Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešanas izvērtējums

1.pielikums. Biedrības „Īģes lauku partnerība” stratēģijas
2009-2013.ietvaros īstenoto projektu saraksts.

Nr.

Projekta ieviesējs

10-09LL17L41310
1000002

BDR Biedrība
"ALOJAS
RADOŠAIS
KLUBS"LIEPALE""

10-09LL17L41310
1000003

SIA AVOTIŅŠ LC

10-09LL17L41310
1000004

SIA Latvijas
futbola federācijas
mācību un treniņu
centrs "Staicele"

10-09LL17L41310
1000001
10-09LL17L41320
1000002
10-09LL17L41320
1000016

10-09LL17L41320
1000015
10-09LL17L41320
1000011

10-09LL17L41320
1000014

BDR Latvijas Aitu
audzētāju
asociācija
BDR "Alojas
mednieku klubs"
PSV Alojas novada
dome

PSV Alojas novada
dome
PSV Alojas novada
dome

Projekts

Biedrības "Liepale"
konferenču, semināru un
izstāžu zāle.
SIA "AVOTIŅŠ LC"
investīcijas pakalpojumu
pieejamības
paaugstināšanā
"Stārķu migas veļas māja"

Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma iegāde
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai un
pilnveidošanai

"Šautuves objekta "Apaļais stends" iegāde"
Vilzēnu tautas nama
labiekārtošana, tehniskā
aprīkojuma iegāde
Aprīkojuma iegāde
sabiedrisko aktivitāšu
piedāvājuma uzlabošanai
Puikules tautas namā.
Alojas daudzfunkcionālās
sporta halles zāles grīdas
aizsargpaklāja iegāde.

"Raibi mani goda svārki"
PSV Alojas novada
dome

Summa
(EUR)

T.sk.
sabiedriskais
finansējums
(EUR) no
ELFLA

7098,71

6388,84

7114,36

3557,18

5248,16

2624,06

Telpu labiekārtošana un veļas
mazgātuves izveide; 3 gab.
veļas mašīnu un 2 žāvētāju
iegāde

6918,79

6226,9

Elektroniskie svari, piekabe;
digitālie svari; aitkopības
aprīkojums (prof. aitu
cirpšanas mašīna, asmeņi,
kopšanas līdzekļi, asināmā
iekārta, ķeramā nūja)

6659,18

5993,26

4496,27

3372,2

Puikules pag.,
Puikules
tautas nams

5150,18

3862,63

Aloja, Ausekļa
iela 1, (hallē)

5879,63

4409,72

Vieta

Aloja, Rīgas
iela 4
Aloja, Jūras
iela 9
Staicele,
Sporta iela 5 (
futbola skolas
dienesta
viesnīcā)
Brīvzemnieku
pag. "Silvas", inventāra
novietošanas
vieta;
iekārtas
pārvietojama
s.
Alojas pag.
"Reišmalīši"
Braslavas
pag., Vilzēnu
tautas nams

Aloja, Jūras
iela 13 kultūras
nams

4574,39

3430,78

Satura raksturojums

Konferenču, semināru un
izstāžu zāles remonts;
projektora, baltā ekrāna un
žalūziju iegāde

Stāvlaukuma bruģēšanas
darbi

šautuves objekta - "Apaļais
stends" iegāde
Apmeklētāju krēsli 250gab.,
projektors, videokamera,
televizors, DVD atskaņotājs
Digitālās klavieres; akustiskā
sistēma; pastiprinātājs;
mikserpults; radio
kondensatora mikrofons;
radio mikrofons un statīvs;
dubultais atskaņotājs;
projektors; ekrāns

Aizsargpaklāju iegāde
10 gab. tautas tērpa
komplekti sievietēm (aube,
svārki, blūze, veste, seģene,
lakats, apakšsvārki);
komplekts vīriešiem (bikses,
veste, krekls un stilizēta
veste); stilizēts komplekts
*svārki, blūze, veste, garās
apakšbikses); vīriešu zābaki;
sieviešu kurpes
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10-09LL17L41320
1000005
10-09LL17L41320
1000001
10-09LL17L41320
1000013
10-09LL17L41320
1000003
1009LL17L41320
1000012

