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KRĀSLAVAS PILSĒTAS 
LAUKUMĀ UZSTĀDĪTS  
LIELFORMĀTA EKRĀNS

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstu Krāslavas pilsētas laukumā ir izveidots 
jauns vides objekts – lielformāta LED ekrāns. Iecerēts, 
ka ekrāns pilsētas centrā dos iespēju vietējiem 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem gūt dažādu 
informāciju par notiekošo pilsētā un novadā, par 
gaidāmajām, esošajām un bijušajām aktivitātēm 
kultūras un sporta dzīvē, izmantojot foto un video 
materiālus.

ES Krāslavas novadā
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Ekrāna uzstādīšana ir veikta biedrības “Basketbola klubs 
“Krāslava”” īstenotā projekta “Info Krāslavai” ietvaros. 
Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19 360.00, no 
kuriem ELFLA finansējums ir EUR 17 424.00 (90%), 
Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 
1936.00 (10%).

 
Informāciju sagatavoja:
Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 
Biedrība idejas īstenošanai un ELFLA finansējuma saņemšanai piedalījās “Krāslavas rajona partnerības” 
2017.gada sākumā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.

LEADER projektu konkurss vietējās teritorijas
 sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un
   sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu šādām sabiedriskā labuma 
projektu rīcībām:

-“Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums ir EUR 81 149. 01. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam ir EUR 50 000.

-“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums ir EUR 100 000. Konkursa kārtā pieejamais finansējums ir EUR 81 149. 
01. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 10 000.

Jāatzīmē, ka sabiedriskā labuma projekts ir tādas projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla 
rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek 
prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Projektu iesniegumus pieņemšana notiek no 2017. gada 18. septembra līdz 18. oktobrim. Atbalsta 
intensitāte – 90 %.
Papildus informācija un vērtēšanas kritēriji - 

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

www.kraslavaspartneriba.lv

http://www.kraslavaspartneriba.lv/


Ludzas viduslaiku pils pilskalnā 
ludzāniešus un viesus uz Eiropas 
kultūras mantojuma dienu 
aicināja 9. septembrī. Šoreiz 
īpaši apmeklēt kultūrvēstures 
mantojumam veltīto pasākumu 
bija aicinātas ģimenes ar 
bērniem, kā arī visi vēstures 
mīļotāji. Pasākums bija veltīts 
L u d z a s  L i v o n i j a s  o r d e ņ a  
viduslaiku pils vēstures un ar to 
saistīto noslēpumu un leģendu 
izzināšanai.

ES Ludzas novadā
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EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA 
  DIENĀ   ATKLĀJ LUDZAS PILS 
    NOSLĒPUMUS

Ik gadu septembra otrajā nedēļas nogalē, šogad 9. un 10. Septembrī, Latvijā kultūrvēstures pieminekļos 
tiek organizētas “Eiropas kultūras mantojuma dienas” ar mērķi iesaistīt sabiedrību pasākumos, kas atklāj 
kultūras pieminekļu vērtības un padziļina izpratni par vēsturisko procesu attīstību un norisi konkrētā vietā, 
saistot to ar visu Latvijas teritoriju, kā arī par kopējo Eiropas mantojuma vērtību. Pasākuma laikā tiek 
pievērsta apmeklētāju uzmanība savas dzīvesvietas un konkrētā kultūrvēstures pieminekļa vērtību 
saglabāšanas jautājumiem – aizsardzībai, restaurācijai, pareizai mūsdienu izmantošana.

Šogad tika izcelts Latvijas viduslaiku piļu 
kultūrvēsturiskais mantojums. Ludzas pils pašā 
pilsētas centrā, ko būvējis Livonijas ordenis 14.gs. 
Vannemara de Bruggenoje vadībā kā pēdējo 
ordeņa īpašumu cietoksni,  i r  viens no 
izteiksmīgākajiem vēstures lieciniekiem Latgalē, 
kura rašanās un pastāvēšanas noslēpumus 
vēsturnieki šķetina joprojām.

Lai varētu ierakstīt Ludzas vēstures lappusēs 
jaunas atziņas, pasākumā pils kalnā par šīs 
vasaras arheologu atklājumiem Ludzas pilskalnā 
stāstīja arheologs Uldis Kalējs, par pils vēstures 
izzināšanas gaitu – Ludzas novada TIC Līga 
Kondrāte. Ludzas novada TIC speciāliste Anita 
Mortuzāne interesentiem rādīja pili virtuālajā 
realitātē, kāda tā varēja izskatīties viduslaikos.

Savukārt salona “Pelnrušķītes sapnis” īpašniece 
Ruta Zviedre aicināja bērnus uz noslēpumaino 
piedzīvojumu ekskursiju “Lūcijas nakts pasakas”. 
Tā ir aizraujoša pastaiga uz Ludzas pils kalnu ar 
pārģērbšanos. Bērni varēja iejusties kāda 
viduslaiku pils iemītnieka tēlā, uzzināt daudzās ar 
Ludzas pils princesi Lūciju un ezeriem saistītos 
nostāstus, izkustēties, kā arī atklāt pils noslēpumus.

Pēc Ludzas novada TIC vadītājas Līgas Kondrātes 
sniegtās informācijas sagatavoja:
Svetlana Rimša



Ilgstošos bezdarbniekus motivē 
iekārtoties darbā

Š.g. 6.oktobrī plkst. 13.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks 

cikla "EIROPAS VALSTU KULTŪRA" 26.PASĀKUMS. 

Šoreiz tēma ir "Bulgārija Eiropā". 
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ES Preiļu novadā

Visi interesenti tiek aicināti iepazīt Bulgārijas 
kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi un, protams, virtuves 
burvību!

