
PAŠVALDĪBAS, NVA 
UN UZŅĒMĒJA 

SADARBĪBA JAUNU 
DARBAVIETU 

RADĪŠANAI 

V I Ļ A K A S  N O V A D A  D O M E S  P R I E K Š S Ē D Ē T Ā J S  
S E R G E J S  M A K S I M O V S

Viļakas novads



Katras beigas ir 
jauns sākums



Pasaule ir ļoti 

mainīga

Dzīve - kļuvusi 
par 
nepārtrauktu 
cīņu



EJOT UZ RIETUMIEM 
PAVĒRSTU SEJU, 

MĒS NEKAD 
NEREDZĒSIM 
SAULLĒKTU

2014. gadā tika slēgta Mežvidu 
pamatskola



Svarīgākā atziņa - ņem un dari

Komandas darbs

 Uzņēmējs –kurš meklē iespēju paplašināt ražošanu 
/vairāk nopelnīt/

 Pašvaldība – kura vēlas radīt labvēlīgu vidi uzņēmējiem

 Plānošanas reģions – kurš palīdz pašvaldībai sarunās 

 Valdība – kura gatava sekmēt uzņēmējdarbības attīstību

 Saeima – deputāti, kuri atceras par iedzīvotājiem arī pēc 
vēlēšanām

 Valsts institūcijas – kuras gatavas praktiski palīdzēt 
uzņēmējiem

 Valsts drošības struktūras – kuras netraucē strādāt 



Iesākām ar idejas 
prezentēšanu



Izvēle



Pašvaldība pielāgoja telpas 672,9m2

uzņēmējdarbības vajadzībām

 Palielināja elektrības jaudu

 Pastiprināja grīdas segumu

 Pielāgoja darbinieku atpūtas telpas

 Veica sienu un griestu kosmētisko remontu

 Renovēja apkures sistēmu

 Uzlaboja telpu apgaismojumu

 Uzstādīja gaisa padeves sistēmu

 Renovēja sanitāros mezglus
Atlikušie 1567 m2 telpu šobrīd netiek izmantoti



Palielinātā 
elektrības 
jauda

No 50A līdz 

30oA



Pastiprināts 
grīdas segums

672,9m2

Iekārtu 
uzstādīšanai 
piemērots 
grīdas segums



Pielāgotas 
darbinieku 
atpūtas telpas



Veikts sienu 
un griestu 
kosmētiskais 
remonts

Uzlabots telpu 
apgaismojums



Uzstādīta gaisa 
padeves 
sistēma

Renovēta 
apkures 
sistēma

Renovēti 
sanitārie 
mezgli



Pašvaldība 

 Rīkoja izsoli uz pielāgoto telpu nomu 

Izsoles rezultātā pieteicās tikai viens dalībnieks 



Uzņēmējs

Uzstādīja savas iekārtas 

Reģistrēja uzņēmuma struktūrvienību

Uzsāka saimniecisko darbību

Maksā nomas maksu

Maksā komunālos pakalpojumus

Maksā par patērēto elektroenerģiju

Maksā nodokļus



Projekta izmaksas

 Šī brīža pašvaldības kopējās izmaksas

101 139 EUR

 Uzņēmums līdz 31.05.2017 nomas maksā samaksājis

15 388,59 EUR

101139 :14=7224,21 EUR



Šūšanas ceha atvēršanas brīdis



Šodien





Vēl viens izaicinājums 
pašvaldības konkurss 
jauniem uzņēmējiem



Projektu konkurss 

Viļakas novada uzņēmējiem



Konkursa mērķis

ir sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību Viļakas novada
teritorijā, atbalstot jauniešu un
jaunu uzņēmēju biznesa ideju
īstenošanu un attīstību, kā arī
popularizēt uzņēmējdarbību kā
jauniešu karjeras izvēli.



Kas var iesniegt projektus?

fiziskas vai juridiskas personas,

kuras īsteno vai plāno īstenot
uzņēmējdarbību Viļakas novadā



Informācija par konkursu

 2016.gadā – finansējums 10000,00 Eur,
iesniedza 21 projektu, atbalstīja 6 projektus (5
pilnā apjomā un 1 daļēji, jo nepietika finansējuma)

 2017.gadā – finansējums 14000,00 eur, iesniedza
18 projektus, atbalstīja 8 projektus (7 pilnā apjomā
un 1 daļēji, jo nepietika finansējuma)

 Viena projekta realizācijai – maksimālais
atbalsts 2000,00 EUR,

 Uzņēmējs iegulda nemazāk kā 10 %

jeb 200,00 Eur



Konkursa rezultāti 2016.gadā
– 10000,00 Eur

Nr. 2016-VND-1-21 “Aitkopības nozares
attīstība – 2”

2000,00

Nr. 2016-VND-1-17 “Malkas gabalošanas,
skaldīšanas un zāles pļaušanas
pakalpojumi Viļakas pilsētā”

1980,00

Nr. 2016-VND-1-06 “Katrs pats savas
laimes kalējs”

1400,00

Nr. 2016-VND-1-09 “Kūts celtniecība
saimniecībā "Ūzuļova"”

2000,00

Nr. 2016-VND-1-11 “Aijas maize” 2000,00 

Nr. 2016-VND-1-12 “Autoservisa
darbības paplašināšana”

620,00



Aitkopības nozares attīstība – 2

 Mērķis attīstīt aitkopības nozari, iegādājoties aitu
cērpjamās šķēres; lopu sveramos svarus ar
nožogojumu; elektrisko ganu, aitu aploku sietu.



