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

ES Preiļu novadā
Latvijas un Lietuvas pierobežas
bibliotēkās izveidos digitālos
centrus ģimenēm

Pārrobežu sadarbības projekta “Digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide ģimenēm dzīves kvalitātes un
izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros divās Latvijas un divās Lietuvas pierobežas
bibliotēkās sāk veidot centrus ģimenēm, kuros gan pieaugušajiem, gan bērniem būs iespēja izglītoties un
saturīgi pavadīt brīvo laiku ar jaunām, modernām tehnoloģijām aprīkotā vidē. Ģimeņu centru tīkls jeb
DigiHubs tiek veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.
- 2020. gadam ietvaros.
DigiHubs tīkla izveide ļaus būtiski paplašināt līdzšinējo pakalpojumu klāstu Preiļu galvenajā bibliotēkā,
kā arī Utenas, Zarasu un Daugavpils publiskajās bibliotēkās. Bibliotēkas tiks aprīkotas ar izglītojoša satura
tehnoloģiskajām inovācijām:
· Tiks iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un
kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni un citas jaunās
tehnoloģijas.
· Tiks izstrādāti četri interaktīvi risinājumi: “Interaktīva kinētiskā viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”,
“Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens
“Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu
literatūras ceļvedis”.
Projekta ietvaros notiks apmācības bibliotēku darbiniekiem, kuri palīdzēs ģimeņu centru apmeklētajiem
ar inovatīvo tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt Aukštaitijas un Latgales reģioniem būtiskas
novadpētniecības tēmas, apvienojot atpūtas, izklaides un izglītojošās funkcijas. Tādējādi tiks sekmēta
iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveide un sniegts ieguldījums Austrumaukštaitijas un Dienvidlatgales
vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē.
Projekts dos iespēju izveidot bibliotēkas par digitālo kompetenču centriem un mazinās plaisu starp
dažādu paaudžu lietotāju tehnoloģiju pratības līmeņiem. Būtiski, ka projekta gaitā ierīkotie centri būs atvērti
visu vecumu cilvēkiem un ļaus pieaugušajiem un bērniem mācīties kopā, tādējādi atbalstot ģimenes vērtības
un stiprinot ģimeniskās saites.
Projekts tiek īstenots Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu publiskajās bibliotēkās. Kopējais projekta
budžets – EUR 389 073,60. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – EUR 328 162,54.
Papildu informācijai:
Ilona Skorodihina
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
tālr.26819391:
ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv
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ES Preiļu novadā

Preiļos notiks mācības
lopkopības saimniecībām

Preiļos notiks mācības lopkopības saimniecībām: Izmaksu
efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības
saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju
birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros
organizē bezmaksas mācības lopkopības saimniecībām.
Mācību norises laiks: 27.06.- 28.06.2017. Ierašanās plkst. 10.00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas mācības;
Mācību norises vieta:
27.06. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301
28.06.
1) ZS Zilūži, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV- 4208;
2) ZS Dzintari, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208
3) ZS Ceriņi, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
4) ZS Lācīši, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV- 4428;
Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.
Mācību programma:
SEG emisija un klimata izmaiņas;
Lauksaimnieciskās ražošanas galvenie SEG emisiju avoti;
SEG emisiju samazināšanas pasākumi lopkopībā;
Saimniecību menedžmenta pasākumi SEG emisiju samazināšanai un energoefektivitātes optimizēšanai;
Tieši ar dzīvniekiem saistīti emisiju samazināšanas pasākumi;
Kūtsmēslu apsaimniekošana un darbības ar tiem ārpus saimniecības;
SEG emisiju aprēķināšanas metodika saimniecībai;
SEG emisiju pasākumu novērtēšana;
SEG emisiju aprēķināšana savai saimniecībai un samazināšanas pasākumu izstrāde
Lektori: LLKC speciālisti.
Pēc mācībām tiks izsniegts sertifikāts.
Mācībām obligāta pieteikšanās! Pieteikties pie Jolantas Augšpūles, tālr. 26788681, e-pasts jolanta.augspule@llkc.lv
Vietu skaits ierobežots!
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ES Rēzeknes
Pušā tiks īstenots
jauniešu projekts

novadā

Pušas jauniešu biedrība “Novus” informē, ka piesakoties atbalsta pasākumam „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, tika piešķirts finansējums projekta īstenošanai, kas paredzēts
biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu aktivitātes
veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.
Pasākuma īstenošanai tika piešķirts viens izveidojamo vietu skaits ar vēlamo norises laiku: 01.06.2017. –
30.11.2017. Par kultūras pasākumu organizatori tika pieņemta Jana Siņkeviča, projekta ietvaros jaunietei
jādarbojas vismaz četras stundas dienā un par darbošanos paredzēta katru mēnesi stipendija 90,00 Euro
apmērā. Pasākuma īstenošanas vietas adreses – Parka iela 1, Puša, Rēzeknes novads, LV – 4635,
Jaunatnes 3 -7, Puša, Rēzeknes novads, LV – 4635, Pušas pagasta teritorija un citas ar projektu realizēšanu
saistītās vietas. Stipendiātes darba laiks no plkst. 8.00 -12.00 katru darba dienu, sestdiena, svētdiena ir
brīvdienas.
Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros.
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001
Kristīne Zuja,
Pušas biedrības “Novus” valdes priekšsēdētāja
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Sākusies pēdējā
uzņemšana bezmaksas mācībām
Jauniešu garantijā

