
 

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.,8.,9.,10. kārta) uz 01.03.2022 

 

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  

 

16 513,34    

  7 077,15  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”, Pēteris Romanovskis, 

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

 

 



 

 

 
  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 "Ūdens pasaka” , 

 Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000011 
 

Īstenošanas vieta, laiks  “Ūdens pasaka”, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads  

2020.07.01. - 2021.07.01. projekta realizācija  

2021.07.01.-2026.07.01. – projekta uzraudzība un rādītāju 

sasniegšana . 
 

Mērķis  Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu Ciblas novadā, veicot 

ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna 

uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas sociālekonomisko 

attīstību.  

Īstenojot projekta mērķi - labiekārtotajā teritorijā “Ūdens pasaka” 

Cirmas ezera krastā tiks piedāvāta vieta, kur varēs makšķerēt, 

iznomāt ūdens inventāru un izmantot aktīvās atpūtas iespējas - 

mājiņas uz pontona ,pārvietojamās pirts un kubula noma un kā 

papildus pakalpojums - kūpinātas nomu un arī kūpinātas zivis. 

Pakalpojums radīs jaunu tūrisma un atpūtas piedāvājumu Ciblas 

novadā, tādējādi veicinot teritorijas sociālekonomisko attīstību.  

  

Galvenās aktivitātes - Publiski pieejamas labiekārtota atpūtas teritorijas “’Udens 

pasaka” piedāvājums Cirmas ezera krastā . 

- Inventāra iegāde un inventāra nomas pakalpojuma piedāvājums.  

- Mājražošanas attīstība - zivju produktu pārstrādei mājas 

pastākļos ( kūpināšana).  

- 1 darba vietas radīšana. 
 

Rezultatīvie rādītāji - Radīts jauna tūrisma vieta ar pakalpojumiem brīvā laika 

pavadīšanai Ciblas novadā un attīstīta mājražošana zivju 

pārstrādei mājas apstākļos partnerības teritorijā.  

- Radīta viena darba vieta. 
 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

24 928,73  
17 450,10  

  7 478,63   
 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

 
 Jesenija Masaļska, 28813381, esenijavolzhankina@inbox.lv  

 

 

 

 



 

 

 

   
Bildei informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana, 

iegādājoties drenāžas skalotāju. 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000015 

Īstenošanas vieta, laiks  Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., p.n. Zvirgzdene, 

LV-5752  

 

Mērķis    Izveidot jaunu pakalpojuma veidu, sekmēt lauksaimniecības 

zemju izmantošanu, tādejādi ceļot iedzīvotāju ienākumus un 

dzīves līmeni.  

   Dažādot uzņēmuma darbību ,sadalot riskus. Celt uzņēmuma 

rentabilitāti. 

 Drenāžas skalotāja iegāde.  
 

Galvenās aktivitātes  Realizējot projektu, tiks radīta 1 darba vieta.  

 Drenāžas skalotāja iegāde. 

  
 

Rezultatīvie rādītāji Realizējot projektu, tiks radīta 1 darba vieta.  

 
 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

 18 100,00  

 12 670,00 

   5 430,00 

  
 

Kontaktinformācija Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība 

Granti, Ritvars Trons, tel. 29476600, 

ritvars.trons@inbox.lv.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
Bildei informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes 

pilnveidošana. 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000021 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Zeltiņi, Ciblas pag., Ciblas nov., p.n. Cibla, LV-5709.  

Īstenošanas laiks 30.07.2021 

Mērķis Projekta mērķis ir attīstīt esošo saimniecisko darbību 

iegādājoties jaunu meža izvedējpiekabi ar hidromanipulatoru. 

Galvenās aktivitātes Vietējo izejvielu pārstrādei, taras dēļīšu ražošanai 

nepieciešamās celšanas, kraušanas un pārvietošanas tehnikas 

iegāde, jaunradītās darbavietas darba apstākļu uzlabošanai 

nepieciešamās tehnikas iegāde, kas ļaus attīstīt saimniecības 

ražošanas apjomus Ciblas pagastā, kā rezultātā tiktu 

nodrošināta taras dēļīšu ražošana Ludzas rajona partnerības 

VRG teritorijā. 

Rezultatīvie rādītāji Taras dēlīšu 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) 

24 531,00 

17 171,70 

  7 359,30 

Kontaktinformācija Aina Zbarasčuka, mob. 29179261, e-pasts 

zs.zeltini@inbox.lv. . 

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, 

intars.zaharevics@inbox.lv . 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

Bildei informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, identifikācijas 

Nr. 

Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai 

varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu 

sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai.  

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000016 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Zeltpriedes, Zeltiņi, Ciblas pag., Ciblas nov., 

p.n. Cibla, LV-5709 

Mērķis Attīstīt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību 

lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākuma avotus 

un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionā. 

Veicināt meža frēzēšanas pakalpojuma pieejamību 

Ludzas VRG reģionā tai skaitā veicināt degradētās 

(aizaugušās un nesakoptās) platības sakopšanu.  

Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties 

meža frēzi ar kuru būs iespējams kvalitatīvi 

veikt meža zemes, tai skaitā celmu 

frēzēšanu līdz 15 centimetriem dziļumā. 

   

Rezultatīvie rādītāji Jauna pakalpojuma radīšana Ludzas partnerības VRG 

teritorijā,  kvalitatīva un par saprātīgu cenu 

pakalpojuma nodrošināšana vietējiem pakalpojuma 

pircējiem. 

