
3.pielikums

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Teritorija

Apes novada dome

Saieta nama aprīkojuma un 

inventāra iegāde
Virešu pagasts

Mednieku biedrība "Jērcēni"

Izstāžu - sanāksmju telpa un 

šautuve Jērcēnos
Jērcēnu pagasts

Biedrība "Ravels" Aktīvās atpūtas parka ierīkošana
Gaujienas pagasts

Biedrība "Mežsaimniecības 

attīstība"

Bērnu rotaļu un atpūtas 

laukums Rotaļu saliņa
Trikātas pagasts

Biedrība "Avotkalni"

Ja mums labi klājas, jūtamies kā 

mājās
Brenguļu pagasts

Biedrība "Kāre"

Saieta telpu ierīkošana Plāņu 

tautas namā
Plāņu pagasts

Biedrība "Mēs pa jaunam"

Bērnu rotaļu laukuma 

labiekārtošana Kauguru pagasta 

Mūrmuižā

Kauguru pagasts

Biedrība "Atrodi laiku sev"

Brīvā laika istaba Zvārtavas 

pagastā
Zvārtavas pagasts

 Burtnieku novada pašvaldība

Seno tradīciju godā celšanas 

telpas izveide Ēveles muižas 

klētī

Ēveles pagasts

Kauguru pagasta attīstības biedrība

"Kas pagātni pētī-tas nākotni 

svētī!"
Kauguru pagasts

Strenču novada dome

Aktīvās atpūtas pilnveidošana 

jauniešiem un kopienas 

sabiedrībai Jērcēnos

Jērcēnu pagasts

Strenču novada dome

Tautas interešu nama telpu 

izveide Strenču pilsētā
Strenči

Smiltenes novada dome Grundzāles brīvdabas estrāde Grundzāles pagasts

Biedrība"Vijmalieši"

Aktīva brīvā laika pavadīšanas 

iespēju pilnveidošana Vijciemā

Vijciema pagasts

Valkas novada dome

Hokeja laukuma izbūve un 

peldvietas labiekārtošana 

Ērģemes pagastā

Ērģemes pagasts

Strenču novada dome

Brīvdabas pasākumu vietas 

izveide pie Jaunklidža saieta 

nama

Plāņu pagasts

Burtnieku novada pašvaldība

Saietu telpas izveide Ēveles 

muižas klētī
Ēveles pagasts

 Burtnieku novada pašvaldība

Aktīvās brīvā laika pavadīšanas 

vietas izveide Ēveles pagastā

Ēveles pagasts

1.rīcība„Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana 

vietējiem iedzīvotājiem”



Biedrība Radošā grupa "Lugaži"

Radošu nodarbību iespējas 

Valkas pagastā
Valkas pagasts

Biedrība"Pagasta attīstības grupa 

"Vireši" Brīvs un darbīgs

Virešu pagasts

 Biedrība "Atrodi laiku sev"

Sporta aktivitāšu pilnveidošana 

Zvārtavas pagastā

Zvārtavas pagasts

Biedrība "Vijmalieši"

Bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošana Vijciema pagastā
Vijciema pagasts

Biedrība "Turnava"

Galda spēļu centra izveide un 

spēļu inventāra iegāde Ērģemes 

pagastā

Ērģemes pagasts

Biedrība "Mēs pa jaunam"

Sporta laukuma labiekārtošana 

J.Emdzelīna Kauguru 

pamatskolā

Kauguru pagasts

Biedrība "Cerības pakāpiens"

Bērnu un jauniešu brīvdabas 

aktivitāšu laukuma izveide Sedā

Seda

Biedrība "Brenguļu Jauniešu dome" Esi Aktīvs!
Brenguļu pagasts

Strenču novada dome

Sedas Kultūras nama 

aprīkojuma un inventāra iegāde

Seda

Valkas novada dome

Brīvā laika pavadīšanas iespēju 

pilnveidošana Zvārtavas pagastā

Zvārtavas pagasts

Biedrība Pagasta attīstības grupa "Vireši"

Sporta laukuma labiekārtošana 

Vidagā”
Virešu pagasts

Smiltenes novada dome

Skrejceļa izbūve Grundzāles 

sporta laukumā
Grundzāles pagasts

Valkas novada dome

Āra vingrošanas laukuma 

ierīkošana Valkas pagastā
Valkas pagasts

Valkas novada dome

Vijciema tautas nama 

infrastruktūras ierīkošana
Vijciema pagasts

Strenču novada dome

Strenču tautas interešu nama 

aprīkojuma un inventāra iegāde

Strenči

Valkas novada dome

Bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošana Valkas pilsētā
Valka

Strenču novada dome

Brīvdabas pasākumu vietas 

izveide pie Jaunklidža saieta 

nama – 2.kārta”

Plāņu pagasts

Kauguru pagasta attīstības biedrība Lai skan Beverīnas novads!
Kauguru pagasts

Smiltenes novada dome “Brīvdabas trenažieri Grundzālē” Grundzāles pagasts

Apes novada dome

“Inventāra un aprīkojuma 

iegāde Apes novada Gaujienas 

tautas namam”

Gaujienas pagasts



Biedrība Pagasta attīstības grupa 

"Vireši"

“Sporta laukuma papildus 

labiekārtošana”
Virešu pagasts

Valkas novada dome

“Skaņas aparatūras iegāde 

Turnas tautas namam”
Ērģemes pagasts

Biedrība “Pāvulēni” “Veselā miesā, vesels gars” Ēveles pagasts

Valkas novada dome

“Skaņas aparatūras iegāde 

Valkas pagasta Saieta namam 

"Lugažu muiža”

