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LEADER Dižprojekts 

 ir konkurss, kuru iniciējusi un administrē biedrība „Latvijas Lauku forums”. 

Kopš 2009. gada vietējās rīcības grupas tiek aicinātas izvirzīt „dižprojektu” - vietējo iniciatīvas 

projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER  ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir 

teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.   

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas 

īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem.  Konkursa laikā galvenā nav projektu 

savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku 

paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

2018. gadā Dižprojektam tika izvirzīti 30 projekti no visiem Latvijas reģioniem, kas aprakstīti šajā 

apkopojumā, iekļaujot projekta nosaukumu, īstenotāju un projekta vadītāju, vietējo rīcības grupu, 

kuras teritorijā projekts ir īstenots, projekta īstenošanas laiku un finansējumu, kā arī projekta 

aprakstu – mērķi un aktivitātes – un fotogrāfijas no projekta īstenošanas vai izveidotā rezultāta. 

Vairāk par vietējām rīcības grupām: llf.partneribas.lv/vrg-karte-2 

Citi īstenotie projekti, kas pieejami arī apskatei un izziņai: llf.partneribas.lv/llf-karte-liela 

 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības 

misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti 

cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk kā 80 biedru 

organizācijas.  

 

 

 

 

 

 

LLF biroja tel. 28855427 

E-pasts: laukuforums@gmail.com 

 

Mājas lapa: llf.partneribas.lv un laukuforums.lv 

LLF sociālajos tīkos:    

 

facebook.com/laukuforums | instagram.com/laukuforums |   twitter.com/laukuforums   |   draugiem.lv/llf 

mailto:laukuforums@gmail.com
http://facebook.com/laukuforums
instagram.com/laukuforums
http://twitter.com/laukuforums
http://draugiem.lv/llf


  

 
 
 

SATURS 
 

Biedrība „Zaļais pulss” - „Kalnmuižas (Apaļā) ezera mākslinieciska izgaismošana, izmantojot 
saules enerģiju”, (Aizkraukles rajona partnerība) 

5 

Zemnieku saimniecība „VECCEPĻI” -  „Sulas pārstrādes ceha būvniecība” (Abulas lauku 
partnerība) 

6 

Ināras Matisāne un Uldis Matisāns - „Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena 
produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā” (I. Matisāne) un  „Iekārtu iegāde un 
uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu 
Ziemeļlatgalē” (U. Matisāns) (Balvu rajona partnerība) 

7 

SIA „Radošā apvienība „Spāres”” - „Keramikas darbnīcas būvniecība” (Bauskas rajona lauku 
partnerība) 

8 

Biedrība „Smailes” - „Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei” (Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla”) 

9 

Amatas novada pašvaldība - „Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē” 
(Cēsu rajona lauku partnerība) 

10 

SIA DOVIMSA - „Tējas namiņš Alsungā” (Darīsim paši!) 11 

SIA Ortholight - „Uzņēmuma „Osmile” izveide” (Partnerība „Daugavkrasts”) 12 

SIA „Rose Brewery” - „Alus darītavas iekārtu iegāde” (Gaujas partnerība) 13 

SIA Education centre Durbe - „Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, 
labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai” (Daugavpils un Ilūkstes 
novadu partnerība „Kaimiņi”) 

14 

Kandavas novada dome - „Dzeja izdaiļo vecpilsētu” (Kandavas partnerība) 15 

Krāslavas novada dome -„„Laimes muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta 
izveidošana Indras pagastā” (Krāslavas rajona partnerība) 

16 

IU Oskars R - „Jāšanas sporta manēžas būvniecība” (Partnerība laukiem un jūrai) 17 

Jelgavas novada pašvaldība - „Lielplatones muižas ansambļa ēkas „Vešūzis” restaurācija” 
(Lauku partnerība „Lielupe”) 

18 

SIA HouseBoat - „Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos” (Liepājas rajona partnerība) 19 

Jānis Šicāns - „Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā” 
(Ludzas rajona partnerība) 

20 

  



  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REZIDENCE” - „Ekskluzīva restorāna „Vakars uz ezera” 
izveide Kāla ezerā” (Madonas novada fonds) 

21 

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” - „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 
saturīgai brīvā laika pavadīšanai un mācību procesa dažādošanai” (Preiļu rajona partnerība) 

22 

Rēzeknes novada pašvaldība - „Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” (Rēzeknes 
rajona kopienu partnerība) 

23 

SIA „MG Island” - „Inovācijas tūrismā – lux namiņi uz salām” (Sateka) 24 

Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze - „Sēlpils baznīcas glābšanas darbi” (Lauku partnerība 
“Sēlija”) 

25 

SIA Liepiņi - „Medicīnas centra būvniecība Carnikavā” (publisko un privāto partnerattiecību  
biedrība „Sernikon”) 

26 

SIA BEE BITE - „PAKOŠANAS IEKĀRTA BIŠU MAIZES PASTILĀM” (Saldus rajona attīstības 
biedrība) 

27 

SIA „Melany Drums” - „Mūzikas bungu ražošana” (Stopiņu Salaspils Partnerība) 28 

Rojas novada dome - „Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju 
centru“ (Talsu rajona partnerība) 

29 

Ventspils novada pašvaldība - „Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)” 
(Ziemeļkurzemes biznesa asociācija) 

30 

SIA „Bergervilla” - „Viesu nama “Bergervilla” izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā” 
(Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA) 

31 

SIA „LABIE KOKI konstruē” - „LABIE KOKI konstruē” (Pierīgas Partnerība) 32 

SIA WoodHeart - „Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā” (No Salacas 
līdz Rūjai) 

33 

Jurijs Marinovs - „Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes 
novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām“ (Alūksnes lauku partnerība) 

34 

 



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Kalnmuižas (Apaļā) ezera mākslinieciska izgaismošana, izmantojot 

saules enerģiju 

ĪSTENOTĀJS:  Biedrība ”Zaļais pulss” 

VIETA:  Skrīveri 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Edgars Stankevičs 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  26.06.2017-31.10.2018 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 27 460,44 EUR , ELFLA publiskais finansējums  24 714,39  EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:  Projektā tiek izmantota atjaunojamā – saules enerģija objektu izgaismošanai bez 

infrastruktūras (projekta realizācijas vietai tuvumā nav elektroenerģijas līnijas). Biedrība “Zaļais pulss” sniedz 

specifiskas konsultācijas par saules bateriju uzstādīšanas niansēm, izmantošanas lietderību un sistēmas 

saslēgšanu. Apmeklējot  Kalnmuižas (Apaļo) ezeru gida pavadībā var iegūt plašākas zināšanas par šo apgaismes 

sistēmu. 

Idejas autors Udo Pērsis: 

   Viss objekts izrādījās īsts diplomdarbs. Projekta realizācijas vieta ir ļoti skaista, taču pie tās nav nekādas 

infrastruktūras. Uz ezera saliņu ved tikai divi gājēju tiltiņi. Aizrāvušies ar ideju nepadomājām, ka visi  materiāli – stabi, 

būvniecības materiāli, stalažas ir jānogādā uz saliņu nesot. Uz saliņas nav elektrības un ir ļoti vājš interneta signāls, kas 

apgrūtināja  objekta monitoringu un automātikas vadības sakārtošanu. Realizējot projektu tika iegūtas jaunas zināšanas, 

jo bijām spiesti mācīties un uzklausīt kolēģu ierosinājums. Projekts pierādīja, ka ir iespējams realizēt projektus tur, kur nav 

mūsdienīgas infrastruktūras, bet šādiem izaicinājumiem zinošam, drosmīgam un radošam kolektīvam. 

Projekta mērķis: Izgaismot Kalnmuižas (Apaļo) ezera saliņu un tiltiņu izmantojot saules enerģiju. Objekts - 

tūrismam un zināšanām, praktiski  izmēģinot saules bateriju kompleksu, bez citas infrastruktūras. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

  

  

 



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS:    Sulas pārstrādes ceha būvniecība. 

