
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŽPROJEKTS 2020 

balvai izvirzīto kandidātu 

apkopojums 



 

 

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 pieeju. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā 

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

iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 

2021. gadā balvai “Dižprojekts 2020” tika izvirzīti 29 projekti no visiem Latvijas reģioniem, kas 

aprakstīti šajā apkopojumā, iekļaujot projekta nosaukumu, vietējo rīcības grupu, kuras teritorijā 

projekts ir īstenots, projekta īstenošanas vietu un finansējumu, kā arī projekta aprakstu – 

mērķi, aktivitātes un rezultātus, ko papildina fotogrāfijas. 

Galveno titulu LEADER “Dižprojekts 2020”, kā arī lielāko atbalstu sabiedrības vidū ar lielu 

sociālo mediju balsotāju skaitu, saņēma  projekts “Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem 

Jaunauces pilī”, kuru organizācijas „Saldus rajona attīstības biedrība” darbības teritorijā 

Saldus novadā īstenoja biedrība “Mēs-Jaunaucei”. 

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” lepojas ar otrās vietas ieguvēju SIA “MS 

Avlo”, kas īstenoja projektu “Pasiekstes vējdzirnavu vēsturiskā tūrisma attīstīšana” 

Ventspils novadā. Savukārt trešo vietu ieguva SIA “Pakalnieši” par īstenoto projektu “Mājas 

siera ražošanas telpu paplašināšana” biedrības “SATEKA” teritorijā Gulbenes novadā. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 +371 28855427    laukuforums@gmail.com    laukuforums.lv 

 Facebook / Twitter / Instagram @laukuforums 



 

SATURS 

Saldus rajona attīstības biedrības izvirzītais biedrības “Mēs-Jaunaucei”projekts “Digitālie rīki 

inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī”  
5  

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izvirzītais SIA “MS Avlo” projekts “Pasiekstes 

vējdzirnavu vēsturiskā tūrisma attīstīšana” 
6  

Biedrības “SATEKA” izvirzītais SIA “Pakalnieši” projekts “Mājas siera ražošanas telpu 

paplašināšana” 
7  

Vidzemes Lauku partnerības “Brasla” izvirzītais SIA “Kokļu mežs” projekts “SIA “Kokļu mežs” 

darbības attīstība” 
8  

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izvirzītais zemnieku saimniecības “Grasbergs Veterinārija” 

projekts “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” 
9  

Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izvirzītais SIA “Rundāles Dzirnavas” projekts 

“Rundāles ūdensdzirnavu labiekārtošana atpūtai un izklaidei (2.kārta)” 
10  

Biedrības “Darīsim paši!” izvirzītais biedrības “SDK jaunieši” projekts “Aprīkojuma iegāde 

jauniešu mājai Kuldīgā“ 
11  

Biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” izvirzītais zemnieku saimniecība “Vārpas” projekts 

“Dārzeņu un augļu pārstrādes attīstīšana ZS “Vārpas”” 
12  

Biedrības “Pierīgas partnerība” izvirzītais SIA “Kempings Dūšeļi” projekts “Pakalpojuma 

attīstīšana atpūtas bāzē “Dūšeļu kempings-laivas”” 
13  

Biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izvirzītais biedrības “Sporta klubs “Petanks Ērģeme”” 

projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” 
14  

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izvirzītais Mika Kaidaka projekts “Veterinārās 

klīnikas izveide Pļaviņās un mobilās veterinārās klīnikas pilnveide” 
15  

Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” izvirzītais Engures novada domes projekts “Kopienu 

centra izveide Smārdē” 
16  

Nodibinājuma “Madonas novada fonds” izvirzītais Ievas Galiņas projekts “Lopu kautuves 

pārbūve bioloģiskās saimniecības attīstībai” 
17  

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” izvirzītais SIA “Organic Products” projekts “BIO tēju, 

garšvielu un sukāžu ražotnes izveide” 
18  



Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izvirzītais SIA “Hanvest” projekts “Veloostas izveide 

Alūksnē” 
19  

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izvirzītais SIA “Pazust Latgalē” projekts “Laikmetīgas 

atpūtas vietas izveidošana ceļotājiem Krāslavas novadā” 
20  

Biedrības “Talsu rajona partnerība” izvirzītais SIA “Dunduriņi” projekts “Tūrisma un atpūtas 

vietas “Dunduriņi” izveidošana” 
21  

Biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izvirzītais zemnieku 

saimniecības “Vetiņi” projekts “Mobilā veterinārā klīnika-laboratorija” 
22  

Biedrības “Stopiņu Salaspils Partnerība” izvirzītais Daigas Zaicevas projekts “Iekārtu iegāde 

mājražojumu sērijas “Dreiling” uzsākšanai” 
23  

Lauku partnerības “Sēlija” izvirzītais biedrības “ŪSIŅŠ” projekts “Jāšanas sporta centra 

izveidošana biedrībā “Ūsiņš”, otrā kārta” 
24  

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” izvirzītais Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 

projekts “Dabas mājas izveide Zirgu salā” 
25  

Biedrības “Abulas lauku partnerība” izvirzītais biedrības “Tehniskais sporta klubs “Smiltene” 

projekts “Autosporta attīstības veicināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem 

Smiltenes novadā” 

26  

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izvirzītais SIA “Apaļkalns” projekts “Suņu pastaigu 

un adžiliti treniņu laukuma izveide Raiskumā” 
27  

Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” izvirzītais Viļakas novada pašvaldības projekts 

“Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu” 
28  

Biedrības “Kandavas partnerība” izvirzītais SIA “Tēviņi” projekts “”Tēviņu” mājas vīna 

darītavas attīstība” 
29  

Biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” izvirzītais SIA “Eventful” projekts “Teritorijas 

labiekārtošana un jaunas programmas izstrāde skolu tūrisma attīstībai” 
30  

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izvirzītais zemnieku saimniecības “Liepkalns” 

projekts “Graudaugu pārstrādes ceha izveide Rēzeknes novadā” 
31  

Biedrības “Preiļu rajona partnerība” izvirzītais Sintijas Bērziņas projekts “Porcelāna darbnīcas 

izveide Preiļos” 
32  

Biedrības “Jūrkante” izvirzītais SIA “ENERGOLUX servise” projekts “Kafejnīcas izveide” 33  

 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī 

 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Mēs-Jaunaucei” 

VIETA: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 19969.36 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

17972.42 EUR.   

PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot digitālu rīku - aplikāciju datorplanšetēs, kas nodrošinās papildinātās 

realitātes pakalpojumus Jaunauces pilī, eksponējot gleznas un krūšutēlus, un muižniecības balles 

dejas demonstrējumu pils kupolzālē. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: LEADER projekta ietvaros Jaunauces pilī izveidota 
aplikācija - papildinātās realitātes digitālā ekspozīcija “Vārti”, kas ir inovatīvs pakalpojums - tas spēj 
vizualizēt neesošus priekšmetus, kuri kādreiz pilī atradušies. 
 
Pils zāles ekspozīcijā iespējams skatīt 12 gleznas un astoņus krūšutēlus, kas atradās 19. gadsimtā 
Jaunauces pilī. Šeit atradās izcilākā tā laika mākslas kolekcija Kurzemes guberņā – 84 vecmeistaru 
gleznas, tai skaitā Rafaela, Leonardo da Vinči darbi, tēlnieka Bertela Torvaldsena darinātie marmora 
krūšutēli, un citu izcilu meistaru darbi. Kolekcija piederēja baronam Teodoram fon der Ropam. Daļa 
darbu zuduši Otrā pasaules kara laikā, citi skatāmi Eiropas muzejos.  
 
Tā kā Jaunauces pils zālē notika arī barona Ropa ģimenes svētki, tad aplikācijā 3D formātā ir 
skatāmas arī 1833. un 1915. gada muižniecības balles dejas piecsoļu valsis un mašiše tā laika tērpos. 
 
