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Krustpils novada Kūku 

pagasta Kūku ciemats



Kūku bibliotēka



Veiksmīga sadarbība, pamats

panākumiem!



1. Sadarbība ar senioriem



Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 

vecumdienās



Rezultātā... 



2. Sadarbība ar  jauniešiem



Futbola turnīri



Rezultātā... 



3. Sadarbība ar vietējiem 

iedzīvotājiem



Vietējo uzņēmēju iesaistīšana



No idejas līdz biedrībai… un 

līdz rezultātam... 



2016.gads

 2016.gads 14.aprīlis

 Biedrības mērķis - iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošana, veicinot lauku teritorijas ekonomisko 

attīstību, pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes 

uzlabošanu.

 Nosaukums “InSpe” aizgūts no latīņu valodas. Tulkojot 

IN SPE nozīmē – cerībā, nākotnē.



Kopš biedrības dibināšanas, tika atbalstīti un veiksmīgi realizēti 7 projekti: 

 “Mobilais brīvdabas pasākumu nodrošinājums I un II kārta”; 

 “Galda spēļu bibliotēka Kūkās”; 

 “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids vecumdienās”; 

 “Saieta laukuma izveide Kūku ciematā I un II kārta”;

 “Teritorijas labiekārtošana pie Kūku bibliotēkas”;

 “Velokarti Krustpils novada bērniem un viesiem”; 

 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -2020. gadam 
izsludinātajā konkursā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
attīstības stratēģiju” projekts „Bērnu autoskolas apmācības laukuma 
izveide”;

Šogad tika atbalstīti vēl pieci projekti:

 “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā”; 

 “Ugunskura vieta tradīciju svinēšanai Kūku ciematā”;

 Pumpurs projekts jauniešiem “Sports iedvesmo, vieno un motivē”;

 Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Nāc un spēlē kopā ar ģimeni!”;

 LIDER projekts «Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, 
izmantojot ekotehnoloģijas».



Galda spēļu bibliotēka Kūkās



Saieta laukuma izveide Kūku 

ciematā I un II kārta

 teritorijas sakopšana; 

 dekoratīvo krūmu un 

koku stādīšana; 

 galdu un soliņu 

uzstādīšana; 

 karogu masta 

uzstādīšana.



Teritorijas labiekārtošana pie 

Kūku bibliotēkas



Bērnu autoskolas apmācības 

laukuma izveide



Velokarti Krustpils novada 

bērniem un viesiem



Ugunskura vieta tradīciju 

svinēšanai Kūku ciematā



Inovāciju veicināšana 

Krustpils novadā



Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Nāc 

un spēlē kopā ar ģimeni!”



LIDER projekts «Āra LED video ekrāna uzstādīšana 

Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas»



Mēs paši veidojam vidi, kurā 

dzīvojam, kopīgi padarot to 

tādu, kādā ir patīkami dzīvot!

Paldies par uzmanību!


