
Biedrības «Kamene» un Viesatu pagasta 

bibliotēkas iniciatīvas vietējās teritorijas 

attīstībā 

Divu dienu apmācību seminārs pašvaldību un plānošanas reģionu 

speciālistiem
“Par pašvaldību sadarbības jautājumiem un vietējo kopienu iniciatīvu lomu 

teritorijas attīstībā”

Jaunpils, Jaunpils novads
12.-13.septembris, 2013.gads



Biedrība Kamene

2004.gada oktobris- Viesatās  tiek 
izveidots interešu klubs
2004.gada novembris- tiek izsludināts 
konkurss par interešu kluba 
nosaukumu
2004.gada decembris- tiek aicināti 
iedzīvotāji darboties interešu klubā



Biedrība Kamene
2005.gada janvāris- tiek izvērtēti nosaukumi
2005.gada februāris –notiek nodarbība par tēmu 
Valentīndiena
2005.gada marts –notiek nodarbība par tēmu 
psiholoģija 
2005.gada aprīlis-notiek nodarbība par tēmu 
Lieldienas

2005.gada maijs – notiek nodarbība par tēmu
aktieri
2005.gada oktobris- notiek nodarbība par tēmu 
Kameņu kolekcijas veidošana
2005.gada novembris, decembris-notiek 
nodarbība par Ziemassvētku tēmu



Kameņu nodarbība par tēmu 
Aktieri



Top Kameņu kolekcija



Kameņu relikvijas



Biedrība Kamene

2006.gada janvāris- Jaungada eglīte 
2006.gada februāris-nodarbība «Spēles 
prāta rosmei»
2006.gada marts, aprīlis- nodarbība» Mūsu 
vaļasprieki un hobiji»
2006.gada ,maijs- nodarbība «Stikla 
apgleznošana»
2006.gada oktobris- Nodarbība «Mums 
tuvā mūzika un dziesmas»
2006.gada novembris- nodarbība 
«Mārtiņdienas tradīcijas»
2006.gada decembris-nodarbība par 
Ziemassvētkiem



Biedrība Kamene

2007.gada janvāris- Jaungada eglītes svinēšana
2007.gada februāris- Nodarbība par aktieriem 
Kārli Sebri, Viju Artmani, Gunāru cilinski
2007.gada marts-Nodarbība «Kulinārijas brīnumi»
2007.gada aprīlis-Nodarbība par aktieriem Veltu 
Līni, Eduardu Pāvulu, Antru Liedskalniņu.
2007.gada maijs- ekskursija uz Jaunpili pie Zentas 
Plezeres , tulpju un narcišu kolekcijas apskate un 
iepazīšanās ar biedrības “Dzīpars”darbu.
2007.gada oktobris- nodarbība «Manas receptes 
ziemai»
2007.gada novembris-nodarbība» Latviskās 
tradīcijas»
2007.gada decembris- nodarbība par Kameņu 
kolekciju



Biedrība Kamene

2008.gada 28.janvāris –oficiāli tiek 
nodibināta biedrība “Kamene”.
Biedrības darbības mērķis: ilgspējīgas 
attīstības veicināšana un atbalstīšana 
pagastā



Biedrība Kamene

2008.gada februāris-kursu “Grāmatvedības 
pamati nevalstiskajām organizācijām’un 
kursu “Projektu vadība”apmeklēšana( Vita 
,Sandra)
2008.gada marts- nodarbība «Manas 
relikvijas»
2008.gada aprīlis –nodarbība « Cepures"
2008.gada maijs- ekskursijā pie Talsu 
biedrībām
2008.gada augusts-Ziedu izstādes 
organizēšana



Biedrība Kamene

2008.gada septembris-ekskursija uz Rundāli
2008.gada oktobris-ekskursija uz Zantes krīzes 
centru, Zantes kurzemes cietokšņa kara muzeju
2008.gada oktobris –Kameņu kolekcija 
aplūkojama  Jaunpils muzejā konkursa 
«Sakoptākā sēta” noslēguma pasākumā 
2008.gada oktobris – tiek realizēts projekts “Laivas 
upē”,( Darām paši)
2008.gada novembris- nodarbība  
«Nummeroloģija»
2008gada decembris-nodarbība «Adventes 
vainaga un svecīšu darināšanu»



