
Mazo projektu 2019 konkurss

’’Paaudze paaudzē!’’

Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes 
jauniešu iniciatīvas grupas 
projekts

NO SIRDS UZ SIRDI 



Dažādu paaudžu sadarbība mūsu draudzē  ir tradīcija,kopš gadiem, kad 
jaunieši vairākkārt piedalījās labdarības projektos ‘’Es nebaidos palīdzēt’’ .
Jaunieši apciemoja vecākās paaudzes cilvēkus mājās,palīdzot ar darbiņiem,
kādus jaunības spēkā paveikt nebija grūti. Tostarp, appļaut mauriņu 
pagalmā, izravēt puķu dobes. 
Radās ideja arī baznīcas teritorijā, esot kopā, paveikt ko līdzīgu - visu 
iepriecinājumam. Jau sen tika izauklēta doma,iekopt un labiekārtot 
baznīcas tā saucamo ‘’prezentatīvo’’ zonu. 
Sastādīt košumaugus, cienīgi iekārtot karoga vietu. 



1. Stiprināt jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku, dažādu paaudžu

sadarbību.

2. Sniegt jauniešiem iespēju aktīvi un radoši izpausties, apgūt sadarbības

prasmes.

3. Sniegt vecāka gadagājuma cilvēkiem iespēju justies vajadzīgiem un

noderīgiem,dot iespēju dalīties mūža pieredzē.

4. Apgūt jaunas un papildināt esošās zināšanas par dārzkopību.

5. Veikt 240 m2 lielas platības apzaļumošanu.

6. Sakopt,apzaļumot un nobruģēt valsts karoga apkārtni.

Tā radās projekta mērķis:
Dažādu paaudžu sadarbības veicināšana Gulbenes Evaņģēliski       
luteriskās draudzes teritorijas labiekārtošanas ietvaros.

Konkrēti uzdevumi:



Šo vietu ,skatam uz pilsētas 
pusi,jau sen gribējām apzaļumot.



Arī valsts karoga vieta bija 
pelnījusi krāšņāku apkārtni.



Tika izsludināta 
pirmā tikšanās.



Projekta realizācijā tika piesaistīti

sadarbības partneri:

✓ Ainavu arhitektes un daiļdārznieces- Inese Baumane un Antra Trusle –

teritorijas plānošana, konsultāciju veikšana un dalīšanās zināšanās

un pieredzē gan ar jauniešiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem.

✓ SIA “Sita Nature Park” – melnzemes nodrošināšana.

✓ Zemnieku saimniecība “Purmalas”- melnzemes nodrošināšana.

✓ SIA “ALIREM” – transporta pakalpojumu nodrošināšana.



Darbi sākās...



Plecu pie pleca-
lieli,mazi,veci,jauni...



Kopā darbojoties
trīs paaudzēm,
tika paveikts 
daudz.











Tika plānots iesaistīt arī papildspēkus-

draudzes vīrus.

Karoga teritorijas labiekārtošana bija 

darbietilpīgs process, kas jauniešiem un 

vecāka gadagājuma cilvēkiem nebija pa 

spēkam. 

Darbam tika piesaistīti draudzes vīrieši, kas 

noraka iecerētajā teritorijā zemes virskārtu.Tas 

nebija viegli,jo baznīca un tuvējā teritorija 

atrodas uz viduslaiku pilsmūru drupām.Zeme 

joprojām glabā pārsteigumus- milzīgus akmens 

bluķus.Augsnes kārtas praktiski nav.

Pietiekoša dziļumā augsne tomēr tika ielabota 

un nobruģēts laukums pie karoga masta. 

Paldies mūsu atsaucīgajiem vīriem!





Pēc krietni nostrādātas dienas visi bija 
pelnījuši tējas un kopīgu atpūtas -
sadraudzības brīdi,



Darāmā 
pietika arī 
otrajai 
talkai















Šī talkas diena sakrita ar 
mūsu Dievnama 176.jubileju.
Pēc darbiņiem to nosvinējām , 
baudot gardu kūku un kopīgi 
atceroties dažādus vēstures 
notikumus 





Talcinieki vienmēr tika 
nogādāti mājās



Projekta rezultātā 

tika veikti 

apzaļumošanas 

darbi, izveidoti 

koši apstādījumi 

un sakārtota vieta 

pie karoga masta.



Gulbenes Evaņģēliski luteriskās draudzes teritorija ir 

pieejama jebkuram Gulbenes novada iedzīvotājam, 

kā arī pilsētas viesiem.

Katra jauna projekta realizācija palīdz mums uzturēt šo 

vēsturisko vietu sakoptu, skaistu, gaumīgu, pieejamu 

ikvienam. 

No sirds rūpējoties par Dievnamu un tā apkārtni, 

mums ir iespēja radīt ko paliekošu, iepriecinošu katram, 

kurš atnāk uz Dievnamu kā ciemiņš,kā tūrists vai kā draugs.



Paldies par doto 
iespēju un -
uz tikšanos 
jaunos projektos!



Nāciet ciemos!


