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KĀDI IR EGA 2015 MĒRĶI?  
1  Informēt Eiropas Savienības (ES) pilsoņus par ES un 

tās dalībvalstu sasniegumiem un plāniem starptau-
tiskās attīstības jomā.

2  Sekmēt ES iedzīvotāju un ieinteresēto personu 
tiešu iesaisti, analītisku domāšanu un aktīvu 
ieinteresētību attīstības sadarbībā, tostarp politikas 
izstrādē un ieviešanā.

3  Veicināt informētību  par abpusējiem ieguvumiem 
no ES attīstības sadarbības; veidot Eiropas un attīstī-
bas valstu pilsoņos kopīgas atbildības, solidaritātes 
un iespēju izmantošanas apziņu, kas ir svarīga mūs-
dienu mainīgajā un savstarpēji saistītajā pasaulē. 

mūsu pasaule
mūsu cieņa
mūsu nākotne

Kāpēc vajadzīgs EGA 2015?  
2015. gads iezīmē svarīgu posmu starptautiskās palīdzības 
un attīstības jomā – noslēdzas tūkstošgades attīstības mērķu 
īstenošana. Balstoties uz sasniegto, pasaules valstis sanāks kopā, 
lai vienotos par jauniem pasākumiem un attīstību laika posmam 
pēc 2015. gada. 

Kas ir kampaņas mērķauditorija?
Lai gan EGA 2015 mērķis ir informēt visus Eiropas pilsoņus 
par attīstību un starptautisko palīdzību, īpaša uzmanība tiks 
pievērsta Eiropas jauniešiem, jo tieši jauniešu interesēs ir 
nodrošināt cerīgu nākotni ne tikai Eiropas Savienības, bet arī 
citu pasaules valstu pilsoņiem.

GALVENIE VĒSTĪJUMI

2015 Eiropas gads attīstībai

ES ir globāla  
mēroga partneris,  
kurš risina mūsdienu  
globālās attīstības  
problēmas.

Mūsdienu  
savstarpēji saistītajā 
pasaulē ES attīstības 
sadarbība ir izdevīga 
gan ES, gan mūsu  
partnervalstu 
cilvēkiem.

Domājiet globāli,  
rīkojieties lokāli.  
Viens cilvēks spēj  
ietekmēt notikumu  
gaitu.
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https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/eyd2015-factsheet_lv.pdf

Jaunumi EIROPĀ



INFORMĒ-
JIET! 

Pievienojieties EGA 2015 kampaņai tiešsaistē! 
Uzziniet jaunumus kampaņas ofi ciālajā vietnē  
(europa.eu/eyd2015), pievienojieties sarunām 
sociālajos tīklos – Twitter  (#EYD2015) un Facebook . 
Infografi ku, tiešsaistes reklāmkarogus, akcijas reklām-
kadrus un citus materiālus var lejupielādēt no EGA2015 
vietnes. Lai piedalītos debatēs un saņemtu jaunākās 
ziņas, jūs varat arī piebiedroties grupai „European Year 
for Development 2015” platformā capacity4dev.eu .

Ciešākai sadarbībai jūs varat iesaistīties mūsu pasāku-
mos visā ES, kā arī popularizēt kampaņu, izmantojot 
savu zīmolu kopā ar EGA 2015.

europa.eu/eyd2015
 #EYD2015 
 EuropeanYearForDevelopment2015

Kādi pasākumi paredzēti kampaņas ietvaros? 
Kampaņas ietvaros ir paredzēti tādi lieli Eiropas mēroga 
pasākumi kā EGA konference par dzimumu līdztiesību, 
Eiropas attīstības dienas un Kapučinska lekcijas (Kapuscinski 
Lectures) par attīstību, ko kopīgiem spēkiem organizē 
Eiropas Komisija, UNDP, universitātes un attīstības domnīcas, 
– šie ir tikai daži no plānotājiem pasākumiem, kuru mērķis ir 
veicināt informētību par EGA 2015 Eiropas Savienībā. Kam-
paņa ietvers arī vietēja mēroga konferences un ieinteresēto 
personu pasākumus dalībvalstīs, kā arī interneta, radio un 
TV debates, skolu sacensības un mākslas un sporta tēmai 
veltītus pasākumus. Vietējā līmeņa pasākumu mērķis ir 
iesaistīt visu kopienu EGA2015 – veidot saikni starp cilvēkiem 
un lēmumu pieņēmējiem, diskutējot par pasākumu plānu, 
kas īstenojams pēc 2015. gada.

