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ĪSTENOTO PROJEKTU STATISTIKA

No ELFLA

Kopā uz šo brīdi īstenoti 22 uzņēmēju projekti (28% no kopskaita) 

ar kopējo piesaistīto ES finansējumu: 62 053,10 EUR (12%)

No EZF

Kopā uz šo brīdi īstenoti 3 uzņēmēju projekti (15% no kopskaita) 

ar kopējo piesaistīto ES finansējumu: 5 203,87 EUR (2%)



AKTIVITĀTES IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBAS 
UZLABOŠANĀ UN PAKALPOJUMU 

DAŽĀDOŠANĀ

Īstenoti 6 projekti,

2 no tiem sociālās uzņēmējdarbības



1. Andris Krūziņš
«Šujmašīnas un akumulatora skrūvgrieža iegāde 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai»



2. Anete Paškova
«Zobārstniecības kabineta izveide Ventspils 

novadā, Ugālē»



3. SIA «MK Grupa»
Amatniecības darbnīca «Sleņģi»



4. Zinta Eizenberga
«Vaska sveču liešanas komplekta iegāde»



5. Biedrība «Dundagas aprūpes nams – Stacija» 
«Dundagas aprūpes nams – Stacija telpu 

labiekārtošana, sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai»



6. Ventspils novada pašvaldība
«Ugāles pagasta sociālo pakalpojumu centra 

labiekārtošana un aprīkojuma iegāde»



MĀJRAŽOTĀJU PROJEKTI

Īstenoti 10 projekti,

vēl 4 projektos notiek aktīva darbība



Elma Zadiņa
«Sklandraušu cepšanas iekārtas modernizācija»



«DRT» I.Kibara IU
1. «Saldēšanas kameras iegāde»
2. «Siltumnīcas būvniecība un dziļurbuma izveide»



1.Z/S «Vairogi» «Daudzkorpusu bišu stropu iegāde
2.Elita Kuģeniece «Stropu iegāde dravas paplašināšanai»
3.Dagnija Grieze «Biškopības produktu ražošanas iekārtu 
un bišu stropu ražošanas attīstībai piemājas saimniecībā 
«Kļavas»



Z/S «Jaunlīdumi»
«Augļu dārza žoga ierīkošana Jaunlīdumos» 



ZS Kļavnieki
«Kazu aploka izveide Kļavniekos»



Juris Semjonovs
«Arkla, rotācijas zāles pļaujmašīnas, pļaujmašīnas 
- smalcinātāja, konveijera grābekļa iegāde Tārgales 

pagastā»



Ojārs Sālījums
«Lauksaimniecības tehnikas iegāde ilggadīgo 

stādījumu kopšanai»



TŪRISMA UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS 
AKTIVITĀTES

Uzņēmēji īstenojuši 5 projektus

Sabiedriskā sektorā 4 projekti:

• Jātnieku klubs «Demora» «Zirgu izjādes laukuma labiekārtošana» un «Zirgu 

transportēšanas piekabes iegāde»

• Triāla klubs «Karters» «Atpūtas un sporta trases ierīkošana»

• Biedrība «SK Krauķi» «Aprīkojuma iegāde amatieru autokrosa  trases «Krauķi» 

uzlabošana



SIA Kolkasrags
«Tūrisma stenda ierīkošana Kolkasragā»



IK Lauku sēta «Ūši» «Tradīcijām ir spēks. Ceļojums 
industriālās Kolkas vēsturē»

SIA «Ūši» «Dabai draudzīgu saimniekošanas principu 
attīstīšana tūrisma saimniecībā»

«Atpūtas vieta Kolkā pie Mazjūras»



SIA Daba Laba
«Loku šaušanas treniņu laukuma un treniņu 

materiāli tehniskās bāzes izveide»


