Liepājas rajona partnerības un Dienvidkurzemes Reģionālās
Lauksaimniecības pārvaldes atbalstītie uzņēmējdarbības projekti uz
2016.gada 1.oktobri.
1.aktivitāte:
“Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”
1. IK Mārtiņa Mēbeļu Darbnīca”
projekts Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000030
“Jaunas iekārtas iegāde IK “Mārtiņa Mēbeļu Darbnīca” attīstībai”.
Publiskais finansējums 11 583,55 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads, Medzes pagasts
IK "Mārtiņa Mēbeļu Darbnīca" ir dibināta 2012.gada 10.oktobrī. Uzņēmuma
pamatnodarbošanās ir individuālu mēbeļu izgatavošana pēc pasūtījuma. Kā galvenos mēbeļu
produkcijas veidus, ko izgatavo uzņēmums, var minēt: virtuves iekārtas, vannas istabas
iekārtas, gultas, skapjus un plauktus, kā arī, durvis un trepes. Projekta ietvaros IK "Mārtiņa
Mēbeļu Darbnīca" iegādāsies modernu un inovatīvu iekārtu mēbeļu maliņu aplīmēšanai un
apstrādei. Uzņēmuma īpašumā esošā iekārta ir universāla iekārta mazam apjomam un
nestandartu formām. Jaunā iekārta būtiski mainīs ražošanas procesu, palielinot ražību un
apgrozījumu. Palielinoties apstrādāto pasūtījumu skaitam, uzņēmums varēs nodrošināt
vismaz 1 jaunu darba vietu VRG teritorijā.

2. Ilze Rožlapa,
projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000022
“Arborista pakalpojumi Ilzes Rožlapas jaunizveidotajā uzņēmumā”.
Publiskais finansējums 6315,39 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Grobiņas novads
Ilze Rožlapa vēlas attīstīt savu ideju par uzņēmējdarbību. Ilze ir ieguvusi kokkopja (arborista)
profesionālo kvalifikācijas apliecību. Kokkopis - arborists ir cilvēks, kurš veic uzdevumus, kas
saistīti ar publisko un individuālo apstādījumu koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu
veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu, kā arī, likvidē vēja un citu faktoru nodarītos postījumus
un novāc bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus.
Projekta ietvaros tiks iegādāts aprīkojums kvalitatīva arborista pakalpojumu sniegšanai.
Projekta ietvaros Ilze Rožlapa iegādāsies aprīkojumu (ķiveri, sedlus, virves, pretiezāģēšanas
zābakus, dzelzs leniardu u.c.) un motortehniku (četru veidu motorzāģus, divus krūmgriežus un
dzīvžogu šķēres). Motortehnika nodrošinās pakalpojuma kvalitatīvu un ātru sniegšanu.
Ar katru gadu palielinoties sniegto pakalpojumu skaitam, uzņēmums varēs nodrošināt vismaz
1 jaunu darba vietu VRG teritorijā.

3. SIA “SVIRES-K”
projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000015

“Piecu lauku tūrisma māju būvniecība un kempinga “Svīres” izveidošana Papē”
Publiskais finansējums 29 890,00 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Rucavas novads, Papes ciems

SIA "Svires-K" izveidots konkrētam mērķim - lauku tūrisma pakalpojuma sniegšana nekustamā
īpašumā "Svīrītes", Pape, Rucavas pag., Rucavas nov. Sadarbībā ar arhitektu biroju SIA "T3",
SIA "Svires-K" ir izstrādājusi nomātā zemes gabala (9465 m2) attīstības vīziju, atbilstoši
pieļautajam teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. Realizējot šo projektu, tiks
izveidots kempings "Svīres", kas tūristiem piedāvās labiekārtotā teritorijā sekojošus
pakalpojumus: viesu izmitināšana lauku tūrisma mājiņās (katrā 6 guļvietas), stāvvietas
treileriem un automašīnām, kā arī telšu vietas. Kempings "Svīres" savu darbību uzsāks ar
15.05.2017, kas ir aktīvās tūrisma sezonas sākums. Kempinga apmeklētājiem tiks nodrošināts
arī papildus aprīkojums - gultasveļa, āra grilli ar piederumiem, malka, ogles un čiekuri
kūpināšanai. SIA "Svires-K" kempinga projekts nodrošinās 2 jaunas darba vietas: 1 pilna laika
darba vietu un 1 sezonas darba vietu.
4.
SIA “Oriģināls”
projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000008
“Mēbeļu restaurēšanas un izgatavošanas darbnīca”
Projekta publiskais finansējums 30 865,44 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Aizputes pilsēta
SIA Oriģināls - īpašnieks mācījies Rīgas Amatniecības vidusskolas Stila mēbeļu izgatavošanas
un restaurācijas nodaļā, strādājis vienā no Rīgas vadošajiem mēbeļu ražošanas uzņēmumiem
- Ansona mēbeļu fabrika, kur ieguvis labu darba pieredzi. Paralēli mājas apstākļos un vēl
joprojām tiek restaurētas mēbeles. Izvērtējot pasūtījuma un pieprasījuma apjoma
pieaugumu, tika pieņemts lēmums dibināt uzņēmumu savā dzimtajā pilsētā Aizputē.
Projekta realizācijas rezultātā tiks iegādāti sekojoši agregāti un instrumenti: 1) Vakumprese viena no svarīgākām iekārtām mēbeļu restaurācijā jo ar tās palīdzību atjauno finierētās
virsmas un detaļas; 2) Formātzāģis - tiek veikta svarīgākā un precīzākā detaļu sagatavošana
un izveide; 3) Stacionārā frēze - nepieciešama dažādu detaļu profilu pielāgošanai, tapu
savienojumu frēzēšanai un citu ar frēzēšanu saistītu darbu izpildei; 4) Gaisa augstspiediena
kompresors un, 5) Lakas un krāsas uzklāšanas pistoles – kvalitatīvai apdares veikšanai.
Uzņēmums atjaunos arī simtgadīgo ēku.
Projekta ietvaros tiks iegādāts aprīkojums un iekārtas mēbeļu un ēku detaļu restaurēšanai un
ražošanai un darbnīcas telpu remonts.
5.
Laura Lipska
projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000010
“Kafejnīcas, tūrisma inventāra nomas un informācijas punkta izveide Bernātos”
Projekta publiskais finansējums 59084,49 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Bernāti

