
Seminārs  

Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu iespējas vietējiem iedzīvotājiem 

sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicinot sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijās izvirzīto mērķu sasniegšanu Latgales VRG 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

 

Laiks: 2018.gada 17.decembris plkst. 11.00  – 17.00 

Vieta: Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads 

Mērķauditorija: Latgales VRG, pašvaldību, tūrisma informācijas centru pārstāvji, uzņēmēji, 

iedzīvotāji. 

 

Darba kārtība: 

Laiks Tēma Lektors 

10.45 - 11.00   Dalībnieku reģistrācija, kafija  

11.00 - 11.15   Lauku attīstības programmas 19.3.pasākums 

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība. 

Starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības 

grupām nacionālajā līmenī. 

BDR “Ludzas rajona partnerība 

11.15 – 14.00  

Projekta ideja  velotūrisma attīstībai Latgalē, veicot 

maršruta EiroVelo 11 marķēšanu un veicinot 

uzņēmējdarbības attīstību. 

BDR Ezerzeme, Latgales 

reģiona Tūrisma asociācija 

BDR Ludzas rajona partnerība, 

Latgales VRG 

14.00- 14.30 

 

Ideju ģenerēšana uzņēmēju apmācībām. BDR  Ludzas rajona partnerība 

14.30- 15.00 kafijas pauze  
15.00- 16.00 Sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu 

un skolēnu prasmju pilnveidošana                  

radošās industrijas attīstīšanai sadarbības 

partneru teritorijās” 

 

J.Soikāna Ludzas mākslas 

skola, 

BDR Ludzas rajona partnerība 

16.00- 17.00 Jautājumi, individuālas konsultācijas  

 

❖ Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektori atbildes uz tiem var izklāstīt 

semināra laikā. Jautājumus sūtīt uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv 

Lūgums semināram pieteikties  pa tālruni  29413335 (Sandra) , vai 29550874 (Vija), rakstot e-

pastu ludzaspartneriba@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu.   

❖ Nepieciešamības gadījumā, par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra 

noklausīšanos- lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram. 

❖ Seminārs ir bez maksas. 

❖ LAP 19.3.pasākums: Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu 

kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu 

risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot 

uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu. 
❖ Vairāk informācijas 19.3. pasākums http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-

investicijas/atbalsta-pasakumi/19-3-starpteritoriala-un-starpvalstu-sadarbiba-283 
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