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Seminārs
Pieredzes stāstu brauciens “Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā

Ziemeļlatgalē ”.
Datums: 03.06.2022.

Mērķauditorija: Latgales reģiona dažādu pārstāvniecību, jomu esošie un potenciālie uzņēmēji.

Semināra mērķis: Klātienē gūt pieredzi un iedvesmoties no Balvu novadā esošajiem uzņēmējiem,
aktīvajiem kopienu līderiem un projektu īstenotājiem, kas savos uzņēmumos, organizācijās ieviesuši
neparastus, inovatīvus risinājumus Ziemeļlatgales teritorijā.

Ko uzņēmējs iegūs: Semināra dalībnieki iepazīs Balvu novada uzņēmēju un aktīvo kopienu līderu
pieredzi, organizējot un vadot savu uzņēmumu/organizāciju. Pieredzes stāsti par investīciju piesaisti
neparastām uzņēmējdarbības idejām ne tikai tūrisma nozarē, bet arī pakalpojumu un ražošanas
nozarē. Pasākuma laikā ikviens gūs sev noderīgas zināšanas un uzzinās, kā radīt inovācijas un kur
gūt iedvesmu un finanses to īstenošanai.

Semināra stāstnieki: Edgars Kaļva – aktīvā dzīves veida centra “Kureti Cafe”  izveidotājs

Elīna Kaļva - Drukas centra Amati Print izveidotāja, uzņēmuma SIA Amati projekts īpašniece,
biedrības “Saviem” prakses vietas izveidotāja.

Nauris Pomers – mēbeļu ražošanas firmas uzņēmuma SIA ASNAG furniture dibinātājs un īpašnieks

Andris Slišāns – Upītes kopienas aktīvais dalībnieks, Bigmaar's Records ierakstu studijas izveidotājs,
izlaušanās istaba “Pīci panti” izveidotājs un citu projektu īstenotājs.

Ligita Spridzāne - Nemateriālās kultūras  mantojuma centra “Upīte” muzeja vadītāja.

Semināra norises diena:  03.06.2022.

Ierašanās vieta: “Kureti Cafe”, Bērzpils iela 62C, Balvi (Turpmāka pārvietošanās ar saviem
transportlīdzekļiem).
Moderators: Sandra Igaune, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com , tālr. 29122990

Laiks Aktivitāte Praktiskas piezīmes

9:30 – 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija
Kafijas pauze

Ierašanās vieta:
“Kureti Cafe”, Bērzpils

iela 62C, Balvi

10:00 – 11:00 SIA “Kureti Sport” izveidotā ģimenes atpūtas un aktīvā
dzīves veida centra “Kureti Cafe” izveidošanas stāsts,
investīciju piesaiste (LEADER, LIIA u.c.), iespējas,
nākotnes ieceres.

- Industriālu telpu atjaunošana un pielāgošana
uzņēmējdarbībai - aktīva centra izveide ar atrakcijām
visai ģimenei.

- Tūristu un vietējo iedzīvotāju pakalpojumu
dažādošana.

- Ēdināšanas pakalpojuma izveide (iekārtas,
piedāvājuma klāsts).

- Inovatīvu risinājumu izmantošana (5D simulatori).

Norises vieta:
“Kureti Cafe”, Bērzpils
iela 62C, Balvi



- Mārketings sociālajos tīklos.
- Nākotnes ieceres - darbības virzienu dažādošana un

piedāvājumu klāsta paplašināšanas vīzija.

Stāstnieks: Edgars Kaļva

11:00 - 11:10 Pārbrauciens uz SIA AMATI projekts (Drukas centrs Amati
Print)) un biedrības “SAVIEM” telpām, Teātra iela 10, Balvi

Pārvietošanās ar saviem
transportlīdzekļiem

11:10 – 11:40 SIA AMATI projekts (Drukas centrs Amati Print) – no idejas
līdz reklāmas drukas centra izveidei.

“Amati print” ir drukas centrs, kas nodrošina digitālo,
lielformāta un tehnisko rasējumu druku, izšūšanu, dāvanu un
suvenīru izgatavošanu, kā arī maketēšanu. Uzņēmums īpaši
lepojas ar to, ka šāda līmeņa iekārtas ir vienīgajiem
Ziemeļlatgalē un Ziemeļvidzemē.

- Finansējuma piesaiste ideju realizēšanai (LEADER
projekti).

- Reklāmas centra piedāvātās iespējas.
- Jaunās tehnoloģijas centra darbībā. (Lielformāta

tekstilaudumu apdruka, plotera drukas iekārta u.c.)
- Mērķi nākotnei – inovatīvu iekārtu ieviešana darbībā.

Biedrība “SAVIEM”
Biedrība “SAVIEM”  radījuši vidi, jaunu darba un prakses
vietu, iegādājoties iekārtas, kas ļauj ražot inovatīvus
produktus, spējot piesaistīt un apmācīt jaunos speciālistus
vietējam reģionam.

- Prakses vietas izveide, izaicinājumi, pieredze,
piesaistot LEADER finansējumu. (Digitālās UV-
drukas printeris, Multifunkcionāls automātiskais
papīra griezējs)

- Iekārtu paraugdemontrējums.

