
2011.gadā realizētie pasākumi 

 
Nr.p. 

k. 

Projekta nosaukums 

(iesniedzējs) 

Kopējās 

izmaksas 

Finansējums 

no biedrības 

līdzekļiem 

tūkst. Ls 

1.  Prezentācijas materiāla DVD izdošana 

„Aizkraukle. Vakar. Šodien. Rīt”  

(Aizkraukles novada dome) 

0.9 0.5 

Finansēts 

2010.gadā 

2.  Grāmatas „Kokneses novada ievērojamie cilvēki” 

elektroniskā versija  

(Kokneses novada dome) 

5.17 0.5 

Finansēts 

2010.gadā 

3.  Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta 

makšķerēšanā 

0.545 0.545 

4.  Daugavas Savienības balvas piešķiršana 0.588 0.588 

 

5.  Daugavas Savienības mājas lapas izveide 

 

0.8 0.8 

6.  Vienotas mājas lapas izveide dabas parka 

„Daugavas loki” apmeklētāju un iedzīvotāju 

vajadzībām  

(Daugavpils universitāte) 

0.85 

0.7 

7.  Videofilmas „Vai Tu vēl raudi, Staburadze?” 

izveide  

(Daugavas  muzejs) 

5 

0.5 

8.  Ceļojošā gleznu izstāde „Daugava laiku lokos”    

(Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs) 

0.8 

0.4 

9.  Daugavas senlejas paleoģeogrāfiskā attīstības 

pētījumu programma dabas parkā „Daugavas loki”  

  (Daugavpils universitāte) 

16.7 

0.3 

10.  Augļudārza atjaunošana Daugavas ielejā pie 

Jersikas pamatskolas  

(Jersikas pamatskola) 

1.32 

0.6 

11.  Atpūtas vietas ierīkošana un esošo atpūtas vietu 

papildināšana ar aprīkojumu dabas parkā 

„Daugavas ieleja” pie Lejmaņu karjera 

 (Aizkraukles novada pašvaldība) 

0.5 

0.4 

12.  Divu karstu – Daugavas sadziedāšanās svētki  

(Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvalde) 

1.65 

0.5 

13.  Kokneses pils vēsturiskā ekspozīcija  

(Biedrība „Koknesei”) 

0.482 

0.4 

14.  Izzini Rīgu bildēs un stāstos – likteņupe Daugava” 

 (Biedrība „Cita Rīga”) 

0.72 

0.36 

15.  Dabas takas izveide Staburaga pagastā  

(Staburaga pagasta pārvalde) 

0.559 

0.4 

16.  Norāžu izgatavošana Vīgantes parkā 

apskatāmajiem objektiem  

(Biedrība  „Staburags”) 

0.245 

0.2 



17.  Naujenes pagasta atpūtas vietas „Dinaburgas 

pilsdrupas” aprīkošana 

(Naujenes pagasta pārvalde) 

0.791 

0.5 

18.  V.Titāna veidotā piemiņas akmens „Kur Daugava 

aiztecēja secen” apkārtnes sakopšana 

 (Seces pagasta pārvalde) 

0.91 

0.4 

19.  Dabas takas un skatu laukuma ierīkošana Sēlpilī 

otrajā augstākajā pakalnā 139 m vir jūras līmeņa  

(Biedrība „Sēlija”) 

0.914 

0.5 

20.  Dabas parks „Daugavas loki” – vieta, kur dvēsele 

satiekas ar dabu  

(Krāslavas novada dome) 

0.675 

0.5 

21.  V tradicionālais mūzikas Festivāls ģimenēm 

„Skani, Daugava, skani” Aizkraukles rajonā  

(Aizkraukles reģionālā tautskola  ) 

1.35 

0.7 

22.  Tūrisma informācijas stends  

(Skrīveru novada dome) 

1.5 

0.5 

23.  Daugavas upes piestātnes tehniskā projekta 

izstrāde Pļaviņu pilsētā  

(Pļaviņu novada dome) 

1.21 

0.5 

24.  Katlakalna un Sv.Annas Doles-Ķekavas luterāņu 

baznīcu taktilo maketu izgatavošana  

(Ķekavas novada Kultūras aģentūra) 

0.6 

0.4 

25.  Lielvārdes parka labiekārtošana  

(A.Pumpura Lielvārdes muzejs) 

0.491 

0.4 

26.  Daugavas kolekcija Salaspils novada bibliotēkā 

(Salaspils novada bibliotēka) 

0.875 

0.4 

27.  Brošūras „Kur upes un ceļi krustojās” izstrāde  

(Krustpils novada pašvaldība) 

1.412 

0.6 

28.  „Nāves salai – 95”  

(Daugmales pagasta pārvalde) 

1.85 

0.5 

29.  Kultūras mantojuma „Iršu muižas klēts-magazīna” 

saglabāšana 

 (Iršu pagasta pārvalde) 

0.2 

0.1 

30.  Audiogids pa Jēkabpils kultūras un vēstures 

mantojuma objektiem  

(Jēkabpils TIC  ) 

0.425 

0.2 

31.  Pļaviņu novada plostnieku mantojums  

(Biedrība „Kopsolis”) 

0.7 

0.5 

 


