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Parlaments Foursquare – atklājiet Eiropas apslēptos dārgumus!

jaunumi  EIROPĀ

Parlamenta prioritātes 2013. gada otrajā pusgadā 

Informācija pieejama internetā: 
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/content/20130716STO17326/html/Parl

amenta-priorit%C4%81tes-2013.-gada-otraj%C4%81-pusgad%C4%81 

Nākamo nedēļu laikā deputāti atpūtīsies no oficiālām sanāksmēm, bet aizkulisēs darbs turpināsies, lai sagatavotos 
svarīgu likumdošanas aktu izdošanai gada otrajā pusē. Parlamentam būs jāpieņem lēmumi, kas turpmākos gadus 
ietekmēs Eiropas Savienību un tās iedzīvotājus, to skaitā par ilgtermiņa budžetu, banku sektora uzraudzību, datu 
aizsardzību un labāku pagaidu strādnieku aizsardzību. Lasiet tālāk, lai uzzinātu sīkāk! 
Rudenī Parlaments balsos par ES ilgtermiņa budžetu 2014.-2020. gadam. Šis balsojums ietekmēs arī ES lauksaim-
niecības politikas reformu.
Septembra sesijā EP deputāti balsos par stingrākiem noteikumiem attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ar mērķi no-
vērst jauniešu pievēršanos smēķēšanai un par priekšlikumu pāriet uz "zaļāku" biodegvielu.
Lai garantētu visu internetā iegūto datu drošību, Parlaments strādā pie jaunas regulas šajā jomā, kā arī pie esošās 
datu apstrādes direktīvas stiprināšanas. Turklāt Pilsoņu brīvības komiteja veic izmeklēšanu sakarā ar PRISM skan-
dālu un līdz gada beigām Parlamenta iesniegs ziņojumu par tās rezultātiem.
Oktobrī paredzēts veikt balsojumu par priekšlikumu nodrošināt labāku aizsardzību miljonam pagaidu strādnieku, ko 
katru gadu darba devēji nosūta strādāt uz citu Eiropas valsti.
Kā arī EP deputāti centīsies panākt vienošanos ar Padomi par vienotu Eiropas banku uzraudzību.

Atklājiet Eiropu caur Parlamenta Foursquare sarakstiem! Foursquare ir kā Twitter ar GPS sistēmu un tā galvenās 
funkcijas ir vietas noteikšana un dalīšanās. Eiropas Parlaments ir izveidojis vairākus sarakstus ar apmeklēšanas 
vērtām vietām, lai parādītu, ka ES ir kas vairāk par institūcijām Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā. Lai ceļojums 
sākas! 
Mēs radījām Parlamenta kontu Foursquare, lai paradītu kāda Eiropa ir mūsdienās un kā mēs esam līdz tai nonāku-
ši.

Sekojiet pa pēdām Eiropas vēsturei
Sekojiet pa pēdām ES dibinātājiem un mūsu līgumu sarakstā uzziniet kur ES tika radīta un iegūstiet vairāk informā-
cijas par tās paplašināšanos mūsu pievienošanās līgumu sarakstā.

Atklājiet Eiropu!
Jums šķiet ka pazīstat Eiropu? Iespējams, bet vēl ir tik daudz ko atklāt! Pludmales, dabas rezervāti, pilis, tempļi, 
UNESCO Pasaules mantojuma objekti – šovasar novirzieties no ierastā maršruta un atklājiet dažus no apslēptajiem 
ES dārgumiem.

Kultūra un vide
Ko pilsētai nozīmē kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu? Kā Jūsu pilsēta var kļūt par nākamo Eiropas Zaļo galvas-
pilsētu? Smeļaties iedvesmu un saņemiet labākos padomus no bijušo titulu ieguvēju saraksta.
Apskatiet mūsu sarakstus Foursquare, iespējams Jūs atklāsiet ko pārsteidzošu!