Sasniegt netto apdrozījumu 3. gadā pēc projekta 

īstenošanas EUR 8 320,00. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

 25 000,00  

 17 500,00  

   7 500,00 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Andris Miklucāns, mob. 26310410, e-pasts 

zeltini1401@gmail.com. 

Un projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, 

intars.zaharevics@inbox.lv 

 

 



 

 

 
 
Bildei informatīvs raksturs 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Iedzīvotāju energoresursu pašpietiekamības 

nodrošināšana topošajā Ludzas novadā 

21-01-AL34-A019.2101-000004 

 

Īstenošanas vieta, laiks Ciblas novads, Zvirgzdenes pagasts, līdz 2021. gada 15.jūlijam  

Mērķis Projekta mēŗķis ir iegādāties meža piekabi, kas ir aprīkota ar 

manipulatoru, kā rezultāta tiks sniegts pakalpojums vietējiem 

iedzīvotājiem un meža īpašniekiem.  

Galvenās aktivitātes Meža piekabes BMF 12T2 PRO iegāde  

Rezultatīvie rādītāji Trešajā gadā pēc projekta realizēšanas neto apgrozījums 

nozarē, kurā īsteno projektu tiek sasniegts EUR 7 000,00 

apmērā.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

22 670,00 

15 869,00 

  6 801,00 

  

Kontaktinformācija SIA Reits, Mārtiņš Trons, mob. 29155209, e-pasts: 

martins.trons@inbox.lv  

 

 

 
 

Bildei informatīvs raksturs 



 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Jaunu lauku tūrisma mītņu izveide - 

 brīvdienu kotedžas "Meža ielokā",  

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000006 

 

Īstenošanas vieta, laiks "Kundziņi", Līdumnieku pagasts, Ludzas novads, 

Īstenošanas laiks: 2022. - 2023.gads 

 

Mērķis Uzsākt saimniecisko darbību īpaši atbalstāmā reģionā,  

izveidojot jaunu tūrisma pakalpojumu visa gada garumā,  

veicot ieguldījumus divu brīvdienu kotedžu būvniecībā un  

pamatlīdzekļu iegādē, kas nepieciešami pakalpojuma  

sniegšanai/nodrošināšanai, tādējādi sekmējot vietējās  

teritorijas sociālekonomisko attīstību un jaunu darba vietu  

radīšanu 

 

Galvenās aktivitātes Divu brīvdienu kotedžu būvniecība, pamatlīdzekļu iegāde un  

darba vietas izveide. 

 

Rezultatīvie rādītāji Projekta rezultātā: 

- uzsākta uzņēmējdarbība; 

- izveidota jauna lauku tūrisma atpūtas vieta; 

- radīta jauna pilnas slodzes darba vieta; 

- sasniegts neto apgrozījums 30 % apmērā no  

projektā attiecināmo izmaksu summas (trešajā  

projekta gadā). 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

50 000,00  

35 000,00 

15 000,00 

 

Kontaktinformācija Ruslans Harlovskis, 

tālr.: +371 28377550, e-pasts: mezaieloka@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.  
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 2 jaunas darba vietas 

4. Neto apgrozījums trešajā gadā pēc projektu realizācijas 

sastāda EUR 10 000,00.  
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.:  

ELFLA finansējums (EUR)   

Cits līdzfinansējums (EUR) 

34 270,35  

23 989,24 

10 281,11  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildēm informatīvs raksturs. 

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) 

9 052,00 

  

6 336,40    

2 715,60   

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Valentīna Kirsanova, 29471359, 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) 

9 516,00  

6 661,20   

2 860,44  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Saimnieciskās darbības veicējs 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) 

26 400,00 

18 480,00                                               

  7 920,00 

 

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) 

96 570,27  

67 599,19 

 

28 971,08 

 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

 Z/S „Balstiņas” īpašnieks Emīls Ločmelis, 

 tel.28326197, epasts: emailsloc@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 

4 340,91 

1 860,40 

 

Kontaktinformācija Tatjana Ločmele, mob.26489801, epasts 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  

  7 772,71  

  3 331,19  

  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Laine Šicāne, mob. 28387689, e-pasts 

miglanelaine@gmail.com.  

 

 



    
Bildēm informatīvs raksturs. 

 

 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 

  

15 910,42  

  6 818,76   

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

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

 

 

 



    

 
Bildēm informatīvs raksturs. 

 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) 

18 101,60 

12 671,12 

 

  5 430,48 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Arnis Puriņš  +371 27874083, 

 e-pasts arnis1233@inbox.lv 

 

 

 

 

 



 

       
Bildēm informatīvs raksturs. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 “Mobilo pirts tradīciju popularizēšana sabiedrības     

veselībai un relaksācijai“  

  Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000017 

Īstenošanas vieta, laiks Salnava, Kārsavas novads, LV 5740 no 01.04.2021-

01.08.2021.  
 

Mērķis  Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna 

pakalpojuma izveide, iegādājoties mobilo pirti, kubulu un 

supdēļus nomai.  
 

Galvenās aktivitātes  Projekta rezultātā būs piedāvāta lieliska atpūtas , relaksācijas 

un veselību veicinoša iespēja gan jauniešiem , gan ģimenēm, 

saņemot šādus jaunus pakalpojumus.  

Projekta uzdevums- radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, 

produktīvāk izmantojot vietējos resursus,kas paaugstina lauku 

teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina 

konkurētspēju.  

