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Noslēdzies konkurss skolēniem
„Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 11
gadiem tika aicināti piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar
Boņuku” projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in
Primary Education„ ietvaros.

Šī gada 17. maijā „Cilvēka bērna parkā” Rēzeknes novada Ozolmuižas
pagastā notika konkursa “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” noslēguma pasākums,
kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.
Konkursā kopumā iesaistījās 12 Rēzeknes novada izglītības iestādes, vērtēšanā iesniedzot
labākos savu audzēkņu darbus. Konkursa organizatori par labākajiem un konkursa tēmai
atbilstošākajiem atzina astoņu bērnu — Santas Zabulajevas (Gaigalavas pamatskola),
Rastīnas Lipskas (Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”), Selīnas Svikšas (Maltas PII), Annas Plaunovas
(Tiskādu vidusskola), Diānas Salenieces (Uļjanovas PII „Skudriņa”), Agijas Vonogas (Nautrēnu
vidusskola), Terēzes Boltānes (Verēmu pamatskola), Viktorijas Ivanovas (Griškānu PII)
iesniegtos darbus.
Visi konkursa dalībnieki bija centušies un zīmējumi tiešām bija skaisti un baudāmi, izpildīti arī
dažādās tehnikās, tādēļ par dalību konkursā visi saņēma diplomus un veicināšanas balvas,
protams, labākie darbu autori tika īpaši uzteikti.
Jāatzīmē, ka konkursā iesniegtie darbi tiks izmantoti, vizuāli noformējot mācību materiālu
globālajā izglītībā, kas taps minētā projekta ietvaros. Mācību materiālu plānots izstrādāt
drīzumā vienā no projekta aktivitātēm.
Kā atzina bērni un viņu pedagogi, tad konkursa noslēguma pasākums tiešām izdevās ļoti jauks
– gan daba mūs lutināja, gan rotaļas un atrakcijas bija jaukas, gan uz ugunskura vārītā zupa un
uzkodas bija garšīgas.
Konkursa organizatori – projekta darba grupa un Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsaka
lielu pateicību tām izglītības iestādēm, kuras ņēma dalību izsludinātajā konkursā!

INGA ZAPĀNE,
projekta vadītājas asistente
Foto: Aleksandrs Lebeds
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Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudznozaru attīstības
stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados LEADER
pieejas īstenošanai līdz 2020. gadam. Sākot ar šī gada vasaru
(provizoriski jūnijā) ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kas veic
saimniecisko darbību (apgrozījums līdz 70 000 EUR gadā) vai plāno uzsākt
saimniecisko darbību, būs iespēja pretendēt un savu ieceru īstenošanai
atbilstoši stratēģijā noteiktajiem teritorijas attīstības mērķiem pieejamo
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.
`

