
Aizputes novada Kazdangas pagasta biedrības “KODOLS” darbība 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2010. gadā: 

2010. gadā Kazdangā tika atklāts Saieta nams, kurā ierīkots Bērnu attīstības 

centrs. Jau 2011. gadā biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, 

ko vada spāniete Rakele Moreno, realizēja labdarības projektu „Bērnu centrs 

Kazdangā”. Rezultātā tika iegādātas galda spēles: tenisa galds, novusa galds, galda 

futbols un galda hokejs, kā arī mēbeles bērnu centram: 6 galdi un 36 krēsli. Projekta 

mērķis bija piedāvāt bērniem daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un 

uzlabot bērnu sociālos apstākļus, stiprināt bērnu draudzību un biedriskumu, 

sadarbības prasmes. Bērnu centrā 6 mēnešus strādāja brīvprātīgā jauniete Baiba Juska. 

Par viņas organizētajiem pasākumiem varam lasīt Aizputes novada avīzē. 

Biedrība „Kodols” sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, organizēja 

pensionāriem nodarbības projektā „ Palīdzot sev, palīdzu citiem,- kvalitatīvu dzīvi 

pensionāriem”. Projektu finansēja Sabiedrības Integrācijas fonds un Šveices 

konfederācija, kā arī Spānijas biedrība „Fundacion Promocion Social de la Cultura”. 

Projekta mērķis- pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu 

un prasmju apguve, kas nodrošina viņu iespēju integrēties dzīvē un palielina 

pašnoteikšanās spējas. Vecākās paaudzes apmācība notika 9 dažādās apmācības 

programmās. Projekts veicināja saskarsmes spēju, veselības uzlabošanos, veidojās 

sinerģija starp pensionāriem un vietējo sabiedrību. Uzlabojās informācijas tehnoloģiju 

prasmes. Aizputes novada vecākās paaudzes iedzīvotāji devās ekskursijā uz Liepāju, 

paši veidoja rokdarbu izstādes, piedalījās grāmatas atklāšanas svētkos, kā aŗī iepazina 

citu valstu kultūras, jo nodarbības veselībā un uztura zinībās vadīja docente no 

Spānijas Mar Garrido, savukārt eksotisko ēdienu pasaulē ievadīja restorānu tīkla 

TEX-Mex šefpavārs Havjers Garsija. Pasākumi notika Kazdangā, Rokaižu pansionātā 

un Cīravā, tā dodot iespēju iesaistīties arī pārējiem novada iedzīvotājiem. 

Biedrība „Kodols” realizēja Kazdangā projektu „Radīt, sev un citiem prieku 

darīt!” Tā Projekts guva atbalstu Latvijas Hipotēku un zemes bankas atbalstītajā 

programmā, un tā ietvaros Kazdangas pilī notiek dažādas radošās darbnīcas: papīra 

izgatavošana, ziepju vārīšana, filcēšana, zīda apgleznošana, sveču dekorēšana, rotu 

izgatavošana. Projekts devis iespēju maznodrošinātiem ļaudīm nākt kopā, radoši 

pavadīt brīvo laiku un apgūt dažādas prasmes. Ziemassvētku laikā pašu darinātos 

darbiņus dāvinās Rokaižu pansionāta iemītniekiem, tādējādi veicinot līdzcietību 

sabiedrībā. 

Biedrība „Kodols” iesaistījās NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu 

brīvprātīgajam darbam”, un četrus mēnešus kopš 2011.gada 1. novembra biedrībā 

strādāja 3 brīvprātīgie: Baiba Juska, Agate Freimane un Zane Apsīte. Jaunieši 

bezdarbnieki darbojas Kazdangas pilī tūrisma jomā, gan apgūst projektu asistenta 

prasmes, kā aŗī Kazdangas Bērnu centrā organizē un vada pasākumus bērniem. 

