Preiļu novada domes
MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU UN SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS VEICĒJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA
projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1
2016. gada 16.maijā plkst.16.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos
Projektu vērtēšanas sēdē piedalās:
Ekspertu komisijas vadītājs Vladimirs Ivanovs, izpilddirektors
Ekspertu komisijas vadītāja vietnieks Zigmārs Erts – Preiļu novada domes Attīstības
daļas vadītājs
Ekspertu komisijas locekļi:
Aldis Džeriņš – pašvaldības jurists;
Skaidra Mukāne – galvenā grāmatvede;
Sanita Meļko – pašvaldības plānotāja;
Ineta Liepniece – uzņēmējdarbības konsultante.
Projektu vērtēšanas sēdē nepiedalās:
Inta Klindžāne – atvaļinājumā;
Projektu vērtēšanas sēdi vada:
Ekspertu komisijas vadītājs Vladimirs Ivanovs
Projektu vērtēšanas sēdi protokolē:
Vita Skrinda
Darba kārtība:
1.Kopsvilkums par konkursā iesniegtajiem projektiem
2.Projektu vērtēšana
Vērtēšanas sēdes gaita:
1. V.Ivanovs ziņo par Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā saņemtajiem projektiem.

Projektus iesniedza:
 SIA “BE UN BE”
„SIA “BE un BE” sniegto pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes
paaugstināšana.”. Projekta kopējās izmaksas EUR 2571.25
Projekta rezultātā tiks iegādāts: kondensācijas tipa žāvēšanas iekārta CDC 700, kā
rezultātā tiks uzlaboti ražošanas apstākļi, kas ir būtisks priekšnosacījums uzņēmuma
dinamiskai attīstībai. Plānotais kondensācijas tipa žāvētājs atbilst visām ES iekārtu
drošības prasībām, kā arī pārtikas aprites drošības standartiem.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Jānis Zieds-Ziediņš
„Saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2796.00
Projekta rezultātā tiks iegādāts: 2 aktīvas akustiskās sistēmas ar pārvalku Mackie
Thump 15, digitālā skaņu pults Allen&Heath Qu-16 Chrome ar pārvietošanas kasti,
kā rezultātā būs iespējams sniegt jauna veida, kvalitatīvu, konkurētspējīgu
pakalpojumu, pēc kura šobrīd ir augošs pieprasījums. Projekta īstenošana atstās
pozitīvu iespaidu uz dažādām saistītajām nozarēm – ēdināšanā, izmitināšana,
pasākumu organizēšana, tūrisms.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SIA “EVRO WOOD”
„Metāla apstrādes ražošanas ceha paplašināšana.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 3468,96
Projekta rezultātā plānots paplašināt ražošanas cehu ar jaunām iekārtām:
tiks iegādāts lokšņu valcējamais RM1300 Bernardo, metāla lentzāģis BS 712P un
urbšanas iekārta Holzmann SB 2516H.
Projekta ietvaros tiks radītas 2 jaunas darba vietas.
 SIA “LAKIJS”
„SIA “Lakijs” IT aprīkojuma atjaunošana”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2716,53
Projekta rezultātā tiks iegādāta datortehnika: 2 stacionārie datori ar Windows, 2
monitori, 3 portatīvie datori ar Windows, 1 multidrukas iekārta, 3 portatīvo datoru
somas, 5 datorpeles, 2 klaviatūras uzņēmuma administratīvās kapacitātes
stiprināšanai, uzņēmuma veiktspējas uzlabošanai, grāmatvedības funkciju
kvalitatīvākai veikšanai un operatīvākai informācijas apstrādei.

Projekta rezultātā netiks radīta jauna darba vieta.
 SDV Astrīda Vucāne/ MANA FAKTŪRA
„Suvenīru un reklāmas darbnīcas “Mana Faktūra” materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana darbības nodrošināšanai.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2589,40
Projekta rezultātā tiks iegādāts viens dators, viens printeris, viens laminators, viena
giljotīna un pulveris printerim, kā rezultātā tiks izveidota un aprīkota ar iekārtām un
nepieciešamo materiālo bāzi suvenīru un reklāmas darbnīca “Mana Faktūra”, kurā tiks
ražoti aksesuāri un augstas kvalitātes dizaina izstrādājumi.
Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta.
 SIA “Primo Food”
„Mūsdienīga un interaktīva Latgales identitātes veikala izveide Preiļos.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 5313,40
Projekta rezultātā tiks iegādāts jaunizveidotā veikala aprīkojums:
plaukti (9), saldētava, vitrīna, iegādāts grīdas seguma materiāls, iegādāta datortehnika,
apgaismojuma ķermeņi, izveidoti 30 reklāmas sižeti un veikta darbinieku formas
izstrāde un iegāde.
Projekta rezultātā tiks izveidots tūrisma objekts, kurā apvienosies Preiļu novada un
Latgales saimnieki, amatnieki, zemnieki, kuri gatavi veidot jaunu pieeju produktiem,
piedāvājumam un biznesam, tādējādi veicināta ienākošā tūrisma plūsma Preiļu
novadā. Tiks izveidots mūsdienīgs un interaktīvs Latgales identitātes veikals Preiļos.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Līga Gžibovska
„Atpūties un relaksējies ūdens klubā!”
Projekta kopējās izmaksas EUR 3100,00
Projekta rezultātā tiks iegādāts: bruģis 146,63m2 – atpūtas vietas labiekārtošanai un
plastmasas kubls ar koka apdari un iekšējo krāsni, kas veicinās piemājas saimniecības
attīstību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē ( bet tuvu pilsētai).
Nākotnē, attīstot tūrisma nozari saimniecībā, tiks radītas jaunas darba vietas.
 SIA “AKOTEHNIKA”
„Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana jauna pakalpojuma attīstībai.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2880,01
Projekta rezultātā tiks iegādāta TIG alumīnija metinātāja Superior TIG 322 AC/DC –
HF/LIFT (+ piederumi) iekārta.