Biedrība Kamene

2009.gada janvāris-Jaunā gada eglītes 
svinēšana
2009.gada februāris- nodarbība «Latviskās 
tradīcijas-Sveču diena»
2009.gada marts- biedrības gada pārskata 
sagatavošana
2009.gada marts- nodarbība kopā ar Aldu 
Štolceri( par viņas saulespuķu kolekciju)
2009.gada marts-nodarbība «Mana 
pankūku recepte»
2009.gada aprīlis- Valpurģu nakts Birzītē



Biedrība Kamene

2009.gada jūlijs-ekskursija uz Saldus 
rajonu 
2009.gada augusts –pirmie soļi projektu 
virzienā ( frizētavas projekts)
2009.gada septembris uz Bulduriem
2009.gada oktobris –Piedalīšanās 
Pozitīvās pieredzes skolā Jaunpilī
2009.gada novembris- nodarbība kopā ar 
Dzintru Missu( Kā sevi pasaudzēt)
2009.gada decembris- Tiek organizēta 
Adventes vainagu izstāde



Biedrība Kamene

2010.gada janvāris- nodarbība «Puķu darināšana no filca’
2010.gada februāris – nodarbība «Šalles darināšana uz 
grābekļa», jaunumi kosmētikā 
2010.gada marts-nodarbība «Konfekšu pušķu darināšana»
2010.gada aprīlis-nodarbība « Novadpētniecības istabas 
izveidošana»
2010.gada aprīlis –biedrība iesaistās pārtikas paku dalīšanā
2010.gada maijs-nodarbība «Lakata darināšana uz 
grābekļa»
2010.gada jūnijs-darbs pie projekta “Telpas iekārtošana 
dažādu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iedzīvotājiem»
2010.gada jūlijs- Lilliju izstādes organizēšana
2010.gada septembris- Novadpētniecības istabas 
pieņemšana
2010.gada oktobris- nodarbība «Jaunumi rokdarbos’
2010.gada novembris-nodarbība «Ziedu gatavošana no zīda’



Biedrība “Kamene”

2011.gads janvāris-nodarbība »Kreļļu darināšanā 
no plastikas»
2011.gada februāris- nodarbība «Puķu 
tamborēšanā»
2011.gada februāris-nodarbība « Lazaņjas 
pagatavošana"
2011.gada marts-tiek strādāts pie projekta „Telpas 
iekārtošana sabiedrisko aktivitāšu veikšanai 
pagastā»



Biedrība “Kamene”

2011.gada marts-nodarbība « Viesatu pagasta  
novadnieki»
2011.gada aprīlis-Pārtikas paku dalīšana
2011.gada maijs - Kursu apmeklēšana biedrībā 
«Rats»
2011.gada jūnijs-projekts „Puķu dobes 
izveidošana Viesatu pagastā „.( Darām paši)
2011.gada septembris- biedrības darbības 
prezentācija Viesatu kultūras namā



Biedrība “Kamene”.

2012.gada janvāris-Budžeta un plānošanas kursu 
apmeklēšana Jaunpils biedrībā  ‘RATS”
2012.gada februāris-nodarbība» Groziņu veidošana» 
2012.gada marts-nodarbība «Kulinārijas brīnumi’
2012.gada aprīlis- nodarbība «Lieldienu dekoru veidošana»
2012.gada aprīlis- pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu 
kopā ar Jaunpils biedrībām ( Piedalās Biruta Šteina).
2012.gada aprīls- Piedalīšanās Jaunpils novada domes 
projektā “Darām paši” ar projektu “Interesanti cilvēki TEPAT 
mums līdzās”.



Biedrība “Kamene”

2012.gada jūlijs – Tikšanās ar psiholoģi Dainu Reinfeldi 
(Darām paši) 
2012.gada augusts- Piedalīšanās Jaunpils novada  Dārza 
svētkos, arī Birzītes pušķošana
2012.gads-augusts- Itāļu un lietuviešu delegācijas 
uzņemšana Viesatās
2012.gada augusts –tikšanās ar mūziķi Anitu Stikāni un 
dzejnieci Sarmu Upesleju ( Darām paši)
2012.gada septembris- ciemiņi no Mārupes pašvaldības 
iepazīstas arī ar biedrības darbu
2012.gada oktobris- tikšanās ar numeroloģi Ingunu Balgalvi  
(Darām paši)
2012.gada novembris- nodarbība par tēmu « Kartupeļi» 
(kulinārijā, audzēšanas tehnoloģijas)



‘Biedrība “Kamene”uzņem 
viesus



Ilze ar pašas izšūto Kameņu 
karogu



Izstāde « Interesanti cilvēki»



Izstāde “Ievērojami Jaunpils 
novada cilvēki”.



