Europe Direct

apa
l
u
ņ
Zi
3
Nr. 2 16
2.20
1
.
5
1

Informācijas centrs Austrumlatgalē

anda
m
o
k
a
b
lu
k
t ik a s
P r e iļ u r o b o ā ) s e k m ī g i p i e d a l ī j ā s
llin
tikas
o
I g a u n i j ā ( Ta
b
o
r
s
a
p
o
eļeir
m
e
i
z
s
ā
j
a
k
lielā
O T E X 2 016 !

OB
R
s
ā
b
ī
s
n
e
c
a
s

http://www.draugiem.lv/
edic.austrumlatgale/

p.
vairāk lasi 2. lp

ED_Austrumlatgalē
@ED_Austrum_LTG

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

http://www.facebook.com/
EDAustrumlatgale

`Preiļu robotikas kluba` komanda Igaunijā (Tallinā) sekmīgi
piedalījās lielākajās ziemeļeiropas robotikas sacensībās

Robotex 2016!

ES Preiļu novadā
No 2016. gada 2. decembra līdz 4. decembrim
`Preiļu robotikas kluba` komanda 9 dalībnieku
sastāvā piedalījās lielākajās ziemeļeiropas
robotikas sacensībās `Robotex 2016`! Preiļus un
Latviju pārstāvēja: Matīss Buks (JEPVĢ, 10.V),
Matīss Dambītis (JEPVĢ, 12.D), Ilja Isajevs (JEPVĢ,
11.D), Iļja Martinovs (JEPVĢ, 10.D), Toms Teodors
Vilcāns (JEPVĢ, 10.D), Armands Upenieks (PVĢ
absolvents, RTU students, komandas konsultants),
Linards Šmeiksts (PVĢ absolvents, RTU students,
komandas konsultants), Aldis Buks (vecāku
pārstāvis) un Juris Erts (komandas vadītājs).

Sacensību misija ir paaugstināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un iedrošināt viņus studēt inženierzinātnes,
kā arī attīstīt robotikas tehnoloģijas, veidot sadarbību starp cilvēkiem un kompānijām, kuras šajā sadarbībā ir
ieinteresētas.
Šogad Robotex sacensībām bija pieteikti 1137 roboti (!!!), 2662 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm, startējot
23 dažādās sacensību disciplīnās. Šogad sacensībās bija nākušas klāt 6 jaunas sacensību disciplīnas, t.sk. VEX,
dronu sacensības un pati pārsteidzošākā – `Robotex 2016 University of Mind Control` konkurss, kas ir domāts BCI
(smadzeņu-datora interfeiss) tehnoloģiju attīstībai un popularizēšanai. Konkursā bija nepieciešams programmēt
komunikāciju sistēmu starp smadzeņu skeneri un robotu.
Mūsu komandas pārstāvji piedalījās 3 disciplīnās (MiniSumo, Līnijsekošana, Folkreiss) un guva labus rezultātus tikai nedaudz sportiskās veiksmes pietrūka līdz pjedestālam!
MiniSumo sacensībās par uzvaru cīnījās 64 roboti! Dalībnieki tika sadalīti pa astoņiem 8 apakšgrupās. Mums par
prieku 5 no mūsējiem uzvarēja priekšsacīkstēs un kvalificējās pusfinālam – Matīss Buks, Iļja Martinovs, Linards
Šmeiksts, Aldis Buks, Armands Upenieks, t.i. tika labāko 16-kā. Pusfinālā labāko rezultātu MiniSumo sacensībās
sasniedza Matīsa Buka robots – `Maksis`, izcīnot dalītu 5. vietu!
Spraiga cīņa notika arī līnijsekošanas sacensībās - par uzvaru cīnījās 85 līnijsekošanas roboti! No mūsējiem šajā
disciplīnā piedalījās Matīss Dambītis un Linards Šmeiksts, katrs ar 2 sacensību robotiem! Sacensību otrajai kārtai
kvalificējās 30 roboti, t.sk. abi mūsējie! Jāpiebilst, ka mūsējie uz otro kārtu kvalificējās vienīgie no Latvijas!
Kopvērtējumā vislabākos rezultātus no mūsējiem uzrādīja Linarda Šmeiksta roboti ierindojoties 19. vietā un
Korektors – 21. vietā, bet Matīss Dambītis ar robotu `Murciélago` ērti iekārtojās starp Linarda abu robotu
uzrādītajiem rezultātiem, izcīnot 20. vietu!
Emociju bagāta un nervus kutinoša izvērtās svētdiena, kad uz startu izgāja Folkreisa robotu konstruktori! Šajā
disciplīnā piedalījās Linards Šmeiksts, Matīss Buks, Ilja Isajevs un Toms Teodors Vilcāns. Matīss startēja pat ar 3
robotiem! Arī šajā disciplīnā konkurence bija liela – uz startu izgāja 80 roboti! Finālbraucienā, līdzīgi kā mūsējiem
sportistiem olimpiskajās spēlēs, arī Matīsa Buka robotam `Morics V4` pietrūka sportiskās veiksmes un nācās
samierināties ar vietu aiz pjedestāla – 4. vietu! Tomēr jāsaka, ka 4. vieta 80 robotu konkurencē arī ir ļoti labs
sniegums.
Paldies visiem Preiļu komandas dalībniekiem par ieguldīto darbu gatavojoties sacensībām, īpaši mūsu
absolventiem-konsultantiem Armandam Upeniekam un Linardam Šmeikstam un vecāku pārstāvim Aldim
Bukam! Paldies par sadarbību RTU Robotikas klubam un Robotu skolai, īpaši Mārim Bečam, Gundaram Miezītim,
Eināram Deksnim!
Preiļu Robotikas klubs darbojas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā no 2015.
gada februāra, sadarbībā ar Preiļu bērnu un jauniešu centru un novada
domes IT centru. Aktivitātes robotikas jomā nebūtu iespējamas bez Preiļu
novada domes finansiālā atbalsta.