12. aprīlī „Krāslavas rajona partnerības” padomes sēdē tika
apstiprināti Zemkopības ministrijas Stratēģiju atlases komitejas
ierosinātie labojumi biedrības darbības teritorijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015. - 2020. gadam, saskaņā
ar kuru tiks izsludināti projektu konkursi un vērtēti iesniegtie projekti.
Šajā plānošanas periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, paredzot finansējumu
jaunu pakalpojumu un produktu radīšanai, esošo pakalpojumu
un produktu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai un darbinieku kompetenču celšanai. Kā arī
būs paredzētas aktivitātes vides un kultūrvēstures objektu
sakārtošanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Līdz 2020.
gadam tiks izsludinātas vairākas projektu konkursu kārtas.
Jau šobrīd interesenti var iepazīties ar “Krāslavas rajona partnerības” darbības teritorijas attīstības
stratēģiju tīmekļvietnē www.kraslavaspartneriba.lv.
Ar stratēģiju var iepazīties un saņemt arī bezmaksas konsultācijas Skolas ielā 7 - 1.kab., Krāslavā.
“Krāslavas rajona partnerības” biroja pieņemšanas laiks:
• otrdienās - plkst. 9:00 - 12:00
• ceturtdienās - plkst. 13:00 - 17:00
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina ikvienu entuziastu, kam ir idejas, vēlme un iespējas
iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt
lauku teritoriju, uzlabot sociālo situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt idejas projektu konkursam
LEADER pieejas īstenošanas ietvaros.
LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem aktivitātē “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” sniedz augstu atbalsta intensitāti no 70 – 90 procentiem. Maksimālā
attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 EUR, savukārt 70 000 EUR var paredzēt
projektā, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Izmaksas būs
attiecināmas jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecības izmaksām un
būvmateriālu iegādei, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību
preču zīmju saņemšanai un izmantošanas izmaksām, vispārējām izmaksām un PVN, ja tas nav atgūstams
no valsts budžeta.
Jāatzīmē, ka laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam ar LEADER pieejas atbalstu tika realizēti 63 projekti
Krāslavas novadā, 28 projekti Dagdas novadā un 8 projekti Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un
Šķeltovas pagastos. Kopējais projektos apgūtais finansējums līdz 2015. gadam sastādīja 875 846,79 EUR,
bet līdz 2020. gadam jaunu projektu realizācijai paredzēts finansējums 1 358 108,91 EUR apmērā.
Sekojiet līdzi biedrības „Krāslavas rajona partnerība” projektu konkursu sludinājumiem
www.kraslavaspartneriba.lv, novadu pašvaldību izdevumos un mājas lapās, vietējos un reģionālajos
laikrakstos.
ESIET AKTĪVI UN REALIZĒJIET SAVAS EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS VAJADZĪBAS TUVĀK
SAVAI DZĪVESVIETAI!
ZANE LOČMELE
Biedrības “Krāslavas rajona partnerība”
biroja administratīvā vadītāja
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Seminārā informē par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju siltināšanas programmu
ES Preiļu novadā
Šā gada 18. maijā Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā notika Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas rīkotais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana.
Pamatnosacījumi”.
Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs savā uzrunā aicināja Preiļu iedzīvotājus
iesaistīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas programmā un atgādināja, ka
Preiļu novada dome turpinās sniegt atbalstu energoaudita veikšanai līdz 853,72 EUR
apmērā. Viņš arī uzsvēra, ka Preiļos siltinātās mājas ir labās prakses piemēri, jo maksājums
par patērēto siltumenerģiju ir samazinājies par divām līdz trim reizēm.
Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa semināra dalībniekiem stāstīja par daudzdzīvokļu ēkas
namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiem. Kopīpašums (jumts, koplietošanas telpas,
palīgēkas, zemes gabals) attiecas uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, jumta remonts attiecas uz
pirmā stāva iedzīvotājiem tāpat kā pagraba remonts uz pēdējā stāva iedzīvotājiem.
ALTUM pārstāve Dina Kaupere informēja par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas
nosacījumiem. Kopējais pieejamais finansējums ir 166,4 miljoni EUR, ar ko paredzēts nosiltināt 1700 mājas.
Tiek plānots, ka projektu pieņemšanu ALTUM sāks jūlija beigās vai augusta sākumā. Iedzīvotāji jau tagad
var sākt tam gatavoties, pieņemot lēmumu par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšanas programmā un izvēlot pilnvaroto personu. Balsojot par daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes paaugstināšanas programmas jautājumiem, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem,
kuri pārstāv vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dokumentu aprite ar ALTUM notiks elektroniski.
Par projekta sagatavošanas tehniskajām niansēm un ieteicamajiem pasākumiem ēkā tās
energoefektivitātes uzlabošanai informēja ALTUM pārstāvis Aldis Greķis. Svarīgi ir visus nepieciešamos
būvdarbus paredzēt tehniskajā projektā, jo projekta sadārdzinājums ir neattiecināmās izmaksas.
Attiecināmajās izmaksās ietilpst būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un
koplietošanas telpās, visu ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, atjaunojamo
energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana,
autoruzraudzība un būvuzraudzība, vadīšanas izmaksas. ALTUM interneta vietnē (http://ej.uz/npas)
iespējams lejupielādēt energoefektivitātes kalkulatoru, ar kura palīdzību viegli aprēķināt
energoefektivitātes projekta izmaksas un plānot finansējumu.
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pārstāvis Oļegs Kukuts dalījās ar Jelgavas pieredzi
daudzdzīvokļu māju siltināšanā. Viņš uzsvēra, ka siltinātām mājām ir reāls siltumenerģijas ietaupījums
50–70 %, bet svarīgs ieguvums ir arī ēkas kalpošanas mūža pagarināšanās. Kā lielākais renovāciju
bremzējošais faktors tika minēts dzīvokļu īpašnieku bailes no atbildības un nevēlēšanās iesaistīties
lēmumu pieņemšanā. Arī tie, kuriem ir grūtības apmaksāt apkuri, siltināt nevēlas. Citi baidās no
kredītsaistībām ar banku, kaut gan siltināšanas dēļ dzīvokļi netiek ieķīlāti un nav nekādu citu
pagrūtinājumu. Oļegs Kukuts arī norādīja, ka ir pēdējais laiks uzsākt namu renovāciju, jo celtniecības
izmaksas nākotnē pieaugs.
Finanšu piesaisti energoefektivitātes projektiem un banku lomu renovācijā skaidroja AS “Citadele”
pārstāve Ieva Vērzemniece. Ja bankas atsakās sniegt aizdevumu, tad iespējams saņemt ALTUM
finansējumu. Lai saņemtu finansējumu no bankas, kā papildu nodrošinājums būs ALTUM garantija.
Aizdevumu nosacījumus siltināšanai sadarbībā ar ALTUM šobrīd izskata “Swedbank”, “SEB banka”,
“DNB” un “Citadele”.
Par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu vairāk informācijas var atrast interneta vietnē altum.lv vai saņemt ALTUM
Energoefektivitātes kompetences centrā, e-pasts: kompetences.centrs@altum.lv,
tālr. 67774064. ALTUM Preiļu konsultāciju birojs: Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs),
Preiļos, tālr. 64624530.

