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Sporta objektu darbībā tiek piedāvāti sekojoši pakalpojumi: 
 

 Tenisa laukuma noma; 

 Tenisa laukuma ar treniņu mašīnu noma; 

 Tenisa laukuma ar treniņu mašīnu un savācējmašīnu noma; 

 Tenisa rakešu noma; 

 Tenisa bumbiņu noma. 

 

Esošais darba vietu skaits projektā, pārreķinot normālā darba laika ekvivalentā ir 2. 

Viens no darbiniekiem pilda klientu apkalpošanas speciālista pienākumus: sniedz klientiem 

informāciju par sporta objektā sniegtiem pakalpojumiem; palīdz klientiem saņemt 

pakalpojumu; nodrošina dokumentu apriti klientu apkalpošanas procesā; piedalās un veic 

uzņēmuma pakalpojumu popularizēšanas pasākumus. Darbinieks darbā ir pieņemts 2017. 

gada decembrī Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas 

bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” 

ietvaros.  

 SIA “Zelta cipars” tenisa laukumu ekspluatācijā nodeva 2018. gada augustā un 2018. 

gada septembrī teorētiski uzsāka saimniecisko darbību, bet ņemot vērā, ka tenisa sezona 

septembrī noslēdzas, tad tika plānots, ka 2019. gada aprīlī saimnieciskā darbība  tiks faktiski 

uzsākta. Sākoties tenisa sezonai tiks uzskaitīti tenisa apmeklētāji – labuma guvēji. 

Pēc projekta realizācijas nepārtraukti tiek veicināta projekta atpazīstamība: 

informācija internetā www.facebook.com, reklāma vietējā laikrakstā “Ludzas zeme”. 

Informācija ir ievietota Ludzas novada pašvaldības elektroniskās informācijas sniedzējā, kas 

atrodas Ludzas pilsētas centra laukumā. 

Projekta īstenošanā, tenisa laukuma būvniecībai tika piesaistīts finansējums no AS 

“Attīstības finanšu institūcija “ALTUM””. 
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                          Tenisa laukums                          Tenisa treniņu mašīna                      Tenisa laukums 
                                                                                un bumbu savācējmašīna 
                                                      

         Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 

attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Vairāk informācijas un foto https://www.facebook.com/teniss.ludza 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 
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