
 
 

 

 

 

Informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums 

“Ziemeļlatgales partnerības” īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības un teritorijas 

attīstībai Ziemeļlatgalē 

Mērķgrupa pasākumam:  VRG un potenciālie projektu iesniedzēji 

Vieta: Ziemeļlatgales partnerības darbības teritorija - Balvu novads 

Datums: 24. augusts   - 1.diena 

Balvu  novadā īstenotie  LEADER projekti: 

10.00 “Brīvupes”, 

Tutinava, 

Kubulu 

pagasts, 

Balvu novads 

57.1527, 

27.2750 

Uzruna viesiem.  

Kafijas  tase un gardumi no atbalsta mājas “Brīvupes” virtuves  (brokastis). 

Ziemeļlatgales VRG veikums 2015.-2020.gada periodā - Ieva Leišavniece 

Atbalsta mājas “Brīvupes” - Ingrīda Supe 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057582453990 

 

11.00 Balvu iela 2a, 

Bērzkalne,  

Balvu novads 

57.1023, 

27.3535 

IK “Asna-G” - “Masīvkoka kvalitatīva pārstrādāšana un ražošana 

mikrouzņēmumā”  -  Nauris Pomers 

Projekta īstenotājs Nauris Pomers nonācis pie secinājuma, ka Latvijā attīstās 

pieprasījums pēc dabīgā materiāla – koka izstrādājumiem, aizvien populārāks 

paliek masīvkoka mēbeļu izstrādājumi pēc individuāla pasūtījuma – galdi, gultas, 

krēsli, trepes un citi izstrādājumi. Šobrīd galdniecības uzņēmums ir paplašinājis 

savu darbību un izgatavo arī virtuves iekārtas, koridora mēbeles, vannas istabas 

mēbeles, skapjus, koka durvis un masīvkoka izstrādājumus pēc individuāla 

pasūtījuma. 

https://www.facebook.com/www.asnag.lv 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057582453990
https://www.facebook.com/www.asnag.lv


 
 

 

   

12.00 Zs Kotiņi 

“Kotiņi”, 

Šķilbēnu 

pagasts 

57.0248, 

27.6438 

Z/S “Kotiņi” apskate, produkcijas veikals - Rolands Keišs.  

Z/S “Kotiņi” pamatnodarbošanās ir graudkopība un sēklkopība. Sākot ar lauka 

sagatavošanu sēšanai un beidzot ar graudaugu novākšanu, kaltēšanu un ražas 

pārstrādi. Katram saražotajam produktam tiek atrasts pielietojums un tiek radīta 

pievienotā vērtība. Būs iespējams iepazīties ar Kotiņu produkciju - gan sertificētu 

graudaugu un pākšaugu seklu, gan lopbarību, kā arī jaunajiem Kotiņu pārtikas 

produktiem. 

   

http://www.kotini.lv/ 

13.30 Viedais ciems 

“Upīte” 

 

Akas laukums 

1, Upīte, 

Šķilbēnu 

pagasts 

 

57.0270, 

27.6714 

 

 

 

 

Kafijas pauze no “MāGaliņa gordumiem” 

   

Biedrība “Upītes folkloras jauniešu kopa” turpina attīstīt aktīvās, izzinošās 

atpūtas un izklaides bāzi ģimenēm, bērniem un pārējiem interesentiem un tūristiem 

Upītes ciemā – Andris Slišāns 

Realizējot projektu “Izlaušanās istaba” palielinājusies tūristu plūsma pierobeža, 

līdz ar to piesaistīta tūristu plūsma pierobežas virzienā, kas stimulē vietējo 

mājražotāju, veikalu un kafejnīcu izaugsmi.  Spēle tiek piedāvāta pakalpojumā 

http://www.kotini.lv/


 
 

 

 

 

Stabļovas iela 

1, Upīte, 

Šķilbēnu 

pagasts 

“Skolas soma” skolēniem no visas Latvijas.  Izlaušanās istaba “Pīci panti” -  dzejas 

izlaušanās spēle ir vienīgā izlaušanās istaba pasaulē Latgaliešu valodā.  