Malkas gabalošanas, skaldīšanas un zāles 
pļaušanas pakalpojumi Viļakas pilsētā

 Mērķis attīstīt 
biznesa ideju –
malkas gabalošanas
un skaldīšanas 
pakalpojuma 
sniegšana un zāles 
pļaušana fiziskām 
un juridiskām 
personām Viļakā. 
Iegādājās: 
krūmgriezi, 
motorzāģi, malkas 
škēlētāju.



Katrs pats savas laimes kalējs

 Mērķis – attīstīt un 
turpināt 
popularizēt dzelzs 
kalšanu, 
metināšanu un 
māksliniecisko un 
dekoratīvo apstrādi 
Viļakas novadā un 
tā apkārtnē.
Iegādājās: 
metināšanas ierīci, 
gaisa kompresoru.



Kūts celtniecība saimniecībā "Ūzuļova"

 Mērķis - Attīstīt bioloģiskās gaļas ražošanu,
iegādājās būvmateriālus: jumta materiālu,
gāzbetona blokus, kokmateriālu, cementu.
Ieguldīts līdzfinansējums Eur 1071,00.



Aijas maize

 Mērķis maizes un konditorijas izstrādājumu
gatavošana un realizācija, projektā iegādājās
maizes krāsni, mikseri un mīklas mīcītāju.



Autoservisa darbības paplašināšana

 Paplašināt autoservisa 
darbību un uzlabot 
esošo pakalpojumu 
kvalitāti un 
apkalpošanas ātrumu.

 Iegādājās:hidraulisko 
presi, atsperu 
savilcēju, leņķa 
uzgriežņu 
skrūvēšanas 
pneimopistoli, 
bremžu cilindrīšu 
atspiedēju, uzgriežņu 
atslēgu komplektu  un 
eļļas atsūcēju.



2017.gada rezultāti



Projekta Nr. Projekts nosaukums

Projekta 

iesniedzējs
Pieprasītais 

finansējums

2017-VND-1-12

Ieguldījums sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību "New Forest" 

tās paplašināšanai un attīstībai

SIA "New

Forest"  

(Mārtiņš 

Bukovskis) 1771,20

2017-VND-1-05 Bišu dravas paplašināšana Arta Brokāne 1949,40

2017-VND-1-14

Metināšanas pakalpojumu 

sniegšana
z/s 

"Mežadruva" 2000,00

2017-VND-1-07

Biškopības produkcijas ražošanas 

uzsākšana piemājas saimniecībā
Valdis 

Meikališs 2000,00

2017-VND-1-15

Biškopības produktu ražošana un 

pārstrāde Viļakas novadā
Renārs 

Kornejs 1962,76

2017-VND-1-04

Trušu būru izgatavošana 

saimniecībā IK "Mieriņš un dēli"
IK "Mieriņš 

un dēli" 2000,00

2017-VND-1-13 Granulu ražošana
Artjoms 

Kokorevičs 1575,90

2017-VND-1-18

Ziemas ķiploku audzēšanas 

uzsākšana Ainārs Tūcis 740,74

14000,00



SVARĪGĀKAIS JAUTĀJUMS

MĒS TO NEVARAM IZDARĪT?

 JAUTĀJUMS IR –

KAS MUMS  JĀDARA,  LAI MĒS TO VARĒTU 
IZDARĪT?



P A T I E S Ā  C I E Ņ Ā  

S E R G E J S  M A K S I M O V S

PALDIES PAR 
UZMANĪBI !



Pašvaldības atbalsts

paredzēts ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstībai un paplašināšanai, 

1) ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. 
programmnodrošinājuma) iegādē;

2) pērkot mazvērtīgo inventāru; 

3) būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas un atjaunošanas darbus;

4) iegādājoties būvmateriālus.



Kas var iesniegt projektus?

 3.1.1. fiziska persona, kura vēlas uzsākt uzņēmējdarbību
Viļakas novadā, taču, pirms finansēšanas līguma
parakstīšanas būs jāreģistrē saimnieciskā darbība;

 3.1.2. pašnodarbinātais, kurš uz projekta iesniegšanas
brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem gadiem;

 3.1.3. mājražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas veic
pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos un kurš uz
projekta iesniegšanas brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem
gadiem;

 3.1.4. individuālais komersants (IK) un zemnieku
saimniecība (z/s), kura dibinātājs uz projekta
iesniegšanas brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem gadiem;

 3.1.5. mikro un mazais uzņēmējs, kurš uz projekta
iesniegšanas brīdi nav darbojies ilgāk par pieciem gadiem.


