
APMĀCĪBU SEMINĀRS—LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS TERITORIJAS  

ATTĪSTĪBĀ LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBAS TERITORIJĀ.  

Ilgums: 2 dienas  

Dalībnieku skaits: no 10—16  

Novadi:  Durbes (Durbes pilsēta, Durbes pagasts), Grobiņas ( Grobiņas pilsēta, Grobiņas, 

Medzes pagasti), Pāvilostas (Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts) , Aizputes (Aizputes pilsēta, 

Cīravas, Kazdangas pagasti). 

1.diena:  Durbes novads.  

Seminārs: „Durbes ezera apsaimniekošana. Sabiedriskās vides pār-

valdes „Durbe” sadarbība ar pašvaldību”.  

Biedrība „Sabiedriskā vides pārvalde DURBE”, kas darbojas jau no 

1998.gada sadarbībā ar vietējo pašvaldību apsaimnieko Durbes ezeru. Tā ir īstenojusi vairā-

kus projektus, kas veicina tūrisma attīstību pie Durbes ezera, ekoloģiskā stāvokļa uzlaboša-

nu, zivju mazuļu atjaunošanu. Biedrība ieviesusi ezerā licencēto makšķerēšanu, organizē 

ezera uzraudzību un citas aktivitātes. Ir īstenoti  trīs projekti:  

Publisko piekļuves vietu labiekārtošana un tūrisma attīstības veicinā-

šana pie Durbes ezera. 

Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa uzla-

bošana. 

Informatīvi izglītojošas ekspozīcijas izveide par Durbes ezeru. 

Arī pašvaldība ir īstenojusi četrus projektus pie Durbes ezera, 
sakārtojot ceļa infrastruktūru un stāvlaukumus ezera piekrastē. 

 

Seminārs: „Uzņēmējdarbības attīstība no mājražotāja uz SIA „EVI&JO”.  

Ar preču zīmi «Durbes veltes» tiek ražoti  augļu, ogu,  dārzeņu konservi un 

mājas vīni, kas top mazā ražotnē Durbē. Ražotājs SIA „EVI&JO” ir Latvijas 

pārtikas uzņēmums, kas savu ražošanu balsta uz klasiskām vērtībām un 

tradicionālām produktu pagatavošanas metodēm, kurās netiek izmanto-

tas gandrīz nekādas e-vielas. Vienīgās e-vielas, kuras pielietojam dārzeņu 

konservu  gatavošanā ir etiķis un citronskābe, kā arī dažiem ievārījumiem 

tiek pievienots pektīns.  

 



Seminārs: „Jauniešu aktīva iesaistīšanās dzīves kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem un tūrisma virzība 

Grobiņas novadā”.  

Tūrisma klubu dibināja 18 jaunieši 2002. gada 6. augustā kā sabiedrisko 

organizāciju.  

Kā vienu no iespaidīgākajiem piedzīvoju-

miem, tūrisma klubs piedāvā Jums  iespēju 

doties interesantā laivu braucienā ar Kuršu 

Vikingu liellaivu un iepazīt vareno Seeburgu 

un "Vikingu laika pieminekļus un vietas". Lai-

vu braucienā Jūs pavadīs interaktīvs audio gids un muzikālais pavadījums, kas 

ļaus izzināt Kuršu Vikingu leģendas un stāstus.  

Seminārs, diskusija: „Kazas siera pārstrāde mājas apstākļos”.  

Zemnieku saimniecībai „Baroni”  ir ~ 100 kazu liels 

ganāmpulks, no kura sniegtajām veltēm ražo pie-

nu, sieru, biezpienu un jogurtu. Interesenti var do-

ties ekskursijā, apskatīt dzīvniekus, degustēt un 

iegādāties bioloģiskā veidā ražotus veselīgus produktus.  LEADER projekta 

ietvaros tika veikta ēkas rekonstrukcija un iegādāts aprīkojums. Uzsāka ražot 

jaunu produktu—jogurtu.  

Praktiska projektu apskate Grobiņas pilsētā.  

„Aktīvās atpūtas zonas ierīkošana Grobiņas pilsētas ūdenskrātuves krastā” 

„Gājēju celiņa izveide un Grobiņas ūdenskrātuves krasta labiekārtošana” 

1.diena Grobiņas novads.  