Jaunauces pilī ir kvalitatīvs, laikmetīgs un inovatīvs piedāvājums par izcilo Jaunauces pils kultūras 
mantojumu, kas izglīto un iedvesmo 21. gadsimta cilvēkus. 

 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Pasiekstes vējdzirnavu vēsturiskā tūrisma attīstīšana 

ĪSTENOTĀJS: SIA “MS Avlo” 

VIETA: Pasiekstes vējdzirnavas, Vārves pagasts, Ventspils novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 99576.19 EUR, EJZF publiskais finansējums: 

49788.09 EUR   

PROJEKTA MĒRĶIS: Rekonstruējot vietējo kultūras mantojumu Pasiekstes vējdzirnavas, piedāvāt 

unikālu vēsturiskā̄ tūrisma pakalpojumu un attīstīt SIA "MS AVLO" piedāvāto tūrisma pakalpojumu 

klāstu, kā rezultātā mazināsies sezonalitātes ietekme uzņēmumā un palielināsies tā̄ konkurētspēja. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pateicoties EJZF līdzfinansējumam un Veinbergu 

ģimenes neatlaidīgajam darba sparam, no necilām un brūkošā stāvoklī esošām vējdzirnavām ir 

atdzimušas jaunas, skaistas ar vēsturiskiem notikumiem apvītas vējdzirnavas un to apkārtne. 

Pasiekstes vējdzirnavas nu ir atguvušas savu agrāko spozmi un tajās var smelties pozitīvas emocijas, 

rīkot savus pasākumus, gūt enerģiju savu sapņu īstenošanai, un izbaudīt uz vietas gatavotu  

gardu maltīti. 

Projekta īstenotāji ar lielu uzmanību ir saglabājuši un atjaunojuši katru vēsturisko dzirnavu detaļu, kas 

iedod šim atjaunotajam objektam īpašu vērtību. Ja esat Ventspils tuvumā, tad noteikti dodieties ieturēt 

pusdienu maltīti vai vienkārši uz brīdi atpūsties pie kafijas tases uz netālo Pasieksti, kur Ventspils – 

Kuldīgas autoceļa malā 5 km attālumā no Ventspils centra jau ieraudzīsiet atjaunotās Pasiekstes 

vējdzirnavas.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: “Mājas siera ražošanas telpu paplašināšana” 

 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Pakalnieši” 

 

VIETA: “Pakalnieši”,  Stradu pagasts, Gulbenes novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 101 412,60 EUR, kopējās attiecināmās izmaksas 

47412,60 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 33 188,81 EUR.    

PROJEKTA MĒRĶIS: SIA “PAKALNIEŠI” produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu 

attīstīšana, ražošanas telpu izbūve, ierīkojot degustācijas telpas apmeklētājiem, kā arī kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšana.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pateicoties vairāku LEADER projektu īstenošanai, SIA 

“Pakalnieši” saimniecei Inetai Dambrovai ir izdevies piepildīt sen lolotu sapni par siera māju. Ieguldot 

LEADER projektu un  pašu finansējumu, siera māja tika izveidota vecajā kūtī, kas būvēta 1926.gadā. 

Siera māja tapa divu gadu garumā. Tajā atsevišķi izveidota ražošanas zona, produkcijas uzglabāšanas 

un izsniegšanas zona, kā arī izveidota plaša degustācijas zāle ar aprīkojumu.  

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās pamatlīdzekļus siera ražošanai un uzglabāšanai: aukstuma 

kameru, ražošanas virtuves aprīkojumu. Tāpat, projekta ietvaros tika iekļautas ēkas atjaunošanas 

izmaksas: iegādātas un uzstādītas ārdurvis un ielikti logi, izbūvēta ventilācijas automātiskā sistēma, 

iegādāta un uzstādīta gāzes apkures un apgādes sistēma. Kā arī iegādāti sendvičpaneļi ēkas 

ražošanas telpu izbūvei. Lielāko daļu siera mājas atjaunošanas darbu izmaksas SIA “Pakalnieši” sedza 

no saviem līdzekļiem.  

Pēc projekta īstenošanas ir uzlabota darba vide un apstākļi (nodrošināta piemērota telpas temperatūra 

un plašāka darba vieta, tāpat samazināts fiziski smagais roku darbs), ir atsevišķa gatavās produkcijas 

uzglabāšanas telpas. Uzņēmums nodrošina 4 darba vietas. Pēc projekta īstenošanas, uzņēmums 

interesentiem piedāvā aptuveni divu stundu ekskursiju, kuras laikā ir iespēja ielūkoties siera ražošanas 

procesā, nogaršot dažādu veidu sāļos un saldos sierus.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: SIA "Kokļu mežs" darbības attīstība - tradicionālās kokles spēles 

apmācības pakalpojuma pilnveidošana - piedāvājuma paplašināšana un sagatavošana 

eksportam. 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Kokļu mežs” 

VIETA: Limbaži 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 13804,56 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

9663,19 EUR.  

PROJEKTA MĒRĶIS: sagādāt materiālo bāzi (80 kokles) un programmnodrošinājumu, kas ļauj 

sasniegt kapacitāti 500 klientu mēnesī. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pateicoties projekta ietvaros izveidotajai 
datorprogrammai, tagad kokles spēli iespējams apgūt jebkurā pasaules vietā un sev vispiemērotākajā 
laikā. Līdz šim mūzikas radīšanu “Kokļu mežā” ir piedzīvojuši jau vairāki simti cilvēku no dažādām 
pasaules valstīm gan klātienē, gan attālināti. Ja interesentam nav savas kokles, tad instrumentu 
iespējams izmantot no “Kokļu meža” krājumiem, jo projekta ietvaros iegādātas arī 80 kokles. Kokle ir 
vienkāršs instruments un arī bez muzikālajām priekšzināšanām jau pēc pirmās nodarbības iespējams 
nospēlēt pāris dziesmas. Līdz šim mūzikas radīšanu Kokļu mežā  ir piedzīvojuši vairāki simti cilvēku 
no dažādām pasaules valstīm. 

SIA “Kokļu mežs” misija ir veicināt etnogrāfiskās koklēšanas tradīcijas saglabāšanu un attīstību. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” 

ĪSTENOTĀJS: Zemnieku saimniecība "Grasbergs Veterinārija"  

VIETA: Bērzain, Kocēnu novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 55 185.24.00  EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

35 000,00 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: attīstīt mobilu, modernu, plašāk pieejamu veterināro pakalpojumu VRG teritorijā, 

veicinot šī pakalpojuma pieejamību plašam klientu lokam.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Īstenojot projektu, tika radīts pilnīgi jauns, inovatīvs 

pakalpojums, kas ļauj liellopu saimniecībām daudz ātrāk kāpināt ganāmpulka ģenētisko potenciālu. 

Projekta ietvaros tika iegādāts moderni aprīkots veterinārais auto, kas ļauj ikdienā apkalpot vairāk 

klientu un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku veterināro pakalpojumu, tai skaitā portatīvais 

ultrasonogrāfs, kas ļauj paplašināt diagnostiskos izmeklējumus, piemēram, agrīno grūsnības 

noteikšanu liellopiem. Ar portatīvā ultrasonogrāfa palīdzību radīts pasaules līmeņa inovatīvs 

pakalpojums - ovocītu aspirācija, apaugļošana in vitro un embriju transferenci. Ņemot vērā pasaules 

tendences piena lopkopībā, olšūnu aspirācijas un embriju transferences pakalpojumi pieaug ik gadu, 

tāpēc šim veterinārajam pakalpojumam paredzam strauju attīstību arī Latvijā.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: "Rundāles ūdensdzirnavu labiekārtošana atpūtai un izklaidei 
(2.kārta)" 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Rundāles Dzirnavas” 

VIETA: Pilsrundāle, Rundāles novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49883,63 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 
34918,54 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Labiekārtot viesu ērtībām Rundāles ūdensdzirnavas, kas būs ne tikai privāts 
muzejs "Rundāles ūdensdzirnavu muzejs”, bet tiks piedāvāti jauni pakalpojuma veidi - rīkot un izmantot 
labiekārtotas, atjaunotas telpas pasākumiem un svinībām, kā arī izmantot labiekārtotu teritoriju.  
 
PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pasākumu rīkošanas ērtībām un iespējām ir iegādāti 
saliekami galdi un krēsli, U-veida virtuves iekārta, apskaņošanas sistēma, izbūvēta energoefektīva 
apkures sistēma 1. un 2.stāvā 270 m2 platībā ar vintāžas tipa radiatoriem un kamīniem. Āra teritorijai ir 
iegādāti atpūtas soliņi, ar saulessargiem aprīkoti galdi un soli, uzstādītas atkritumu tvertnes un āra 
tualete, bērniem pieejams rotaļu laukums ar batutu. Teritorijas uzkopšanai iegādāts komplekts, kura 
sastāvā ir raideris, zāles pļāvējs un trimeris. 

Šis projekts ir turpinājums projektam, kurā tika ieguldīts ap 200000 EUR (attiecināmās 
izmaksas bija 100 000 EUR un ELFLA finansējums 70000 EUR), lai atjaunotu ēkas fasādi, iekštelpas 
un restaurētu ūdensdzirnavu ekspozīju piecos stāvos, veikti labiekārtošanas darbi pieguļošajai 
teritorijai – izveidoti celiņi, autotransporta stāvlaukums, ierīkots apgaismojums, norobežota teritorija, 
uzstādīta laipa dīķi u.c. Kā pievienotā vērtība šim objektam būs ne tikai pakalpojumu sniegšana, bet arī 
ražašanas uzsākšana – trešā projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot pagrabstāva telpas un tur 
uzsākt alus ražošanu. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Aprīkojuma iegāde jauniešu mājai Kuldīgā 

ĪSTENOTĀJS: biedrība "SDK jaunieši" 

VIETA: Kuldīga 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 50000,00 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

45000.00 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Jauniešu mājas izveide Kuldīgā, kur pulcēties, diskutēt, īstenot idejas, plānot un 

pašiem organizēt pasākumus. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Lielākais ieguvums no šī projekta ir tā sniegtā iespēja 

ikvienam jaunietim būt aktīvam, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un pašam iesaistīties pasākumu 

organizēšanā. Projekta rezultātā radās vieta, kurā jaunieši ar aizrautību iesaistās savas sabiedriskās 

dzīves veidošanā, radot piederības sajūtu vienaudžu vidū. 

Projekta ietvaros, uzklausot jauniešu vēlmes un vajadzības, tika iegādāti pamatlīdzekļi (mēbeles, 

datortehnika, biroja tehnika, virtuves tehnika, sporta aprīkojums, mūzikas iekārtas u.c.) un izveidots 

jauns pakalpojums - Jauniešu māja.  

Jauniešu mājā notiek izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi, jaunieši var konsultēties par 

visdažādākajām tēmām - izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām u.c. Šobrīd 

jaunieši no Kuldīgas un apkārtējiem novada pagastiem aktīvi iesaistās Kuldīgas novada Jauniešu 

mājas organizētajos pasākumos. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Dārzeņu un augļu pārstrādes attīstīšana ZS “Vārpas” 

ĪSTENOTĀJS: Zemnieku saimniecība “Vārpas” 

VIETA: Lielplatones pagasts, Jelgavas novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 19004.60 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

10994.39 EUR   

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt dārzeņu un augļu pārstrādi, kļūt par vienu no Lielplatones tūrisma 

galamērķiem, piedāvājot ražotnes apskati un degustācijas. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Izveidots kopīgs tūrisma piedāvājums, sadarbojoties ar 

Lielplatones muižu, kas atrodas netālu no ražotnes, muižas ēku kompleksā. Tūristiem tiek piedāvāta 

ekskursija muižā un vietējās produkcijas degustācija turpat blakus Zemnieku saimniecības “Vārpas” 

ražotnē.  

Šāda veiksmīga sadarbība iespējama pateicoties saimnieku un muižas darbinieku  spējai saredzēt 

kopīgu tūrisma piedāvājumu, jo tie viens otru bagātina, rezultātā tūristam piedāvājot Lielplatones 

pagasta kultūras vērtību izzināšanu un vietējo produktu degustāciju. Tāpat tas veicinājis vietējās 

produkcijas pieejamību ne tikai Zemgales reģionā un Latvijā kopumā, bet tieši vietējā teritorijā- 

Lielplatonē, kur līdz šim trūka vietējo teritoriju raksturojošu produktu, kas šodien veido kulināro 

mantojumu nākotnei. 

Projekta laikā veiktie ieguldījumi ražošanā deva iespēju palielināt ražošanas jaudu par 2/3, 

salīdzinājumā ar iepriekš saražoto uzņēmumā. Projektā iegādātas šādas iekārtas: sīpolu mizotājs, 

aukstuma kamera ar aprīkojumu, elektriskā plīts, ledusskapis, elektriskā plīts ar cepeškrāsni un 

ražotnes aprīkojuma komplekts.  

Zemnieku saimniecība “Vārpas” sekmīgi ražo daudzveidīgu dārzeņu un augļu pārstrādes produkciju un 

realizē to tiešajā tirdzniecībā: TK Spice, SIA Imantas tirgus, Kalnciema kvartāla tirdziņš, Skultes 

tirdziņš, Straupes Slow Food tirdziņš un citi.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Pakalpojuma attīstīšana atpūtas bāzē “Dūšeļu kempings-laivas” 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Kempings Dūšeļi” 

VIETA:  Klīves, Babītes novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Kopējās izmaksas 49971,76 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

34980.23 EUR . 

PROJEKTA MĒRĶIS: Uzņēmuma ilgtermiņa veiksmīgas darbības nodrošināšanai iegādāties papildus 

iznomājamo inventāru un izveidot izmitināšanas ēkas atpūtas bāzē “Dūšeļu kempings” pie Babītes 

ezera. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Kempings “Dūšeļi” ir ģimenes uzņēmums, kurš radīts kā 

iedvesmas avots, hobijs, bizness, aizraušanās, sirdslieta  un ikdiena. Šī ir vieta, kur var atpūsties, 

atjaunoties un iedvesmoties skaistā vietā pie Babītes ezera pavisam tuvu Rīgai, noķerot komforta 

sajūtu laukos.  

Projekta īstenošanas rezultātā saviem klientiem varam piedāvāt savstarpēji saskanīgus, kvalitatīvus un 

pārdomātus pakalpojumus, kas balstīti vienotās vērtībās. Projekta aktivitātes un sasniegtie rezultāti 

tuvina mērķim – iespēju visos gada laikos kempingā justies kā miera ostā un ikvienam atrast 

piemērotas aktivitātes tieši sev. 