Strādājot pie 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas 
perioda aktivitātēm, Ekonomikas ministrija kā vienu no 
būtiskākajām prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas 
turpināšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai, šim 
mērķim plānojot būtiski lielāku finansējumu nekā šajā 
periodā. Pašlaik sarunās ar Eiropas Komisiju par 
nākamo ES fondu plānošanas periodu ir noteikts 220 
miljonu latu liels ERAF finansējuma apmērs ēku energomiljonu latu liels ERAF finansējuma apmērs ēku energo-
efektivitātes pasākumu īstenošanai. Plānots, ka atbalsta 
sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsākties 
2014.gada vidū.
Kā zināms, šā gada 31.jūlijā Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra pārtraukusi projektu iesniegumu pieņem-
šanu aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uz-
labošanas pasākumi", jo pieprasītais atbalsta apjoms ir 
sasniedzis programmas kopējā finansējuma apmēru – 
62,75 miljonus latu.
Ņemot vērā, ka maksimāli pieejamais finansējums ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanai esošajā ES fondu 
plānošanas periodā jau beidzies, Ekonomikas ministrija 
ir lūgusi Finanšu ministriju 2014.gada budžetā paredzēt 
finansējumu fondu pārejas mehānisma izveidei, lai pār-
traukums starp ES fondu programmām būtu iespējami 
īsāks un iedzīvotāji varētu saņemt atbalstu renovācijas 
projektu īstenošanai.
ERAF aktivitāte „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltum-
noturības uzlabošanas pasākumi” ir pirmais nozīmīgā-
kais atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes uzlabošanai. Viens no šīs aktivitātes 
būtiskākajiem mērķiem ir bijis vispirms aktualizēt līdz šim 
sabiedrībā maz izprastos energoefektivitātes jautājumus 
un radīt piemērus, lai iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecī
ba par ieguvumiem, kurus sniedz ēku renovācija.
Vērtējot māju renovācijas programmas īstenošanas ie-
guvumu Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai 
kopumā, Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes 
priekšsēdētājs Juris Grīnvalds norāda: „Ēku siltināšana 
Latvijā ir relatīvi jauns būvniecības process, kas pēdējo 5 
gadu laikā sevī ietvēris arī dažādas „bērnības slimības”, 
mītus un bailes no nezināmā. Informācijai šajā stadijā 
bijusi visbūtiskākā loma. Patiecoties informatīvās kambijusi visbūtiskākā loma. Patiecoties informatīvās kam-
paņas „Dzīvo siltāk” aktivitātēm, dažu gadu laikā Latvijas 
sabiedrība ir uzzinājusi ne tikai par siltināšanas aktualitāti 
un finansiālajām iespējām, bet arī daudz darīts pavisam 
praktisku lietu uzlabošanā, kā rezultātā būvdarbu  kvali-
tāte siltināšanas projektos ir būtiski uzlabojusies. Kvalita-
tīvi nosiltināto māju apkures rēķini runā paši par sevi. 
Ekonomikas ministrijas īstenotā aktivitāte "Daudzdzīvok-
ļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ir tas  

Atbalsts daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai tiks turpināts 2014.gada 





23.augustā Rēzeknes novada Rikavas pagastā notika 12. 
Rēzeknes un Viļānu novadu Grāmatu svētki, kuru plašajā 
programmā ikviens varēja atrast ko interesantu tieši sev. 
Jau no paša rīta apmeklētāji varēja piedalīties zemnieku 
saimniecībā „Pīlādži” ievāktā medus, kā arī Pētera Vērdi-
ņa audzēto sēņu degustācijā. Kā ierasts, viens no apmek-
lētākajiem Grāmatu svētku pasākumiem bija „Latvijas 
Avīzes” organizētā publiskā diskusija. Šoreiz par tematu 
„Kā mazināt sociālo nevienlīdzību?” runāja Latvijas Re-
publikas Labklājības ministre Ilze Viņķele (V) un 
11.Saeimas deputāts Gunārs Igaunis (RP), iesaistot arī 
klātesošos. Pēc tam svētku dalībnieki varēja uzklausīt dzī-
vespriecīgās Ineses Ziņģītes atziņas un praktiskos pado-
mus veselīgākai dzīvei. Grāmatu svētku apmeklētāji 
varēja ne vien piedalīties dažādās diskusijās un lekcijās, 
bet arī paši aktīvi darboties, izmēģinot iepriekš nedarītas 
lietas, piemēram, nūjošanu, par ko pastāstīja un pareizu 
soļošanas tehniku parādīja Rēzeknes novada pašvaldī-
bas sporta speciālists Igors Derjagins.
 Grāmatu svētkos bija padomāts arī par aktivitātēm bēr-
niem un jauniešiem. Viņi varēja pārbaudīt spēkus un zinā-
šanas LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaun-
sardzes centra aktivitātēs, piedalīties radošajā darbnīcā 
„Mālos līdz ausīm”, ko vadīja skolotāja Skaidrīte Viļčuka, 
kā arī piedalīties Europe Direct Informācijas centra Aus-
trumlatgalē rīkotajā konkursā „ES – ko tas nozīmē?”, kur 
bērni varēja uzzināt, ka programmu Skype, kas ļauj zvanīt, 
izmantojot internetu, izveidoja igauņu programmētāji, ka 
Eiropas Savienības garākā upe ir Donava un citus faktus. 
Gan bērni un jaunieši, gan arī pieaugušie ar lielu interesi 
vēroja Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsar-
dzes Ludzas pārvaldes Aviācijas bāzes  paraugdemons-
trējumus, īpaši helikoptera nosēšanos un iespēju pašiem 
apsēsties helikoptera pilota krēslā.

