350 ģimenes saviem spēkiem sarūpējušas dārzu
labumus sev un līdzcilvēkiem

Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajos dārzkopības projektos iesaistījās
par 40% vairāk ģimeņu, nekā bija plānots.
Sēklas, stādus un dārza piederumus pavasarī saņēma vairāk nekā 350 Latvijas
ģimenes, lai čakli strādātu un tagad baudītu sava darba rezultātus. Vērojot pieaugošo
ļaužu interesi pašu spēkiem uzlabot savus dzīves apstākļus, nākamo projektu
konkursu programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” fonds plāno izsludināt jau 2021.
gada sākumā.
Lai arī pavasarī bija plānots zemkopības darbos iesaistīt 250 mājsaimniecības, rezultāti
izrādījušies izcilāki – projektos iesaistījās vairāk nekā 350 mājsaimniecību; lielā daļa –
daudzbērnu ģimenes. Arī šogad ģimenes visbiežāk audzēja kartupeļus, tomātus,
gurķus, burkānus, bietes, kabačus, ķirbjus, kāpostus, dažādus zaļumus.
Vairākums dalībnieku ir pārliecināti – ir būtiski palīdzēt ne tikai sev, bet arī dalīties ar
tiem, kuri paši nevar parūpēties par sevi. Tādēļ ģimenes nereti daļu savas ražas
atdāvināja veco ļaužu pansionātiem, sociālajiem centriem vai vienkārši – citām
ģimenēm, kurām klājas grūti.

Pamudinājumu iesaistīties dārzkopības projektos ģimenes saņēma no 12 Latvijas
bezpeļņas organizācijām, kuras šogad ieguva Borisa un Ināras Teterevu
fonda programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” atbalstu. Tās īstenoja projektus,
dārzkopības darbos iesaistot uzņēmīgus un rosīgus iedzīvotājus 17 novados Vidzemē,
Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.
Fonds turpinās atbalstīt cilvēku vēlmi pašu rokām rūpēties par savu un līdzcilvēku
labklājību - nākamo projektu konkursu fonds plāno izsludināt 2021. gada sākumā. Tajā
varēs piedalīties Latvijas bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas iesaistīt grūtībās
nonākušus, taču uzņēmīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabotu viņu
dzīves apstākļus. Sekojiet līdzi aktualitātēm - informāciju par jauno projektu konkursu
publicēsim šeit: www.saimesgaldam.lv, kā arī Borisa un Ināras Teterevu fonda
Facebook lapā.
Projektus šogad īstenoja Kuldīgas biedrība “Kuldīgas senioru skola”, Skrundas novada
biedrība “Ventas krasti”, Skrundas biedrība “Mini SD”, “Kandavas novada iespēju
fonds”, nodibinājums “Talsu novada fonds”, Valkas novada Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrība “Ugunspuķe”, Siguldas biedrība “Cerību spārni”, “Pestīšanas
armijas” Drustu korpuss, Amatas novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi”,
“Pestīšanas armijas” Bauskas korpuss, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas,
Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja.

Foto no Borisa un Ināras Teterevu fonda arhīva.