Projekta rezultātā kempings “Dūšeļi” izveidoja šādus pakalpojumus: nakšņošanas iespējas kempinga 

brīvdienu mājās, velo noma, Fatbike velo noma, sup noma, kafejnīca “Dūšeļi”. Ziemā - distanču 

slēpošana un makšķerēšana uz ledus. Iepriekš uzskaitītie pakalpojumi būs papildinājums jau 

esošajiem: laivu noma, piknika terases, telšu vietas, mobilās pirts noma. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība "Sporta klubs "Petanks Ērģeme"" 

VIETA: Ērģeme, Valkas novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas 28 709.44 EUR, ELFLA publiskais finansējums - 25 

838.50 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt sporta, izklaides un atpūtas attīstību un popularizēt sporta veidu – 

petanku – Valkas novadā un biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijā. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pēc vietējo iedzīvotāju un sporta entuziastu iniciatīvas 
bijušajās Ērģemes veikala/ēdnīcas telpās ierīkota vienīgā iekštelpu petanka halle Latvijā. Ierīkoti seši 
petanka laukumi, kur iespējams rīkot gan vietējus, gan starptautiskus petanka turnīrus. Veikts jumta 
remonts, apsildes sistēmas izveide, durvju, logu nomaiņa un elektroinstalācijas un apgaismojuma 
izveide. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās petanka kluba biedri un vietējie iedzīvotāji. 
 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS (no Sporta kluba „Petanks Ērģeme” arhīva) 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Veterinārās klīnikas izveide Pļaviņās un mobilās veterinārās klīnikas 

pilnveide 

ĪSTENOTĀJS: Miks Kaidaks 

VIETA: Pļaviņas 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Kopējās izmaksas: 20 326.72 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 14 

228.69 EUR   

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir izveidot veterināro klīniku Pļaviņās un pilnveidot esošo mobilo 

veterināro klīniku. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta laikā tika izveidota veterinārā klīnika, kas 

tuvākajā apkārtnē līdz šim nav bijusi pieejama. Dzīvnieku aprūpe ir pieejama sākot no kāmīšiem un 

žurciņām līdz pat liellopiem. Pateicoties atbalstam, ir pilnveidots arī pakalpojumu klāsts mobilajai 

veterinārajai klīnikai. Tika iegādātas dažādas medicīnas iekārtas, kā piemēram, ultraskaņas skaneris, 

inhalācijas anestēzijas iekārta, ultrasonogrāfijas aparāts lauksaimniecības dzīvniekiem, operācijas 

galds, centrifūga, mikroskops un citi.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJA 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Kopienu centra izveide Smārdē 

ĪSTENOTĀJS: Engures novada dome 

VIETA: Smārde 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 50 000 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 45 000 

EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir izveidot kopienu centru Smārdes pagastā, lai uzlabotu 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmētu sabiedrības aktivizēšanos. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Smārdes kopienu centrs jeb “Baltā māja” kā to dēvē 

vietējie iedzīvotāji tika izveidots vecajā Smārdes dzelzceļa stacijā. Engures novadā tas ir pirmais centrs 

jeb vieta, kur pulcēties iedzīvotājiem un īstenot savas intereses, lai veicinātu sabiedrības aktivitāti, 

iesaisti un vietas piederību, kā arī ieviestu dažādus brīvā laika un mūžizglītības pasākumus. 

 

Ar projekta līdzfinansējumu ēka tika pilnībā atjaunota gan no ārpuses, gan iekšpuses, taču saglabājot 

vēsturisko stacijas auru. Kaut Smārdes Baltās mājas durvis tika vērtas vaļā teju Covid-19 priekšvakarā, 

tajā aktīvi darbojas jau divas biedrības – senjoru biedrība “Sarma” un VRG “Partnerība laukiem un 

jūrai”. Kopienu centrs saved un savedīs vietējos iedzīvotājus kopā ikdienas lielākās un mazākās 

darīšanās ar nozīmīgu ietekmi Smārdes ciema kopienas attīstībā.  

 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Lopu kautuves pārbūve bioloģiskās saimniecības attīstībai 
 
ĪSTENOTĀJS: Ieva Galiņa 
 
VIETA: ”Labumi”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 56687.80 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 
35000,00 EUR. 
 
PROJEKTA MĒRĶIS: Kautuves ēkas pārbūve, lai uzsāktu saimniecībā saražotās bioloģiskās 

produkcijas pārstrādi mājas apstākļos, veicinot vietējo ražojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Braucot no Rīgas uz Pļaviņām Bērzaunes pagasta 

“Labumos” var apstāties un nopirkt dažāda veida desas un desiņas, kas ražotas no bioloģiski audzētu 

Angus šķirnes liellopu gaļas, Latvijas saimniecībās audzētas cūkgaļas un meža gaļas.  

Saimniece te ir Ieva Galiņa, kas 2015. gadā iegādājās pamestu un vecu kautuvi. To ar LEADER 

finansējumu modernizēja un paplašināja, lai piemērotu to nelielai, mūsdienīgai kautuvei, tālākai gaļas 

sadalei un pārstrādei. Iekārtas pirktas pa pašu finansējumu. Pēc neilga eksperimentu perioda, kad tika 

izstrādātas receptes un noskaidrots, ko pircējs gribētu iegādāties, uzsākta aktīva ražošana, piebūvēts 

un iekārtots neliels veikaliņš.  

Projektā teikts – “Saimniecība vēlas, lai patērētājs var izsekot, kur un kā lops ir audzis.” Tā arī ir. Jautā 

un Tev tiks atbildēts. Mēs sakām: “Ļoti garšīgi!” 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: BIO tēju, garšvielu un sukāžu ražotnes izveide 
 
ĪSTENOTĀJS: SIA Organic Products 
 
VIETA: Ludza 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49656,77 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 
34759,74 EUR.  
 
PROJEKTA MĒRĶIS: Uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi (bio tējas, garšvielu, augļu, ogu un 

sukāžu ražošanu) un produkcijas ražošanu un realizāciju tirgū. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Ar projekta atbalstu izveidota  BIO ražotne un palielināts 
bioloģiskās produkcijas piedāvājumu klāsts, dodot cilvēkiem lielākas izvēles iespējas lietot uzturā 
veselīgu produkciju. 
 
Projekta ietvaros ražošanas telpas tika atjaunotas atbilstoši PVD prasībām: atjaunota ūdens sistēma, 
kanalizācijas sistēma un apkures sistēma kā arī nomainīti vecie logi un durvis, lai samazinātu siltuma 
zudumus, iegādāta žāvētava, kurā ir apvienota gan konvekcijas, gan infrasarkano staru žāvēšana, trīs 
specializētie darba galdi, galds ar divām izlietnēm, izlietne- vanna, kas paredzēta lielāku trauku un 
žāvēšanas iekārtas paplāšu mazgāšanai, iegādāta saldētava. 
 
Nodrošinot augstas kvalitātes bioloģiskās produkcijas  piedāvājumu, ir izveidojies patstāvīgo klientu 

loks, kas nodrošina uzņēmuma attīstību un vienas jaunas radītās darba vietas  saglabāšanu.  

Vairāk informācijas un foto: https://www.facebook.com/siaorganicproducts, https://tuesi.lv/gimenes-

darbs/ 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 

 

            

18

https://www.facebook.com/siaorganicproducts
https://tuesi.lv/gimenes-darbs/
https://tuesi.lv/gimenes-darbs/


 

                                                     

 
 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Veloostas izveide Alūksnē” 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Hanvest” 

VIETA: Alūksne 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Kopējās izmaksas: 45691,57 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

31984,10 EUR.   

PROJEKTA MĒRĶIS: Paplašināt tūrisma produktu piedāvājumu Alūksnē, veicināt tūristu piesaisti, 

izveidot jaunu darba vietu un pelnītspējīgu uzņēmumu, izveidojot tūrisma inventāra nomu "Veloosta". 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros ģimenes uzņēmums SIA “Hanvest” 

uzsāka uzņēmējdarbību Alūksnes vēsturiskā centra teritorijā. Tika izveidota gaumīgs un mūsdienīgs 

tūrisma inventāra nomas punkts “Veloosta”, kas veiksmīgi iekļaujas Alūksnes ezera krasta teritorijā un 

tai raksturīgajā izskatā. Lai to realizētu, tika uzstādīta moduļu māja un iegādāti četri elektrovelosipēdi, 

pieci elektriskie skrejriteņi, četri elektroskūteri, deviņi velokarti un trīs ģimenes velosipēdi. Papildus 

pakalpojuma izveidei iegādāta fotokabīne un izveidota mājas lapa www.veloosta.lv.  

