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Remontdarbi 
 

pareizt ic īgo baznīcā 

veiksmīgi tika pabeigti

KRĀSLAVAS 

SV. ALEKSANDRA ŅEVSKA

ES Krāslavas novadā
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ateicoties projekta Nr. 16-03-AL33-
A019.2201-000008 “Aleksandra Ņevska Ppareizticīgo baznīcas sakārtošana 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” 
ietvaros veiktajiem remontdarbiem Krāslavas 
Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca ir 
pārvērtusies līdz nepazīšanai.

Ar Viņa Eminences Augstisvētītā Daugavpils 
un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra svētību 
remontdarbi baznīcā sākas aprīl ī un 
neskatoties uz daudzajiem neparedzētajiem 
šķēršļiem ir veiksmīgi pabeigti. Viennozīmīgi 
var teikt, ka šobrīd tā ir viena no skaistākajām 
pareizticīgo baznīcām ne tikai Latgalē, bet arī 
Latvijā. 

Projekta ietvaros baznīcas vecie satrupējušie logi tika nomainīti uz jaunajiem koka logiem, kas pēc izskata 
ir analogi iepriekšējiem. Tāpat arī vecās, avārijas stāvoklī esošas durvis, tika nomainītas uz jaunām ozola 
koka durvīm. Ņemot vērā, ka Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca atrodas Krāslavas 
vēsturiskajā centrā, bet baznīcas logi un durvis ir neatņemama fasādes sastāvdaļa, baznīcas fasāde ar 
jaunajiem logiem un durvīm ir saskaņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Tāpat projekta realizācijas gaitā tika veikti baznīcas telpas iekšējie remontdarbi, atjaunota 
elektroinstalācija, nomainīta grīda, izremontēti griesti un sienas. Bet papildus projekta līdzekļiem par 
baznīcas ziedojumiem tika renovēts ikonostass, kas šobrīd lielā mērā izceļ baznīcas skaistumu un 
krāšņumu. 

Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir EUR 28908,53 EUR, tajā skaitā EUR 26017,67 (90%) – Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums, 1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes 
līdzfinansējums un 1445,86 EUR (5%) - Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas 
līdzfinansējums.

Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir 28908,53 EUR, 
tajā skaitā EUR 26017,67 (90%) – Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības finansējums, 1445,00 EUR (5%) – 
Krāslavas novada domes līdzfinansējums un 1445,86 EUR (5%) 
- Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas 
līdzfinansējums.

 
Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota baznīcas 
kopējā vide, padarot to drošāku, izturīgāku un mūsdienī-
gāku. Tas pozitīvi ietekmēs ne tikai Krāslavas Sv. Aleksandra 
Ņevska pareizticīgās baznīcas tēlu, bet arī Krāslavas kā sakoptas pilsētas tēlu, ar bagātām 
kultūrvēsturiskām tradīcijām un sakoptu sakrālo mantojumu. 



reiļu novada dome no 2017. gada jūlija uzsāks projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 „Pasākumi Preiļu 
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” realizēšanu , kura Pgalvenais mērķis ir īstenot veselību veicinošus pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību 

novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālas, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem.
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Apstiprināts projekta “Pasākumi
 Preiļu novada vietējās sabiedrības
  veselības veicināšanai un slimību
   profilaksei ” 2017. gada darba
    plāns

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.

Projekta darba plāns 2017. gadam (PDF)

http://www.esfondi.lv.