  

Biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” izveidojusi profesionālu skaņu ierakstu 

studiju. 

Bigmaar's Records skaņu ierakstu studija – piedāvā ierakstīt vokālu un 

instumentālos ierakstus, kā arī veikt materiāla apstrādi. 

 

  

ZS “Jakupāni” realizētā projekta "Tautastērpu darināšanas darbnīcas", mērķis 

ir izveidot mūsdienīgas, inovatīvas tautastērpu darināšanas darbnīcas, tā aizpildot 

tukšo nišu Ziemeļlatgalē - tautastērpu darināšanas pakalpojumos. ZS palīdz 

Ziemeļlatgales iedzīvotājiem nonākt tuvāk mērķim - "katram savu tautastērpu"! 

 

Radošā darbnīca – Ligita Spridzāne 

15.30 Rekovas 

dzirnavas, 

Rekovas iela 

19, Rekava, 

Šķilbēnu 

pagasts, 

57.0412, 

27.6150 

Pusdienas Rekovas dzirnavās 

Rekovas dzirnavas ir austrumu pierobežas pērle, kas durvis atvērusi 2018. gada 

sākumā. Rekovas dzirnavas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis.  Te augstā 

godā tiek turēts Latgales kulinārais mantojums un tā ēdieni, ļaujot viesiem 

paplašināt savu garšu apvārsni. Grupām piedāvā latgaliskas maltītes nobaudīšanu 

no vietējiem produktiem caur senām un pavisam jaunām receptēm. Viena no 

galvenajām ēdienu sastāvdaļām ir z/s “Kotiņi” saražotā produkcija. 

https://latgale.travel/listing/zemnieku-saimnieciba-kotini/


 
 

 

  

 Rekova, 

Rekavas iela 

19, Šķilbēnu 

pagasts, 

Viļakas 

novads 

 

“Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas 

uzsākšanai Šķilbēnu pagastā” - Ināra Matisāne 

Uzsākta saimnieciskā darbība augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un 

izveidota jauna vietējās produkcijas realizācijas vieta. Tādējādi tiek popularizēti un 

piedāvāti vietējās izcelsmes produkti iedzīvotājiem, kā arī tiek sekmēta ekonomiskā 

attīstība.  

  

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/579-

inara-matisane-isteno-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-auglu-darzenu-un-

piena-produktu-razosanas-uzsaksanai-skilbenu-pagasta 

 Rekova, 

Rekavas iela 

19, Šķilbēnu 

pagasts, 

Viļakas 

novads 

 

“Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu 

ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē” - Uldis Matisāns   

Iegādātas un uzstādītas nepieciešamās iekārtas, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē. 

  

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-

projekti/578-uldis-matisans-realize-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-lai-

uzsaktu-galas-parstradi-un-sniegtu-edinasanas-pakalpojumu-ziemellatgale 

 

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/579-inara-matisane-isteno-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-auglu-darzenu-un-piena-produktu-razosanas-uzsaksanai-skilbenu-pagasta
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/579-inara-matisane-isteno-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-auglu-darzenu-un-piena-produktu-razosanas-uzsaksanai-skilbenu-pagasta
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/579-inara-matisane-isteno-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-auglu-darzenu-un-piena-produktu-razosanas-uzsaksanai-skilbenu-pagasta
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/578-uldis-matisans-realize-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-lai-uzsaktu-galas-parstradi-un-sniegtu-edinasanas-pakalpojumu-ziemellatgale
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/578-uldis-matisans-realize-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-lai-uzsaktu-galas-parstradi-un-sniegtu-edinasanas-pakalpojumu-ziemellatgale
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/578-uldis-matisans-realize-projektu-iekartu-iegade-un-uzstadisana-lai-uzsaktu-galas-parstradi-un-sniegtu-edinasanas-pakalpojumu-ziemellatgale


 
 

 

 Rekova, 

Rekavas iela 

19, Šķilbēnu 

pagasts, 

Viļakas 

novads 

 

Biedrība “Atvase”-  Vija Kuļša 

Rekovas dzirnavās izveidota sabiedriski pieejama kardio fitnesa zāle, lai 

popularizētu veselīgu dzīves veidu un nodrošinātu nepārtrauktu iespēju nodarboties 

ar fiziskām aktivitātēm visām vecuma grupām. 