Rīgas plānošanas reģiona 
pārstāvji Viesatās Birzītē



Biedrība Kamene

2013.gada janvāris-Jaungada eglītes 
pasākums
2013.gada februāris- Biedrības Gada 
sapulce
2013.gada marts-Piedalīšanās Jaunpils 
novada iedzīvotāju forumā

2013.gada aprīlis-nodarbība « Lieldienu 
tradīcijas»
2013.gada maijs-sezonas noslēguma 
pasākums par tēmu «Taureņi»



Nodarbība par tēmu Taureņi



Dārza svētkos



Viesatu pagasta bibliotēkas 
aktivitātes

Droša interneta nedēļa
E-prasmju nedēļa
Radošā nedēļa Radi
Radošās nodarbības ģimenēm
Piekšā lasīšanas stundas bērniem
Fotostāstu veidošana
Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji
Pasākumi, izstādes……



Fotogrāfijas ( Fotovoice) 
stiprina ģimeni un aktivizē 
sabiedrību

Fotostāstu veidošana par 
tēmu Aktualitātes Viesatu 

pagastā



Uz iedzīvotāju līdzdalību orientētas darbība
Dalībnieki fotogrāfē un  izsaka viedokli par 
nofotografēto savā pašvaldībā

Fotogrāfijām pievienoti stāsti, kuri 
apspriesti kopīgā diskusijā

Fotovoice



Organizēt dažādu paaudžu cilvēkiem
(ģimenēm) radošās nodarbības

Attīstīt brīvprātīgo kustību, veidojot
bibliotekāru palīgus nodarbību vadīšanai 
pēc projekta noslēguma
Nodot projekta pieredzi citiem   
bibliotekāriem

Projekta mērķi



Mērķgrupa - ģimenes ar dažādu 
paaudžu cilvēkiem
Mērķgrupa - publisko bibliotēku  
bibliotekāri
Netiešā mērķauditorija - vietējā 
sabiedrība un pašvaldība

Projekta mērķgrupas



Novada mājaslapā, vietējā laikrakstā
Informācija nodota vietējam radio un TV
Izvietotas afišas
Personiski uzrunātas nevalstiskās 
organizācijas sanāksmēs 
Aktīvākajām ģimenēm izsūtīti ielūgumi

Informācijas izplatīšana 
mērķgrupām



Pašvaldība - projektā piedalījās  kā 
netiešs  līdzfinansētājs
Nevalstiskās organizācijas un interešu 

grupas – izplatīja mutiski informāciju par
aktivitātēm
Vietējās izglītības un kultūras iestādes –
atvēlēja telpas  izstādes iekārtošanai

Projekta partneri



Bibliotēkā var izdrukāt fotogrāfijas ar 
fotoprinteri.
Fotogrāfijas ir kā dokumentālas liecības, 
kurās atspoguļojas pagasta aktualitātes
Projekta dalībniekiem bija iespēja sevi 
radoši apliecināt un veicināt prasmes un 
iemaņas un interesanti pavadīt brīvo laiku.

Projekta rezultātā……



Projektors ar ekrānu, portatīvais 
dators, fotoaparāts, fotoprinteris
Citas izmaksas-kancelejas 
preces,fotorāmīši, izstādes 
iekārtošana

Projekta budžets



Bibliotēkā organizētas radošās nodarbības par tēmu
“Aktualitātes manā pagastā “.

Pakalpojums fokusējās uz ģimeni.
Iedzīvotāji apguva prasmes fotografēšanā, fotografējot un 
fiksējot stāstu par tēmu.
Fotogrāfijas apspriestas diskusijās ar pašvaldības 
darbiniekiem. 
Aktīvākie dalībnieki sagatavoti par bibliotekāru palīgiem-
brīvprātīgajiem.

Projekta kopsavilkums



Informācijas stenda izveidošana
Iespēja jauniešiem pavadīt savu brīvo laiku 
saturīgi
Sakārtoti ceļi 
Atpūtas vietās soliņi pie upes
Tautastērpu iegāde
Dievkalna atjaunošana
Taciņas labiekārtošana 

Aktualitātes:



Izstāde Viesatu kultūras namā



Anta Rasa stāsta par aktuālo 
jauniešiem brīvā laika pavadīšanā



Ina Jurēvica stāsta par Dievkalnu



Fotoizstādes atklāšana



Izstādes apmeklētāji



Paldies par uzmanību! 

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā” 
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23)

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību

un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar

Sabiedrības integrācijas fondu.