Šis ir ilgi gaidīts pakalpojums, kas būtiski papildina esošo Alūksnes pilsētas tūrisma jomas 

piedāvājumu. “Veloostā” tiek piedāvāti inovatīvi nomas braucamrīki - ģimenes velosipēdu un ģimenes 

velokatru noma, ko papildina  moderni elektrovelosipēdi, elektroskūteri un elektroskrejriteņi. 

Braucamrīku sortiments tiek pamazām papildināts, sajūtot reālo pieprasījumu. Papildus tiks piedāvāti 

fotokabīnes pakalpojumi ar iespēju uzņemt fotogrāfijas, izvēloties Alūksnes fona attēlus. 

Pirmā 2020. gada sezona uzņēmumam bijusi darbīga, izaicinājumiem bagāta un veiksmīga, jo Alūksne 

bija ļoti iecienīts tūristu galamērķis. Cilvēki labprāt izmanto Veloostas piedāvātos braucamrīkus, lai 

ātrāk pārvietotos pa pilsētas ielām un celiņiem, un īsākā laikā pagūtu vairāk apskatīt pilsētas objektus 

un vietas. Klientus apkalpo atsaucīgi darbinieki – jaunieši, kuri vasaru izmanto savu darba iemaņu 

veidošanai. 

Uzņēmums turpina attīstīties, un jau ir pabeidzis otra LEADER projekta īstenošanu, kura ietvaros 

2021.gada sezonā Alūksnes Pilssalā tiks atklāta Elektrisko atpūtas laivu noma, lai paplašinātu atpūtas 

iespējas Alūksnes ezerā. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Laikmetīgas atpūtas vietas izveidošana ceļotājiem Krāslavas novadā 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Pazust Latgalē” 

VIETA: Skaistas pagasts, Krāslavas novads  

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 88347.00 EUR kopējās izmaksas; 48870.17 EUR ELFLA publiskais 

finansējums. 

PROJEKTA MĒRĶIS: izveidot jaunu tūrisma vietu Latgalē, kas sastāv no trim 

ziemeļvalstu/skandināvu arhitektūras stilā būvētām viesu izmitināšanas mājām. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros radīta “sajūtu tūrisma” vieta, kur 

iespējama netraucēta atpūta ziemeļnieciska tipa namiņos.  

Teritorijā pieejama lauku melnā pirts, laivas, supi, grila piederumi piknikam, kopējā atpūtas telpa, kā arī 

piemājas dārzu labumi. Uzņēmums saviem viesiem dod iespēju piedalīties vietējo iedzīvotāju ikdienā, 

piemēram, lasot ogas. Šeit tiek rīkotas vakariņu gatavošanas meistarklases, popup pikniki, pārgājieni, 

izbraucieni ar velo uz vietējām pilsētām un ciemiem un citi. 

Pazust Latgalē atziņa: “Vienkārši būt. Saskaņā ar dabu un dienas ritmiem. Kopā ar savējiem. Pazust 

no tā, kas ir pārlieku daudz. Tikai tā, lai pietiek un ir labi. Meklēt skaisto katrā zāles stiebrā un pļavās. 

Aptvert, cik daudz ir dots. Smaidīt un vērties saulrietā. Pateikties. Būt. Nesteidzoties.” 

Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju “Gada balva 2020” laureāts.  

Ieskaties  - https://www.facebook.com/pazustlatgalekraslava   

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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Talsu Rajona partnerība 

 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Tūrisma un atpūtas vietas "Dunduriņi" izveidošana 

ĪSTENOTĀJS: SIA "Dunduriņi" 

VIETA: "Dunduriņi" Ārlavas pagasts, Talsu novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49790,50 EUR, ELFLA publiskais 

finansējums: 34853,35 EUR   

PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot ilgtspējīgu tūrisma uzņēmumu, nodrošinot kvalitatīvu tūrisma 

pakalpojumu sniegšanu visu gadu un nodrošināt divas darba vietas. Izveidot labiekārtotu, 

drošu vissezonas kempinga vietu Ārlavas pagasta Sasmakas ezera krastā ar plašu  pieejamo 

aktivitāšu klāstu. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: SIA "Dunduriņi" atrodas Sasmakas ezera 

krastā,  klusā  un gleznainā vietā 11 km attālumā no Talsiem, 20 km attālumā no jūras (Rojas) 

un 140 km attālumā no Rīgas. Projekta rezultātā atpūtas vietā "Dunduriņi" ir izveidota 

paaugstināta servisa līmeņa kempings.  

Projektā iegūtais:  

1) ar elektrības pieslēgumu, ūdens uzpildīšanas iespējām un kanalizācijas iztukšošanas 

iespēju aprīkotas 3 treilera vietas;  

2) labiekārtotas telts vietas līdz 10 teltīm ar servisa centru, kurā būtu iespējams izmantot 

labierīcības, dušas, uzpildīt ūdeni, pagatavot ēdienu, uzglabāt produktus un izmazgāt veļu;  

3) divas labiekārtotas, romantiskas vissezonas kempinga mājiņas ar sanitāro mezglu un 

virtuves stūrīti.  

4) Kempingā ir izveidotas divas darba vietas. 

“Dunduriņi” ir ģimenes izlolota ideja. Mamma Ieva Krūmiņa piedalījās TV projektā „Īstās latvju 
saimnieces” un „Dunduriņos” tika viesmīlīgi uzņemtas projekta dalībnieces. 
 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Mobilā veterinārā klīnika-laboratorija 

ĪSTENOTĀJS: z/s “Vetiņi” 

VIETA: Demenes pagasts, Daugavpils novads  

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 46910.17 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

32837.12 EUR.   

PROJEKTA MĒRĶIS: Mobilās veterinārās klīnikas-laboratorijas izveide, nodrošinot 

ekspresdiagnostikas un veterinārmedicīnas pakalpojumus dzīvnieku novietnēs uz vietas, kas nozīmē 
efektīvāku dzīvnieku ārstēšanu, laika un resursu ietaupījumu. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros tika izveidota mobila veterinārā vienība,  

kas nodrošina dzīvnieku veterināro aprūpi, manipulācijas un diagnostiku izbraukumā – dzīvnieku 

novietnēs uz vietas. Šāda sistēma ir inovatīva reģionā un maz izplatīta valstī. Mobilajā vienībā izvietota  

ātrās diagnostikas aparatūra, kas ļauj dažu minūšu laikā veikt izmeklējumus un noteikt sākotnējās 

diagnozes, kas nodrošina efektīgu ārstēšanu, laika, resursu ietaupījumu un dzīvnieku veselības un 

dzīvības saglabāšanu. Iegādātais aprīkojums paredz arī ievadīt medikamentus no attāluma ar injekciju 

šautriņu projektoru, kas ļauj veikt nepieradinātu un audzējamo savvaļas dzīvnieku ārstēšanu cilvēkam 

un dzīvniekam drošā veidā. 

