Preiļu novada domes
MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU UN SAIMNIECISKĀS
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projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1
2017. gada 21. jūnijā plkst.16.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos
Projektu vērtēšanas sēdē piedalās:
Ekspertu komisijas vadītājs Vladimirs Ivanovs, izpilddirektors
Ekspertu komisijas locekļi:
Aldis Džeriņš – pašvaldības jurists;
Skaidra Mukāne – galvenā grāmatvede;
Sanita Meļko – pašvaldības plānotāja;
Ineta Liepniece – uzņēmējdarbības konsultante;
Andrejs Anins- būvvaldes vadītājs.
Projektu vērtēšanas sēdē nepiedalās:
Ekspertu komisijas vadītāja vietnieks Zigmārs Erts – Preiļu novada domes Attīstības
daļas vadītājs
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:
 SDV Kristīne Nicmane
Keramikas darbnīca „Jašas podi”
Projekta kopējās izmaksas EUR 2879.00
Projekta rezultātā tiks iegādāta virpas galva- darba ražīguma paaugstināšanai,
keramikas krāsns Rodhe Eco TOP 60 – izstrādājumu no akmens masas, porcelāna un
baltā māla ražošanai, un tiks veikts elektropieslēguma jaudas palielinājums, lai spētu
nodrošināt krāsns ekspluatāciju.
Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta un veicināta amatniecības un
tūrisma nozares attīstība.
 SIA „MVS+”
Aktīvās atpūtas inventāra iegāde
Projekta kopējās izmaksas EUR 1497.00
Projekta rezultātā tiks iegādāti trīs piepūšamo SUP dēļu Gladiator 10`8`` komplekti,
kas bagātinās tūrisma mājas AGAVES pakalpojumu klāstu un veicinās klientu skaita
palielināšanos. Supi tiks iznomāti interesentiem arī Preiļu pludmalē.
Projekta rezultātā tiks radīta jauna darba vieta tūrisma sezonā.
 SDV Sintija Logina
Porcelāna darbnīcas izveidošana Preiļos
Projekta kopējās izmaksas EUR 2586.00
Projekta rezultātā tiks izveidota porcelāna darbnīca Preiļos un uzstādīta keramikas
apdedzināšanas krāsns.Tā būs pirmā darbnīca Preiļos, kurā tiks izgatavoti trauki un
dizaina elementi no porcelāna.
Projekta rezultātā tiks nodarbināta viena persona.
 SDV Mairita Vaivode
Saimnieciskās darbības un tās materiālās bāzes paplašināšana
Projekta kopējās izmaksas EUR 1821.83
Projekta rezultātā tiks iegādāts aprīkojums salons-frizētava ģimenēm- augstais krēsls
meikapam, bērnu pārtinamais galds ar speciālo virsmu, manikīra galds ar putekļu
nosūcēju, speciālais krēsls matu griešanai – bērniem, speciālais krēsls matu griešanai
– mazuļiem, profesionāls spogulis, plaukts meikapam ar apgaismojumu, koferis
dekoratīvajai kosmētikai – izbraukumiem, profesionāls pedikīra aparāts, planšete un
statīvs, tiks izveidota bērnu spēļu zona, tiks apgūtas sejas apgleznošanas, glitter
tetovējumu, māksliniecisko bizīšu pīšanas prasmes specializētos kursos. Projekta

