
 

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 

apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitātē (M1/R1) 

„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras 

mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7. kārta) uz 05.10.2020 

 

CIBLAS NOVADS 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības 

KASPARĪŠI attīstībai” 

19-01-AL34-A019.2101-000004      

Īstenošanas vieta, laiks Jaunatnes iela 6, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, LV 

-5742, īstenošanas laiks: 11.2019.-10.2020. 

Mērķis  Saimniecības darbības paplašināšana, modernizējot malkas 

sagatavošanas ražošanu, tādējādi palielinot saimniecības 

ienākumus un sasniedzot ienākumus no malkas pārdošanas 

2023.gadā - 9335 EUR apmērā. 

Galvenās aktivitātes 1.iegādāties pamatlīdzekļus; 

2. izveidot Facebook kontu produkcijas reklamēšanai 

Rezultatīvie rādītāji 1.Iegādāti 4 pamatlīdzekļi: meža piekabe malkas skaldītājs; zāģis 

gāšanai, zāģis atzarošanai 

2. Neto apgrozījums 2023.gadā sasniegs pieaugumu no meža 

izstrādes nozares par 30 % no projekta attiecināmajās izmaksām 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

23 590,49 EUR 

16 513,34 EUR    

 

  7 077,15 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”, Pēteris Romanovskis, 

t.+371 26736781; e-pasts: peteris.romanovskis@inbox.lv 

 

  



KĀRSAVAS NOVADS 

 

 

           
  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība 

16-01-AL34-A019.2101-000011 

Īstenošanas vieta, laiks Šosejas iela 19 A, Kārsava, Kārsavas novads 

2016.-2017.gads 

Mērķis Ierīkot pašapkalpošanās automazgātavu Kārsavā, tādējādi 

paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu 

pieejamību un vietējās ekonomikas stiprināšanu 

Galvenās aktivitātes Ierīkota pašapkalpošanās automazgātava Kārsavā 

Rezultatīvie rādītāji ➢ Projekta īstenošanas rezultātā ierīkota 

pašapkalpošanās automazgātava Kārsavā  

➢ Neto apgrozījuma palielināšana 

➢ Tiek radītas 2 darba vietas 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

97 496,65 

68 247,65 

29 249, 00 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

SIA “Rrain”, Rihards Naglis, tālr. +371 29449029, 

anaglis@inbox.lv 

 

 

 

 

  

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna 

piemājas saimniecībā 

16-01-AL34-A019.2101-000001 



Īstenošanas vieta, laiks Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, 

LV-5725, 2017.,2018. 

Mērķis Veicot amatu mājas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, 

veicināt tūrisma nozares uzņēmējdarbības attīstību Kārsavas 

novada Mežvidu pagastā, attīstot amatniecību, paplašināt 

tūristu un citu apmeklētāju pieejamo pakalpojumu sortimentu, 

apkalpošanas līmeni un kvalitāti 

Galvenās aktivitātes Amatu mājas apmeklētājiem tiks piedāvātas amatnieku 

darinājumu izstādes, līdzdarbošanās austuvē, amatnieku un 

radošās darbnīcas, vakarēšana un muzicēšana, iepirkšanās 

Jurģu, Mārtiņdienas un Ziemassvētku tirdziņos 

Rezultatīvie rādītāji 1. Izveidota amatu māja. 

2. Amatu mājas piedāvātās programmas tūristu grupām (visu 

gadu): 

• Ekskursija pa „Mežvidu muižu” 

• Radošās darbnīcas - sveču liešana un tīšana, rāmīšu 

sagatavošana, aušana, adīšana, tamborēšana, 

mezglošana, koka suvenīru izgatavošana ar 

iededzināšanu, enkaustika 

• Rotaļas un danči 

• Bišu produkcijas degustācija 

• Programma jaunlaulātajiem  

3. Tūristu piesaiste ne tikai no Latvijas, bet arī no 

ārzemēm 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

43 187,78 

30 231,45 

12 956,33  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Jānis Šicāns, Jānis Šicāns, tālr. +371 26317693, 

sicane@inbox.lv 

 

 

 

      

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Skaistumkopšanas salona izveide 

17-01-AL34-A019.2101-000013 

Īstenošanas vieta, laiks Vienības iela 74 - 7, Kārsava, Kārsavas novads, 

01.11.2017.-31.10.2018. 

mailto:sicane@inbox.lv


Mērķis Izveidot jaunu skaistumkopšanas salonu, ar daudzveidīgiem 

pakalpojumiem vienā vietā, paredzot ieguldījumus aprīkojuma 

iegādē, vienlaicīgi paaugstinot piedāvāto pakalpojumu 

pieejamību VRG teritorijas iedzīvotājiem un vietējās 

ekonomikas stiprināšanu 

Galvenās aktivitātes 1. Projekta vadība ( izstrāde, ieviešana un atskaitīšanas) 

2. Aprīkojuma iegāde 

3. Apmācību norise 

4. Publicitātes pasākumu ieviešana  

Rezultatīvie rādītāji 1. Iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums 

2. SPA speciālista iegūšana 

3. Radītas 6 jaunas darba vietas 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)   

Cits līdzfinansējums (EUR) 

28 667,67 

20 067,37 

  8 600,30  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Iveta Jurāne, tālr. +371 28308640, ijurane@inbox.lv 

 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

“Inovatīvs skaistumkopšanas pakalpojums lauku 

teritorijā” 

17-01-AL34-A019.2101-000001 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas nov., Salnava, Salnavas pag., Parka iela 33-14, 

15.11.2017.-30.06.2018. 

