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

ES Rēzeknes novadā
Semin āru cikls “SATIE C LĪDER I”
pulcēja vairāk nekā 100 ideju autoru

Mēdz teikt: “Kā jauno gadu iesāksi, tā tas arī paies”. Ja
ticēt tautas gudrībai, tad Rēzeknes un Viļānu novados
2017.gads būs patiešām aktīvs un ražīgs, jo biedrības
“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība)
rīkotais semināru cikls par LEADER finansējuma
iespējām “SATIEC LĪDERI” šī gada 10.-16. janvārī pulcēja
vairāk nekā 100 uzņēmējdarbības un sabiedriska
labuma ideju autoru no visas Partnerības teritorijas.
Semināru ietvaros Partnerība informēja par projektu
konkursa kārtām un atbalsta nosacījumiem, atbildēja
uz interesentu jautājumiem, kā arī individuāli konsultēja
iedzīvotājus par ideju atbilstību Stratēģijai.
Semināru cikla “SATIEC LĪDERI” ietvaros tikšanās ar iedzīvotājiem tika organizētas Nautrēnos, Dricānos, Maltā, Kaunatā,
Viļānos un Rēzeknē, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt semināru maksimālam iedzīvotāju skaitam.
Par spīti janvāra aukstumiem iedzīvotāji bija patiešām aktīvi un ieradās jau ar projektu idejām, kuras vēlējās apspriest.
Priecēja topošo un esošo uzņēmēju aktivitāte – gan vēlēšanās uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbību, gan attīstīt jau
esošo ražošanu, turklāt izskanēja arī īpaši inovatīvas biznesa idejas. Radoša pieeja bija vērojama arī no potenciālajiem
sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem, kas interesējās par iespējām ar LEADER programmas atbalstu labiekārtot
teritorijas, organizēt mācības, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas, īstenot sociālās jomas projektus. Tikšanās
aktivizēja un iedrošināja iedzīvotājus, jo daudzi pēc semināra ieradās uz papildus konsultācijām Partnerības birojā.
Semināru cikla “SATIEC LĪDERI” ietvaros tikšanās ar
iedzīvotājiem tika organizētas Nautrēnos, Dricānos,
Maltā, Kaunatā, Viļānos un Rēzeknē, lai
nodrošinātu iespēju apmeklēt semināru
maksimālam iedzīvotāju skaitam.
Par spīti janvāra aukstumiem iedzīvotāji bija
patiešām aktīvi un ieradās jau ar projektu idejām,
kuras vēlējās apspriest. Priecēja topošo un esošo
uzņēmēju aktivitāte – gan vēlēšanās uzsākt pašiem
savu uzņēmējdarbību, gan attīstīt jau esošo
ražošanu, turklāt izskanēja arī īpaši inovatīvas
biznesa idejas. Radoša pieeja bija vērojama arī no
potenciālajiem sabiedriskā labuma projektu
iesniedzējiem, kas interesējās par iespējām ar
LEADER programmas atbalstu labiekārtot teritorijas,
organizēt mācības, dažādot brīvā laika
pavadīšanas iespējas, īstenot sociālās jomas
projektus. Tikšanās aktivizēja un iedrošināja
iedzīvotājus, jo daudzi pēc semināra ieradās uz
papildus konsultācijām Partnerības birojā.
Kontaktinformācija:
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ES Ludzas novadā

