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

ES Ludzas novadā

Ludzas Mūzikas pamatskola
turpina Erasmus+
projekta aktivitātes
Ludzas Mūzikas pamatskolas dalība Erasmus + KA 2
projektā “Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti”
turpinās! Šajā projektā ir 6 dalībvalstis: Latvija,
Lietuva, Grieķija, Horvātija, Portugāle un Turcija.
Pieredzes apmaiņas ietvaros jau īstenojušās tikšanās
Ludzā, Turcijā un Horvātijā.
No 19. līdz 25. februārim notika mūsu skolas
komandas: projekta koordinatores Diānas
Vanageles, audzēķnu Paulas Baranovas, Deinas
Misānes, Armanda Oščenkova, Nika Vanageļa un
pedagogu Arņa Krancāna un Daces Līvmanes brauciens uz Lietuvas pilsētu Marijampoli, kur visus laipni
uzņēma sv.Cecilijos ģimnāzijā. Šī skola ir viena no projekta dalībniecēm, un parūpējās par skolēnu izmitināšanu
viesģimenēs.
Nodarbību laikā skolēni strādāja gan individuāli, gan grupās ar apziņu, ka inovatīvās tehnoloģijas
(planšetdatori un mobilie telefoni) ir izmantojami ne tikai spēlēs, bet arī informācijas apkopošanā un
tālāknodošanā. Ar programmas Aurasma palīdzību skolēni izveidoja savas bizneskartes, kas ārēji ir standarta
vizītkarte, bet satur QR kodu. Nolasot šo divdimensiju svītrkodu, iegūstam saistošu video informāciju par
vizītkartes īpašnieku – viņa interesēm, ģimeni, talantiem. Šāda veida apmācības motivē skolēnus mācīties,
izmantojot TIK praksē, apmainīties ar informāciju un idejām sadarbojoties. Interesanta aktivitāte grupās bija
“Bagātību meklēšana”, kur pēc netiešiem norādījumiem Marijampoles pilsētā vajadzēja sameklēt norādītos
objektus un nofotografēties.
Savus muzikālos talantus Paula, Deina, Armands un Niks lieliski parādīja koncertā, kurā bez lietuviešu
sagatavotajiem muzikālajiem pārsteigumiem, katras partnervalsts skolēni uzstājās ar savu mājās sagatavoto
priekšnesumu. Paldies pedagogam A.Krancānam, kurš mūsu audzēkņu priekšnesumā piedāvāja izmantot
planšetdatorus ar to plašajām iespējām mūzikā, tāpēc saņēmām atzinīgus vērtējumus no partnervalstu
dalībniekiem un koncerta klausītājiem.
Lietuviešu partneri no Sv. Cecilijos ģimnāzijas
piedāvāja arī brīnišķīgas ekskursijas. Vienā no tām
apmeklējām Viļņas nacionālo muzeju, devāmies
izzinošā pastaigā pa vecpilsētu un ciemojāmies
Trāķu pilī. Braucienā uz Lietuvas kūrortpilsētu
Birštonu iepazinām tās vēsturi, uzkāpām Dainu
kalniņā un ieelpojām veselīgo gaisu vienā no
minerālūdens paviljoniem. Birštonas amatnieku
centrā mums tika piedāvāta lieliska iespēja pašiem
pagatavot tradicionālo kartupeļu pīrāgu un to
nobaudīt.
Laiks pagāja “vēja spārniem”, un varam secināt, ka
mēs ne tikai apmainījāmies ar idejām, attīstījām
savas sociālās prasmes un pašiniciatīvu, kā arī
uzlabojām angļu valodas prasmes, bet arī ieguvām
daudz jaunu draugu un neaizmirstamus iespaidus!
Paldies Erasmus+ programmai par piedāvāto
iespēju un projekta koordinatorei Diānai Vanagelei
par uzņēmību un aktivitāti! Paldies arī Ludzas
novada pašvaldības finansu nodaļai par atbalstu!
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ES Ludzas novadā

