
Realizētie projekti
2006-2015



Sabiedriskās organizācijas

Reģistrētas 5 sabiedriskās organizācijas

Biedrība „Sieviešu klubs „Astras””
Kalupes kopienu atbalsta centrs „Vitrāža”
132. Kalupes  mazpulks
Biedrība “Lauku meija”
Mednieku biedrība «Kalupe»



Realizēto projektu ieguvumi kalupiešu dzīvē

“Pasaule padodot roku palīdz tev”
Mērķis- apmācību kurss aprūpētājiem, kas aprūpē vecus vientuļus cilvēkus

mājas apstākļos

Apmācībām tika piesaistīti medicīnas darbinieki, pedagogi, sociālie darbinieki,
psihologi, baznīckungs

Kopējā summa Ls 1040
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Atvasara – vide vecu vientuļu cilvēku dzīves
apstākļu uzlabošanai

Mērķis- pagasta teritorijā izveidot vidi vecu vientuļu cilvēku
aprūpei, nodrošinot aprūpi pietuvinātu mājas apstākļiem

Piesaistīti - bezdarbnieki, nevalstiskās organizācijas,
brīvprātīgie, sociālā darba speciālisti, Kalupes draudzes
ļaudis

Kopējā summa Ls 1551
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Informācijas un atbalsta centra izveide
“ Nāc pretī saules staram un avota pilienam”

Mērķis- aprīkot informācijas centru ar datortehniku un apmācīt 15
bezdarbniekus datoriemaņām

Piesaistīti sociālā darba speciālisti, bezdarbnieki, pašvaldības darbinieki

Kopējā summa Ls 1938
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Kalupes muižas parka restaurācija

Mērķis- izveidot gājēju celiņus, soliņus skatītājiem un ierīkot elektro
apgaismojuma kabeli

Piesaistītie- pašvaldības darbinieki, bezdarbnieki, jaunieši

Kopējā summa Ls 2085
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Mēs videi – vide mums

Mērķis- sakārtot vidi Kalupes ciematā un sniegt informāciju
iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanu

Piesaistītie - pagasta iedzīvotāji, Eko Latgales pārstāvji,
medicīnas darbinieki, skolēni

Kopējā summa: Ls 1009
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Bērnu un jauniešu dienas centrs
«Varavīksne” izveidošana

Mērķis - izveidot drošu vidi Kalupes pagasta bērniem brīva laika
pavadīšanai

Piesaistītie - Daugavpils rajona Sarkanā Krusta komiteja, Vācijas
Varendorfa-Bekuma nodaļas Sarkanais Krusts, bezdarbnieki,
pagasta padome, sieviešu klubs “Astras”, brīvprātīgie

Kopējā summa Ls 1438
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Kopā ejam, kopā tekam, kopā augam

Mērķis - stiprināt ģimeniskās saites bērniem un vecākiem ar
kopējām aktivitātēm brīvajā laikā

Piesaistītie - vecāki un bērni, skolas pedagogi, pašvaldības
darbinieki

Kopējā summa Ls 1857
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Kalupiešu liktenis – trīs laukakmeņu
piemiņas zīmē

Mērķis – izveidot un labiekārtot piemiņas vietu, uzstādot
kalupiešiem trīs laukakmeņu piemiņas zīmi, veicinot
jauniešos patriotisku audzināšanu

Piesaistītie - pensionāri, Kalupes skola, skolnieki, Kalupes
pagasta padome, brīvprātīgie

Kopējā summa Ls 1085

8





Garīgās mūzikas skaņas cauri gadsimtiem

Mērķis - Garīgās kultūrvides sakārtošana sakrālā tūrisma
sakārtošanai restaurējot Latvijas vēsturiskās ērģeles Kalupes
katoļu baznīcā

Piesaistītie - Kalupes draudzes locekļi

Kopējā summa Ls 5000
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Sportiskais gars un brīvais laiks lauku
cilvēkam

Mērķis - izveidot un labiekārtot ziemas sporta laukumu

Piesaistītie - Kalupes pagasta padome, SIA Meliors, sieviešu
klubs “Astras”, bezdarbnieki, Kalupes pamatskola,
brīvprātīgie

Kopējā summa Ls 4996
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Bez pagātnes nav nākotnes

Mērķis - veidot politiski represēto personu atmiņu krājumu kā
mantojumu kalupiešiem

Piesaistītie - Kalupes pamatskola, Kalupes pagasta padome,
sieviešu klubs “Astras”, Daugavpils Universitāte, politiski
represētās personas

Kopējā summa Ls 4215
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Atpūtas brīdī ielūdzam tribīnēs

Mērķis - pilnveidot sporta laukumu  ar tribīnēm kultūras,
tradīciju, atpūtas un veselības stiprināšanas pasākumiem

lauku cilvēkam Kalupes pagastā

Piesaistītie - bezdarbnieki

Kopējā summa Ls 13 450
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Otrās kategorijas šautuve

Mērķis - Mednieku biedrībai "Kalupe" - otrās kategorijas
šautuvei iekārtu iegāde

Piesaistītie - Mednieki

Kopējā summa 3600 Ls
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Hokejistu ģērbtuves vienkāršota rekonstrukcija un
aprīkojuma iegāde

Mērķis - pilnveidot sporta laukumu ar ģērbtuvi hokejistiem un
citiem sporta, kultūras pasākumu dalībniekiem, vienkāršoti

rekonstruējot esošās telpas un aprīkojot tās ar nepieciešamo
aprīkojumu

Piesaistītie - bezdarbnieki

Kopējā summa Ls 9820
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Droša vide un kvalitatīva aprūpe veciem, vientuļiem
cilvēkiem Kalupes pagastā

Labiekārtot, siltināt Kalupes pagasta pansijas “Atvasara” telpas,
sniedzot kvalitatīvus alternatīvus sociālos pakalpojumus veciem,

vientuļiem cilvēkiem

Piesaistītie - bezdarbnieki

Kopējā summa Ls 2809
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Nevalstisko organizāciju projekti 2015.gadā

 Biedrība «Vitrāža»

«Telpu renovācija sadzīves pakalpojumu sniegšanai Kalupes pagastā»

 Biedrība «Astras»

« Tērpu iegāde sabiedrisko kultūras pasākumu dažādošanai»
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