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Grundzāles pagastā pabeigta projekta „Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana” realizācija 

 

Ir noslēgusies projekta „Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” 

realizācija. Pirmdien, 15.novembrī Lauku atbalsta dienests veica pārbaudi un konstatēja, ka projekts 

realizēts saskaņā ar projekta tāmi. 

Lai celtu Grundzāles pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Projekta ietvaros tika veiktas trīs 

aktivitātes: 

1. Ielu apgaismojuma izbūve Avotu, Tilta, Gaujas un Meža ielās. Tehnisko projektu izstrādāja 

SIA ”JAGI systems”. Atbilstoši pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem 

ielu apgaismojuma būvdarbus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”, būvuzraudzību 

nodrošināja SIA „Sistēmeksperts”. 

2. Bērnu rotaļu laukuma izveidošana un aprīkošana. Šos darbus veica SIA „I.N.Baltijas grupa”. 

3. Interešu centra telpu rekonstrukcija. Būvdarbus veica SIA „MCD”. 

 

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansējumu. Līgums par projekta „Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana” īstenošanu pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros 

starp Smiltenes novada domi un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta 

Ziemeļvidzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi noslēgts 2009.gada 20.novembrī. Līgums 

paredz, ka projekta īstenošana jāveic līdz 2010.gada 15.oktobrim, kas arī tika paveikts. 

Projekta mērķis ir veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, 

atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas attīstīšanu, koordinējot vietējo sabiedrisko organizāciju un interešu 

grupu darbu. Pateicoties projekta realizācijai, mazie grundzālieši brīvo laiku var pavadīt košā rotaļu 

laukumā spēlējoties smilšu kastē, vizinoties karuselī, šūpojoties vai kāpelējot pa rotaļu kompleksa 

kāpnēm un attīstošiem elementiem, bet lielākie – skrituļojot pa rampu; pagasta iedzīvotājiem 

diennakts tumšajā laikā ir drošāka pārvietošanās pa ciemata centru, jo galveno ielu malās uzstādītas 

13 apgaismes laternas; dažādu interešu grupu dalībniekiem ir radīta piemērota vieta, kur pulcēties, jo 

izremontētas interešu centra telpas, ierīkota duša, tualete un atsevišķa ieeja. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 43 643,60, no tām LVL 24 549,52 finansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, LVL 8 183,17 ir valsts budžeta līdzekļi un LVL 10 910,91 

ir pašvaldības līdzfinansējums. 

Sīkākai informācijai: 

Alda Zvejniece 

Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja, Tālrunis: 64728584 