Valkas pagasts

Biedrība „Beverīnas amatnieki”

“Aprīkojums brīvdabas amatu 

darbnīcām”
Trikātas pagasts

Biedrība  "Latvijas - Igaunijas 

institūts"

Zāģezera teritorijas 

labiekārtošana
Valka

Biedrība Biedrība "Atrodi laiku sev" Norādes Zvārtavas pagasta mājām
Zvārtavas pagasts

Biedrība "Mēs paši"

Lugažmuižas parka dīķa 

rekultivācija un apkārtnes 

labiekārtošana

Valkas pagasts

Strenču novada dome

Vides sakārtošana Strenču 

vēsturiskajā tirgus laukumā
Strenči

Biedrība "Ērģemes bruņinieku pils"

Ūdenskrātuves un vēsturisko 

vietu pieejamības uzlabošana 

Ērģemes vēsturiskajā centrā

Ērģemes pagasts

Valkas novada dome

Socialo pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana Valkas novada 

iedzīvotājiem

Valka

Valkas novada dome

Sociālo pakalpojumu telpas 

izveide un labiekārtošana 

Valkas pagasta Sēļos

Valkas pagasts

Biedrība "Šodien, rīt"

Muzeja ekspozīcijas telpas 

"Tālavas mantojums" izveide
Trikātas pagasts

Nodibinājums "Gaujienas Jāzepa 

Vītola fonds"

Gaujiena - mana 

paradīze(Jāzeps Vītols)
Gaujienas pagasts

Smiltenes novada dome

Tautas tērpu un apskaņošanas 

tehnikas iegāde Grundzāles 

pagasta kultūras namam

Grundzāles pagasts

Biedrība "Dzieti Beverīnai"

Tauta tērpi un mūzikas 

aparatūra Brenguļu pagasta 

deju kolektīvam Dzieti

Brenguļu pagasts

Biedrība "Šūpolēs"

Latviešu tautas tērpu iegāde 

Strenču novada deju kolektīvam

Strenči

2.rīcība "Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” 

3.rīcība „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem 

iedzīvotājiem” 

4.rīcība „ Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana” 



Biedrība" Pagasta attīstības grupa 

"Vireši" Tautas tērpu kolekcijas papildinājums
Virešu pagasts

Biedrība "Dzieti Beverīnai"

Tautas tērpu kolekcijas 

papildinājums un inventārs 

ikdienas darbam Brenguļu 

pagasta deju kolektīvam 

„Dzieti”

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasta attīstības biedrība Dejo ar prieku
Kauguru pagasts

Biedrība "Šūpolēs"

Lai skan Strenču pūtēju 

orķestris.
Strenči

Biedrība "Atrodi laiku sev"

Zvārtavas pašdarbnieki rezdami 

sev un citiem
Zvārtavas pagasts

Strenču novada dome

Muižas kompleksa ēku fasāžu 

izgaismošana, vēsturiskā 

laikmeta tērpu šūšana un 

multimediju aprīkojuma iegāde 

Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā 

mantojuma eksponēšanai

Jērcēnu pagasts

Strenču novada dome

Multimediju aprīkojuma iegāde - 

Jaunklidža kultūrvēstures un 

ainavas saglabāšanai un 

popularizēšanai

Plāņu pagasts

Strenču novada dome

Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā 

mantojuma (1953-1990) 

ekspozīcijas izveide

Seda

Biedrība “Grundmeistares”

“Piemiņas vietas izveidošana 

deportācijās cietušajiem”
Grundzāles pagasts

Strenču novada dome

Aprīkojuma iegāde Sedas 

pilsētas kultūrvēsturisko 

priekšmetu eksponēšanai

Seda

Biedrība“Valkas dāmu klubs”, 

“Tautas tērpu iegāde Valkas 

pilsētas Senioru korim „Dziesmu 

rota””

Valka

Biedrība „Vijciema jauniešu dome”, 

“Tautas tērpu un folkloras 

instrumentu iegāde Vijciema 

pagasta jauniešu pašdarbības 

kolektīviem”

Vijciema pagasts

Biedrība "Šūpolēs"

“Tautas tērpi Strenču novada 

deju kolektīviem”
Strenči

Biedrība „Atbalsts Valkai”, 

“Tautas tērpu iegāde Valkas 

pilsētas bērnu un jauniešu 

tautas deju kolektīviem”

Valka



Biedrība  "Atrodi laiku sev"

“Tautas tērpi Ozolu 

pamatskolas deju kolektīvam”
Zvārtavas pagasts

ZS Veckūkuri Piena fasēšanas iekārtas iegāde.
Jērcēnu pagasts

ZS Veckūkuri Salmu rulonu smalcinātājs Jērcēnu pagasts

ZS Veckūkuri Šķidrmēslu mucas iegāde Jērcēnu pagasts

ZS Veckūkuri

Jogurta fasēšanas iekārtas 

iegāde.
Jērcēnu pagasts

ZS Veckūkuri Jogurta masas ražošanas katls Jērcēnu pagasts

ZS Veckūkuri

Piena pudeļu mazgāšanas 

iekārta
Jērcēnu pagasts

ZS  "Vijupi"

Vakuuma iepakošanas iekārtas 

un smalcināšanas iekārtas 

iegāde

Trikātas pagasts

6.rīcība „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”

5.rīcība „Lauku saimniecību modernizācija”


