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DROŠĀKA INTERNETA 

DIENA 2015 
10. FEBRUĀRIS

             Katru gadu Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka        
    interneta centrs un sadarbības partneri organizē izglītojošus un 
      informatīvus pasākumus, iesaistot tajos Latvijas skolas, bibliotēkas un     
    plašu sabiedrību. Aicinot interneta lietotājus domāt par drošību un kopā 
radīt labāku interneta vidi, 2015. gada 9. un 10. februārī  tiks organizētas 

šādas aktivitātes, kurās aicinām jūs aktīvi piedalīties:

1 9., 10. februāris. Seminārs skolēniem un skolotājiem “Projektu metode, mācoties drošību 
internetā”.  
Organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra starptautiskās skolu sadarbības 
tīkla eTwinning ietvaros sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" 
Drošāka interneta centru. Seminārā dalībnieki diskutēs par interneta drošību mācību 
procesa kontekstā, kā arī paši veidos mācību projektus etwinning.net vidē par drošību 
internetā. Pieteikšanās termiņš – 25.janvāris, aizpildot tiešsaistes anketu: 
http://ej.uz/adrossinternets_2015. Dalība seminārā ir bezmaksas.

2 9., 10. februāris. 24 stundu Latvijas interneta lietotāju aptauja ar mērķi noskaidrot - kas, 
kādiem mērķiem un cik ilgi 24 stundu laikā lietoja internetu. Sekojiet baneriem 
www.draugiem.lv, www.inbox.lv, www.delfi.lv, www.etwinning.lv, drossinternets.lv un 
citur, sākot no 9. februāra plkst.12 00, piedalieties aptaujā un aiciniet tajā piedalīties 
skolēnus un citus interesentus. Ar aptaujas rezultātiem tiks iepazīstināta plaša sabiedrība.

3 Latvijas skolu un bibliotēku foto konkurss. Šogad skolas un bibliotēkas Drošāka interneta 
dienas ietvaros aicinām organizēt savas aktivitātes, kas atbilst sauklim „Kopā par labāku 
internetu!”. Par plānotajām aktivitātēm aicinām informēt mūs, sūtot e-pastu 
info@drossinternets.lv līdz 2015. gada 5.februārim. Mēs izveidosim aktivitāšu karti un 
publicēsim to www.drossinternets.lv. Pēc pasākuma norises, līdz 17.02.2015., aicinām 
iesūtīt 3-5 fotogrāfijas, kas vislabāk raksturo saukļa „Kopā par labāku internetu!” 
iedzīvināšanu pasākuma laikā. Labākie saņems balvas! Fotogrāfijas lūdzam sūtīt uz 
epastu info@drossinternets.lv.

4 Izveidoti jauni materiāli. Aicinām mācību stundās izmantot mūsu jaunos materiālus, kas 
veidoti ar mērķi veicināt domu apmaiņu un diskusijas klasē, pieejami šeit >>> 

5 Vispasaules drošāka interneta dienas video aicinām skatīt šeit 
https://www.youtube.com/watch?v=cSCjCGxsCgw.
         

http://www.drossinternets.lv/page.php?id=306
https://www.youtube.com/watch?v=cSCjCGxsCgw
https://docs.google.com/forms/d/16m__k02pKaCXV7Ic10GpQy33yQONJ7lf-o0dvRqTUws/formrestricted
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PREIĻU NOVADĀ BŪS VAIRĀK PUBLISKO 

ES Preiļos

Novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada novembrī noslēdza 
vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Preiļu novadā” realizāciju. 