Jaunieši ir nozīmīgs mūsu sabiedrības resurss, kas ir jānovērtē, jo par viņu degsmi, 

talantu, idejām, darbaspējām priecājas gan bērni, gan no viņiem mācāmies mēs, 

pieaugušie. 



Tā kā biedrība „Kodols” veic sociāli nozīmīgu darbu, mēs piedāvājam un 

palīdzam NVA pasākumā iesaistītajiem jauniešiem būt sabiedriski aktīviem, parādīt 

savus talantus un prasmes, attīstīt līderismu, organizatoriskās un komunikāciju 

prasmes. 

Biedrības projekti un pasākumi 2011. gadā: 

2011. gadā realizēts projekts „Veļas mazgātavas un dušas remonts un 

aprīkojuma iegāde Kazdangas pagastā”. Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem un uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, Kultūras centrā ir izremontētas 

telpas 31,8 m2 platībā, kurās ierīkota pirts, dušas, tualete. Iegādāti 2 veļas mazgājamie 

automāti, 2 garderobes skapji. Prieks ir par to, ka iedzīvotāji labprāt apmeklē pirti un 

mazgā veļu un par to, ka izveidota viena darba vieta pagasta iedzīvotājam. 

Visaktīvākie apmeklētāji ir vecākās paaudzes iedzīvotāji. Biedrība „Kodols” nākotnē 

plāno piedāvāt pirts telpās masiera pakalpojumus. 

2011. gadā Oktobrī Budapeštā, Ungārijā, notika ES finansēta projekta 

„Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” (Grassroots Europe for Local Wellbeing) 

ietvaros organizēta starptautiska konference, kurā Latvijas delegācijas sastāvā bija arī 

biedrības „Kodols” locekle. Konferencē notika savstarpējas tikšanās un sarunas ar ES 

pārstāvjiem par izglītības un sociālās iekļaušanas jautājumiem, par atbalstošas 

politikas veidošanu mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Projekts atbalsta 

kultūras, saskarsmes, radošuma un inovāciju sekmēšanu , līdz ar to sekmējot vietējo 

labklājību. 

Biedrības organizētie pasākumi 2012. gadā: 

2012. gadā biedrība sadarbībā ar 12 Latvijas biedrībām projekta ietvaros From 

Individual Needs to Community Wellbeing: Strengthening the role of the grassroots 

organizations „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: 

atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”vadīja Kazdangā projektu 

„Alokstes upes un krastu sakopšana –tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”. 

Tā mērķis -Sakopt Alokstes upi un krastus Kazdangas pagasta teritorijā, lai veicinātu 

tūrisma un sporta aktivitāšu attīstību, veselīgu dzīvesveidu Aizputes novadā. Projekta 

"Alokstes upes sakopšana – tūrisma un sporta attīstībai" laikā tika sakopta Alokstes 

upe posmā no Kannenieku tilta līdz Valatas pilskalnam. Projekta rezultātā: *Iepazītas 

dabas un kultūrvēsturiskās vietas Alokstes upes krastos: Valatas pilskalns, Baznīcas 

kalns, gravas u.c. *Uzlabota infrastruktūra tūrisma un sporta pasākumu 

norisei.*Iegādāti instrumenti un materiāli tūrismam, laivošanai un jaunsargu 

apmācībai.*Informēti un aktivizēti Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, jaunsargi.* 

Spēcināta un popularizēta NVO darbība kopienas iedzīvotāju labā.*Stiprināta 

sadarbība starp biedrībām un iedzīvotājiem. 

 

Biedrības organizētie pasākumi 2013. gadā: 

Biedrība aktīvi iesaistījās NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 

darbam”, kurā trīs jauniešiem 6 mēnešus tika dota iespēja iegūt praksi gan muzeja un 



tūrisma jomā, gan sporta pasākumu organizēšanas un noformēšanas jomā, rīkojot 

dažādus pasākumus jauniešu centrā, dokumentāciju izstrādē muzejam u.c. 