Informācija: PVĢ FOTOGALERIJA, ROBOTEX VIDEO GALERIJA

JURIS ERTS, Preiļu robotikas kluba vadītājs
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GALDNIECĪBAS IEKĀRTU IEGĀDE JAUNU PRODUKTU
UN PAKALPOJUMU RADĪŠANAI KRĀSLAVĀ
ES Krāslavas novadā

Apstiprināts Āra Vanaga Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais LEADER konkursā
iesniegtais projekts, kura ietvaros tiks iegādāts galdniecības
iekārtu komplekts, lai varētu veikt individuālos pasūtījumus
no masīvkoka un saplākšņa. Jaunais uzņēmējs attīstīs arī
seno mēbeļu restaurācijas pakalpojumu. Attīstot mēbeļu
ražotni, tiks domāts par
videi draudzīgiem ražošanas
procesiem un resursu efektivitāti un taupību
mazā
uzņēmumā. Projekta ietvaros tiks iegādāts skaidu briketētājs,
kas
veiks gan koksnes, saplākšņa, skaidu atkritumu
utilizēšanu, gan ekoloģiski tīra kurināmā, brikešu ražošanu.

Domājot par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību, turpmāk viens no galvenajiem virzieniem Āra
Vanaga darbībā būs tieši dažādi individuālie pasūtījumi no masīvkoka, bet tiks izgatavotas
mēbeles arī no lamināta u.c. materiāliem. Gatavajos produktos tiks iestrādāti dekoratīvie elementi,
pielietota atbilstoša furnitūra. Āra darbos būs vērojama seno tautas tradīciju un kultūras
mantojuma saglabāšana un popularizēšana: tiks ražots jauns produkts, pusdienu galds ar sešiem
krēsliem. Uz krēslu atzveltnēm ar lāzergravējumu tiks iegravētas senās Latvju zīmes. Iecerēts
izstrādāt lādītes ar speciāliem elementiem. No ļoti plāna finiera, ar lāzera palīdzību tiks izgrieztas
seno Latvju zīmes, kas tiks iestrādātas mozaīkā un noformētas uz lādītēm. Papildus piedāvājums
būs iespēja izmantot uzņēmuma mēbeļu uzstādīšanas pakalpojumus, kopā ar mēbeļu piegādi vai
restaurāciju.
Āra Vanaga mēbeļu ražotne balstīsies uz senām un stabilām mēbeļu ražošanas tradīcijām pēc
individuālajiem pasūtījumiem, īstenojot tās ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Masīvkoka mēbeles –
krēsli, galdi, soli, bufetes, virtuves komplekti u.c., - taps no Latvijas priedes, oša, ozola, bērza. No
saplākšņa un lamināta tiks ražotas mūsdienīgi modernas mēbeles, papildinātas ar dekoriem un
atbilstošu furnitūru, tādējādi veidojot seno mēbeļu un mūsdienīgi moderno mēbeļu sinerģiju.
Īstenojot projektu, tiks izveidota jauna darba vieta.
Projekta kopējais finansējums 40 495.77 EUR. ELFLA publiskais finansējums - 28 347.04 EUR.
Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus iesaistīties savas vietējās teritorijas
attīstībā un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku teritoriju, īstenot savus
mērķus, iesniedzot projektus LEADER konkursam.
Nākošais konkurss tiks izsludināts jau 2017. gada janvāra vidū.
LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām projektu īstenotājiem aktivitātēm
“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, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Konsultācijas biedrības „Krāslavas rajona partnerība” birojā Skolas ielā 7 – 1. kab., Krāslavā.
Informācija - www.kraslavaspartneriba.lv