Mērķis Attīstīt un paplašināt saimniecisko darbību, iegādājoties 

nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot aparāttehnoloģijas, kas 

radīs jaunu darbavietu, nodrošinās inovatīvus un kvalitatīvus 

skaistumkopšanas pakalpojumus, tādējādi paaugstinās lauku 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās vietējās teritorijas 

ekonomisko attīstību 

Galvenās aktivitātes Iegādāts trenažieris Roll shape, kriolipolīzes aparatūra, salona 

aprīkojums un sadzīves tehnika - veļasmašīna un veļasžāvētājs 

Rezultatīvie rādītāji Izveidots inovatīvs skaitumkopšanas pakalpojums lauku 

teritorijā. Nodrošinātas 2 pusslodzes darba vietas. 

Budžets (EUR) t.sk.:  34 270,35  



ELFLA finansējums (EUR)   

Cits līdzfinansējums (EUR) 

23 989,24 

10 281,11  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Valentīna Kirsanova, tālr. +371 29471359, gradela@inbox.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas  

„Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas 

privātpraksē”,  

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012        

Īstenošanas vieta, laiks Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717 no 01.01. 

2020-31.07.2020. 

Mērķis  Piedāvājot lauku iedzīvotājiem jaunus, inovatīvus pakalpojumus- 

SCENAR terapiju un “šūnu enerģijas” sejas procedūras VK 

skaistumkopšanas privātpraksē, veicināt konkurētspējīgu 

uzņēmējdarbību skaistumkopšanas jomā Latgalē. 

Galvenās aktivitātes SCENAR terapijas pakalpojuma izveide iegādājoties Scenar 

aprīkojumu . 

“Šūnu enerģijas “ sejas procedūras pakalpojums iegādājoties 

jaunākas paaudzes aparatūru 

Rezultatīvie rādītāji Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības radīšana skaistumkopšanas 

jomā Latgalē, izveidots Scenar terapijas pakalpojums, kas veicina 

iedzīvotāju veselības uzlabošanu. Lauku iedzīvotājiem tiek 

piedāvāta sejas atjaunoša procedūra ar jaunākās paaudzes 

aparatūru, kas ir eksluzīva skaistumkopšanas metode. 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

9052,00 EUR 

6336,40 EUR    

2715,60  EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Valentīna Kirsanova, 29471359, gradela@inbox.lv 

 

mailto:gradela@inbox.lv
mailto:gradela@inbox.lv


 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

„Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes  

pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības 

teritorijā”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000005        

 

Īstenošanas vieta, laiks Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717; Īstenošanas 

laiks: 11.2019.-05.2020. 

Mērķis  Slinga terapijas un ķermeņa masas analīzes pakalpojumu 

ieviešana Ludzas rajona partnerības teritorijā. Esošā fizioterapijas 

pakalpojumu groza attīstīšana un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšana fizioterapijas prakses saimniecisko darbības rādītāju un 

apgrozījuma palielināšanai, fizioterapijas kabineta konkurētspējas 

un klientu plūsmas palielināšanai. 2022.gadā – 23 500 EUR 

apmērā. 

Galvenās aktivitātes 1.Slinga terapijas iekārtas iegāde 2. Ķermeņa masas analīzes  

aparatūras iegāde. 3. Veikt izbraukuma ķermeņa masas analīzes 

mērījumus. 

Rezultatīvie rādītāji 1.Iegādāti 2 pamatlīdzekļi: Slinga terapijas iekārta un ķermeņa 

masas analīzes iekārta. 

2. Neto apgrozījums 2022.gadā sasniegs pieaugumu no 

fizioterapijas pakalpojumiem  par 30% no projekta attiecināmajās 

izmaksām; 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

9534,80 EUR 

6674,36 EUR    

2860,44 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Saimnieciskās darbības veicējs Marita Joņina, Marita Joņina 

t.+371 27431363; e-pasts: maritajonina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

Projekta nosaukums, 

identifikācijas  

„ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādo- 

šanai”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000016        

 

Īstenošanas vieta, laiks Saules iela 6, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, 

2019-2020 gads 

 

Mērķis  Veikt ieguldījumus, lai ar hidromanipulatoru, malkas skaldītāja 

palīdzību ražotu malku, to realizētu Kārsavas pašvaldībā 

maznodrošinātajiem, u.c., un novāktu zarus, kuru vēlāk realizētu 

šķeldā, tādējādi dažādotu saimniecības Raivis Rumaks attīstības 

jomas, izveidotu 1 (vienu) jaunu darba vietu, kā arī veicinātu 

teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes Hidromanipulatora un malkas skaldītāja iegāde. 

