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PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS 

LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ 

 Ludzas rajona partnerības teritorijā 

Piedāvājam apmācību programmu vienai vai divām dienām 

 Iepazīšanās ar grupu, prezentācija "LEADER pieeja. Biedrība "Ludzas rajona partnerība". 
Biedrības "Ludzas rajona partnerība" realizētie projekti 2007- 2013.gadu plānošanas 
periodā, ieceres nākamajai Vietējās attīstības stratēģijai." 
 
Salnavas pagasta biedrība "Kūzuls". Kārsavas novads 

Seminārs- diskusija Mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības iespējas laukos. Sociālā 

uzņēmējdarbība. Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER projektiem. Pieredzes 

apmaiņa. 

 Biedrībā realizēti vairāki  LEADER  projekti vietas potenciāla attīstībai : Brīvdabas atpūtas 

pasākumu vietas labiekārtošana Salnavas pagastā, Tavs brīvais laiks - muzikālo prasmju 

attīstīšana, Salnavas parka labiekārtošana, Kopīgā sapratnē paceltais Dievnams un citi. 

Sakārtotā vidē raisās idejas vietējās ekonomikas stiprināšanai un sociālajai uzņēmējdarbībai. 

Salnavā realizēti projekti mājražošanas un pakalpojumu attīstībai. Attīstot pārtikas amatniecību, 

vietējā kopienā mazināsies maznodrošināto skaits- iedzīvotājiem būs iespēja nopelnīt un savu 

saražoto vai ievākto produkciju nododot vietējai pārstrādei. 

 Kopiena ņēmusi aktīvu dalību Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu 

sadarbība” Projekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un 

Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” 

(Akronīms „Atrastā vēsture”) Konferencēs „Mājražošana” un  „Māksla”. 

 

 Elvīra Bleive, mājražotāja- sieru sējēja, 
iespēja padalīties savās zināšanās un 
siera siešanas gudrībās. Sienot sieru, 
Elvīra vairākkārtīgi atgādināja, ka tas 
jādara ar gaišām un pozitīvām domām 
un nesteidzīgi, tikai tad siers sanākšot. 
LEADER projekts Mājražošanas attīstība 
Kārsavas novada Salnavas pagasta 
"Saulstariņos". Radošās darbnīcas. 

 

 Annas muiža. Vieta, kur top tēja no dabas 
veltēm pašu rokām lasīta. Anna Danča ar 
tēju lasīšanu nodarbojas nu jau vairākus 
gadus, ir izstrādājusi pati savu tējas 
iesaiņojuma dizainu un izmanto katru 
iespēju, lai apmeklētu tirdziņus un dalītos 
pieredzē. Radošās darbnīcas. 
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Realizētie projekti: 

 Frizētavas pakalpojuma nodrošināšana Salnavas 

pagasta iedzīvotājiem 

 Šūšanas meistardarbnīcas izveide - sociālā 

pakalpojuma nodrošināšanai Salnavā. 

 Ģimenes atbalsta centriņa "Paspārne" izveide sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā. 

 

Maiznīca „Dzīles”. Kārsavas novads 

 

 

  

Malnavas "Dzīļu" mājās saimniece Aina cep maizi un tortes 

pēc pasūtījuma. Saimniece piedāvā dažādus maizes veidus 

kā, piemēram, rudzu un saldskābmaizi, kas cepta pēc senču 

tradīcijām uz kļavu lapām, ķirbju, saulē kaltētu tomātu un 

citas tradicionālai un netradicionāla veida maizes. Maiznīcā 

"Dzīles" grupām un ģimenēm piedāvā izzināt toršu cepšanas 

noslēpumus un kopīgi izcept savu pīrāgu, kūku vai garšīgu 

picu. Ir savākta liela toršu recepšu kolekcija - kāzu un 

jubileju tortes, kā arī daudzveidīgs piedāvājums jūsu svinību 

galdam. 

 Dalība Projektā: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju 

saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā 

– pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” 

(Akronīms „Atrastā vēsture”) Konference 

„Mājražošana”. 

z/s Kramiņi. Kārsavas novads 

 

 

 

Kramiņu apkārtnes laukos medu vāc bišu saimes, 

kuru produkts ieguvis godalgas. 

Šobrīd dravā ir jau ap 100 saimēm, un nozare attīstīta 

tiktāl, ka medus tiek realizēts arī ārpus Latvijas robežām. 

Vasarā tiek uzņemtas skolēnu un citu  interesentu 

ekskursijas, kur apmeklētāji var gūt priekšstatu par 

biškopības nozari un tās produkcijas dažādību un 

pielietošanas iespējām. 