EGA 2015 pasākumus atbalstīs partneri un vēstnieki visā 
Eiropas Savienībā – ES iestādes, ES dalībvalstis, pilsoniskā 
sabiedrība, starptautiskās organizācijas (gan privātā, gan 
publiskā sektora) un brīvprātīgie. Sadarbības partneriem būs 
iespējas ietekmēt EGA 2015 gaitu tiešsaistē, lai tā nebūtu tikai 
augstākās varas organizēta kampaņa, bet darbotos arī vietējās 
sabiedrības līmenī.

TEMATISKIE MĒNEŠI 
Kampaņas gaitā katrs mēnesis būs veltīts atsevišķai 
tēmai par attīstību pasaulē: 

Janvāris: EIROPA PASAULĒ

Febru ris: ā IZGLĪTĪBA

Marts: SIEVIETES UN MEITENES

Aprīlis: VESELĪBA

Maijs: MIERS UN DROŠĪBA

Jūnijs: I LGTSPĒJĪGA ZAĻA ATTĪSTĪBA, CIENĪGS 
DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Jūlijs: BĒRNI UN JAUNIEŠI 

Augusts: HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

Septembris: DEMOGRĀFIJA UN MIGRĀCIJA   

Oktobris: PĀRTIKAS DROŠĪBA

Novembris: I LGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN KLIMATA 
POLITIKA   

Decembris: C ILVĒKTIESĪBAS UN PĀRVALDĪBA
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"Ludza 

            
H.Franks

Projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma 
atdzimšana (Nr. ERZLV04/GSKMS /2013/09) ietvaros notika radošās drabnīcas 
par multumediālās ekspozīcijas veidošanu. Vienā no darbnīcām piedalījās arī 
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki.

ES Ludzā

44

-tas ir mans sākums un mana laime"

Projekta partneru Hordlandas Muzeju centra (Norvēģija) pārstāve Mariela Norheim triju dienu 
laikā mācīja, kā veidot filmas Windows Movie Maker programmmā. 

Radošās darbnīcas gaitā bibliotēkas darbinieki izveidoja nepilnu četru minūšu filmu par Ludzā 
dzimušo, pasaules slaveno kinodokumentalistu Hercu Franku. 

Renovētajā Ludzas Lielajā sinagogā tiks veidota Ludzas Novadpētniecības muzeja filiāle un 
pakāpeniski izveidotas četras ekspozīcijas: Ludzas geto ekspozīcija, fotogrāfa Vulfa Franka un 
kinodokumentālista Herca (Gercela) Franka darbu multimediālo ekspozīcija, Ludzas ebreju 
vēstures audiovizuālo ekspozīcija un ebreju dzīves un ticības ekspozīcija.

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieku izveidotā īsfilma ““Ludza - tas ir mans sākums 
un mana laime” H.Franks” tiks izmantota kā fotogrāfa Vulfa Franka un kinodokumentālista 
Herca (Gercela) Franka darbu multimediālās  ekspozīcijas daļa.

I.KUŠNERE
Ludzas bibliotēkas direktore



REKONSTRUKCIJAS DARBI MALTAS VIDUSSKOLĀ ERAF PROJEKTA 
„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VIDUSSKOLU INFRASTRUKTŪRAS 

ATTĪSTĪBA” IETVAROS

 
 
            

Turpinās 2013. gada nogalē uzsāktā projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras 
attīstība” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 īstenošana, kura ietvaros tiek veikti Maltas vidusskolas 
divu ēku korpusu un kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbi. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, 
būvdarbu izmaksas Maltas objektos sastāda EUR 6 233 075,75 (bez PVN), tajā skaitā Maltas vidusskolas 
1. ēkas korpusa rekonstrukcijas izmaksas EUR 529 326,47, Maltas vidusskolas 2. ēkas korpusa 
vienkāršotā rekonstrukcija EUR 662 465,32 un kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbu izmaksas 
EUR 5 041 283,96 apmērā.

Īstenojot projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” pasākumus tiks 
sakārtota vide un uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība Rēzeknes novadā.

