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Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija un Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības

ES Rēzeknes novadā

Lūznavas muižā tiks atklāta
starptautiskā digitālās mākslas
izstāde TELPA ATBALSĪM
(Echo Chamber-EN)

I

zstāde ECHO CHAMBER (TELPA ATBALSĪM)
tiek rīkota projekta EUROPEAN
CONNECTIONS IN DIGITAL ART – EUCIDA
(Digitālā māksla aptver Eiropu-LV) ietvaros.
2017. gada izstāžu kurators Metjū Nevins kā
projekta moto ir izvēlējies nepareizās pasaules
ideju. Atbalss efektu viņš saskata medijos un
sociālajos tīklos, kuri atspoguļo
vispārpieņemtos, sabiedrībā populāros,
pareizos viedokļus, savukārt digitālā māksla
atļauj atspoguļot nepareizo pasauli. Izstādes
mērķis ir ļaut digitālajai mākslai un
tehnoloģijām paust savu, netradicionālu,
tomēr Eiropas sabiedrībai saprotamu viedokli
par politiku, kultūru un sabiedrību, laužot
priekšstatus, ka digitālo mākslu var saprast
tikai tehnoloģiski izglītota publika.
Projekta laikā norisināsies izstādes Īrijā, Francijā un Latvijā. Katru valsti pārstāvēs divi mākslinieki, kas
darbojas dažādās digitālās mākslas jomās. Izstādēs būs redzamas tehnoloģijas, kas ir ļāvušas radīt
laikmetīgus mākslas darbus. Izstādes TELPA ATBALSĪM kurators ir darbojies kopā ar Francijas māksliniekiem
Žannu Briānu (Jeanne Briand) un Fabjanu Lostiku (Fabien Leaustic), ar Īrijas māksliniekiem Ādamu Gibniju
(Adam Gibney) un Helēnu Makmahonu (Helen McMahon), kā arī ar Rasu Šmiti un Paulu Vītolu, kuras
pārstāv Latviju. Spēcīgie, informatīvie un eksperimentālie darbi var likties provokatīvi un ir nepieņemami
tradicionālajai izstāžu galerijai. Tie lauž vispārpieņemtos uzskatus par mūsdienu politiku, kultūru un
sabiedrību. Metjū Nevins ir mudinājis māksliniekus būt agresīviem, politiski nekorektiem un izaicinošiem.

2017. GADA IZSTĀŽU ATKLĀŠANA:
9. jūnijā plkst. 13.00 Rēzeknes novada Lūznavas muižā, Latvijā
16. jūnijā plkst. 18.00 Modernās mākslas centrā Rua Red, Īrijā
24. jūnijā plkst. 17.00 Modernās mākslas centrā Espace multimédia gantner, Francijā
“Digitālā māksla aptver Eiropu” (EUCIDA) ir 3 gadu projekts, kuru finansē Eiropas Savienības programma
“Radošā Eiropa” un kuru īsteno modernās mākslas centrs Īrijā (Rua Red) un Francijā (Espace Multimédia
Gantner) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību. Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp
digitālajiem māksliniekiem un kultūras pazinējiem Eiropā, tādā veidā attīstot inovācijas un veicinot
digitālās mākslas popularitāti starptautiskā līmenī.
EUCIDA ir arī augoša, interaktīva un inovatīva multimediju mākslinieku, kuratoru, pētnieku un kultūras
darbinieku kopiena, kas apvienojusies, lai izveidotu jaunus mākslinieku sadarbības veidus: pieredzes
apmaiņas iespējas ārvalstīs, radošās darbnīcas u.c.
Sīkāka informācija par izstādi:
www.eucida.eu
Sagatavoja: Anna Rancāne
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ES Preiļu novadā

PELĒČOS NORISINĀS
ESTRĀDES BŪVNIECĪBAS
DARBI

J

au aprīļa sākumā tika uzsākti Pelēču vasaras estrādes
būvniecības darbi. Estrāde tiek būvēta projekta“Pelēču
vasaras estrādes izbūve” ietvaros.

Šobrīd Pelēču pagastā siltajā gada laikā atpūtai, pasākumu rīkošanai nav piemērotas vietas, tāpēc
estrādes uzbūvēšana novērsīs šo trūkumu, uzlabosies kultūras pasākumu kvalitāte, tiks sakopta teritorija,
kas sekmēs iedzīvotāju labklājību un labsajūtu ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā aktīvi atpūšoties.
Estrādē plānots rīkot koncertus, balles, diskotēkas, skolas un biedrību pasākumus.