ĪSTENOTĀJS:   zemnieku saimniecība "VECCEPĻI" 

VIETA:  Palsmane 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Anita Lāce 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  29.03.2018. – šobrīd tiek pabeigts 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 80 000,00  EUR   

ELFLA publiskais finansējums  35 000,00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Uzbūvēt sulas pārstrādes cehu, kas būtiski atvieglos ražošanas procesu, cels darba ražīgumu 

un dos iespēju pievērsties jaunu produktu radīšanai - bumbieru, jāņogu, upeņu un dažāda veida sulu maisījumu 

ražošanai. 

Projekta aktivitātes: 

Z/S "Veccepļi" jau no  2005.gada nodarbojas ar augļkopību un ābolu tirdzniecību, ābeļu un bumbieru 
dārzu paplašinot līdz 7,26 ha platībai. 2013.gadā saimniecībā uzsākta augļu pārstrāde - ābolu sula tiek 
spiesta, pasterizēta un pildīta "Bag in Box" pakās 3; 5 un 10 litru tilpumos. Izaudzēto ābolu ražu un 
saražoto sulu saimniecība realizē vietējā tirgū.  
Saimniecība plāno palielināt sulas ražošanas apjomus un paplašināt produkcijas sortimentu ar dažādu 
veidu sulām. Tādēļ radās  nepieciešamība pēc sulās pārstrādes ceha būves, kurā ir arī paredzētas 
telpas pārstrādei un  saražotās produkcijas glabāšanai. Galvenās izejvielas ir pašu izaudzētie āboli, 
bumbieri, jāņogas un upenes, kā arī ķirbji. Citas izejvielas, kā smiltsērkšķis, tiek iepirkti no vietējiem 
iedzīvotājiem. 
Uzbūvējot sulas pārstrādes cehu, tiks uzlaboti darba apstākļi un tiks celts darba ražīgums, līdz ar to 

saimniecība varēs kāpināt saražoto sulu apjomus un sortimentu, kā arī spēs sniegt vietējiem 

iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, spiežot un pildot dažāda veida sulas. 

Zs Vecepļi  kopš 2014. gada ir īstenojuši 4 LEADER projektus. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:         

     



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

PROJEKTA NOSAUKUMS:  

 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā”(I.Matisāne)un 

 “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē” 

(U.Matisāns)   

ĪSTENOTĀJS:  Ināra Matisāne un Uldis Matisāns 

VIETA:  “Rekavas dzirnavas”,  Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4586 

PROJEKTA VADĪTĀJS:   Rolands Keišs 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017.gada decembris 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas:  40’166.97 EUR , ELFLA publiskais finansējums 28’16.88 EUR  un 

U.Matisāna projekta kopējās izmaksas EUR 46264.47, ELFLA  publiskais finansējums EUR 32385.11. 

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: uzsākt saimniecisko darbību augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un izveidot jaunu vietējās 

produkcijas realizācijas vietu, kā arī popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme, 

tādejādi sekmējot vietējo patēriņu un ekonomisko attīstību. 

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros atjauntas un iedzīvinātas Viļakas novada Rekovas ciemā pirms vairāk nekā 85 gadiem 

nodegušās koka dzirnavas, kuru vietā tolaik tolaik tika uzbūvētas akmens dzirnavas vilnas un koka apstrādei. Tomēr, laikam 

ritot, saimnieciskā darbība izbeigta un dzirnavas pamestas novārtā. Gādību par degradēto teritoriju uzņēmās trīs Viļakas 

novada iedzīvotāji, kas, ieguldot pašu līdzekļus būvniecībā un gūstot Eiropas Savienības atbalstu dzirnavas atjaunoja. 

Būvniecība ilga mazliet vairāk nekā gadu un, gūstot ES fondu atbalstu, tika iegādātas piena, gaļas, augļu un dārzeņu 

pārstrādes iekārtas, kā arī tika nodrošināta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un kulinārā tūrisma attīstība. Rekovas 

atjaunotajās dzirnavās sākts pilnvērtīgs darbs ar visām iekārtām un papildus pieņemtajiem darbiniekiem. Tam sekos arī 

finansējuma piesaiste dzirnavu otrā un trešā stāva atjaunošanai. 

Galvenais šāda centra mērķis ir atbalstīt vietējos iedzīvotājus un tieši Latvijā ražotu pārtiku: slēdzot vienošanos arī ar 

mazdārziņu un mazo saimniecību īpašniekiem, ne tikai lielražotājiem, norāda Matisāne. Objekts kļuvis par sava veida 

Viļakas novada biznesa inkubatoru. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vilakas-novada-rekova-atjauno-dzirnavas.a277299/ 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vilakas-novada-attista-kulinaro-turismu.a297608/ 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vilakas-novada-rekova-atjauno-dzirnavas.a277299/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vilakas-novada-attista-kulinaro-turismu.a297608/


  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Keramikas darbnīcas būvniecība” 

ĪSTENOTĀJS:  SIA “Radošā apvienība “Spāres”” 

VIETA:  “Urštēni”, Svitenes pagasts, Rundāles novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Laima Grigone 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017.gada jūlijs – 2018.gada decembris 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 129 492.21 EUR , ELFLA publiskais finansējums  70 000.00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:  Projekts “Keramikas darbnīcas būvniecība” ir LEADER veiksmes stāsts, kas apliecina, 

ka visa Latvija ir lieliska vieta dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai. Keramiķe Laima Grigone ir pārliecināta, ka 

laukos ir vieglāk sākt saprast, ka mēs paši radām savu realitāti, ka it viss, kas ir ap tevi, ir tevis paša radīts. Pēc 

studijām Lielbritānijā, Laima atgriezusies bērnības mājās Rundāles novadā un ar projekta atbalstu izveidojusi 

keramikas darbnīcu. Darbnīca ir atvērta ekskursijām, meistarklasēm, izstrādāts arī piedāvājums jaunlaulātajiem 

un kāzu viesiem. Bijuši mācekļi no vairākām pasaules valstīm. Laima var lepoties ar savu personālizstādi Tokijā 

2018.gadā. Laima tic, ka lietām visapkārt jābūt skaistām, ērtām un cilvēka roku radītām, tāpēc ir svarīgi iekļaut 

skaistumu savos ikdienas rituālos un katru maltīti padarīt par svētkiem. Trauki tiek darināti no Latvijas māla, 

porcelāna un akmensmasas uz podnieka virpas, tādējādi katrs darinājums ir unikāls. 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir jaunu produktu ražošana, esošo produktu ražošanas paplašināšana, to 

realizēšanai gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. 

Projekta aktivitātes: Projekta realizācijas laikā veikts ieguldījumus būvniecībā, kapitāli pārbūvējot esošo 

saimniecības ēkas piebūvi. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:        

     



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

 
PROJEKTA NOSAUKUMS: “Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei” 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Smailes” 

VIETA: Lēdurgas dendroparks, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS: Liene Bērziņa 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 12.06.2017.-10.09.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 3489,64 EUR, ELFLA publiskais finansējums 3140,68 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS: 

Projekta mērķis: Izveidot jaunu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanas vietu Lēdurgas pagastā-aktīvās atpūtas taku 

ar norādēm par veicamajiem fiziskajiem vingrinājumiem, to atkārtojumu skaitu, iesaistītajām ķermeņa muskuļu 

grupām, kā arī ieteikumiem prāta vingrinājumiem, tādējādi sekmējot cilvēku fizisko un garīgo veselību, 

popularizējot aktīvu dzīvesveidu, piedāvājot interesantu vidi jēgpilnām nodarbēm gan vietējiem iedzīvotājiem, 

gan viesiem, līdztekus piesaistot vairāk interesentus arī Lēdurgas dendroloģiskā parka piedāvātajai vides 

izzināšanas stratēģijai. 