ALĪDA JASMANE,
Projekta vadītāja 

Rekonstrukcijas darbi objektos norit 
atbilstoši būvdarbu grafikam. Uz 1. martu 
būvdarbi Maltas vidusskolas 1. ēkas 
korpusā ir paveikti 48,1% apmērā, 
vidusskolas 2. ēkas korpusa vienkāršotās 
rekonstrukcijas darbu izpilde ir 46,6%. Abos 
skolas korpusos pašlaik intensīvi tiek veikti 
iekšte lpu apdares darbi .  Kopējās 
infrastruktūras rekonstrukcijas darbu izpilde 
ir veikta 26,7% apmērā, tajā skaitā pabeigti 
pamatu betonēšanas darbi, veikta metāla 
konstrukciju piegāde un kopņu montāža, 
tu rp inās pārsegumu betonē šana.  
Pateicoties agrajam pavasarim un 
labvēlīgiem laika apstākļiem, savlaicīgi 
varēs turpināties pagājušajā gadā uzsāktie 
sporta stadiona rekonstrukcijas darbi.

Projekts tiek īstenots programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību 
kompleksai attīstībai” ietvaros. Projektafinansēšanas avoti:
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 54,78%; Valsts  
budžeta dotācija 3,75% un pašvaldības finansējuma daļa sastāda 
41,47% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
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Tūristu ērtībām Latgales reģionā ievieš 

MODERNĀS TEHNOLOĢIJASES Krāslavā

Krāslavas un Ilūkstes novada pašvaldības sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Latvijas - Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projekta „E-pieejamība” ietvaros dažādoja dabas izglītības un 
tūrisma informācijas centrus Latgalē, kā arī citur Latvijā. Projekta partneri ir uzstādījuši informācijas 
terminālus, sagatavojuši virtuālās tūres, kā arī gatavo mobilo aplikāciju par dabas tūrisma un atpūtas 
iespējām gan Latgalē, gan citur Latvijas teritorijā. 

 
Krāslavas pilsētvidē ir uzstādīti pieci informācijas stendi „Sveicināti Krāslavā” ar QR kodiem. Izveidotais audio gids 
par 15 tūrisma objektiem ļaus gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem noklausīties stāstu par katru no tūrisma 
objektiem latviešu, angļu vai krievu valodā visērtākajā veidā – Apple telefonu īpašnieki to var izdarīt ielādējot 
aplikāciju AppStore un lietot to pēc nepieciešamības, savukārt otra iespēja noklausīties audio gidu tiks piedāvāta 
izmantojot Lattelecom bezmaksas līniju, kur uzzvanot un nospiežot objekta kodu varēs noklausīties nepieciešamo 
informāciju. Uzstādītais interaktīvais kiosks veikalā "Maxima" foajē, Rīgas ielā 28, ir ceļvedis tūrisma informācijas 
meklēšanā, atjaunotajā www.visitkraslava.com mājas lapā. Šeit viegli, ērti un pārskatāmi varēs atrast tūrisma 
aktualitātes, objektus, un vispārējo tūrisma informāciju latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodās. Virtuālā 
ekskursija Krāslavā , kura ir pielāgota arī iPhone un iPad ierīcēm, ir 
mūsdienīgs un radošs risinājums, kas ļaus ikvienam iepazīt pilsētu no cita skatu punka jums ērtā laikā un vietā. 
Tehnoloģiju attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsdienās ir ļoti aktuāla, tādēļ izstrādātie inovatīvie 
tūrisma produkti nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Krāslavas pilsētas un novada viesiem!

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsu ikdienā strauji 
palielinās. Bezvadu internets, informācijas termināli, QR kodi, mobilās aplikācijas un citas IKT inovācijas sekmē 
dažādu dzīves jomu, tai skaitā tūrisma attīstību. Tas ļauj papildināt ierasto tūrisma informācijas materiālu klāstu - 
drukātās kartes, ceļvežus u.c.ar mūsdienīgiem uzziņas avotiem. Būtiski, lai šīs tehnoloģijas kļūtu pieejamas arī valsts 
pierobežas reģionos, kur tūrisms ir nozīmīga vietējās ekonomikas sastāvdaļa.
 