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes iepazīstinās iedzīvotājus 

ar dabā, t.sk. mežā sastopamo koku un augu izmantošanas 

iespējām, tēju vākšanas tradīcijām, slotu siešanu, skrubju 

taisīšanu un latviskās pirts rituāliem. Ilgtermiņa mērķis: ir 

paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par pirts 

lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par 

uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai 

attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu dzīves 

līmeni lauku reģionos; iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības 

plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības 

nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Attīstīt ar 

brīvo laiku un veselības uzlabošanu saistītus pakalpojumus- 

pirts rituāli, masāžu kūres, dabas miers un klusums. 

Sadarbības veidošana ar vietējiem uzņēmējiem un tūrisma 

objektiem, lai sniegtu kopīgu novada tūrisma piedāvājumu.  
 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāts mobilais apsildāmais kubuls uz piekabes un mucveida 

mobile pirts.  

Iegādāts SUPdēļu aprīkojums-2 supdēļi ar aksesuāriem un 4 

drošības vestēm.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

10 870,00  

  7 609,00  

  3 261,00  

Kontaktinformācija Valentīna Kirsanova, mob.29471359, epasts gradela@inbox.lv  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildēm informatīvs raksturs. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

“Kebab house” uzņēmuma paplašināšana un 

modernizācija Ludzā 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000019 

Īstenošanas vieta, laiks Skolas iela 45, Ludza, LV-5701 

Īstenošanas laiks: 2021.gads 

Mērķis Mērķis ir paplašināt un attīstīt jau esošo ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu Ludzas iedzīvotājiem un tās viesiem. 

Iegādājoties nepieciešamos virtuves piederumus un mēbeles, 

tiks radīts vizuāli pievilcīgāks uzņēmuma tēls, veicināta 

konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā 

arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku 

teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Galvenās aktivitātes Virtuves piederumu un mēbeļu iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāti virtuves piederumi un mēbeles ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai un radīta viena jauna darba vieta. 

Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta 

īstenošanas 57150,00 EUR.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

10 848,74 

  7 594,11   

  3 254,63 

  

Kontaktinformācija Sandris Grebežs, mob.t. 29459503,  

e-pasts: gsandris@inbox.lv  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

“Kebab house” uzņēmuma modernizācija Ludzā. 

21-01-AL34-A019.2101-000007 

 

Īstenošanas vieta, laiks Skolas iela 45, Ludza, LV-5701 

Īstenošanas laiks: 2021. gads 

Mērķis Mērķis ir attīstīt jau esošo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Ludzas iedzīvotājiem un tās viesiem. Iegādājoties 

nepieciešamās mēbeles, kafijas automātu un virtuves iekārtas, 

tiks radīts vizuāli pievilcīgāks uzņēmuma tēls, veicināta 

konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā 

arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku 

teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

  

Galvenās aktivitātes Mēbeļu, kafijas automāta un virtuves iekārtu iegāde. 

  

Rezultatīvie rādītāji Iegādātas mēbeles, kafijas automāts un virtuves iekārtas 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un radīta viena jauna 

darba vieta. Plānotais “Kebab house” neto apgrozījums 

trešajā gadā pēc projekta īstenošanas 42500,00 EUR. 

  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

6 023,85 

4 216,69 

1 807,16 

  

Kontaktinformācija Sandris Grebežs, mob.t. 29459503,  

e-pasts: gsandris@inbox.lv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Bildei informatīvs raksturs. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Malkas skaldītāja iegāde, malkas ražošanai un 

pakalpojumu sniegšanai Kārsavas novadā. 

Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000005 

Īstenošanas vieta, laiks Kārsavas nov.,Malnavas pag., Nesteri,”Darbnīcas” LV-5717 

Īstenošanas laiks: 2021.gads 

Mērķis Projekta mērķis ir iegādāties malkas skaldītāju un piedāvāt 

novada iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu (malkas skaldīšana 

pie klienta), kā arī uzsākt skaldītas malkas ražošanu un kļūt 

par konkurētspējīgu, pieprasītu pakalpojumu sniedzēju 

Kārsavas novada teritorijā, tādējādi sekmētu vietējās 

teritorijas ekonomisko attīstību. 
 

Galvenās aktivitātes 1. Iegādāties jaunu pamatlīdzekli (malkas skaldītājs). 

2. Izveidot Facebook kontu preču un pakalpojumu 

reklamēšanai. 

 

Rezultatīvie rādītāji 1. Tika iegādāts pamatlīdzeklis: malkas skaldītājs. 

2. Neto apgrozījums 2024.gadā sasniegs pieaugumu no 

meža izstrādes nozares vismaz 30 % no projekta 

attiecināmajām izmaksām. 

3. Izveidots Facebook konts reklāmu izvietošanai. 
 

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

15 246,00 EUR 

10 672,20 EUR 

  4 573,80 EUR 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Leonīds Gedzuns, 

tel. +371 25557981,  

e-pasts: leonids.gedzuns@inbox.lv 

 

 



 
 

Bildei informatīvs raksturs 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

„Fizioterapijas centra "FizioPro" izveide Ludzas pilsētā”,  

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000001 

 

Īstenošanas vieta, laiks Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas novads, LV5701; 

Īstenošanas laiks: 01.2022.-09.2022. 

Mērķis 
Visaptveroša fizioterapijas pakalpojuma ieviešana Ludzas 

pilsētā, triecienviļņu terapijas pakalojuma ieviešana Ludzas 

partnerības teritorijā, pieejamības veicināšana ārtsniecības 

pakalpojumumiem, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana 

fizioterapijas prakses saimniecisko darbības rādītāju, klientu 

plūsmas un apgrozījuma palielināšanai. 2025.gadā – 34500 

EUR apmērā. 