Projekta aktivitātes: Projekta īstenošanas rezultātā izveidota apmēram 3 km gara vidējas sarežģītības pakāpes 

taka pa jau iestaigātām pļavu un meža takām. Uz takas izvietoti 12 informācijas stendi ar asprātīgām norādēm 

fiziskajiem un prāta vingrinājumiem. Pa aktīvās pastaigas taku aicinām doties gan pieaugušos, gan skolēnus, 

censties izpildīt norādītos uzdevumus, vērot apkārtējo dabu, kas ir pārsteigumu un krāsu pilna ikvienā no 4 

gadalaikiem. Ticam, ka šī pastaiga un uzdevumu veikšana stiprinās jūsu fizisko ķermeni, rosinās prāta darbību, 

radīs enerģijas pieplūdumu un dzīvesprieku. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 

           



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018                     

PROJEKTA NOSAUKUMS: Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē 

ĪSTENOTĀJS: Amatas novada pašvaldība 

VIETA:  Gaismas, Skujenes pagasts, Amatas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Zane Pīpkalēja 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  30.05.2018.-30.11.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas:  9897.80 EUR , ELFLA publiskais finansējums 8908.03 EUR 

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekts ir ar augstu inovāciju potenciālu ne tikai CRLP teritorijas ietvaros, bet īpaši Latvijas lauku 
kontekstā. Projektam augstu pievienoto vērtību dod tas, ka uz attālu lauku teritoriju (Skujenes ciems 
atrodas 23 km attālumā no Veclaicenes šosejas (autoceļš A2) jeb 34 km no Cēsīm) skatāmies ārpus 
tradicionālajiem priekšstatiem. Projekts ietver inovatīvu risinājumu par IKT izmantošanu laukos un 
izceļ jau esošos Skujenes aktīvos cilvēkus, kas zinot slikto ceļu stāvokli ir izvēlējušies savu darbību 
attīstīt Skujenē, vai kuru klienti apmeklē Skujeni nebaidoties no ceļu stāvokļa. Savukārt 3D printera, 
kura pielietojums mūsdienās ir ļoti plašs, iegāde ļauj esošajiem un potenciālajiem ražotājiem gatavot 
produktu prototipus, eksperimentēt, kā arī radīt papildinošos produktus, kas veicinātu jau esošā 
produkta noieta tirgu. 3D printeris piesaista ne tikai jauniešus, bet dažāda vecuma mērķauditoriju  - 
rīkojot seminārus, zināšanu pārneses. Projekts veicinās partnerību starp dažādām sabiedrības grupām 
jeb sociālo inovāciju un ietvers “uzvar-uzvar” (win- win) pieeju gan lauku iedzīvotājiem, gan 
pilsētniekiem. Lauku iedzīvotājiem, nodrošinot pieeju IKT (tehnoloģijām un zināšanām) būtu iespēja 
uzlabot savas produkcijas mārketingu, samazināt ražošanas izmaksas, kas saistītas ar produkta dizainu 
un mārketingu, piegādi, bet pilsētas iedzīvotājiem radot iespēju ātri uzzināt par eko produkciju, lauku 
tūrismu, kā arī vasaras periodā pavadot laiku Skujenē, nodrošināt pieeju attālināta darba iespējām, 
vienlaikus arī šajā laikā daloties ar savām zināšanām ar vietējiem iedzīvotājiem. Savukārt 
organizatorisko inovāciju nodrošina tas, ka pretēji valstī esošajām tendencēm pakalpojumus 
koncentrēt centros (novadu, reģionālajos), Amatas novada pašvaldības darbinieki demonstrē iespēju 
strādāt no jebkuras vietas - uz laiku savas darba vietas pārceļot uz viedā ciema atbalsta punktu un 
dodot sabiedrībai signālu, ka arī pašvaldība savas aktivitātes var vadīt un plānot no jebkuras attālas 
lauku vietas, kā arī savu intelektuālo resursu (darbinieku zināšanas) nodot iedzīvotājiem sniedzot 
konsultācijas. 
 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Tējas namiņš Alsungā 

ĪSTENOTĀJS: SIA DOVIMSA 

VIETA:  Skolas iela 11a, Alsunga, Alsungas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Dace Oberšate - Veisa 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.05.2018.-10.12.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 53510.00  EUR , ELFLA publiskais finansējums  33901.00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Radīt jaunu telpu kultūras, mākslas, izklaides un tūrisma pakalpojumu/produktu pieejamībai 

VRG teritorijas iedzīvotājiem, tūristiem un viesiem, sekmējot savstarpēju sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, 

tādējādi stiprinot vietējo ekonomiku.  

Projekta aktivitātes: Teritorijas attīstības veicināšanai atvērta tējnīca - tējas namiņš, kam dots nosaukums 

“Sapņotava”. Kā jaunu un unikālu produktu/pakalpojumu Latvijas mērogā tējas namiņā piedāvā “Latvju tējiņu 

dzeršanas rituālu”, ņemot par piemēru tējas ceremonijas Japānā un Ķīnā. Vietējā mērogā kā pilnīgi jauns 

pakalpojums Alsungā tiks piedāvāts brīvdabas kino, kas tiks rādīts uz tējnīcas fasādes. Projekta rezultātā radīts 

tūristiem domāts pakalpojumu klāsts (tējas rituāls, īsfilma par Alsungas vēsturi u.c.), kas papildinās šī brīža 

Alsungas muzeja piedāvāto komplektu (ekspozīcijas Alsungas muzejā un Alsungas pilī, suitu tradicionālo ēdienu 

baudīšana Spēlmaņu krogā, Suitu sievu priekšnesums). Tējnīcas viesiem tiek piedāvāti vietējo sievu ceptie 

sklandrauši un citi tradicionālie suitu gardumi. Tējnīcā būs iespēja iegādāties arī suitu amatnieku darinātos 

apģērbu aksesuārus.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Uzņēmuma "Osmile" izveide 

ĪSTENOTĀJS: SIA Ortholight 

VIETA: Upesciema iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 

PROJEKTA VADĪTĀJS: Arita Belte 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 2018.gada 6.aprīlis – 2018.gada 22.oktobris 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 29 620.35  EUR , ELFLA publiskais finansējums  

19 253.23 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: iekārtu iegāde 3D plāna izstrādei zobu taisnošanai un sakodiena korekcijai ar 

caurspīdīgām kapēm un kapju izgatavošana. Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums 

zobārstniecības kabinetiem. 

Projekta aktivitātes: iekārtu iegāde pakalpojuma sniegšanai (zemāk tekstā iekrāsotas Boldā). 

Turpmāk ir aprakstīts projekta ietvaros iegādāto iekārtu pielietojums caurspīdīgo zobu taisnošanas 
kapju izstrādes procesā: sākotnēji pacients ierodas zobārstu klīnikā un izvērtē zobu taisnošanas 
iespējas, un ārsts paņem pacienta augšžokļa un apakšžokļa nospiedumu. Ģipša veidulis tiek nosūtīts 
uz SIA "Osmile", kur tiek apstrādāts ar ģipša veiduļa slapjo trimmeri un ģipša pamatnes 
papildināšanai izmanto vibrogaldiņu veiduļu atliešanai. Ģipša veiduļus nopūš ar CAD/CAM speciālu 
spreju (3D skenēšanas ģipša veiduļu nopūšamais materiāls) un tie tiek ieskenēti 3D skenerī, lai 
iegūtu nospiedumu digitālu versiju. Tālāk ar speciālas ortodontiskās programmas zobu taisnošanas 
plānu sastādīšanai palīdzību tiek izstrādāts zobu taisnošanas un sakodiena korekcijas 3D plāns un 
notiek veiduļu printēšana ar 3D printeri (t.sk. programma). Gala produkts, caurspīdīgā kape, tiek 
“pielocīts” ar termoformējošo iekārtu kapēm atbilstoši izprintētajam veidulim. Svarīgākais parametrs 
iekārtām ir precizitāte, jo zobu taisnošanā katram mikronam ir sava nozīme.  
 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Alus darītavas iekārtu iegāde 

ĪSTENOTĀJS: SIA "Rose Brewery" 

VIETA:  Ādaži, Ādažu novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Mareks Joniškāns, Ervīns Ratnieks 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017.09.-2018.07. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 46 160,14  EUR , ELFLA publiskais finansējums  31 777,90 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Paplašināt savu darbību lai nodrošinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot jaunākās 

tehnoloģijas un datorizētu aprīkojumu, projekta ietvaros plānots iegādāties 7 jaunas alus fermentēšanas 

tvertnes, glikola dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgāšanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu, izveidot 3 

jaunas darbavietas. 

