VECĀS SKOLAS DĀRZA STĀSTS

Projekta idejas autori
Biedrība “Alūksnes novada izglītības attīstības centrs”, Alūksnes novada vidusskolas padome un
Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs
Projekta ideja
Alūksnes novada vidusskolas darbinieki, skolēni un vecāki jau 7 gadus cītīgi kopj skolai līdzās esošo
veco ābeļu dārzu. No piedrazotiem džungļiem šī vieta kļuvusi par iemīļotu mācību un atpūtas vietu
skolas saimei un satikšanās vietu apkārtnes iedzīvotājiem. Ar laiku skolas darbinieki, skolēni un viņu
vecāki vēlas izveidot skaistu un apdzīvotu atpūtas teritoriju - taku “Vecās skolas dārza stāsts”, šajā
reizē uzstādot vismaz 4 soliņus ar bruģētu pamatni.
Ko tas dos?
•
•
•
•

Skolas saime ieguvusi skaistu un ērtu vietu, kur rīkot mācību stundas, atpūtas pasākumus un
tikšanās, baudīt dabas daudzveidību.
Arī apkārtnes iedzīvotāji kļuvuši par vienu atpūtas un satikšanās vietu bagātāki.
Tiek sakopta pilsētas nomales teritorija pie Alūksnes novada vidusskolas.
Tā kā šo teritoriju izmanto iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ mājās, apkārtnes
sakopšana un labiekārtošana rada labvēlīgu iespaidu un rāda piemēru.

Finansējums
Projektam nepieciešami 1200 EUR, lai iekārtotu ugunskura vietas apkārtni, uzstādot 4 iebetonētus
soliņus ar bruģētu pamatni. Lielāku ziedojumu gadījumā tiks uzstādīti papildus soliņi, atdzīvinot
pārējo dārza teritoriju.
Par projekta idejas autoru
Biedrībā “Alūksnes novada izglītības attīstības centrs” 2017.gadā sākusi darboties jauna un enerģiska valde, kuri turpina biedrības
iesākto iedzīvotāju izglītošanas un vides sakārtošanas jomā. Alūksnes novada vidusskolas padomē darbojas skolas darbinieki un
skolēnu vecāki, kuri regulāri apspriež skolas iespējas vides un izglītības kvalitatīvā nodrošinājumā, sadarbība. Alūksnes novada
vidusskolas kolektīvs ir skolēni un skolas darbinieki, kuri ikdienā izmanto un arī uztur vidi ap skolu. Šai organizāciju trijotnei šis ir jau
otrais kopīgais projekts, un padomā ir vēl vairāki.

Projektu varat atbalstīt arī neklātienē!
Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: Ziedotāju aplis 2019, Vecās skolas dārza stāsts

PASĀKUMU APRĪKOJUMS
ZELTIŅU SABIEDRĪBAI
Projekta idejas autori
Zeltiņu jauniešu neformālā grupa, Zeltiņu draudze un biedrība “Sporta klubs Zeltiņi”
Projekta ideja
Apvienojoties trim Zeltiņu pagasta organizācijām, tapusi ideja par pasākumu aprīkojuma iegādi, lai Zeltiņu
sabiedrība varētu turpināt īstenot daudzveidīgos pasākumus gan bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem, gan
senioriem un visai ģimenei. Pagastā īsti vairs nav atrodams darba kārtībā esošs projektors, atsevišķiem
pasākumiem to aizņemoties no cita pagasta cilvēkiem. Projektora, ekrāna un skaļruņa iegāde pavērs plašas
iespējas Zeltiņu aktīvajiem iedzīvotājiem organizēt pasākumus, tikšanās, prezentācijas, nelauzot galvu, kur
šoreiz aizņemties aprīkojumu.

Ko tas dos?
•
•
•
•
•

Bērniem un jauniešiem Zeltiņos būtu iespēja rīkot filmu vakarus.
Erudīcijas spēles “Zelta prāti” norisei būs nodrošināta sava aparatūra un tā nebūtu jāaizņemas.
Draudzes pasākumos (svētdienas skolā, Tezē, baznīcas dienās) Zeltiņu baznīcā būs iespēja izmantot
projektoru pilnvērtīgai apmācību un pasākumu norisei.
Zeltiņos būs iespēja rīkot lekcijas, uzaicinot dažādus lektorus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Nometņu dalībniekiem būs pieejama aparatūra, līdz ar to nometņu organizatoriem tā nebūs jāņem
līdzi.