Z/S “Vetiņi” pakalpojumu kvalitāte un iespējas, īstenojot šo projektu, ir augušas vairākkārtīgi, ko atzīst 

daudzi klienti . To vidū - gan lielo ganāmpulku īpašnieki, gan specifisko dzīvnieku sugu ganāmpulku 

saimnieki. Alpaku audzētavas “Alpaku Sala”  saimnieki atzīst, ka Z/S Vetiņi spēja veikt plašāku 

diagnostikas spektru uz vietas novietnē ir  bijusi ļoti noderīga un ietaupījusi laiku un resursus. ”Alpaku 

veselību ļoti ietekmē stress, tāpēc katra iespēja veikt nepieciešamos izmeklējumus vai profilaktiskās 

apskates alpaku dzīvesvietā un arī saņemt sākotnējos diagnosticējošos rezultātus nekavējoties, ir 

nenovērtējams ieguvums dzīvnieku saimniekiem. Veterinārās apkalpošanas līmenis ar šādu 

aprīkojumu un, protams, arī zinoša speciālista darbs, ir krietni augstāks nekā vidusmēra veterinārās 

prakses piedāvājums”.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Iekārtu iegāde mājražojumu sērijas "Dreiling" uzsākšanai 

ĪSTENOTĀJS: Daiga Zaiceva 

VIETA: Ulbroka, Stopiņu novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 16 160.93 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

11312.64 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: izveidot mūsdienīgu un ministru kabineta noteikumiem atbilstošu sukāžu un 

vīna mājražošanu. Sublimētas Latvijas ogas, augļi, dārzeņi un sēnes. Produkcijas gatavošanā izmanto 

tikai Latvijā audzētas izejvielas.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Ko darīt, kad darbs vairs nerada prieku? Seko savai 

sirdsbalsij kā to izdarīja Daiga un Ivars radot uzņēmumu “Dreiling”! Projekts ļāvis piepildīt sapni, ļaujot 

izveidot mūsdienīgu sukāžu un vīna mājražošanu.  

“Pagājis jau apaļš gads kopš uzdrīkstējāmies un noticējām sev! Tā radās Dreiling un mūsu produkti. 

Esam lepni par padarīto un ieguldīto. Esam lepni par katru mūsu pircēju, kuri novērtē Dreiling 

gardumus. Esam auguši un attīstījušies un turpinam paplašināt produkcijas klāstu un ražošanas 

apjomu. Katrs produkts ir izlolots un izaudzēts tepat mūsu valstī Latvijā, par ko ir milzīgs gandarījums. 

Dreiling flagmaņi esam mēs Daiga un Ivars, bet kas gan mēs būtu bez savas ģimenes, kuri ir mūsu 

lielākais atbalsts un darba rokas!” 

 

Gardie un veselīgie kraukšķi tiek gatavoti, izmantojot sublimācijas tehnoloģiju - augļi un dārzeņi tiek 

žāvēti sasaldējot, no augļiem un dārzeņiem tiek izvilkts viss ūdens ar aukstumu un vakuumu, un 

gandrīz pilnībā tiek saglabāta produkta uzturvērtība, zaudējot tikai 2-4%. 

Projekta ietvaros iegātāta šokolādes kausējamā iekārta, dehidrators, vīna fermentācijas trauki, 

saldētava, ledusskapis, sublimācijas iekārta, ābolu mizotājs un griezējs. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: "Jāšanas sporta centra izveidošana biedrībā "Ūsiņš", otrā kārta 

ĪSTENOTĀJS: BDR “ŪSIŅŠ” 

VIETA: “Caunīši”, Ābeļu pag., Jēkabpils novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 73 600.00 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

51520.00 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir uzbūvēt Jāšanas sporta manēžu 990km2 platībā, lai 

nodrošinātu jāšanas sporta treniņu kvalitāti, sacensību rīkošanu neierobežos laikapstākļu sezonalitātē, 

organizēt zirgu vērtēšanu, demonstrēšanu, jaunzirgu skates. Projekta rezultātā attīstīsies Jāšanas 

sporta aktivitātes , kas dos būtisku ieguldījumu visā partnerības teritorijā. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta laikā tika uzbūvēta jāšanas sporta manēža, kura 

aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu un elektrību. Manēžas laukuma pamatam savesta smilts, kas 

sablietēta un ikdienā tiek uzturēta ar speciālu līdzinātāju, nodrošinot kvalitatīvu jāšanai paredzēto 

smilšu pamatu. Manēžā ievilkts arī ūdensvads, kas paredzēts smilts laistīšanai pēc nepieciešamības.  

Biedrības “Ūsiņš” sportisti un arī apkārtējo zirgu staļļu sportisti manēžu lieto jau trešo sezonu un ir ļoti 

apmierināti ar darbību - manēža pilnībā pilda savu funkciju un ir noslogota līdz astoņām stundām 

dienā. Šeit sportisti kvalitatīvi sagatavojās sacensībām, gūst labus rezultātus un ir spējīgi konkurēt ar 

labākajiem Latvijas jātniekiem. Sportistiem ir piesaistīta sertificēta trenere Linda Josta divās sporta 

disciplīnās – konkūrā un iejādē. Šobrīd treniņi notiek visu gadu, neatkarīgi no laika apstākļiem. Manēžā 

tiek rīkoti arī citi pasākumi, piemēram, apmācības, semināri, zirgu vērtēšana.  

Realizētais projekts papildina biedrībā paveikto, kas būtiski attīsta bērnu ķermeni un garīgo pasauli. Šis 

projekts ir patiess lepnums!  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Dabas mājas izveide Zirgu salā 

ĪSTENOTĀJS: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 

VIETA: Liepāja 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Kopējās izmaksas: 300 000 eiro, EJZF publiskais finansējums: 270 000 

eiro. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Lai veicinātu Liepājas ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības 

apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu, izveidot Dabas māju un nodrošināt 

nepieciešamo infrastruktūru Liepājas Zinātnes un inovāciju centram (ZIIC).  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros uzbūvēta Dabas māja, kas daļēji 

atrodas uz Liepājas ezera. Ap to izveidota labiekārtota teritorija un radīta pamatinfrastruktūra, kurā 

vienuviet iedzīvināti Liepājas ezera un Baltijas jūras dabas izziņas un izpētes materiāli, kā pieejama 

informācija par zvejas kultūras mantojuma saglabāšnu. 

Labiekārtojums ir ērts dabas vērošanai un visdažādākajiem pasākumiem plašai sabiedrībai. Uz laipas 

virs ezera izveidota terase apmeklētāju sēdvietām. Dabas mājā ir divas izstāžu zāles un telpas diviem 

birojiem, kuras savieno gaitenis. Dabas mājā ir labierīcības un neliela noliktava. Ēkā darbojas ZIIC, 

tāpat tur tiek rīkotas dažādām vecuma grupām paredzētas praktiskas apmācības, meistarklases un 

projekti vides izglītībā. Dabas māja iespējams apskatīt interaktīvu vides zinātņu ekspozīciju un 

darboties atvērtā laboratorijā, kurā ikviens interesents var pētīt dabas procesus un iepazīt vides zinātni 

ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Tāpat izveidota arī koprades telpa, kas papildina esošo pamata 

ekspozīciju ar  mūsdienīgiem eksponātiem un aprīkojumu. 

Liepājas Dabas mājā ir sākusies trīs gadu ilga projekta  “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” 

realizācija ar kura palīdzību ZIIC veidos jaunas interešu izglītības programmas un papildinās esošo 

ekspozīciju. Nākotnē iespējams Dabas māju paplašināt - esošais apjoms ir veidots tā, lai austrumu 

pusē varētu pievienot piebūvi, ko ar esošo daļu savienotu stiklota pāreja. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS:  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Autosporta attīstības veicināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem 

Smiltenes novadā 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Tehniskais sporta klubs “Smiltene”   

VIETA: Smiltenes pagasts 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 49999.95 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

34999.96 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt un veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta aktivitātes un interešu 

klubu izveidošanu biedrības "Abulas lauku partnerība" darbības teritorijā.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros biedrība iegādājās desmit kartingus – 

septiņus pieaugušajiem, divus bērniem/jauniešiem un vienu divvietīgo. Ar divvietīgo īres kartingu būs 

iespēja izvizināt cilvēkus ar invaliditāti, kuriem pašiem nav iespējams braukt ar kartingu un izjust 

brauciena sajūtas trasē. Papildus projektā tika iegādāti arī divi jūras konteineri un ķiveres braukšanas 

drošības nodrošināšanai. 

