauns skaists karogs deju kopai 

“Bandava”, ar ko prezentēt savu kolektīvu publiskos pasākumos. Projekta darbīgā fāze sākās 

ar karoga skices radīšanu. Vēlāk dalībniekiem notika mācības uz stilizētajām mazajām stellēm 



jeb “rāmīšiem”, kur tika apgūti gobelēna aušanas tehnikas pamati. Pēc sekmīgas aušanas 

pamata tehnikas apguves turpmākajā procesā dalībnieki uz austuvi devās sev un audējas 

meistarei piemērotā laikā un patstāvīgi ar mākslinieces atbalstu kopīgi auda karogu. Kopumā 

sasniegtais rezultāts ir tāds, kā bija iecerēts, ja neskaita nelielo atkāpi par karoga zīmējuma 

izmaiņām, taču kā jebkurš mākslas darbs, arī karogs tapa radoši darbojoties bez stingriem 

priekšrakstiem un rezultāts priecē gan pašus dejotājus, gan tuvākos līdzcilvēkus, kas jau 

paguvuši skatīt jauno karogu.  

 

 

30. Ēvelsolu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju kabinetam VPKV 

Grupas projekta mērķis bija izgatavot 5 daudzfunkcionālus ēvelsolus uz kuriem veikt 

kokapstrādes procesus VPKV mājturības un tehnoloģijas kabinetā. Galvenie ieguvēji šī 

projekta īstenošanas rezultātā ir VPKV skolēni, kas pēc darbu pilnīgas pabeigšanas ieguvuši 5 

jaunus ēvelsolus mājturības un tehnoloģiju kabinetā. Lai arī mazākā apjomā, kā plānots, tomēr 

skolēni iespēju robežās iesaistījās projekta realizācijas procesā, tādējādi sekmējot jauniešu 

piederību savai skolai, savai pilsētai, veidojot viņos apziņu nepostīt citu radīto ne savā skolā, 

ne pilsētā, ne citur. 

 

31. Mājas "Liepziedi" Padurē 2.kāputelpas labiekārtošana un energoefektivitātes 

uzlabošana 

Sasniegtais rezultāts ir tāds kādu bijām iedomājušies. Interesējās cilvēki arī no citurienes, 

jautājot vai durvis mainījām par pašu finansēm uz ko nācās projekta koordinātoram stāstīt 

par konkursu “Darīsim paši” un tā lieliskām iespējām – tā par projekta gala rezultātu saka 

grupa “Mājas “Liepziedi” Padurē 2.kāpņutelpas iedzīvotāji”. Grupas projekta mērķis bija 

labiekārtot un radīt energoefektīvāku vidi kāpņu telpas iedzīvotājiem. Viss noritēja pēc 

plāna, kaimiņi bija motivēti, kā arī iepriecināti par to, ka beidzot kāpņu telpa tiek sakārtota. 

 

32. PII "Cīrulītis" rotaļu laukuma labiekārtošana Deksnē 

Projekta ietvaros izdevās īstenot grupas sākotnējo mērķi – labiekārtot rotaļu laukuma 

teritoriju, atjaunojot novecojošos rotaļu elementus un papildinot ar jauniem elementiem. Visi 

dalībnieki projekta īstenošanā ieguldīja savu darba roku spēku – paši zāģēja, slīpēja, skrūvēja, 

nagloja, tīrīja, krāsoja, lai labiekārtotu rotaļu laukumiņu! Ikkatram, kurš vēlējās iesaistīties 

projektā, bija kur ieguldīt savu laiku un darbaspēku, tāpēc projekta īstenošana 100% atbilda 

principam “Darīsim paši”! Projekta īstenošanu īpaši sekmēja vecāku entuziasms un 

neplānotais atbalsts no uzņēmuma SIA “Laimdotas”, kas uzdāvināja kokmateriālus, tādējādi 

grupa varēja atļauties izdarīt vēl vairāk, kā sākotnēji bija plānots.  

 

33. Mūsu Ēdolei 

“Projektu esam īstenojuši un esam gandarīti par kvalitatīvo darbu” – tā par projektu saka paši 

grupas “SUPO Ēdolē” dalībnieki, kuriem rūp, kādā vidē dzīvojam un attīstāmies, tādēļ arī 



grupas dalībnieki nolēma startēt konkursā “Darīsim paši”. Kopumā projektā tika izveidoti divi 

soli, kur galā pievienotas 2 puķu kastes un viena atkritumu urna. Dalībnieki saņēmuši uzslavas 

no Ēdoles iedzīvotājiem, kā arī uzmundrinošus komentārus no portālā Facebook ievietotās 

ziņas par padarīto darbu. Darbs ir ieguldīts liels un rezultāts ir ilgtermiņa ieguldījums nākotnē.  