Projektam ir apstiprināts atbalsts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un piešķiramais publiskais finansējums ir 26 607,01 eiro, kas ir 90% no
attiecināmajām izmaksām, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas plānotas 35
771,65 eiro.

Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, pastāstīja, ka celtniecības darbi norit
ieplānotajos termiņos un tie noslēgsies jūlija beigās, līdz ar to estrādi varēs izmantot jau šīs
vasaras otrajā pusē.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada mājaslapas satura redaktore
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ES Krāslavas novadā
PAR DROŠĪBU ABPUS ROBEŽĀM

P

irmdien, 22.maijā Krāslavas novada domē
tika likti pamati atkal jaunas sadarbības
sākumam – svinīgā gaisotnē tika parakstīts
Latvijas-Lietuvas programmas projekta
"Sinerģiskas drošības platformas izveide
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā"/
“SYNERGY FOR SECURITY” Partnerības līgums.
Erasmus+ programmas aktivitātes Slovēnijā bija
īsts izaicinājums aktīva dzīves veida –
velotūrismaProjekts izstrādāts, pamatojoties un
reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu
problēmām - pārrobežu noziedzību, sabiedriskās
drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur
Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu.
Šīs abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc
apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti
vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu
līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība
starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām.

Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts
un dienas video novērošanas sistēmas ar
transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem
starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks
uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes
speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu
noziedzības apkarošanai.

Projekta īstenošanas partneri no Latvijas puses ir Valsts Policija, Valsts Robežsardze, Krāslavas novada
dome, Kārsavas novada dome, savukārt, Lietuvas pusi pārstāv Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas
rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība.
Vairāku klātesošo augsto abu valstu Valsts Policijas un Valsts Robežsardzes amatpersonu teiktais ir
rezumējams īsi: sadarbība, sadarbība un vēlreiz sadarbība. Un ne tikai starp katras valsts dienestiem, bet
arī sadarbība abu valstu drošības struktūru starpā, izmantojot visas iespējas, ko sniedz modernās
tehnoloģijas, sadarbība pašvaldību starpā un, kas ir īpaši būtiski, sadarbība starp iedzīvotājiem un
drošības struktūrām.
Divu gadu garumā sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa "Ja redzi, tad neklusē!", jo
kā atzīst abu valstu drošības struktūru pārstāvji: pierobežas iedzīvotāji ir mūsu acis un ausis, tikai ar viņu
palīdzību mēs varam reaģēt uz notikumiem iespējami ātri un efektīvi.
Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no
2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam.
Projektu “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” (“SYNERGY FOR SECURITY”) līdzfinansē
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko
attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Rakstu sagatavoja: Ilze Stabulniece, projekta vadītāja, Valsts Policija
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ES Ludzas novadā

ATTĪSTĪBAS CEĻI

L

ai gan pavasaris šogad nesteidzas ieņemt savas
pozīcijas, laika apstākļi netraucē uzsākt būvdarbus
Ludzas ielās. Pamazām sāksies remontdarbi, ko
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas
valsts. Šī gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība
noslēdza vienošanos par projekta “Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados” īstenošanu. Šis projekts vieno Ludzu, Kārsavu,
Ciblu un SIA “Latgales dārzeņu loģistika” ar mērķi izveidot
infrastruktūru, kas palīdzētu komersantiem attīstīt savu
uzņēmumu darbu, radīt jaunas darba vietas.
Kas parasti ir nepieciešams uzņēmējiem? Labs ceļš un
dažāda veida pakalpojumi – ūdens, kanalizācija,
elektrība, siltumapgāde u.tml. Šajā projektā tas arī tiks
darīts. Ludzā tiks pārbūvēta visa Odu iela, Jurdža ielas posms no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai un Latgales šķērsiela.
Kārsavas novada Mežvidu pagastā, kur darbojas vairāki lauksaimniecības uzņēmumi, tiks izbūvētas bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas ar ūdensvadu un sadzīves kanalizāciju un ceļi, kas ved pie šiem uzņēmumiem, tiks palielināta
elektrosadales pazemes līnijas slodze. Ciblā tiks pārbūvēts Banoņejas ceļš, kas ir Odu ielas turpinājums.
Odu iela