10-09LL17L41320
1000007

10-09LL17L41320
1000008
10-09LL17L41320
1000004
11-09LL17L41310
1000001

11-09LL17L41320
1000004

11-09LL17L41320
1000001
11-09LL17L41320
1000002

11-09LL17L41320
1000003

BDR "Limbažu
zemnieku
biedrība"

Zemnieku apmācību
kvalifikācijas un biroja
aprīkojuma uzlabošana

Limbaži,
Jūras iela 58
un Puikule

BDR "Alojas
mednieku klubs"

"Šautuves objekta "Elektroniskais mērķis"
iegāde"

Alojas pag.
"Reišmalīši"

BDR "Tenisa klubs
Aloja"
BDR "Alojas
mednieku klubs"
BDR Izglītības
biedrība
"STUDEO"
BDR APMĀCĪBAS,
KULTŪRAS UN
ESTĒTIKAS
CENTRS
"VILZENE"
BDR APMĀCĪBAS,
KULTŪRAS UN
ESTĒTIKAS
CENTRS
"VILZENE"

Galda teniss Alojā!

"Šautuves objekta "Skrejošais alnis" iegāde"
Alojas novada iedzīvotāju
interešu iniciatīvas
materiāltehniskajām
atbalstam.
Senioru deju kopas
"Liepas" kvalitātes un
daudzveidības uzlabošana.
Aprīkojuma iegāde
mūsdienīgu pasākumu
rīkošanai Braslavas
pagastā.

BDR "Alojas
mednieku klubs"

"Šautuves objektu "Amerikāņu traps" un
"Sportinga traps" iegāde"

PSV Alojas novada
dome

Pakalpojumu kvalitāte
paaugstināšana Alojas un
Staiceles pilsētu
bibliotēkās

BDR "Basketbola
klubs " Aloja""

Sporta apģērbu komplektu
nodrošināšana basketbola
kluba "Aloja" komandām

"Skaties, uzzini, iepazīsti!"
PSV Alojas novada
dome
PSV Alojas novada
dome

BDR Biedrība
"LAPIERMUIŽA"

Sporta inventāra iegāde

Brīvā laika aktivitāšu
dažādošana Ozolmuižas
iedzīvotājiem

Aloja, Ausekļa
iela 1, (hallē)
Alojas pag.
"Reišmalīši"

1869,08

1628,79

6212,02

5590,82

6449,38

5804,43

5102,03

4591,83

Projektors; foto aparāts;
videokamera, tāfele
šautuves objekta "Elektroniskais mērķis"
iegāde
Tenisa galdi un galda tenisa
tīkliņš -6gab.,rezultātu
skaitītājs - 6 gab., kortu
norobežotāji - 40 gab. un
automātiskais galda tenisa
trenažieris.

šautuves objekta "Skrejošais alnis" iegāde
Tāfele, kopētājs,
videokamera, televizors,
mikrofons ar statīvu,
programatūra, skaņu sistēma,
dators

Aloja, Ausekļa
iela 1,
(vidusskolā)

4689,23

3516,93

tērpi pie
dejotājām
Vilzēni

1105,57

995,01

Vilzēni,
Vilzēnu
tautas nams

1983,36

1785,02

Projektors; ekrāns;
portatīvais dators; MSOffice
un Tildes Birojs
programmatūras

Alojas pag.
"Reišmalīši"
Aloja, Jūras
iela 14 un
Staicele,
Parka iela 2
Aloja, Ausekļa
iela 1, (hallē)
- Basketbola
formas pie
spēlētājiem
Kultūras
nami: Aloja,
Jūras iela 13
un Staicele,
Lielā iela 7

5916,33

5324,69

šautuves objektu "Amerikāņu traps" un
"Sportinga traps" iegāde

5304,47

4774,02

2966,25

2669,62

12070,3
1

10863,26

755,77

680,18

Vilzēni,
Vilzēnu
tautas nams

Ozolmuiža,
Ozolmuižas
pils

Tērpa komplekts (svārki,
blūzes, kurpes, cepures)

Multimediju iekārtu
komplekta iegādeinteraktīvās tāfeles un video
projektora iegāde
Vīriešu basketbola formas-12
gab.; basketbola sporta apavi
un iesildīšanās krekli
sievietēm un vīriešiem- 24
gab.