   

http://www.visitvilaka.lv/ko-redzet-un-darit/apskates-saimniecibas/rekavas-

dzirnavas/ 

 

17.30 Viļaka, Balvu 

novads 

 

Liepnas iela 

48, Viļaka, 

Balvu novads 

57.1917, 

27.6774 

"Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un 

pontonu tiltu"  

Projektu īstenotājs: Viļakas pilsēta dome 

 

Projekta mērķis: izveidot grants taku 300 m garumā, ņemot vērā ezera krastmalas 

pārpurvojušos daļu, 60 m koka laipu uz pontoniem ūdens zonā un 144 m garu 

pontonu laipu, kas savieno krastmalu ar Viļakas ezera salu un pirmo reizi 300 gados. 

Šobrīd interesentiem ir iespēja nevis aizpeldēt uz salu, bet gan doties pastaigā, pāri 

jaunajam tiltiņam. Kopumā divu projektu ietvaros, Ziemeļlatgales iedzīvotāji var 

izbaudīt jaunu taku nepilna kilometra garumā, jo pontona tilts savieno ezera 

krastmalas un salas takas. 

http://www.visitvilaka.lv/ko-redzet-un-darit/apskates-saimniecibas/rekavas-dzirnavas/
http://www.visitvilaka.lv/ko-redzet-un-darit/apskates-saimniecibas/rekavas-dzirnavas/


 
 

 

  

 

Izgatavots Viļakas viduslaiku pils makets, piegādāts un uzstādīts uz Viļakas ezera 

salas. Makets nepieciešams, lai cilvēki labāk spētu vizuāli uztvert pils vēsturi, 

salīdzināt un domāt par sava novada vēsturi un tās nozīmi vēsturiskajos procesos. 

 

19.00 Rūķīši, 

Rugāji, 

Rugāju 

pagasts 

56.9919, 

27.1307 

Viesu nams “Rūķīši” 

https://www.facebook.com/Rukisiviesunams 

Nakšņošana, vakariņas 

  

 

 

 Rūķīši, 

Rugāji, 

Rugāju 

pagasts 

56.9919, 

27.1307 

SIA METTA STEEL Rugāju novadā ir īstenojusi LEADER projektu  “Industriālā 

dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanas uzņēmuma izveide” pieredzes 

stāsts – Margita Štāle 

https://www.facebook.com/mettasteel 

https://mettasteel.com/ 

    

 

Projekta mērķis ir izveidot uzņēmumu, kurš specializējas industriālā dizaina 

mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanā. SIA Metta Steel darbības pamatideja ir no 

https://www.facebook.com/Rukisiviesunams
https://www.facebook.com/mettasteel


 
 

 

Latvijā pieejamiem materiāliem (koks, metāls, betons, stikls u.c.) radīt produktus ar 

augstu pievienoto vērtību. Mēbeles un interjera priekšmeti tiek ražoti no augstas 

kvalitātes metāla apvienojumā ar dzelzsbetonu vai nelīmētu masīvkoku. Ražošanas 

procesā tiek pielietotas mūsdienīgas industriālās tehnoloģijas, kas nodrošina metāla 

konstrukciju izgatavošanas precizitāti, nevainojamu pulvera pārklājumu un 

dzelzsbetona izturību, īpašu uzmanību pievēršot augstvērtīgai masīvkoka apstrādei. 

 

Datums: 25.augusts   - 2.diena 

9:00 Rūķīši, 

Rugāju 

pagasts 

56.9919, 

27.1307 

Viesu nams “Rūķīši” 

Brokastis  

10:00 Rugāji, 

Balvu 

novads 

56.9996, 

27.1318 

STRATĒĢISKAIS Projekts “Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās 

apkārtnes labiekārtošana”,  tika uzrakstīts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2016.gadā. 