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta 
mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt 

LAURA DŽERIŅA
Projekta koordinatore

ES Preiļu novadā

TIEK PLĀNOTS REALIZĒT VIETĒJA MĒROGA AKTIVITĀTES, LAI UZLABOTU 
PREIĻU NOVADA IEDZĪVOTĀJU VESELĪBAS STĀVOKLI SEKOJOŠĀS AKTIVITĀTĒS:

1. Tematiskās lekcijas

    Veselīga uztura lekcijas bērniem un pieaugušajiem;

     Garīgās veselības veicināšanas lekcijas;

2. Izglītojošas nodarbības

    Veselīga uztura pagatavošanas nodarbības;

     Izglītojošas nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību jauniešiem un 

     jaunajām māmiņām;

     Veselības profilakses pasākumi;

3. Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi

    Vingrošanas nodarbības;

     Fizisko aktivitāšu pasākumi;

4. Nometnes

http://www.preili.lv/upload/dazadi4/20170703_veselibas_plans.pdf
http://www.esfondi.lv/sakums


ašlaik trīs objektos – Ludza 
p i l sētas  ģ imnāz i jas  I  Pk o r p u s ā ,  L u d z a s  2 .  

vidusskolas internātā un skolas 
stadionā notiek plaši pārbūves 
un modernizācijas darbi. Visas 
šīs aktivi tātes i r  daļa no 
vērienīgā pašvaldības iesniegtā 
Eiropas Reģionālās attīstības 
f o n d a  p r o j e k t a  “ L u d z a s  
vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides modernizācija”.

ES Ludzas novadā
SKOLAS STADIONĀ ATJAUNO 
   FUTBOLA LAUKUMU

Skolas stadionā tiek atjaunots futbola laukuma zālājs. 2013. gadā, kad notika LPĢ stadiona pārbūve, 
darbu izpildītāji izvēlējās neatbilstošu zālāja stādīšanas tehnoloģiju, līdz ar to futbola laukuma zālājs 
nebija kvalitatīvs un to nevarēja izmantot. Būvfirma, kas veica darbus, ir bankrotējusi un likvidēta. Tāpēc 
tika veikta tirgus izpēte, un cenu aptaujas rezultātā futbola laukuma atjaunošanai izvēlēta firma, kura 
piedāvāja veikt darbus par zemāko cenu, – SIA “Galantus” no Ventspils. Uzņēmums specializējas dārzu 
un zālāju ierīkošanā un atjaunošanā.

Līdz mācību gada sākumam darbi stadionā būs pabeigti.

Turpinās darbi Ludzas 2. vidusskolas internāta pārbūvē par dienesta viesnīcu, ko veic SIA „Rēzeknes 
celtniecības ražotne Nr.5” un notiek arī LPĢ ēkas pārbūves darbi, ko veic SIA “Latgalija”.

Sagatavoja Vanda Žulina

Iedzīvotāju ievērībai!

Teritorijā, kurā notiek būvdarbi, nepiederošas personas nedrīkst atrasties!
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Projekts kultūras atbalstam 
LENDŽU PAGASTĀ

ES Rēzeknes novadā

r atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014–2020. gadam 
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Iiesniegtais projekts „Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu 

kultūras namam” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006).

Projekta īstenošanā paredzēts iegādāties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam “Ūdzeņa” un digitālās 
klavieres ar statīvu Lendžu kultūras namam.

 
Silvija Kipļuka
Lendžu pagasta pārvaldes lietvede

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 6001,48, no kurām publiskais finansējums ir EUR 5401,33. 
Līdzfinansējumu EUR 600,15 nodrošinās pašvaldība.

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 30. jūnijā. Projekta īstenošana jāveic līdz 
2017 29. decembrim.
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Kas ir 
EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS?

jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus 
kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi.
Jaunieši ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām, kā arī  vismaz 10 dalībnieki grupa var veikt EBD 
aktivitāti jau no 2 nedēļām.

jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās; valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, 
bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes un citas), pašvaldībai; Eiropas līmeņa organizācijai, kas 
aktīvi darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā 
organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā) uzņemt jauniešus no citām valstīm - 
brīvprātīgos vai nosūtīt Latvijas jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm ar mērķi palīdzēt tai īstenot mērķus ar 
savām idejām un darbu, iepazīstināt vietējo sabiedrību ar savu kultūru un paplašināt redzesloku.