 

Galvenās aktivitātes  1.Slinga terapijas iekārtas iegāde. 

 2. Triecienviļņu terapijas aparatūras iegade. 

 3. Fizioterapijas kabinetu aprīkojuma iegade. 

 4. Ultraskaņas terapijas aparatūras iegade. 

 5. Datortehnikas un biroja tehnikas aparatūras iegāde. 

 

Rezultatīvie rādītāji 1.Iegādāti pamatlīdzekļi: Slinga terapijas iekārta, ultraskaņas 

terapijas iekārta, triecienviļņu terapijas iekārta, kušetes un 

mēbeļu komplekti fizioterapijas kabinetiem, mēbēļu 

komplekti pacientu reģistrācijas un uzgaidāmajai zonai, u.c. 

2. Neto apgrozījums 2025.gadā sasniegs pieaugumu no 

fizioterapijas pakalpojumiem  par 30% no projekta 

attiecināmajās izmaksām; 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

31084,41 EUR 

21759,08  EUR 

  9325,33  EUR 

Kontaktinformācija Saimnieciskās darbības veicējs Marita Joņina, Marita Joņina 

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

 



 

 
 

Bildei informatīvs raksturs 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Puspiekabes iegāde šķembu pārvadāšanai Salnavas 

pagasta zemnieku saimniecības “LIEPAS” saimnieciskās 

darbības paplašināšanai. 

 Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000007 

Īstenošanas vieta, laiks “Olūteņš”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV-5737 

21.12.2021-31.12.2022 

Mērķis 
Iegādājoties šķembu pārvadāšanai piemērotu puspiekabi un 

uzsākot piedāvāt šķembu pārvadāšanas pakalpojumus, attīstīt 

jaunu uzņēmējdarbības modeli, nodrošinot efektīvu zemnieku 

saimniecības saimniecisko darbību visa gada garumā, kā arī 

kāpinot apgrozījumu un radot jaunu darbavietu, paaugstināt 

vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.  

Galvenās aktivitātes Iegādājoties šķembu pārvadāšanai piemērotu puspiekabi 

paplašināt Salnavas pagasta zemnieku saimniecības 

“LIEPAS” saimniecisko darbību uzsākot piedāvāt šķembu 

pārvadāšanas pakalpojumus un tādējādi nodrošinot 

saimniecisko darbību visa gada garumā  

Rezultatīvie rādītāji Izveidots jauns pakalpojums. 

Paplašināta saimniecības saimnieciskā darbība. 

Radītas vismaz 1 jauna darbavieta  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

31 578,36 EUR 

22 104,85,00 EUR 

9 473,51 EUR 

Kontaktinformācija Z/s īpašnieks Vairis Poikāns 

26173478 

vairispoikans@inbox.lv 

 

 

 



 
 

 
Bildei informatīvs raksturs 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Pamatlīdzekļu iegāde SIA"Muiža Rusk" esošās darbības 

uzlabošanai un dažādošanai -lentzāģmašīnas, motorzāģa, 

hidroliskās vinčas, lentzāģa lentas asinātājs un zāģlentu 

zobu locītājs. 

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000004 

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

kad.nr. 68940050020; 68940050021 

  

Mērķis 
Lai uzlaboto esošās nodarbošanās kvalitāti un radītu jaunu 

pakalpojumu, tika pieņemts lēmums iegādāties 

pamatlīdzekļus- lentzāģmašīnu, zāģlentas asinātāju, zāģlentas 

zobu locītāju, profesionālu motorzāģi un hidraulisko vinču. 

Iegādātie pamatlīdzekļi tiks izmantoti, lai uzlabotu esošo 

darbības efektivitāti un lai sniegtu jaunu pakalpojumu. Jauna 

pakalpojuma sniegšana SIA”Muiža Rusk”, ļaus dažādot tās 

darbību un sekmēt daudznozaru uzņēmējdarbību lauku 

apvidū. 

Galvenās aktivitātes Skaldītas malkas ražošana, meža izvešanas pakalapojums, 

dēļu, brusu, latu un neapzāģētu dēļu ražošana. 

Rezultatīvie rādītāji Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu 

nozarē, kurā īsteno projektu, tiks palielināts vismaz par 30% 

no projekta attiecināmo izmaksu summas, EUR. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

12512,27 EUR 

8758,59 EUR 

3753,68 EUR 

Kontaktinformācija Arnis Puriņš  +371 27874083 

 

 

 



 
 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Dabas izziņas centra "Ošumājas" izveide,  

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000008 

Īstenošanas vieta, 

laiks 

"Ošumājas", Gadžiuņi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV5737. 

Projekta īstenošanas gads 2023.gads 

Mērķis Projekta mērķis ir paplašināt saimniecisko darbību, izveidojot 

unikālu tūrisma pakalpojumu Ludzas novadā, tādā veidā: veicinot 

sabiedrības iesaistīšanos; paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju 

izglītotību un dzīves kvalitāti; sekmējot dabai un klimatam labvēlīgu 

saimniekošanas praksi un produktīvāk izmantojot vietējos resursus, 

kas rezultētos stiprinātā Ludzas novada vietējā ekonomikā, uzlabotā 

tūrisma nozares attīstībā stratēģijas īstenošanas teritorijā un izzūdošu 

dabas un kultūrvēstures resursu saglabāšanā. 

