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V I D E O  K O N K U R S S  

 
"DAUDZ LAIMES, EIROPA!" 

 JAUNIEŠIEM IR IESPĒJA PIETEIKT DALĪBU 

 VIENĀ NO LABĀKAJIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

KONKURSIEM EIROPĀ

Ar ERAF atbalstu modernizēs divas mācību 

iestādes Preiļos

Mārketinga seminārs “Pirkšanas-pārdošanas 

anatomija”

ŠAJĀ NUMURĀ LASI

LIAA uzsāk pieteikumu pieņemšanu inovāciju 

“vaučeru” atbalsta pakalpojumiem

Tā kā daudzi 9. līd
z 12. klašu skolēni nespēj iedomāties sa

vu 

dzīvi bez viedtālruņa, piedāvājam to izmantot radošām 

aktivitātēm, piemēram, nofilm
ējot un ierunājot novēlējumu 

savam pagastam, novadam, pilsē
tai un Eiropai. Aicinām

   piedalītie
s konkursā "Daudz laimes, Eiropa!", kas veltīts

      Romas līguma 60. gadadienai Latvijā. Atgādināsim
,

          ka Romas līgums, ar kuru tika dibināta Eiropas

           Savienības priekštece, Eiropas Ekonomiskā

              kopiena, tika parakstīts
 1957. gadā un

            stājās spēkā 1958. gadā. Romas

              līguma mērķis bija stiprināt

                mieru, veicināt demokrātiju 
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n labklājību Eiropā. Šogad
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tzīmē visās ES

                              dalībvalstīs
.

KONKURSA NOLIKUMS 

BALVAS 
BŪS!

JAUNIEŠIEM

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/02/EDIC_konkursa_nolikums_skoleniem_23012017-2.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/02/EDIC_konkursa_nolikums_skoleniem_23012017-2.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/02/EDIC_konkursa_nolikums_skoleniem_23012017-2.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2017/02/EDIC_konkursa_nolikums_skoleniem_23012017-2.pdf
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale
http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/
https://twitter.com/ed_austrum_ltg


Mārket inga  seminā r s  

“PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS 

ANATOMIJA” Produkta kvalitāti vairs nenosaka vien tā funkcionalitāte, 
ilgmūžība, garša vai smarža. Šo uzskaitījumu papildina arī 
produkta dizains. Rēzeknes novads var lepoties ar 
vietējiem ražotājiem. Tomēr, lai sevi apliecinātu un 
nostiprinātu pozīcijas ne tikai vietējā tirgū, jāprot piesaistīt 
klienta uzmanību. Un tur talkā nāk mārketings!

Semināra noslēgumā Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa 
inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace informēs par 
LIAA atbalstu eksporta attīstībā, kā arī biznesa 
inkubatoros pieejamo atbalstu un iespējām 
b i znesa  ide ju  au to r iem un  jauna j iem 
komersantiem.

ES Rēzeknes novadā
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21. februāri plkst. 10 Rēzeknes novada 
pašvaldības telpās (Atbrīvošanas aleja 95a) 
seminārā “Pirkšanas – pārdošanas anatomija” 
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības vadītāja Aija 
Vanaga un zīmolu komunikācijas speciālists 
Raimonds Platacis skaidros ražotāju un pircēju 
savstarpējo mijiedarbību.

Atbildot uz pamatjautājumiem, kas ir jāņem vērā 
ražotājiem pozicionējoties tirgū un ko pircējs ņem 
vērā, izdarot izvēli par labu vienam vai otram 
produktam, seminārā tiks apskatīti sekojoši temati:

produkta pozicionējums;

analīze;

attieksme pret kvalitāti;

zīmola stāsts;

komunikācijas kanāli;

praktiski piemēri.

Seminārs tiek organizēts projekta “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem 
par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” ietvaros. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct 
informācijas centru Austrumlatgalē.

Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti neatkarīgi no tā, vai jau tiek veikta saimnieciskā darbība, vai esat 
procesā uz savu ieceru īstenošanu. Dalībai seminārā var pieteikties līdz 14. februārim, sazinoties ar IUK 
komercdarbības speciālistiem Sanitu Zundu (tālr. 25740422, e-pasts: sanita.zunda@rezeknesnovads.lv) vai 
Gunti Klīdzēju (tālr. 25748078, e-pasts: guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv). Piesakoties lūgums norādīt vārdu, 
uzvārdu, kontakttālruni vai e-pastu un darbības pašreizējo vai plānoto sfēru.

Ilze Kiščenko,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste



Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), 
i z m a n t o j o t  E i r o p a s  S o c i ā l ā  f o n d a  
f inansējumu, šobrīd izstrādā jaunu, 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās 
izglītības saturu, kura ieviešanā būtiska loma 
būs arī izglītības infrastruktūras attīstībai. 
Tāpēc IZM 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” ietvaros plāno Eiropas struktūrfondu 
līdzekļu ieguldījumu vairāk nekā 110 
vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.

ES Preiļu novadā
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Ar ERAF atbalstu modernizēs 
divas mācību iestādes Preiļos

Preiļu novadā SAM 8.1.2 ietvaros tiks modernizēta mācību vide Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu 
Valsts ģimnāzijā, abās izglītības iestādēs veicot mācību telpu atjaunošanas un pārbūves darbus, 
paredzēta jaunu mācību mēbeļu iegāde, modernu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu 
ieviešana mācību procesa modernizēšanai. JPVĢ tiks veikti ieguldījumi arī dienesta viesnīcas 
atjaunošanā, reģionālā metodiskā centra aprīkojuma iegādei, savukārt pie pamatskolas plānots 
atjaunot sporta laukumu, uzstādīt āra vingrošanas trenažierus.  Plānots iekārtot arī jaunus dabaszinātņu 
kabinetus pamatizglītības programmas īstenošanai.

