
1.Rīcība  Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana.  Pieejamais finansējums 296621.63 EUR

Projekta 

NR.
Iesniedzējs Projekta nosaukums Projekta mērķis / plānotās darbības

Apstiprināts  

publiskais 

finansējums 

EUR

Projekta 

īstenošanas 

vieta

2016/AL2

0/1/A019.

21.01/11

Pēteris Jansons
Bērnu savrupmāju ražotnes izveidošana 

un ražošanas uzsākšana

Projekta mērķis ir uzsākt jaunu uzņēmējdarbību inovatīvā jomā - bērnu 

savupmāju ražošanā un realizēšanā.  Plānots iegādāties kombinētu 

darbagaldu (ietver frēzi, ēveli,  cirkulāro zāģi, biezumēveli, tapotājs) , 

kokapstrādes skaidu, lentzāģis, slīpējamā mašīna, rokas instrumentu 

komplekts,   un veikt ražotnes būvniecību.

      34 976.20 
Katvaru pag., 

"Leiši"

2016/AL2

0/1/A019.

21.01/20

SIA Alderi
"Palešu ražošanas uzsākšana SIA 

"Alderi""

Uzsākt koka palešu ražošanu eksportam, izveidot kvalitatīvus darba 

vides apstākļus ražošanas un gatāvās produkcijas uzglabāšanas 

vajadzībām. Plānots  iegādāties Telts Angārs 60m2- 2 gab; Kompresors 1 

gab; Pneimātiskās naglu pistoles 3 gab; tiks izbūvēts Betonēts laukums 

m2 366.90 un Nojume kv/m 72.38. Radīta 1 jauna darba vieta.

      31 405.05 

Aloja, 

Bazniecas iela-

15

2016/AL2

0/1/A019.

21.01/1

SIA KROKS R
SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana

Uzlabot un nodrošināt Alojas novada, kā arī apkārtējo novadu 

iedzīvotājiem (Vidzemes reģionā) pakalpojumu pieejamību -mērniecības 

un arhitektūras jomās.   Tiks iegādāti jauni pamatlīdzekļi: Geomax 

Zenith35 TAG GNSS - Startus GPS uztvērēju komplekts 1 gab.

         4 952.35 
Aloja, Brīvības 

iela-16

Vidzemes lauku partnerība  "Brasla" apstiprināti I. kārtas  LEADER projekti  uz 21.12.2016.



2016/AL2

0/1/A019.

21.01/29

ZS Āvaidi
Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un 

aktīvās atpūtas cienītājiem

Radīt jaunu naktsmītņu un pirts pakalpojumu individuālajiem sporta un 

aktīvās atpūtas cienītājiem (šaušanas interesentiem, sacensību 

dalībniekiem, velotūristiem, ūdenstūristiem) un korporatīvajiem 

klientiem, uzbūvējot viesu namu ar pirti.

Plānota Viesu nama ar pirti būvniecība kv/m 60.00; tiks radītas 0,5 

jaunas darba vietas.

      34 443.82 
Straupe, 

"Āvaidi"

2016/AL2

0/1/A019.

21.01/2

SIA SALDO I. M.
SIA "SALDO I.M." materiāltehniskās bāzes 

uzlabošana

Nodrošināt un uzlabot Braslas teritorijas iedzīvotājiem esošā (t.i. 

ātrrakstīšana, kopēšana, skenēšana, ES un citu ārvalstu finansējuma 

projektu pieteikumu sagatavošanā) un jauna pakalpojuma pieejamību 

lauku reģionos - potenciālo projektu pieteicēju apmācības gan 

individuāli, gan grupās.

Tiks Iegādāti: Stacionārā datora komplekts Intel Core 1 gab; 

Multifunkcionāla iekārta(krāsaina) -Kopētājs Canon iR 2520 ar galdiņu 1 

gab; Lāzerprinteris 1 gab.  Tiks radīta 1 jauna darba vieta.

         4 048.80 
Aloja, Jūras 

iela 1a

2016/AL2

0/1/A019.

21.01/6

ZS Limbažu rajona 

Limbažu pagasta 

D.Rudzītes 

zemnieku 

saimniecība 

"URAKŠI"

Tūrisma pakalpojumu attīstīšana 

saimniecībā

Dažādot lauku tūrisma paklpojumus esošā lauku tūrisma uzņēmumā, 

attīstot jaunas, tai skaitā inovatīvas aktīvās atpūtas iespejas, palilināt 

brīvdienu māju kapacitāti un uzlabot teritorijas sakopšanas iespējas 

lauku tūrisma vajadzībām. Plānots iegādāties 2 SUP dēļus, glābšanas 

vestes, airu laivu, 3 velosipēdus, dārza traktoru, ledusskapi, mikroviļņu 

krāsni, plīts virsmu, tvaika nosūcēju, ūdens sildītāju, televizoru 

veļasmazgājamo mašinu. Būvēt brīvdienu māju 24,9 kv/m; atjaunot 

esošo brīvdienu māju 114kv/m.

      13 613.46 
Limbažu pag., 

"Urakši"



2016/AL2

0/1/A019.

21.01/16

Ieva Parramore
Mākslinieciskās metālapstrādes 

darbnīcas izveide

Attīstīt uzņēmējdarbību laukos izveidojot jaunu uzņemumu un attīstot 

tajā mākslinieciskās metālapstrādes un restaurēšanas kalēja darbnīcu un 

Nabes muižas kompleksa muzeja ēku, radot jaunus produktus un  

pakalpojumus  metālapstrādes jomā saglabājot un popularizējot 

viduslaiku vēsturisko mantojumu. Izveidot papildus darba vietu laukos, 

radīt ieņēmumus jaundibināmajam uzņēmumam, vienlaikus stiprinot 

vietējo ekonomiku.  Plānots Nabes muižas kompleksa dzirnavu pārbūve 

par darbnīcu un muzeju. Iegādāties  indukcijas karsēšanas iekārtu HX-

25A 

      34 993.25 

Limbažu pag., 

Nabes muižas 

komplekss, 