Projekta rezultātā uzņēmumam būs iespēja sniegt alumīnija un alumīnija lējuma
metināšanas pakalpojumus, kas savukārt nodrošinās klientiem pilnīgāku pakalpojumu
klāstu, kā rezultātā paaugstināsies pakalpojuma efektivitāte..
Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta.
 SDV Pēteris Romanovs
“Lauku mājas “Valērija” infrastruktūras uzlabošana un esošo pakalpojumu
efektivitātes paaugstināšana.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 1644,00
Projekta rezultātā tiks iegādāts motobloka komplekts ar frēzi, motobloka piekabe un
motobloka pļaujmašīna, kas veicinās saimnieciskās darbības efektivitāti apkārtējās
vides sakopšanā un attīstībā, objekta pievilcību tūristiem, tādējādi veicinot
saimnieciskās darbības attīstību un jaunu pakalpojumu ieviešanu.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Juris Zīmelis
“Automašīnu aprūpes darbnīcas izbūve.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2689,67
Projekta rezultātā tiks iegādāts jumta segums un veikta tā montāža.
Vārtu iegāde ar montāžu.
Projekta rezultātā pamatpakalpojumi (auto stiklu tonēšana un virsbūves aplīmēšana)
būs pieejams plašākam klientu lokam (mikroautobusi, lielie džipi u.c.), radīti jauni
pakalpojumi – pretrūsas apstrāde, salona ķīmiskā tīrīšana, auto virsbūves un lukturu
pulēšana. Realizējot projektu, tiks izslēgti praktiski visi esošie traucējošie faktori
pakalpojumu sniegšanai.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Rita Fadejeva
“Digitālās spoguļkameras iegāde foto pakalpojumu jomas attīstīšanai Preiļu novadā.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 1200,00
Projekta rezultātā tiks iegādāta spoguļkamera Nikon D610, lai
nodrošinātu iespēju sniegt pieprasījumam atbilstošu mūsdienīgu foto pakalpojumu
novada teritorijā, kā arī ārpus tās, kas savukārt mazinātu citu foto pakalpojumu
sniedzēju piesaistīšanu ārpus novada.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SIA “TU LAUKI”
“SIA “TU LAUKI” biroja telpu labiekārtošana.”

Projekta kopējās izmaksas EUR 1960,00
Projekta rezultātā tiks veikta biroja mēbeļu iegādeDokumentu skapis ar durvīm ( 8gab.), daldi ( 4 gab.) un skapis, lai
uzlabotu uzņēmuma tēlu, darbinieku drošību un veselību, paaugstinātu viņu
darbaspējas, uzlabotu psiholoģisko atmosfēru darba vietā.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Evita Piļščikova
“Atpūtas vietas- kempinga “Duni” piedāvājuma daudzveidības radīšana.”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2838,66
Projekta rezultātā tiks iegādāts inventāra ūdens tūrisma attīstībai-divas laivas,
katamarāns, 4 glābšanas vestes, lai veicinātu jauna pakalpojuma attīstību Preiļu
novadā – izbraucieni ar airu laivām un katamarānu pa Pelēču ezeru.
Tiks radīta viena darba vieta, naktsmītnei uzsākot darbu.
 SDV Ilze Atvara-Briška
„Mājražošana- konditorejas izstrādājumu ražošana”
Projekta kopējās izmaksas EUR 1628,00
Projekta rezultātā tiks iegādātas iekārtas-konvekcijas krāsns un putotājs mājražošanas
attīstībai, specializācijā- toršu cepšana. Projekta īstenošanas rezultātā netiks radīta
jauna darba vieta.