Projekta ietvaros zemes gabalam "Mazie Alpi" plānots izbūvēt nepieciešamās
inženierkomunikācijas (elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija), uzbūvēt 2-stāvu ēku ar kopējo
platību 150 m2, kā arī labiekārtot teritoriju, izveidojot a/m stāvlaukumu un bērnu rotaļu
laukumu. Ēkas 1.stāvā paredzēts ierīkot kafejnīcu ar nepieciešamajām palīgtelpām (virtuves
telpa, darbinieku ģērbtuve ar dušu, tualetes telpu, apkures katla un noliktavas telpu). 1.stāvā
tiks izveidots arī tūrisma informācijas stends un aktīvā tūrisma inventāra nomas punkts. Ēkas
2.stāvā (mansarda stāvs) paredzēts ierīkot atpūtas un svinību zāli līdz 30 personām. Vasaras
sezonā, teritorijā darbosies vasaras kafejnīca. Sākot ar 2017.gada augustu darbību uzsāks
kafejnīca, tūrisma inventāra nomas un informācijas punkts Bernātos. Lai arī kafejnīcas
ieņēmumiem būs izteikta sezonalitāte, tā darbosies visu sezonu. Realizējot projektu, tiks
sniegti sekojoši pakalpojumi: ēdināšanas pakalpojumi, viesību zāles noma, aktīvās atpūtas
inventāra noma.
6. SIA Bernātu Dzintariņš projekta
Nr. 16-02-AL13-A019.2101-000020
“"Bernātu Dzintariņa atdzimšana"”
Projekta publiskais finansējums 59084,49 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Nīcas novads, Bernāti
Jaunais SIA "Bernātu Dzintariņš"(dibināts 2016.g.maijā), plāno attīstīt uzņēmējdarbību
Bernātos. 25 gadu s jaunajai SIA vadītājai ir augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ideja atjaunot
Dzintariņa darbību ir analizēta un pētīta jau studiju darbos. SIA "Bernātu Dzintariņš" īstermiņa
mērķis ir radīt infrastruktūru uzņēmējdarbības uzsākšanai sabiedriskās ēdināšanas un
mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai. Ilgtermiņa mērķis - pilnveidojot un attīstot
pakalpojumus, kļūt par Latvijas mērogā atpazīstamu kvalitatīva sabiedriskās ēdināšanas,
atpūtas un tūrisma pakalpojumu kompleksa sniedzēju. Uzņēmuma vadītāja ir Laura Otaņķe.
Šī projekta ietvaros tiks radītas 2 jaunas pilna laika darbavietas un 2 nepilna laika sezonas
darbavietas. Bernāti ir novadā populārākā pieeja jūrai visos gadalaikos vietējiem, Liepājas,
Latvijas, Lietuvas atpūtniekiem – pludmale, jūra, sēņošana, ogošana; ziemas prieki; veselīgs
dzīvesveids - nūjošana, skriešana, pastaigas. “Dzintariņā” pēc projekta īstenošanas būs
sakārtota infrastruktūra ēdināšanas nodrošināšanai tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem.
"Dzintariņā" būs arī apmeklētāju tualete (universālā dizaina, piemērota ratiņkrēsliem; ar
zīdaiņu pārtinamo galdu). SIA sadarbosies ar TIC, izplatīs tūrisma informāciju, tirgos suvenīrus,
t.sk. vietējo amatnieku darinātus.

2.aktivitāte:
“Vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana”
1.
Biedrība “Kurzemes vietējie produkti”
projekta Nr. 16-02-AL13-A019.2102-000002
“Vietējo produktu realizācijas, degustācijas un prezentācijas telpu izveide Kalvenes pagastā”
Publiskais finansējums 18 126,85 EUR
Projekta īstenošanas vieta: Aizputes novads, Kalvenes pagasts

Biedrību "Kurzemes vietējie produkti" ir dibinājušas 4 privātpersonas, kuru
pamatnodarbošanās ir dažāda veida un jomu pārtikas produktu ražošana. 2016. gada sākumā
biedrībai ir pievienojušies 3 uzņēmumi un 3 fiziskas personas- SIA "Aizputes vīna darītava", SIA
"EVI&JO", SIA "MAA.studija". Visi biedrības biedri ir saistīti ar pārtikas ražošanu un vīnkopību.
Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt daudzfunkcionālu koka ēku produktu tirdzniecībai,
prezentācijai un degustācijai. Ēkas platība ir paredzēta līdz 60m2 un tās celtniecībai ir
paredzēts izmantot dabai draudzīgus materiālus - koku, ķieģeļus, keramiskās flīzes un ekovati.
Ēkā atrodas apvienota degustācijas un tirdzniecības telpa, neliela virtuve un sanmezgls. Visā
ēkā ir paredzēta pieeja arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tādam nolūkam ir izveidots
attiecīgi aprīkots sanmezgls.
Projekta mērķis izbūvēt multifunkcionālu ēku, kurā izvietota vietējo produktu tirdzniecības,
prezentācijas un degustācijas vieta Kalvenē.

