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Pamazām noslēdzas Babītes novada pašvaldības projektu konkursā “Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” izvēlēto un līdzfinansēto projektu aktivitātes. Par katru projektu
pastāstīt aicinājām pašus projektu autorus. Šoreiz atskats video formātā uz biedrības “Mans
ciemats” īstenoto projektu “Mežāres – draudzīgām ģimenēm, 2020!”, ko biedrība īsteno jau
otro gadu, un šogad projektā izdevies ciematā izveidoto bērnu laukumiņu papildināt ar vēl
trim iekārtām. Lai bērnu rotaļu laukumiņu pilnībā pabeigtu, vēl ir nepieciešama trešā kārta,
tāpēc biedrības pārstāves Inese un Daina ļoti gaida nākamā gada projektu konkursa
“Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” izsludināšanu. 

Par šogad projektā paveikto stāsta biedrības “Mans ciemats” valdes priekšsēdētāja Inese
Matvejeva-Gērena un valdes locekle Daina Voitiloviča.

https://www.youtube.com/watch?v=PFAzYw7keJA



Daina:  
“Ideja (par projektu) radās pirms diviem gadiem. Ciematā ir daudz ģimeņu un bērnu, kuriem
nebija kur tikties un pulcēties, rotaļāties, līdz ar to mēs meklējām finansiālu risinājumu.
Publiskajā telpā bija pieejama informācija par konkursu “Ģimenei. Videi. Izaugsmei”.
Piedalāmies jau otro gadu, lēnām veidojot bērnu rotaļu laukumiņu, kur ģimenēm tikties un
pulcēties. Pirmajā gadā mēs izvietojām trīs iekārtas: šūpoles, smilškasti un rotaļu laukumu un
šogad, piedaloties atkārtoti konkursā, turpinām savu projektu.” 

Inese: 
Projektu konkursam pieteica biedrība “Mans ciemats”, kurā kā biedri ir 30 mājas.  Biedru
sapulcē tika pieņemts lēmums par projekta iesniegšanu.
“Protams, bija arī cilvēki, kas neatbalstīja šo projektu, taču lielākais vairums piekrita, un mēs
arī sākotnēji savācām parakstus, kas tika iesniegti pašvaldībai. Tas ir stāsts par pirmo gadu,
kad mēs izvietojām pirmās trīs iekārtas. Šogad mēs jau zinājām, ka šāds konkurss varētu būt
un attiecīgi gatavojāmies otrajai kārtai un cerējām, ka arī atbalstīs, un uzlikām nākamās trīs
iekārtas. Līdzekļi projektam veidojās no vairākiem avotiem. Viens, kas ir lielākais, ir Babītes
novada pašvaldības līdzfinansējums, bet vienlaicīgi – tās ir mūsu biedrības biedru naudas un
liels paldies arī atsevišķām mājām, kuras pašas arī līdzfinansēja šo projektu, pat līdz 500-600
eiro apmērā, lai šis laukumiņš varētu būt maksimāli labs, liels un kvalitatīvs. 



Šogad esam papildinājuši laukumiņu, kurš sastāvēja no trim iekārtām, ar vēl trīs. Vislielākā
iekārta ir slidkalniņš kopā ar kāpelēšanas iekārtu, un tāpat mēs uzlikām arī šūpoles-
balansieri, un pavisam maziem bērniņiem – alnīti – atsperu rotaļu.  
Šobrīd bērnu rotaļu laukums ir starpstadijā, bet to var dalīt trijās daļās, jo pirmās divas
kārtas ir notikušas, bet ir vēl vajadzīga trešā kārta, lai to pilnībā pabeigtu. Tā ir seguma
izveide. Un tad tas ir pabeigts simtprocentīgi. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka šis projekts
turpināsies – ne tikai nākamgad, ne tikai mums, bet arī citiem iedzīvotājiem būs iespēja
labiekārtot vidi, lai tā būtu visiem piemērota un draudzīga. Tas, kas ir novērots, – ja
bērniem ir vieta, kur pulcēties, tad viņi satiekas, komunicē, un tas uzlabo savstarpējo
komunikāciju. Protams, satikšanās vietā bērniem var būt arī strīdi, bet tas ir tas, caur ko
mēs pieaugam, caur ko mēs kļūstam gudrāki un zinošāki. Tāpēc mums ir ļoti liels prieks, ka
mums bija iespēja šo laukumiņu izvietot un ar lielu nepacietību gaidām trešo kārtu, lai
laukumiņu pabeigti un varētu pilnvērtīgi lietot un bērniem būtu šī vieta, kur tikties.” 
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