INESE ŠŅEPSTE,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
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LAD gandarīts: platību maksājumiem elektroniski
saņemti 59 585 iesniegumi
ES Ludzas novadā
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka līdz
23.maijam Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS)
saņēmis 59 585 iesniegumus
platību maksājumiem.

Pagājušajā gadā no 63 000 klientu, kas pieteicās platību maksājumu saņemšanai, aptuveni 36
000 pieteicās papīra formā. Šobrīd papīra formā pieteikušies maksājumiem ir 200 klientu.
Izvērtējot pieteikšanās gaitu, LAD ir gandarīts par lauksaimnieku aktivitāti un pozitīvo attieksmi,
iesniedzot pieteikumus elektroniski.
Lai nodrošinātu pieteikšanos elektroniski, LAD ieguldīja lielu papildu darbu. Liela bija
lauksaimnieku interese par LAD organizētajām vairāk nekā 300 klātienes konsultācijām
dažādās vietās Latvijā, kuru laikā ikviens klients varēja pats vai ar LAD speciālistu atbalstu
iesniegt pieteikumu. Marta mēnesī lauksaimnieki aktīvi apmeklēja LAD organizētās mācības.
LAD pieteikumu iesniegšanas laikā sadarbojās arī ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centru, kas arī palīdzēja klientiem.
Kā atzīst LAD direktore Anna Vītola-Helviga: “Pieņemot lēmumu, ka platību maksājumiem
turpmāk jāpiesakās elektroniski, kā savu galveno uzdevumu izvirzījām atbalsta sniegšanu mūsu
klientiem. Sapratām, ka ieguvums lauksaimniekiem, iesniedzot pieteikumus EPS, būs lielāks,
nekā darbs, kas jāiegulda, lai tas varētu notikt. Organizējām daudzveidīgus pasākumus,
apņēmīgi palīdzējām ikvienam zemniekam, kuram nebija pieejams dators un internets vai
trūka nepieciešamo datorprasmju. Šo atbalstu sniegsim arī nākamgad! Vēlreiz gribu uzsvērt,
ka, piesakoties maksājumiem elektroniski, ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk, kā arī kļūdas ir
iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām.
Ar patiesu prieku tagad secinu, ka esam spējuši šo izaicinājumu – pieteikties maksājumiem
elektroniski – visi kopā īstenot! Tas nebūtu bijis iespējams arī bez lauksaimnieku atsaucības un
sapratnes!”
LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties
līdz 15. jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu
samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.
Iesniegumi, kas iesniegti pēc 15. jūnija un vēlāk,
tiks noraidīti (izņemot gadījumus, ja iesniegumu līdz
2016. gada 15. jūnijam nebija iespējams iesniegt
ārkārtas apstākļu dēļ).

