
 

BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem un esošajiem 

projektu iesniedzējiem. 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā 

lauku attīstībai 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē  "Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas"  

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu 

sagatavošanā, veidlapu aizpildīšanā, finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras veikšanā, 

pavaddokumentu noformēšanā, publicitātes nodrošināšanā un pārskatu iesniegšanā esošajiem 

projektu iesniedzējiem (uzraudzība), iespēja iepazīties ar realizētajiem projektiem, dalīties 

pieredzē. 

Norises vieta: Ludza- 13. jūnijs - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , 

Ludzas novads 

 

Programma: 
Laiks Saturs Lektors 

  9.45- 10.00 Reģistrācija, kafija  

10.00-11.00 

 

 

Normatīvie akti, projektu konkursu 5.kārta. 

Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumos. 

Publicitātes noteikumi, pārskati, uzraudzība 

LAP 19.3. pasākuma projekti. 

Sandra Palma, Ludzas 

rajona partnerība 

11.00- 11.30 Jautājumi, individuālas konsultācijas  

11.30-12.30  Tikšanās un diskusija ar visiem šīs dienas 

apskates projektu iesniedzējiem (4). 

Projektu iesniedzēji (4), 

15.min.projektam. 

12.30- 13.00 Kafijas pauze  

13.00- 17.00  Uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņa 

un uzraudzība * 

 

 

13.00 Semināra dalībnieki  izbrauc uz projektu realizācijas vietām: 

Projekts Lauku tūrismam izmantojama 

atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma 

esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai 

Ludzas novads, Cirmas 

pagasts, Dzerkaļi, atpūtas 

komplekss „Dzerkaļi” 

SIA "Zenit" 

Projekts Ņukšu lietišķās mākslas un 

tehnoloģijas darbnīca "VADUGUNIS" 

Ludzas nov., Ņukšu 

pagasts, Šosti, Štoļceva 

Olga Baumane 

Projekts Koka izstrādājumu 

rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcas 

izveidošana" 

Ludzas nov., Ludza, 1. 

maija iela, 15a 

BDR "Senpilsāta 

Projekts BIO tēju, garšvielu un sukāžu 

ražotnes izveide 

Ludzas novads, Ludza, 

Baznīcas 50 

Zanda Trukšāne 

 

 

 



Norises vieta: Ludza- 27. jūnijs - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, 

Ludza , Ludzas novads  
Programma: 
Laiks Saturs Lektors 

  9.45- 10.00 Reģistrācija, kafija  

10.00-10.30 

 

 

Normatīvie akti, projektu konkursu 5.kārta. 

Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumos. 

Publicitātes noteikumi, pārskati, uzraudzība 

LAP 19.3. pasākuma projekti. 

Sandra Palma, Ludzas 

rajona partnerība 

10.30-11.45 Tikšanās un diskusija ar visiem šīs dienas 

apskates projektu iesniedzējiem (5). 

Projektu iesniedzēji (5), 

15.min.projektam. 

11.45- 12.15 Kafijas pauze  

12.15- 17.00  Uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņa 

un uzraudzība * 

 

* 12.15 Semināra dalībnieki  izbrauc uz projektu realizācijas vietām:. 

Projekts Bezkontakta pašapkalpošanās 

automazgātavas modernizācija Ludzā 

Ludzas novads, Ludza, 

Raiņa iela 40” 

IK "Zovi" 

Projekts Tenisa laukuma ar žogu un 

automašīnas stāvvietas būvniecība, tenisa 

inventāra iegāde 

Ludzas novads, Ludza, 

Zvirgzdenes iela 10 

SIA "Zelta cipars" 

Projekts Mērniecības iekārtu un 

programmatūru iegāde esošā uzņēmuma 

pakalpojuma attīstības veicināšanai. 

Ludzas novads, Ludza, 

Skolas 13-9 

SIA "GeoProf 

Projekts Jaunas zirgu jāšanas manēžas 

būvniecība Ņukšu pagastā, Ludzas novadā 

Ludzas novads, Ņukšu 

pagasts, Bāliņi 

SIA HEVONEN 

Projekts Reprezentatīvo produktu ražošanas 

darbnīcas izveide 

Ludzas novads, Briģu 

pagasts, “Vizbuļi”, 

Lielā Pīkova 

Konstantīns Muhins 

 

Norises vieta: Kārsavas novads- 20. jūnijs - Jāņu iela 5,OTRIE Mežvidi , Mežvidu pag., 

Kārsavas nov. 

Programma: 
Laiks Saturs Lektors 

  9.45- 10.00 Reģistrācija, kafija  

10.00-11.00 

 

 

Normatīvie akti, projektu konkursu 5.kārta. 

Biežāk pieļautās kļūdas projektu iesniegumos. 

Publicitātes noteikumi, pārskati, uzraudzība 

LAP 19.3. pasākuma projekti. 

Sandra Palma, Ludzas 

rajona partnerība 

11.00-12.00  Tikšanās un diskusija ar visiem šīs dienas 

apskates projektu iesniedzējiem (4). 

Projektu iesniedzēji (4), 

15.min.projektam. 

12.00- 12.30 Kafijas pauze  

12.30- 17.00  Uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņa 

un uzraudzība * 

 

* 12.30 Semināra dalībnieki  izbrauc uz projektu realizācijas vietām: 

Projekts Tūrisma pakalpojumu radīšana un 

attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā 

Jāņu iela 5,OTRIE Mežvidi , 

Mežvidu pag., Kārsavas nov., 

p.n. Mežvidi. 

Jānis Šicāns 

Projekts Pašapkalpošanās automazgātavas 

būvniecība 

Kārsavas nov., Kārsava, Šosejas 

iela, 19A 

Rihards Naglis 

 

Projekts Skaistumkopšanas salona izveide 

Kārsavas novads, Kārsava, 

Vienības 74-7 

Iveta Jurāne 

Projekts Inovatīvs skaistumkopšanas 

pakalpojums lauku teritorijā 

 

Malnavas iela 2,Kārsava, 

Kārsavas novads,  

 

Valentīna 

Kirsanova 



 

Semināra dalībnieki: Esošie un potenciālie projektu iesniedzēji, pašvaldību 

speciālisti, uzņēmējdarbības konsultanti,  BDR Ludzas rajona partnerība padomes, projektu 

vērtēšanas komisijas, administrācijas pārstāvji. 

 

Pieteikšanās semināriem obligāta. Pieteikties pa tālruni  29413335 (Sandra) , vai 

 29550874 (Vija), rakstot e-pastu ludzaspartneriba@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma 

anketu.   

 

❖ Seminārā 13.06.2019. piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD 

Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti. 

❖ Par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos,  

nodrošināts transports izbraukumam uz projekta realizācijas vietām-lūgums to norādīt 

pie reģistrācijas semināram. 

❖ Seminārs ir bez maksas. 
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