ietvaros tiks radīts skaistumkopšanas pakalpojums ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un jauniešiem. Tiks izveidots stends ar amatniecības
izstrādājumiem tūristiem. Tiks nodrošinātas prakses vietas jaunajiem speciālistiem.
Projekta rezultātā tiks radīta jauna darba vieta.
 SIA “MANCO ENERGY LATGALE”
Mehanizēta palešu tinēja iegāde
Projekta kopējās izmaksas EUR 4598.00
Projekta rezultātā tiks iegādāts mehanizēts palešu tinējs, kas ievērojami uzlabos
palešu kvalitāti, palielinās darba ražīgumu uzņēmumā un atvieglos darbinieku fizisko
slodzi.
Projekta rezultātā netiks radīta jauna darba vieta.
 SIA“Preiļu slimnīca”
SIA “Preiļu slimnīca” saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
Projekta kopējās izmaksas EUR 4808.54
Projekta rezultātā tiks iegādāts rezektoskopa darba elementa komplekts ar
piederumiem slimnīcas darba nodrošināšanai un jauna veida pakalpojuma attīstībai.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SIA “Evromaster.lv”
Guļbūves ražošanas ceha paplašināšana
Projekta kopējās izmaksas EUR 3850.00
Projekta rezultātā tiks iegādāts formātzāģis Bernardo 3200, kas nodrošinās guļbūvju
iekšējās apdares kvalitatīvu veikšanu un uzņēmuma izaugsmes un kapacitātes
paaugstināšanos.
Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta.
 SIA „LABU PROJEKTU SERVISS”
Latgalieša ID (identitātes) kartes ieviešana
Projekta kopējās izmaksas EUR 2717.66
Projekta rezultātā tiks iegādāts plastikāta karšu printeris un veikta plastikāta karšu
dizaina izstrāde un karšu iegāde (5000 vienības). Projekta rezultātā palielināsies
tūristu skaits, tiks veicināta vietējā piedāvājuma kvalitātes līmeņa celšanās, celta
vietējo

saimnieku motivācija veidot

jaunus, unikālus,

latgalisko

piedāvājumus, kas veicinās tūrisma uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā.
Projekta rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas.
 SDV Aija Zīmele

izceļošus

Rotaļlietu izgatavošanas apjomu palielināšana un to popularizēšana
Projekta kopējās izmaksas EUR 970.51
Projekta rezultātā tiks iegādāta

šujmašīna Brother HF 27, akumulatora

urbjmašīna/skrūvjgrieznis MAKITA DF331DSAJ, ātri saliekamā telts Qup 3x3m,
videokamera GoPro Hero 5, kas samazinās izstrādājumu izgatavošanas laiku,
palielinās apjomu, paaugstinās izstrādājumu kvalitāti, nodrošinās kvalitatīvākus
apstākļus ielu tirdzniecībai un veicinās izstrādājumu popularizēšanu.
Projekta rezultātā tiks saglabāta esošā darba vieta.
 SDV Ingūna Zīmele
Jauna piedāvājuma veidošana „Mūsdienu deserti Preiļos” / Produktu grupas
„Mūsdienu deserti Preiļos” attīstīšana/
Projekta kopējās izmaksas EUR 2044.67
Projekta rezultātā tiks iegādāts ledusskapis ar saldētavu, elektriskā plīts. Projekta
rezultātā tiks uzsākta mājražošana, izveidots jaunu produktu piedāvājums –Mūsdienu
deserti Preiļos.
Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta.
 SIA “Picu bode”
SIA „Picu bode” uzņēmuma darbības paplašināšana, dažādošana un pilnveidošana
Projekta kopējās izmaksas EUR 2626.91
Projekta rezultātā tiks iegādāts Metos Econo BC-600W ledusskapis, Metos Econo
BD-600W saldētava, konvekcijas krāsns ar mitrināšanu, 4 paplātes. Projekta rezultātā
tiks uzlabota darba vide, kas ļaus uzņēmumam palielināt apgrozījumu, paplašināt
sortimentu, ražojamo produktu un sniedzamo pakalpojumu apjomu, ļaus palielināt
darbinieku skaitu. Konvekcijas krāsnī tiks gatavoti jauni produkti, īpaši latgaliskie.
Projekta rezultātā tiks radītas 2 jaunas darba vietas.
 SIA „D&V AUTO”
Vieglo automobiļu BMW un Mercedes-Benz diagnostikas iekārtas Xplore iX104
iegāde
Projekta kopējās izmaksas EUR 2600.00
Projekta rezultātā tiks iegādāta diagnostikas iekārta Xplore iX104, kas autoservisa
klientiem nodrošinās kvalitatīvu un precīzu vieglo automobiļu BMW un MercedesBenz diagnostikas pakalpojumu un remontu. Veicināta jaunu klientu piesaiste un
uzņēmuma kapacitātes un konkurētspējas paaugstināšanās.
Tiks radīta viena 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 SDV Kristīnes Nicmanes projekts
„Keramikas darbnīca „Jašas podi” saņem 22 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA „MVS+” projekts „Aktīvās atpūtas
inventāra iegāde” saņem 21.17 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SDV Sintijas Loginas projekts „Porcelāna
darbnīcas izveidošana Preiļos” saņem 20.8 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SDV Mairitas Vaivodes projekts
„Saimnieciskās darbības un tās materiālās bāzes paplašināšana” saņem