Dzīve ir kustība
Gada beigās daudzi no mums iedomājas par to,
kādus kaitīgus ieradumus atmest nākamajā
gadā, vai par to, ko labu iesākt savā dzīvē. Kāds
plāno atmest smēķēšanu, cits domā par kādas
svešvalodas apgūšanu. Atceroties, ka pavasaris
nav aiz kalniem, viena no populārākajām idejām
gada sākumā ir “slaidās līnijas” ievērošana,
sporta nodarbību, piemēram, trenažieru zāles
apmeklēšana.
Pilsētniekiem tādu iespēju apsvērt ir vieglāk, nekā lauku iedzīvotājiem izpildīt – nebrauksi taču tik bieži uz
pilsētu, it īpaši, ja šī pilsēta ir 35 kilometru attālumā no tavas dzīvesvietas. Rundēnos šī problēma tika
atrisināta 2017. gada sākumā.
2016. gada 27. jūnijā Ludzas novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu “Veselīga dzīvesveida un
aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” Lauku atbalsta dienestā un biedrībā
“Ludzas rajona partnerība”. 16. novembrī tika saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un
finansējuma piešķiršanu. Šī gada sākumā tika iegādāti jauni trenažieri, un bijušā bērnudārza telpās
Rundēnu ciemā tika ierīkota neliela sporta trenažieru zāle, kas ir pieejama ikvienam. Aicinām Rundēnu
iedzīvotājus izmantot iespēju uzturēt sevi labā fiziskā formā. Sporta aktivitātes palīdz dažādu slimību
profilaksei, piemēram, diabēta, sirds un asinsvadu slimību profilaksei. Par trenažieru zāles darba laikiem
interesējieties Rundēnu pagasta pārvaldē, nākot personīgi vai zvanot pa tālruni 65729604.
Šī projekta ietvaros šogad Rundēnos tiks uzstādītas trīs bērnu rotaļu konstrukcijas daudzdzīvokļu māju
pagalmā, t.i., karuselis, smilšu laukumiņš ar slidkalniņu un skaitīkļiem un šūpoles.
Kopējais projekta finansējums ir 14 980.72 eiro, t.sk. publiskais finansējums ir 13 482.65 eiro, un Ludzas
novada pašvaldība ieguldīs 1 498.07 eiro.
Projekts “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā
laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā”
(16-01-AL34-A019.2201-000005) tiek īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
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ES Preiļu nov

adā

Būs pieejams ERAF līdzfinansējums
Preiļu pils atjaunošanai un pašvaldības
ēku energoefektivitātes uzlabošanai

Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir izvērtējusi un izraudzījusi vairāku
Latgales pašvaldību, tai skaitā Preiļu novada pašvaldības,
kopprojekta „RĪTEIROPAS vērtības” priekšatlases ideju,
kas pretendēs uz ERAF līdzfinansējumu nozīmīga kultūras
un dabas mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un
attīstībai Latgalē. Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
ietvaros tiek plānotas investīcijas Preiļu pils atjaunošanai komunikāciju sistēmu uzstādīšana pilī (elektrība,
kanalizācija, ūdensvads, siltumtrase).
Kopprojekta iesniedzējs ir Daugavpils pilsētas dome, sadarbības partneri - Aglonas bazilikas draudze,
Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome.
Priekšatlasē atbalstītais ERAF finansējums pašvaldībām kopprojekta „RĪTEIROPAS vērtības” īstenošanai
sastāda 5 000 000 EUR (85% no projekta attiecināmām izmaksām). Projekta iesniegums Centrālai finanšu
un līgumu aģentūrai pašvaldībām jāsagatavo līdz 2017. gada 31. decembrim.
2016. gada decembrī Preiļu novada dome saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumus “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” ar kopējo ERAF finansējumu ne vairāk kā 240 952 EUR un projekta
iesniegumu “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” ar
kopējo ERAF finansējumu ne vairāk kā 102 987 EUR. Darbus plānots veikt 2017. gada būvniecības sezonas
laikā.
Līga Upeniece
projektu koordinatore
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ES Latgalē
Latgale piedalījās Nīderlandes
lielākajā starptautiskajā tūrisma
izstādē “Vakantiebeurs”
No 10. līdz 15.janvārīm Utrehtā norisinājās
starptautiskā tūrisma izstāde “Vakantiebeurs” viena no vadošākajā izstādēm Eiropā un lielākā
Nīderlandē, kurā jau vairākus gadus tiek
popularizēta arī Latgale. Šogad gaumīgajā un
profesionāli veidotajā Latvijas nacionālajā
stendā nīderlandiešus Latgales vārdā uzrunāja
Līga Kondrāte (Ludzas TIC) un Inese Martinkus
Preiļu novada TIC, kā arī Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra pārstāvji Māris Čačka un Inita
Paegle.
Nīderlandieši ir ceļotāji, kas visbiežāk pārvietojas ar kemperiem. Iecienīts ceļojuma maršruts Baltijas
sasniegšanai ir prāmis, kas no Ķīles dodas uz Klaipēdu, un tālāk sākas Baltijas valstu apceļošana. Savukārt,
ja ceļojumam izvēlēta avio satiksme, tad priekšroka tiek dota auto nomas pakalpojumiem. Ne mazums
nīderlandiešu ir aktīvi ceļotāji, un nereti pārvietojas ar velosipēdiem, tāpēc bija interese arī par velo
maršrutiem. Nīderlandiešus var raksturot arī kā dabas tūrisma piekritējus, jo daba, it īpaši meži, kuru šajā
valstī ir ļoti maz, tiek augstu vērtēti. Tāpēc Latgalei šajā tūrisma veidā ir konkurētspējīgi piedāvājumi, ar
kuriem tā var palielināt Nīderlandes tūristu plūsmu, kurai ir tendence ar katru gadu pieaugt.
Nīderlandi daba nav apveltījusi ar kokiem, tāpēc popularizējot Preiļu novadu, uzsvars tika likts uz Preiļu
ainavu parku, kurš ir otrs lielākais parks Latvijā. Nīderlandieši izrādīja interesi arī par kultūras tūrismu,
konkrēti, mākslu, amatniecību, oriģinālām dizaina lietām, meistaru un amatnieku darinājumiem. Un tieši
Latgale ir tā vieta, kur šīs lietas var ne tikai aplūkot, izzināt to tapšanas procesu, bet arī par iegādāties par
ļoti pieņemamām cenām.
10.janvārī Latvijas nacionālo stendu apmeklēja Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse un tikās ar Latvijas
delegāciju. Vēstniece atzinīgi izteicās par Latvijas nacionālā stenda teicamo vizuālo veidolu un
profesionāli organizēto tūrisma galamērķa pārstāvniecību.Tūrisma pārstāvji tika uzaicināti apmeklēt
Latvijas vēstniecību Nīderlandē, kas atrodas Hāgā. Tikšanās laikā Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar
Nīderlandes tūrisma tirgus īpatnībām, aktuālajām tendencēm un sociālo mediju izmantošanas
potenciālu Latvijas ienākošā tūrisma veicināšanai. Latgalieši ieguva vairākus vērtīgus sadarbības
kontaktus turpmākajam darbam Nīderlandes ceļotāju veiksmīgākai piesaistei. Patīkams pārsteigums bija
arī tas, ka Latvijas vēstniecībā Nīderlandē strādā preiliete Katrīna Urtāne.
Nīderlandes lielāko starptautisko tūrisma izstādi
“Vakantiebeurs” katru gadu apmeklē ap 100 000
interesentu. Latgales reģiona dalība izstādē tika
organizēta ar LIAA, Latgales pašvaldību un
Latgales Tūrisma asociācijas "Ezerzeme" atbalstu.
Līguma numurs SKV-TL-2016/29.
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NVA piedāvā jauniešiem
iespēju piedalīties nākotnes
profesijas izvēles pasākumā

ES Latvijā
Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem
nav profesionālās izglītības vai kuri līdz šim nav strādājuši,
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad piedāvā iespēju
piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasākumā "Darbnīcas
jauniešiem", kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) fondu projekta
„Jauniešu garantijas” ietvaros.

Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunietis var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot
divas nedēļas.Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības
programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu
turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.
Apmācības notiek klātienē katru darba dienu - ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. Lielākā daļa mācībām
atvēlētā laika tiek pavadīta praktiskās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne vairāk kā 40% mācību laika, veicinot
izpratni par profesijas specifiku un prasmēm, kuras tiek iegūtas mācību laikā. Pasākuma dalībnieks saņem stipendiju –
60 eiro mēnesī (jaunietis ar invaliditāti – 90 eiro) proporcionāli iesaistes dienām.Ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta
atrodas divdesmit un vairāk kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasākuma laikā viņš var saņemt
mobilitātes pabalstu līdz 100 eiro apmērā, ņemot vērā katra mēneša faktiskās transporta izdevumu izmaksas.
Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde jaunietim bezdarbniekam pasākuma laikā nodrošina izmitināšanu
dienesta viesnīcā.
Pasākuma “Darbnīcas jauniešiem”
dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar
tādām profesionālās izglītības
programmām kā, piemēram,
datorsistēmu tehniķis, grāmatvedis,
e l e k t r o m o n t i e r i s ,
inženierkomunikāciju montētājs,
galdnieks, ēku celtnieks, mūrnieks,
namdaris, remontatslēdznieks,
automehāniķis, lokomotīvju
saimniecības tehniķis, lietvedis,
informācijas ievadīšanas
operators, klientu apkalpošanas
operators, mazumtirdzniecības
komercdarbinieks, pavārs,
konditors, frizieris, viesmīlības
pakalpojumu speciālists, apdares
darbu strādnieks un citas.
Detalizētāka informācija par
pasākumu „Darbnīcas
jauniešiem”, kā arī visu izglītības
iestāžu un programmu saraksts
izlasāms NVA mājaslapā.
Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ES fondu
projekta „Jauniešu garantijas” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties šajā pasākumā. Karjeras konsultants
jaunietim palīdzēs izvēlēties trīs viņam vispiemērotākās profesijas un līdz ar to trīs profesionālās izglītības programmas
dalībai pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas
izglītības iestādē, kas piedāvā izvēlētās profesionālās izglītības programmas, un jāuzsāk iepazīšanās ar profesijām.
Pēc dalības pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” jaunietis viņam piemērotāko un darba tirgū pieprasītu profesionālo
kvalifikāciju var iegūt NVA ES fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ES
fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”..
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Jaunumi Latvijā

E-VESELĪBA.
Kas tas ir?
E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās
informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. Eveselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv.
Kādas ir iedzīvotāju iespējas E-veselībā?
Autorizējoties E-veselības sistēmā, šobrīd iedzīvotāji var:
apskatīt informāciju par savu ģimenes ārstu;
norādīt savu kontaktinformāciju un kontaktpersonu saziņai;
noteikt citiem E-veselības lietotājiem piekļuvi savai medicīniskajai informācijai;
apskatīt un izdrukāt sev vai apgādībā esošajām personām izrakstītās e-receptes, e-darbnespējas lapas
u.c.






Kā lietot E-veselību?
1) Interneta pārlūkprogrammā atveriet adresi eveseliba.gov.lv.
2) Nospiediet pogas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”.
3) Autorizējieties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem:
 internetbankas piekļuves datiem;
 elektronisko parakstu;
 personas apliecību (eID).
Pakāpeniski E-veselības sistēmā uzkrāsies iedzīvotāju medicīniskā informācija:









e-receptes;
e-darbnespējas lapas;
nosūtījumi;
konsultantu slēdzieni (rezultāti);
pacienta veselības pamatdati;
vizuālās diagnostikas izmeklējumu rezultāti;
slimnīcu izraksti (epikrīzes) u.c. medicīniskā informācija.

No 2017. gada 1. septembra – tikai elektroniski
Šobrīd E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir brīvprātīga – zāļu receptes un
darbnespējas lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām. No 2017. gada 1. septembra
darbnespējas lapas un valsts kompensējamo medikamentu receptes varēs izrakstīt tikai elektroniski.
Kā atpazīt iestādes, kas lieto E-veselību?
Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kas ir uzsākušas E-veselības sistēmas lietošanu, ir izvietotas apaļas
atpazīšanas uzlīmes ar uzrakstu “Šeit lieto E-veselību”. Uzlīme informē, ka iedzīvotāji konkrētajā iestādē var
saņemt e-receptes un atvērt, pagarināt vai noslēgt e-darbnespējas lapu. Savukārt aptiekā izvietotā uzlīme
apliecina, ka tajā var iegādāties e-recepšu zāles.
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Jaunumi Latvijā

E-VESELĪBA.
Kas tas ir?
E-VESELĪBAS LIETOTĀJU ATBALSTA DIENESTS
Ar jautājumiem par E-veselības sistēmas lietošanu iedzīvotāji ir aicināti vērsties E-veselības lietotāju atbalsta
dienestā:
Tālruņi
* Iedzīvotājiem – tālr. 67 803 300
* Ārstniecības personām un farmaceitiem – tālr. 67 803 301
E-pasts
* atbalsts@eveseliba.gov.lv
Darba laiks
* Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00
E-RECEPTE
Infografikā atspoguļota e-receptes lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz zāļu iegādei aptiekā.

