
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. 

gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts 

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 

 Semināru cikls "Digitalizācija un viedās tehnoloģijas palīgs mazajam un vidējam  lauku uzņēmējam" 

 

Seminārs ZOOM platformā 

 Bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietojums uzņēmējdarbībā 
 

Mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietojuma iespējām 

uzņēmējdarbībā. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.  

Lektori: Latvijas mobilais telefons (LMT) speciālisti: Alīna Hindogina, Mikus Porietis- LMT 

piedāvājumu apmācību daļa, Gļebs Černovs-LMT risinājumu pārdošanas daļa 

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju par to kas ir drons, to veidiem,  pielietojumu dažādās nozarēs. 

Svarīga informācija, kas jāzina gaisa kuģa pilotam, gaisa kuģu apmācības iespējas.  

           

  Norises vietas, moderators:  

Zoom tiešsaistē 13.05.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators: Marika Rudzīte-Griķe e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

Semināra darba kārtība 

12:45 – 

13:00 

Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

13:00-

13:10 

Informācija par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs 

digitalizācijas laikmetā” 

13:10 – 

17:10 

 Bezpilota gaisa kuģu (dronu) veidi 

Kāpēc drons ir tāds, kāds tas ir? Kādi vispār  droni mēdz būt?  

 Bezpilota gaisa kuģa (drona) pielietojums dažādās nozarēs 

Tūrismā, būvniecībā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, medībās, 

zivsaimniecībā un citās jomās.  

 Kas jāzina bezpilota gaisa kuģa pilotam 

Vai es drīkstu lidot ar dronu visur, kur gribu? Kas man jāzina un 

jāmāk, lai lidotu ar dronu?  

 Bezpilota gaisa kuģu pilotu apmācības 

Pilotu apmācību pamatprogramma, drons – lidojošā kamera, 

automātisko lidojumu plānošana, fotogrammetrija, FPV droni. 

 

mailto:latgales.uznemejs@gmail.com


Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma 

anketu  https://tinyurl.com/adebr56a 

  

 Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, 

ludzaspartneriba@inbox.lv; 

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv; 

 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, 

preilupartneriba@inbox.lv; 

 Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga 

Krekele, inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot 

uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības 

attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās 

attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta 

ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, 

aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, 

Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   
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