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Ņukšu lietišķās mākslas un tehnoloģijas darbnīca “Vadugunis” piedāvā sekojošu 

produkcijas veidu izstrādi un izgatavošanu: 

 

• reprezentācijas priekšmetus fiziskām un juridiskām personām (mākslinieciska 

līmeņa piemiņas medaļu, apbalvojumu un suvenīru izgatavošanu, dažādas 

piemiņas zīmes, norādes, balvas u.tml., baznīcu tematikas produkciju u.c), 

 

• nestandarta  palīgierīču izgatavošana medicīniskiem mērķiem.   

 

        Mēs ražojam nestandarta fiksējošās ierīces no termoplastika medicīnas iestādēm, 

tai skaitā Daugavpils Reģionālā slimnīcai. Latvijas medicīnas iestādes izmanto mūsu 

ierīces vidēji 500 - 600 pacientiem gadā. 

       Sadarbojamies ar Rīgas Tehnisko universitāti, LU Cietvielu fizikas institūtu un 

Latvijas Izgudrotāju Biedrību – ražojam viņiem eksperimentālas ierīces.  

       Arī izgatavojam dekoratīvās mākslas priekšmetus no koka, bronzas un marmora 

baznīcām un muzejiem. Dažreiz veicam vienreizējus darbus, tai skaitā restaurācijas 

darbus Ludzas novadam. 

       Strādājam ar juridiskām personām. Mēs pieņemam pasūtījumus, pārsvara, uz 

nelielām izstrādājumu sērijām. 2019. gada bija 16 pasūtījumu, 2020. gadā – 18 

pasūtījumu. 

 

       Uzņēmumā pastāvīgi strādā 3 speciālisti – Ņukšu pagasta iedzīvotāji. Papildus 

iesaistījām IT speciālistus uz līguma pamata.  

 

       Dažreiz mūsu darbnīcā notiek tehnoloģiskā prakse inženierzinātņu studentiem, kā 

arī mēs attālināti sniedzam konsultācijas bakalaura un maģistra darbu sagatavošanā 

specialitātē "Medicīniskā fizika". 

 

       Sasniegti visi projekta mērķi – plānotājs neto apgrozījums un darbinieku skaits.  

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=phantom.laboratory@gmail.com


Foto 1. Marmora piemiņas plāksnes Ludzas Novadpētniecības muzeja ēkā 

 

 

 

 

Foto 2. Marmora Dievmātes svētbilde 

piemineklī Ludzas pareizticīgo baznīcas 

pārzinim 

 

Foto 3. Koka Krusts – Krucifikss. 

Izpildīts katoļu tradīcijā 

 

 

  



 

Foto 4. Bronzas svētbilde "Спас 

Нерукотворный", kas veikta reljefā pēc 

12. gadsimta glezniecības 

 

Foto 5. Grieķu filozofa Sokrāta 

marmora galvas replicēšana pēc 

pilsētas Mužēna muzeja pasūtījuma 

Francijā 

  

 

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 

 

2020. gads. 

 

 

 

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