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

Realizējot izstrādāto projektu  tika sasniegti tā izvirzītie mērķi :Atjaunot sliktā stāvoklī 

esošo parka estrādi, veidot skatītāju solu rindas, izveidot bruģētus gājēju celiņus, 

labiekārtot parka teritoriju. Veicināt tā laika Rugāju novada tēla pievilcību, kultūras un 

tūrisma procesu attīstību novada teritorijā. 

  

 Rugāji, 

Balvu 

novads 

57.0014, 

27.1302 

Viedais sols “Monna”- Monna ir daudzfunkcionāls sols, ko, galvenokārt, darbina 

saules enerģija. Sēžot un atpūšoties uz sola, var izmantot Wi-fi internetu savā 

viedierīcē, jums tikai ar to jāpieslēdzas pie „ Monna free Wi-Fi” , var uzlādēt 

viedtālruni gan pieslēdzoties ar standarta telefona lādētāju, gan izmantojot lādētāju, kas 

iebūvēts solā (power bank), ja jūsu telefons atbalsta šādu uzlādes funkciju. Monna ļauj 

uzlādēt elektrovelosipēdus vai elektroskūterus. Viedajam solam ir velosipēdu turētāji 

un viedais sols var kalpot kā velo apkopes un pat remonta punkts, jo velosipēda apkopei 

nepieciešamo instrumentu komplekts ir pieejams Monna solā, tai skaitā arī kompresors!  



 
 

 

Monna 7 collu displejs ir paredzēts kompresora vadībai. Vienkārši iestatiet displejā 

nepieciešamo gaisa spiediena daudzumu, pievienojiet gaisa šļūteni riepas vārstam un 

nospiediet uz displeja pogu „Sākt”. Kad tiek sasniegts pietiekams gaisa spiediens, 

uzlāde tiks pārtraukta. Rugājiem cauri ved Ziemeļlatgales reģionālais velo maršruts Nr. 

34 „ Rypoj vasals” un ir viens no pirmajiem velomaršrutiem, kas var lepoties ar viedo 

velo apkopes punktu tūristiem, arī vietējie jaunieši – netālā skeitparka lietotāji, jau ir 

novērtējuši velo remonta punkta iespējas. 

 

 

 Rugāji, 

Balvu 

novads 

 

Skeitparks Rugājos – Projektu īstenojusi biedrība “Mēs pasaulē” 

Projekta īstenošanas rezultātā finansējums tika izlietots skeitparka iekārtas 

uzstādīšanai, apgaismojumam, iegādāti 3 soliņi, kā arī 3 bmx velosipēdi, 4 skrituļdēļi 

un  5 pāri dažāda izmēra skrituļslidas. Aprīkojums, lietošanai Rugāju skeitparkā, 

pieejams ikvienam interesantam bez maksas, iepriekš sazinoties ar biedrības 

pārstāvjiem.  

 

 

 

 

  



 
 

 

11:00  Kurmenes 

iela 83, 

Rugāji 

56.9996, 

27.1318 

Koka gudrību darbnīca, kafijas pauze, radošā darbnīca. 

Tiek piedāvātas meistarklases rīkstniecībā, pirogrāfijā, aizsargamuletu, koka karošanu 

izgatavošanā. - Juris Bleiders 

  

 

13:00 Bērzpils 

iela 62C, 

Balvi 

57.1229, 

27.2598 

Pusdienas “Kureti Cafe” 

Biedrības “FC Ziemeļaustrumi” stāstījums par  izveidoto ģimenes atpūtas un aktīvā 

dzīves veida centru “Kureti Cafe”– Edgars Kaļva 

Projekta mērķis sporta inventāra iegāde aktīvā dzīves veida centram “Bumbo.lv” 

„Bērnu intelektuālo un fizisko spēju attīstīšana ar spēļu palīdzību.”   

Projekta ietvaros tika iegādāts specializētais sporta inventārs – interaktīvā mobilā 

spēļu sistēma, multi interaktīvi mobilais spēļu laukums „Pirāts”, mobilais šķēršļu 

laukums „Traktors” un četri gaisa pūtēji. 

https://www.facebook.com/KuretiCafe 

     

 

15:00 Teātra iela 

10, Balvi 

57.1299, 

27.2681 

Biedrība “SAVIEM” - Mārtiņš Kaļva.  