Galvenās aktivitātes 1) Veikta vecas saimniecības ēkas nojaukšana, tās vietā uzbūvējot 

jaunu, rūpnieciski ražotu ēkas moduli, kas kalpos par dabas izziņas 

centru "Ošumājas". Ēkā uzstādīts 75 collu interaktīvais ekrāns, 

konkurētspējīga un mūsdienu tehnoloģijām atbilstoša pakalpojuma 

sniegšanai.  

2) Dabas izziņas centrs "Ošumājas" visu cauru gadu īsteno tādas 

potenciālās aktivitātes, kā: dabas izziņas nodarbības, radošās 

darbnīcas, spēles; pussavvaļas zirgu un liellopu apskati; dabas izziņas 

pulciņu bērniem un jauniešiem u.c. Kvalitatīva piedāvājuma 

pasniegšanai izmanto speciālu inventāru dabas izzināšanai, 

daudzveidīgus informatīvos materiālus, kā arī projektā paredzēto 

interaktīvo ekrānu. Dabas izziņas centrs pielāgots arī viesu 

izmitināšanai, tādā veidā gūstot papildus ieņēmumus no viesu 

izmitināšanas, lai nodrošinātu projekta nepārtrauktību, ilgtspēju un 

sasniegtu sasniedzamos rādītājus. 

Rezultatīvie rādītāji Īstenojot projektu, neto apgrozījums projekta nozarē 2026. gadā tiek 

sasniegts ne mazāk kā 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu 

summas. 

Budžets (EUR) 

t.sk.:  

ELFLA finansējums  

Cits fīdzfinansējums) 

34623,94 

24273,94 

10350,00 

Kontaktinformācija Projekta vadītāja: Renāte Kaupuža, e-pasts: 

renate.kaupuza@gmail.com tel. +371 27403647 Adrese: 

"Ošumājas", Gadžiuņi, Mežvidu pagasts, Ludzas novads, LV5737 



 

 

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 

 



  
 

 

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 

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.  

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) 

35 767,74 

25 037,42 

10 730,32  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

IK „ZOVI”, mob.tel.: +371 26316362, e pasts: 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

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 

 

 

 

 



 
      

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) 

 32 100,19 

 22 470,13 

   9 630,06 

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) 

50 000,00 

 

35 000,00  

15 000,00  

 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

SIA “Merkūrijs LA” 

Valdes priekšsēdētāja Anna Lapika, mob.26476465 

 

 

 



                   
Bildēm informatīvs raksturs. 

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) 

49 860,00 

 

34 902,00    

14 958,00 

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

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

e pasts: 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) 

 49 978,76 

 

 34 985,13 

 14 993,63 

 

Projekta iesniedzējs,  

Kontaktinformācija 

 SIA „Zenit”, projekta vadītājs: Dmitrijs Lisenko,    

  tel. 29507303, epasts: siazenit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             
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% 

 

Budžets (EUR) 

 t.sk.: ELFLA finansējums 

(EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

20 157,50  

14 110,25  

  6 047,25 

 

Projekta iesniedzējs,  

Kontaktinformācija 

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

aivars.krekeri@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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. 20-01AL34-A019.2101-00002 

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  

17 360,00  

   7 440,00  

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. 

 

 

Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un 

Zilupes novada teritorijā. 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000006 

Īstenošanas vieta, laiks Meldru iela 24, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Laiks: no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.oktobrim 

  

Mērķis Attīstīt ūdens tūrismu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

novada teritorijā, pilnveidojot esošos un radot jaunus 

piedāvājumus. 

  

Galvenās aktivitātes Ūdenstūrisma inventāra (kajaki, laivu transportējamā piekabe, 

sauso mantu somas, telefona maisiņi, SUP dēļi, elektriskais 

pumpis, kubuls, piekabe) iegāde.  

Rezultatīvie rādītāji Plānotais apgrozījums trešajā gadā pēc projekta īstenošanas 

sastādīs 14 570,00 EUR.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

12 123,03 

  8 486,12 

   3 636,91  

Kontaktinformācija Dagnis Tihovskis, mob.t. 26107725, e-pasts: 

atputa.ludza@gmail.com  



 

 

 

   
 

Bildei informatīvs raksturs. 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai. 

Nr.20-01-AL34-A019.2101-000023 

 

Īstenošanas vieta, laiks Cirmas bekons, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV5735    

 Laika periods: 01.06.2021. 

Mērķis Vispārīgais mērķis ir iegādāties meža frēzi, ar iespēju radīt 

jaunu pakalpojumu- LIZ attīrīšana no krūmiem un celmu 

paliekām, kļūstot par konkurētspējīgu un pieprasītu 

pakalpojuma sniedzēju Ludzas  rajona partnerības teritorijā 

Galvenās aktivitātes 1. Iegādāties meža frēzi. 

2. Sniegt jaunu pakalpojumu – LIZ zemju sakopšana un 

apauguma ( krūmi, celmi) sasmalcināšana. 

3. Nodrošināt projekta publicitāti. 

Sagatavot un iesniegt LAD projekta atskaites. 