PASĀKUMA IETVAROS PLĀNOTS:

prezentācija par Bulgāriju;
konkurss;
nacionālo ēdienu degustācija.

Pasākums "EIROPAS 
VALSTU KULTŪRA"

Sākot ar 2017. gada 6. septembri, Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki sadarbībā ar  biedrību 
“Sofija” iesaistījušies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts 
ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) pasākumā “Motivācijas programma darba meklēšanai un 
sociālā mentora pakalpojumi” īstenošanā. Projekta mērķis - motivēt ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā 
pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā, tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku. Biedrība “Sofija” 
ir projekta īstenotājs visā NVA Preiļu filiāles apkalpojošajā teritorijā. Projekta īstenošana notiks divos posmos - 
motivācijas programma un mentora pakalpojums.

Motivācijas programma tiek īstenota kā grupu nodarbības, kas vērstas uz mērķa grupas dalībnieku pašapziņas 
celšanu, individuālo sociālo problēmu apzināšanu un risināšanu,  motivāciju pārmaiņām, jaunu sociālo un sadzīves  
prasmju attīstīšanu.

Mentora pakalpojuma mērķis  savukārt būs palīdzēt  bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas 
iekārtoties pastāvīgā darbā, nodrošinot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos. 

Sagatavoja: Preiļu novada Labklājības pārvalde

Lektoru uzdevums ir sniegt psiholoģisko atbalstu, pilnveidot un attīstīt dalībnieku zināšanas un  izpratni par bezdarba 
ietekmi uz attiecībām ģimenē, par dzīves kvalitātes nosacījumiem  un iespējām tās uzlabot, attīstīt emocionālo 
inteliģenci. Nodarbības ir vērstas arī uz personas esošo un jaunu  individuālo resursu piesaisti, ar mērķi  iedrošināt 
ilgstošos bezdarbniekus patstāvīgai darba meklēšanai.

Konsultatīvās psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbības ilgs 20 darba dienas, kas sekmēs indivīda iekļaušanos darba 
tirgū. Pēc motivācijas programmas īstenošanas ar grupas dalībniekiem individuāli strādās  mentors.
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projektam, tiks papildināta materiāli tehniskā bāze, kas ļaus atrisinās dažādas problēmas, kas saistītas ar 
pasākumu organizēšanu (apmeklētāju sasēdināšanu u.c.).

Projekta īstenotāji ar gandarījumu atzīst, ka saliekamie galdi ir ļoti ērti un kompakti, tajā laikā, kad nenotiek 
pasākums, tos var salikt un tie neaizņem daudz vietas. Jaunie krēsli ir no koka, tādēļ ir viegli kopjami. 
Savukārt vecie galdauti tika šūti 2009. gadā no aizkariem, un gadu gaitā jau bija nolietojušies.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”. 

OZOLMUIŽAS PAGASTA KULTŪRAS 
NAMAM JAUNS INVENTĀRS

Ozolmuižas pagasta pārvalde uzsākusi īstenots projekts 
“Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra 
iegāde”, kura rezultātā kultūras namam tiks iegādāti 10 
saliekamie galdi, 130 koka krēsli un 20 galdauti. 
Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6945.45. Finansējums 
aktivitāšu realizācijai iegūts, piedaloties biedrības 
“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu
konkursā.

Ozolmuižas kultūras namā norisinās daudz dažādu 
pasākumu, vieni no lielākajiem ir zemnieku balle, 
ģimeņu svētki, pensionāru balles u.c. Pateicoties šim

Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas 
ietvaros ir īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta 
dejot un dziedāt gribētājiem” Nr. 17-01-AL15-A0192202-000023. 
Projekta īstenošanas rezultātā Griškānu PII “Sprīdītis” bērniem un 
pedagogiem ir iegādāti 8 meiteņu, 8 zēnu un 8 sieviešu tautas tērpu 
komplekti, par kopējo summu 4624 EUR (četri tūkstoši seši simti 
divdesmit četri euro). Projekta publiskais finansējums ir 4161,60 EUR 
un Griškānu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 462,40 EUR.

ES Rēzeknes novadā

Griškānu pagastā 
iegādāti jauni tautas tērpi

Līdz šīm Griškānu PII “Sprīdītis” audzēkņi un pedagogi visos kultūras pasākumos uzstājās pašdarinātos apģērbos, kas 
,diemžēl, neatbilda mūsdienu mākslinieciskās pašdarbības stingrajām prasībām. Realizējot projektu, Griškānu 
pagasta bērni un pieaugušie ir ieguvuši jaunus, skaistus tautastērpus. Tautastērpu komplektā meitenēm un sievietēm 
ietilpst brunči, garais krekls, priekšauts, galvas lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa. Savukārt, zēnu komplektā ietilpst: 
bikses, krekls, kakla lakatiņš, zeķes, pastalas, saktiņa.

Tautas tērpus darināja Ludzas biedrības “Senpilsāta”meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvu darbu, sadarbību un 
sapratni. Sakām lielu paldies Aijai Dundurei par profesionālo konsultāciju. Paldies arī pagasta darbiniekiem Pāvelam 
Streikišam un Ivaram Arbidānam par sniegtajiem transporta pakalpojumiem.

Turpmāk, tērpjoties jaunajos tautastērpos, Griškānu pagasta mazie un lieli dejot un dziedāt gribētāji ar prieku apgūs 
latviešu tautas tradīcijas un kultūru, kā arī, uzstājoties kopā ar citiem pagastiem svētkos un tematiskajos pasākumos, 
veidos Rēzeknes novada latvisko vidi.

Projekta vadītāja Svetlana Klīdzēja, 
biedrības Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids” valdes locekle
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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

KON
TAKTI

 

 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KONTAKTI

JŪS jautājat - 

MĒS atbildam 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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