1) Ārsts E-veselības sistēmā izraksta pacientam e-recepti.
2) Pacients dodas uz aptieku, lai iegādātos zāles.
3) Aptiekā pacients uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).
4) Farmaceits izsniedz zāles un reģistrē to izsniegšanu.
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Jaunumi Latvijā

E-VESELĪBA.
Kas tas ir?

Vai e-receptes zāles aptiekā var
iegādāties citam cilvēkam?

Lai aptiekā iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam:
* jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
* jānosauc pacienta vārds un uzvārds;
* jānosauc e-receptes identifikācijas numurs (tas ir redzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam
un deleģētajām personām).
! E-receptes izrakstīšanas laikā pacientam ir iespēja arī noteikt konkrētus cilvēkus, kuri drīkst aptiekā
iegādāties viņam paredzētās zāles. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties tikai pacients un
norādītie cilvēki. Pacients var arī norādīt, ka vēlas zāles iegādāties tikai pats, tādējādi liedzot to saņemšanu
kādam citam.
Kas jāņem vērā par e-recepti E-veselības lietošanas sākumposmā?
Lai izvairītos no sarežģījumiem, iegādājoties e-receptes medikamentus aptiekā, pacienti tiek aicināti ereceptes izrakstīšanas laikā lūgt ārstniecības personu izsniegt arī e-receptes izdruku uz receptes veidlapas.
Tādējādi tiks nodrošināts, ka sistēmas lietošanas sākumposmā, kamēr aptiekas pakāpeniski pievienojas Eveselības sistēmas lietotāju lokam, pacients nepieciešamos e-receptes medikamentus varēs saņemt jebkurā
aptiekā.
Ieguvumi, izmantojot e-recepti?
* Ērti.Nav jāuztraucas par ārsta rokraksta salasīšanu vai receptes pazaudēšanu.
* Kvalitatīvāka ārstniecība.Pacientam un ārstējošajiem ārstiem E-veselības sistēmā ir pieejamas
visas izrakstītās e-receptes (tajā skaitā tās, kuras būs izmantotas un atdotas farmaceitam).
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E-VESELĪBA.
Kas tas ir?
E-DARBNESPĒJAS LAPA
Infografikā atspoguļota elektroniskās e-darbnespējas lapas lietošana, sākot no tās izrakstīšanas līdz
pabalsta saņemšanai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).

Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu. Ja darba devējs vēlas pārliecināties par edarbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo
informāciju uz darba devēja vai citu e-pastu.
Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu. Šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID).
Darba devējs saņem informāciju par darbinieka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS.Pacientam
darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam papīra formā.
Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu no VSAA. Pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas
iesniegumu VSAA var iesniegt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA
pakalpojumiem”, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu.
Ieguvumi, izmantojot e-darbnespējas lapu?
* Ātri. Bez papīriem. E-veselība nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un
VSAA. Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.
* Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās periodam.To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš
pacientu ārstējošais ārsts.
* Informācijas pieejamība.Pacients var apskatīt, izdrukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.
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Jaunumi Latvijā

E-VESELĪBA.
Kas tas ir?
E-VESELĪBAS DATU AIZSARDZĪBA
Valsts rūpējas, lai iedzīvotāju E-veselības sistēmā uzkrātie medicīniskie dati būtu drošībā. Tiek veiktas
regulāras sistēmas drošības pārbaudes.
Autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem
Iedzīvotāji E-veselībā var autorizēties tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem:
* internetbankas piekļuves datiem;
* elektronisko parakstu;
* personas apliecību (eID).
Kas var redzēt pacienta medicīniskos datus?
Savu E-veselībā uzkrāto medicīnisko informāciju drīkst apskatīt tikai katrs pats un ārstējošie ārsti. Tāpat Eveselības portālā iedzīvotājs var redzēt, kurš un kad ir skatījies viņa datus, kā arī noteikt pieeju saviem
datiem.
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ES Latgalē