Teātra 10, Balvi 

Biedrība “SAVIEM”  radījuši vidi, jaunu darba un prakses vietu, iegādājoties 

iekārtas, kas ļauj ražot inovatīvus produktus, spējot piesaistīt jaunos speciālistus 

vietējam reģionam  

https://www.facebook.com/KuretiCafe


 
 

 

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/6-

karta/729-biedriba-saviem-ir-realizejusi-projektu-tehnologiju-prakse 

  

 Teātra iela 

10, Balvi 

57.1299, 

27.2681 

SIA “Amati Print” - “Digitālās drukas centra izveide” - Elīna Kaļva 

“Amati Print” ir radies 2013. gadā no mākslas hobija un vēlmes izdrukāt. “Amati 

Print” ir drukas centrs, kas nodrošina digitālo, lielformāta un tehnisko rasējumu 

druku, izšūšanu, dāvanu un suvenīru izgatavošanu, kā arī maketēšanu. Uzņēmums 

īpaši lepojas ar to, ka šāda līmeņa iekārtas ir vienīgajiem Ziemeļlatgalē un 

Ziemeļvidzemē. 

 

     

https://amatiprint.lv/ 

 

16:00 Dzirnavu 

iela 1F, 

Balvi 

57.1292, 

27.2401 

SIA “Wake up” – Wake parka un piepūšamais atrakciju parka  izveide Balvu 

ezerā - Jānis Jauntēvs 

SIA “Wake up” dibināts 2016.gada nogalē ar mērķi sniegt Balvu pilsētas 

iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu atpūtu uz ūdens. 

https://wakeupbalvi.lv/ 

 

 Balvi, 

Balvu ezers 

“Vakars uz ezera", tūrisms un atpūta pa Balvu ezeru, pirts uz peldoša pontona - 

Liena Lielbārde  

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/6-karta/729-biedriba-saviem-ir-realizejusi-projektu-tehnologiju-prakse
http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/istenotie-projekti/6-karta/729-biedriba-saviem-ir-realizejusi-projektu-tehnologiju-prakse
https://amatiprint.lv/
https://wakeupbalvi.lv/


 
 

 

57.1291, 

27.2392 

Klientiem tiek piedāvāta iespēja pārvietoties  pa Balvu  ezeru uz peldošās mājas, 

apskatot dabas ainavas, gūstot pozitīvus iespaidus, baudot pirti.  

  

http://balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/643-liena-

lielbarde-realize-projektu-vakars-uz-ezera-turisms-un-atputa-pa-balvu-ezeru-pirti-uz-

peldosa-pontona 

17:00 Balvi, 

Balvu ezers 

 

Arnitas Melbergas lauku labumi - kafijas pauze 

   

https://www.facebook.com/ArnitasLabsajutuDarbnica/ 

Iespēja iegādāties “ceļa kāju”-  skrubjus, maizi, sīrupus, uzlējumus, tējas 

 Balvi, 

Balvu ezers 

 

Jautājumi, diskusija, turpmākie plāni LEADER projektu īstenošanai 

Programmā var būt izmaiņas. 

 

Laipni gaidīti Ziemeļlatgalē!  

http://balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/643-liena-lielbarde-realize-projektu-vakars-uz-ezera-turisms-un-atputa-pa-balvu-ezeru-pirti-uz-peldosa-pontona
http://balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/643-liena-lielbarde-realize-projektu-vakars-uz-ezera-turisms-un-atputa-pa-balvu-ezeru-pirti-uz-peldosa-pontona
http://balvi.partneribas.lv/index.php/en/leader-2014-20/istenotie-projekti/643-liena-lielbarde-realize-projektu-vakars-uz-ezera-turisms-un-atputa-pa-balvu-ezeru-pirti-uz-peldosa-pontona
https://www.facebook.com/ArnitasLabsajutuDarbnica/