Kazdangas muzeja rīkots pasākums notika biedrības „KODOLS” projekta 

„Veiksmīgas tūrisma vietas attīstīšana Kazdangā, vietējiem jauniešiem izpētot 

kultūras vēsturi un šodienas vērtības” realizācijas ietvaros. 

Biedrība organizēja kopā ar jauniešiem pikniku, lai apspriestu jauniešu atpūtas 

iespējas Kazdangā, kā arī organizēja diskusiju un viedokļu apmaiņu „Ko mēs varam 

darīt, lai pagastā saglabātu, pilnveidotu un attīstītu savu apkārtni un dzīves vidi”, 

sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un novada jauniešu 

organizāciju "IDEA HOUSE" Aizputē. 

 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2014. gadā: 

 

Biedrība „KODOLS”, sadarbojoties ar NVA, iesaistīja vienu jaunieti Jauniešu 

garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. 

Realizēts projekts „Mehānisko peldlīdzekļu, velosipēdu un aprīkojuma 

iegāde iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Kazdangā”, kura 

ietvaros tika iegādāti 3 katamarāni un 11 velosipēdi, un divi tandēmi. 

Realizēts Sorosa fonda Latvija finansēts projekts „Vēro un darbojies”, 

kura laikā notika 3 filmēšanas un 3 fotografēšanas nodarbības.  

Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Brocēniem, kura laikā 

iepazināmies ar Saldus un Brocēnu novadu NVO darbību, aktivitātēm un īstenotajiem 

projektiem, apskatīta Jaunauces pils un  parks, iepazīta biedrības „Mēs – Jaunaucei” 

darbība, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes pagastā. 

Projekts „Seminārs sievietēm Ģerānija 2014”. Ar Aizputes domes 

līdzfinansējuma atbalstu tika īstenots biedrības „Kazdangas kultūrvēsturiskais 

mantojums” projekts „Domā, vēro, darbojies”, kura ietvaros notika 3 keramikas 

nodarbības, fotogrāfiju apstrādes nodarbība, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Brocēniem. Jaunieši no organizācijas „Next” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 

dalījās savā pieredzē par profesijas izvēli, pašizaugsmi un pieredzi darbā ar 

jauniešiem. 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2015. gadā 

 

Aizputes novada domes atbalstīts projekts „Izzini un godā Kurzemes 

tradīcijas un kultūras mantojumu”, kura laikā notika pieredzes apmaiņas brauciens 

“Aktīvā Kuldīga” pie Kuldīgas novada biedrībām, tikšanās ar stāstnieci Liesmu 

Lagzdiņu, Padures klēts un kultūrvēsturiskās ekspozīcijas apskate, iepazīšanās ar 

biedrības “Padure” darbību un pieredzes apmaiņa “Skolas kā kopienas attīstības 

resurss”. 

Kurzemes kultūras mantojuma centrā “Kūrava” Kuldīgā tika novadītas 

praktiskas nodarbības tradīciju un kultūras mantojuma izzināšanā “Senās kuršu rotas” 

un “Virtuves studija. Senās kuršu receptes”.   



NVA Jauniešu garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 

nevalstiskajā sektorā» iesaistīti divi jaunieši darbā uz 6 mēnešiem - Tūrisma 

informācijas konsultants un Labiekārtošanas strādnieks. 

Dalība Alfrēda Lejas grāmatas “Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanas 

procesā. 

Noorganizēta Starptautiskā zinātniskā konference Kazdangā “Parki un pilis – 

vācu un krievu kultūras mantojums Latvijā un Baltijā”. 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2016. gadā: 

 

Sadarbībā ar Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvaldi, biedrību 

“Ūdensaina” un Loretu Urtāni, tika ierīkots informatīvs stends pie Dzirnezera. 