Seminārs: „Aktīva dzīvesveida populari-

zēšana biedrībā „Jura Staļļi””  

LEADER projekta ietvaros biedrība īstenoja 

projektu un izveidoja „Gaisa atrakciju trasi 

„Spārnotais zirgs”.  "Spārnotā zirga trase", 

kura paredzēta pieaugušajiem. Trase vei-

dota 6-7 metru augstumā virs zemes, ko-

kos izvietoti 7 dažādi šķēršļi un divi nobraucieni pa trosēm. Šajā trasē drīkst do-

ties visi, kuru augums ir virs 150 cm. Katram piedzīvojumu meklētājam tiek iz-

sniegta drošības sistēma un ķivere, kā arī instruktors sniedz nepieciešamo apmācību, lai ikviens šo trasi 

varētu iziet bez starpgadījumiem. http://www.jurastalli.lv/lv.pakalpojumi_gaisa_tro%C5%A1u_atrakcijas 

 “Vienradža trase”, kura paredzēta bērniem, kuriem augums vai vecums vēl liedz doties lielajā trasē. Tra-

se veidota nelielā augstumā virs zemes, lai vecāki, nepieciešamības gadījumā varētu pavadīt un iedroši-

nāt savas atvases. Trases pēdējā posmā mazie piedzīvojumu meklētāji var atpūsties jaukā, no koka veido-

tā “Vienradža mājiņā”.  

http://www.grobinasvikingi.lv/#!vikingu-laika-pieminekli-vieta/c1te


Seminārs „Biedrību aktīva līdzdalība Pāvilostas novada attīstībā.”  

Vai Jums ir gadījies iet pa ielu un pēkšņi attapties pašā jūras krastā? Ja nē, tad Jums noteikti jābrauc uz 

Pāvilostu. 

Teic ka šajā mazajā piekrastes pilsētiņā, kas atrodas tieši pa vidu starp lepno Ventspili un vējaino Liepā-

ju , pilsētiņā kura vilina ar savu mieru un klusumu, arī ar atklāto jūru un vēju šalkām, esot visvairāk sau-

laino dienu gadā. Un tikai Pāvilostā ir tā, ka visas ielas sākas pie upes un ved uz jūru- kā asakas no zivs 

mugurkaula. 

Pāvilostas novadā visā plānošanas periodā gan pašvaldība, gan biedrības 

realizējušas pa 16 projektiem, savukārt uzņēmēji 5 projektus. Pāvilostas 

novadā ir izveidojušies laba sadarbība pašvaldībai ar biedrībām un uzņēmē-

jiem.  Projektu ietvaros biedrība „Serf klubs” 

tika pie jaunas mājas, kuru izveidoja pašvaldība 

projekta ietvaros, savukārt biedrība „Serf 

klubs” iegādājās inventāru jauniešu apmācībām.  

Biedrība „No idejas līdz attīstībai” ir dibi-

nāta 2009. gadā, pateicoties jauniešu līde-

ru un pašu jauniešu aktivitātēm, un inte-

resei darboties. Biedrības darbība līdz šim noritējusi gan vietējā, gan 

starptautiskā līmenī, rīkojot dažādus pasākumus Pāvilostas jaunie-

šiem, kā arī sadarbojoties ar citu valstu jauniešu organizācijām.  Pro-

jekta ietvaros izveidota jauniešu centrs un sadarbībā ar pašvaldību, 

tiek algots jaunatnes darba speciālists. 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka ir senākā-pirmā mūra ēka Pāvilostā, celta 1879.gadā kā loču mā-

ja. Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir viens no retajiem Baltijas jūras piekrastes muzejiem, kas veltīts 

zivsaimniecībai. Projekta ietvaros muzejam tika veikta jumta rekonstrukcija veco šīferi nomainot pret 

autentisku dakstiņa jumtu, atbilstoši Valsts kultūras un pieminekļu inspekcijas prasībām. 

Līdzās muzejam atrodas vecā Laivu māja, kas projekta rezultātā tika rekonstruēta un pielāgota liela gaba-

rīta zvejas eksponātu izvietošanai. 

SIA Āķagals projektu ietvaros izveidojis uz tradīcijām balstītu zivju kūpi-

nātavu.  

Jūsu ērtībām, atpūtai un labsajūtai darbojas un laipni aicina viesu nams 

„Āķagals".   

1.diena—Pāvilostas novads.  

Mājražotāja Agita Pētersone Pāvilostas novada, Sakas pagasta „Ievlejās” cep 

maizīti pēc vecmāmiņas  receptes uz klona. Pašu au-

dzēta labība. Produkts—ekoloģiski tīrs ar uguns 

enerģiju un cepējas mīlestību.  Piedāvā: rudzu sald-

skābo maizi, sēklu maizi, burkānu—kanēļa maizi, 

maizi ar žāvētiem augļiem un rupjmaizes desertu.  



2.diena Pāvilostas novads.  

Praktiska projektu apskate Pāvilostas  pilsētā.  

