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Biedrības “Senpilsāta”  koka izstrādājumu un restaurācijas darbnīca piedāvā: 

 

1.Sadzīves priekšmetu izgatavošana -virtuves dēlīši, lāpstiņas, karotes, nazīši u.c. 

2. Ēku vizuālā rekonstrukcija. Durvju un logu ailes, žoga elementi, apdares materiāli, 

trepes u.c. 

3. Seno arodu koka darbarīku rekonstrukcija un restaurācija - stelles, vērpjamie ratiņi u.c. 

 

       Darbnīcu, var izmantot ikviens amatnieks, kurš nolēmis vizuāli noformēt savu māju 

atbilstoši Latgales būvniecības tradīcijām. Mājai jāatrodas Ludzas novadā. 

Sadarbībā ar Ludzas novada domi ( pieejams finansējums) tiek veikti Ludzas vēsturiskā 

centra ēku vizuālās noformēšanas darbi. Konsultācijas, pieejams vēsturiskā centra seno 

fotogrāfiju arhīvs, praktiskās nodarbības. 

       Ludzas amatnieku centra un darbnīcas telpās notiek ekskursijas „Latgales kokapstrādes 

tradīcijas”. 

       Sadarbībā ar Ludzas bērnu un jauniešu centru notiek bērnu un interesentu praktiskā 

apmācība kokapstrādē. 

       Pārskata gadā ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējiem būvniekiem, kas patstāvīgi 

pasūta būvniecības elementus, kā piemēram koka durvju ailes, apdares materiālus un citus 

specifiskus būvniecības elementus, kas vietējos būvniecības materiālu veikalos nav 

pieejami. 

       Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Vācijas partneriem no Freilichtlabor Lauresham, kā 

rezultāta tika izstrādāti pētnieciski projekti, kā piemēram 8. gs koka arkli, koka virpa un 

daudz citu telpu iekārtojuma elementu ( galdi, krēsli, plaukti, gultas, trauki u.c.). Patstāvīgi 

tiek nodrošināts vietējais Ludzas amatnieku centra veikals un „Cimuss” ar koka suvenīriem 

un koka virtuves piederumiem. 

 

 

 

Kā iedzīvotāji Mūs var sasniegt? 

 

1. Darbnīcas un biedrības ofisa telpās ir izvietots pastāvīgs plakāts par projektu 

atbilstoši ES publicitātes vadlīnijām. 

2. Veikalā „Cimuss”, var iegādāties un pasūtīt sadzīves priekšmetus un mēbeles. 

3. Ludzas amatnieku centrā, var pasūtīt seno arodu instrumentus, vai restaurēt 

vecos. 

4. Ludzas TIC var uzzināt par projekta aktivitātēm. 

5. Ludzas amatnieku centra mājaslapā ir ievietota informācija par 

kokapstrādes izstrādājumiem. 
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Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 

lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 
 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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