Biedrība kopš tās dibināšanas 1997. gadā nodarbojas ar autosporta sacensību organizēšanu, 

autokrosa un kartingu trašu uzturēšanu un pilnveidošanu, plašu iedzīvotāju masu iesaistīšanu 

regulārās tehnisko sporta veidu nodarbībās, piedalīšanos Latvijas un starptautiskajos tehniskajos 

sporta veidu sacensībās. Biedrība apsaimnieko un pilnveido Sporta kompleksa "Teperis" ietilpstošās 

kartingu un autokrosa trases. Kartingu trase tika atjaunota arī piesaistot ELFLA fonda finansējumu.  

Arī iepriekšējā gada vasarā, neskatoties uz sarežģīto situāciju, kartingu noma darbojās un bija ļoti 

pieprasīta.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma izveide Raiskumā   
                                                                                                                                                                                                                       
ĪSTENOTĀJS: SIA “Apaļkalns” 

VIETA: "Ezeramalas tīrumi", Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 18196.20 EUR, publiskais finansējums: 11827.53 
EUR ( ELFLA). 
 
PROJEKTA MĒRĶIS: Suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma izveide Raiskumā, kempingā 

“Apaļkalns”, radot jaunu tūrisma plūsmu veicinošu rīku un dodot vietējiem iedzīvotājiem iespēju, ar 

savu suni, apgūt jaunas prasmes, sportiski pavadīt brīvo laiku, veicinot mājdzīvnieku labturību. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Kempingā “Apaļkalns”, izveidojot suņu pastaigu, adžiliti 
treniņu laukuma infrastruktūru, radīta pievilcīga vide kempinga apmeklētājiem – suņu saimniekiem. 
Projektā iegādāti specializētie šķēršļi, adžiliti treniņiem un labiekārtota laukuma teritorija, atbilstoši suņu 
treniņu prasībām. Radot jaunu, tūrisma plūsmu veicinošu rīku, rasta iespēja piesaistīt jaunus 
apmeklētājus kempingam.  
 
Suņu treniņu laukums iekārtots atbilstoši kinologu norādītām prasībām, radīta jauna infrastruktūra, kuru 
iespējams izmantot kempinga viesiem un ir radušās iespējas jaunam suņu apmācības pakalpojumam, 
sadarbībā ar “Suņu skolām”. Realizētais projekts veic arī sociālu funkciju, ļaujot vietējiem suņu 
saimniekiem izmantot specializēto laukumu, satikties un kopā aktīvi atpūsties.  
 
Pašvaldība šī projekta īstenošanai iznomā  nekustamo īpašumu “Ezermalas tīrumi”. Projektu bija 
iespējams realizēt, jo kempings “Apaļkalns” aktīvi attīsta jaunus pakalpojumus. LEADER programmā 
jau iepriekš realizēti projekti, attīstot infrastruktūru ģimenēm ar bērniem, izveidojot bērnu spēļu laukumu 
un minigolfa spēles parku. 
 
PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS     
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un 

pontonu tiltu 

ĪSTENOTĀJS: Viļakas novada pašvaldība 

VIETA: Viļaka, Viļakas ezers 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: Projekta kopējās izmaksas 71 297,21  EUR, uz projektu attiecināmās 

izmaksas 30 000 EUR, ELFLA publiskais finansējums 27 000 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot grants taku 300m garumā, ņemot vērā ezera krasmalas pārpurvojušos 

daļu, 60m koka laipa uz pontoniem ūdens zonā un 144m gara pontonu laipa, kas savieno krasmalu ar 

Viļakas ezera salu. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Pirmo reizi trīssimt gados, interesentiem ir iespēja ne 

tikai aizpeldēt uz Viļakas ezera salu, bet arī doties pastaigā pāri jaunajam tiltiņam. Projekta ietvaros 

pērnā gada oktobrī Viļakā tika atklāta jaunā pastaigu taka, kura sastāv no trīs posmiem: grants taka 

300m garumā, 60m koka laipa uz pontoniem ūdens zonā, ņemot vērā ezera krastmalas pārpurvojušos 

daļuun 144m gara pontonu laipa, kas savieno krastmalu ar Viļakas ezera salu. 

Uz Viļakas ezera salas atrodas fragmenti no Marienhauzenas pils, kura celta 1509. gadā sabrukušā 
cietokšņa vietā. Kā min firmas SIA „Pontoni.lv” valdes loceklis Mārtiņš Ošs, tad „Pontonu tilts Viļakā, 
varētu būt garākais ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā!” 

Kopumā divu projektu ietvaros, Ziemeļlatgales iedzīvotāji var izbaudīt jaunu taku nepilna kilometra 
garumā, jo pontona tilts savieno ezera krastmalas un salas takas.  

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: “Tēviņu” mājas vīna darītavas attīstība 

ĪSTENOTĀJS: SIA “Tēviņi” 

VIETA: “Tēviņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 77137.75 EUR, ELFLA, publiskais finansējums: 

44625.14 EUR.  

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt vīna ražošanas uzņēmējdarbību, veicot ēkas būvniecības darbus un 

iegādājoties pamatlīdzekļus. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta ietvaros uzbūvēta jauna ražošanas ēka, kurā 

izveidota ražošanas, augļu un ogu uzglabāšanas, pārstrādes telpas un plašāka tirdzniecības telpa 

produkcijas realizēšanai.  

Projekta laikā radīts arī jauns produkts "Aveņu vīna balzāms". Šāda veida produkts līdz šim nebija 

pieejams Latvijas tirgū. Līdzīgs produkts pieejams dažās vīna darītavās Itālijā. Gatavs "sausais aveņu 

vīns" tiek nogatavināts, pievienojot tam vairāk kā 24 dažādus savvaļas augus, kurus ievāc Zemītes 

pagastā Tēviņu īpašumā esošajās pļavās un mežā. Kad vīns ir nogatavojies, to saldina ar medu.  

Ražošanas vajadzībām iegādāti pamatlīdzekļi: hidrospiede, ebuliometrs, vitrīna veikalā, tvertnes 

fermentēšanai, dzesēšanas-sildīšanas iekārta, nopildīšanas iekārta, aizkorķētāji, dzirkstošo vīnu korķu 

"sēņu" veidotājs un stīpu savilcējs, rokas etiķešu līmējamā mašīna, destilēšanas iekārta, saldētava  un 

dators ar datorprogrammām. 

"Tēviņu" vīna darītavā  tiek gatavoti aveņu, ābolu, ērkšķogu, melleņu, zemeņu, brūkleņu, pīlādžu, 

upeņu, jāņogu, plūskoka, korinšu, aroniju, pieneņu vīni. Vīni tiek gatavoti no pašu dārzā un savvaļā 

ievāktiem augļiem un ogām. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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PROJEKTA NOSAUKUMS: Teritorijas labiekārtošana un jaunas programmas izstrāde skolu tūrisma 

attīstībai  

ĪSTENOTĀJS: SIA “Eventful” 

VIETA: Riekstu mežs, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 10 797.80 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

7 018.57 EUR. 

PROJEKTA MĒRĶIS: Attīstīt tūrisma piedāvājumu skolām Ķekavas novadā, labiekārtojot divas bāzes 

vietas meža teritorijā jau esošajiem skolu tūrisma produktiem - ekskursiju programmām, kā arī 

izveidojot vienu jaunu produktu - ekskursiju programmu "Sprīdīša kvests". 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Realizējot projektu, ir izveidotas divas jaunas bāzes 

vietas Ķekavas novada Riekstu mežā. Katrā no tām ir uzbūvētas lielas lietus nojumes, tualete un 

ugunskura vieta. Šeit iespējams darboties ar skolēnu grupām jau iepriekš piedāvāto skolēnu ekskursiju 

programmu ietvaros. Projekta laikā izstrādāta arī jauna ekskursiju programma “Sprīdīša kvests”. Mežā 

tapuši arī dažādi elementi jaunai āra izlaušanās istabas (Escape room) tipa spēlei pēc Annas 

Brigaderes pasakas "Sprīdītis" motīviem. 

