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

ES Rēzekn

Nautrēnu skolā runāja par
Eiropas Savienību un NATO

es novad

ā

14.novembrī Nautrēnu vidusskolā notika
pasākums, kurā tika stāstīts par organizācijām,
kuru dalībvalsts ir Latvija. Europe Direct
informācijas centra Austrumlatgalē
koordinatore Inta Rimšāne skolēnus informēja
par Eiropas Savienību un par iespējām, ko dod
Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības
nolīgums, kā arī par sadarbības iespējām ar
Kanādu –valsti, kurai ir kopīgas intereses un
vērtības ar Eiropas Savienību.
Savukārt dažādu valstu armijas pārstāvji
stāstīja par NATO.alpos kā starpkultūru dialoga
lielisks piemērs.
Tikties ar Nautrēnu, Bērzgales un Jaunstrūžānu skolēniem bija ieradušies Latvijā izvietotās NATO
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri no trijām valstīm - Kanādas, Spānijas un Polijas.
Kanādas vadītā bataljona līmeņa kaujas grupa izvietota Latvijā šī gada jūnija un to veido ap 1000 karavīru
no Kanādas, Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas un Spānijas. Karavīri stāstīja skolēniem par savu valsti,
akcentējot to, kas abām valstīm kopīgs. “Gan latviešiem, gan kanādiešiem patīk hokejs, abām nācijām
ļoti patīk aktivitātes un sports svaigā gaisā, pat laika apstākļi ir līdzīgi”, stāstīja Kanādas armijas instruktors
Šons Magills. Tāpat par savām valstīm stāstīja Spānijas instruktori, bet Polijas armijas virsnieks leitnants Piotrs
Otlewski ne tikai stāstīja par armiju, bet arī aicināja apmeklēt Poliju, kur ir ļoti daudz interesantu vēstures
pieminekļu un skaista daba. “Mums ļoti patīk būt Nautrēnu skolā un darboties ar bērniem, tas mūs ļoti
uzlādē enerģētiski. Priecājamies par jauko uzņemšanu un brīnišķīgajiem muzikālajiem priekšnesumiem, ko
mums sniedza bērni”, sacīja leitnants Piotrs Otlewski.
Stāstīt par karjeras iespējām Latvijas armijā bija ieradies arī Sauszemes spēku Mehanizētās brigādes
instruktors virsseržants Jānis Rubulis, kurš stāstīja par sauszemes spēkiem, par lielo profesiju daudzveidību
armijā, un par to, kam jāpievērš uzmanība skolā, lai kļūtu par karavīru.
“Mums ļoti patīk šis pasākums”, sacīja Nautrēnu skolas direktore Anita Ludborža, “visi ārzemju viesi ir ļoti
labi sagatavojušies, stāstot par savu valsti, par armiju, par to, ko viņi dara Latvijā. Ļoti patika virsseržanta
Jāņa Rubuļa stāstījums, tagad mūsu skolēni zina, cik daudz dažādas profesijas vajadzīgas Latvijas armijā.
Protams, visiem ļoti interesanti apskatīt Latvijas armijas tehniku un ekipējumu, kā arī pielaikot sabiedroto
ekipējumu. Prieks, ka mūsu skolā šajā svētku nedēļā ir tālāki un tuvāki viesi. Mēs vienmēr esam atvērti
dažādiem izaicinājumiem un interesantām lietām”.
Pasākumu atbalstīt bija ieradušies arī Rēzeknē izvietotā
Zemessardzes 32.Kājnieku bataljona karavīri, kas demonstrēja
Zemessardzes rīcībā esošo tehniku un ekipējumu, stāstot par
iespējām aizsargāt valsti, esot Zemessardzes rindās. Jāteic, ka
šī pasākuma sadaļa šķita ļoti interesanta ne vien skolēniem,
bet arī sabiedrotajiem.
Lai komunikācija starp ārvalstu viesiem un skolēniem noritētu
veiksmīgi, atbalstīt pasākumu bija ieradušies Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas 1.kursa tulku specialitātes studenti,
kuriem šī bija pirmā šāda veida pieredze.
Diāna Selecka,
Rēzeknes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciālistes p.i.
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ES Krāslavas novadā