ES Latvijā
Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā var
pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības
programmās. Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un

nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot
dažāda veida atbalstu.
75% absolventu atraduši darbu
“Jauniešu garantijas programma noslēdzas 2018. gadā, tāpēc šī ir pēdējā iespēja jauniešiem tik īsā laikā iegūt Latvijas
tautsaimniecībā noderīgas profesijas, kuras izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem, tātad gaidītas mūsu uzņēmumos.
Līdz šim Jauniešu garantijas diplomus ir ieguvuši jau vairāk nekā 4000 absolventu. 2014. un 2015. gadā programmā
uzņemto jauniešu aptauja liecina, ka 75% no viņiem pusgadu pēc mācību pabeigšanas ir veiksmīgi atraduši savu vietu
darba tirgū, turklāt gandrīz puse no absolventiem strādā tieši Jauniešu garantijas mācību laikā apgūtajā profesijā,”
uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.
Profesiju klāsts - ēdināšanā, metālapstrādē, būvniecībā un citās nozarēs
Pēdējā uzņemšanā var pieteikties apgūt tādas līdz šim populāras profesijas kā pavārs, konditors, lietvedis, frizieris,
lokmetinātājs, dārzkopis un autoatslēdznieks, kuras iepriekšējās uzņemšanās ir bijušas jauniešu iecienītas.
Profesiju klāstā ir arī kuģa pavārs, māsas palīgs, zobārsta asistents, drēbnieks, šuvējs, aušanas iekārtu operators,
atslēdznieks, virpotājs, frēzētājs, elektromontieris, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators, manikīra un pedikīra
speciālists, vizāžists un fotogrāfs.
Izglītības iestādes piedāvā apgūt arī tādas darba tirgū vajadzīgas specialitātes kā mazumtirdzniecības veikala
pārdevējs, pasta operators, apdares darbu strādnieks, mūrnieks, guļbūves ēku celtnieks, sausās būves montētājs,
motorzāģa operators, kokvedēja automobiļa vadītājs, galdnieks, kokkopis (arborists) un gaļas produktu izgatavotājs.
Nestrādājošiem jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem
Liepājniece Sandra Plostniece savulaik ar Jauniešu garantiju ieleca pēdējā vilcienā - 29 gadu vecumā sāka apgūt
drēbnieka profesiju. “Laba motivācija bija tas, ka man tā bija “pēdējā iespēja” šajā programmā, jo otrreiz vairs nevarētu
mācīties vecuma ierobežojuma dēļ. Mācību laikā Liepājas Valsts tehnikumā bija lieliska atmosfēra, bet praksē ieguvu
praktiskas zināšanas konstruēšanā, mēru noņemšanā un praktiskajā šūšanā,” atceras Sandra.
“Salīdzinot ar iepriekšējo izglītošanos, kad par iegūto izglītību daļēji maksāju pati, nemaz nerunājot pār pārējiem
izdevumiem, bija ļoti komfortabli, ka Jauniešu garantijā viss bija nodrošināts,” mācību priekšrocības uzsver S. Plostniece.
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29
gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību.
Jaunietis nevar strādāt algotu darbu, būt pašnodarbināts vai atrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jauniešu
garantijas programmās nevar mācīties arī tie, kas studē pilna laika augstākās izglītības programmās vai atrodas
akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot jauniešus, kuri studē nepilna laika studiju programmās augstskolās. Mācībām var
pieteikties vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmācībā.
Stipendija, bezmaksas kopmītne, prakse un citas priekšrocības
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēkņi
saņem nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas dzīvošanu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus.
Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas
pamatoti nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar visām Jauniešu garantijas
profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas
ietvaros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no
Latvijas valsts budžeta.
Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
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NVA aicina biedrības un
nodibinājumus pieteikties darba vietu
izveidei jauniešiem

ES Latvijā

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina biedrības un
nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā
sabiedrības labā un līdz šī gada 29.jūnijam NVA filiālē
iesniegt pieteikumus Eiropas Savienības fondu projekta
“Jauniešu garantijas” pasākuma “Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai.
Piedāvāt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var
jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot
politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās
jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe,
lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana,
sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas. NVA
biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to
darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus
no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
Darba pienākumi jaunietim biedrībā vai nodibinājumā ir jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4
stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunietim, kas piedalīsies pasākumā, NVA maksās ikmēneša
stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un apdrošinās pret nelaimes
gadījumiem. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem.
Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties dalībai pasākumā?
1. solis:
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas sadaļā ”Darba devējiem”
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis:
Līdz 2017.gada 29.jūnijam aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei,
kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu
Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
nevalstiskajā sektorā” izlasāma NVA mājaslapā.
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Būs pieejams atbalsts ar
lauksaimniecību nesaistītām
saimnieciskajām aktivitātēm

ES Latvijā
Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības”
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas trim
aktivitātēm.

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir
veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās
dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” ir desmit miljoni eiro; aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” tie arī ir
desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja
LAD Sabiedrisko attiecību daļa
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KON
TAKTI

MĒS atbildam

KONTAKTI
DAIGA KORSAKA

INTA RIMŠĀNE

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

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
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.bertina@
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 CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

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

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

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

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