Projekta ietvaros novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām katrā novada teritoriālajā vienībā 
tiks izveidots jauns publiskais interneta pieejas punkts ar bezvadu interneta pieejas zonu gan 
telpās, gan ārpus tām, kā arī pieejamām daudzfunkcionālām ierīcēm, kas nodrošinās 
informācijas izdrukas, skanēšanas un kopēšanas iespējas. Jauni publiskā interneta pieejas 
punkti tiks uzstādīti Aizkalnes Tautas nama ēkā, Pelēču pamatskolā un Saunas pagasta 
pārvaldē. Preiļu pagastā pie Sociālā dienesta Krīzes centra tiks ierīkota bezvadu interneta 
pieejas zona, tāpat arī Preiļu pilsētā paredzēti jauni publiskā interneta pieejas punkti Preiļu 
novada Kultūras namā, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā un pilsētas centrā Tirgus 
laukumā 1. Tāpat ir iecerēts pilnveidot esošo publisko interneta pieejas punktu, kas atrodas 
Preiļu novada domes ēkā, nomainot bezvadu tīkla iekārtas un iegādājoties nepieciešamo 
aprīkojumu.

Projekta kopējā summa sastāda 33 362,35 eiro, ERAF finansējums sastāda 85% no projekta 
kopējās summas jeb 28 358,00 eiro, valsts finansējums – 3% jeb 1000,87 eiro un pašvaldības 
līdzfinansējums - 12% jeb 4003,48 eiro. 

JOLANTA RUBINE,
Preiļu novada domes
 mājas lapas satura redaktore

Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiks radītas iespējas 
piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem 
pakalpojumiem un informācijai.

Projekta vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka uz doto mirkli ir apsekotas visas ēkas, kurās tiks 
uzvietoti publiskie interneta pieejas punkti, lai konstatētu un veiktu nepieciešamos 
uzlabojumus, kas ļautu pieejas punktiem būt pieejamiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Tāpat projekta ietvaros 

, kurā šobrīd tiek veikti iepirkumi tīkla ievilkšanai un datortehnikai. “Projekta rezultātā 
iedzīvotājiem tiks nodrošināta kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša piekļuve 
publiskajiem elektroniskajiem katalogiem un pakalpojumiem”, tā S.Meļko.

Plānotie darbi ir jāpaveic līdz šī gada maija mēnesim.

četri domes darbinieki tika apmācīti iepirkties Elektronisko iepirkumu 
sistēmā

INTERNETA PIEKĻUVES PUNKTU

Lai paaugstinātu piekļuves iespējas 
internetam pēc iespējas plašākām 
sabiedr ības grupām, veic inātu 
iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un kultūras 
procesos un uzlabotu viņu dzīves 
kvalitāti, Preiļu novadā tiks izveidoti 
jauni publiskie interneta piekļuves 
punkti un pilnveidoti esošie.
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Distanču slēpošanas un aktīva dzīvesveida 
                   popularizēšana Sakstagala pagastā

SAKSTAGALA PAGASTA UN APKAIMES IEDZĪVOTĀJI TAGAD VARĒS NODARBOTIES AR DISTANČU 
SLĒPOŠANU, pateicoties pagastā īstenotajam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projektam Nr. 13-01-LL23-L413201-000036. To realizēja biedrība “Sakstagala pagasta 
sieviešu klubs “Īveņa”” pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, infrastruktūras tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”. Projekts tika iesniegts biedrības 
„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta kopējā summa ir 11367,74 EUR, no kuriem 11367,74 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 
savukārt publiskais finansējums ar intensitāti 90% sastāda 10230,96 EUR. Līdzfinansējumu1136,78 EUR 
apmērā nodrošināja Rēzeknes novada Sakstagala pagasta pārvalde.

 

         ANITA MATISANE
         Sakstagala pagasta sieviešu kluba “Īveņa”       
         valdes priekšsēdētāja

Projekta mērķis bija nodrošināt iespēju vietējiem iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku 
ziemas periodā, kā arī attīstīt distanču slēpošanas pieejamību un popularitāti Sakstagala 
pagastā un tā apkārtnē. Projekta gaitā tika iegādāts sniega motocikls ar nepieciešamo 
aprīkojumu distanču slēpošanas trases izveidošanai, tie ir – trases blietētājs un klasiskā soļa 
vilcējs. Iegādāti arī 16 slēpošanas inventāra komplekti (slēpes ar stiprinājumiem, slēpošanas 
nūjas un zābaki), lai kluba dāmas varētu aktīvi atpūsties ziemas periodā. Arī lai skolēniem būtu 
iespēja doties slēpošanas trasē un izbaudīt ziemas priekus, padarot sporta stundas 
daudzveidīgākas. Tādējādi slēpošana Sakstagala pagastā būs pieejama arī sociāli mazāk 
nodrošinātām iedzīvotāju grupām, kuriem trūkst līdzekļu inventāra iegādei.

