
Mazliet par 
talku un notikumu ciklu

Samīļo Gauju!
un

GAUJAS FONDU



Viss sākās 2012. gadā…



... ar Vides radošās darbnīcas rīkoto
Gaujas sakopšanas talku



Talkas mērķis –
Sakopt un labiekārtot 4 iecienītākās atpūtas 
vietas pie Gaujas  Jaunpiebalgā







Upes tīrīšana notiek arī no laivām





Vides radošās darbnīcas līdzdalība. 
Vislatvijas “Puķu draugu saietā” Jaunpiebalgā.
Vieta - aizmirsta Gaujas saliņa pie pagasta estrādes.



Vides māksla kā viens no līdzekļiem Gaujas krastu 
atveseļošanā procesā





Mākslinieku aktivitātes labprāt atbalsta arī 
vietējie uzņēmēji, tai skaitā mēbeļu ražotne 
“Wenden furniture”





Kāda talkošana 
bez gumijas 
zābakiem?

Sezonas noslēgumā
pateicība arī tiem!



Top gumpīšu māksla





Jaunie mākslinieki un talkotāji jau nāk!
Izstādes atklāšanas diena





Ballīte var sākties



2013. gads:

Sākam ar
izglītošanos:



Mērķis -
nest tālāk «Samīļo 
Gauju!» stāstus un sēt 
ārpus Jaunpiebalgas 
robežām



Talku notikums arī turpinās!





• Aktīvu līdzdalību 

izrāda arī skolas.

• Visi vēlas būt 

klātesoši Gaujas 

samīļošanas 

procesos.



Aicinām visu sakopto cienīt, mīlēt un lolot!



Radošais pārgājiens, kurā radām
vīzijas tūrisma takas izveidei



Top dizains atpūtas vietu norādēm



Tiek radītas arī vīzijas peldvietai un 
Gaujas tiltam



Brīnišķīgos Gaujas 
krastus iemīl arī 
Eiropas brīvprātīgo 
jaunieši no Itālijas, 
Spānijas, Francijas, 
Somijas, Igaunijas, 
Īrijas…



Katru gadu – Putnu dienas

















2014. gadā: Vides radošai darbnīcai
piebiedrojas Gaujas Fonds un abi kopā ar
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu sāk
dzīvot Gaujas istabā ...



… kurā notiek sarunas, talkas, 
izglītošanās, kopā būšana,
mīļojot Gauju, Dabu, Vidi







Arī ravējam Gauju...









Kopā ar Jaunpiebalgas vidusskolas
skolēniem izzinām GAUJU









Ikvienam roka jāpieliek, 

lai lielais darbs uz 

priekšu tiek!









Kopjam arī ziemā!



Mazie HES –
ko darīt, lai Gaujai 
vieglāk…



Dabai draudzīga 
saimniekošana
Gaujas krastos 
Piebalgā



Vides radošā 
darbnīca + Gaujas 
fonds = Samīļo 
Gauju!

Viss turpinās! 
Mēs pastāvēsim!
Samīļo arī TU un 
darām kopā!



Piedalāmies svētkos «Izvēlies Piebalgu!» 
un radām un rādām ko jaunu – VIENKOCI!

















Pārgājieni –

vismaz 3x gadā







Mācāmies jaunas prasmes!





Piebalgā atrodam jaunus
DIŽAKMEŅUS!



Viss turpinās! 
Samīļo arī TU un darām kopā!