Projektors un ekrāns- Alojas
un Staiceles k/n

novusa galdi - 4 gab.

2325,66

2093,09

tenisa gadi-3; novusa galdi-6;
florbola nūjas-24; šaha dēlīši
un dambretes kauliņi- 10
kompl.; nūjošanas nūjas 10gab.; vingrošanas paklājiņi20 gab.; DVD atskaņotājs;
televizors; mūzikas centrs
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11-09LL17L41320
1000005

12-09LL17L41100
000001

12-09LL17L41310
1000003

12-09LL17L41310
1000001
12-09LL17L41320
1000003
12-09LL17L41320
1000002

12-09LL17L41320
1000001
13-09LL17L41320
1000001
13-09LL17L41310
1000002

BDR "Alojas
mednieku klubs"

Alojas mednieku kluba
šautuves aprīkojuma
iegāde

Alojas pag.
"Reišmalīši"

6213,94

3417,66

5960,24

3555,76

Aloja, Kalēju
iela 7

Aloja,
Limbažu iela
8

terase- laipas pastaigai 180m;
suņu būdas 3 gab., voljeri
3x4m- 3 gab., soli ar atzvelti,
treniņu iekārtas (statīvs suņu
fiksēšana; vienkārtas barjera;
baļķis, šūpoles; kalniņš,
slaloms); kaķu būri - 3 gab.,
teritorijas norobežošanas
sēta; vārti, atkritumu urnas

Aloja, Bērzu
iela 5

Mārtiņš Siliņš
SIA "Mieriņš" virtuves
iekārtu iegāde
SIA Mieriņš
Labiekārtota dzīvnieku
pastaigu laukuma un
patversmes - izolatora
izveide Limbažu ielā -8,
Alojas pilsētā, Alojas
novadā

14227,7
9

12805,01

BDR "Alojas
mednieku klubs"

Šautuves stenda "Skrejošā mežacūka"
iegāde

Alojas pag.
"Reišmalīši"

4789,07

4310,16

BDR biedrība
"Alojas novada
attīstība"

Āra trenažieru uzstādīšana
un tam atbilstošas
infrastruktūras izveide
Alojas pilsētā

Pie Alojas
Ausekļa
vidusskolas

14228,7
2

12805,85

PSV Alojas novada
dome

Rotaļu un sporta laukuma
izveide PII "Auseklītis"
Vilzēnu struktūrvienībā

Vilzēni,
Vilzēnu
bērnudārzs

BDR Biedrība
"MOTO KLUBS
"ASB'"

Aprīkojuma un
pamatlīdzekļu iegāde
Biedrībai Moto klubs ASB

Staicele, z/s
Līciemi

SIA SALDO I. M.

Atbalsta centra izveide
uzņēmējiem un
iedzīvotājiem Alojas
pilsētā

Aloja, Jūras
iela 1

Jauna servisa izveide Staicelē, Alojas novadā
13-09LL17L41310
1000004

12765,01
Šautuves trapi ar aprīkojumu
Atvākojamais nazis;
ziedputekšņu savācējs (30
komplektā); medus sviede;
bišu maizes drupinātājs;
profesionālais darba galds;
skapji 2 gab.,; plaukts
stiprināms pie sienas;
neizjaucamas konstrukcijas
plaukts; galds ar plauktu un
maliņu; virtuves galds ar
nerūsējoša tērauda 2
izlietnēm
trauku mazgājamā mašīna;
galds- ledusskapis;
ledusskapis; picas krāsns;
mikroviļņu krāsns; fritieris;
kartupeļu mizojamā mašīna;
elektriskā plīts; tvaika
nosūcējs

Biškopības produktu
pārstrāde un dažādošana
Alojā

BDR "Dzīvnieku
atbalsts"

