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     Mēs  piedāvājam lāzergriešanas un lāzergravēšanas pakalpojumus dažādos 

materiālos – koks, plastika un cita veida materiāliem: 

• Personalizētas dāvanas, kuras var pieskaņot tieši Jūsu dāvanu saņēmējam. 

• Izgatavojumi, kas galvenokārt paredzēti Jūsu profesionālajai darba videi.  

• Izgatavojumi ar kuriem var interesanti pavadīt Jūsu brīvo laiku.  

•Izgatavojumi Jūsu iekštelpu un ārtelpu dekorēšanai, organizēšanai un 

personalizēšanai.  

• Tematiskie izgatavojumi visa veida pasākumiem.  

• Var iegādāties arī gatavus suvenīrus un dāvanas. 

 

     2020.gads sākas klusi un pavasarī, sakarā ar pandēmiju nebija neviena pasūtījuma, 

bet no maija mēneša, darbība atgriezās normālā režīmā. 

     Sadarbojamies gan ar individuāliem klientiem, gan juridiskiem klientiem. 

Pakalpojumus sniedzām 53 fiziskām personām un 5 juridiskām personām. Tika noslēgti 

2 līgumi ar Ludzas novada pašvaldības Briģu pagasta pārvaldi un Briģu PII.  

     Veicām pārsvarā personalizētas dāvanas, bērnu preces, tematiskos izgatavojumus, 

telpu dekorēšanai, suvenīrus. 

     Pārsvara izgatavojam darinājumus pēc pasūtījuma, bet šogad varēja iegādāties 

preces arī bez pasūtījuma.  

     Izveidojām logotipu. 

     Bija plānots noslēgt līgumu ar veikalu, bet pandēmijas dēļ, veikals aizvērās un 

līgums netika noslēgts. Bet tā kā gada beigās veikalos nevarēja iegādāties daudzas 

preces, pie mums daudzi griezās, lai nopirktu dāvanas Ziemassvētkiem. 

     Reklāmu veicām caur interneta mājaslapu.  

     Pasūtījumi tiek pieņemti pa tālr.26464832 (Alīna), pa epastu celtkos@inbox.lv vai 

pēc adreses “Vizbuļi”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads (iepriekš 

sazvanoties), ievērojot visus piesardzības un drošības pasākumus. 
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Vairāk informācijas un foto: 

 http://www.adekors.lv/, https://www.facebook.com/adekors/ 

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 par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

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