
        
 

1. 
2014. gada oktobrī Sporta un atpūtas parkā „Pīlādžu mototrase„ īstenots ELFLA projekts 
„Sporta un atpūtas parka „Pīlādžu mototrase” moto trases austrumu daļas labiekārtošana”, 
projekta Nr.13-06-LL19-13205-00009.  
Projekts tika īstenots LEADER programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
 
Projekta mērķis: 
1) uzlabot mototrases lietošanas apstākļus rudeņos un pavasaros, kā arī lietus laikā,  
izveidot virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas sistēmu mototrases austrumu daļā un 
paaugstinot trases braucamo daļu;   
2) uzlabot skatītāju drošību un trases pārskatāmību paaugstinot, izlīmeņojot un paplašinot 
skatītāju zonu; 
3) uzlabot trases laistīšanas sistēmas ūdensapgādi, padziļinot un paplašinot ūdens ņemšanai 
paredzēto dīķi. 
 
Projekta realizācijas rezultātā būtiski uzlabojušies trases lietošanas apstākļi, līdz ar to arī 
sportistu treniņu kvalitāte un drošība. 
Novadgrāvja aizrakšanai, skatītāju zonas paplašināšanai un pacelšanai, kā arī trases 
braucamās daļas līmeņa paaugstināšanai izmantoti 5000m3 grunts. Trases austrumu daļa 
kļuvusi ērti pārskatāma apmeklētājiem. 
Trases laistīšanas sistēma nodrošināta ar labāku ūdens apgādi - ūdens ņemšanas dīķis 
padziļināts līdz 3,5 metriem un paplašināts līdz 360 m2 platībai. 
Novērsta ūdeņu uzkrāšanās trasē un skatītāju zonā, uzlaboti trases lietošanas apstākļi 
sportistiem un skatītājiem. Uzlabojusies kopējā ainava. 
 
Kopējās projekta izmaksas EUR 34481.70, LEADER programmas līdzfinansējums EUR 
28457.44, biedrības TSK „Pīlādzis” līdzfinansējums EUR 6024.26. 
 
 

2. 
2014. gada novembrī īstenots ELFLA projekts „Sporta un atpūtas parka „Pīlādžu mototrase” 
laivu piestātnes ierīkošana”, projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000010.  
Projekts tika īstenots LEADER programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
 
Projekta mērķis – dažādot parka apmeklētāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, piedāvājot 
laivu izbraukumus parka ūdenstilpnē. 
 
Projekta rezultāti – izveidota 16 m gara un 4 m plata peldoša laivu piestātne, iegādātas 4 
trīsvietīgas airu laivas un 12 peldvestes atpūtnieku drošībai. 
 
Kopējās projekta izmaksas EUR 10974.70, LEADER programmas līdzfinansējums EUR 
8000.00, biedrības TSK „Pīlādzis” līdzfinansējums EUR 2974.70. 
 
 

3. 



2014. gada septembrī īstenots ELFLA projekts „Sporta un atpūtas parka „Pīlādžu mototrase” 
bērnu laukuma ierīkošana”, projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000006.  
Projekts tika īstenots LEADER programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
  
Projekta mērķis – uzlabot ģimeņu ar bērniem atpūtas iespējas mūsu parkā, ierīkojot bērnu 
laukumu ar dažādām vecuma grupām piemērotu aprīkojumu. 
 
Projekta rezultāti – ierīkots drošības prasībām atbilstošs bērnu laukums ainaviski skaistā 
parka vietā. Laukuma aprīkojums ir ekoloģiski drošs un ergonomisks. Tas sastāv no 9 
elementiem – smilšu kastes „Kuģītis”, divām atsperšūpolēm, šūpolēm uz statnēm bērniem 
līdz 5 gadu vecumam ar drošu sēdeklīti, šūpolēm uz statnēm bērniem no 6 -16 gadiem, 
balansieru šūpolēm, karuseļa, rotaļu kompleksa un vingrošanas kompleksa. Laukumu 
vienlaicīgi var lietot līdz 40 bērniem. 
 
Kopējās projekta izmaksas EUR 9680.00, LEADER programmas līdzfinansējums EUR 
8000.00, biedrības TSK „Pīlādzis” līdzfinansējums EUR 1680.00. 
 

4. 
 

2015. gada jūnijā Sporta un atpūtas parkā „Pīlādžu mototrase„ pabeigts darbs pie ELFLA 
projekta „Sporta un atpūtas parka „Pīlādžu mototrase” basketbola laukuma ierīkošana”, 
projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000002.  
 
Projekts tika īstenots LEADER programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
 
Projekta mērķis - izveidojot basketbola laukumu ar cietu, viegli kopjamu segumu, kas būtu 
izmantojams dažādos laika apstākļos pavasara, vasaras un rudens sezonās. 
 
Basketbola laukuma izveide ir paplašinājusi vietējo iedzīvotāju iespējas aktīvai un veselīgai 
brīvā laika pavadīšanai, īpaši orientējoties uz bērnu un jauniešu interesēm. 
 
Kopējās projekta izmaksas EUR 10914.56, LEADER programmas līdzfinansējums EUR 
8000.00, biedrības TSK „Pīlādzis” līdzfinansējums EUR 2914.56. 
 
 

 