ES Rēzeknē



Ludzas novadā tiek vākti un uzkrāti slavenākā Ludzas fotogrāfa, radošā meistara Vulfa Franka un viņa 
dēla, pasaulslavenā kinodokumentālista Herca Franka dzīves, ģimenes, radošā darba materiāli. Ir 
savāktas ne vien liecības par personību veidošanos, ģimeni, draugiem, mācībām, nodarbošanos, 19.-
20. gadsimtu mijas Ludzas sabiedrību un dzīvi, politiskiem un kultūrvēsturiskiem aspektiem, bet arī 
ieskats viņu radošajā darbā: Vulfa Franka darbu foto reprodukcijas, plakāti, mēģinājumi izveidot filmu. 
Savos darbos fotogrāfs ir iemūžinājis ainas par Ludzas vēsturi 19.-20. gadsimtu mijā – ar tās savdabīgo 
koka apbūvi, sabiedrību un lielo Ludzas ugunsgrēku 1938. gadā. 19.-20.gs.mijā Ludza bija otrā lielākā 
ekonomiski attīstītā pilsēta Latgalē, aiz Daugavpils. Mākslinieks ir atstājis spilgtas liecības par šo laiku, 
par personībām, kuras ir jāsaglabā un jāparāda mūsdienu iedzīvotājiem.

Hercs Franks bijis izcils meistars, kas pratis uzrunāt skatītāju vistiešāk, kas no nekustīga foto ir aizgājis līdz 
kino, piepildot tēva sapni, atrodot atbilstošus izteiksmes līdzekļus, mācījis Latvijas un citu valstu jaunos 
kinodokumentālistus, ieguvis neskaitāmas starptautiskas atzinības. Viņa mākslas kodols meklējams viņa 
filmās, tēva fotogrāfa arodā un bērnības pilsētā Ludzā. Unikāls materiāls ir Herca Franka darbi, kuros var 
iegūt spilgtu emocionālu iespaidu no dziļi filozofiskās režisora pieejas dokumentālajam kino un reālās 
dzīves atspoguļojumam uz ekrāna, kurus vislabāk ir skatīties katram individuāli. Visas Franka radītās filmas 
nes sevī dzīves jēgas meklēšanas domu, tāpēc 

Lai iedzīvotājiem tiktu radīta iespēja iepazīties ar 19.-20.-gs Ludzu un fotogrāfa Vulfa Franka un 
kinodokumentālista Herca Franka daiļradi un dzīvi, Ludzas novada pašvaldība īsteno projektu “Vulfa 
Franka un Herca Franka darbu multimediālās ekspozīcijas aprīkojuma iegāde” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” atbalstu. Projekta ietvaros tiks iegādāts aprīkojums un izstrādāta programmatūra ekspozīcijas 
atspoguļošanai. Pašreiz notiek darbs pie programmatūras izstrādes un ekspozīcijas materiāla 
apkopošanas. Ekspozīciju plānots atklāt maija mēnesī Ludzas novadpētniecības muzejā.

ILONA IGOVENA,

tās mudina pārdomām par sevis un apkārtējas vides 
sakārtošanu, nes sevī audzinošu momentu, kas pozitīvi ietekmē un mudina cilvēkus mainīties uz labāko 
pusi.

