
5. Rīcība.  Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana.                  Pieejamais finansējums 247184.69 EUR

Iesniegum

a numurs
Iesniedzējs Projekta nosaukums Projekta mērķis, plānotās darbības

Apstiprinātais 

publiskais 

finansējums, 

EUR

Īstenošanas 

vieta

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/19

Kocēnu novada 

dome

Publisko āra trenažieru 

uzstādīšana sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iegādāties un uzstādīt publiskos āra 

trenažieru komplektus,  Ziemeļvidzemes  Dauguļu internātpamatskolas 

teritorijā, "Vika parkā" Dikļos, Vaidavas ciema rotaļu laukumā, Zilākalna ciema 

sporta laukumā.  

7293.60

Dauguļu int.sk., 

Dikļi, "Vika parks", 

Vaidavas  rotaļu 

lauk., Zilākalna 

sporta lauk.

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/3

 Biedrība 

"UNGURPILS EZERA 

SAIMNIEKS"

Esi aktīvs - būsi vesels! 

Radīt iespējas novada un pagasta apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī pašmāju un 

ārvalstu tūristiem dažādot brīvā laika pavadīšanas paradumus drošā un 

piemērotā vidē, radot izdevību apjaust dzīvās dabas klātesamību. Popularizēt un 

attīstīt veselīgu dzīves veidu, izglītot bērnus, jauniešus un pieaugušos. Īstenojot 

projektu plānots iegādāties pārvietojamās disku golfa iekārtas 6 gab. un attīstīt 

rotaļu laukuma II kārtas infrastruktūru.

13500.00 Aloja, Ungurpils

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/8

BIEDRĪBA "IMPAR 

LIMBAŽI"

Āra trenažieru uzstādīšana 

sportiskām aktivitātēm 

Pociemā

Uzstādīt āra trenažierus Pociema sporta laukumā, nodrošinot sportisku 

aktivitāšu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, tā veicinot veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Plānots iegādāties 

pievilkšanās stieņus, līdztekas, pievilkšanās āra trenaž., šūpoles, eliptiskais tren., 

zviedru siena. 

6389.19
Katvaru pag., 

Pociems, 

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



2016/AL20

/1/A019.2

2.02/18

Kocēnu novada 

dome

Atpūties aktīvi Vaidavas 

ezera pludmalē

Dažādot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem 

Vaidavas ezera pludmalē.  Rotaļu laukuma iekārtas, disku golfa aprīkojums, 

Pārvietojamās bio tualetes  2gb. 

8120.93
Vaidava, atpūtas 

parks

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/10

 Limbažu novada 

pašvaldība

Bērnu rotaļu laukuma 

izveide pie sabiedriskā 

centra Lādē

Bērnu un jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lādes 

ciemā, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, kas 

veicinātu to attīstību, stiprinātu veselību un uzlabotu komunikācijas iespējas.

6044.02

Limbažu pag., 

Lāde, "Lādes 

Vītoli"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/29

Alojas nov. dome

Infrastruktūras 

pilnveidošana dažādu 

vecumu iedzīvotāju grupu 

izglītojošo, sporta, atpūtas 

un pastāvīgo aktivitāšu 

organizēšanai Ozolmuižas 

ciemā

Projekta mērķis ir uzlabot esošo infrastruktūru, ierīkojot sabiedrisko tualeti, 2 

dušas un mazgātuvi, kā arī papildinot rotaļu laukumu ar 2 āra trenažieriem un 1 

groza šūpolēm, lai nākotnē veiksmīgāk varētu organizēt dažādu vecumu 

iedzīvotāju grupu izglītojošās, sporta un atpūtas aktivitātes Ozolmuižas ciemā.  

Tik siegādāti kāju trenažieris  1gb., trenažieris soļošanai 1gb.,  groza šūpoles 1 

gb., āra trenažieru un šūpoļu uzstādīšana;  Tualetes, dušu un mazgātuves izbūve.   

14167.08

Brīvzemnieku pag. 

Ozolmuiža, 

"Viesnīca"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/6

Biedrība "Limbažu 

fotoklubs"

Telpu izveide fotografēšanas 

aktivitātēm Limbažos

Izveidot un iekārtot telpas  fotografēšanas iemaņu attīstīšanai un saturīgai brīvā 

laika pavadīšanai jebkuram foto mākslas cienītājam Limbažu novadā un tuvākajā 

reģionā. Sasniedzot projekta mērķi, fotomākslas interesentiem būs pieejamas 

atjaunotas telpas ap 60 m2 platībā Limbažu pilsētā, tās tiks pārplānotas un 

profesionāli iekārtotas fotografēšanas praktisko nodarbību vajadzībām.  Planots 

iegādāt Aptumšošanas aizkarus, galds 1 gb., Foto studijas gaismas kompl., 1.gb. 

projektors.

