
Biedrības ’’Sateka’’
mazo projektu konkursa 2019

„Paaudze paaudzē!”
ietvaros realizētais projekts Līgo 

pagastā

Iesniedzējs –
Līgo pagasta  jauniešu iniciatīvas grupa

’’Mēs savam pagastam!’’ 

Projekta nosaukums –
’’Saskati, iepazīsti un izmanto pagasta vērtības!’’



Projekta pieteicēju grupa sastāv no vietējiem
jauniešiem , kas aktīvi piedalās pagasta kultūras un
sabiedriskajā dzīvē. Ir ieinteresēti sava pagasta
teritorijas izzināšanā, sakopšanā un labiekārtošanā.
Regulāri piedalās sakopšanas darbos, kultūras
pasākumos un ir vērsti uz sadarbību un attīstību.
Labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, kas saistās ar
pagasta vēstures un teritorijas izzināšanu.

Projekta vadītāja – Kristīne Bekmane.



Projekta nepieciešamību noteica  jauniešu vēlme 
izzināt lokālo teritoriju,  kopīgi un lietderīgi pavadīt 

brīvo laiku, organizēt pasākumus un aktivitātes 
dažādām interešu grupām ar dažādām interesēm. 
Aktualizējot pagasta vēstures un vērtību nozīmību, 

jaunieši vēlējās  apkopot informāciju par 
nozīmīgiem dabas u.c. objektiem pagastā ( ozoli, 

piemiņas vietas) un aktualizēt sava pagasta 
iedzīvotāju vērtības, mācoties pašiem tās apgūt. 



Jauniešu iniciatīvas grupa savulaik, realizēja arī 
mazo projektu, uzstādot pagasta centrā tradīciju 
pasākumu norises un atpūtas vietu – lapeni, kurā 
regulāri notiek dažādās aktivitātes iedzīvotājiem. 

Projekta mērķis bija izzināt un apkopot informāciju 
par dabas objektiem, kā arī atlasīt svarīgākos 
vēsturiskos faktus par pagastu, sadarbojoties 

dažādu paaudžu iedzīvotājiem. 

Informācija kopīgi vasaras periodā  tika  atlasīta, 
apstrādāta un sagatavota izvietošanai uz 

informācijas stenda. 



Galvenie projekta pasākumi –

dabas objektu un iedzīvotāju apzināšana, darbs 
pie stenda dizaina, dažādu prasmju apgūšana 

pie vecās paaudzes iedzīvotājiem, popularizējot 
gūtās prasmes  kultūras pasākumos. 



Aktivitātes projekta ietvaros

• Projekta aktivitāšu ietvaros jūlija izskaņā un augusta sākumā notika  
arī Radošās dienas, kuru laikā devāmies  dabas izzinošā ekspedīcijā 
pa pagasta teritoriju. Tās laikā atklājām, ka pagasta teritorijā ir ozols, 
kura apkārtmērs sasniedzis 6,6 metrus. 

• Līgo pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar ornitologu un dabas 
pētnieku Elviju Kantānu ekspedīcijas dalībniekus iepazīstināja ar 
Līgo pagasta nozīmīgākajiem dabas objektiem.  Tie tika fotografēti, 
tika apkopota informācija gan par dabas objektiem, gan 
vēsturiskiem faktiem.

• Jaunieši, apciemojot vecāka gada gājuma iedzīvotājus, apguva 
pamatprasmes kokapstrādē, kulinārijā un siera siešanā. Iegūtās 
prasmes tika izmantotas arī stenda izgatavošanā.  

• Brīvprātīgi tika veikti stenda sagatavošanas darbi, foto apstrāde, 
dizaina izveide, kā arī dažādi citi tehnika rakstura darbi. 



Projekta realizācija devusi  iespēju iesaistīt 
dažādu paaudžu iedzīvotājus sava pagasta 
izzināšanā un popularizēšanā, kā arī ļāvusi 

papildināt atpūtas vietas teritoriju, uzstādot tajā 
informatīvo stendu. 



Dabas objektu apzināšana
Radošo dienu ietvaros



Dabas objektu apzināšana
Radošo dienu ietvaros





Prasmju apgūšana kokapstrādē, 
stenda gatavošana



Info stenda atklāšanas pasākums 



Info stends 



Paldies par uzmanību!