Rezultatīvie rādītāji Trešajā gadā pēc projekta realizācijas sasniegt ražošanas 

apjomus 8000,00 EUR apmērā. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

 

ELFLA finansējums (EUR)  

 

Cits līdzfinansējums (EUR) 

25 000,00  

17 500,00  

 7 500,00  

Kontaktinformācija IK ANKO LAUKI, Andris Kozačkovs, mob.t.26562154,                     

e-pasts:kozackovs@inbox.lv 

 

 

 



 

 
Bildei informatīvs raksturs 

  

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

“Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma 

nomu” 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000022 

Īstenošanas vieta, laiks Ludzas VRG teritorija, 07.06.2021 uzsākt saimniecisko 

darbību pilnā apmērā atbilstoši izvirzitai stratēgijai un 

mērķiem 

Mērķis Projekta mērķis ir radīt pilnīgi jaunu un modernu pakalpojumu 

Ludzas VRG teritorijā, kas apmierinās kllientu pieprasījumu 

pēc stilīgām un musdienīgām kāzām un citu svinību 

ierīkošanu un pasākumu organizēšanu svaigā gaisā. Kļūt par 

visatpazistamāko un pieprasītāko svinību organizēšanas 

uzņēmumu VRG teritorijā, izmantojot reklāmu poplārākajos 

tīmekļa vietnēs (instagram un facebook) patstavīgi 

paaugstinot savu kvalitāti un asortimentu, piesaistīt labākous 

speciālistus savā nozarē. 

Galvenās aktivitātes 1.Pamatlīdzekļu noma: (telts, pārvietojama un 

regulējama terases dēļu grīda, ģenerators); 

2.Fotozonu, dekora un cita inventara noma 

pasākumiem; 

3.Pasākumu organizēšana, noformēšanas un rotašanas 

pakalpojumi. 

Rezultatīvie rādītāji Plānotais neto apgrozījuma pēc pirmā gada 21540 EUR. 

Nodarbināt 3 darbiniekus uz pilnu laika slodzi. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

13 438,81 

  9 407,16 

  4 031,65 

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Oksana Narnicka, e-pasts: oksana-narnicka@inbox.lv, 

kontatktālrunis: 26780475 

 

 

 



 

   
Bildēm informatīvs raksturs 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000020 
 

Īstenošanas vieta, laiks P.Miglinīka iela 19, Ludza 

Īstenošanas laiks: 2021.gads 

Mērķis Mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu - pārvietojamā lentzāģa 

pakalpojumu sniegšana VRG teritorijas fiziskām un juridiskām 

personām. Iegādājoties pārvietojamo lentzāģi, tiks veicināta 

konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā 

arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku 

teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Galvenās aktivitātes Pārvietojamā lentzāģa iegāde 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāts pārvietojamais lentzāģis ZBL-P50H un radīta viena 

darba vieta. Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc 

projekta īstenošanas 10500,00 EUR. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

14 720,27 

10 304,19 

  4 416,08 

Kontaktinformācija Aleksandrs Ņugaņins, mob.t. 25644427,  

e-pasts: aleksandrs.nuganins@inbox.lv 

 

 

 

 
Bildei informatīvs raksturs 

 



Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

 

Ražošanas attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde 

zemnieku saimniecībā "Grīvas" 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000013 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., p.n. 

Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2021. 

Mērķis Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības 

veidu “šķeltu laukakmeņu” ražošanas procesā, 

atvieglot roku darbu smago kravu pārvietošanā un kraušanā, 

iegādājoties nepieciešamo tehniku.  

Galvenās aktivitātes Vietējo izejvielu pārstrādei, šķelto akmeņu ražošanai 

nepieciešamās celšanas, kraušanas un pārvietošanas tehnikas 

iegāde, jaunradītās darbavietas darba apstākļu uzlabošanai 

nepieciešamās tehnikas iegāde, kas ļaus paaugstināt 

saimniecības ražošanas apjomus Isnaudas pagastā, kā rezultātā 

tiktu nodrošināta šķelto laukakmeņu ražošana Ludzas 

partnerības VRG teritorijā. 

Izveidot darba vietu. 

Rezultatīvie rādītāji Jauna produkta radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā, to 

realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana 

jaunizveidotajā darba vietā. 

Izveidota viena darba vieta.  

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

25 000,00 

17 500,00  

   7 500,00  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts zsgrivas42@inbox.lv. 

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, 

intars.zaharevics@inbox.lv 

 

 

   
 

 

       



Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa 

uzlabošana un pilnveidošana klientu komforta līmeņa 

paaugstināšanai. 

21-01-AL34-A019.2101-000006 

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

Proj. īstenošanas laiks 30.12.2021  

Mērķis Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa 

uzlabošana un pilnveidošana klientu komforta līmeņa 

paaugstināšanai.  

Galvenās aktivitātes  Iekārtu un aprīkojuma komplekta iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji 1.Viesu māju noma, naktsmītnes pakalpojumu sniegšanas 

tūristu skaita palielinājums līdz  4200 cilvēkiem gadā, tai 

skaitā plānotais neto apgrozījums 47880EUR; 

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

āra teritorija dažādiem pasākumiem un svinībām pakalpojumu 

sniegšanas skaita palielinājums līdz vismaz 900 viesiem gadā, 

tai skaitā apgrozījums 11250 eiro. Telšu vietas nomas 

pakalpojumu skaita palielinājums līdz  vismaz 200 personām 

gadā, tai skaitā apgrozījums 720 eiro. 

3.Vienas darba vietas radīšana.   

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

24 999,99 

17 499,99 

  7 500,00  

Projekta iesniedzējs, 

kontaktinformācija 

Valdes priekšsēdētāja Anna Lapika, mob.26476465; 

info@zirgasmaids.com  

 

 

 

                                                                                      

        
Bildei informatīvais raksturs 

Projekta nosaukums, identifikācijas 

Nr. 

 

 

Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes   

pilnveidošana. 

Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000001 

 



Īstenošanas vieta, laiks Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., 

p.n.  

Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2021. 

Mērķis Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās 

darbības veidu “skaldītas malkas” ražošanas procesā 

atvieglot apaļkoku  sagādi saimniecībā un atvieglot roku 

darbu smago baļķu pārvietošanā, kraušanā uz malkas 

skaldītāja rampas vai blakus  tai.   