14183,3
4

SIA NĀKOTNES Z

Staiceles pag.
"Nākotnes"

7170,02

6453,02

4650,43

4185,38

6158,45

3695,07

6820,73

3864,07

šautuves stenda - "Skrejošā
mežacūka" iegāde

Āra trenažieru uzstādīšana
Smilšu kaste; mēness mājiņa;
šūpoles uz koka sastatnēm ar
sēdeklīšiem; bērmu rotaļu
komplekts; vingrošanas
komplekss; karuselis ar
sēdvietām;šūpoles uz
atsperes; gumijas seguma
pamatne

rampas un barjeras izveide;
krūmgriezis 2 gab.
biroja telpu remonts;
pamatlīdzekļu iegāde
(kopētājs ar aprīkojumu;
stacionārais dators;
portatīvais -piezīmju dators)
darba galds; riteņu
balansēšanas iekārta;
automašīnas riteņu montāžas
iekārta; auto pacēlājs; gaisa
kompresors; hidrauliskais
domkrats; hidrauliskā prese;
instrumentu kaste ar
instrumentiem; slīpēšanas
ripa; leņķu slīpmašīna;
lukturu regulēšanas iekārta;
metināmā iekārta;
pneimatisko instrumentu
komplekts
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13-09LL17L41310
1000003

13-09LL17L41320
1000005
13-09LL17L41320
1000004
13-09LL17L41320
1000003

13-09LL17L41320
1000007

13-09LL17L41320
1000006

13-09LL17L41100
000002
13-09LL17L41100
000003
14-09LL17L41310
1000004
14-09LL17L41320
1000003
14-09LL17L41320
1000002

Aprīkojuma iegāde
kafejnīcai "MILVUS"

Bērnu rotaļu laukuma
izveide Staiceles pilsētā.
BDR "PIVALIND"

BDR Pensionāru
klubs "Vecie ozoli"
BDR Sporta
biedrība
"LATVIAN
KARATE
ASSOCIATION"

Atpūtas un rotaļu laukuma
izveide Puikulē.

Dziedot dzimu, dziedot
augu!
Kultūras pakalpojumu
pieejamība - Latvisko
Tautas deju tradīciju
kuplināšanai partnerības
"Īģe" teritorijā.

Inventāra nodrošinājums
karatē nodarbībām Alojā.

Inventāra iegāde medus
ieguvei un fasēšanai
Brīvzemnieku pagasta
"Neļķēs".
Aigars Vladimirovs

Aigars Vladimirovs

45 Bišu stāvstropu iegāde
dravas paplašināšanai
Brīvzemnieku pagasta
"Neļķēs".
Aprīkojuma iegāde
kafejnīcai "MILVUS"

SIA JVA BALTIC
BDR Biedrība
"UNGURPILS
EZERA
SAIMNIEKS"
BDR "Alojas
mednieku klubs"

2043,67

6823,97

6141,57

7114,36

6402,92

7020,86

6318,77

4641,12

4641,12

5259,65

4733,68

3040,14

1672,08

2645,69

1455,05

Staicele, Lielā
iela 6a

SIA JVA BALTIC

PSV Alojas novada
dome
BDR Biedrība
"ALOJAS
RADOŠAIS
KLUBS"LIEPALE""

3966,81

Nāc iepazīsti, nāc iemācies
un priecājies!

Aprīkojuma iegāde Alojas
mednieku klubam

Staicele,
Parka iela 2
Puikule, pie
Puikules
pamatskola
Aloja, Rīgas
iela 4

Ozolmuiža,
Dienesta
viesnīca
Aloja, Ausekļa
iela 1 (Alojas
Ausekļa
vidusskola)

Brīvzemnieku
pag., Neļķes
Brīvzemnieku
pag., Neļķes

Telpu remonts;
pamatlīdzekļu iegāde
(digitālās klavieres un
muzikālais centrs )
tautas tērpu komplekts 29
atribūti - 10 komplekti
(Vidzeme- brunči, jakas ,
apaļās sievu cepures,
uzkrekliņš, apakšsvārki,
vestes vīriem, bikses, krekli;
Latgale- svārki, veste…)
vīriešu zābaki - 10gab.