Informē Lauku atbalsta dienests
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Tiek organizēts bezmaksas seminārs darba devējiem par tēmu
“Ārvalstnieku nodarbināšanas un darbinieku nosūtīšanas jautājumi”

ES Ludzas novadā
ESF Projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros tiek organizēts
bezmaksas seminārs darba devējiem par tēmu “Ārvalstnieku nodarbināšanas un darbinieku
nosūtīšanas (posting) jautājumi”, kas norisināsies šī gada 3.jūnijā NVA Rēzeknes filiāles 307.telpā
(3.stāvā) pēc adreses Atbrīvošanas aleja 155, Rēzeknē.
Seminārs tiek rīkots ar mērķi veicināt vietējo uzņēmēju informētību par ārzemnieku nodarbināšanas un
darbinieku nosūtīšanas jautājumiem, sniedzot praktiskus padomus un ieteikumus darba devējiem, kuri
plāno vai nodarbina savā uzņēmumā ārvalstniekus, vai arī vēlas nosūtīt savus darbiniekus īslaicīgam
darbam ārpus Latvijas.
Papildus tiks nodrošināta arī informācija par uzņēmēju iespējām nodarbināt ārvalstu praktikantus
Erasmus+ programmas ietvaros, kā arī par uzņēmumu darbinieku iespējām doties mācību mobilitātē.
Uzņēmumi/organizācijas/iestādes pārstāvji aicināti piedalīties šajā seminārā un gūt plašāku priekšstatu
un informāciju par semināra tēmas jautājumiem, vienuviet satikt vairāku iesaistīto iestāžu pārstāvjus un
noskaidrot sev interesējošos jautājumus, kā arī uzzināt par finanšu atbalsta iespējām, nodarbinot
ārzemniekus un ne tikai.
Šis seminārs ir noderīgs un varētu interesēt uzņēmējus, tostarp pašnodarbinātās personas, pašvaldību
pārstāvjus u.c.
Pieteikties semināram var, aizpildot elektronisko reģistrāciju ŠEIT, vai sūtot savu vārdu uzvārdu un
pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu uz e-pastu inga.gerasimova@nva.gov.lv.
Dalība – bezmaksas

Sākums plkst. 10.00

Semināra programma:
09.30 – 10.00 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.05 Semināra atklāšana
10.05 – 10.45 NVA/EURES pakalpojumi darba devējiem – īsi par darbaspēka
kustības Eiropas Savienībā tiesisko regulējumu, par EURES atbalstu darba
devējiem darbinieku meklēšanā (brīvo darba vietu reģistrēšana;
darbinieku atlases; darba gadatirgi), par Eiropas darba mobilitātes
portālu www.eures.europa.eu un Eiropas darba dienu platformu
www.europeanjobdays.eu un par „Tava pirmā EURES darba vieta”
mobilitātes shēmas finanšu atbalstu darba devējiem, kuri nodarbina
jauniešus (18-35 g.) no Eiropas.
[Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāles pārstāvji]
10.40 – 11.15 Ārzemnieku ieceļošana un uzturēšanās saistībā ar nodarbinātību Latvijā.
[Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Rēzeknes nodaļas
pārstāvji]

11.15 – 11.35 Kafijas pauze
11.15 – 12.00 Darbinieku nosūtīšana darbā uz citu valsti saskaņā ar ES tiesību aktiem un
starpvalstu līgumiem
[Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Rēzeknes reģionālās nodaļas
pārstāvji]

12.00 – 12.20 Valsts darba inspekcijas kompetences jautājumi par darbinieku nosūtīšanu
un ārzemnieku nodarbināšanu [Reģionālās Valsts darba inspekcijas (RVDI)
Rēzeknes sektora pārstāvis]

12.20 – 12.45 Erasmus+ iespējas un atbalsts uzņēmējiem – par uzņēmēju iespējām
nodarbināt ārvalstu praktikantus Erasmus+ programmas ietvaros (profesionālās un
augstākās izglītības sektoros), kā arī par uzņēmumu darbinieku iespējām doties
mācību mobilitātē, lai papildinātu prakšu vadīšanas iemaņas profesionālās
izglītības sektorā.
[Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Eiropas Savienības Izglītības programmu
departamenta pārstāvis]

12.45 – 13.30 Diskusija. Semināra noslēgums. Individuālās konsultācijas (pēc
nepieciešamības).
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JŪS jautājat MĒS atbildam

KONTAKTI

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

INTA RIMŠĀNE
MADARA ĻAKSA

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

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

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

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

