6.pielikums

Pašvaldību pārstāvju, NVO un iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi projektu idejām
nākošajam plānošanas periodam
Pašvaldību un NVO priekšlikumi
Priekšlikumi no iedzīvotāju anketām
Smiltenes novads Grundzāles pagasts
Dabas takas papildināšana
Dabas takas papildināšana
Vēsturiskā koka tilta atjaunošana
Tilts pār Palsu
Brīvā laika telpas
Trenažieri telpās
Āra trenažieri
Sporta laukuma tālāka rekonstrukcija
Hokeja vārtsarga forma
Iespēja piedalīties mācībās
Skrejceļa izveide
Darba vietas un ražošana
Tērpi
Novērošanas kameras
Krēsli TN
Parks
WC pie estrādes
Apgaismojums
Skolas pagalma labiekārtojums
Kultūras namam jauni krēsli
Avotiņš pie estrādes
Apes novads Gaujienas pagasts
Rotaļu laukums
Rotaļu laukums
Brīvā laika telpas
Telpas jauniešiem
Sporta inventārs BMX un slēpošanai
Valsts atbalsts mazajiem uzņēmējiem
BMX – tribīnes, WC , soliņi
Sporta zāle
Skrejceļa rekonstrukcija
Muižas ansambļa ēku atjaunošana
Veselības taka
Āra trenažieri
Dabas takas pilnveidošana
Bibliotēkā atpūtas zona(spēles,
Tērpi
aparatūra)
BMX nometne
Mācības jaunajām ģimenēm
Dīķīši centrā
Apes novads Virešu pagasts
Rotaļu laukums
Frizieris
Sporta inventārs – vārtsargam forma, un Sadzīves pakalpojumi
viss pārējais
IT ne tikai skolas bibliotēkā
Estrādes atjaunošana
Estrādes sakopšana
Āra trenažieri
Atbalsts pašdarbniekiem
Sporta laukumā tribīnes, soliņi
Lielāks stāvlaukums pie saieta nama
Pensionāri-nūjošana, velosipēdi, āra
trenažieri
Pārvietojama leļļu teātra skatuve, tērpi
lellēm
Dabas takas izveide
Tērpi
Vidagā pie bibliotēkas Pasaku dārzs
Beverīnas novads
Sociālā uzņēmējdarbība

Kauguru novadpētniecības istabai
izdrukas
Padomju laika drupu sakārtošana
Sadarbības projekti starp amatniekiem
Īsās piegādes ķēdes, sadarbība starp
ražotājiem(kooperatīvs?)
Tilts pāri Abula upei
Esošās infrastruktūras uzturēšana???
Miegupes taka
Stāvlaukums pie Kauguru KN
Tērpi
Pārvietojamā skatuve
Pekas pilskalna vides sakārtošana
Āra trenažieri
Hokeja laukums
Tenisa laukums
Estrāde-Trikātā un Mūrmuižā
Katrā pagastā saules pulkstenis
Afišu stabi Brenguļos un Kauguros
Dīķu sakopšana, ūdens tūrisms
Radošā tūrisma telpas izveide
Instrumenti amatniekiem
Prožektori, apgaismošanas tehnika
Kauguros sporta laukumi
Burtnieku novads Ēveles pagasts
Ēveles parka atjaunošana
Ražošanas uzņēmumi
Lifta izbūve Ēveles klētī
Peldvieta
Gadatirdziņi Ēvelē
Sporta laukums
Ēveles suvenīrs
Baznīcas fasādes remonts
Rāmniekos – tiltiņa izbūve, vietas
Ērģeļu otrās kārtas atjaunošana
labiekārtošana
Kapličas restaurācija
Publiska peldvieta
Mājražotāju kooperatīva veidošana
Āra trenažieri senioriem
Daudzfunkcionāls centrs bijušajā pagasta
ēkā
Sociālais centrs „Krustcelēs”
Sporta laukuma labiekārtošana
Telpas senioriem ‘Podlejās”
Dabas takas veidošana, apsaimniekošana
Publiskas WC
Veloceļš „iepazīsti Ēveli”
Dīķa rekonstrukcija un atpūtas vieta pie
Mednieku mājas
Zaļā klase pie skolas
Publiska slidotava un inventārs
Slēpošanas trase un inventārs
Estrāde – grīdas nomaiņa, nojume