KRĀSLAVĀ ZEMNIEKI MĀCĪJĀS

AIZSARGĀT VIDI

L

atvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Krāslavas birojs organizēja

divu dienu arodapmācības
lauksaimniekiem – “ P a s ā k u m i
augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no
lauksaimniecības darbības izraisītā
piesārņojuma”.
Mācību programmas ilgums bija 16 stundas, kurās lektors Valērijs Kairāns sniedza teorētiskās zināšanas par
tēmām: lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, tā ierobežošanas pasākumi; kultūraugu
dažādošana, zaļās platības, to veidi (buferjoslas, rugaines, papuves, laukmales, daudzgadīgās zāles
tīrumos), ierīkošana un apsaimniekošana; sējumu struktūra, augšņu agroķīmiskā izpēte, mēslošanas un
aizsardzības plānošana. Rezumējot visu apgūto, lektora Ivara Kalnīša vadībā tika izstrādāts pasākumu
plāns saimniecībām, kādā veidā visefektīvāk nodrošināt konkrētajās saimniecībās vides prasību
ievērošanu, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem un ES regulām.
Otrā mācību diena tika aizvadīta lektora Ivara Kalnīša
uzraudzībā, darbojoties ar praktiskajiem uzdevumiem
saistībā ar meliorācijas sistēmām, to uzbūvi un izbūvi, lai
lauksaimnieki būtu spējīgi, pēc meliorācijas karšu plāna,
atpazīt un izprast apzīmējumus noteikt slīpumus un
kritumus
drenāžu
un
kolektoru
ierīkošanas
pamatprincipus.
Viesojoties Krāslavas novada Kalniešu pagasta zemnieku
saimniecībā “Raudovišķi” pie saimnieka Aleksandra
Ivanova, kur bija iespēja apskatīt drenāžu skalošanas
agregātu darbībā. Demonstrējumu pavadīja interesants
stāstījums par saimniecības meliorācijas sistēmu uzturēšanu
un atjaunošanu. Mācību dalībniekiem bija iespēja klātienē skatīt drenāžu izteku darbību, kuras tika
atjaunotas pirms gadiem piecpadsmit. Aleksandrs Ivanovs atzīst, ka veiksmīgas saimniekošanas
pamatnosacījums ir daudzu darbību kopums, un viens no tiem ir meliorācijas sistēmas sakārtošana, jo tas ir
pamats graudu ražas pieaugumam katrā apsaimniekotajā hektārā.
Noslēgumā mācību dalībnieki diskutēja par šī gada sarežģīto sezonu un lietavām bagāto rudeni. Katrs
lauksaimnieks, kurš piedalījās mācībās, saņēma apliecinājumu par apgūto.
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs pateicas Kalniešu pagasta zemnieku saimniecības “Raudovišķi”
saimniekam Aleksandram Ivanovam, kurš laipni uzņēma
mūs un dalījās pieredzē, atklājot meliorācijas sistēmu
darbības nianses savā saimniecībā.
Mācības norisinājās Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam finansējuma ietvaros.

Artūrs Pavļukevičs,
Krāslavas novada lauku attīstības konsultants
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ES Preiļu novadā
PREIĻOS NOTIKS JAUNIEŠU DISKUSIJA

”KAFIJA AR POLITIĶIEM”