Projekta realizācija ļauj uzņēmumam dažādot savu piedāvājumu skolēnu ekskursiju programmām, 

kurās tagad varēs izmantot ne tikai uzņēmuma izveidotos spēļu laukumus, bet arī doties izzinošās un 

piedzīvojumu ekskursijās dabā. Šādas ekskursijas ne tikai ļaus iepazīt tuvāk dabu, bet arī stiprinās 

klases komandas garu. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



 

 

 

 

                                                     

   

 
 

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Graudaugu pārstrādes ceha izveide Rēzeknes novadā 

ĪSTENOTĀJS: Z/S “Liepkalns” 

VIETA: Kļasica, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās attiecināmās izmaksas: 45.000 EUR, ELFLA publiskais 

finansējums: 31.500 EUR.  

PROJEKTA MĒRĶIS: Izveidot jaunu graudaugu pārstrādes cehu, piedāvājot tirgū patiesi kvalitatīvu, 

bioloģiski tīru produkciju. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta realizācija ļāvusi bioloģiskajai zemnieku 

saimniecībai “Liepkalns” uzsākt pārtikas produktu ražošanu, tādējādi dodot iespēju daļu pašu 

izaudzētas produkcijas pārstrādāt jau gatavos produktos. Projekta ietvaros tika iegādāts modulis, 

graudu lobīšanas iekārta, dzirnavas, fasēšanas iekārta.  

Zemnieku saimniecības “Liepklans” bioloģiski sertificētie produkti ir zaļie griķi, diedzētie griķi, šķeltie 

zirņi, jauninājums - griķu un zirņu makaroni, zaļo griķu un zirņu milti, pilngraudu kviešu un rudzu milti, 

kā arī griķu sēnalu spilveni. 

Mūsdienās dzirnakmeņi graudu malšanai tiek izmantoti ļoti reti. Savukārt Z/S “Liepkalns” akmens 

dzirnavas ļauj iegūt unikālus miltu malumus ar lielāku uzturvērtību, jo tādā veidā maltajos miltos grauda 

sastāvdaļas saglabājas atbilstoši dabiskajām proporcijām, tā kā ar akmeņiem malšana notiek lēnām un 

dīglis netiek pakļauts pārāk augstai temperatūrai, kurā noārdās vitamīni. 

Ražojot graudaugu produktus, saimniecība ievēro principu izmantot tikai vietējas bioloģiski sertificētas 

izejvielas, lai ražošanas procesā maksimāli tiek saglabātas izejvielu uzturvielas un palielināts uzturvielu 

daudzums. Saimniecība termiski neapstrādā griķus lobīšanas procesa laikā, tādēļ zaļie griķi saglabā 

daudz vairāk vitamīnu un uzturvielu. 

Saimniecība piedāvā ne tikai BIO produktus, bet arī tūrisma pakalpojumus: BIO produktu prezentāciju 

un pieredzes stāstu, ekskursijas, kulinārās darbnīcas un degustācijas. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS 
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PROJEKTA NOSAUKUMS: “Porcelāna darbnīcas izveide Preiļos” 

ĪSTENOTĀJS: Sintija Bērziņa 

VIETA: Preiļi 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 52460,76 EUR, ELFLA publiskais finansējums: 

36722,53 EUR.   

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt un popularizēt porcelāna produktu ražošanu 

Preiļos, organizējot un vadot meistarklases, iepazīstināt visus interesentus ar porcelāna pārvērtībām, 

radīt jaunu pievienoto vērtību Latgalei, piesaistīt tūristus un stiprināt vietējo ekonomiku. Projekta 

konkrētais mērķis ir uzbūvēt porcelāna darbnīcu un iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu 

kvalitatīvi turpināt porcelāna produktu ražošanu un  tirdzniecību. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta rezultātā tika veikta porcelāna darbnīcas 

būvniecība. Pirmajā stāvā atrodas porcelāna darbnīca un ceplis, kur apdedzina produktus. Šeit notiek 

arī meistarklases un individuālas nodarbības interesentiem. Otrajā stāvā klienti var apskatīt un 

iegādāties gatavos porcelāna traukus un citus produktus.  

Papildus būvniecības darbiem projekta ietvaros tika iegādāta galda virpa, kas ir nepieciešama, lai 

varētu nodrošināt ērtu un precīzu trauku apgleznošanu, virpas centrēšanas rievas ļauj veikt perfektu 

nolīdzināšanu un ar to precīzu darbu.  

Iegādātā keramikas apdedzināšanas krāsns ir ļoti pateicīga jo tajā var apdedzināt traukus nelielā 

apjomā. Krāsns maksimālā temperatūra sasniedz 1320 grādus un tajā iespējams apdedzināt 

keramikas materiālus kā porcelāns, māls un akmens masa, sasniedzot nepieciešamo materiāla 

blīvumu, padarot to ūdens necaurlaidīgu un funkcionālu.   

Sintija ir atradums Preiļu novadam un arī visai Latvijai. Sintija 2020.gadā Latgales reģionā  ieguva 

balvu kā “Gada amatnieks”. 

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS  

 

32



 

                                                     

  

 

PROJEKTA NOSAUKUMS: Kafejnīcas izveide 

ĪSTENOTĀJS: SIA “ENERGOLUX servise” 

VIETA: Salacgrīva - Salacgrīvas promenāde 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas:49755,26 EUR, ELFLA  publiskais finansējums: 

34828,68 EUR.   

PROJEKTA MĒRĶIS:  Izveidot Salacgrīvā kvalitatīvu kafejnīcu un tās pakalpojumus, tā radot jaunas 

vērtības vietējā teritorijā.  

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Projekta rezultātā pašā Salacgrīvas sirdī, kur Salaca 

ieplūst jūrā, izveidota jauna, ar īpašu dizainu veidota kafejnīca “ab initio”. Vārds “ab initio” ir latīņu 

valodas sakāmvārds, kuru tulko kā “no sākuma, no sākuma”.  

Kafejnīca piedāvā īpaši gardas itāļu picas, kuras var baudīt ar skatu uz rāmi plūstošo Salacu. Katrs 

klients šeit ir īpašs, tos sagaida īpašniece Ilze ar savu burvīgo smaidu un neaprakstāmo enerģiju, kā arī 

pats itāļu picas meistars Ivo. Viņš picas cepšanas māku apguvis uz Itālijā, arī krāsns atceļojusi no šīs 

valsts. Pica un cepeškrāsns ir kas vairāk kā cimdiņš ar rociņu vai vāciņš ar podiņu. Patiesi izcilu picu 

bez izcilas picas krāsns izcept nav iespējams.  

2022. gadā kafejnīcas apgrozījumam vajadzētu būt ap 65 tūkstošiem un radītām četrām jaunām darba 

vietām. Ilze labprāt vasarā dod darbu jauniešiem.   

Šis kafejnīcas īpašniecei ir bijis īsts pārbaudījuma laiks, jo atvēršana bija paredzēta 2020. gada martā, 

diemžēl valstī noteiktie ierobežojumi mainīja plānus. Saimnieces izdoma un neizsīkstošā enerģija neļāva 

nolaist rokas un vasara pierādīja, ka šī salacgrīviešiem un viesiem ir ļoti iecienīta vieta un gatavotie 

ēdieni neliek vilties. Šī ir īpaši iecienīta vieta, vienmēr cilvēku pilna – tur veidojas rindas, pasūtījumi 

tiek pieņemti nedēļām uz priekšu, rezervējot galdiņus uz saulrieta laiku.  

POJEKTA FOTOGRĀFIJAS  
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