16446.11
Limbaži, Cēsu iela-

31, "Darbnīca"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/23

biedrība "Dzirnavu 

spēks"
Nākotne ir šeit - Limbažos

Veicināt jaunu, inovatīvu bērnu un jauniešu interešu klubu veidošanu, sekmējot 

saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādējādi  nodrošinot vienlīdzīgas 

iespējas to pieejamībai ikvienam novada iedzīvotājam. Plānots iegādāties 

iekārtas robotikas darbnīcām,  automodeļu darbnīcām, mēbeles kompl., būves 

ierīkošana, Stendi, rol-ap baneris, Informatīvie plakāti

12932.38
Limbaži, Rīgas iela-

19



2016/AL20

/1/A019.2

2.02/7

Limbažu novada 

pašvaldība

Hokeja, florbola laukuma 

izbūve Katvaru pagastā 

Izveidot daudzfunkcionālu (hokejs, florbols) sporta laukumu Pociemā, Katvaru 

pagastā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta popularizēšanu pagastā, dodot 

iespēju jebkura vecuma iedzīvotājiem nodarboties ar sporta aktivitātēm gan 

ziemas, gan vasaras sezonās.  

Sporta laukuma izbūve 578 m2. 

18000.00 Katvari, Pociems

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/20

BDR biedrība "Alojas 

novada attīstība"

Alojas bērnu rotaļu laukuma 

teritorijas labiekārtošana un 

aktīvās atpūtas iespēju 

dažādošana jauniešiem 

Nodrošināt bērniem un jauniešiem drošas, kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. Īstenojot projektu plānots paplašināt un pilnveidot bērnu 

rotaļu laukumu. 

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana: Bērnu rotaļu laukuma II kārtas 

pamatlīdzekļi (Brīvdabas spēle "LUDO" , Gumijas segums (sarkanā krāsā) 147m2) 

, Rotaļu laukuma līdzsvara treniņu iekārtas piegāde un uzstādīšana "Ņ" burta 

formā 1 kompl. Laukuma labiekārtošanas darbi 1 gab.

17425.19
Aloja, Skolas iela -

8

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/13

BDR SPORTA KLUBS 

"MĀRKULĪČI"

Aktīva un aizraujoša atpūta 

dabā – šaušana pa māla 

šķīvīšiem

Izveidot mūsdienīgu un drošu apaļā un sportinga stendu šaušanas stendu sporta 

kluba „Mārkulīči” šautuvē, nodrošinot stratēģijas teritorijas iedzīvotājiem 

iespēju attīstīt jaunas intereses, dažādot aktīvās atpūtas veidus, iesaistīties 

medniecībā vai profesionālā sportā.

14887.43 Straupe, "Āvaidi"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/24

Sporta klubs 

"Pārgauja"
Hokejs Pārgaujā

Sabiedrisko akivitāšu dažādošanai iegādāties vienotus hokeja formas tērpus, lai 

nodrošinātu iespēju pārstāvēt savu novadu reģiona mēroga, vēlāk arī Latvijas 

līmeņa sacensībās. Plānots iegādāties hokeja formas (getras un kreklus 21 

spēlētājam).

1981.98  Stalbe, "Iktes", 

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/26

 Pārgaujas novada 

pašvaldība

 Pludmales volejbola 

laukuma pārbūve 

Radīt kvalitatīvu, mūsdienīgu un drošu sporta infrastruktūru, pārbūvējot un 

labiekārtojot sporta laukumu Straupes centrā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem, 

īpaši bērniem un jauniešiem, pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu un veicinātu 

iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Pludmales volejbola laukuma 

pārbūve 1726 m3.

18000.00

Straupe, 

pludmales volejb. 

lauk.

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/21

 Pārgaujas novada 

pašvaldība

Aprīkojuma iegāde Straupes 

pagasta tautas namam 

Nodrošināt Straupes pagasta tautas namu ar aprīkojumu, lai tautas nama 

materiāltehniskais nodrošinājums atbilstu modernām un mūsdienīgām 

prasībām.