Projekta aktivitātes:  

 Iegādāties jaunu alus darītavas iekārtu, kas garantēs precīzu tehnoloģisko procesu alus ražošanā.  

 Izveidot 3 jaunas darbavietas. 
 

 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

           

 



  

 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, 

labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai 

ĪSTENOTĀJS: SIA Education centre Durbe 

VIETA:  Lielbornes muiža, Salienas pag., Daugavpils nov., p.n. Saliena, LV-5469 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Nora Poiša 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017.gads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49993.67 EUR , ELFLA publiskais finansējums 44994.30 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: atjaunot Bornes upes tiltiņu, kas tieši pieguļ pie vēsturiskajām Lielbornes muižas dzirnavu 

drupām un izveidot vēsturiskā un ainaviskā vietā - Dabas parka Daugavas loki teritorijā unikālu objektu, kas 

būtu saistošs visai ģimenei, lai aktīvi un interesanti pavadītu laiku gan sporta aktivitātēs, gan dabas skaistuma 

vērojumos un ļautu lepoties ar sava novada neatkārtojamo skaistumu. Lielbornes muiža ir vienīgais muižas 

komplekss, kas saglabājies dabas parka „Daugavas loki“ teritorijā. Sagatavojot projektu, par mērķi tika 

uzstādīts atrast iespēju, nesabojājot vēsturisko muižas parku, bet gan atjaunojot tā pastaigu takas, Bornes upes 

šķēršošanas vietas, un unikālos dabas objektus kā arī izmantojot neatkārtojamo parka reljefu ar stāvām 

nogāzēm un nogāžu terasēm, pielāgot to mūsdienu sabiedrības diktētām prasībām un vērtībām: bērnu 

laukums, jauniešu atpūtas vieta ar kāpšanas sienu un trenažieri, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas 

izpēti, kā arī pievienojot mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošus vides un atpūtas elementus, tai skaitā 

autostāvvietu un velonovietnes, nodrošināt teritorijas uzkopšanu un izvietojot labierīcības.  

Projekta aktivitātes: Lai parks varētu pilnvērtīgi tā saukties, tam kā pamata elements ir nepieciešamas pastaigu 

takas, ņemot vērā upi un tās pieteku- tilti, kā arī soliņi un galdiņi atpūtai. Tāds aprīkojums kā virvju trase- tika 

izvēlēts, jo piedāvā daudzpusīgu, interesantu un salīdzinoši ilgstošu izklaidi bērniem, jauniešiem un 

pieaugušajiem, kā arī ļauj iepazīt parka teritoriju. Kāpšanas siena un trenažieris ir ieguvums parka teritorijai 

pats par sevi, jo ir unikāls, interaktīvs un veselīgu dzīvesveidu veicinošs atpūtas veids. Parka apgaismojums 

(galveno taku ceļa, kas iet gar bērnu laukumu un trenažieriem) ļaus apskatīt Bornes dzirnavu kaskādi, tiltiņu un 

drupas, kā arī spēlēties bērnu laukumā arī pēc tumsas iestāšanās. Bet slāpes muižā tiek veldzētas ar ūdeni, kas 

nāk no vienas no dziļākajām akām (tiek lēsts, ka 35 m), kuras viedols arī atjaunots projekta ietvaros.Parks 

atvērts no 1.maija līdz 30.septembrim no 7.00 līdz 21.00 un pieejams bez maksas. Velobraucējiem, laivotājiem 

un citiem tūristiem piedāvāta arī iespēja nakšņot Lielbornes muižas kempingā un gardu rīta kafiju. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Dzeja izdaiļo vecpilsētu” 

ĪSTENOTĀJS: Kandavas novada dome 

VIETA:  Kandava                                                                                        

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Santa Haferberga   

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  30.01.2017. – 15.10.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 52 676,98  EUR,  ELFLA - 18 727,90 EUR.   
PROJEKTA APRAKSTS:   
Par Kandavas vecpilsētas ēku fasāžu atjaunošanas un apgleznošanas nepieciešamību tika diskutēts dažādās 
Kandavas novada domes sanāksmēs un darba grupās. Tēma par dzeju Latvijai tika izvēlēta par godu Latvijas 
simtgadei. Sienu apgleznošana ar dzeju par Latviju, ir lielisks veids kā godināt Latvijas valsti, piesaistīt tūristus 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju apkārtējo vidi un iespējas brīvā laika pavadīšanai. Ideja par dzeju uz ēku sienām 
radās Antrai Gaisai – bijušajai rīdziniecei un lauku mājas “Kangari” īpašniecei:  “Kandava jau tāpat bez visiem 
dzejoļiem ir ļoti romantiska un poētiska ar visu savu promenādi un septiņiem tiltiņiem, un šie dzejoļi uz māju 
sienām viņu padara vēl poētiskāku. Tā ideja sāka realizēties, domājot par valsts dzimšanas dienu, tāpēc tie visi 
dzejoļi ir izvēlēti par Latviju”. Antra pati arī meklējusi Latvijas tēmu dzejnieku darbos, un šobrīd uz piecām ēku 
sienām kandavniekus priecē Knuta Skujenieka, Guntara Rača, Maijas Laukmanes, Leona Brieža un Ulda Ausekļa 
dzeja. “Es lasīju ļoti daudz, jo es gāju ar šo ideju, piedāvāju, es pārlasīju ļoti, ļoti daudzu dzejnieku darbus. Visu, 
ko atradusi, piedāvāju komisijai, komisija lēma, kuri tad būs tie īstie, kas būs uz sienām,” saka Antra. 
Dzeja uz ēku fasādēm atainota dzejnieku rokrakstos vai parakstos. Paši dzejas autori atzinuši šo ideju kā labu 
esam, atklāšanas pasākumu pagodinot ar savu klātbūtni. Turklāt pievienotā vērtība šiem gleznojumiem ir tā, ka 
dzejas rindas uz ēku sienām uzgleznojusi kandavniece, gleznotāja Indra Krecere .  
Pašlaik izstrādes procesā ir tūrisma maršruts "Kandavas Mākslas taka", jo bez sienu gleznojumiem Kandavā, 
mākslas plenēru laikā ir tapuši tādi mākslas darbi kā mozaīka uz ēkas fasādes, grafiti u.c., kas veicinās 
iedzīvotāju dzīves telpas paplašināšanos, izpratni par dzeju un patriotismu savai valstij.  
Kandavas novada dome  ik gadu plāno palielināt apgleznoto fasāžu skaitu par pašvaldības līdzekļiem, jo 
izvēlēto ēku fasāžu skaits sākumā bija 58, bet sanāksmē tika nolemts, ka  prioritāri šādā veidā kopumā 
vajadzētu atjaunot 17 ēku fasādes. 
 Projekta mērķis: Atjaunot piecas Kandavas vecpilsētas ēku fasādes, uz kurām uzgleznot dzejas rindas par 
Latviju, tādā veidā palielinot: 1) vietas pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma pakalpojumu 
piedāvājumam; 2) vietējo iedzīvotāju rekreāciju. 
Projekta aktivitātes: ēku fasāžu atjaunošanas apliecinājuma karšu izstrāde, ēku fasāžu atjaunošana, 
apgleznošana, autoruzraudzība un būvuzraudzība. 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: „Laimes muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta 

izveidošana Indras pagastā 

ĪSTENOTĀJS: Krāslavas novada dome 

VIETA:  Sporta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads (pierobeža ar Baltkrieviju) 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Ināra Dzalbe 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017. - 2018. gads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 62 691.39 EUR , ELFLA publiskais finansējums  40 416.98 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Izveidot Indras ciemā „Laimes muzeju”, lai veicinātu vietas potenciālu, pievilcību un kvalitatīvu 

dzīves vides attīstību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu 

saistītu pakalpojumu un produktu attīstībai. 