Mobilā bibliotēka
Laivošanas inventāra piedāvājums
Strenču novads Strenči
II kārta Strenču tirgus
Tirgus laukums
Kapliča Strenču kapsētā
Kafejnīca
Trošu tilts pār Gauju
Futbola laukums
Novadpētniecība-plostnieku muzejs
Hokeja halle
Telpas plostnieku info centram
Kāpņu telpas remonts TIN
Kalna aprīkojums
Apskaņošanas tehnika kultūras namam
Parka sakārtošana
Āra trenažieri
Pirts
Plostnieku festivāls-kopprojekts
Gaujmalas sakopšana starp tiltiem
Draudzes nams – Strenču ev.lut.baznīca
Mūzikas instrumenti pūtējiem
Rotaļu laukums
Dabas-sajūtu taka cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
Strenču novads Jērcēnu pagasts
Estrāde Jērcēnos
Brīvdabas pasākumu vieta, estrāde
Atpūtas vieta Jērcēnos tūristiem
Atpūtas vieta tūristiem
Āra trenažieri
Āra trenažieri
Jērcēni- turpināt klēts remontu, telpas
Atjaunot muižas stalli
brīvajam laikam
Parka sakārtošana
Trenažieri un galda spēles telpās
Rotaļu laukums
Strenču novads Plāņu pagasts
Apskaņošanas tehnika tautas namam
Brīvdabas kinoteātris Jaunklidzī
Jaunklidzī vēsturiskā virzienu norāde
Parka sakārtošana
Plāņu tautas nama izgaismošana
Rotaļu laukums
Strenču novads Seda
Upes krastu labiekārtošana
Stadiona rekonstrukcija
Centra apstādījumi
Tirgus laukuma ierīkošana
Konsultants muzeja ekspozīcijas
iekārtošanai
Autobusu pieturas labiekārtošana
Vides pieejamība – lifts pansionātā
Strenču novadā visam novadam kopīgi projekti

Tautas tērpi pašdarbības kolektīviem
Norādes mājām
Vienota stila afišu stabi novadā
Kultūrvēstures objektu norādes
Koktēlnieku plenērs
Bērniem vasaras nometne
Apmācības rokdarbiem
Prožektori brīvdabas pasākumiem
Valkas novada Ērģemes pagasts
Rotaļu laukumi Omuļos, Turnā
Bērnu rotaļu laukums
Sociālā telpa Omuļos
Trenažieri
Āra trenažieri
Vingrošanas zāle
Pie hokeja laukuma parks
Sakārtot kultūrvēstures pieminekļus
Izgaismota slēpošanas trase
Ražošanas uzņēmumi, darba vietas
Pilsdrupu takas turpinājums
Mototrases labiekārtošana
Cepurkalna vides sakārtošana
Piedzīvojumu taka pie pilsdrupām
Mūrnieka apmācība
Valkas novads Vijciema pagasts
Āra trenažieri
Āra trenažieri
Amatnieku māja- virtuve, ekspozīcija
darbnīcas, veikaliņš
Estrāde
Papildināt rotaļu laukumu
Atpūtas vieta pie Vijas, peldvieta
Tērpi
Mūzikas instrumenti
Piedzīvojumu taka
Sociālā istaba – duša, veļas mašīna
Sporta vēstures istaba
Valkas novads Valka
Pasākumi(pa produktu grupām-desu
Sporta un rotaļu laukumi
festivāls, ut.t.t)
Inventārs un tērpi pašdarbības
Atkritumu mājiņa
kolektīviem
Tematiskie pasākumi
Sakopt tūrisma apskates objektus
Vides pieejamība invalīdiem
Muzejs kādā no robežpārejas punktiem
Tērpi, mūzikas instrumenti
Apgaismota slēpošanas trase
Sporta inventārs
Sabiedriskā tualete
Meža parks
Informācijas stendi Lauktehnikas un
meliorācijas rajonos
Džungļu trase
Vides projekti – veidot apstādījumus,
Pedeles krastu sakārtošana
Parks ar asfaltētiem celiņiem un
strūklaku
Drošā vietā kalns bērniem ar ragaviņām

Akvaparks
Valkas novads Valkas pagasts
Āra skatuve – estrāde Lugažos
Āra estrāde
Pārvietojamā estrāde
Sakopts parks ar atpūtas vietām
Koka grīda skatuvei Lugažmuižā
Tūrisma maršruti pa vecajām muižas
Āra saliekamie soli pasākumiem
vietām
Tērpi
Akvakultūras projekts Lugažu parka dīķi
Sēļu bibliotēkas ārsienas remonts
Māju norādes
Koka skulptūru parks Lugažmuižā
Mākslinieku plenērs
Lugažu takas papildinājums(pie dīķiem),
slūžu restaurācija
Lugažu TN krēsli, saliekamie galdi
Mini zoodārzs Sēļos-lauku tūrisms
Dzejnieces V.Kriles muzejs
Planšetes pie kultūrvēstures objektiem
Novadpētniecības projekts – bibliotekārs
izvadā grāmatas un vāc materiālus,
apzina situāciju pagastā. Veido vēstures
istabu, skārienjūtīgais ekrāns,
dokumentālā filma par pagastu
Starpvalstu projekts ar igauņiem par
Stoķu kapu kapliču
Valkas novads Zvārtavas pagasts
Rotaļu laukums Kalnainē
Bērnu rotaļu laukums
Strītbola laukuma rekonstrukcija
Sporta laukums
Tērpi teātrim
Pirts
Sociālā istaba
Līdz galam izremontēt Mierkalna TN
Izstādes, radošas nometnes, pieredzes
Med.punkts
apmaiņa
Novadpētniecības istaba
Valkas novadā visam novadam kopīgi projekti
Mājražotāju, amatnieku kooperatīvi
Tūrisms-kooperācija ar igauņiem,
sadarbība starp pakalpojumu
sniedzējiem tūrisma jomā
Gaujas potenciāls – laivu nolaišanas
vietas, pasākumi uz Gaujas