Kazdangas pilī notika Eiropas kultūras mantojuma dienas 

“Kultūrvēsturiskā ainava”, kur aicinājām iepazīt Vēsturisko ainavu un ainavu dārzu 

veidošanas principus gan Latvijā, gan citur pasaulē. Pieredzē dalījās Latvijas Piļu un 

muižu asociācijas viceprezidents, celtniecības arheologs, Tāšu muižas saimnieks Juris 

Zviedrāns, iepazinām Kazdangas parku. Tika izveidota fotogrāfiju izstāde “Mana 

ainava”. 

Gada garumā notika pasākumu cikls “Dabas skola Kazdangā”, kura ietvaros 

dažādas aktivitātes skolēniem un pieaugušajiem vadīja ornitologs Ritvars Rekmanis. 

Nodarbības notika 2 reizes mēnesī,  strādājot ar 3 grupām dienā, kur katrā grupā 

strādāja vidēji 13-15 skolēni, viņu vecāki, vecvecāki. Mērķauditorija bija vecumā no 6 

– 70 gadiem no dažādām pilsētām – Aizputes, Liepājas, Mārupes, Rīgas, kā arī 

Kazdangas pagasta. Kopskaitā Dabas skolas nodarbības apmeklēja 175 skolēni un 

viņu vecāki. 

Notikusi pieredzes apmaiņa ar Saldus un Brocēnu novadiem. 

Turpināta dalība NVA Jauniešu garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā», iesaistot četrus jauniešus. 

Biedrība piedalījās Aizputes novada domes organizētajā informācijas dienā 

nevalstiskajām organizācijām, kurā dalījās pieredzē par savu darbību. 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2017. gadā 

 

Realizēts Aizputes novada domes atbalstīts projekts “Dabas skola 

Kazdangā”. Projekta mērķis – rosināt skolēnus iepazīt un izzināt dabu un kultūrvidi, 

veidot atbildīgu attieksmi pret dabu un veicināt aktīvu, drošu un veselīgu brīvā laika 

pavadīšanu. 

Projekta ietvaros notika: 

 • dažādas dabas nodarbības, kuras vadīja ornitologs Ritvars Rekmanis,  

• makšķerēšanas sacensības sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra 

makšķerēšanas skolas skolotājiem Guntu Riekstiņu un Jāni Burdaju, 

• lekcija un diskusijas par drošību uz ūdens, makšķerēšanu, makšķerēšanas 

inventāru,  



• iegādāti mikroskopi dabas nodarbībām.  

Biedrības “KODOLS” biedri ņēma dalību seminārā nevalstiskajām 

organizācijām, ko vadīja organizācija “Latvijas Pilsoniskā alianse.  

Biedrība kopā ar citām Aizputes novada biedrībām organizēja pieredzes 

apmaiņas braucienu Līvānu novada biedrībai “Baltā māja” un citām nevalstiskajām 

organizācijām. 

Tiek organizēta konference Kazdangā “Svētki Kurzemē. Telpu un galdu 

dekorēšana piļu un kungu māju interjeros 20.gs. sākumā”, kas notiks 6.oktobrī 

sadarbībā ar Aizputes novada domi un Kazdangas muzeju. Lektores Janīna Kursīte –

Pakule, valodniece, rakstniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 

profesore, Saeimas deputāte un Kristīne Veinberga – speciāliste vēsturisku ēku 

arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē, konservācijas un restaurācijas projektu 

izstrādē, vēsturisko dārzu un apstādījumu izpētē. 

Turpinās dalība NVA Jauniešu garantijas pasākumā „Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā», iesaistot vienu jaunieti. 

 

Biedrības projekti un pasākumi 2018. gadā 

 

Realizēts Aizputes novada domes atbalstīts projekts “Daba, vide, vēsture – 

saglabājama un popularizējama Latvijas bagātība!”  Projekta ietvaros notika: 

 • dažādas dabas un vides izpētes nodarbības, kuras vadīja ornitologs Ritvars 

Rekmanis un kukaiņpētnieks Uģis Piterāns. Nodarbības kopskaitā apmeklēja 54 

interesenti no Turlavas, Aizputes un Kazdangas. 