Šoreiz Eiropas piešķirto finansējumu nebūs tik vienkārši apgūt: pēc projekta īstenošanas trīs gadu laikā tiks vākta
informācija par to, cik naudas komersanti ieguldījuši savā attīstībā, cik jaunu darba vietu parādījās šajos
uzņēmumos. Uz katru projektam piešķirto Eiropas eiro ir jābūt ieguldītam vienam eiro no uzņēmumiem, kas atrodas
tieši pie izremontētā ceļa vai izmanto komunālos pakalpojumus. Uz katriem Eiropas piešķirtajiem 41 000 tūkstošiem ir
jābūt jaunai darba vietai. Ludzas, Ciblas un Kārsavas pašvaldības ļoti cer, ka projekta darbības tiešām palīdzēs
vietējiem uzņēmumiem attīstīties un radīt jaunas darbvietas.
Projekts ir sarežģīts, bet arī interesants, jo tādu sadarbības projektu
vēl nav bijis, un tajā ir iesaistīts uzņēmums – SIA “Latgales dārzeņu
loģistika”, kuras produkciju daudzi zina ar nosaukumu “Mežvidu
tomāti”. Šis uzņēmums projektā īsteno savu darbību, kas ir saistīta ar
elektrosadales līnijas slodzes palielināšanu, kas ir būtiski tā attīstībai.
Ludzā pamazām sākas Odu ielas, Jurdža ielas posma un Latgales
šķērsielas pārbūve. Būvdarbi Odu ielā būs komplicēti daudzu
iemeslu dēļ: iela ir šaura, dažas mājas ir izbūvētas tik tuvu, ka siena
burtiski stāv uz ielas robežas. Blakus ielai atrodas valsts nozīmes
Elektrosadales pazemes līnijas
piemineklis – Odukalns – kura tuvumā var atrasties apbedījumi,
slodzes palielināšana
atrokot kurus būs nepieciešams apturēt darbus. Ludzas novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem. Varam ar pilnu pārliecību pateikt, ka šī vasara nebūs viena no
vieglākajām: būs troksnis, putekļi, dubļi, drebēs stikli logos. Ja nekādi ārējie apstākļi netraucēs, būvuzņēmējs – SIA
“Ostas celtnieks” – varētu darbus pabeigt līdz šī gada rudens beigām. Ja tas neizdosies, tad līdz nākamā gada
vasaras vidum. Odu ielā tiks izbūvēta sadzīves kanalizācija, ūdensvads, ielas apgaismojums, elektroapgādes un
elektronisko sakaru tīkli. Un protams, tiks ieklāts asfalta segums.
Latgales šķērsielā neviens nedzīvo, bet šajā vietā koncentrējas daudz uzņēmumu. SIA “Ceļi un tilti” remontēs šo
objektu līdz šī gada septembra beigām, pārbūvējot ūdenssaimniecības, elektroapgādes un elektronisko tīklu
infrastruktūru, izbūvējot apgaismojumu, un ieklājot asfalta segumu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt ne tikai saprotošiem, bet arī zvanīt, nākt pašvaldībā, ja ir kaut kādas
neskaidrības, jautājumi, problēmas, sarežģījumi. Uzskatām, visas problēmas var atrisināt, savstarpēji aprunājoties,
sameklējot variantu, kas visus apmierina. Ar jautājumiem var griezties pie Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektora Sergeja Jakovļeva (tālrunis 65707403) vai pie projektu vadītājas Violas Andruščenko (tālrunis
65707131).
Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek
īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta
attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un
valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un
sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada
pašvaldību attīstības programmām.

Sagatavoja Viola Andruščenko, projektu vadītāja
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Teju puse gados jaunu cilvēku
gribētu strādāt savā novadā

Par spīti uzskatam, ka vairums gados jaunu cilvēku kāro pēc darbavietas galvaspilsētā, jauniešu vidū
valda pretējs viedoklis – 40% vēlētos strādāt tuvāk savai dzīvesvietai, liecina Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) maijā veiktā aptauja. Taču aptaujas dati atklāj, ka, pēc iedzīvotāju domām, uzņēmēji
baidās algot jauniešus bez iepriekšējas darba pieredzes. Visvairāk par to ir pārliecināti iedzīvotāji
Kurzemē (90%) un Latgalē (88%).
Aicinot iedzīvotājus dalīties ar savu pieredzi
par to, kā viņi ieguvuši savu pirmo
darbavietu, katrs trešais (35%) atzina, ka
pirmo darbavietu palīdzējuši atrast draugi,
paziņas vai ģimenes locekļi. Teju tikpat bieži
(32%) aptaujātie arī uzņēmušies iniciatīvu
paši un pirmo darbavietu ieguvuši, par darba
iespējām interesējoties pie potenciālajiem
darba devējiem. Kā liecina rezultāti, tieši
rīdzinieki (36%), meklējot darbu, visbiežāk
lūguši palīdzību draugiem, paziņām un
ģimenes locekļiem, bet vidzemnieki (45%) un
zemgalieši (41%) vairāk iniciatīvu uzņēmās
paši, interesējoties par darba iespējām pie
potenciālā darba devēja. Tikai retais darbu
ieguva ar mācību iestādes starpniecību (9%)
vai piesakoties vakancēm, kas izvietotas
sludinājumu portālos (13%).