 

Rezultatīvie rādītāji Viena jauna darba vieta, 

8480,00 EUR apgrozījums 2023 gadā. 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

26 400,00EUR 

18 480,00EUR                                               

 7 920,00EUR 

 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Raivis Rumaks, telefons +371 29234721 

e-pasts: Raivis.rumaks@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

„ Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa 

un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde, saimniecības 

jauna produkta radīšanai”. 

19-01-AL34-A019.2101-000007      

 

Īstenošanas vieta, laiks  „Zelta Sala”, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-

5740, līdz 30.09.2021. 

Mērķis  Veikt ieguldījumus jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas 

būvniecībā un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas 

iegādē, tādējādi sekmējot saimniecības daudznozaru darbības 

attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas 

sociālekonomisko attīstību. 

 

Galvenās aktivitātes Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa un 

kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji Radītas 2 jaunas darba vietas. 

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

 

  70 000,00 EUR  

   

  33 500,00 EUR 

 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

 Z/S „Balstiņas” īpašnieks Emīls Ločmelis, 

 tel.28326197, epasts: emailsloc@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emailsloc@inbox.lv


    
 

 

 Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

 

 

„Kokapstrāde ar CNC apstrades  centru”,  

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000007 

Īstenošanas vieta, laiks Cerība, Salnava, Kārsavas novads, LV-5740 no 01.07.2020- 

31.05.2021 

Mērķis  Iegādāties CNC apstrādes centru, lai ražotu kvalitatīvus,  

ar augstu pievienoto vērtību kokmateriāla izstrādājumus 

 un klientiem sniegtu kokapstrādes (urbšanas, frēzēšanas,  

gravēšanas, griešanas) pakalpojumus. 

Galvenās aktivitātes Iegādāties kokapstrādes CNC apstrādes centru un ražotnes 

 nepieciešamo aprīkojumu. 

 

Rezultatīvie rādītāji Sasniegts 8025,00 EUR apgrozījums 3.gadā pēc projekta 

realizācijas. 

Radīta jauna darba vieta. 

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

22 729,18 EUR  

15 910,42 EUR 

  6 818,76  EUR 

 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Jānis Potašs, 28627561, janis.potass@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   
     

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

 „Mājražošanas attīstība Salnavas 

pagastā” ,  

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000003 

 
 

Īstenošanas vieta, laiks  Kalna iela 10, Salnava, Kārsavas novads, LV 5740 no  

01.01. 2020-31.07.2020.  

01.02.  
 

Mērķis  Projekta mērķis-uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu,  

aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba  

vietai.  

 
 

Galvenās aktivitātes  Projekta uzdevums ir attīstīt un uzsākt konditorejas izstrādāju- 

mu mājražošanu. Ražot saldus, sāļus konditorejas izstrādā- 

jumus, piedāvājot plašu sortimentu. Nodrošināt Ludzas 

 rajona partnerības teritorijas iedzīvotājiem pieejamību 

 saņemt kvalitatīvus konditorejas izstrādājumus. Izveidot  

nojumi, kur uzņemt tūristus un organizēt meitarklases un  

degustācijas. Radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā,  

produktīvāk izmantojot vietējos resursus,kas paaugstina  

lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina  

konkurētspēju.  

 
 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāts elektropreču komplekts, kas sastāv no 8 vienībām. 

Iegādāts aprīkojums- nojume, 3 saliekamie galdi, 20 

saliekamie galdi, putekļusūcējs robots. 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

6 201,31 EUR  

4 340,91 EUR 

1 860,40 EUR 

 

Kontaktinformācija Tatjana Ločmele, mob.26489801, epasts tlocmele@inbox.lv 

 

 

 

mailto:tlocmele@inbox.lv


                       

Bildēm ir informatīvs raksturs. 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību 

Kārsavas pilsētā. 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000010 

 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Teātra iela 12-2stāvs, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717.  

Īstenošanas laiks 01.02.2021.  

Mērķis Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot tehnoloģijas  

izveidot un attīstīt saimniecisko darbību, kas radīs jaunu 

darbavietu, 

 nodrošinās inovatīvus un kvalitatīvus sporta un fitnesa 

pakalpojumus, tādējādi tiks paaugstināta lauku iedzīvotāju dzīves 

kvalitāte, veselības stāvoklis un tiks veicināta vietējās teritorijas 

ekonomiskā attīstība.  

Galvenās aktivitātes Nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegāde, jaunas darbavietas 

radīšana  Kārsavas pilsētā, kā rezultātā tiktu uzsākta sporta un 

fitnesa pakalpojumu sniegšana Ludzas partnerības VRG 

teritorijā. 

