
VRG 

piešķirtais 

Nr.

Iesniedzējs Projekta nosaukums Projekta mērķis / plānotās darbības

Apstiprinātais 

publiskais 

finansējums 

EUR

Īstenošanas 

vieta

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/13

Kocēnu novada 

dome
Kapsētu digitalizācija

Projekta "Kapsētu digitalizācija" mērķis ir - veikt kapsētu digitalizāciju nodrošinot 

iedzīvotājiem kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību. Dauguļu, 

Dikļu, Sprēstiņu kapu digitalizācija un 3.gb. planšetes izveide.

14 801.01        
Dauguļu kapsēta; 

Dikļu kaps., 

Sprēstiņu kaps.;

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/5

Lēdurgas pagasta 

pensionāru, 

invalīdu, politiski 

represāto 

biedrība 

"Kamolītis"

Zaļā veselības  upe - 

veltījums Latvijas 

100gadei

Projekta „Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei” stratēģiskais mērķis: 

gatavojoties Latvijas simtgadei biedrības „Kamolītis” parka labiekārtošana, veidojot 

pievilcīgu Lēdurgas pagasta teritorijas infrastruktūru, veicinot vietas identitātes izcelšanu, 

nodrošinot vērtīga dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamības 

nodrošināšanu.  Lai sasniegtu stratēģisko mērķi tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) izkopt 

parkā teritorijā ietilpstošos dendroloģiskos stādījumus, izveidojot Veselības upi - taku, 2) 

izveidot jaunas atpūtas un pastaigu vietas, 3) organizēt Aģes upei un Valsts nozīmes 

kultūras piemineklim - Lēdurgas luterāņu baznīcai, piegulošo teritoriju sakopšanas talkas, 

darbībā iesaistot pensionārus un vietējos iedzīvotājus, 4) rīkot labdarības akciju sagaidot 

Lavijas 100gadi "Iestādi savu stādu Lēdurgai, Latvijai", veidojot sadarbību ar vietējiem 

uzņēmējiem.  Tiks veikti parka labiekārtošanas darbi 2000 kv/m platībā, ieerīkotas 

grantētas pastaigu takas, iestādīti vismaz 10 dekoratīvie koki, ierīkoti vismaz 2 soliņi.

17 737.66        
Lēdurga, 

"Kamolīša" parks

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/4

 Pārgaujas novada 

pašvaldība

Straupes kapu 

teritorijas 

labiekārtošana 

Palielināt Straupes Pārupes kapu kultūrvēsturisko vērtību un uzlabot publisko 

pieejamību, atjaunojot vēsturisko laukakmens mūra žogu ap kapu teritoriju un 

paplašinot bruģa klājumu ap kapliču. Iesaistīt žoga atjaunošanas darbos vietējo 

sabiedrību.  Teritorijas labiekārtošana: Kapličas laukuma bruģēšana 100 m2; 

Akmens žoga mūrēšana 100 m2.

16 723.98        
Straupes pag., 

"Pārupes kapi"

Vidzemes lauku partnerība  "Brasla" apstiprināti I. kārtas LEADER projekti  uz 21.12.2016.

4.Rīcība. Vides labiekārtošana  pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai.  Pieejamais finansējums   148310.81 EUR



2016/AL20

/1/A019.2

2.01/3

BDR Biedrība 

"UNGURPILS 

EZERA 

SAIMNIEKS"

  Ratiņtrase - dabas 

zinību klase! 

 Izveidot jaunu vides objektu, ratiņtrasi - dabas zinību klasi, gar Ungurpils ezeru 

345 m garumā. Tiešā mērķauditorija 295 Ungurpils ciema iedzīvotāji, netiešā 

mērķgrupa aptuveni 3565 tūristi un viesi, kas apmeklēs jaunbūvi "Sala"

Tiks iegādāti pamatlīdzekļi: Laipu posmi 1mx3m 131 gab. un to uztādīšana 1 

kompl.

8 906.60          
Alojas pag., 

Ungurpils

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/2

REL LIMBAŽU 

EVAŅĢĒLISKI 

LUTERISKĀ 

DRAUDZE

Limbažu evaņģēliski 

luteriskās baznīcas 

altāra rekonstrukcija 

Rekonstruēt un dalēji restaurēt Limbažu ev.lut.baznīcas altāri - izcilu baroka 

laikmeta mākslas darbu, kā arī altāra daļas solus, tādejādi sakārtojot un darot 

viesiem un sabiedrībai pievilcīgu visu Limbažu ev.lut.baznīcu - valsts nozīmes 

kultūras pieminekli un vienu no galvenajiem tūrisma objektiem Limbažu novadā. 

Plānota Altāra rekonstrukcija 31 m2.

17 550.00        
Limbaži, Lībiešu 

iela-2

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/10

BUB "Staiceles 

brīvprātīgo 

ugundzēsēju 

biedrība"

Viens par visiem, visi 

par vienu

Dot iespēju Alojas novada iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus ugunsdrošibas 

pasākumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. 

Kompleksais ugunsdzēsības aprīkojums un ekipējums 1 kompl.

9 898.14          
Staicele, Dzirnavu 

iela-6

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/14

REL ROZĒNU-

STAICELES 

EVAŅĢĒLISKI 

LUTERISKĀ 

DRAUDZE

  "Rozēnu- Staiceles 

ev.lut." baznīcas ēkas 

fasāžu vienkāršotā 

atjaunošana. 

"Rozēnu - Staiceles ev lut. draudzes" baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā 

atjaunošana. Ar šo projektu saglabāsim dievnamu nākošām paaudzēm. 

Veicināsim jaunatnes piesaisti latvisko vērtību izzināšanai un turpināšanai. 

Sakārtots dievnams veicinās tūristu piesaisti pilsētai.     Baznīcas ēkas fasāžu 

vienkāršotā atjaunošana 1 gab.

18 000.00        
Staicele, Kalēju 

iela-3

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/7

Limbažu rajona 

mednieku 

biedrība 

"Augstroze"

Jumta nomaiņa 

saieta namam 

"Augstroze"

Radīt vietējās kopienas publiskās infrastruktūras centru Augstrozē, veicinot 

sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un starpinstitucionālo resursu apvienošanu. 

Ēkas jumta seguma nomaiņa.

17 550.00        
Umurgas pag., 

"Kalnarozes"

2016/AL20

/1/A019.2

2.01/16

Alojas novada 

dome

Pārvietojamās skatuves 

(ar jumtu) iegāde 

brīvdabas pasākumu 

vajadzībām Alojas 

novada teritorijā

Uzlabot brīvdabas pasākumu tehnisko nodrošinājumu, iegādājoties pārvietojamu 

skatuvi ar jumtu, tādējādi veicinot brīvdabas kultūras, sporta un atpūtas 

pasākumu saturisko un  norises vietu daudzveidību. Pārvietojamās skatuves (ar 

jumtu) iegāde 1 gb.

14 445.20        
Aloja, Ausekļa 

iela-1,


