
 

BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru  

potenciālajiem 8.kārtas projektu iesniedzējiem. 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā 

lauku attīstībai 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē 

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu 

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

pavaddokumentu noformēšanā, darbā ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iepazīties ar 

realizētajiem projektiem un stratēģijas izpildi. 

Norises vieta: Ludza- 27.oktobris  Kafejnīca "Kristīne" otrā stāva zāle, Baznīcas iela 25-

1, Ludza, Ludzas novads 
                   Sākums pl.10.00 

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta. 

Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29413335 (Sandra), 29550874 (Vija)  vai rakstot uz e-

pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv   vai aizpildot pieteikuma anketu 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_K
Hq-AVfUg/viewform 

 Uz semināru aicināti  piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD 

Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti. 

 Par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos- 

lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram. 

 Seminārs ir bez maksas. 

Darba kārtība: 

Laiks Saturs 

  9.45- 10.00 Reģistrācija, kafija 

 

10.00-11.00 

 

 

         LEADER pieejas pasākumu īstenošana – rīcības plāns, plānotās 

aktivitātes, apstiprinātie un realizētie projekti, ELFLA pieejamais 

finansējums, attiecināmās izmaksas, izmaiņas 8.kārtas projektu 

konkursā. Plānotie konkursi 2021.gadā. 

Jautājumi un atbildes. 

11.00- 12.00         Projektu veidlapu aizpildīšana, projektu vērtēšanas kārtība, kritēriji, 

pašnovērtējuma veidlapa. 

Jautājumi un atbildes. 

12.00- 12.15 LAP 19.3. pasākuma projekti “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs 

digitalizācijs laikmetā” un “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā 

pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” 

12.15- 14.00  Jautājumi, individuālas konsultācijas 

Kafijas pauze 

Aicinām ieverot valstī noteiktos piesardzības pasākumus: 
- Neapmeklējiet pasākumu, ja novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, 

noteikta pašizolācija vai mājas karantīna! Pasākuma organizatoriem ir tiesības 

personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt dalību pasākumā; 

- Ievērojiet fizisko distanci ar citiem apmeklētājiem; 

- Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm vai izmantojiet spirtu 

saturošu dezinfekcijas līdzekli, īpaši pirms ēšanas, pieskaršanās sejai un pēc 

tualetes apmeklējuma. 
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