Rēzeknes un Viļānu novadu Grāmatu svētki 
pulcē vairākus simtus grāmatu draugu 

Lai apmeklētāji svētku laikā nebūtu izsalkuši, organi-
zatori bija savārījuši vairākus zupas katlus ar smeķī-
gu „Bōrbolys garo zupu”.   

Jāatzīmē, ka visas dienas garumā svētku apmeklē-
tājiem bija arī iespēja par īpaši izdevīgām cenām ie-
gādāties jaunākās un populārākās grāmatas no 
vairāk nekā desmit Latvijas izdevniecībām. Par inte-
resantu svētku noslēgumu parūpējās mājinieki – Ri-
kavas etnogrāfiskais ansamblis, kas rādīja uzvedu-
mu „Sastdinis vokors Latgalis sātā”.

Grāmatu svētkus rīkoja: Rēzeknes novada pašval-
dība, Rikavas pagasta pārvalde un Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrība
Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
Zemkopības ministrija, Finanšu ministrija, Jelgavas 
tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, Lattelecom, Arctic 
Paper Baltic State SIA, Nacionālie bruņotie spēki, 
EPIB, SIA „Balta Eko”, SIA Drukātava, SIA VESTA-
LK, Reformu partija,  Inese Vaidere, dr.Pāvils Vasa-
ariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Vilhelms M
ihailovskis, Rēzeknes novada pašvaldība,  Rikavas
 pagasta pārvalde, Biedrība „RIKA”
Informatīvie atbalstītāji: “Latvijas Avīze”, “Rēzeknes 
Vēstis”, “Vietēja Latgales Avīze”, ”Panorama -Rē-
zekne”, www.rezeknesnovads.lv, www.publika.lv, 
www.rezeknesbiblioteka.lv

ziņas Austrumlatgalē
ES Rēzeknes novadā



23.augustā Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē sadarbībā ar „Europe Direct informācijas centru Aus-
trumlatgalē” notika Tomātu diena, kā laikā ikviens interesents varēja piedalīties diskusijā par tomātu audzēšanas 
agrotehniku, dzirdēt jaunākās tendences dārzeņkopībā, ņemot vērā situāciju lauksaimniecības produktu tirgū un 
Eiropas Savienības strukturālo fondu piedāvātās attīstības iespējas.
 
Visas dienas garumā katrs varēja baudīt arī krāšņu daudzveidību vairāk nekā 90 tomātu šķirņu izstādē, kā arī pie-
dalīties diskusijā par tomātu audzēšanas praktiskajiem aspektiem un uzklausīt profesionāļu padomus. SIA „Aiva 
G” īpašnieks, agronoms Juris Gruduls un SIA „Latgales dārzeņu loģistika” menedžeris Andris Stuks dalījās pie-
redzē par tomātu audzēšanu un kopšanu no sēklas līdz ražai. Speciālisti atgādināja arī par nepieciešamību no-
drošināt labvēlīgu vidi siltumnīcās, tai skaitā dezinficēšanas darbu veikšanu un šim nolūkam izmantojamiem lī-
dzekļiem. Praktiska informācija tika sniegta par iespējām izvairīties no dažādu slimību un kaitēkļu postījumiem. 
Diskusijas dalībnieki uzzināja, ka cīnīties ar kurmjiem var, piemēram, paberot siltumnīcā zem augšējās augsnes 
kārtas stikla lauskas. Liela interese bija par tomātu laistīšanu. Šajā sakarā tika pārrunātas divas pieejas – laistīša-
nu var veikt bieži, bet nosacīti nedaudz, gan arī retāk (reizi nedēļā), bet bagātīgi. Speciālisti skaidroja, ka abi vari-
anti ir vienlīdz labi, tikai ir jāskatās kā „jūtas” tomāti, un vēl norādīja uz to, ka nekādā ziņā nedrīkst strauji mainīt 
laistīšanas režīmu, jo tas gan tomātiem nepatiktu.
Izstādē savus tomātus piedāvāja 15 audzētāji. Daži no tiem bija lielāki tomātu audzētāji – SIA „Aiva G” (Barkavas 
pagasts), SIA „|Latgales dārzeņu loģistika” (Mežvidu pagasts), zemnieku saimniecība „Lukstiņmājas” 
(Ozolmuižas pagasts), zemnieku saimniecība „Zelta kalns” (Dekšāres pagasts), zemnieku saimniecība „Mežvīni” 
(Dubnas pagasts). Savukārt, īpašs prieks bija par vietējiem tomātu audzēšanas entuziastiem, kuri laipni atsaucās 
un piedalījās šajā pasākumā ar saviem „darba augļiem” – Vija Borisova (Kaunatas pagasts), Veronika Poča 
(Rikavas pagasts), Dace Sīle (Sakstagala pagasts), Leokādija Razgale (Strūžānu pagasts), Viktorija Ivanova 
(Mākoņkalna pagasts), Valentīna Stepiņa un Vasīlijs Iļjins (Griškānu pagasts), Iveta Jonina (Dekšāres pagasts), (Mākoņkalna pagasts), Valentīna Stepiņa un Vasīlijs Iļjins (Griškānu pagasts), Iveta Jonina (Dekšāres pagasts), 
Antoņina Babāne un Anna Orinska  (Malnavas pagasts).
 