 

Saimnieki piedāvā video ekskursiju un stāstījumu par 

bišu dzīvi gan dravā, gan stropā; 

Biškopības produkcijas degustāciju, vaska svecīšu liešanu, 

gleznošanu enkaustikas tehnikā – ar vaska krītiņiem un 

gludeklīti, dāvaniņu noformēšanu, kā arī organizē 

izglītojošus seminārus. 

 Dalība Projektā: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju 

saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā 

– pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” 

(Akronīms „Atrastā vēsture”) 
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Ludzas novads, Ludza, Ludzas amatnieku centrs. 

Seminārs- diskusija Mājražošanas un mājamatniecības attīstības iespējas laukos. Kooperācija. 

Radošās darbnīcas ar tēmu „Māksla”. Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER 

projektiem. Pieredzes apmaiņa. Projekts "Senlatgaļu kukņa" 

  

 

  

 

Mājražotāja Mārīte Lipska  

Apskatāmi un iegādājami 40 Latgales amatnieku darbi. Te 

piedāvā senlatgaļu tērpā ģērbta gida stāstījumu suprādku 

istabā par seno baltu cilšu dzīvi, amatniecības rašanos un 

attīstības vēsturi, senajiem ētikas un darba likumiem, 

tradīcijām, arī arodu demonstrējumus un seno amatu iemaņu 

apgūšanu. Grupas var ieturēt pusdienas ar latgaļu ēdienu, 

maizes un dzērienu gatavošanas prasmju skolu Latgaļu 

kukņā.  

Ludzas amatnieku centrs ir Latgales kulinārā mantojuma 

tīkla dalībnieks un Kultūras zīmes Latviskais mantojums 

laureāts , kas tika piešķirta vieniem no pirmajiem 12 

Kultūrtūrisma objektiem Latvijas reģionos kā apliecinājums, 

ka šajās vietās tiek koptas latviskās tradīcijas, mācot un rādot 

tās gan jaunajai latviešu paaudzei, gan tūristiem, tādējādi 

gādājot par to saglabāšanu un pārmantojamību 

visdažādākajās to izpausmēs. 

 Dalība Projektā: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju 

saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā 

– pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” 

Ciblas novads, Cibla, Eversmuiža 

Seminārs- diskusija Kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, jauniešu piesaiste 

novadpētniecībai. Problēmas un risinājumi. 

Eversmuižas ēkā iekārtotots Ciblas novadpētniecības muzejs. 18.-19.gs muižas apbūve ir Valsts 

aizsargājamais arhitektūras piemineklis. 

   

 Biedrības „Strauts” realizētais projekts Aprīkojuma iegāde Ciblas novadpētniecības 

materiālu krātuves modernizēšanai. 

 Biedrības „Ciblas Dzirkstelīte” projekts „Ciblas novada jauniešu centra labiekārtošana” 

 Biedrības „Pegazs” projekts „ Zirgu pārvadājamās piekabes un zirglietu iegāde brīvā laika 

pavadīšanas iespēju pilnveidošanai un dažādošanai”. 
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Līdumnieku pagasta biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki”. Ciblas novads. 

Seminārs- diskusija Tūrisma attīstības iespējas piesaistot mājražotājus un amatniekus, degustāciju 

zāļu izveide laukos . Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas- Problēmas un risinājumi. 

Realizēto projektu apskate. Idejas nākamajiem LEADER projektiem. Pieredzes apmaiņa.  

 Projekti: Darba un kultūras centra Līdumnieki vienkāršotā renovācija, Ārtelpas 

labiekārtošana biedrībai "Darba un kultūras centrs Līdumnieki"" 

Piedāvā radošās darbnīcas: 

 

 Aušanas - adīšanas darbnīca 

Darbošanās un amata apguve pie ratiņa, stellēm, 
adīšana ar un bez adatām!!! 

Adītas zeķes, cimdi, šalles, cepures - demonstrē un 
iepazīstina ar gataviem rokdarbiem, kas darināti 

dažāds tehnikās 

Iespēja apskatīt un iegādāties meistaru darbus 

 

 Kalēju darbnīca 

Darbošanās un amata iepazīšana. 

Kalēja darbnīca ir aprīkota apmācību veikšanai, 

personīgam darbam 

 

 Konfekšu darbnīca 

 Konditore, specializējas konfekšu 
izgatavošanā. 

 

Iespēja iegādāties gatavo produkciju 

 

 

 Tautas mūzikas instrumentu apguve 

Etnogrāfiskās dziedāšanas izkopšana, tautas 

instrumentu spēlēšana 

Projekts „Tautas tradīciju saglabāšana Ciblā” 
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Latgales tradicionālā 

lauku sēta, baložu 

audzētava, z/s 

"Grunduļi" 

 

 Tipiska Latgales lauku sēta pašā 
Eiropas Savienības austrumu 
pierobežā, blakus Degļevas 
ciemam- Berezovkā, Ludzas upes 
krastā. 