„Lauku uzņēmēju saražotās produkcijas realizācijai atbilstošas infrastruk-
tūras sakārtošana Pāvilostā” 

„Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināša-
na un popularizēšana Pāvilostas novadā” 

„Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas stadionā” 

„Upesmuižas estrādes rekonstrukcija” 

„Laivu ceļš Sakas upē” 

„Jahtu ostas servisa ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” 

2.diena Aizputes  novads.  

Seminārs „Piedāvājumi brīvā laika pavadīšanai Cīravas pagastā”  

Cīravas pagasta  iedzīvotāji ir aktīvi dažādu projektu realizēšanās. Kā 

viens no pirmajiem projektiem bija „ Brīvā laika pavadīšanas vietas pa-

plašināšana un papildināšana Cīravas pagasta „Gaismās”.  Blakus brīvā 

laika pavadīšanas vietai tika izveidota „Veselīgas atpūtas infrastruktūras 

izveide un teritorijas labiekārtošana Cīravā”.  Lai pilnveidotu un uzlabo-

tu aktīvās atpūtas iespējas, biedrība „Piparmētra” realizēja projektu „Makšķerēšanas un ūdenstūrisma 

attīstības veicināšana Cīravas pagastā”.  

Seminārs „Aizputes pilsēta—atbalsts jauniešu aktivitātēm un vietējā produkta popularizēšanai”  

NEXT ir organizācija, kuru 2006.gadā dibinājuši aktīvi, mērķtiecīgi un 

enerģiski cilvēki. Iemesls organizācijas radīšanai bija vēlme sniegt ie-

spēju ikvienam jaunietim būt par sabiedrības resursu.  Organizācija 

sniedz jauniešiem iespēju iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, 

jauniešu līdzdalības projektos un procesos, kuri veicina vietējās un na-

cionālās jaunatnes politikas attīstību. No pašiem darbības pirmsāku-

miem NEXT strādā, lai veicinātu dialogu un sadarbību starp jauniešiem 

un lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos. Biedrībai Aizputes pilsētā ir sava māja „Ideju māja”. LEADER pro-

jektu ietvaros jaunieši ir izveidojuši mediju laboratoriju, mūzikas studiju un tējas istabu. Pašreiz jauniešu 

mājai tiek veikta rekonstrukcija, tiek labiekārtots ēkas otrais stāvs.  

Biedrības "Kurzemes vietējie produkti" pagrabos ir iespējams nodegustēt dažādus augļu un ogu vīnus, kā 

arī  iepazīties ar reģiona mazo ražotāju tradicionāli gatavotajiem produk-

tiem. Ir iespējams piedalīties lekcijās un meistardarbnīcās par vīna gata-

vošanu, uzzinot par mūsu reģiona raksturīgajām augļu un ogu vī-



Seminārs „Biedrība „Kodols” - Kazdangas pagasta iedzīvotāju apvienība kopīgu projektu īstenošanā. ” 

Biedrība „Kodols” darbojas  Aizputes novada Kazdangas pagastā. 

2014.gadā Liepājas rajona partnerība biedrība sveica, kā aktīvāko visā 

Liepājas rajona partnerības teritorijā.  Biedrība īstenojusi vairākus LE-

ADER projektus, izveidojusi rotaļu laukumu pie  daudzdzīvokļu mājām, 

rekonstruējuši un aprīkojuši sadzīves 

pakalpojumu punktu. Kā vienu no bei-

dzamajiem projektiem, 2014.gadā iegā-

dājās mehāniskos peldlīdzekļus un velo-

sipēdus iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai.  

Aizputes novada domes, Kazdangas pagasta pārvalde projekta ietvaros 

izveidojuši tūrisma infrastruktūru ap Kazdangas centra Dzirnavu dīķa. 

Izveidotas riteņbraucēju takas, izliktas norādes, labiekārtotas atpūtas vietas.  

 

Pa ceļam uz Kazdangas pagastu, projektu apskate Aizputes pagastā. „Aktīvās 

atpūtas vietas izveidošana un aprīkošana pie Lažas ūdenskrātuves Aizputē”.   

Divu dienu programmas dalības maksa ir 83 EUR 1 cilvēkam. Abu dienu programmā ir iekļauti semināru 

— diskusiju izdevumi, objektu apskates izdevumi.  

Dalības maksā tiek iekļauta ēdināšana ( 2 dienas pusdienas, 1 vakariņas), naktsmītnes.  

Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināra norises vietai un tā norises laikā.  

Pirmās dienas semināra sākums vēlams plkst. 10.00.  

Kontaktinformācija:  

Liepājas rajona partnerība 

Inita Ate t. + 371 26595623  

inita.a@inbox.lv  