Projekta aktivitātes: 

+ Ēkas pielāgošanai drošai ekspluatācijai. 

+ Ekspozīcijas izstrāde un ekspozīcijas dizaina projektēšana. 

+ Muzeja ekspozīciju ierīkošana I kārta. 

!! Projekts 2018. gadā saņēma Latgales tūrisma Gada balvu 

nominācijā „Inovatīvākais tūrisma objekts 2018” 
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Jāšanas sporta manēžas būvniecība” 

ĪSTENOTĀJS: IU Oskars R 

VIETA:  Smārdes pagasts, Engures novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Ramiņš 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2016.g.septembris līdz 2018.gada septembrim 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 82440.30 EUR , ELFLA publiskais finansējums 57708.21EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:  Projekta ietvaros veikta jaunas jāšanas manēžas būvniecība 1100 m2 platībā, kas ļauj 

zirdziņiem un cilvēkiem trenēties un strādāt visu cauru gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem. Te vienmēr ir 

sauss un stingrs smilšu segums un patīkami svaigs gaiss. Būvniecībā izmantots netradicionāls materiāls – 

metāla konstrukcijas un speciāls PVC audums, no kā veidoti gan griesti gan sienas. 

Projekta mērķis:  Radīt  jāšanas un trenēšanās iespējas slēgtā manēžā visa gada garumā, neatkarīgi no laika 

apstākļiem), tādējādi piesaistot arī jaunus klientus un  mazinot uzņēmuma atkarību no laika apstākļiem. 

Uzlabot  pakalpojumus, radot kvalitatīvus darba apstākļus. 

Projekta aktivitātes: Jāšanas manēžas būvniecība. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija 

ĪSTENOTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība 

VIETA:  Lielplatones pagasts, Lielplatones muižas parks 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Ella Jerofejeva 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  07.06.2017.-03.10.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 97 816.55  EUR , 45 000 EUR publiskais finansējums,  

42 816.55 EUR Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums  

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku "Vešūzis", uzlabojot un nodrošinot tās pieejamību, 

tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā. 

Projekta aktivitātes: Projektā tika restaurēta Lielplatones muižas ansambļa ēka “Vešūzis”, tūrisma attīstības 

nodrošināšanai Jelgavas novadā. 

2018. gadā atjaunots vešūzis – autentiska 18./19. gs. veļas māja, kurā pieejama seno veļas mazgāšanas 

tradīciju izziņas programma. Vešūzim ir trīs stāvi, katrs no tiem ir iekārtots atbilstoši to vēsturiskajām 

funkcijām: pirmajā stāvā ikvienam iespēja iepazīt seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu, otrajā stāvā 

ierīkota veļas žāvētava, savukārt trešajā stāvā vešerienes istabiņa. Vešūzis ir Lielplatones muižas kompleksa 

oriģināla un autentiska sastāvdaļa. Iespēja līdzdarboties senās veļas mazgāšanas demonstrācijās vešerienes 

vadībā. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:         
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Atpūtas iespēju dažādošana Liepājas ūdeņos” 

ĪSTENOTĀJS: SIA HouseBoat 

VIETA:  Liepājas ezers, pilsētas kanāls 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Normunds Albrekts 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  27.07.2017. – 22.05.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 50 000,00  EUR , EJZF publiskais finansējums  35 000,00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Radīt jaunu atraktīvu atpūtas iespēju uz Liepājas ūdeņiem 

Projekta aktivitātes: Lielisks brīvā laika pavadīšanas un atpūtas piedāvājums Liepājas ezerā un pilsētas 

kanālā. Peldbūve - peldoša pirts, baļļa un telpas atpūtai un viesību rīkošanai.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:         
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PROJEKTA NOSAUKUMS: „ Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā” 

ĪSTENOTĀJS: Jānis Šicāns 

VIETA:  Jāņu iela 5, Otrie Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV -5725 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Šicāns 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:   2018. gads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 43187.78 EUR , ELFLA publiskais finansējums  30231.45 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta 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. 

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros izveidotajā Amatu mājā apmeklētājiem tiek piedāvātas 

izglītojošās meistarklases par bišu dzīvi un biškopības produktiem, radošās darbnīcas- sveču liešana un 

tīšana, gleznošanu ar vaska krītiņiem (enkaustika), iespēja mācīties gatavot rāmīšus (sasist, iestiepļot, 

iešūnot), ielāgot bišu produkcijas (medus, bišu maize, propolisa, bišu māšu peru pieniņa, vaska, 

ziedputekšņu, bišu indes) un nektāraugu zinības kā arī tiek dota iespēja iepazīt Latgales senos amatus.  

Amatu mājas piedāvātās gan izglītojošās programmas, gan arī citus pakalpojumus ir augstu 

novērtējušas gan skolēnu grupas, gan tūristi, kas apceļo Latviju, gan arī ārzemnieki, gan ģimenes ar 

bērniem, gan arī citi interesenti.  

2018.gadā Vairas Šicānes un Jāņa Šicāna piemājas saimniecība “Kalniņi”, nominējot “Amatu māju” 

un “Bišu namiņu”, tika izvirzīti  uz prestižo “Latgales tūrisma gada balvu 2018” nominācijā “Labākā 

tūristu mītne laukos”.  

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/BisuNamins/ 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:  

 

https://www.facebook.com/BisuNamins/
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Ekskluzīva restorāna "Vakars uz ezera" izveide Kāla ezerā 

ĪSTENOTĀJS: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REZIDENCE” 

VIETA:  Kāla ezers, Vestienas pagasts, Madonas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Arturs Gailītis 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  24.04.2018.-07.09.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49 983,85  EUR , ELFLA publiskais finansējums  29 990,31 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: attīstīt visaugstākās kvalitātes inovatīvu pakalpojumu - restorānu "Vakars uz ezera" Madonas 
novada Kāla ezerā kā Latvijas un Madonas zīmolu. 

Projekta aktivitātes: Restorāns "Vakars uz ezera" ir vakariņas ezera vidū uz plosta, kuras servē labākie Latvijas 
šefpavāri. Plosts lēni slīd pa ezeru, riet saule, skan arfas muzikālais pavadījums, tiek pasniegts vīns, izsmalcināta 
maltīte. Trauki, galdauti, noformējums atbilst restorāna prasībām. Tā ir unikāla iespēja mierā un harmonijā 
baudīt izcilu ēdienu un dabas skaistumu. 

 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Inovatīvi pakalpojumi ģimenēm ar bērniem saturīgai brīvā laika pavadīšanai un 

mācību procesa dažādošanai” 

ĪSTENOTĀJS:   BDR "Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"" 

VIETA:  Daugavpils iela 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301 

PROJEKTA VADĪTĀJS:   Inese Matisāne 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  31.12.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 10366.56 EUR, ELFLA/EJZF publiskais finansējums 9000.00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Ģimenēm ar bērniem piedāvāt jaunus pakalpojumus saturīgai un pilnvērtīgai brīvā laika 

pavadīšanai. 

Projekta aktivitātes:  Iegādājoties "Silto smilšu iekārtu" un interaktīvo galdu, tiks risinātas emocionāla, 

pedagoģiska un sadzīviska rakstura problēmas, kas kavē bērniem pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā, 

radot apstākļus jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai, kā arī savu zināšanu papildināšanai. Smilšu „kristāliņi” 

veic roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiks 

ietekmēts balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. 

Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie - aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu. Interaktīvais galds, 

kas veidots, lai veicinātu bērnu savstarpējās sadarbošanās un problēmu risināšanas prasmes, ļaujot 

vienlaicīgi sešiem bērniem risināt uzdevumu, mācīties vienam no otra un kopā būt atbildīgiem par sasniegto 

rezultātu. Turklāt uzdevumu izpildē pedagogs neiesaistās, bet īpašā funkcija ļauj pēc uzdevumu izpildes 

redzēt, kāds bija katra bērna individuālais ieguldījums uzdevumu izpildē. Piedāvājot ģimenēm ar bērniem 

silto smilšu nodarbības un iespēju izmantot interaktīvo galdu, tiks aptverti visi augstākminētie faktori. 