• organizēja konferenci “Kā sekmēt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 

un vides izglītību”, kurā kā eksperte uzstājās hidrobioloģe Loreta Urtāne. 

Sadarbībā ar Liepājas Bērnu un jaunatnes centra makšķerēšanas skolas 

skolotājiem Guntu Riekstiņu un Jāni Burdaju Parka svētku ietvaros noorganizētas 

makšķerēšanas sacensības. 

 

Biedrības projekti un organizētie pasākumi 2019.gadā 

           

Realizēts Aizputes novada domes atbalstīts projekts “Vasaras āra bibliotēka”. 

Projekta mērķis - Dažādot pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu 

klāstu, lai veicinātu vēlmi lasīt, līdzdarboties, mācīties veidot dialogu ar citiem 

bibliotēkas apmeklētājiem vai vienaudžiem, rast bērniem un pieaugušajiem 

iedzīvotājiem iespēju brīvo laiku pavadīt ar pievienoto vērtību. Projekta ietvaros: 

1. Iegādāti 3 koka soli ar atzveltni un 6 gab. spilveni, lai būtu ērti sēdēt un 

darboties gan lielajiem, gan mazākajiem āra bibliotēkas apmeklētājiem.  

2. Ir izgatavots āra grāmatu skapis, lai ērti būtu paņemt grāmatas un žurnālus. 

Grāmatu skapja apakšējais plaukts paredzēts bērnu mantiņām mazākajiem 

apmeklētājiem. Notikusi Vasaras āra bibliotēkas atklāšana.  

Novadīta Saulgriežu radošā darbnīca un dažādas nodarbības: 

     • zīmēšanas nodarbības, lai iepazītu krāsu pasauli, darbs ar papīra 

krāsošanu un aplicēšanu,  

     •  kartiņu gatavošana kvīlinga tehnikā, 



     •  krustvārdu mīklu minēšanas konkurss lielajiem un mazajiem, 

     • “Pūčulēna” skolas aktivitātes. 

 

Biedrības projekti un organizētie pasākumi 2020.gadā 

Aizputes novada domes atbalstīts projekta  “Būt veseliem vingrojot, sportojot 

un izglītojoties!” realizācija.  

Projekta mērķis - Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu  gan izglītojot  par 

veselīga uztura un  kustības nozīmi, bezatkritumu saimniekošanu un dabas vērtībām, 

gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju aktīvi darboties sporta aktivitātēs dažāda 

vecuma Aizputes novada un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot 

Aizputes novada iedzīvotājus - kā sportiski aktīvus, tīras vides  atbalstītājus - Latvijā. 

Projekta ietvaros: 

• tika novadītas 14 vingrošanas nodarbības dažāda vecuma interesentiem;  

• novadīta biedrības “ZERO WASTE Latvija” lekcija “Īstermiņa un ilgtermiņa 

ieguvumi, dzīvojot bez atkritumiem vai, ko vari izdarīt šodien, lai rītdiena būtu 

zaļāka”, kā arī veļas pulvera izgatavošanas darbnīca, vadītāja Kateryna Bulavkina; 

• tika noorganizētas Makšķerēšanas sacensības un Veselības diena ar stafetēm 

un aktivitātēm; 

• tika noorganizēts vienas dienas volejbola turnīrs “Es PAR volejbolu!”; 

• tika noorganizēts veloorientēšanās brauciens pa Aizputes novada Kazdangas 

pagastu un  viesu nama “ Lauku kūrorts” apskate un aktivitātes; 

• tika novadītas  “Dabas skolas nodarbības”, vadītājs ornitologs Ritvars 

Rekmanis. 

 

 