ZANE LOČMELE
Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”
administratīvā vadītāja
t. 25608232
e-pasts: kraslavaspartneriba(@)inbox(.)lv
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VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS AMATPERSONAS
PIEDALĪJĀS MĀCĪBĀS SOMIJĀ
ES Krāslavas novadā
No šā gada 27.novembra līdz 2.decembrim Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK)
amatpersonas: VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistente majore Inta
Pokule, VRK Profesionālās izglītības dienesta Trešās mācību rotas kadeti: virsseržante Zaļina
Gasanhanova, seržants Māris Kārkliņš un seržants Vladimirs Šersts piedalījās Somijas Robežas un
krasta apsardzes akadēmijas organizētajā starptautiskajā bakalaura studiju modulī „Sadarbība
robežu pārvaldībā un civilo krīžu vadībā”, Somijā (Imatrā).

Apmācību galvenais mērķis bija iepazīstināt studējošos ar
Eiropas Savienības robežu pārvaldības stratēģiju un tās
praktiskajiem instrumentiem, kā arī attīstīt studējošo
praktiskās iemaņas dalībai starptautiskajās operācijās.
Starptautiskajā pasākumā piedalījās docētāji un kadeti no
Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas. Delegāciju
pārstāvji (kadeti) prezentēja savu valstu robežsardzes
mācību iestāžu izveidošanas vēsturi, struktūru un
organizāciju, uzdevumus un realizējamās studiju un mācību
programmas. Mācību gaitā tika organizētas lekcijas un
grupu darbs par dažādām aktuālām robežsardzes tēmām.

Starptautisko mācību gaitā dalībnieki
apmeklēja Pelkolas
robežapsardzības un Imatras
robežšķērsošanas vietu, kur iepazinās
ar dienesta organizāciju attiecīgajās
struktūrvienībās, norīkojumu
darbības taktiku, darba apstākļiem,
struktūrvienību tehnisko un materiālo
nodrošinājumu, robežsargu sociālo
nodrošinājumu, kā arī apmeklēja
Robežsardzes vēstures muzeju un
piedalījās Somijas Robežas un krasta
apsardzes akadēmijas kadetu
rīkotajās sporta aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja: Inta Pokule,
VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu
priekšmetu katedras asistente,
tālrunis 64603680, e-pasts:inta.pokule@rs.gov.lv
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Izsludināts LEADER finansējums sabiedriskā
labuma projektiem
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu
novados, izsludina 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtu sabiedriskā labuma
projektiem ar kopējo finansējumu 489774,23 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2017. gada 10. janvāra līdz 10. februārim sekojošās Rīcībās:

R2.1.

Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums,
uzlabota sabiedriskā infrastruktūra
Rīcības atbalsta apmērs: 199 774,23 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas
objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, paredzot ieguldījumus
aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, ēku un būvju celtniecībā, rekonstrukcijā, renovācijām, sakārtojot un izveidojot
jaunu sabiedrisko infrastruktūru.

R2.2.

Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība

Rīcības atbalsta apmērs: 140 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 9 000 EUR; 5 000 EUR – tērpu iegāde interešu izglītības un
amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR -apmācību projektiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde
(dažādu interešu klubu izveide) sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai.

R2.3.

Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība

Rīcības atbalsta apmērs: 150 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde
sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde
sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai
Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas
īstenos sabiedriskā labuma projektu (atbilstoši MK noteikumiem).
Aicinām interesentus uz konsultācijām par projektu iesniegšanu (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē), kā arī pārdomāt
ideju un iepazīties ar pieejamajiem materiāliem (SVVA stratēģiju, noteikumiem, pieteikuma veidlapu, projektu
vērtēšanas metodiku) Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv
2017. gada janvārī partnerība organizēs semināru ciklu “Satiec Līderi”, kas norisināsies vairākos novada pagastos
(Nautrēnos, Kaunatā, Maltā, Dricānos) un pilsētās (Viļānos, Rēzeknē). Projekta konkursa 3. kārta uzņēmējdarbības
projektiem tiks izsludināta 2017. gada februārī, sekojiet informācijai!
Kontaktinformācija: SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne, tālr.: 64607183, e-pasts:
info@rezeknespartneriba.lv
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Fotoatskats par Europe Direct Austrumlatgalē rīkoto semināru
"Eiropas vērtību (tolerance, solidaritāte, respekts pret
cilvēktiesībām) nostiprināšana"
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JŪS jautājat MĒS atbildam

KONTAKTI

DAIGA KORSAKA
INTA RIMŠĀNE
MADARA BĒRTIŅA

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
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

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