Apjomīgā projektā Ludzā
tiks pārbūvētas trīs ielas

Šī gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par apjomīga
ES fonda projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”* īstenošanu.
Tas ir pirmais tik apjomīgais sadarbības projekts, ko Ludzas
novada pašvaldība īstenos sadarbībā Kārsavas un Ciblas
novada pašvaldību, un SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.
Projekta kopējais finansējums pārsniedz 3,3 miljonus eiro, no tiem vairāk kā 2,6 miljonus ieguldīs Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), ap 130 tūkstošus eiro – valsts.
Ludzas novadā plānots pārbūvēt Latgales šķērsielu, Odu ielu un A. Jurdža ielas posmu. Šim nolūkam
projektā plānoti ap 1,9 miljoni eiro, tajā skaitā no ERAF – 1 513 536 eiro, valsts budžeta dotācija 80 128,38
eiro, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 260 217 eiro.
Darbs pie tā izstrādes ritēja kopš 2015. gada, kad Ludzas, Ciblas un Kārsavas pašvaldības Attīstības nodaļu
speciālisti plānoja aktivitātes, kādas būtu iespējams īstenot, piesaistot ERAF un valsts finansējumu, ar
mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Projektu izstrādes gaitā tika rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem,
lauksaimniekiem un pašvaldību speciālistiem. Projektā būtiska ir uzņēmēju ieinteresētība, viņu gatavība
attīstīt savu biznesu teritorijās, uz kurām tiks pārbūvēti ceļi un cita infrastruktūra.
Tuvākajā laikā noslēgsies iepirkumu procedūras būvdarbu veikšanai un būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošināšanai Ludzas pilsētas ielās.
Plānots, ka projekts tiks īstenots 23 mēnešu laikā.
Ludzas novada pašvaldība arī turpmāk informēs par šī projekta īstenošanas gaitu.
Plašāka informācija – www.ludza sadaļā
“Projekti” > Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekti
* Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām”
projekts ‘Infrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas,
Kārsavas un Ciblas novados”. Sadarbības
projekts, iesniedzējs Ludzas novada
pašvaldība. Kopējais projekta finansējums 3
300 972.53 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 3
227 721.74 EUR apmērā, ERAF – 2 635 593.48
EUR, valsts budžeta dotācija 129 051.98 EUR.
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ES Rēzeknes
Aicina uz izglītības iespēju izstādi
“Izglītība un Karjera”