Rezultatīvie rādītāji Jauna pakalpojuma radīšana Kārsavā un vienas darba vietas 

izveide. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

11 103,90 EUR t.sk.:   

  7 772,71 EUR , 

  3 331,19 EUR. 

  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Laine Šicāne, mob. 28387689, e-pasts 

miglanelaine@gmail.com.  



    

 

 Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

 

 

Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa 

saimnieciskās darbības attīstīšanai,  

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000004 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas nov., Salnavas pag., Ruskulova., mājas “Stirnas” 

 kad.nr. 68940050020 2020.gads 

Mērķis  Iegādāties meža piekabi ar hidromanipulatoru, lai uzlabotu  

esošo darbību (skaldītas malkas ražošanu), kā arī piedāvāt 

 meža izvešanas pakalpojumu. Iegādāties meža piekabi ar 

 hidromanipulatoru, lai attīstītu un uzlabotu esošo darbību 

- skaldītas malkas sagatavošanu, sniegt meža izvešanas 

 pakalpojumus, kā arī sekmētu vietējās teritorijas ekonomisko 

 attīstību. 

Galvenās aktivitātes Skaldītas malkas ražošana, meža izvešanas pakalapojumi. 

Rezultatīvie rādītāji Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniegt neto apgrozījumu 

11000,00 EUR. 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

18 137.90 EUR 

12 696,53 EUR 

 

  5 441,37 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Arnis Puriņš  +371 27874083, 

 e-pasts arnis1233@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 



LUDZAS NOVADS 

         

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

"Koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas 

darbnīcas izveidošana" 

16-01-AL34-A019.2101-000006 

Īstenošanas vieta, laiks 1.maija iela 15 a, Ludza, Ludzas novads, 

2017.gads. 

Mērķis 1.Izveidot koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas 

darbnīcu, kura būs konkurētspējīga ar rūpnieciski ražotām 

līdzīga rakstura plastikāta precēm.  

2.Veicināt sabiedrības iesaistīšanos ēku vizuālā sakārtošanā, 

atbilstoši vēsturiskajām tradīcijām.  

3.Rekonstruējot kultūrvēstures objektus, radīt jaunus, tūristiem 

pieejamus, objektus.  

4.Projekta rezultātā izveidoto infrastruktūru izmantot 

pašnodarbinātības veicināšanai VRG teritorijā. 

Galvenās aktivitātes Jaunu pamatlīdzekļu iegāde koka izstrādājumu rekonstrukcijas 

un restaurācijas darbnīcas izveidei: profesionāli kokapstrādes 

darba galdi, profesionāli kokapstrādes rokas instrumenti, 

stacionārā koksnes kalte, apkures krāsns. 

Rezultatīvie rādītāji Izveidota koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas 

darbnīca. Radītas 2 darba vietas. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

35 172,98 

28 138,38 

  7 034,60 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

BDR "Senpilsāta", Ēriks Kondrāts, tālr. +371 29123749, 

vierni@inbox.lv 

 

 



    

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Ņukšu lietišķās mākslas un tehnoloģijas darbnīca 

"VADUGUNIS" 

17-01-AL34-A019.2101-000004 

Īstenošanas vieta, laiks Štoļcevka, Šosti, Nukšu pagasts, Ludzas novads 

2017.g. 

Mērķis Izveidot Ņukšu pagastā mūsdienīgu radošo darbnīcu, kura 

nodarbosies ar sekojošu produkcijas veidu izstrādi un 

izgatavošanu: 

• individuālu kārbiņu (displeju) no vērtīgām koksnes 

sugām (gan kā izstrādājumu iesaiņojums, gan 

patstāvīgai realizācijai); 

• mākslinieciska līmeņa piemiņas medaļu (ar displeju), 

apbalvojumu un suvenīru; 

• dažādas piemiņas zīmes, norādes, balvas u.tml. 

• baznīcu tematikas produkcijas; 

• citu nestandarta koka izstrādājumu izgatavošanu; 

• nestandarta aprīkojuma izstrādi medicīniskiem 

mērķiem; 

• nestandarta izstrādājumu un eksperimentālu iekārtu 

izgatavošanu ar mūsdienīgu aprīkojumu Connect 

Latvia vajadzībām. 

Galvenās aktivitātes Iekārtas, aprīkojuma un programnodrošinājuma iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji - Izveidots jauns uzņēmums 

- Parādīsies jauna inovatīva darbnīca, kura piedāvās 

interesantu produkciju vietējiem uzņēmumiem un 

iedzīvotājiem.  

- Radītas 3 darba vietas 

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

35 618,40  

24 932,88  

10 685,52  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Olga Baumane, tālr. +371 29471949, 

olga.baumane@gmail.com 

 

 

mailto:olga.baumane@gmail.com


  
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, 

uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. 

