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

ES Krāslavas novadā
Krāslavas novadā būs

LAIMES MUZEJS!

Ņ

emot vērā, ka Krāslavas novads ir ne
tikai Latvijas pierobeža, bet ir arī Eiropas
Savienības ārējā robeža, daļa no
tūristiem, kas ierodas apceļot Krāslavas
novadu, vēlas redzēt, kā iet cilvēkiem, kas
dzīvo pašā ES pierobežā.prast tikai
tehnoloģiski izglītota publika.
Indras pagasta iedzīvotāji nāca ar iniciatīvu,
ka Indras pagastā varētu veidot „Laimes
muzeju”, nodrošinot jaunu apskates objektu
Krāslavas novadā, lai popularizētu vietas
potenciālu un pievilcību.

Atbalstot šo iniciatīvu, Krāslavas novada dome ir piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu diviem projektiem Laimes muzeja izveidošanai. Pirmā projekta ietvaros
saietu nama ēka, kas kādreiz tika celta kā luterāņu baznīca, tiks pielāgota muzeja vajadzībām, savukārt
otra projekta ietvaros tiks iegādāts mūsdienīgs aprīkojums un izveidotas modernas ekspozīcijas, lai
muzejs atbilstu mūsdienu standartiem.
Investējot ELFLA finansējumu, līdz 2018. gada maijam Indras ciemā tiks īstenoti projekti „„Laimes muzeja”
ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā” un „„Laimes muzeja”
labiekārtošana Indras pagastā pakalpojuma pieejamībai un kvalitātei”. ELFLA finansējums veido 90% no
kopējām projektu attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome iegulda 10% līdzfinansējumu, kā
arī sedz neattiecināmās izmaksas, ja ēkas pārbūves laikā rodas neparedzētie izdevumi.
Projekti tiek īstenoti, izmantojot LEADER pieejas aktivitātes, kas paredz
mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības
veicināšanai.
Esi laimīgs Krāslavas novadā!
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes projektu speciāliste
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ES Krāslavas novadā

Pabeigta ceļu posmu
pārbūve trīs Krāslavas
novada pagastos, bet
programma turpinās

2016. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējuma atbalstu pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika pārbūvēti divu ceļu posmi Krāslavas novada
Robežnieku un Skaistas pagastos.
2017. gada martā tika iesniegts projekts ELFLA finansējuma saņemšanai par Krāslavas novada
pašvaldības lauku ceļu pārbūvi vēl trīs pagastos:
Izvaltas pagasta ceļam „Kalvīši – L.Ģengeri – Mazie Suveizdi – Izvalta (posms 0,00 – 1,70 km);

Kombuļu pagasta ceļam „Kombuļi – L.Zīmaiši” (posms 0,00 – 3,94 km);
Krāslavas pagasta ceļam „Kalte – Krasnoļenka” (posms 1,00 – 2,79 km).
Ņemot vērā to, ka šie ceļi tika iekļauti Krāslavas novada attīstības programmā 2012. - 2018. gadam un
2015. gada apspriedē ar iedzīvotājiem noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību, Krāslavas novada dome 2016. gada nogalē veica iepirkumu procedūru, lai noteiktu
pretendentus, kas veiks ceļu pārbūvi. Uzreiz pēc projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestam,
uzņemoties risku un nesagaidot projekta apstiprinājumu, uzsāka pašvaldības ceļu posmu pārbūves
darbus.
Ceļu pārbūves darbus Izvaltas pagastā un Krāslavas pagastā veica SIA „Ošukalns”, bet Kombuļu
pagastā – SIA „MIKOR”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA „VTV 14”, bet tehnisko projektu izstrādi un
autoruzraudzību Kombuļu un Krāslavas pagastu ceļiem nodrošināja SIA „Projektēšanas birojs
„AUSTRUMI””, bet Izvaltas pagasta ceļam – SIA „Ceļu komforts”.