novadā

Trešdien, 22. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”
notiks reģionālā profesionālās un augstākās izglītības
iestāžu izstāde “Izglītība un Karjera 2017”, uz kuru tiek
gaidīti 8.-12. klašu skolēni, kā arī citi interesenti.
Tā ir iespēja gūt informāciju par mācību iespējām, sev
piemērotākās izglītības un darba tirgū pieprasītas
profesijas izvēli, tikties ar uzņēmējiem.
Izstādē jauniešus gaidīs profesionālās un augstākās
izglītības iestādes no visas Latvijas: Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, Daugavpils Universitāte, Baltijas
Starptautiskā akadēmija, Transporta sakaru institūts,
Rēzeknes Tehnikums, Malnavas koledža, Latvijas
Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledža, Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskola, Barkavas profesionālā
vidusskola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, kā arī
Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas centra pārstāvji.
Izstādes “Izglītība un karjera” laikā varēs iekāpt savā
topošajā darbavietā – ātrās palīdzības auto, kurā mūsu
mediķi palīdz pacientiem viskritiskākajās situācijās.
Varēsi apskatīt brigādes operatīvo transportlīdzekli,
iekāpt tajā un sajust – varbūt tas ir Tavs nākotnes aicinājums! NMP dienesta mediķi pastāstīs par visu, kas
atrodas mašīnā – uzzināsi vairāk par daudzveidīgo aprīkojumu cilvēku dzīvību glābšanai, noskaidrosi, kā
mediķi saņem izsaukumus, kāpēc mašīnā ir planšete un dators, kā atrod pacientu adreses un daudzus
citus jautājumus, kas parāda NMP mediķu darba ikdienu.
Izglītības iestāžu stendos jauniešiem būs iespēja sastapt gan pasniedzējus, gan audzēkņus un studentus,
uzzināt kādas mācību un studiju programmas piedāvā katra no iestādēm, kādi ir uzņemšanas nosacījumi
un iegūstamā specialitāte. Izstādē varēs saņemt konsultācijas, informatīvus materiālus, kā arī piedalīties
dažādās aktivitātēs.
Izstādes apmeklētājus gaida konkursi, būs sveicieni no J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas
audzēkņiem, skatē varēs vērot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Apģērbu dizaina izglītības
programmas audzēkņu kursa darbus un diplomdarbus. Savu veikumu izstādes apmeklētājiem rādīs arī
reģiona Skolēnu mācību uzņēmumi.
Šo izglītības iespēju izstādi kopš 2010. gada Rēzeknē rīko Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar ARPC “Zeimuļs”,
kas ir uzticams un jauniešu vidē atzīts sadarbības partneris. Uzņēmēji pastāvīgi atbalsta dažāda veida
iniciatīvas sadarbībā ar jauniešu organizācijām un izglītības iestādēm, piedalās Karjeras nedēļā, prakses
vietu nodrošināšanā studējošajiem. Šogad izstādes ietvaros notiks Uzņēmēju biedrības un Jauniešu domes
un skolu pašpārvalžu pārstāvju diskusija “Jaunietis un uzņēmējs”, lai formulētu priekšlikumus savstarpējai
izpratnei un pozitīvai sadarbībai nākotnē.
Izglītības iespēju izstāde “Izglītība un Karjera” ir nozīmīgākā šāda veida izstāde Latgales reģionā, kas
tradicionāli notiek ik pavasari. Jauniešiem tā ir lieliska iespēja lietderīgu informāciju par turpmākajām
studiju iespējām iegūt tepat Latgalē, ja nav bijusi iespēja apmeklēt izstādi “Skola” Ķīpsalā vai Atvērto
durvju dienas pasākumus izglītības iestādēs. Iepriekš izstādi ik gadu apmeklējuši vairāki simti jauniešu ne
tikai no Rēzeknes, bet arī citiem Latgales novadiem.
Informāciju sagatavoja Aija Vanaga,
Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle
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Remontdarbi Krāslavas
Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo
baznīcā turpinās

ES Krāslavas novadā
Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca atrodas
Krāslavas vēsturiskajā centrā, vienā no galvenajām pilsētas ielām –
Brīvības ielā. Baznīcas ēka ir uzbūvēta 1789. gadā, bet baznīca šajā