Tatami; aizsargķiveres -10
gab., ''ķepas'' - 10 gab.,
makivara vairogs - 10 gab.,
fotokamera
elektriskās medus sviedes
iegāde; vaska kausētava;
atvākojamais galds;
atvākojamā dakšiņa - 2 gab.,;
medus kāstuve; elektriskais
atvākojamais nazis; digitālais
medus refraktometrs; medus
trauks 50 kg; medus trauks
100kg- 3 gab.,

45 bišu stāvstropu iegāde

889,12

533,47

rotaļu
laukums
Ungurpilī

5000,00

4500,00

Alojas pag.
"Reišmalīši"

4212,23

3791,01

Staicele, Lielā
iela 6a

elektriskā plīts; gāzes plīts;
ledusskapis; tvaika nosūcējs;
mikroviļņu krāsns; gaļas
maļamā mašīna; mikseris ar
statīvu; trauku mazgājamā
mašīna; televizors; espresso
kafijas automāts; blenderis;
rokas blenderis; saldētava
Smilšu kaste ar tīklu; šūpoles
uz atsperes „Kuģītis” un
balansieris; karuselis;
vingrošanas komplekss;
slidkalniņš; skaitīkļi ar
galdiņu; bērmu rotaļu
komplekts
bērmu rotaļu komplekts;
vingrošanas komplekss;
divvietīgas šūpoles ar
sēdeklīšiem; spirāle; 2
trenažieri

Gaisa kondicionieris; friteris;
centrbēdzes sulu spiede;
mikroviļņu krāsns; akustiskā
sistēma un daudzfunkciju
lāzerierīce
Rotaļu komplekss; šūpoles uz
atsperes; vingrošanas
komplekss; šūpoles
balansieris; brīdinājuma
zīmes: „Gājēju pāreja”; „Stop”
un „Luksofors”

Gaļas lentzāģis
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14-09LL17L41100
000001

14-09LL17L41310
1000005
14-09LL17L41310
1000003
14-09LL17L41310
1000002
14-09LL17L41320
1000004
14-09LL17L41320
1000001

14-09LL17L41320
1000007

14-09LL17L41320
1000006

ZS Limbažu rajona
Alojas pilsētas
zemnieku
saimniecība
"KROGDAMBJI"
ZS Limbažu rajona
Staiceles pilsētas
zemnieku
saimniecība
"NIEDRĀJI"
SIA DRAUGU
DĀRZS

SIA Artehno
BDR biedrība
"Alojas novada
attīstība"
PSV Alojas novada
dome

Biškopības inventāra
iegāde.

Jauna pakalpojuma izveide
Alojas novadā- pasažieru
pārvadājumu jomā
Jauna hidrauliskā
konteineru izgāzēja iegāde
Tehnikas iegāde
pakalpojumu dažādošanai
un pieejamībai
Skeitparks mūsu bērniem
Alojā!
Alojas pilsētas bibliotēkas
vasaras lasītavas
izveidošana

Alojas dienas centra brīvā
laika aktivitāšu
dažādošana
PSV Alojas novada
dome

BDR "Atbalsts
Alojas Ausekļa
vidusskolai"

Aprīkojuma iegāde
sabiedrisko aktivitāšu
piedāvājuma uzlabošanai
biedrībai "Atbalsts Alojas
Ausekļa vidusskolai"

Alojas pag.
"Ķikuti" uz
AlojaLimbaži ceļa

Projekta ieviesējs

10-09ZL15Z40120
1000001

BDR "Stārķu
ieleja"

11-09ZL15Z40110
1000001

BDR "Eiropas
Stārķu pilsētu
organizācija"

medus sviede; atvākojamais
trauks; vaska kausētava

1922,76

Laivu piestātnes un
peldvietas būvniecība uz
Salacas upes.