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 

Radošo dzirksti no tēva mantojis dēls – 
Hercs Franks, dzimis ludzānietis. Hercs 
Franks ir divkārtējs Latvijas PSR Valsts 
prēmijas laureāts, LPSR Nopelniem 
bagātais mākslas darbinieks, Eiropas, 
Krievijas un Eirāzijas kinoakadēmiju 
akadēmiķis, Kinoakadēmijas balvas „NIKA” 
ieguvējs un Latvijas Kultūras akadēmijas 
goda doktors, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris, Kultūrkapitāla fonda mūža 
stipendiāts, kā arī Pamiras kosmiskās 
a u g s t k a l n u  o b s e r v a t o r i j a s  G o d a  
līdzstrādnieks, AKKA/LAA laureāts kā 
visbiežāk citējamais vietējais autors.
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Top Vulfa Franka un Herca Franka darbu 

MULTIMEDIĀLĀ EKSPOZĪCIJAES Ludzā

Projekta kopējās izmaksa ir EUR 11 561,38, t.sk. ELFLA finansējums EUR 8 599,37 un pašvaldības 
finansējums EUR 2 962,01.



NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem 
pirmās darba pieredzes iegūšanai

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā 
informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma 
atrodama NVA interneta vietnē: 
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&t
xt=3776. Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar 
tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams 
saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā 
eksperta palīdzību).

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu 
filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot 
darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt 
šeit: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27.

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne 
retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, 
kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt 
vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto 
lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša 
laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt 
līgumu par darba vietas izveidi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu 

“Pirmā darba pieredze jaunietim” un aicina darba devējus – komersantus, pašnodarbinātas 

personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus – piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo 

vai augstāko izglītību.

Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju 

piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. 

Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadītājs Mārtiņš Nešpors: “NVA vairāku gadu pieredze liecina, ka 
daudzi jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja NVA pasākumu ietvaros un apliecinot savas 
profesionālās spējas un dotības, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam. Turklāt, vērojot situāciju 
vakanču jomā, jāsecina, ka vairāki darba devēji joprojām ilgstoši meklē dažādus speciālistus, piemēram, 
programmētājus, juristus, ekonomistus, pavārus, atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo 
profesionālo izglītību, kuri meklē darbu un ir gatavi strādāt šajās profesijās. Mūsu darbinieki NVA filiālēs palīdzēs 
izvēlēties uzņēmuma prasībām visatbilstošākos kandidātus no jauniešiem ar profesionālo vai augstāko 
izglītību, kuri ir reģistrēti aģentūrā.“

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši 
vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika 
klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo 
pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju – 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro), bet otrajā pusgadā 
NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti – 200 eiro). Taču darba devējam jānodrošina arī 
līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka darba 
vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma 
uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

ŠOGAD JAUNIEŠU GARANTIJAS 

ATBALSTA PASĀKUMĀ “PIRMĀ DARBA PIEREDZE JAUNIETIM” PLĀNOTS IZVEIDOT 522 DARBA VIETAS.
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ES Jauniešiem

1. 
solis

2. 
solis

3. 
solis

4. 
solis

Kāds darba devējam ieguvums?

NVA vienu gadu daļēji finansē 
darba algu jaunietim;

Darba vadītājs, kas strādā ar darbā 
pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik 
mēnesi 50% no valstī noteiktās 
minimālās algas;

NVA sedz izdevumus par veselības 
pārbaužu veikšanu (ja 
nepieciešams);

Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) 
individuālajiem aizsardzības 
līdzekļiem, uzsākot darbu (ja 
nepieciešams);

Lai pielāgotu darba vietas 
jauniešiem ar invaliditāti, NVA sedz 
izdevumus līdz 711 eiro.

Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu “Pirmā darba pieredze” izlasāma NVA 
interneta vietnē: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776

Ludzas filiālē konsultācijas par Jauniešu garantijas atbalsta pasākumiem sniedz koordinējošās ekspertes 
Lana Dombrovska, tālrunis 65714011 un Anna Leščinska, tālrunis 65707323.

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776
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INTERESANTI

            



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

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

 

MADARA ĻAKSA

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

BENITA IVDRE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

VELTA POPA

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

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

 

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

 

VALENTĪNA MAGIDAS

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

 

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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