ēkā atrodas kopš 1864. gada. Ņemot vērā, ka baznīcas ēkai šobrīd ir vairāk par 220 gadiem, bet remontdarbi tajā šo
gadu laikā tika veikti minimāli, radās nepieciešamība risināt jautājumu par baznīcas rekonstrukcijas darbu veikšanas
nepieciešamību.
Kā pirmais etaps, pateicoties baznīcas draudzes locekļu finansiālajam atbalstam, baznīcai tika nomainīts jumts, bet
2014. gada 2. novembrī uzstādīts un iesvētīts jaunais kupols un krusts.
Ņemot vērā to, ka baznīca un tai piederošā dzīvojamā māja atrodas Krāslavas pilsētas vēsturiskajā centrā, tad 2016.
gada sākumā, kā otru etapu, tika nolemts veikt ēku fasādes remontu. Pateicoties Krāslavas novada domes
līdzfinansējumam un Krāslavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju un draudzes locekļu ziedojumiem, 2016. gada maijā tika
veikti baznīcas fasādes remontdarbi. Savukārt 2016. gada rudenī, pateicoties draudzes locekļu finansiālajam
atbalstam, baznīcas sānu fasādē logu ailes tika apgleznotas ar svētbildēm.
Kā viens no pēdējiem un baznīcas rekonstrukcijas darbu vissvarīgākajiem etapiem, ir paredzēta baznīcas veco logu un
durvju maiņa, kā arī iekštelpas remonts.
Finansiālo līdzekļu piesaistei un minēto remontdarbu veikšanai, Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas
draudze izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajam atklātā
projekta konkursam aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr.03.6-11/17/255 no 14.02.2017. projekta iesniegums Nr. 16-03-AL33A019.2201-000008 “Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sakārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ir
apstiprināts un nepieciešamais finansējums remontdarbu veikšanai ir piešķirts.
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas, kas atrodas Brīvības iela 30,
Krāslavā, remontdarbus, tajā skaitā griestu un sienu remontu, durvju, logu un grīdu nomaiņu, kā arī elektroinstalācijas
atjaunošanu.
Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir paredzētas EUR 28908,53 EUR apmērā, tajā skaitā EUR 26017,67 (90%) –
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums, 1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes
līdzfinansējums un 1445,86 EUR (5%) - Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas līdzfinansējums. Baznīcas
remontdarbus ir plānots uzsākt š. g. 1. martā un pabeigt
līdz 1. jūlijam.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtota un
atjaunota baznīcas telpa, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai
Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgās
baznīcas tēlu, bet arī Krāslavas kā sakoptas pilsētas
tēlu, ar bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām un
sakoptu sakrālo mantojumu. Baznīcas iekštelpu
remonts pasargās arī citas baznīcas vērtības svētbildes, altāri, gleznas, rotājumus no bojājumiem,
kas var rasties vecā, bojātā sienu un griestu apmetuma
deformācijas rezultātā. Baznīcas kopējā vide tiks
pasargāta, padarot to drošāku, izturīgāku un
mūsdienīgāku.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_lv
Preses relīzi sagatavoja:
Tatjana Kozačuka
projekta vadītāja
tālr. uzziņām: 26395176
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Vispasaules NVO dienā Preiļos
suminātas nevalstiskās
organizācijas

27. februārī Preiļu novada domē notika Vispasaules Nevalstisko organizāciju (NVO) dienai veltīts pasākums,
kurā tika sumināti Preiļu novada NVO pārstāvji, pārrunāta NVO darbības loma novada iedzīvotāju dzīvē, kā
arī atraktīvā veidā izspēlēts sadarbības tīklojums starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību. Latvijas
Pilsoniskās alianses pārstāve Evija Caune klātesošajiem atklāja, ka Vispasaules NVO dienas atzīmēšanas
iniciatori bijuši tieši Latvijas pārstāvji!
Pasākumā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza pateicības par ieguldījumu
pilsoniskās sabiedrības attīstībā un stiprināšanā Preiļu novadā. Tās saņēma biedrības „Sabiedriskais centrs
„Līči”, „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””, „Nīdermuižas draudze”, „Preiļu rajona partnerība”, „Preiļu
Sieviešu klubs”, „Sabiedriskais centrs „NIANSE”, „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”, „Skalbīši”, „Preiļi izglītotai
Latvijai”, „Likteņa ceļš”, „Raduga”, “Preiļu Alternatīvās kultūras atbalsta centrs” jeb PAKAC, “Mūsmājas”,
„Preiļu novada pensionāru biedrība”, „Preiļu novada invalīdu biedrība”, nodibinājums „Viduslatgales
pārnovadu fonds”, biedrības „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Utināns un
direktore Ineta Liepniece, kā arī Iveta Stare un Anna Briška. Šobrīd Preiļu novadā darbojas 87 nevalstiskās
organizācijas, no kurām senākās ir biedrība „Preiļu Sieviešu klubs”, „Preiļu novada pensionāru biedrība”,
„”Preiļu novada invalīdu biedrība” un biedrība „Mūsmājas”.
Daļu Preiļu novada organizāciju apvieno biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”, kas šogad svinēs
savas pastāvēšanas divdesmitgadi. Kā norāda “Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece, katras
teritorijas attīstība lielā mērā atkarīga no tā, cik pilsoniski aktīva ir sabiedrība. Un Preiļu novadā pilsoniskā
aktivitāte lēnām, bet stabili aug. Iespēja līdzdarboties sabiedriskajos procesos ir ikvienam sabiedrības
pārstāvim, tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir tiem, kuri ir apvienojušies
kādā nevalstiskajā organizācijā.
Ineta Liepniece, stāstot par ieguvumiem no iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, norāda: “Tas dot
iespēju līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi – gan sociālu, gan profesionālu, iegūt jaunas
zināšanas, parādīt savus talantus un prasmes, iegūt jaunus sociālos kontaktus, redzēt pasauli un sabiedrību,
īstenot savas idejas. Ne viens vien brīvprātīgā darba veicējs ir atzinis, ka tieši brīvprātīgā darbs tam ir devis
prasmes un zināšanas, pieredzi un kontaktus, kas palīdzējuši turpmākajā dzīvē un karjerā!”
Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore
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Jauniešiem ir iespēja pieteikt dalību
vienā no labākajiem uzņēmējdarbības
konkursiem Eiropā