jauni, starptautiski partneri;
citas kultūras iepazīšana/starpkultūru vide ikdienā (t.sk. vietējai sabiedrībai);
 jaunas idejas, metodes un pieredze;
 atbalsts ikdienas darbos un aktivitāšu rīkošanā;
 plašāka atpazīstamība;
 finansējums aktivitāšu īstenošanai.
Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām brīvprātīgais saņem YOUTHPASS, kas apliecina un apraksta Eiropas 
Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.
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Eiropas Brīvprātīgais darbs = izaicinājums + personiskā izaugsme + dzīves pieredze + citas 
valsts kultūras iepazīšana + devums sabiedrībai!

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja:

Organizācijas galvenie ieguvumi, uzņemot pie sevis ārvalstu brīvprātīgo:

Ko var darīt?

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti 
dažādas – jaunatnes informācija un politika, 
pilsoniskā aktivitāte, sociālā aprūpe un 
iekļaušana, vide, neformālās izglītības 
programmas, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, mediji, kultūra un radošums, 
attīstības sadarbība un citas.

Gan brīvprātīgajiem, gan organizācijām ir 
svarīgi apzināties - projektam jānodrošina pilna 
laika brīvprātīgais darbs (30 - 38 h/nedēļā), 
neformālas un ikdienas mācīšanās iespējas 
jauniešiem, tam ir jābūt saistītam ar programmas 
" E r a s m u s + ”  m ē r ķ i e m  u n  b r ī v p r ā t ī g o  
uzdevumiem, cik iespējams, jāatspoguļo 
brīvprātīgo personīgās spējas, vēlmes un 
mācīšanās vajadzības. Brīvprātīgie nedrīkst veikt 
algotu darbinieku pienākumus, pārlieku augstas 
atbildības darbus. Rutīnas darbi jāmazina līdz 
minimumam un brīvprātīgo uzdevumos jāiekļauj 
saskarsme ar vietējo sabiedrību.

Akreditēto organizāciju projektu aprakstus var 
apskatīt kopējā Eiropas Brīvprātīgā darba 
organizāciju datubāzē, kurā, organizācijas un to 
vīzijas par iespējamajiem projektiem, iespējams 
meklēt gan pēc valstīm, gan pēc interesējošām 
tēmām.

Kas noteikti jāzina?

Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā 
ir BEZ MAKSAS (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu 
segšanā)! Eiropas Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 17-30 
gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu 
brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt no 10 
līdz 30 cilvēkiem, un minimālais šāda EBD ilgums ir 2 nedēļas.
 
Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai 
ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem 
brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 
mēnešiem. 
 
Programma "Erasmus+” sedz brīvprātīgā uzturēšanās 
izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas 
un citas, kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā 
ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (organizācijas 
var lūgt brīvprātīgajam iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu 
segšanā). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas 
naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas 
Brīvprātīgais darbs notiek.
 
NĀKAMIE SOĻI?

       iepazīsties ar 
       veic 
       aizpildi un iesniedz projekta iesniegumu (vairāk par to
       sadaļā - „ ”).
 
       Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts,
       sekojot 

Programmas vadlīnijām;
organizācijas akreditāciju;

Projekta iesniegšana

Programmas vadlīnijām.
 

Papildus informācijai ieskaties arī sadaļā 
."Informatīvie materiāli"

Kontaktinformācija: Laura Reisele,
E-pasts: laura.reisele@jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67358061

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/youthpass
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/organizaciju-akreditacija
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/projekta-iesniegsana-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/dokumenti-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/informativie-materiali
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INTERESANTI

Līgas Romančukas karikatūra



INTA RIMŠĀNE

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

 

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

 

DAIGA KORSAKA

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

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

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

 

INTA KUŠNERE

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

 

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

VALENTĪNA MAGIDAS

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

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

INA RUSIŅA

KONTAKTI

 

 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KONTAKTI

JŪS jautājat - 

MĒS atbildam 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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