34. Silta jauka istabiņa 

Grupa “Mēs un viņš” projektā iegādājās jaunu apkures krāsniņu un uzstādīja to baznīcas 

ģērbkambarī vecās demontētās krāsns vietā. Tika iegādāts un uzstādīts jauns dūmvads, 

pieaicināts skursteņslauķis, kurš veica skursteņa tīrīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu. 

Projekta īstenošanā iesaistījās gan grupas dalībnieki, gan arī Ēdoles iedzīvotāji, kuri palīdzēja 

transportēt jauno krāsniņu, kā arī palīdzēja ar vecās krāsns izvešanu. Ar padarīto paši grupas 

dalībnieki ir apmierināti. Kad draudze pulcēsies baznīcā, jaunā apkures ierīce droši un efektīvi 

apsildīs telpu. Par rezultātiem priecājas arī pārējie draudzes locekļi. Paldies konkursa 

rīkotājiem par atbalstu, kas rada iespēju realizēt mūsu ieceres savas dzīves telpas uzlabošanai.  

35. Suitu kultūrtelpas robežzīmes atjaunošana 

Projekta mērķis bija atjaunot Suitu kultūrtelpas robežzīmi, lai informētu caurbraucējus, 

piesaistītu tūristus un ļautu vietējiem iedzīvotājiem lepoties ar piederību suitu kultūrtelpai. 

Projektā tika demontētas zīmes bojātās detaļas, atjaunoti uzraksti, atjaunoti jumtiņi un 

krāsojums, kā arī portālā Facebook informēta sabiedrība par paveikto. Kopumā tika saņemti 

daudzi atzinīgi vārdi no Alsungas pagasta iedzīvotājiem par zīmes atjaunošanu un tās kopīgo 

izskatu. Cilvēkiem patīk, ka zīme tagad ir kā vienojošs ansamblis, spilgta un labi pamanāma.  

36. Alsungas Amatu mājas pagalma labiekārtošana 

Biedrība Etniskās kultūras centrs “Suiti” projektu īstenoja kā iecerēts - tika veikts pasūtījums 

pie galdnieka, pasūtīts velo turētājs un Depo veikalā iegādāta atkritumu tvertne. Biedrības 

EKC “Suiti” biedri veica pagalmu uzkopšanu. Savukārt Alsungas pagasta darbinieki palīdzēja 

ar betonu kluču novākšanu un velo turētāju uzstādīšanu. Pirms projekta realizēšanas 

pagalms bija nesakopts, betona atkritumu tvertne bija nokalpojusi un ir nepievilcīga, kā arī 

nebija iespējams novietot velosipēdu un izvietot aktuālo informāciju par biedrību 

organizētiem pasākumiem. Projekta rezultāts atbilst iecerētajam, taču kā vienīgo trūkumu 

biedrība min dalībnieku pasivitāti pagalma uzkopšanā.  

 

37. Jauniešu diena Alsungā 2022 

Biedrības “Liepu ielas radošais kvartāls” projekta mērķis bija veicināt kultūrvides un sporta, 

attīstību, atpazīstamību, vienojot un uzlabojot savstarpējās jauniešu attiecības, kā arī veicināt 

sabiedrības līdzdarbošanos, motivēt jauniešus, radot pārliecību par saviem spēkiem un ļaut 

„Liepu ielas radošajam kvartālam” būt daļai no Kuldīgas novadā esošajiem pasākumiem, 

attīstot jaunrades un sabiedrības radošumu. Šis projekts nepieciešams bija jauniešiem, lai 

turpinātu organizēt jau par tradīciju kļuvušās Alsungas jauniešu dienas! Gaidītais rezultāts tika 

sasniegts! Atklāšanā piedalījās Alsungas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Kreičmane, kas 

veicināja Alsungas pagasta vadības iesaistīšanos Alsungas Jauniešu dienā un pastiprināja 

vietējo iedzīvotāju intereses vairāk. Pasākums ieguva lielāku popularizāciju nekā tika plānots. 

Ieradās viesi pat no Itālijas un Rumānijas. 



38. “SAVAI PILSĒTAI” 

Kuldīgas senioru skolas dalībnieki atjaunoja, klūgu kastes. No jauna izgatavoja un uzstādīja 

sēdelementus. Aktīvi iesaistoties biedrības biedriem, tika atlasīti un izvēlēti nepieciešamie 

augi, iegādātas sēklas un stādi un izveidots relaksācijas/garšaugu dārzs. Tika nodrošināta dārza 

uzturēšana, laistīšana un augu kopšana, zālāja pļaušana līdz pat sezonas noslēgumam. 

