ADĀMMAŠĪNA ANNELĒM
Projekta idejas autors
Mālupes rokdarbnieču domubiedru grupa “Annele”

Projekta ideja
Mālupes rokdarbnieces vēlas iegādāties adāmmašīnu, tītavas un dziju. Latvijas 100.
dzimšanas dienā rokdarbnieces ar jauno adāmmašīnu un dziju vēlas izgatavot un dāvināt
rakstainas šalles 43 Alūksnes novada Mālupes pagasta sirmgalvjiem, kuri vecāki par 80
gadiem.

Ko tas dos?
• Rokdarbnieces būs apguvušas adīšanas prasmes ar adāmmašīnu
• 43 Mālupes pagasta sirmgalvji, kuri vecāki par 80 gadiem, saņems skaistas rakstainas
šalles īpašā pasākumā
• Ilgtermiņā adāmmašīna būs brīvi pieejama gan rokdarbnieču pulciņa dalībniecēm, gan
ikvienam cilvēkam, kurš vēlas izgatavot adījumus
• Adāmmašīna dos iespēju rokdarbniecēm veidot kvalitatīvus izstrādājumus un
piedalīties tirdziņos, tādējādi papildinot savas ģimenes budžetu

Finansējums
Projektam nepieciešami 1100 EUR, lai iegādātos adāmmašīnu, tītavas un dziju 43 rakstainu
šaļļu izgatavošanai. Lielāka iegūtā finansējuma gadījumā rokdarbnieces varēs iegādāties
vairāk dzijas, lai apdāvinātu vēl vairāk Mālupes pagasta sirmgalvju.

Par projekta idejas autoru
“Annele” ir rokdarbnieču pulciņš Mālupes saieta namā, kurā aktīvi darbojas 13 dažādu
paaudžu rokdarbnieces (jaunās un daudzbērnu māmiņas, seniores, studentes un strādājošas
sievietes). Iesaistītās rokdarbnieces ir apguvušas dažādas rokdarbu tehnikas gan pašmācības
ceļā, gan piesaistot amata lietpratējus. Dalībnieces aktīvi piedalās izstādēs, tirdziņos un
labdarības akcijās.

IEKŠTELPU SUŅU VOLJĒRU FLĪZĒŠANA
DZĪVNIEKU MĀJĀ
Projekta idejas autors
Biedrība “Astes un Ūsas”
Projekta ideja
Dzīvieku mājas darbinieku sens sapnis ir izflīzēt iekštelpu suņu voljērus. Dzīvnieku mājā kopā
ir 16 voljēri. Lielākajai daļai no tiem ir betona grīdas segums. To ir ļoti grūti kopt, jo grīda ir
nelīdzena un poraina. Šobrīd, lai grīdu būtu vieglāk kopt, tiek izmantoti veci kartona gabali,
tomēr tas ir īstermiņa risinājums. Tā kā voljēri jātīra katru dienu, vislabākais grīdas segums
būtu flīzes.

Ko tas dos?
• Voljēru tīrīšanas darbi dzīvnieku mājas darbiniekiem būs ātri un ērti paveicami
• Tā kā tīrīšanas darbi neaizņems daudz laika, darbinieki un brīvprātīgie varēs biežāk
doties pastaigās ar suņiem
• Iekštelpu suņu voljēri būs vizuāli pievilcīgāki, līdz ar to dzīvnieku mājas apmeklētāji un
brīvprātīgie vairāk laika pavadīs pie patversmes suņiem

Finansējums
Projektam nepieciešami 1600 EUR, lai sagādātu materiālus un samaksātu meistaram par
darbu. Lielāka iegūtā finansējuma gadījumā biedrība “Astes un Ūsas” plāno vēl vairāk uzlabot
suņu voljērus gan iekštelpās, gan ārā.

Par projekta idejas autoru
Biedrība “Astes un Ūsas” dibināta 2011.gadā. Septiņu gadu laikā biedrība soli pa solim
mērķtiecīgi attīstījusi dzīvnieku patversmi Alūksnē, Ošu ielā 5, piesaistot gan ziedotāju
atbalstu, gan piedaloties projektu konkursos. Biedrības aktīvistus kopā ar dzīvnieku mājas
iemītniekiem regulāri var sastapt gan viņu pašu organizētos labdarības pasākumos, gan
pilsētu svētkos un citos notikumos.

APES MUIŽAS MAKETS
Projekta idejas autors
Diana un Gunta Liepiņas un Irēna Meistere

Projekta ideja
Barona Delviga veiksmīgas saimniekošanas rezultātā muižas centrs izveidojās par palielu
apdzīvotu vietu. Pateicoties barona enerģiskajai rīcībai, tika izbūvēts šaursliežu dzelzceļš, kas
veicināja visa reģiona ekonomisko attīstību.
Apes iedzīvotājus jau daudzus gadus skumdina Barona Delviga Apes muižas ēkas un apkārtnes
pamestība, tāpēc skolotājas māte un meita Diana un Gunta Liepiņas kopā ar Irēnu Meisteri
iecerējušas izveidot trīsdimensiju objektu – Apes muižas kompleksa maketu, kurā būs
redzama kungu māja, terase, pagalms ar stādīto ozolu. Par muižu vēstīs izveidots informatīvs
stends. Nākotnē maketu iespējams papildināt ar dārzu, kalpu māju, upīti, tiltiņu un citiem
objektiem. Makets būtu laba dāvana Apes pilsētai 90 gadu un Latvijas 100 gadu jubilejā.

Ko tas dos?
• Makets būs vienīgā telpiskā liecība par muižu, jo ēka pēc ugunsgrēka nav atjaunojama.
• Objekts kopā ar informatīvo stendu būs svarīgs topošā Apes muzeja izziņas materiāls.
• Makets dos iespēju iepazīt Apes pilsētiņas vēsturi un rosinās dažādu paaudžu
apeniešus pievērsties muižas vēstures izpētei un atlikušo liecību saglabāšanai.

Finansējums
Projektam nepieciešami 800 EUR, lai apmaksātu arhitekta darbu par uzmērījumu veikšanu un
projekta izveidi, iegādātos informatīvo stendu un materiālus maketa izveidei.

Par projekta idejas autoru
Projekta idejas autores ir Apes patriotes, neformālās grupas “Vaidavas pērles” aktīvistes.
Diana Liepiņa ir Apes vēstures fondu glabātāja, novadpētniece, izstāžu veidotāja un
noformētāja. Diana no 1975. gada strādājusi kā vizuālās mākslas skolotāja. Šobrīd Dianas
darbu skolā turpina viņas meita Gunta Liepiņa, kura ir arī zīmēšanas pulciņa vadītāja, skolas
vēstures istabas vadītāja, izstāžu veidotāja un noformētāja. Savukārt Irēna Meistere ir
kultūrvēstures skolotāja, novadpētniece, tulkotāja, Apes muižas vēstures materiālu vācēja un
apkopotāja, grāmatas “Hoppenhofa – Ape” autore.