17-01-AL34-A019.2101-000003 

Īstenošanas vieta, laiks Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, 

Ludzas novads, LV5735 

Mērķis Veikt ieguldījumus 4 brīvdienu mājiņu pārbūvē, tādējādi 

sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un 

konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas 

sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes 4 brīvdienu mājiņu pārbūve 

Rezultatīvie rādītāji Radītas jaunas 2 darba vietas 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

100 000,00 

  70 000,00 

  30 000,00 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

SIA „Zenit”, projekta vadītājs: Dmitrijs Lisenko, tel. 

+371 29507303, epasts: siazenit@gmail.com  

 

 

   

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Reprezentatīvo produktu ražošanas darbnīcas izveide 

17-01-AL34-A019.2101-000012 

mailto:siazenit@gmail.com


Īstenošanas vieta, laiks “Vizbuļi”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads, 

LV- 5707, 01.11.2017. – 31.10.2018. 

Mērķis Izveidot Reprezentatīvo produktu ražošanas darbnīcu, 

vienlaicīgi radot jaunu produkciju un pakalpojuma pieejamību 

VRG teritorijā 

Galvenās aktivitātes 1.Lāzergraviera iegāde 

2.Mēbeļu komplekta iegāde 

3.Datorkomplekta iegāde  

Rezultatīvie rādītāji 1. Iegādāts nepieciešamais aprīkojums – Lāzergravieris, 

Mēbeļu komplekts, Datorkomplekts 

2. Radīta – saglabāta esošā darba vieta 

3. Neto apgrozījums 2021.gadā sasniegs 30 % no projekta 

attiecināmajās izmaksām 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)   

Cits līdzfinansējums (EUR) 

7 114,90 

4 980,43  

2 134,47  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Konstantīns Muhins, “Vizbuļi”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, 

Ludzas novads, LV – 5707, tālr. +371 25600570, 

celtkos@inbox.lv 

 

 

 
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Mērniecības iekārtu un programmatūru iegāde SIA 

"GeoProf" saimnieciskās darbības attīstībai 

17-01-AL34-A019.2101-000008 

Īstenošanas vieta, laiks Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Mērķis Nodrošināt kvalitatīvus mērniecības pakalpojumus ar 

modernām un profesionālām mēriekārtām zemnieku 

saimniecībām, privātpersonām, juridiskām personām un 

pašvaldībām Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novados un 

ārpus tiem.  

mailto:celtkos@inbox.lv


Galvenās aktivitātes Iegādāties robota tahimetra komplektu un GNSS uztvērēja 

komplektu, kas ļaus nodrošināt SIA “GeoProf” saimnieciskās 

darbības izaugsmi, kā arī dos iespēju konkurēt mērniecības 

pakalpojumu tirgū. 

Rezultatīvie rādītāji Divu jaunu darbavietu radīšana. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

41 665,21  

29 165,65  

12 499,56  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

SIA “GeoProf”, valdes loceklis Aivars Strazds,  

tālr.: +371 29255584, e-pasts: geoprof@inbox.lv  

 

 

 
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.: 

„Bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavas 

modernizācija Ludzā”, 

17-01-AL34-A019.2101-000014 

Īstenošanas vieta, laiks: Raiņa iela 40, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 29. jūnijs 

 

Mērķis: Attīstīt un paplašināt saimniecisko darbību, modernizējot 

bezkontakta pašapkalpošanās automazgātavu Ludzā, 

iegādājoties jaunas un inovatīvas iekārtas, kas paaugstinās 

lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinās vietējās teritorijas 

ekonomisko attīstību, radīs jaunu darbavietu, nodrošinās darba 

efektivitātes un kvalitātes pieaugumu. 

Galvenās aktivitātes: Naudas maiņas aparāta ar korpusu, elektrisko atslēgu apmaksas 

sistēmas, paklāju tīrīšanas iekārtas, paklāju turētāja ar 4 

knaģiem, pašapkalpošanās putekļusūcēja, kvadricikla ar sniega 

lāpstu un bruģa birsti iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji: Neto apgrozījums tiks palielināts vismaz par 10%, EUR; tiks 

radīta viena jauna darbavieta  

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

35767,74 

25037,42 

10730,32  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

IK „ZOVI”, mob.tel.: +371 26316362, e pasts: zovi@inbox.lv 

 

mailto:geoprof@inbox.lv
mailto:zovi@inbox.lv


 

       

 
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.: 

BIO tēju, garšvielu un sukāžu ražotnes izveide 

17-01-AL34-A019.2101-000002 

 

Īstenošanas vieta, laiks: Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas pilsēta, LV-5701 

Mērķis: Uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi (bio tējas, 

garšvielu, augļu, ogu un sukāžu ražošanu) un produkcijas 

ražošanu un realizāciju tirgū. 

  

Galvenās aktivitātes: Nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, labiekārtojot telpas un 

iegādājoties pamatlīdzekļus, lai ražošanas telpas un aprīkojums 

atbilstu pārtikas un veterinārais dienesta prasībām. 

 

Rezultatīvie rādītāji: Vienas jaunas darba vietas radīšana. 