Kuldīgas novada senioriem, iesaistīšanās šajā projektā, deva iespēju dalīties ar savām 

zināšanām un pieredzi un tādējādi sajusties novērtētiem un vajadzīgiem. Garšaugu, 

ārstniecības dārzā notika arī izzinošas, uzzinošas lekcijas, profesionāļu vadībā. Dārzs kļuva arī 

par tūristu apskates objektu, kā viens no Rumbabuss tūristu galamērķiem. 

 

39. Ēdoles skolas pirmskolas kāpņu telpas remonts 

Projekta rezultātā ir izremontēta Ēdoles skolas pirmskolas grupu kāpņu telpa.  Lai telpas būtu 

gaišākas tām ir nomainīta elektroinstalācija, kā arī nomainīts un uzlikts papildus 

apgaismojums. Tā kā projekta izmaksas ir krietni lielākas kā projektu konkursā pieejamā 

summa, tad liels atbalsts bija no skolas labdariem un projekta sponsoriem, skolas darbiniekiem 

un bērnu vecākiem. Grupas “Ēdoles pirmsskolai” dalībnieki ir gandarīti par paveikto darbu. Ir 

sasniegts projekta mērķis  un izdevies paveikt vairāk, kā sākumā bija iecerēts.  

40. “Kaltiķu ciems, pastkastes labiekārtošana” 

Grupa “Kaltiķu ciema iedzīvotāji” projektā bija paredzējuši uzlabot funkcionālo un vizuālo 

izskatu pastkastīšu novietnei, atjaunot to. Lai gan sākotnēji ieplānotais vizuālais risinājums 

neīstenojās cenu sadārdzinājuma dēļ, grupas dalībnieki atrada veidu, kā īstenot mērķi un 

saviem spēkiem izveidoja kvalitatīvas un drošas pastkastītes ar labiekārtotu apkārtējo 

teritoriju. Iedzīvotāju prieks par rezultātu un kopējo darbu noslēdzās ar kopēju mielastu, jo 

labi darbi ir jāsvin!  

41.  “Nojume atpūtai un veļas žāvētava “Ciecere 9”” 

Projekta kopējais mērķis bija uzlabot iedzīvotāju socializēšanās iespējas, dzīves kvalitāti, 

sakopt mājas teritoriju un uzlabot apkārtnes vizuālo izskatu, izveidojot nojumi atpūtai un  veļas 

žāvētavu zem viena jumta. Iedzīvotāju grupa “Dzīvokļu īpašnieku biedrība Ciecere 9” mērķi ir 

sasniegusi un nostiprinājusi arī projekta kopējo mērķi - kopīgi strādājot veicinātas ciešākas, 

draudzīgākas, atbalstošākas un saprotošākas savstarpējās attiecības, novērtēts ikviens cilvēks, 

kas dzīvo līdzās. 
 

42. “Pastaigu un atpūtas parks "LABIRINTS" II” 

Grupas “Labirints” projekta mērķis veidot pastaigu un atpūtas parka “Labirints” turpinājumu 

ar nojumi pie galda, atpūtas vietu maziem bērniem, grāmatu skapi, kā arī uzstādīt logu un 

durvis ar ideju “Skats tagadnē un nākotnē!”. Mērķis tika sasniegts un bērniem tagad ir iespēja 

pavadīt savu brīvo laiku bērnu izveidotajā zonā - izveidots rotaļu vilciens, uzstādīts galds, kur 

spēlēt spēli “desas”, kā arī izveidota spēle “klasītes”, baudot dabas burvību, ir izvietoti divi 

rotaļu elementi – mājiņa un tunelis. Sliktos laika apstākļos, parka apmeklētājiem tagad ir 

iespēja turpināt atpūsties atpūtas zonā, jo ir izveidota aizsargsiena ar jumtu virs galda.  



43. Āra lasītavas izveide 

Grupas “Kopā varam” mērķis bija izveidot Vārmes pagastā mūsdienu prasībām atbilstošu un 

estētiski patīkamu vides objektu – āra lasītavu. Kopīgi darbojoties grupas biedriem kopā arī ar 

jauno paaudzi, no neapdzīvotas lapenes tapa āra lasītava. Lapenei tika uzlikts jauns jumts, 

nolīdzināts un nokrāsots grīdas segums, vienai no sienām uzlikta polikarbonāta loksnes, lai 

izvairītos no caurvēja, mazajiem lasītavas apmeklētājiem iegādātas āra dārza spēles. Pašu 

spēkiem lasītava tika iekārtota ar visu nepieciešamo – krēsliem, galdiem, plauktiem u.c. 

mēbelēm. Rezultāts ir satriecošs un priecē gan pašus darītājus, gan vietējos iedzīvotājus.  

 

 

 