ES Latvijā

Līdz 31.martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana
biznesa projektu konkursā ‘’Radām novadam’’. Konkurss ir
turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada
vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko
uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no
labākajiem Eiropā.
Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi talantīgiem un
uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot
dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā
jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot
biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā
vērtība savos izvēlētajos novados – radot jaunas
darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos
veicinot sociālekonomisko attīstību.
Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem un ar ne ilgāku pieredzi
uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam līdz 31.martam, izveidojot
komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties www.radamnovadam.lv. Komandām, konkursa ietvaros,
tiks sniegts daudzpusīgs atbalsts ideju realizācijai un komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību,
potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem.
‘’Radām Novadam’’ no visiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis
biznesa idejas. Visām komandām, kuras sasniegs rezultātus konkursa ietvaros, būs iespēja saņemt finansiālu
atbalstu granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs
balvu fondu 10 000 EUR vērtībā.
Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa ietvaros tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus,
spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, kontaktus un pieredzi. Pats lielākais ieguvums
jauniešiem, protams, būs realizētais projekts un radītā vērtība.
Konkursā tiek aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus sasniegt savus izvirzītos mērķus. Kā
parādīja pilotprojekta rezultāti, tad lielākos panākumus guva komandas, kuru dalībniekiem nebija nedz
iepriekšējas pieredzes, nedz arī izglītības ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tādējādi pierādot, ka, lai
īstenotu savu ideju, vissvarīgākais ir spēt pārvarēt grūtības, spēt uzņemties riskus un atbildību un tikai pēc tam
nāk zināšanas. Tās ir arī vērtības, ko konkursa organizatori vēlas izcelt sabiedrībā.
Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam iesaistījās ap 120
jauniešiem. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti
apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā – bērniem ‘’līdzi
augošu’’ velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūvi un popularizēšanu, no Madonas
novada visu Latviju iekarojis purvubrideji.lv piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu.
Konkursa organizatori vēlas pateikt īpašu paldies Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrai un LR Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijai, it īpaši deputātiem L.Straujumai un
E.Cilinskim, pateicoties kuru ieinteresētībai un atbalstam, ir
iespēja turpināt konkursu.
Konkursu organizē biedrība “Radām novadam”, sadarbībā ar
DELFI. Konkurss īstenots “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Plašākai informācijai:
Elīna Miķelsone, projekta ‘’Radām novadam’’ vadītāja
E-pasts: elina@radamnovadam.lv
Mājaslapa: www.radamnovadam.lv
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ES L
Ar ERAF atbalstu Latvijā attīstīs
kultūras un dabas
Lai aizsargātu un attīstītu kultūras un dabas mantojumu,
mantojumu
pašvaldības ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu veiks
investīcijas dažādos kultūrvēsturiskā mantojuma objektos
visos Latvijas novados, uzlabojot infrastruktūru, labiekārtojot