Kā viena no projekta partneru īstenotajām aktivitātēm šī mērķa sasniegšanai projekta „E-PIEEJAMĪBA” ietvaros ir 
dažādos Latvijas dabas izglītības un tūrisma informācijas centros uzstādītie informācijas termināli. Ar to palīdzību 
ikviens apmeklētājs turpmāk varēs ērti iegūt gan vispārēju tūrisma informāciju, gan iepazīties ar dabas tūrisma 
aktualitātēm. Seši no informācijas termināliem ir pieejami Latgales reģionā – Krāslavas pilsētā, Ilūkstē, Dvietes 
senlejā, Naujenē, un Andrupenē, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrā „Rāzna” (Lipuškos). 
Termināli izvietoti vēl vairākas vietās Latvijā, tostarp Kolkasraga tūrisma informācijas centrā, Dundagas, Vaiņodes, 
Nīcas, novadā, kā arī sešās vietās Lietuvas teritorijas pierobežā. 
 
Tuvākajā laikā, tiks izstrādāta mobilā aplikācija, ar kuras palīdzību tūrisma informāciju varēs ērti 
izmantot arī mobilajās ierīcēs – viedtālruņos, planšetdatoros.

 
Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā Ilūkstes novadā ir uzstādīti pieci informācijas izvietošanas stendi ar īsu info 
par vienu no novada nozīmīgākajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām – dabas parku „Dvietes paliene”. Uz 
stendiem ir pieejami arī QR kodi, kuru pielietošana ļauj iegūt plašāku informāciju gan par dabas parku, gan citiem 
tūrisma un atpūtas objektiem Ilūkstes novadā.
 
Izstrādātā virtuālā tūre par dabas parku „Dvietes paliene” interesantiem ļaus iegūt nelielu ieskatu dabas parka 
ainavu neatkārtojamībā arī neatrodoties uz vietas, jo tā būs ērti aplūkojama Ilūkstes novada mājaslapā 

, kā arī šī paša projekta ietvaros uzlabotajā mājaslapā .
 
Tā kā Bebrene ir viens no izteiktākajiem kultūrvēsturiskajiem 
centriem Ilūkstes novadā, tās popularizēšanai tika veikta 
mājaslapas www.bebrene.blogspot.com uzlabošana un 
pilnveidošana. Šobrīd novada iedzīvotāji un viesi ar 
informāciju par Bebrenes kultūras, tūrisma u.c. iespējām 
var iepazīties mājaslapā , kas ir 
pielāgota arī ērtai tās aplūkošanai dažādās viedierīcēs – 
viedtālruņos un planšetdatoros.
 
 Kopējais projekta Nr. LLV-389 „Informācijas komunikācijas 
tehnoloģijas – labākai ilgspējīgu pierobežas reģionu 
sasniedzamībai” budžets sastāda 362 698,42 EUR - no tiem 
Dabas aizsardzības pārvaldes budžets ir 73 007,50 EUR, 
Ilūkstes novada pašvaldības - 19 716,00 EUR un Krāslavas 
novada domes 59 450,00 EUR.
 
 
 
ILMĀRS BODNIEKS, JUTA BUBINA, IEVA RIMEICĀNE
Projekta E-PIEEJAMĪBA koordinatori Latvijā

http://latvia360.com/citys/link/kraslava

www.ilukste.lv www.manabebrene.lv

www.manabebrene.lv

http://latvia360.com/citys/link/kraslava
http://www.ilukste.lv/
http://www.manabebrene.lv/
http://www.manabebrene.lv/


Fotokonkurss "MANA EIROPA"

EDIC Austrumlatgalē sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku rīko 

fotokonkursu „Mana Eiropa”

Konkursa mērķi:

Popularizēt fotogrāfiju kā 
dokumentālu līdzekli iedzīvotāju vidū

Caur fotogrāfiju atklāt Eiropas 
Savienības nozīmi katra cilvēka 
ikdienas dzīvē

Kuplināt pilsētas un novada kultūras 
dzīvi ar jaunām izstādēm. 

MANA EIROPA (cilvēku, vietu vai objektu fotogrāfijas, kas parāda Eiropas 
nozīmi fotogrāfijas iesniedzēja ikdienas dzīvē). 

No 5. marta līdz 29. martam iesūti fotogrāfijas !

UZMANĪGI IZLASI , LAI FOTOGRĀFIJAS ATBILST VAJADZĪGAJIEM 
PARAMETRIEM, FORMĀTAM!

NOLIKUMU (PDF)

Fotogrāfijām jāraksturo šāda tēma:
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http://preili.lv/upload/dazadi3/20150311_fotokonkursa_nolikums.pdf


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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