CETURTDIEN, 30.NOVEMBRĪ, PLKST. 13.00
jauniešu centrs "ČETRI" aicina jauniešus un lēmumu pieņēmējus
piedalīties neformālā diskusijā "KAFIJA AR POLITIĶIEM", lai
pārrunātu aktualitātes, uzklausītu cits cita viedokli un kopā radītu
jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām.
Šī gada aprīlī Preiļu novada jaunieši un politiķi jau tikās šāda veida
pasākumā, diskutējot par aktuālajiem jautājumiem pie kafijas un
tējas tasēm. Toreiz kā visaktuālākās lietas, kuras jaunieši vēlētos
redzēt īstenotas, bija šādas:
asfaltēts celiņš apkārt Preiļiem (ar līdzenu segumu un apgaismots,
lai var braukt ar skrituļslidām, skrituļdēli, velosipēdiem u.c. aktīvās
atpūtas veidiem jauniešiem);
jauniešu domes izveide novadā;
izdzīvošanas nometnes ar militāru novirzienu (piem: skauti, mazpulki
u.c.), apmaiņas nometnes (Erasmus+ u.c.);
jauniešu pasākumi un balles Kultūras namā;
baseins;
sporta spēļu un rotaļu laukumi mikrorajonos.
Diskusiju vada moderatore: Rudīte Muraševa
Šoreiz diskusijas "KAFIJA AR POLITIĶIEM" laikā plānots pārrunāt, kā un
kad šīs idejas iespējams īstenot un kādi ir veicamie jauniešu
līdzdarbības pasākumi, lai to veicinātu.

Esi aktīvs. Piedalies.

Kurš tad cits, ja ne TU!
Pasākums notiek Strukturētā dialoga VI cikla ietvaros, tematiskā prioritāte
"Jaunieši Eiropā – kas tālāk?". Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros sadarbībā ar BJC "Dari Vari".
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Akcelerācijas

ES iespējas

fondi

GAIDA TAVAS IDEJAS!

I

kviens inovatīvas agrīnas stadijas
biznesa idejas īpašnieks aicināts
pieteikties akcelerācijas fondiem, lai
saņemtu nepieciešamo paātrinājumu
biznesa idejas veiksmīgai
komercializēšanai.
Akcelerācijas fondu prezentācijas
pasākumā, kur pirmo reizi plašākai
publikai sevi prezentēja visi trīs 'Altum'
publiskajā iepirkumā atlasītie fondu
pārvaldnieki-'BuildIt Latvia',
'Akcelerācijas fonds sadarbībā ar
'Lattelecom' un 'Accelerace' un
'Komercializācijas reaktora fonds'.
Katram fondam 'Altum' piešķirs Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu piecu miljonu eiro apmērā
no kopējā 15 miljonu eiro finansējuma.

'BUILDIT LATVIA' komandā ir profesionāļi no Latvijas un Igaunijas - Matīss Neimanis, Renē Tonnisons un
Aleksandrs Tonnisons - ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi darbā ar jaunuzņēmumiem, investīciju
veikšanā tehnoloģiski ietilpīgos uzņēmumos, kā arī zinātnisku izstrādņu komercializācijā. 'BuildIt Latvia'
programma ir paredzēta komandām, kas izstrādā tehnoloģiskus risinājumus ar potenciāli augstu
starptautisko konkurētspēju.
AKCELERĀCIJAS FONDS, KURA DARBĪBA TIEK ĪSTENOTA SADARBĪBĀ AR 'LATTELECOM' UN 'ACCELERACE',
veiks pirmssēklas investīcijas 40 000 eiro apmērā un sēklas investīcijas apjomā līdz 250 000 eiro. Primāri šī
fonda pārvaldītāji investēs Centrāleiropas un Austrumeiropas jaunuzņēmumos, kas darbojas darba vides
efektivitātes un automatizācijas jomās un jau ir guvuši sākotnējos ienākumus. Fonda vadības komandā
startē jaunuzņēmumu vidē pieredzi guvušie Pēteris Marculāns, Dmitrijs Saikovskis un Deivids Vencels.
Viņiem ir pieredze savu uzņēmumu veidošanā un pārdošanā, kā arī darbā akcelerācijas programmu un
jaunuzņēmumu investīciju fondos 'Techstars' un 'Accelerace' un uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas
darījumos.
'KOMERCIALIZĀCIJAS REAKTORA FONDAM' arī ir ilgstoša pieredze jaunuzņēmumu akcelerācijā, proti,
septiņu gadu laikā fonds ir realizējis vairāk nekā desmit programmas, izveidojot vairāk kā 70
jaunuzņēmumus, kas spējuši piesaistīt investīcijas vairāk kā piecu miljonu eiro apmērā. Tā komandu veido
Nikolajs Adamovičs, Ella Kalniņa, Lelde Stukle un Voldemārs Brēdiķis. Fonds orientējas uz augsto
tehnoloģiju un zinātnes jaunuzņēmumiem Latvijā un Baltijā, kā arī Austrumeiropā un citās reģiona
kaimiņvalstīs. Fonds ne tikai atlasa jau izveidojušos jaunuzņēmumus, bet veido jaunas komandas,
apvienojot zinātniekus, kam ir idejas, un uzņēmējus, kas tic šo ideju komercializācijai.
Akcelerācijas fondu pārvaldītāji investēs inovatīvos un agrīnas attīstības stadijas jaunuzņēmumos ar lielu
izaugsmes potenciālu, un to finansējums tiks sniegts divos posmos - pirmssēklas un sēklas naudas
ieguldījumu veidā. Fondu pārvaldnieki nodrošinās mentorus un nepieciešamās konsultācijas.
Akcelerācijas fondiem vēl jāveic reģistrācija Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) uzsver, ka 'Altum' ir veicis milzīgu darbu, lai jau šodien kā
pirmie Baltijas valstīs varētu nodrošināt akcelerācijas fondu darbu, savukārt 'Altum' valdes loceklis Juris
Vaskāns saka - šis ir brīdis, kad jauno un daudzsološo ideju īpašnieki var doties pie akcelerācijas fondiem
un pretendēt uz akcelerācijas pakalpojumu saņemšanu. Viņš prognozē, ka akcelerācijas un investīciju
atbalstu fondu darbības laikā saņems aptuveni 120 perspektīvas idejas.
Vairāk informācijas: http://www.labsoflatvia.com
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Jauniešu garantijas ziemas
uzņemšanā aicina bez
maksas apgūt 65 profesijas