Līdz 2017. gada jūlijam notiek tehnisko 
būvprojektu izstrāde abu izglītības iestāžu telpu 
pārbūves un atjaunošanas darbiem. Preiļu 
pašvaldības projekta ideja 25. janvārī tika 
saskaņota VARAM Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomes sēdē, pēcāk sekos 
uzaicinājums pašvaldībai sagatavot un iesniegt 
projekta pieteikumu.

Kopējā projekta finansējuma summa sastāda: 
ERAF 1 799 767,00 EUR (85%) un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 317 605,92 (15%), kopā 2 117 
372,92 EUR.

Līga Upeniece,
Projektu koordinatore



ES Krāslavas novadāJAUNIEŠIEM IR IESPĒJA PIETEIKT 

DALĪBU VIENĀ NO LABĀKAJIEM 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONKURSIEM 
EIROPĀ

6.februārī tiek uzsākta jauniešu komandu 
uzņemšana biznesa projektu konkursā ‘’Radām 
novadam’’.

Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš 
noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas 
vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības 
veicināšanas projektu Latvijā un vienu no 
labākajiem Eiropā.
 
Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi 
talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, 
izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus 
Latvijas novados. 
 
Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 
18 līdz 30 gadiem un ar ne ilgāku pieredzi 
uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti 
pieteikties konkursam līdz 31.martam, izveidojot 
komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties

. 
 

 
www.radamnovadam.lv
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‘’Radām Novadam’’ no visiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis 

biznesa idejas. Visām komandām, kuras sasniegs rezultātus konkursa ietvaros, būs iespēja saņemt 

finansiālu atbalstu granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu 

laikā sadalīs balvu fondu 10 000 EUR vērtībā. 
 

Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus, 
spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi. Pats lielākais ieguvums 
jauniešiem, protams, būs realizētais projekts un radītā vērtība.

Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus sasniegt savus izvirzītos mērķus. Kā 
parādīja pilotprojekta rezultāti, tad lielākos panākumus guva komandas, kuru dalībniekiem nebija nedz 
iepriekšējas pieredzes, nedz arī izglītības ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai 
īstenotu savu ideju, vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, spēt uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc 
tam nāk zināšanas. Tās ir arī vērtības, ko konkursa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā.

Konkursu organizē biedrība “Radām novadam”, sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. 
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Plašākai informācijai:
Elīna Miķelsone, projekta ''Radām novadam'' vadītāja
E-pasts: elina@radamnovadam.lv
Mājaslapa: www.radamnovadam.lv
FB lapa: https://www.facebook.com/radamnovadam 



ES Krāslavas novadā
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Projekti tiek pieņemti projekta "Tehnoloģiju 
pārneses programma" ietvaros.
 
Aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt sīkie 
(mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas 
izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Atbalsts inovāciju "vaučeru" MVK pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts, lai atbalstītu ar jaunu produktu 
un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu: 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.

LIAA uzsāk pieteikumu pieņemšanu 
inovāciju “vaučeru” atbalsta 
pakalpojumiem Ar šī gada 6.februāri Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (LIAA) uzsāk pieteikumu pieņemšanu 
inovāciju “vaučeru” atbalsta pakalpojumiem.

Atbalsta mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti 
MVK, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem 
atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai 
tehnoloģiju attīstībai, kas sniedz ieguldījumu 
Viedās specializācijas stratēģijas  mērķu 
sasniegšanā.
 
Pieejamais finansējums - 3 741 885,00 EUR. 
Atbalsta intensitāte vienam projektam ir 60% no 
attiecināmo izmaksu summas un maksimālais 
atbalsta apmērs vienai saistīto personu grupai – 
25 000 EUR.
 
Atbalsta pieteikumu pieņemšana notiks, kamēr 
būs pieejams finansējums.

Atbalsts tiek sniegts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu atbilstoši Darbības programmas 
1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts 
tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumiem. Atbalsts tiek sniegts Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 692 41.1.-41.6. apakšpunktos minēto darbību īstenošanai.
 
Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 
17:00 (trešdienās līdz plkst. 19:00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai 
sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi”. Klienti par 
neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, 
klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi(@)liaa.gov(.)lv.
 



ES Rēzeknes novadā

Eiropas Komisija (EK) šonedēļ uzsāka interneta 
aptauju par ES Kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) līdzšinējo darbību un priekšlikumiem, kā to 
uzlabot. Aptauja ir daļa no esošās KLP izvērtējuma, 
un pēc tā veikšanas EK sniegs savus priekšlikumus, 
kādai jābūt KLP pēc 2020. gada. Aptaujā iekļauti 
34 jautājumi, vaicājot par KLP galvenajiem 
uzdevumiem, un, vai esošā KLP tos spēj izpildīt, kas 
visvairāk traucē kļūt par lauksaimnieku, pēc 
kādiem kritērijiem būtu jāpiešķir tiešie maksājumi 
u.c. jautājumi.

6

SĀKTA APTAUJA PAR
  ES LAUKSAIMNIECĪBAS
    POLITIKU

Aptaujā, kas būs aktīva līdz šā gada 2. maijam, aicināts piedalīties ikviens interesents.

Aptauja pieejama: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-
modernising/2017_en#q-and-a

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a
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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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