Stāstniece: Elīna Kaļva

Teātra iela 10, Balvi

11: 40 - 12:00 Pārbauciens Balvi- Bērzkalne uz SIA AsnaG Furniture Balvu iela
2A, Bērzkalne, Bērzkalnes
 pag.

Pārvietošanās ar saviem
transportlīdzekļiem

12:00 – 13:00 SIA AsnaG Furniture – ceļš no mikrouzņēmuma uz SIA,
piesaistot LEADER projektu atbalstu un modernizējot
ražošanas procesu ar mūsdienīgām iekārtām.

ASNAG furniture ir galdniecības uzņēmums, kas izgatavo
virtuves iekārtas, koridora mēbeles, vannas istabas mēbeles,
skapjus, koka durvis un masīvkoka izstrādājumus pēc
individuāla pasūtījuma.

Balvu iela
2A, Bērzkalne, Bērzkalnes
 pag., Balvu nov.

Pārvietošanās ar saviem
transportlīdzekļiem



- Uzņēmuma izveides stāsts
- Esošie risinājumi, iekārtas, pakalpojumi, iespējas,

klienti;
- Nākotnes ieceres;

Stāstnieks: Nauris Pomers

13:00 -13:30 Pārbrauciens  Bēzkalne - Upīte Akas laukums 1, Upīte,
Šķilbēnu pagasts

Pārvietošanās ar saviem
transportlīdzekļiem

13:30 – 14:00 Pusdienu pārtraukums, pusdienas semināra dalībniekiem.

Nemateriālās kultūras  mantojuma centrs “Upīte” .

Akas laukums 1, Upīte,
Šķilbēnu pagasts

14:00 - 14:05 Dalībnieku dalīšanās 2 grupās.

1.grupa dodas ar kājām uz Upītes kultūrtelpas skolas ēku, 2.
grupa piedalās celu aušanas demonstrācijā un izmēģinājumā.
Pēc tam grupas mainās.

 Stabļovas iela 1, Upīte,
Šķilbēnu pagasts

14:05 – 15.05 1.grupa

Upītes skolas ēku ir
iegādājušies vietējie
iedzīvotāji, lai tajā
īstenotu inovatīvas idejas:

- Iegādātās digitālās
stelles

- Izveidota
Bigmaar's
Records skaņu
ierakstu studija –
piedāvā ierakstīt
vokālu un
instumentālos
ierakstus, kā arī
veikt materiāla
apstrādi.

Dalībniekiem dots laiks,
lai izmēģinātu izlaušanās
istabu.

Izlaušanās istaba “Pīci
panti” -  dzejas izlaušanās
spēle ir vienīgā
izlaušanās istaba pasaulē

2.grupa

Nemateriālās kultūras
mantojuma centra “Upīte”
apmeklējums:

- Nemateriālās kultūras
vērtību, vēstures liecību
saglabāšana mūsdienīgos
veidos.

Celu aušanas demonstrācija,
tehnikas izmēģināšana praksē,
izmēģinot šo aušanas tehniku,
radot sev noderīgu lietu.

Stāstniece, vadītāja: Ligita
Spridzāne



Latgaliešu valodā.
Iepazīstoties ar Ontona
Slišāna dzeju, Latgaliešu
valodu, Nemateriālās
kultūras mantojumu,
veicot 5 uzdevumus ir
jāmēģina tikt pie galvenā
koda, lai atslēgtu istabas
durvis, kas ir aizslēgts ar
digitālu koda atslēgu . 

Stāstnieks, vadītājs:
Andris Slišāns

15:10-16:10 Nemateriālās kultūras
mantojuma centra
“Upīte” apmeklējums:

- Nemateriālās
kultūras vērtību,
vēstures liecību
saglabāšana
mūsdienīgos
veidos.

Celu aušanas
demonstrācija, tehnikas
izmēģināšana praksē,
izmēģinot šo aušanas
tehniku, radot sev
noderīgu lietu.

Stāstniece, vadītāja:
Ligita Spridzāne

Upītes skolas ēku ir iegādājušies
vietējie iedzīvotāji, lai tajā
īstenotu inovatīvas idejas:

- Iegādātās digitālās stelles
- Izveidota Bigmaar's

Records skaņu ierakstu
studija – piedāvā
ierakstīt vokālu un
instumentālos ierakstus,
kā arī veikt materiāla
apstrādi.

Dalībniekiem dots laiks, lai
izmēģinātu izlaušanās istabu.

Izlaušanās istaba “Pīci panti” -
 dzejas izlaušanās spēle ir
vienīgā izlaušanās istaba pasaulē
Latgaliešu valodā. Iepazīstoties
ar Ontona Slišāna dzeju,
Latgaliešu valodu, Nemateriālās
kultūras mantojumu, veicot 5
uzdevumus ir jāmēģina tikt pie
galvenā koda, lai atslēgtu istabas
durvis, kas ir aizslēgts ar
digitālu koda atslēgu . 

Stāstnieks, vadītājs: Andris
Slišāns

16:10-16:30 Kafijas pauze, noslēgums. Došanās mājup.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
https://ej.uz/pieredze_ziemellatgale

Seminārs ir bez maksas. Dalībnieki pārvietojas ar saviem transportlīdzekļiem.

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).