S

ākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana,
kurā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā
laikā BEZ MAKSAS.

2018. gada sākumā mācības 65 darba tirgū pieprasītās profesijās
piedāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.
39 profesijās mācības notiek pusotru gadu un pieteikšanās rit līdz
12. janvārim, savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu un tajās
dokumentus var iesniegt līdz 23. februārim.

Šī gada vasarā apstiprināja izmaiņas Jauniešu garantijas
uzņemšanas noteikumos. Tās paredz, ka programmā var
pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā no 17 līdz 29
gadiem. Jaunieši var būt reģistrējušies arī NVA kā darba
meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt
bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī
strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja ir
vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu ar
mācībām. Šie jaunieši var atrasties arī bērnu kopšanas
atvaļinājumā, ja bērna kopšanu var savienot ar profesijas
apguvi.
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
MĀCĪBU PRIEKŠROCĪBAS
ABSOLVENTU PIEREDZE
APGŪSTAMĀS PROFESIJAS

Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu
garantijas profesijām, jaunietim
nepieciešama pamatskolas, vidusskolas vai
vidējā profesionālā izglītība. Pieteikties
mācībām var arī vakarskolu audzēkņi un
ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā
vai studē nepilna laika studiju programmās
augstskolās.

Pieteikšanās uz mācībām jāveic izvēlētajā
profesionālāsz izglītības iestādē. Iestādes adresi,
kontaktinformāciju kā arī sīkāku informācija par
apgūstamo profesionālo kvalifikāciju var iegūt,
sekojot saitēm profesionālo kvalifikāciju sarakstā.
Mācības pusotru gadu ilgajās programmās
sāksies 15. janvārī (pieteikšanās līdz 12.
janvārim), savukārt gadu ilgajās programmās 26. februārī (pieteikšanās līdz 23. februārim).

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no
70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī
nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu
dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus.
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem
apmaksā ceļa izdevumu s un naktsmītn i, ja
nepieciešams.

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas
noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas
Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.
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Vairāk lasi: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_lv.htm
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JŪS jautājat -

MĒS atbildam

KON
TAKTI

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

DIĀNA SELECKA

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
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: diana.selecka@
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 SKORODIHINA

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

INA RUSIŅA

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

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

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

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 Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

IRĒNA ANDŽĀNE

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

