
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  

Datums: 02.06.2022. 

"Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā" 

Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Preiļu rajona partnerības 

teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā. 

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri 

vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un 

asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu. 

 

Ko semināra dalībnieki iegūs: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi.  

Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības 

dažādošanai un sadarbības kontaktus.  

Norises vietas: Preiļu  rajona partnerības teritorija 

Moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

Laiks Aktivitāte Praktiskas piezīmes 

09.30-10.00 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 

 

 

 
Kārsavas iela 4, Preiļi 

10.00-11.20 Preiļu galvenās bibliotēkas digitālie risinājumi 

-  Ilona Skorodihina 

Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas 

centra plāni par 5D aprīkojumu un projekta 

"Galēnu muižas vizualizācija" rezultāts 

-  Līga Irbe  
Kārsavas iela 4, Preiļi 

11.30- 12.30 Metāla mākslas galerija NESTER CUSTOM 

- Aleksandrs un Alīna Nesterjuki 

 

 
 

A.Upīša iela 20, Preiļi 

12.40 – 13.20 Pusdienu pārtraukums Preiļi 

 

mailto:latgales.uznemejs@gmail.com


 

13.30 – 14.10 Volmārcentrs, pieredzes stāstījums par 

uzņēmuma izveidi darbību un digitāliem 

risinājumiem. 

 

 
Riebiņi 

 

14.30 – 15.30 z/s Vilkači Bioloģiskā saimniecība “Vilkači” 

specializējas bioloģiskās produkcijas ražošanā un 

realizācijā. Galvenās darbības jomas: augļu un 

ogu audzēšana, dārzeņu audzēšana, graudu 

audzēšana, cidoniju augu un upeņu audzētava. 

 

- Skaidrīte Grigale 

 
Cepernieki, Stabulnieku 

pagasts, Preiļu novads 

16.00 – 16.40 Keramikas darbnīca Jašas podi 

-  Kristīne Nicmane 

 

 

Aizkalne 

 
16.40 – 17.00 

Kafijas pauze, noslēgums  

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

 

Pieteikuma saite: https://ieej.lv/pieteiksanasPreili 

 

Seminārs ir bez maksas. Dalībnieki pārvietojas ar saviem transportlīdzekļiem. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1
https://ieej.lv/pieteiksanasPreili


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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