vidi, atjaunojot ēkas un attīstot pakalpojumus iedzīvotājiem
un tūristiem. Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir paredzēti 35 miljoni eiro.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi projektu iesniegšanu ES fondu programmas
pirmajā un otrajā kārtā, nosūtot uzaicinājumu 10 pašvaldībām gatavot un iesniegt projektus ERAF
līdzfinansējuma piesaistei. Abu kārtu ietvaros projektus CFLA pieņems līdz 2017.gada nogalei –
29.decembrim.
Uzaicinājumi atbilstoši programmas nosacījumiem nosūtīti Alūksnes, Carnikavas, Daugavpils, Jelgavas,
Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Siguldas un Ventspils pašvaldībām, kuras, lai nodrošinātu
teritorijas efektīvu sociālekonomisko attīstību, projektu īstenošanā sadarbosies ar 42
partnerorganizācijām – pamatā ar citām tuvējām pašvaldībām, kā arī ar reliģiskajām organizācijām,
biedrībām, uzņēmumiem.
Par izsludināto projektu atlasi papildu informāciju būs iespējams gūt seminārā, kas notiks 2017.gada
9.martā plkst. 11 un ko CFLA rīko sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju (VARAM). Seminārs notiks VARAM (Peldu iela 25, Rīga) 409.telpā, kā arī būs iespēja
semināru vērot tiešsaistē - CFLA un VARAM mājas lapā.
Paredzēts, ka ES fondu projektu gaitā pašvaldības saskaņā ar to attīstības programmas investīciju plānu
var veikt valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu
atjaunošanu, konservāciju, pārbūvi vai restaurāciju. Tāpat paredzēta ar kultūras un dabas mantojumu
saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana vai jaunu būvju izveide, kā arī publiskās ārtelpas un apkārtnes
labiekārtošana. Lai veicinātu iedzīvotāju un tūristu apmeklētību, šo objektu kontekstā iecerēts veidot arī
jaunus pakalpojumus un paplašināt kultūras un dabas mantojuma saturisko piedāvājumu.
Programmas ietvaros iesniedzamo projektu saraksts, sadarbības partneri un projektiem paredzētais
finansējuma apjoms ir noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu.
Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Aglonas, Daugavpils novada, Krāslavas, Ludzas un Preiļu
partneriem īstenos projektu “Rīteiropas vērtības”, ieguldot ERAF finansējumu vairāk kā 4,6 miljonu eiro
apmērā. Liepājas pilsētas dome gatavos projektu Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma attīstībai, kurā
sadarbosies ar Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldību, un paredzamais ieguldījuma apjoms no ERAF ir
4,5 miljoni eiro. Ventspils muzeja vadībā, savukārt, noritēs projekts Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā
mantojuma attīstībai, sadarbojoties ar Ventspils, Jūrkalnes un Dundagas partneriem un ieguldot 4,2
miljonus eiro no ERAF. Pārējo sešu projektu objektos paredzētās ERAF investīcijas ir no 1,4 līdz 2,9 miljoniem
eiro. Pavisam apstiprinātas projektu idejas ieguldījumiem 58 dažādos objektos Latvijā.
Pieejamais finansējums līdz 2018.gada 31. decembrim pirmās atlases kārtas ietvaros ir 22 304 739 eiro, tai
skaitā ERAF finansējums – ne vairāk kā 18 959 027 eiro un nacionālais finansējums – 3 345 712 eiro, bet otrās
atlases kārtas ietvaros – 16 570 672 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – ne vairāk kā 14 085 071 eiro un
nacionālais finansējums – 2 485 601 eiro. Pēc 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde, kuras funkcijas šīs
programmas ietvaros pilda Kultūras ministrija, var ierosināt palielināt noteikto kopējo attiecināmo izmaksu
kopsummu – programmas abās kārtās noteiktais maksimālais ERAF ieguldījums ir 35 190 555 eiro.
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/esfondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.
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JŪS jautājat -

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