1153,66
piekabe

Staiceles pag.
"Rēciems"

1422,13

853,28

Alojas pag.
"Ciedri"

3622,31

2173,39

Aloja, Rīgas
iela 5b

5000,00

4500,00

Aloja, Jūras
iela 14

2685,00

2416,50

3325.88

2993.29

2965,60

2669,04

Summa
(EUR)

T.sk.
sabiedriskais
finansējums
(EUR) no
EZF

Aloja, Rīgas
iela 4 - 2.
stāvs
Aloja, Pie
Alojas
Ausekļa
vidusskolas

Staicele,
Sporta iela 5
pie Salacasvidusskola

jauns hidraulisks konteineru
izgāzējs

zāles pļaušanas traktors;
krūmgriezis; motorzāģis

Skrituļošanas rampas

Vieta
Skatu laukuma un laipu
izbūve Staiceles pilsētā pie
Salacas upes.

865,90

Staicele,
Planču iela 13

Projekts
Nr.

1924,23

7058,57

Lapene astoņstūru; rotaļu
laukuma komplekts
Virtuves aprīkojums
(keramiskā plīts; ledusskapis;
virtuves komplekts; skapīšu
komplekts; skapīša virsma;
tvaika nosūcējs) Brīvā laika
dažādošana (TV; pufs; galda
futbols; futbola un basketbola
bumbas; DJ komplekts; Skaņu
pults; LED gaismas efekts)
Laukuma ierīkošana (smilts
pievešana un ievešana
laukumā); Pludmales
volejbola laukuma komplekts
(pludmales volejbola balsti,
balstu polsteri; laukuma
līnijas; tīkls; tīkla antenas)

Satura raksturojums

6352,71
Skatu laukuma un laipu
izbūve

14228,72

12805,85

Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.- 2013.gadam ieviešanas izvērtējums

11-09ZL15Z40110
2000002

BDR Biedrība
"UNGURPILS
EZERA
SAIMNIEKS"

Torņa būvniecība
Ungurpils dzirnavu ezera
zivju resursu kontrolei

11-09ZL15Z40110
2000003

BDR biedrība
"Alojas novada
attīstība"

Bērnu rotaļu laukuma
izveide Alojas pilsētā

Aloja, Pie
Alojas
Ausekļa
vidusskolas

14228,72

12805,85

Atpūtas vietu ar trepju
izbūvi Staiceles pilsētā pie
Salacas upes.

Staicele,
Sporta iela 5
pie Salacasvidusskola

10671,54

9604,39

11-09ZL15Z40110
2000001

BDR "Stārķu
ieleja"

12-09ZL15Z40120
1000002

BDR "Dīķu
īpašnieku
apvienība"

12-09ZL15Z40120
1000003

BDR "Stārķu
ieleja"

13-09ZL15Z40120
1000002

BDR "Vidzemes
ūdens tūrisma
atbalsta biedrība"

13-09ZL15Z40120
1
000001

BDR Biedrība
"UNGURPILS
EZERA
SAIMNIEKS"

Aprīkojuma iegāde
ūdenstilpņu kopšanai

Pastaigu taka

Pamatlīdzekļu iegāde
Salacas ūdens tūrisma
veicināšanai

Ungurpils ezera peldošo
salu valdzinājums!

Ungurpils, pie
ezera

Staicele,
Kalēju iela 1
Staicele,
Sporta iela 5
pie Salacasvidusskola
Staicele,
Kalēju iela 11

Ungurpils,
Liepu iela 5

14154,02

12738,62
Skatu tornis
Smilšu kaste; mašīna ar
slidkalniņu; 4 dažādas
šūpoles balansieris, karuselis;
Rotaļu komplekss;
vingrošanas komplekss;

2 atpūtas vietu un trepju
izbūvi

21343,06

19208,75

21253,37

19128,03

2 niedru pļāvēji (paušanai
slīpumā un taisnām
virsmām); 2 ūdensaugu
grābekļi;

Pastaigu taka 450m

2697,67

2427,9
6 laivas ar ūdens tūrisma
inventāru

2851,83

2566,65

Laivas, elektromotora iegāde;
eholotes un spoguļkameras
iegāde