Turklāt iegādātais inventārs būtu pieejams arī Preiļu 1.pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un atbalsta 

personālam savas darbības pilnveidošanai.  

Video: 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/preilos-vecakiem-un-berniem-pieejama-silto-smilsu-

terapija.a305204/ 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/preilos-vecakiem-un-berniem-pieejama-silto-smilsu-terapija.a305204/
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/preilos-vecakiem-un-berniem-pieejama-silto-smilsu-terapija.a305204/
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” 

ĪSTENOTĀJS: Rēzeknes novada pašvaldība 

VIETA:  “Iugulova”, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Gundega Rancāne 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.06.2017. – 31.05.2018.  

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 27947,25EUR ,ELFLA publiskais finansējums  25142,52 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  Latgalē pirmais inline hokeja laukums ar speciāli šim sporta veidam paredzēto segumu 
izveidots Rēzeknes novadā. Parasti hokeja laukumi ir aktīvi divus mēnešus gadā, savukārt inline laukums aktīvs 
vismaz sešus mēnešus gadā. Laukums ir 40×20 m liels, ar speciālu plastmasas segumu (stilmat outdoor inline), 
bortiem, vārtiem un aizsargtīklu. Uz šī laukuma seguma var nodarboties ar jebkuru sporta veidu: handbolu, 
florbolu, bet primāri segums ir paredzēts skrituļslidošanai un inline hokeja spēlēm. Ziemas apstākļos tas ir 
izmantojams kā standarta hokeja laukums, pa kuru spēlētāji pārvietojas ar slidām. Noteiktā laikā inline laukumu 
var izmantot hokeja spēlētāji, ģimenes ar bērniem un citi interesenti (inline hokeja spēlēm un turnīriem, 
skrituļslidošanas vai slidošanas apmācībai). Inline hokeja spēlētājiem un citiem interesentiem pieejams arī 
aprīkojums – skrituļslidas, nūjas, aizsargtērpi (Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā). 

Projekta mērķis: Izveidot Inline hokeja laukumu ar "stilmat outdoor inline" segumu un bortiem ar vārtiem, radot 

Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu. 

Projekta aktivitātes: "Stilmate outdoor inline" seguma izgatavošana, piegāde, montāža, marķēšana. Hokeja 

laukuma bortu izgatavošana un uzstādīšana. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Projekts Nr. 16-07-AL05-A019.2101-000009 “Inovācijas tūrismā- lux namiņi 

uz salām” 

ĪSTENOTĀJS: SIA “MG Island”   

VIETA:  “Dīķsalas”, Stradu pagasts, Gulbenes novads  

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Guntis Miķelsons  

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 07.10.2016.- 07.10.2018.  

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās attiecināmās zmaksas: 96403,75  EUR , ELFLA publiskais finansējums  

67 482,62 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: ir izveidot unikālu, līdz šim ne Latvijā, ne kaimiņvalstīs nerealizētu projektu- teritorijas 

apūdeņošanu ar salu izveidi un namiņu būvniecību uz salām; attīstīt novadu, radīt jaunas darba vietas un 

palielināt ienākumus.  

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros ir paplašināti esošie zivju dīķi, sasniedzot kopējo dīķu platību 

gandrīz 3 hektāri. Projekta ietvaros tika izrakts dīķis ar aptuveno platību 2 hektāri. Jaunizraktajos 

dīķos mākslīgi tika izveidotas 5 salas. Uz četrām no šīm salām tika uzbūvētas lux mājiņas, kas 

aprīkotas ar dušu, tualeti u.c. atpūtai nepieciešamo infrastruktūru. Projekts ir unikāls ar to, ka 

mājiņas ir uzbūvētas uz īstām salām.  

Vairāk informācijas par viesu māju “Dīķsalas”: https://www.diksalas.lv/ 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

 

https://www.diksalas.lv/
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Sēlpils baznīcas glābšanas darbi. 

ĪSTENOTĀJS: Sēlpils evaņģēliski luteriskā draudze 

VIETA: “Krīvi”, Sēlpils pagasts, Salas novads  

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Ligita Ašme 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 04.07.2016. - 08.10.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 29750.00 EUR , publiskais finansējums  26775.00 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis: 

Saglabāt sakrālo celtni, kultūras pieminekli Sēlpils pagastā - Sēlpils evaņģēliski luterisko baznīcu, tādējādi 

sakārtojot un uzlabojot vietējo kultūras un tūrisma infrastruktūru, saglabājot vietas identitāti un iegūstot laiku 

turpmāk veikt nākamos baznīcas saglabāšanas darbus. Pārveidot Sēlpils baznīcu par „Zaļo baznīcu”.  

Projekta aktivitātes: 

Šis nav stāsts par kristietību vai Baznīcu kā institūciju. Šis ir stāsts par cilvēku, tā mīlestību pret vietu, kurā viņš 

dzīvo, iekšējo gaismu, kultūru un gara spēku, jo nav nekā stiprāka par to. Tur, kur 2016.gadā bija tikai Sēlpils 

baznīcas mūri, šobrīd tiešām ir Baznīca. Ar jumtu, kas atklāj gaišās debesis. Ar smiltīm grīdas vietā. Ar altāri no 

Daugavas radzēm.  Projektā paveiktais: 

 Ēkas sienu nostiprināšanas un jumta izbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana 
būvvaldē. 

 Sienu nostiprināšana un jumta konstrukciju izbūve. 

 Projekta publicitātes pasākumi. 
 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Medicīnas centra būvniecība Carnikavā 

ĪSTENOTĀJS: SIA Liepiņi 

VIETA:  Carnikava, Plūmju iela 3 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Kristīne Liepiņa 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2018. gads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 96375 EUR , ELFLA publiskais finansējums  67462,5EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir nodrošināt Carnikavas novada iedzīvotāju pieejamību pēc kvalitatīvas un 

pieejamas veselības aprūpes 

Projekta aktivitātes: 

Sagatavošanas darbi, zemes darbi, ēkas karkasa un jumta izbūve, logu un durvju uzstādīšana, fasādes apdares 

darbi, sienu, grīdu un griestu apdare, ūdensvada un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu izbūve, iekšējās un 

ārējās elektroapgādes sistēmas izbūve, iekšējo un ārējo gāzesvadu izbūve, katlu mājas izbūve, ventilācijas 

sistēmas izbūve, teritorijas labiekārtošana. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:         

     



  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

PAKOŠANAS IEKĀRTA BIŠU 

MAIZES PASTILĀM 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS 

02.01.2018 - 24.07.2018 

 

 

ĪSTENOTĀJS 

SIA BEE BITE 
 

PROJEKTA VADĪTĀJS  

ANETE SPĒLMANE 

VIETA 

SALDUS 

 

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  

kopējās izmaksas:  

10450.00 EUR ,  

ELFLA publiskais finansējums 

  7315.00EUR 

 

PROJEKTA MĒRĶIS   
 

Paātrināt ražošanas procesu, 
būtiski nepalielinot ražošanas 
izmaksas, nodrošinot ar 
produkciju ar vien plašāku 
klientu loku Latvijā, kā arī uzsākt 
pastāvīgu pastilu eksportu uz 
citām valstīm. 
 

PROJEKTA AKTIVITĀTE 

Iegādāta pakošanas iekārta 
bišu pastilām, kas ļauj  

katras dienas devu iepakot 
atsevišķā iepakojumā, 

tādējādi produktu ražošanas 
procesu paātrināt līdz pat 8 

reizēm. 
 