Galvenās aktivitātes    Īstenojot projektā plānotās aktivitātes – iegādājoties 

meža piekabi ar manipulatoru Ludzas novada Isnaudas 

pagastā tiks attīstīta esošā saimnieciskā darbība skaldītas 

malkas ražošana.  

Rezultatīvie rādītāji  Trešajā gadā pēc projekta realizācijas neto apgrozījums 

nozarē,     kurā īsteno projektu, tiks sasniegts 25 320,00 

EUR apmērā. 

 Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

25 000,00 

17 500,00 

  7 500,00  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

 Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts 

zsgrivas42@inbox.lv. 

Un projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578,  

intars.zaharevics@inbox.lv 

 

 

    
 

Redzamajiem attēliem ir informatīvs raksturs (piemēri, kā izskatās aizdedzināti koka bluķi.) 

 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Kurināmā ražošanas nozares attīstībai nepieciešamās ēkas 

izveide. 

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000002 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Grīvas , Upenieki, Isnaudas pag., Ludzas nov., p.n. Ludza-

1, LV-5701. Īstenošanas laiks 31.12.2022. 

Mērķis Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu 

“malkas produkcijas veidu dažādošana” ražošanas procesā ir 

nepieciešams izbūvēt jaunu saimniecības ēku. Kura būtu piemērota 

malkas ražošanas procesa uzlabošanai un sortimenta paplašināšanai. 

Ēkas kopējā platība ir plānota 230,8 kvadrātmetri plaša. 

Pēc projekta īstenošanas ir plānots uzsākt skaldītu skalu ražošanu 

realizācijai, un uzsāksim koka bluķu ar degli ražošanu realizācijai. 

Kas kopumā radīs jaunu vietējo produktu Ludzas novada 

iedzīvotājiem. 



Galvenā gala produkcija būs skaldītas malkas ražošana (pagales), 

pēc projekta īstenošanas plānojam sasniegt vismaz 1500 ber kubus 

saražotās produkcijas gadā. Otrkārt uzsāksim ražot malkas skalus 

iekuriem, tos ražosim no berza un egles. Iepakojuma apjoms 2 litri 

lielos maisiņos. Pēc projekta īstenošanas plānojam sasniegt vismaz 

1000 iepakojumus saražotās produkcijas gadā. Un treškārt galvenais 

jauninājums būs koka bluķu ražošana "tā saucamā Zviedru lāpa". 

Malkas pagales un skali būs vairāk domāti kurināšanai - apkurei. Bet 

koka bluķu ražošana vairāk būs domāta cilvēkiem, kas vēlas vairāk 

atpūsties pie dabas - ārā. Pie aizdedzinātiem koka bluķiem varēs 

sildīties, dažādos pasākumos tos varēs izmantot kā dekorējumu (ar 

atklātu liesmu) apkārtējai teritorijai, un uz šiem bluķiem būs 

iespējams pagatavot gan ēdienus, gan arī uzkarsēt dzērienus. Ar SIA 

"DK Robotiks" ir panākta sadarbība, un ir izveidot pirmais prototips 

koka bluķiem - metāla vāks, ko likt uz bluķa, jā ir vēlme pagatavot 

ēdienus un dzērienus uz uguns. Pēc projekta īstenošanas plānojam 

sasniegt vismaz 1300 gab dažādu izmēru koka bluķu saražotās 

produkcijas gadā. 

Pretendenta īpašumā ir ražošanai nepieciešamā vieta, tehnika un 

iekārtas. Produkta, saražotās malkas atpazīstamības tēla veidošanā 

paredzēts, izveidot publikācijas Partnerības mājaslapā, un šobrīd 

jau ir izveidota sava mājas lapa internetā. 

Galvenās aktivitātes Īstenojot projektā plānoto aktivitāti izbūvēt saimniecības ēku Ludzas 

nov. Isnaudas pagastā tiks attīstīta esošā saimnieciskā darbība 

kurināmā ražošana, un vienlaicīgi tiks ieviests jauninājums malkas 

skalu ražošana un koka bluķu ražošana "tā saucamā Zviedru lāpa". 

Ražošanas process notiks uz pretendenta īpašumā esošās zemes, 

kur ir nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra, pietiekoši liela 

teritorija, kur iespējams veikt malkas ražošanas procesu: apaļkoku 

pieveššanu, kraušanu, griežšanu un skaldīšanu, šķirošanu, daļēji 

malkas žāvēšanu un pārdošanas pakalpojumu nodrošināšanu. 

Rezultatīvie rādītāji Ražošanas procesa nodrošināšanai tiksim galā ar esošajiem 

cilvēkresursiem. Malkas ražošanas procesu balstīšu 100% uz 

vietējā izejmateriāla. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

50126,00 EUR t.sk.:   

35000,00 EUR , 

15126,00 EUR. 

 

Kontaktinformācija Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts zsgrivas42@inbox.lv., 

 projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, 

intars.zaharevics@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bildei informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Auto svaru iegāde SIA “BLONTI” saimnieciskās darbības  

Paplašināšanai, Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000003 

Īstenošanas vieta, laiks “Nojume”, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, LV-5706 

26.12.2021-31.12.2022 

Mērķis Iegādājoties auto svarus un uzsākot piedāvāt svēršanas  

pakalpojumus, attīstīt jaunu uzņēmējdarbības modeli, kā arī  

kāpinot apgrozījumu un radot jaunu darbavietu,  

paaugstināt vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana; 

Iepirkumu procedūras veikšana auto svaru iegādei; 

Lēmuma, par projekta pieteikuma apstiprināšanu  

saņemšana; 

Aizņēmuma noformēšana un saņemšana; 

Auto svaru uzstādīšanas dokumentu saskaņošana būvvaldē; 

Auto svaru iegāde un uzstādīšana; 

Darbinieka atlase, pieņemšana darbā un apmācība; 

Svēršanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšana ar auto  

svariem; 

Rezultatīvie rādītāji Izveidots jauns pakalpojums. 