21

punktu,
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA “MANCO ENERGY LATGALE”
projekts „Mehanizēta palešu tinēja iegāde” saņem 23.7 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA “Preiļu slimnīca” projekts
„SIA “Preiļu slimnīca” saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” saņem 20.8 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA “Evromaster.lv” projekts „Guļbūves
ražošanas ceha paplašināšana” saņem 21.7 punktus,
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA „LABU PROJEKTU SERVISS”
projekts „Latgalieša ID (identitātes) kartes ieviešana” saņem 18.3 punktus,


no iespējamajiem 30 punktiem SDV Aijas Zīmeles projekts “Rotaļlietu

izgatavošanas apjomu palielināšana un to popularizēšana” saņem 22.5 punktus.
 no iespējamajiem 30 punktiem SDV Ingūnas Zīmeles projekts
“ Jauna piedāvājuma veidošana „Mūsdienu deserti Preiļos” / Produktu grupas
„Mūsdienu deserti Preiļos” attīstīšana” saņem 16.5 punktus.
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA “Picu boda” projekts
“ SIA „Picu bode” uzņēmuma darbības paplašināšana, dažādošana un
pilnveidošana” saņem 21.5 punktus.
 no iespējamajiem 30 punktiem SIA „D&V AUTO” projekts “Vieglo
automobiļu BMW un Mercedes-Benz diagnostikas iekārtas Xplore iX104
iegāde” saņem 20.8 punktus.
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU projektu

līdzfinansēšanas konkursa nolikuma kritērijiem un ir vērsti uz minēto uzņēmumu
darbības uzsākšanu, paplašināšanos, efektivitātes uzlabošanu un jaunu pakalpojumu
radīšanu, virzīt uz Domes sēdi sekojošu priekšlikumu:
1. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400.00 apmērā SDV Kristīnei
Nicmanei projekta „Keramikas darbnīca „Jašas podi” īstenošanai.
2. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
„MVS+” projekta „Aktīvās atpūtas inventāra iegāde” īstenošanai, kas sastāda
EUR 748.50.
3. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Sintijai Loginai

projekta „Porcelāna darbnīcas izveidošana Preiļos”

īstenošanai, kas sastāda EUR 1293.00.
4. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 728.6 apmērā SDV Mairitai Vaivodei
projekta „Saimnieciskās darbības un tās materiālās bāzes paplašināšana”
īstenošanai.
5. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400.00 apmērā SIA “MANCO
ENERGY

LATGALE”

projekta

„Mehanizēta

palešu

tinēja

iegāde”

īstenošanai.
6. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400.00 apmērā SIA “Preiļu
slimnīca” projekta „SIA “Preiļu slimnīca” saimnieciskās darbības materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai.
7. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 1400.00 apmērā SIA “Evromaster.lv”
projekta „Guļbūves ražošanas ceha paplašināšana” īstenošanai.
8. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
„LABU PROJEKTU SERVISS” projekta „Latgalieša ID (identitātes) kartes
ieviešana” īstenošanai, kas sastāda EUR 1358.83.
9. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Aijai Zīmelei projekta „Rotaļlietu izgatavošanas apjomu palielināšana un to
popularizēšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 485.26.
10. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
Ingūnai Zīmelei projekta „Jauna piedāvājuma veidošana „Mūsdienu deserti
Preiļos” / Produktu grupas „Mūsdienu deserti Preiļos” attīstīšana/”
īstenošanai, kas sastāda EUR 1022.33.

11. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
“Picu boda” projekta „SIA „Picu bode” uzņēmuma darbības paplašināšana,
dažādošana un pilnveidošana” īstenošanai, kas sastāda EUR 1313.46.
12. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA
„D&V AUTO” projekta „Vieglo automobiļu BMW un Mercedes-Benz
diagnostikas iekārtas Xplore iX104 iegāde” īstenošanai, kas sastāda EUR
1300.00.
Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa sastāda EUR 13 849.98
Konkursa budžets sastāda 20 000 EUR
Sēdi vadīja:

V.Ivanovs

Sēdi protokolēja:

V.Skrinda