Finansējums
Projektam nepieciešami 1000 EUR, lai iegādātos projektoru, ekrānu un skaļruni pasākumu
organizēšanai.
Par projekta idejas autoru
Zeltiņu jauniešu neformālā grupa jau otro gadu veiksmīgi ir novadījuši erudīcijas spēli “Zelta prāti”, ir izdevies atjaunot sen aizmirstās
tradīcijas – sniega dienu, senioru apciemošanu Ziemassvētkos. Kā nākamo Jaunieši vēlētos rīkot filmu vakarus. Zeltiņu evaņģēliski
luteriskā baznīca celta 1826. gadā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, draudzes pasākumos sanāk cilvēki no apkārtējiem
pagastiem, novadiem reizi divās nedēļās. Papildus draudze organizē Svētdienas skolu, baznicas dienas un citus pasākumus. “Sporta
klubs Zeltiņi” turpina vairāk kā 50 gadus seno tradīciju par sporta svētku rīkošanu Zeltiņos. Šogad jau septīto reizi biedrība organizē
skriešanas seriālu “Mizojam, ka prieks”, ko iemīļojuši ļaudis no visas apkārtnes.

Projektu varat atbalstīt arī neklātienē!
Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: Ziedotāju aplis 2019, Zeltiņi

VĪTOLA LAIPA PĀR VAIDAVAS UPI
Projekta idejas autors
Apes iedzīvotāju neformālā grupa “Lielie mazajiem”
Projekta ideja
Kādreiz šķērsot Vaidavas upi un aizstaigāt līdz dižvītolam varēja pāri “Ievu laipai”. Nu jau vairākus
gadus tās vairs nav un, lai nokļūtu līdz vītolam ir jāmēro samērā garš apkārtceļš, kuru parasti veic ar
kādu transportlīdzekli. Projekta ideja ir Vaidavas takas starpposmā uzstādīt gājējiem domātu “Vītola
laipu”, lai ikviens, šķērsojot upi un bagātīgo palienu pļavu otrpus krastam, varētu sastapties ar
“Dzenīšu dižvītolu”, kā arī aizstaigāt līdz piekalnē redzamajai Arvīda Levana vārdā nosauktajai Apes
mototrasei, kurai ir izteikti dabīgs reljefs un, kurā ik gadu noris Latvijā vecākā un tradīcijām bagātākā
kausa izcīņa motokrosā.
Ko tas dos?
•
•
•
•

Iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs ērti nokļūt pie 140 gadus vecā Baltijā dižākā Dzenīšu dižvītola
un Arvīda Levana mototrasē, neizmantojot transporta līdzekļus.
Būs attīstīta iecienītā Vaidavas dabas taka ar jaunu un funkcionālu objektu, kas ļaus ērtāk
pārvietoties un upi pētīt no vairākām pusēm.
Laipa atvieglos tradicionālo bērnu vasaras nometņu, kur pulcējas vairāk nekā 60 dalībnieku,
organizēšanu.
Laipa paver iespēju plānot arvien jaunus ikgadējā riteņbraukšanas maratona maršrutus.

Finansējums
Projektam nepieciešami 1500 EUR, lai iegādātos gājēju trošu tilta konstrukciju. Kopā ar uzstādīšanu
šim projektam nepieciešami 3300 EUR, kas tiek piesaistīti, organizējot vēl citas līdzekļu vākšanas
aktivitātes.
Par projekta idejas autoru
Apes iedzīvotāju neformālā grupa “Lielie mazajiem” apņēmušies priecāties par Latvijas dabu katru dienu, uzturēt kārtībā savas mājas
apkārtni - par godu Latvijai - zaļākajai valstij pasaulē, nerimstoši radīt ko jaunu, saistošu, ārpus apnikušā un ierastā. Grupa regulāri
piesaista finansējumu gan bērnu rotaļu laukuma, gan citu sabiedrisku vietu labiekārtošanai Apes pilsētā.

Projektu varat atbalstīt arī neklātienē!
Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”
Reģ. Nr. 40008090271
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV96UNLA0050019750651
Mērķis: Ziedotāju aplis, Vītola laipa pār Vaidavas upi