 

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

49 656,77 

34 759,74  

14897,03 

 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Zanda Trukšāne, tālr. +371 20255200, 

zanduka1122@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:zanduka1122@gmail.com


  
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Tenisa laukuma ar žogu un automašīnas stāvvietas 

būvniecība, tenisa inventāra iegāde 

17-01-AL34-A019.2101-000007 

 

Īstenošanas vieta, laiks: Zvirgzdenes iela 10, Ludza, Ludzas novads, 2018. gada 31. 

augusts 

 

Mērķis: Attīstīt un paplašināt saimniecisko darbību, izbūvējot tenisa 

laukumu ar žogu, automašīnu stāvvietu un iegādājoties 

inovatīvu tenisa inventāru, kas sekmēs jaunizveidotā 

pakalpojuma attīstīšanu, radīs jaunu darbavietu, paaugstinās 

lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās vietējās teritorijas 

ekonomisko attīstību. 

 

Galvenās aktivitātes: Izbūvēt tenisa laukumu ar žogu, automašīnu stāvvietu; 

iegādāties inovatīvu tenisa inventāru. 

 

Rezultatīvie rādītāji: Neto apgrozījums tiks palielināts vismaz par 10 %, EUR; tiks 

radīta viena jauna darbavieta. 

  

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

48 540,14 

33 978,10 

14 562,04 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zelta teniss”, mob.tel.: 

+371 26316362, e pasts: zeltacipars@inbox.lv 

 

 

 

 

mailto:zeltacipars@inbox.lv


 
      

Projekta nosaukums,  

 

identifikācijas Nr. 

“SIA “Organic Products ”uzņēmējdarbības attīstīšana”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000003 

Īstenošanas vieta, laiks Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas novads 

Mērķis Mērķis ir attīstīt SIA "Organic Products" uzņēmējdarbību, 

paplašinot produkcijas sortimentu ar diviem jauniem 

produktiem. Produkcijas klāsts tiks papildināts ar saldējot 

žāvētiem (sublimētiem) augļiem, garšvielām un ķirbju sēklu eļļu. 

 

Galvenās aktivitātes Nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, iegādājoties 

pamatlīdzekļus. Produkcijas klāsts tiks papildināts ar diviem 

jauniem produktiem. 

Rezultatīvie rādītāji Vienas jaunas darba vietas radīšana. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

EUR 32100,19, t.sk.: 

EUR 22470,13 

EUR   9630,06 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

SIA “Organic Products”, Zanda Trukšāne t.. 20255200, e-pasts: 

sia.organic.products@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas 

 

Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa 

pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana. 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-0000014 

Īstenošanas vieta, laiks Ludzas nov., Nirzas pag. Kušneri.  

Proj. īstenošanas laiks 31.12.2019 

Mērķis  Veicot jaunu pamatlīdzekļu iegādi uzņēmumā, veicināt tūrisma 

aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot Nirzas ezera 

atpūtas bāzes apmeklētāju apkalpošanas līmeni, pakalpojumu 

sortimentu un teritorijas pievilcību aktīvās atpūtas cienītājiem. 

Galvenās aktivitātes ➢ Projektā plānotās iegādes kopumā sastāda 50957EUR bez PVN, 

tas ir:  

1. Traktors John Deere 3038R ar frontālo iekrāvēju un pļaušanas 

mehānismu, 38134 EUR; 

2. Veļas mašīna LM 18, 6592 EUR; 

3. Veļas žāvētājs ES 18, 2781 EUR; 

4. Gludināšanas mašīna FI 1500/33, 3450 EUR. 

 

Rezultatīvie rādītāji Sasniedzamais rādītājs: 

1. Viesu māju noma, naktsmītnes pakalpojumu sniegšanas skaita 

palielinājums līdz  1833 cilvēkiem gadā; 

2. Tūrisma un atpūtas centra telpu noma semināriem, tai skaitā āra 

teritorija dažādiem pasākumiem un svinībām pakalpojumu 

sniegšanas skaita palielinājums līdz vismaz 900 viesiem gada; 

3. Telšu vietas nomas pakalpojumu skaita palielinājums līdz  vismaz 

200 personām gadā; 

4. Veļas mazgāšanas pakalpojumu skaita palielinājums līdz vismaz 80 

reizēm gadā; 

5. Pēc projekta īstenošanas izveidot vienu jaunu darba vietu uz pilnu 

slodzi. 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

58965,14 EUR 

35 000,00 EUR   

  

23 965,14 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

SIA “Merkūrijs LA” 

Valdes priekšsēdētāja Anna Lapika, mob.26476465 

 

 



 
 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas 

nodrošināšanai. 

19-01-AL34-A019.2101-0000015 

Īstenošanas vieta, laiks „Atpūta”, Zurzi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716, līdz 

30.09.2021. 

Mērķis  Veikt ieguldījumus 3 jaunu atpūtas māju būvniecībā, tādējādi 

sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu, daudznozaru darbības 

attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas 

sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes 3 jaunu atpūtas māju būvniecība. 