 

Saimnieka lolojums- vairāk kā 30 dekoratīvo 
un pasta baložu šķirnes, ciemiņiem labprāt 
demonstrē dekoratīvos baložus lidojumā un 
pasta baložu treniņu, aicinot palaist zilajās 
debesīs katram savus sapņus, izplest 
spārnus sevī! Saimniece piedāvā ne vien 
tradicionālos latgaliešu sātīgos ēdienus no 
pašu audzētiem produktiem- ceļotājiem 
pusdienās, bet arī cienā ar gardiem saldiem 
našķiem- oriģinālām tortēm, kūkām un 
pīrāgiem, pašgatavotām konfektēm un 
dažādiem lauku mājas sieriem. Tā ir laba 
Latgales kulinārā mantojuma nobaudīšanas 
iespēja. 

 Zilupes novads 

 

 

 Lauku sēta "Melturi” 

Lauku sēta "Melturi" ir vieta, 

kur tiek saudzēta apkārtējā vide 

un ainava. Organizētas velteņu 

velšanas, filcēšanas, 

multikulturālās vides tautas 

tradīciju saglabāšanas darbnīcas. 

Grupa var nobaudīt veselīgu 

vietējo ražojumu pārtiku, apgūt 

prasmi gatavot ēdienus krievu 

krāsnī.  

 Amatnieku sēta "Bites" 

Ar lielu centību un degsmi Ivanovu ģimene cenšas atjaunot labākās Zilupes novada 

amatnieku tradīcijas. Darbojas tāšu, kalēja, floristikas darbnīcas. Pēc autentiskiem 

paraugiem te top funkcionāli dizaina priekšmeti. 

Piesaistot jomas ekspertus, veic īpašuma biotopa padziļinātu izpēti, jo nelielā teritorijā ir 

koncentrējies liels skaits aizsargājamās floras un faunas sugu. Ģimene īpaši lepojas ar 

vairākām pupuķu saimēm. Pavisam īsu brīdi, ap liepu ziedēšanas sākumu, iespējams 

izbaudīt vakarēšanu ar sikspārņiem, kuri labprāt mielojas ar pasniegto cienastu. 

Turpinot dzimtas tradīcijas, vectēvs, būdams students, stažējās pat pie slavenā Latgales 

meloņu selekcionāra Sukatnieka, audzē melones un arbūzus. Ja ir silta vasara, pēc 

6.augusta tos var arī nobaudīt. Amatnieku sētā nodarbojās arī ar sezonālo mājražošanu. 

Te var nobaudīt un iegādāties priežu čiekuru ievārījumu un priežu pumpuru sīrupu. 
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 Ludzas rajona partnerības realizētais Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-

2013.gadam 4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un 

starpvalstu sadarbība” Projekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana 

Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem 

iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”). Projekta ilgtspēja un idejas nākošajam 

plānošanas periodam. 

Projekta mērķis- sekmēt kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem 

aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu  

kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai vietējās kopienās. 

 Kultūrvēsturiskā vide un tradīcijas ir joma, kas ar inovatīvām, mūsdienīgām metodēm 

un vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām jāizceļ gaismā, tādējādi  piesaistot 

ārvalstu tūristus, kā arī lielo pilsētu iedzīvotājus. 

  “Cieniet savas kultūras vērtības un Jūs būsiet interesanti visai pasaulei!” 

Maršruts Salnava- Kārsava-Malnava- Mērdzene- Ludza- Cibla- Līdumnieki.  

 

Informācija par apskates objektiem  www.ludzaspartneriba.lv, sadaļā Publicitāte- Video. 

 

 Katrai grupai tiek sagatavots individuāls piedāvājums saskaņā ar vēlamo objektu apskati un 

dalību radošajās darbnīcās. Iespēja iekļaut papildus objektus. 

 Abu dienu programmā ir iekļauti semināru — diskusiju izdevumi, objektu apskates izdevumi,  

ēdināšana , dalība radošajās darbnīcās, naktsmītnes.  

Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināra norises vietai un tā norises laikā.  

 
 Kontaktinformācija:  Ludzas rajona partnerība  Sandra Palma t. + 371 29413335  

ludzaspartneriba@apollo.lv, ludzaspartneriba@inbox.lv , www.ludzaspartneriba.lv 

http://www.ludzaspartneriba.lv/
mailto:ludzaspartneriba@apollo.lv
mailto:ludzaspartneriba@inbox.lv
http://www.ludzaspartneriba.lv/