 

❖ Ģimenes uzņēmums 
❖ Pirmie, oriģinālie un vienīgie 100% 

dabīgo bišu maizes pastilu ražotāji 
❖ BEE BITE pastilu lietošanu 

apstiprinājis PVD  
❖ Veikti kvalitātes testi LLU 
❖ Bišu maize satur 240 bioloģiski 

aktīvas vielas 

LEADER DIŽPROJEKTS 2018 
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PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Mūzikas bungu ražošana” 

ĪSTENOTĀJS:  SIA “Melany Drums” 

VIETA:  Acones iela 16, Ulbroka, Stopiņu novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Dace Bankova 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  11.08.2017. – 01.02.2018. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 25 966.95  EUR , ELFLA publiskais finansējums  18 176.87 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: jauna produkta – augstas kvalitātes masīvkoka mūzikas bungu ražošana. Bungu korpusi tiek 
ražoti no dažādām koku sugām, gan Latvijā sastopamām kā ābele, kļava, osis, ozols, gan pasaulē ekskluzīvām 
kā mahagonijs, meranti, wenge, jatoba, zebrano, kas katra veido savu unikālo skanējumu. Lai nogrieztu 
kvalitatīvu "Lietas koku", tas ir jāgriež īstajā laikā. Tās ir dažas dienas gadā, kad ir īstā mēness fāze un koks ir 
ieņēmis savu īsto stāvokli griešanai. Pēc sentēvu metodēm griežot, koks neplaisā, nelokās un laika gaitā ir 
izmantojams augstvērtīga produkta izveidē. Katra bluķa korpusu dizains ir unikāls, kāds tas ir nācis no dabas. 
Tāpēc, tas tiek apstrādāts ar augstvērtīgām dabīgām eļļām, kas to pasargā no jebkādas apkārtējās vides 
ietekmes, nezaudējot unikālo koka rakstu. 
“Mūsu ražotās vesela bluķa bungas ir unikāls produkts, jo katrs korpuss tiek radīts no viena vesela bluķa, bez 
kompresēšanas, liekšanas un bez līmes – tas ir augstākais kvalitātes punkts bungu ražošanas industrijā,” 
skaidro uzņēmuma vadītāja Dace Bankava. 
Projekta rezultātā tiks radītas 3 jaunas darba vietas – vadītāja, ražošanas vadītājs un ražošanas palīgstrādnieks. 
 
Projekta aktivitātes: lai sasniegtu projekta mērķi, tika iegādātas iekārtas (kombinētais darba galds ēvele, 

formātzāģis, frēzmašīna, CNC frēze, lentzāģis, stacionārais urbis, šaurlentas slīpmašīna un skaidu nosūcēji), 

veikta to uzstādīšana. Uzņēmuma mājaslapā https://melanydrums.com/ mūziķi var pasūtīt produktus – 

augstas kvalitātes bungas no dažādiem kokiem, kas piešķir katrai bungai savu unikālo skanējumu. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

       

     

https://melanydrums.com/
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Biedrība „Talsu rajona partnerība” 
 

PROJEKTA NOSAUKUMS:  

 

Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru 

 

ĪSTENOTĀJS:  Rojas novada dome 

VIETA:  Kaltene, Rojas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Alise Krūmiņa 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  -2017.-2018.  

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  

 kopējās izmaksas:                   242 000,00 EUR , 

EJZF publiskais finansējums: 180 000,00 EUR   

 

PROJEKTA APRAKSTS:  Kaltene ir  piekrastes ciemats Rojas novadā. Lai tiktu saglabāti zvejniekciemam 

raksturīgie identitātes simboli un arhitektūra, tika veikta Kaltenes kluba ēkas pārbūve par jūras kultūras 

mantojuma ekspozīciju centru. Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. Sevišķi izcila 

ir kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsture, jo šeit uzbūvēti ap 60 burinieki. Tāpat vīri nodarbojušies ar 

zvejniecību, uzbūvēta laivu piestātne, no 1907.g. darbojās konservu fabrika. 50. gados ēka tika izmantota kā 

Zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kas atrodas pārbūvējamā kluba ēkā, ir savākti plaši 

novadpētniecības materiāli. Klubs ir viena no apskates vietām, tajā ir iekārtota atsevišķa telpa, kur izstādīti 

materiāli par jūru, zvejniecību un zvejniekiem. Pie Kaltenes kluba tiek svinēti Kaltenes svētki. Vasarā ēkā tika 

rīkotas bērnu nometnes, jo apkārt esošā infrastruktūra tam ir lieliski piemērota. Projekts ir veicinājis iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanu, tajā pašā laikā saglabājot svarīgo piekrastes ciemata koka arhitektūras mantojumu. 

Iedzīvotājiem ir dota iespēja dažādot brīvo laiku, to pavadot radoši. Ciematam kluba pārbūve par jūras par jūras 

kultūras mantojuma centru ļauj iedzīvotājiem attīstīties kultūras jomā, novada viesiem ir iespējams aplūkot kā 

tūrisma objektu, jo tā vēsturiskā vērtība līdz šim nav tikusi pilnvērtīgi. Kaltenes ciema iedzīvotāji, aktīvi 

apmeklējot pašreiz notiekošos pasākumus, ir pierādījuši, ka šis objekts viņiem ir nepieciešams arī turpmākai 

nākotnei. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Saglabāt Kaltenes ciemata vietējās nozīmes koka arhitektūras mantojumu un 

tā pieejamību, to pārveidojot par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru, uzlabojot piekrastes 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un dažādojot to brīvā laika pavadīšanas iespējas, akcentējot piekrastes 

ciemata raksturīgās vērtības.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES: Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)” 

ĪSTENOTĀJS: Ventspils novada pašvaldība 

VIETA:  Tārgales pagasts, Tārgale 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Mārcis Laksbergs 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 01.01.2017 līdz 31.12.2018 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 1373336,80 EUR , EJZF publiskais finansējums  360000,00 

EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: Nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, 

pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, 

Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā. 

Projekta aktivitātes: Lai stiprinātu lībiešu tradīcijas kā piekrastes zvejniecības mantojuma saglabāšanu, 

kopšanu un popularizēšanu, tika radīta Lībiešu sēta ar “dzīvojamo māju” (ar stacionāru saimes galdu un 

soliem), “kūti”, “zivju kūpinātavu”, “tīklu žāvētavu”, “pulcēšanās laukumu ar ugunskuru”, kā arī “kāpu”. 

Ņemot vērā sētas atrašanās vietu un plānoto pārbūvi, tā radīja nepieciešamību veikt virkni darbību sētas 

pieguļošajā teritorijā, piemēram, lai nodrošinātu piekļuvi lībiešu sētai un uzlabotu satiksmes drošību, tika 

pārbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, brauktuvju segums un autostāvvietas, pazemes komunikācijas, sētas 

tiešā tuvumā atrodošais sadzīves atkritumu šķirošanas, savākšanas laukums utt. Lai nodrošinātu iepriekš 

minēto, darbu ietvaros tika veikta teritorijas seguma izbūve brauktuvēm, auto stāvvietā un arī gājēju 

ietvēm. Ir izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi apmeklētāju ērtībām un komfortam – soli, atkritumu 

konteineri. Objekta funkcionalitātes nodrošināšanai veikti būtiski uzlabojumi apgaismojuma un 

elektroapgādes tīklos. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Viesu nama "Bergervilla" izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā  

ĪSTENOTĀJS: SIA „Bergervilla” 

VIETA:  „Vijmeži 4”, Vijciema pagasts, Valkas novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Agneta Kīta 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017. gada septembris – 2018. gada oktobris 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 49 989,45 EUR, ELFLA publiskais finansējums  34 992,61 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta mērķis: saglabāt esošo muižas ēku un radīt tās pieejamību plašai sabiedrībai, radot jaunu tūrisma 
infrastruktūras uzņēmumu, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma apskates objektu,  tādējādi 
 veicinot teritorijas atpazīstamību, dabas, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanu un 
saglabāšanu, attīstot teritoriju kā tūristiem pievilcīgu vietu un vietējiem patīkamu dzīves vietu. 