Nolemj:
Informāciju pieņemt zināšanai, pāriet pie projektu vērtēšanas.
2. Ekspertu komisija izvērtē projektu pieteikumus 5 baļļu sistēmā, aizpildot vērtēšanas
tabulu ar kritērijiem.
Vērtēšanas rezultāti:
no iespējamajiem 30 punktiem SIA “BE UN BE” projekts
„SIA “BE un BE” sniegto pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes
paaugstināšana.” saņem 23,83 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Jānis Zieds-Ziediņš projekts
„Saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.”
saņem 17,50 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SIA „EVRO WOOD” projekts
„Metāla apstrādes ražošanas ceha paplašināšana.”

saņem 24 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SIA “LAKIJS” projekts
„SIA “Lakijs” IT aprīkojuma atjaunošana”
saņem 20,83 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Astrīdas Vucānes/ MANA FAKTŪRA projekts
„Suvenīru un reklāmas darbnīcas “Mana Faktūra”materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana darbības nodrošināšanai.” saņem 23,50 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SIA “Primo Food” projekts
„Mūsdienīga un interaktīva Latgales identitātes veikala izveide Preiļos.”
saņem 21,33 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Līgas Gžibovskas projekts
„Atpūties un relaksējies ūdens klubā!” saņem 18,66 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SIA “AKOTEHNIKA” projekts
„Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana jauna pakalpojuma attīstībai.”
saņem 26,16 punktus,
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Pētera Romanova projekts
“Lauku mājas “Valērija” infrastruktūras uzlabošana un esošo pakalpojumu
efektivitātes paaugstināšana.” saņem 22,83 punktus.
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Jura Zīmeļa projekts
“Automašīnu aprūpes darbnīcas izbūve.” saņem 23,66 punktus.
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Ritas Fadejevas projekts
“Digitālās spoguļkameras iegāde foto pakalpojumu jomas attīstīšanai Preiļu novadā.”
saņem 20,83 punktus.
no iespējamajiem 30 punktiem SIA “TU LAUKI” projekts
“SIA “TU LAUKI” biroja telpu labiekārtošana.” saņem 21,66 punktus.
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Evitas Piļščikovas projekts
“Atpūtas vietas- kempinga “Duni” piedāvājuma daudzveidības radīšana”
saņem 23,33 punktus.
no iespējamajiem 30 punktiem SDV Ilzes Atvarass-Briškas projekts
„Mājražošana- konditorejas izstrādājumu ražošana”
saņem 23,50 punktus.

Nolemj:
Virzīt uz Domes sēdi sekojošu priekšlikumu:
1.Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
“BE UN BE” projekta „SIA “BE un BE” sniegto pakalpojumu un produktu
ražošanas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 1285,63.
2. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Jāņa Zieds-Ziediņa projekta „Saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana.” īstenošanai, kas sastāda EUR 1398,00.
3. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā SIA EVRO WOOD
projekta „Metāla apstrādes ražošanas ceha paplašināšana.” īstenošanai.
4. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām
SIA“LAKIJS” projekta „SIA “Lakijs” IT aprīkojuma atjaunošana”
īstenošanai, kas sastāda EUR 1358,27.
5. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Astrīda Vucāne/ MANA FAKTŪRA projekta „Suvenīru un reklāmas
darbnīcas “Mana Faktūra”materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana darbības
nodrošināšanai.” īstenošanai, kas sastāda EUR 1294,70.
6. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā SIA “Primo Food”
projekta „Mūsdienīga un interaktīva Latgales identitātes veikala izveide
Preiļos.” īstenošanai.
7. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā SDV Līgas Gžibovskas
projekta „Atpūties un relaksējies ūdens klubā!” īstenošanai.
8. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā SIA “AKOTEHNIKA”
projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana jauna pakalpojuma
attīstībai.” īstenošanai.
9. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Pēterim Romanovam projekta „Lauku mājas “Valērija”infrastruktūras
uzlabošana un esošo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšana.”
īstenošanai, kas sastāda EUR 822,00.
10. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām Juris
Zīmelis projekta „Automašīnu aprūpes darbnīcas izbūve.” īstenošanai, kas
sastāda EUR 1344,84.

11. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Ritai Fadejevai projekta „Digitālās spoguļkameras iegāde foto pakalpojumu
jomas attīstīšanai Preiļu novadā” īstenošanai, kas sastāda EUR 600,00.
12. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
“TU LAUKI” projekta „SIA “TU LAUKI”biroja telpu labiekārtošana”
īstenošanai, kas sastāda EUR 980,00.
13. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā SDV Evitai Piļščikovai
projekta „Atpūtas vietas- kempinga “Duni” piedāvājuma daudzveidības
radīšana” īstenošanai.
14. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Ilzei Atvarai-Briškai projekta „Mājražošana- konditorejas izstrādājumu
ražošana” īstenošanai, kas sastāda EUR 814,00.

Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa sastāda EUR 16897,44
Konkursa budžets sastāda 20 000 EUR ( neizmantoti EUR 3102,56)

Sēdi vadīja:

V.Ivanovs

Sēdi protokolēja:

V.Skrinda