Rezultatīvie rādītāji Radītas 3 jaunas darba vietas. 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

109 000,00 EUR 

70000,00 EUR   

  

39000,00 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Marija Trumule, t.28394487, epasts: trumar@inbox.lv  , SIA 

“Sprints” MT 

 

 

mailto:trumar@inbox.lv


                   

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

„Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada  

Isnaudas pagastā”. 

19-01-AL34-A019.2101-000010        

Īstenošanas vieta, laiks “Drīksnas”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, 2020. gada 

31. augusts. 

Mērķis  Uzsākt un attīstīt saimniecisko darbību, ierīkojot stenda šaušanu 

Compak Sportingā un iegādājoties mērķa metamās mašīnas, kas 

radīs 1 jaunu darbavietu, paaugstinās lauku teritoriju iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti, veicinās konkurētspēju un vietējās teritorijas 

ekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes Metamo mašīnu (18. gabali) iegāde.   

Rezultatīvie rādītāji 1. Neto apgrozījums nozarē, kurā tiks īstenots projekts, tiks 

sasniegts vismaz 30 % apmērā no projekta attiecināmo 

izmaksu summas; 

2. 1 jaunas darbavietas radīšana nozarē, kurā tiks īstenots 

projekts. 

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

49860,00EUR 

 

34902,00EUR    

14958,00EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

SIA “LUDZA SHOOTING CENTER”, mob.tel.: +371 29264663, 

e pasts: compaksporting@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compaksporting@inbox.lv


 

 

 
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

 

 

“Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma 

pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai”. 

  19-01-AL34-A019.2101-000006 

Īstenošanas vieta, laiks Atpūtas komplekss „Dzerkaļi”, Dzerkaļi, Cirmas pagasts, Ludzas 

novads, LV-5735, līdz 31.05.2020. 

Mērķis  Veikt ieguldījumus ražošanas pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi 

sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un 

konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas 

sociālekonomisko attīstību. 

 

Galvenās aktivitātes Ražošans pamatlīdzekļu (laivas, katamarāni, SUP dēļi, traktors ar 

uzkabēm, telts, pontoni EZ Port) iegāde.  

 

Rezultatīvie rādītāji Radīta 1 jauna darba vieta  

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

 50 000,00 EUR 

 35 000,00 EUR   

  

 15 000,00 EUR 

 

Projekta iesniedzējs,  

Kontaktinformācija 

 SIA „Zenit”, projekta vadītājs: Dmitrijs Lisenko,    

  tel. 29507303, epasts: siazenit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:siazenit@gmail.com


 

 
 

Sakrāto akmeņu kaudzes izmērs ir garumā 35 metri un augstākajā punktā 2,5 metri 

 

Projekta 

nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā 

akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā 

"Grīvas", 

Nr. 2020/AL34/7/A019.21.01/3 

Īstenošanas vieta, 

laiks 

Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., 

p.n. Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2020. 

Mērķis Projekta mērķis ir paplašināt esošo saimniecisko 

darbību izveidojot papildus nozari - būvmateriālu 

“šķeltu laukakmeņu” ražotni. Projekta ietvaros 

paredzēts izveidot jaunu produktu - šķeltu 

laukakmeni (akmeņa biezumu iespējams mainīt 

atbilstoši klienta vēlmēm un tirgus pieprasījumam, 

ejošākie akmeņu izmēri būs būs 100x100x100mm. 

Īstenojot projektu Ludzas novada Isnaudas pagastā 

tiks uzsākta šķelto laukakmeņu ražošana un tiks 

radīta viena jauna darba vieta. Pretendenta īpašumā 

ir ražošanai nepieciešamā vieta un tai skaitā telpas, 

kur ir nodrošināta nepieciešamās elektrības jaudas 

pieslēguma vieta. Produkta un pakalpojuma 

atpazīstamības tēla veidošanā paredzēts, izveidot 

publikācijas Partnerības mājas lapā, izveidot 

ražotnei kontu sociālajos tīklos, kā arī izveidot mājas 

lapu. Jaunā produkta – šķelto laukakmeņu 

priekšrocības salīdzinājumā ar klasisko ķieģeli ir 

fizisko parametru pārākumā, izmantojot šo 

produktu, būvniecības procesa princips ir vienkāršs 

un pieejamā krāsu gamma kalpos dizaina objektu 

radīšanā, kas nodrošinās produkta ražošanas 

ilgtspēju nepārtrauktajā būvniecības nozarē. 

Galvenās 

aktivitātes 

Vietējo izejvielu pārstrādei, šķelto akmeņu 

ražošanai nepieciešamās akmens skaldāmās 

iekārtas iegāde, jaunas darbavietas radīšana 

Isnaudas pagastā, kā rezultātā tiktu uzsākta šķelto 

laukakmeņu ražošana Ludzas partnerības VRG 

teritorijā. 



Rezultatīvie 

rādītāji 

Jauna produkta radīšana Ludzas partnerības VRG 

teritorijā, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšana jaunizveidotajā darba vietā. 