Projekta aktivitātes: 

Vēsturiskajā Vijciema Medību pils ēkā ir veikta pārbūve un ierīkots neliels viesu nams (5 numuriņi ar 18 
gultasvietām). Viesu nams ir ļoti gaumīgi un glīti iekārtots. Ir aizsākta tradīcija katru mēnesi rīkot pasākumus – 
sajūtu vakarus ar mūziķu piedalīšanos (pirmie viesi: K.Kazāks, J.Lūsēns un Z.Muktupāvels, Ē.Upenieks, 
L.Rācenājs). Projekta vadītāja un viesu nama īpašniece Agneta Kīta ir ļoti enerģiska un radoša sieviete; ir 
veiksmīgi uzsākts mārketings Facebook, top mājas lapa. Tiek īstenots vēl viens LEADER projekts viesu nama 
pakalpojumu dažādošanai (āra kubla iegāde). Priecājamies par šo projektu – vēsturiskā ēka ir ieguvusi rūpīgu 
saimnieku, un mūsu VRG teritorijā viesu nami ir nepieciešami! 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: „LABIE KOKI konstruē” 

ĪSTENOTĀJS:  SIA „LABIE KOKI konstruē” www.konstrue.eu  

VIETA:  Annas koku skola, Klīves, Babītes novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inga Erdmane  

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  19.05.2017 – 16.03.2018 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 22310,34 EUR , ELFLA publiskais finansējums 13022,51 EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Projekta ietvaros izveidots ārtelpas dizaina mēbeļu ražošanas uzņēmums, tādā veidā paaugstinot dzīves 
kvalitāti un radot jaunas vērtības vietējā teritorijā. Uzņēmums ražo masīvkoka  mēbeles ārtelpai – solus, bērnu 
rotaļu iekārtas. Ārtelpas mēbeļu ražošanā tiks izmantots gan jaunus materiālus, gan iepriekš izmantotus, kā arī 
kokmateriālu atgriezumus, zarus no arboristiem. Produktu padara unikālu neatkārtojami zaru liekumi un 
mākslinieka tēlu grebumi. 
 
Projekta mērķis ir radīt lietišķa dizaina praktiski pielietojamus priekšmetus no dabiskiem materiāliem (koks, 
metāls, akmens), kas ir orģināldizaina izstrādājumi – skulptūras ar konkrētu funkciju.   
 
Projekta aktivitātes: Projektā iegādātas galdniecības iekārtas un 

īstenotas publicitātes aktivitātes.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

 

       

     

http://www.konstrue.eu/
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Logu un dizaina mēbeļu ražotnes izveide Burtnieku novadā 

ĪSTENOTĀJS: SIA WoodHeart 

VIETA:  Burtnieku nov., Rencēnu pag., "Annas" 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Tālis Grinbergs 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:   

PROJEKTA FINANSĒJUMS:kopējās izmaksas:49450.00EUR , ELFLA/EJZF publiskais finansējums  34743.94EUR   

PROJEKTA APRAKSTS:   

Gados jauno Burtnieku novada uzņēmēju Tāli Grīnbergu varam raksturot vienā vārdā- lietaskoks.  Viņa dibinātais 

un vadītais uzņēmums SIA “WOODHEART”  pagājušā gada aprīlī veiksmīgi realizēja pirmo LEADER projektu.  Jaunā 

uzņēmuma dzimšanas diena ir šā gada 7.februāris! Par uzņēmuma “nišas “ produktu tika izvēlēta   logu un dizaina mēbeļu 

ražošana. Uzņēmums  tika nosaukts “woodheart” – koka sirds. Tas raksturo uzņēmēja spēju saskatīt koka unikālo, dabas 

radīto skaistumu un pievienojot savu darbu, radošumu un prasmi , izgatavot vērtīgas lietas.  Lai uzņēmums varētu uzsākt 

ražošanu ar pietiekamu jaudu un konkurētspēju, tika nolemts startēt LEADER projektu konkursā. Iegūtais finansējums 

nodrošināja  jaunā uzņēmuma sekmīgu attīstību un iespēju sasniegt ambiciozus mērķus: uzņēmumā ražot kvalitatīvus un 

augstvērtīgus koksnes izstrādājumus gan eksportam, gan vietējam tirgum pēc individuāliem pasūtījumiem. Tika iegādāti 

darba galdi un precīzās kokapstrādes iekārtas. Šobrīd  tiek ražoti koka logi ar augstu siltumnoturību kā arī koka logi ar 

alumīnija uzlikām no ārpuses, bez tam uzņēmumā ražo dizaina mēbeles, kāpnes, ārdurvis, kā arī citi izstrādājumi pēc 

individuāliem pasūtījumiem. Šobrīd iekārtu noslodze ir 99 % un uzņēmumā strādā 13 cilvēki. Ir uzņemts temps attīstībai! Lai 

vairāk mums LIETASKOKU! 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iegādāties nepieciešamās kokapstrādes iekārtas, kas nepieciešamas, lai izveidotu 

kvalitatīvu koka logu un dizaina mēbeļu ražotni Burtnieku novadā, kā arī nodrošinātu jaunizveidotā uzņēmuma tālāku 

attīstību un radītu 5 jaunas darba vietas. 

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tika iegādātas šādas kokapstrādes iekārtas: taisnošanas ēvelmašīna Felder A941, 

biezumapstrādes ēvelmašīna Felder D951, universālā  ripzāģmašīna K 940S, frēzmašīna F900Z ar padeves mehānismu, kā 

arī logu frēžu komplekts un AF-14 skaidu nosūkšanas iekārta. Projektā iegādāto iekārtu ilgtspēja un uzturēšana tiek 

nodrošināta no uzņēmuma līdzekļiem, veicot nepieciešamos ieguldījumus iekārtu remontos un apkopēs. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   
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PROJEKTA NOSAUKUMS: “Kultūras dzīves un sabiedrisko aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes 

novadā, atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām” 

ĪSTENOTĀJS: Jurijs Marinovs 

VIETA: Alūksne, Alūksnes novads 

PROJEKTA VADĪTĀJS: Jurijs Marinovs 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 27.10.2016. – 16.12.2016. 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 50 000.00 EUR, t.sk. 35 000.00 EUR publiskais finansējums  

15 000.00 EUR  līdzfinansējums 

PROJEKTA APRAKSTS:   
Projekta mērķis: Kļūt par vadošo savas nozares uzņēmēju Alūksnes novadā piedāvājot regulārus, kvalitatīvus 
un pieejamus pasākumu organizēšanas pakalpojumus gan vietējiem Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem, 
gan tuvāko kaimiņu novadu iedzīvotājiem. 
 

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros Jurijs iegādājās speciālu, pārvietojamu (mobilu) skatuvi, attīstot savu 
pakalpojumu – pasākumu apskaņošana un apgaismošana. Skatuves konstrukcija ļauj to brīvi modelēt atbilstoši 
pasākuma vietai un apjomam, un ļauj tai piestiprināt jebkura veida apskaņošanas un apgaismošanas tehniku, 
kā arī multimedijus un ekrānus, tādejādi sniedzot iespējas izpildīt praktisku jebkura klienta vēlmi. Skatuvi 
iespējams izmantot lieliem un maziem pasākumiem, iekštelpās un brīvā dabā, ziemā un vasarā. 
 

Jurijs divu gadu laikā ir veiksmīgi attīstījies un pieprasījums pēc viņa sniegtajiem pakalpojumiem ir audzis ne 
tikai apjomā, bet arī teritoriāli. Jurija pakalpojumi tiek pieprasīti ne tikai Alūksnes novadā, bet arī tuvākās un 
tālākās Latvijas vietās un pilsētās. Šajā laikā Jurijs ir turpinājis attīstīties un iegādājies skatuves gaismas 
aprīkojumu un vēl vienu skatuvi: skatuvi – piekabi. 
 

Jurijs ir piemērs tam, kā darot savu sirds darbu un iegūstot tam vajadzīgos resursus, var veiksmīgi attīstīt 
saimniecisko darbību arī pierobežas reģionos. Galvenā Jurija priekšrocība ir augsta pakalpojuma kvalitāte, 
pakalpojuma mobilitāte un spēja pielāgoties visdažādākajiem pieprasījumiem. 
 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:   

     