Šī gada jūlijā Krāslavas novada dome saņēma projekta apstiprinājumu. Kombuļu, Izvaltas un Krāslavas
pagastā ceļu pārbūves kopējās izmaksas ir 511 328,69 EUR, no kurām 90% tiks finansētas no ELFLA, 10% būs
Krāslavas novada domes līdzfinansējums. Turklāt Krāslavas novada dome segs izmaksas, kas nav
attiecināmas atbilstoši projekta nosacījumiem.
Projekts tiek īstenots pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar
mērķi uzlabot pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Ceļa pārbūves darbi šobrīd norit arī Ūdrīšu pagastā, ceļa Ud-7 „St. Krāslava – Vilmaņi” posmā no 0,96 līdz
3,42 km. Projekts par šī ceļa pārbūvi Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts šī gada maijā un, nesagaidot
projekta apstiprināšanu, pašvaldība ir uzsākusi ceļa pārbūves darbus, lai paspētu tos īstenot līdz
būvniecības sezonas noslēgumam. Ņemot vērā to, ka ceļš ir stratēģiski nozīmīgs un nodrošinās, ka daļa no
smagā transporta plūsmas virzienā no Daugavpils uz Preiļiem varēs nokļūt neiebraucot Krāslavā,
pašvaldība veiks ne tikai grants seguma pārbūvi, ko var attiecināt no ELFLA finansējuma, bet finansēs no
budžeta līdzekļiem arī asfalta uzklāšanu.
Darbs turpinās arī pie citu Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu
sagatavošanas. Šobrīd tiek izstrādāti un saskaņoti tehniskie projekti ceļiem Piedrujas, Kalniešu, Kaplavas,
Aulejas, Indras un Robežnieku pagastos. Ceļu pārbūves darbi tiks uzsākti nākamgad.
Aina Dzalbe, Krāslavas novada domes projektu 3speciāliste

ES Rēzeknes novadā

Darba terapijas projekta
dalībnieki ievāc jauno ražu

J

au trešo gadu Rēzeknes novada
pašvaldības Sociālais dienests
sadarbībā ar Norvēģijas Sarkano
Krustu un Latvijas Sarkanā Krusta
Rēzeknes komiteju īsteno darba
terapijas projektu, kā ietvaros
dalībniekiem tiek piešķirti 83 EUR
mazdārziņa ierīkošanai un uzturēšanai,
lai saviem spēkiem varētu sarūpēt
pārtikas krājumus ziemai.

“Mēs iedodam makšķeri, nevis zivis,” uzsvēra Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Silvija Strankale. “Uzsākot projektu, vēlējāmies nevis sniegt sociālo palīdzību naudas veidā, bet dot
iespēju cilvēkiem sagādāt sēklas un darba rīkus, kā arī apmaksāt tehniku, jo, kā zināms, laukos
visdārgākais ir tieši zemes apstrāde.”
Šogad ir divkāršojies ģimeņu skaits, kas piedalās projektā – ja pirmajos gados tās bija 12 ģimenes, tad
šobrīd darba terapijā iesaistītas 24 ģimenes no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem. “Mēs par šo
naudiņu nopirkām ķerru, mēslojumu, sēklas, stādus un plēvi. Tāpat arī traktors kādas astoņas reizes gājis
dārzā,” uzskaitīja sakstagaliete Tāle, kura jau tagad domā par dārziņa paplašināšanu: “Esmu noskatījusi
labas zemeņu šķirnes, ko rudenī stādīsim. Palielināsim arī kartupeļu lauka platību.”
Arī Irina no Sakstagala pagasta projektā piešķirto naudu izmantojusi, lai sagādātu sēklas un samaksātu
traktoristam. Irina teic, ka dārza darbos labprāt iesaistījušies viņas bērni – mazā Taņa un Nikolajs –, kuri
gan stādījuši bietītes un burkānus, gan pēcāk ravējuši. Arī Tālei bērni bijuši lielākie palīgi. “Mēs ravējām
dārzu, vācām zālīti, palīdzējām zirņus lasīt, bet, lai apkārt dārzam būtu tīrs, ar mazo trimmeri regulāri
appļāvām dārza malas,” pastāstīja Līga un Gatis. Kā atzina Sociālā dienesta vadītāja, tieši visas ģimenes,
īpaši jaunākās paaudzes, kopīga iesaistīšanās projekta īstenošanā, ir lielākais ieguvums: “Bērni mācās
darba tikumu, un var justies lepni, ka ir pielikuši savu roku, lai sagādātu lauku labumus un atvieglotu
ģimenes budžetu.”
Ģimeņu interese ir ļoti liela, tāpēc paredzams, ka projekts turpināsies arī nākamajos gados. Kopējais
projekta finansējums ir 2000 EUR, ko uz pusēm sedz Rēzeknes novada pašvaldība un Norvēģijas Sarkanā
Krusta Oplandes komiteja. Lai apraudzītu, kā ģimenēm šovasar ir veicies un cik pilni apcirkņi iekrāti
pagrabos, augusta beigās Rēzeknes novadā ciemosies Norvēģijas Sarkanā Krusta darbinieki.
Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Eduards Medvedevs
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Projekta dalībniece Irina Jegorova (no kreisās)
ar vecmammu, brālīti un pašas bērniem Taņu un
Nikolaju