Paplašināta saimniecības saimnieciskā darbība. 

Radīta vismaz 1 jauna darbavieta. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

35 240,00 EUR 

24 668,00 EUR 

10 572,00 EUR 

Kontaktinformācija Valdes priekšsēdētājs Gatis Kozlovs 

26477022  

blontisia2@inbox.lv 

 

 

 

 



ZILUPES NOVADS 

 
 

Bildei informatīvs raksturs 

 

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  

20 202,00  

    

8 658,00  

Projekta iesniedzējs, 

Kontaktinformācija 

ZS Mārzeme, Romans Marčenoks 

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

 

 



 

 

 
   

Bildēm informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Ierīkot pašapkalpošanās veļas mazgātavu Zilupes novadā, 

tādējādi paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto 

pakalpojumu pieejamību un veicināt vietējās ekonomikas 

stiprināšanu.  

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000018 

Īstenošanas vieta, laiks Adrese Zaļesjes pag. Zilupes nov. Terehova Maliņas 

Mērķis Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot 

tehnoloģijas izveidot un attīstīt saimniecisko darbību, kas radīs 

jaunu darbavietu, nodrošinās veļas mazgāšanas, žāvēšanas 

pakalpojumus, tai skaitā atpūtas iespēju malkojot kādu 

dzērienu ar uzkodām, vai brīvo laiku auto uzkopšanai kamēr 

mazgājas un žāvējas veļa, tādējādi tiks paaugstināta lauku 

iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tiks veicināta vietējās teritorijas 

ekonomiskā attīstība. 

Galvenās aktivitātes Ar iegādātajām iekārtām un aprīkojumu būs iespējams 

piedāvāt pakalpojumus veļas mazgāšanai, žāvēšanai, tai skaitā 

atpūtas iespēju malkojot kādu dzērienu ar uzkodām, vai arī 

kamēr mazgājas un žāvējas veļa brīvo laiku varēs izmantot 

veicot auto uzkopšanu, tādējādi tiks paaugstināta lauku 

iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tiks veicināta vietējās teritorijas 

ekonomiskā attīstība. Projekta ietvaros izveidojot plānoto 

uzņēmejdarbību, tiks radīta viena jauna darba vieta. 

Rezultatīvie rādītāji Jauna pakalpojuma radīšana Ludzas partnerības VRG 

teritorijā,  kvalitatīva un par saprātīgu cenu pakalpojuma 

nodrošināšana vietējiem pakalpojuma pircējiem. Neto 

apgrozījumu 3 pilnajā gadā sasniegt virs 10 tūkstošiem eiro. 

Radīta viena darba vieta. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

  25 000,00 

  17 499,99 

    7 500,01 

 

Kontaktinformācija Ineta Dalibo, 20471281 ,  inetadalibo1988@inbox.lv. 

 

 



 

 

 

   
   

Bildēm informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Kosmetoloģijas salona izveide Zilupē 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000012 

Īstenošanas vieta, laiks Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751 

Īstenošanas laiks: 2021.gads 

Mērķis Mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu – jaunākās paaudzes 

kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanu VRG teritorijas 

iedzīvotājiem un viesiem. Iegādājoties kosmetoloģijas aparātu 

un masāžas galdu, tiks veicināta konkurētspēja un vietējās 

teritorijas ekonomikas attīstība, kā arī tiks radīta 1 jauna darba 

vieta, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. 

Galvenās aktivitātes Kosmetoloģijas aprīkojuma (RF liftinga aparāta un masāžas 

galda) iegāde. 

Rezultatīvie rādītāji Iegādāts kosmetoloģijas aprīkojums (RF liftinga aparāts un 

masāžas galds) pakalpojumu sniegšanai un radīta viena darba 

vieta. Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta 

īstenošanas 10080.00 EUR. 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

9 435,46 

6 604,82 

2 830,64 

Kontaktinformācija Sanita Sunupļa, mob.t. 29680697,  

e-pasts: sanita1907@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bildei informatīvs raksturs 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Atpūtas vietas Zaļesje, 

 Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000005 

 

Īstenošanas vieta, laiks Vitas,Zaļesje,Zaļesjes pagasts,Ludzas novads,p.n.Aizsili, LV-

5705 

 

Mērķis  Radīt jaunu pakalpojumu Ludzas novadā,veicot ieguldījumus 

pamatlīdzekļu iegādē sekmējot jauna uzņēmuma un vietējās 

teritorijas attīstību. 

 

Galvenās aktivitātes Pamatlīdzekļu iegāde APl-mājas,1-darba vietas radīšana 

 

Rezultatīvie rādītāji Radīta jauna tūrisma vieta ar pakalpojumiem brīva laika 

pavadīšanai Ludzas novadā. 

Radīta viena darba vieta. 

 

Budžets (EUR) t.sk.:  

ELFLA finansējums (EUR)  

Cits līdzfinansējums (EUR) 

19521,00 

13664,70  

  5856,30 

  

Kontaktinformācija SIA TURMHAUS,22104459,turmhauslv@gmail.com 

 