„Kā vēsta aptaujas rezultāti, liela daļa (87%) aptaujāto piekrīt, ka uzņēmēji baidās algot jaunus cilvēkus, jo
viņiem trūkst nepieciešamās darba pieredzes. Par to zināmā mērā liecina arī fakts, ka vairums iedzīvotāju
meklējuši darbu, izmantojot draugu un paziņu palīdzību, kā arī tas, ka tikai neliels respondentu skaits (13%)
pirmo darbavietu ieguvuši, piesakoties oficiāli izsludinātām vakancēm. Tieši tāpēc mēs jauniešiem
piedāvājam iespēju ar valsts un Eiropas Savienības fondu atbalstu strādāt pie darba devējiem un iegūt
darba tirgū tik nepieciešamo pieredzi, kas vienlaicīgi arī darba devējiem ļauj iegūt jaunus, vērtīgus un
perspektīvus darbiniekus. Īstenojot nodarbinātības pasākumus jauniešiem, esam secinājuši, ka vairums
jauno cilvēku kļūst par labiem speciālistiem, – viņi ir enerģiski, zinātkāri, moderni domājoši un mūsdienu
tehnoloģijas labi pārzinoši,” komentē NVA īstenotā ESF projekta „Jauniešu garantijas” vadītāja Laima
Mirzojeva.
Vaicājot, kādi iedzīvotājiem ir bijuši lielākie šķēršļi pirmās darbavietas meklēšanā, respondenti Rīgā (51%)
un Kurzemē (44%) norāda, ka viņiem piedāvāta pārāk zema darba samaksa. Aptaujātajiem Vidzemē
(33%) un Zemgalē (39%) traucējis pieredzes trūkums, bet Latgalē (40%) bijusi pārāk niecīga darbu izvēle.
Tāpat vairums Vidzemē (32%), Zemgalē (34%) un Latgalē (32%) dzīvojošo atzīst, ka dzīvesvietas apkārtnē
vienkārši neesot bijis darba, kas licis meklēt iespējas citā pilsētā.
Neskatoties uz nosauktajām grūtībām, lielākā daļa (32%) iedzīvotāju atzīst, ka savu pirmo darbavietu,
sākot no meklēšanas brīža, ieguvuši jau vienas nedēļas laikā, turklāt visveiksmīgāk tas izdevies tieši
Vidzemē (37%) dzīvojošajiem. Salīdzinoši bieži aptaujātie darbu atraduši arī pēc divām nedēļām (16%) vai
mēneša (21%). Bet ievērojami retāk (9%) darba meklējumiem bija jāvelta ilgāks laiks, piemēram, pusgads
vai gads.
Noskaidrojot, kas, pēc iedzīvotāju domām, jauniešiem būtu jādara, lai veicinātu savu konkurētspēju
tirgū, par būtiskāko aptaujātie norāda personīgo īpašību izkopšanu – patstāvības, atbildības,
mērķtiecības, komunikācijas un citu prasmju attīstīšanu (85%), taču neiztikt arī bez valodu apguves
(62%). Izvērtējot citus būtiskus faktorus, iedzīvotāji Vidzemē (34%), Latgalē (30%) un Zemgalē (22%)
piekrīt, ka jāizmanto iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kas ļauj uzkrāt vērtīgu pieredzi. Taču
aptaujātie Rīgā (28%) un Kurzemē (28%) uzskata, ka jauniešiem jādodas ārzemju apmaiņu braucienos,
kas paplašina gan redzesloku, gan veiksmīgāk ļauj apgūt svešvalodas.
Pētījums tika veikts 2017. gada maijā sadarbībā ar pētījuma aģentūru „RAIT”, tajā piedalījās 700
respondentu vecumā no 16 līdz 65 gadiem.
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KONTAKTI

KONTAKTI

JŪS jautājat MĒS atbildam

DAIGA KORSAKA

INTA RIMŠĀNE
Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

Europe Direct informācijas centra
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

MADARA BĒRTIŅA
Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.bertina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

VELTA POPA
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

ILONA CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

ILONA SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

IRĒNA ANDŽĀNE
VALENTĪNA MAGIDAS
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