ES Rēzeknes novadā

Projekts par Lego robotikas aprīkojuma
iegādi Ilzeskalna pagasta jauniešu centram

I

r atbalstīts Rēzeknes novada
pašvaldības ELFLA Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros
iesniegtais projekts „LEGO robotikas
aprīkojuma iegāde Ilzeskalna
pagasta jauniešu centram”
(Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/25

Projekta īstenošanā Ilzeskalna pagasta jauniešu centra robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai
paredzēts iegādāties LEGO robotikas aprīkojumu: LEGO Mindstorms pamatkomplektus ( 3 kompl.), LEGO
Mindstorms papildkomplektus (3 kompl.), FLL laukumu un portatīvos datorus (3 gab.).

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3359,67, no kurām publiskais finansējums ir EUR 3023,70.
Līdzfinansējumu EUR 335,97 nodrošinās pašvaldība.
Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 20. jūlijā. Projekta īstenošana
jāveic līdz 2018. gada 20. septembrim.

Velga Lāce,
Ilzeskalna pagasta jaunatnes lietu speciāliste
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Komersantiem pieejams
atbalsts jaunu produktu
attīstībai
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) maziem un vidējiem komersantiem atbalstu jaunu
produktu un tehnoloģiju attīstībai nodrošina inovāciju vaučeru programmas ietvaros. Šis ir viens no
veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.
Inovāciju vaučeri uzņēmums var
izmantot ar jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību
finansēšanai. Jauns produkts šajā
programmā ir preces un pakalpojumi,
kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to
funkcionālās īpašības un paredzamais
lietošanas veids, savukārt jauna
tehnoloģija šajā programmā ir izmaiņas
tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā,
kas uzlabo ražošanas vai pakalpojuma
sniegšanas procesu vai metodes.

“Atbalsta instruments attiecas uz jauniem produktiem, taču tas ļauj arī turpināt attīstīt ražošanā jau esošus
produktus – piemēram, tehnoloģiski pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību vai citas īpašības”
skaidro LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta direktors Edgars Babris. Viņš uzsver, ka atbalsta
mehānisms ir vienkāršs un ātrs, izstrādāts, lai būtu maksimāli draudzīgs uzņēmējam.
“Vēl pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA speciālisti nodrošina komersantam konsultācijas, palīdzot labāk
noformulēt esošās vajadzības, piemeklē sadarbības partnerus un palīdz sagatavot pieteikuma veidlapu.
Arī projekta īstenošanas laikā LIAA aktīvi palīdz komersantam – nodrošina gan nepieciešamo iepirkumu
procedūru veikšanu, organizē līgumu slēgšanu ar izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, konsultē par
procesu dokumentēšanu un atskaites sagatavošanu. LIAA strādā ciešā sadarbībā ar pakalpojumu
sniedzējiem, pārzina to kompetences, pieejamo aprīkojumu, personāla kvalifikāciju un pieredzi”, norāda
Edgars Babris.
Mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas LIAA to izvērtē un aicina komersantu slēgt līgumu par atbalsta
piešķiršanu. Gadījumā, ja vērtēšanas procesā LIAA konstatē nebūtiskus trūkumus, tad tos var novērst līdz
līguma slēgšanai, proti, sīku formalitāšu dēļ pieteikums netiek noraidīts. Svarīgi, ka inovāciju vaučers
atvieglo uzņēmuma naudas plūsmu, jo komersants sedz tikai savu daļu no pakalpojuma pilnās cenas,
savukārt LIAA apmaksā pakalpojuma cenas atlikušo daļu, to pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.
Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 25 000 EUR.
Inovāciju vaučeri var izmantot šādiem pakalpojumiem: tehniski ekonomiskā priekšizpēte; rūpnieciskie
pētījumi; eksperimentālā izstrāde (tai skaitā prototipu izgatavošana), produktu rūpnieciskā dizaina
izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību
nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem - izgudrojuma patents, dizainparaugs un
pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.
Finansējums programmai “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” 3 741 885,00 EUR apmērā tiek
piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta
identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).
Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas
www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts:
jautājumi@liaa.gov.lv
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
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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