Latgale aicina ciemos
kaimiņus lietuviešus
Tūrisma izstādē “Adventur 2017”, kas no 20. līdz
22. janvārim norisinājās mūsu kaimiņvalsts
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, Latvijas nacionālajā
stendā strādāja arī Latgales pārstāvji. Kaimiņus
lietuviešus, kas mums ir augsti prioritārs ārvalstu
tūrisma tirgus, ar Latgales tūrisma piedāvājumu
iepazīstināja Daugavpils tūrisma informācijas
centra vecākā klientu apkalpošanas speciāliste
Karolina Dedele un Dagdas novada tūrisma
informācijas centra tūrisma informācijas
konsultante Oksana Rutka.
Izstādes pirmā diena vairāk tika veltīta profesionāļu vizītēm, kuru laikā notika tikšanās ar nozares
profesionāļiem, gidiem, ceļojuma aģentūru pārstāvjiem un citiem interesentiem. Pārējās dienās durvis
izstādei bija atvērtas visiem interesentiem, kas vēlējās klātienē iepazīties ar jaunumiem tūrisma tirgū.
Par tūrisma iespējām Latgalē izstādes laikā interesējās gan Lietuvas iedzīvotāji, gan arī viesi no Polijas,
Čehijas, Baltkrievijas, Turcijas un ceļotāji no Igaunijas. Stenda apmeklētājiem bija iespēja saņemt
praktisko Latgales tūrisma ceļvedi, Latgales reģiona tūrisma kartes un Latgales pašvaldību tūrisma
materiālus, kuros iekļauta informācija par apskates vietām reģionā, naktsmītnēm, ēdināšanas vietām, kā
arī pilsētu un novadu kartes. Visvairāk ceļotāji interesējās par Latgales reģionu kopumā, dabas
objektiem, atpūtu pie ūdens un pasākumiem. Daudzi cilvēki jau iepriekš bija apmeklējuši Latgales
pilsētas, tomēr izrādīja lielu interesi par aktualitātēm tūrisma piedāvājumā un jaunumiem, tai skaitā,
tuvākajiem pasākumiem reģionā. Stendu apmeklēja arī Lietuvas tūrisma uzņēmumu pārstāvji, kas
organizē braucienus uz Latviju. Cilvēki interesējās arī par tūrisma iespējām cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, sakrālo tūrismu Aglonā, kulināro mantojumu Krāslavā, dabas tūrismu Daugavas lokos, Preiļu
parku ar Borhu muižas kompleksu, Ludzas pilsētas vēsturisko centru, ka arī apskates saimniecībām.
Izstādes laikā bija iespējams apmeklēt trīs dažādas izstāžu halles, kas veltītas gan Lietuvas pilsētu un
reģionu tūrisma piedāvājumiem, gan arī aktīvai atpūtai un tūrisma iespējām citās valstīs. Izstādes laikā
ikvienam interesantam bija iespēja apmeklēt arī tematiskās diskusijas un forumus, kuros tika apspriests
kulinārais tūrisms, tūrisms kā dzīvesveids un aktīva tūrisma piedāvājumu klāsts.
“Adventur 2017” ir tūrisma galamērķu, dzīvesveida un
aktīvā tūrisma popularizēšanai veltīta starptautiskā
izstāde, kura ik gadu uzņem ap 25 000 apmeklētāju.
Latgales reģiona dalība izstādē tika organizēta ar
LIAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latgales
pašvaldību un Latgales Tūrisma asociācijas "Ezerzeme"
atbalstu. Līguma numurs SKV-TL-2016/29.
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JŪS jautājat -

KONTAKTI

MĒS atbildam

DAIGA KORSAKA
MADARA ĻAKSA
INTA RIMŠĀNE
Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

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

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

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

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

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

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