Daina Butlere,
SIA „Latgales Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Krāsu, formu un garšas sajūtu daudzveidība Tomātu dienā

ziņas Austrumlatgalē
ES Rēzeknes novadā



„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu 
pā„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu 
pārvaldības procesu atstājot politiķu rokās. Modernu demokrātiju raksturo augsts pilsoniskās līdzdalības līmenis un 
attīstīta politiskā kultūra”. (S.Āboltiņa)
Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tomēr lielākas iespējas ietek-
mēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, tiem  sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies 
nevalstiskajās organizācijās.
Pašvaldībai jākļūst atvērtākai pret sabiedrību un tās iniciatīvām, jāuztver tā kā līdzvērtīgs partneris ne tikai dažādu ak-
tivitāšu īstenošanā, bet arī pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un funkciju veikšanā. Savukārt sabiedrībai jā-
kļūst zinošākai, gudrākai un aktīvākai, lai par tādu partneri kļūtu. 
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome š.g. 20.jūnija sēdē apstiprināja 75 projektu iesniegumus Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammā „NVO dar-
bības atbalsta programma", kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju 
darbību.
Atklātu projektu iesniegumu konkursā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” kopumā saņemti 206 
projektu iesniegumi, no kuriem SIF padome apstiprināja 30 mikroprojektus un 45 makroprojektus. Atbalstu saņēma 
arī biedrības ”Preiļu NVO centrs” izstrādātais makro projekts „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, 
Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (projekta iesnieguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203). Projekta ietva-
ros tika izstrādāta organizācijas darbības programma  2,5 gadiem. Jūlijā tiek uzsākta 2013. gada darbības program-
mas īstenošana, kuras mērķis ir  pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu 

ES Preiļu novadā



 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodarbinātām un pašnodarbinātām personām piedāvā iespēju papildināt darbam nepieciešamās 
prasmes un zināšanas, apgūstot profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. 
Šobrīd dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ir reģistrējušies 5 589 pretendenti, no 
tiem 5415 nodarbinātie apmācību kuponus jau ir saņēmuši. 
NVA aicina neatlikt pieteikšanos apmācībām līdz pēdējam brīdim, bet darīt to tagad, kad vairākās NVA filiālēs apmācību kuponi nodarbinātām 
personām vēl ir pieejami. 
Pieteikties mūžizglītības pasākumiem pamatsastāvā vēl ir iespējams NVA filiālēs Aizkrauklē, Balvos, Dobelē, Gulbenē,Pieteikties mūžizglītības pasākumiem pamatsastāvā vēl ir iespējams NVA filiālēs Aizkrauklē, Balvos, Dobelē, Gulbenē, Krāslavā, Kuldīgā, 
Ludzā, Preiļos, Rēzeknē, Valkā un Valmierā. 

Informācija pieejama internetā: 
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/ari-nva-filiale-kraslava-vel-var-pieteikties-muzizglitibas-pasakumiem-nodarbinatam-per/

ES Krāslavas novadā
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SIA „Ludzas apsamniekotājs” renovē 
Pildas pamatskolas stadionu un sporta zāli

ES Ludzas novadā