14027.7
Straupe, Plācis, 

"Tautas nams"



2016/AL20

/1/A019.2

2.02/25

Biedrība "Limbažu 

Jātnieku klubs"

Mobila jāšanas laukuma 

nožogojuma ierīkošana

Projekta realizācijas rezultātā varēsim regulāri saskaņotos laikos bez maksas 

piedāvāt mūsu labiekārtoto un drošo jāšanas laukumu, kā arī iepriekšēja 

projekta ietvaros iegādātos šķēršļus novada jātnieku sporta entuziastiem, 

organizēsim jāšanas prasmes pilnveidošanas seminārus un treniņsacensības.  

Plānots Mobils laukuma nožogojums 2992 kv/m.

8496.13
Limbažu pagasts, 

"Ērmu staļļi"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/12

 "Reģionālās 

izglītības un kultūras 

atbalsta biedrība"

Stalbes Mūžizglītības centra 

keramikas darbnīcas 

aprīkojuma uzlabošana, 

aktivitāšu nodrošināšana

Uzlabot Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojumu un izveidot 

regulāru keramikas apmācību ciklu, kas būtu pieejams jebkuram Pārgaujas 

novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem. Iegādāsies Podnieku virpu "Shimpo RK 

3E";  3gb. Keramikas plaukts (apaļais d=350 mm); tiks novadaītas 10 Keramikas 

nodarbības.

1732.05
Stalbe, Stalbes 

vsk., "Iktes"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/14

 Limbažu novada 

pašvaldība
Dejojam, lai būtu prieks 

Projekta mērķis ir brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu kvalitātes uzlabošana 

Lādezera ciemā, nodrošinot vietējo deju kopu ar etnogrāfiski pareiziem un 

kvalitatīviem tautas tērpiem, vienlaikus veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu, latvisko tradīciju ilgmūžības stiprināšanu un amatiermākslas 

nepārtrauktības nodrošināšanu.

6999.59

Limbažu pag. , 

Lādezers, Skolas 

iela-1

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/22

Limbažu nov. pašv.
Sociālā atbalsta centra 

izveide Vidrižu pagastā

Projekta "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā " mērķis – ilgtermiņā 

nodrošināt sociālā atbalsta saņemšanas iespēju dažādiem sociālajiem riskiem 

pakļautām iedzīvotāju grupām Vidrižu pagastā. Plānots iegādāt Jaunas 

duškabīnes uzstādīšana 1000 x1000;  Veļasmašīna (8 kg ietilpība) 1 gb.; veļas 

žāvētājs 1 gb., telpu remontdarbi 39,1 kv/m.

16110.84
Vidriži, Skolas iela-

7

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/27

 Pārgaujas novada 

pašvaldība

Tautas tērpu iegāde 

Pārgaujas novada Straupes 

pagasta DK “Munsturis”, 

VPDK “Straupe” un DK 

“Idumeja” 

Nodrošināt Straupes pagasta DK "Munsturis", VPDK "Straupe" un DK "Idumeja" 

ar jauniem tautas tērpiem, lai paaugstinātu deju kolektīvu labklājību.
14488.2

Straupe, Plācis, 

"Tautas nams"



2016/AL20

/1/A019.2

2.02/9

Nodib. Limbažu 

fonds

Āra sporta zāles izveide 

Lādezerā

Īstenojot sporta atbalsta pasākumus, dot ieguldījumu līdzvērtīgas dzīves, sociālās 

iekļaušanās apstākļu nodrošināšanā visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 

dzīves vietas, vecuma, materiālā nodrošinājuma. Plānots uzstādīt 6 gb. āra 

trenažierus, 1.gb informatīvo stendu.

4964.55
Limbažu pagasts, 

Lādezera pamatsk.

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/4

BDR SPORTA KLUBS 

"Lēdurga"

Netradicionāla sporta 

inventāra iegāde Krimuldas 

novada Lēdurgas pagastā 

Iegādāties netradicionālo sporta aktivitāšu inventāru, sporta aktivitāšu 

dažādošanai Krimuldas novada Lēdurgas pagastā.  Sporta inventārs 1 kompl.
13404.14 Lēdurga, "Līves"

2016/AL20

/1/A019.2

2.02/11

BDR "Tenisa klubs 

Aloja"
Galda tenisa attīstība Alojā 

Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana: Kortu norobežotājs 30 gab.; 

Rezultātu skaitītājs 7 gab.; Tenisa galds 7 gab.; Galda tenisa tīkliņš 7 gab.; 

Automātiskais galda tenisa trenažieris ar vadības paneli 1 gab.; Dvieļu kaste 16 

gab. Vispārējās izmaksas: Konsultācijas projekta pieteikuma sagatvošanā un 

ieviešanā 1 gab. 

6698.09
Aloja, Ausekļa iela-

1
