Budžets (EUR) 

t.sk.:  

ELFLA  

finansējums (EUR)  

Cits 

līdzfinansējums 

(EUR) 

24 800,00 EUR t.sk.:   

 

17 360,00 EUR , 

 

 

   7 440,00 EUR.  

Projekta 

iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-

pasts zsgrivas42@inbox.lv. 

projekta konsultants Intars 

Zaharevičs, 29324578, 

intars.zaharevics@inbox.lv  

 

 
 

 

             
Bildēm informatīvs raksturs 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

 

 

Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana, 

20-01-AL34-A019.2101-000001 

Īstenošanas vieta, laiks “Tauriņi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 

Mērķis  Papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk 

izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās 

kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus 

izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi 

paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt 

saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas 

sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes Galdniecības aprīkojuma iegāde un malkas skaldītāja iegāde 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāti 3 pamatlīdzekļi: CNC frēze ar programmatūru, virpa 

kokam, malkas skaldītājs 

Neto apgrozījums 2023.gadā pieaugs par 10% 

mailto:zsgrivas42@inbox.lv
mailto:intars.zaharevics@inbox.lv


Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

20 157,50 EUR 

14 110,25 EUR 

  6 047,25 EUR 

Projekta iesniedzējs,  

Kontaktinformācija 

ZS “Krekeri”, Aivars Igovens, t 29445098, e-pasts: 

aivars.krekeri@inbox.lv 

 

 

ZILUPES NOVADS 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas  

„ Tehnikas iegāde  jauna pakalpojuma nodrošināšanai”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011        

Īstenošanas vieta,  

laiks 

Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751; 

Laika periods no 01.12.2019 – 30.11.2020.  

Mērķis  Projekta vispārējais mērķis ir iegādāties apauguma noņemšanas 

tehniku, ar iespēju radīt jaunu pakalpojumu – zemju attīrīšanu no 

kokaugiem, kļūt par konkurētspējīgu un pieprasītu pakalpojumu 

sniedzēju Ludzas rajona partnerības teritorijā.  

Galvenās aktivitātes Projekta galvenās aktivitātes:  

1) iegādāties jaunu tehniku: meža piekabe ar hiodromanipulatoru 

un kniebējgalva;  

2) sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem un 

krūmiem;  

3) pieņemt darba jaunu darbinieku – traktortehnikas vadītāju;  

4) nodrošināt projekta publicitāti;  

5) sagatavot un iesniegt LADā projekta atskaites. 

Rezultatīvie rādītāji Projekta rezultatīvie rādītāji: 

1) iegādāta jauna tehnika: meža piekabe ar hiodromanipulatoru un 

kniebējgalva; 

2) uzsākts sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem 

un krūmiem; 

3) radīta 1 jauna darba vieta – pieņemts darbā traktortehnikas 

vadītājs; 

4) nodrošināta projekta publicitāte; 

5) pēc projekta īstenošanas sasniegts jaunās nozares neto 

apgrozījums – 9000 EUR, kas ir 30% apmērā no projekta 

attiecināmo izmaksu summas; 

6) sagatavotas un iesniegtas LADā projekta atskaites. 



Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

28 860,00 EUR 

20 202,00 EUR 

    

8 658,00 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

ZS Mārzeme, Romans Marčenoks 

 tālr.nr. 26163296, e-pasts: romansq1@inbox.lv 

 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

      

 "Moteļa izveide Zilupes novadā", 

  19-01-AL34-A019.2101-000017 

Īstenošanas vieta, laiks Gerasimi, Surbeļi, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751 

Paredzamais projekta īstenošanas sākums: 01.01.2020. 

Paredzamais projekta īstenošanas noslēgums: 01.07.2021. 

 

Mērķis  Izveidojot moteli Zilupes novadā, radīt autotūristiem naktsmītnes 

pakalpojuma pieejamību pašā pierobežā, kā arī 3.gadā pēc projekta 

īstenošanas sasniegt Neto apgrozījumu 30000 EUR apmērā un radīt 

divas normāla darba laika darbavietas, tajā skaitā, invalīdam. 

Galvenās aktivitātes Dzīvojamās mājas pārbūve par moteli. 

Moteļa funkcionēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde 

Rezultatīvie rādītāji Radīt Zilupes novadā naktsmītnes pakalpojumu pieejamību 

autotūristiem; 

Pēc projekta realizācijas radīt divas normāla darba laika 

darbavietas, tajā skaitā, invalīdam; 

Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas (2024.g.) sasniegt Neto 

apgrozījumu 30000 EUR apmērā 

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

141000,00EUR 

 70000,00EUR   

  

 71000,00EUR 

 

Projekta iesniedzējs,  

Kontaktinformācija 

 Viktors Sunupļa, Gerasimi, Surbeļi, Zaļesjes pagasts, Zilupes 

novads, p.n. Zilupe, LV-5751 

Mob.tel.: 26545081, e-pasts viktor1579@gmail.com 

 

 

 

mailto:romansq1@inbox.lv

