Borisa un Ināras Teterevu fonds rosina ar savām
rokām sarūpēt pārtiku savas saimes galdam

Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā “Pats savam saimes galdam”
vismaz 400 grūtībās nonākušās ģimenes iegūs papildu iespēju un mudinājumu pašu
rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Šajā
darbā talkā nāks 15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad īstenos projektus, aptverot
1400 labuma guvējus. Atbalstīto organizāciju vidū – divas no Skrundas novada. Borisa
un Ināras Teterevu fonda jaunā programma sniegs atbalstu bezpeļņas organizāciju
centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas
uzlabo viņu dzīves apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot
atbalstu 35`000 eiro apmērā (kopā 105`000 eiro). 4. aprīlī Bulduru Dārzkopības
vidusskolā pulcējās Borisa un Ināras Teterevu fonda un programmā iesaistīto
organizāciju pārstāvji, lai parakstītu līgumus un saņemtu pirmās sēklas pavasara dārza
darbiem. Organizācijas atbalstīto projektu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus un dārza
kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan
biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs arī iespēja
saņemt konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu
ziemai un konservēšanu. Kurzemes pusē programmā iesaistījušās 4 organizācijas.
Talsu novada fonds jau piekto sezonu un Kandavas novada iespēju fonds - otro
sezonu aicinās apkārtējo novadu grūtībās nonākušās ģimenes pieteikties sēklu, stādu
un dārza piederumu dāvinājumam, lai varētu sekmīgi iekopt savus ģimenes dārzus un

izaudzēt ražu. Projekta laikā tiks sniegta nepieciešamā apmācība par dārza kopšanu un
ražas sagatavošanu ziemai, viesojoties arī pie saimniekiem veiksmīgās lauku sētās.
Rudenī ražas svētkos dalībnieki tradicionāli nelielu daļu no izaudzētā dāvās citiem
trūkumcietējiem. Skrundas novada Nīkrācē biedrība “Ventas krasti” sadarbosies ar
20 ģimenēm, kuras visu vasaru kops savus dārzus. Rudenī konservēšanas laikā labākās
receptes tiks apkopotas pašu gatavotā grāmatā un Miķeļdienā notiks izaudzētās ražas
izstāde kopā ar fotogrāfijām par vasarā piedzīvoto. Savukārt Skrundas pilsētā biedrība
“Mini SD” sešām ģimenēm dos iespēju saimniekot biedrības pārziņā esošajā zemē, lai
katrs varētu izaudzēt ekoloģisku pārtiku. Papildus tam divās vietās Skrundā tiks
ierīkotas mobilās dobes uz riteņiem, kur arī bērniem un jauniešiem sniegs iespēju
audzēt garšvielas un citus augus. Plašāk par visiem atbalstītajiem projektiem lasiet
šeit: http://bit.ly/2o94mIT Programma rosīgajiem un uzņēmīgajiem “Pats savam saimes
galdam” ir turpinājums “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts
līdzdarbībai”. Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem
2013. gadā, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizāciju redzeslokā
esošo mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanā. Trīs
sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmuši 28 organizāciju projekti, iesaistot
2365 palīdzības saņēmējus, tostarp bērnus. Uzziniet vairāk par iepriekš sekmīgi
īstenoto projektu rezultātiem video stāstos: projekts "paši VARAM – paši
DARĀM" Talsos, projekts „Pavasara diena gadu baro” Viduslatgalē, projekts "Dari, baudi, dalies Kandavas novadā!". Informāciju sagatavoja: Diana
Germane, sabiedrisko attiecību speciāliste 24635463 diana.germane@teterevufonds.lv
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