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

ES Rēzeknes novadā

„Garšīgie likumi”
Tiskādu vidusskolā
Tiskādu vidusskolas 6.-11. klases skolēni šogad
iesaistījās Eiropas parlamenta Informācijas biroja
Latvijā īstenotajā projektā „Garšīgie likumi”.
Projekta īstenošanas gaitā 6.-7. klases skolēni
izzināja tēmu „Alergēni”, 8.-9. klases skolēni – tēmu
„Ģenētiski modificētie organismi” un 10.-11. klases
skolēni – „Jaunā pārtika”. Projekta „Garšīgie likumi”
tēmas skolēniem palīdzēja izzināt skolotājas. Skolēni
mācījās pētīt produktu etiķetes, noskatījās
prezentācijas, diskutēja, gatavoja ēdienus,
izdomāja savas receptes, pētīja ēdienkartes un dažādas
receptes, saņēma konsultācijas no skolas šefpavāres.
2017. gada 30. martā skolā notika projekta noslēguma
pasākums. Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā
vadītāja Marta Rībele pastāstīja skolēniem un visiem, kas
apmeklēja šo pasākumu, par likumiem, kādus pieņem
Eiropas Parlaments, lai būtu droša pārtika, mudināja
skolēnus pētīt informāciju uz pārtikas produktu etiķetēm,
vienmēr atcerēties par savu veselību un lietot uzturā
veselīgus produktus. Pārtikas un veterinārā dienesta
Ziemeļlatgales pārvaldes pārtikas inspektore Ināra
Dzindzuka pastāstīja par ģenētiski modificētiem
produktiem Latvijā, par alergēniem un kā tos atpazīt
produktu etiķetēs, par jauno pārtiku, par uztura
bagātinātājiem un piedevām. Visi saņēma informatīvus
materiālus un dāvanas. Skolēni parādīja sava
darba prezentāciju, pastāstīja par to, ko ieguva,
strādājot projektā un veica secinājumus.
Pasākuma noslēgumā visi degustēja ēdienus, kurus
pagatavoja skolas ēdnīcas darbinieki pēc skolēnu
receptēm. Degustācijai tika piedāvāti šādi ēdieni:
grieķu jogurta torte „Paradīze”, grieķu jogurta,
cepumu un ievārījumu kārtojums „Gadalaiks”,
jogurta krēms „Sniedziņš”ar godži ogām, augļu
konfektes „Noslēpumainie kambari” ar ČIA sēklām,
kvinojas putra „Lauku”, maize „Veselība”, siers
„Nākotne”, dzēriens „Augļu baudījums”, nogaršoja
eksotiskus augļus tādus kā pitahaja, pepino,
mango.
Projektā paredzētās aktivitātes atbalstīja Silmalas
pagasta pārvalde un Eiropas Parlamenta
Informācijas birojs Latvijā.
Olga Miseviča,
Tiskādu vidusskolas direktore
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ES Preiļu novadā
“Satiec savu meistaru! 2017”
No 31. marta līdz 2. aprīlim tautas lietišķās mākslas meistari,
Preiļos
amatnieki, stāstnieki, muzikanti un dziedātāji 167 vietās visā
Latvijā aicināja uz pasākumu “Satiec savu meistaru! 2017”. Uz
individuālām nodarbībām, atvērtām darbnīcām,
paraugdemonstrējumiem, lekcijām un kopīgu muzicēšanu
aicināja vairāk nekā 440 meistaru visos Latvijas novados,
Rīgā, kā arī pirmo reizi ārpus Latvijas – Luksemburgā. Bija iespējams apgūt iemaņas aušanā, adīšanā,
dažādos rokdarbos, koka, metāla un ādas apstrādē, rotu izgatavošanā, pinumu un keramikas
darināšanā. Pie meistariem varēja iepazīt pirts tradīcijas, muzicēšanu, klausīties stāstniekus, kā arī apgūt
daudzas citas prasmes.
“Satiec savu meistaru!” tradicionāli norisinājās vienlaikus ar projektu „Eiropas amatu prasmju dienas”, kas
aizsākts 2002. gadā Francijā un kļuvis par plašāko starptautisko pasākumu, kas veltīts amata prasmju
saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. 2017. gadā šajā akcijā piedalījās jau 19 Eiropas valstis.
Pasākuma centrālā tēma bija “Saišu stiprināšana”, akcentējot saikni starp mākslu un zinātni, tradīciju un
inovācijām, prasmēm un eksperimentiem, paaudzēm, meistariem un mācekļiem.
Šogad - 1. aprīlī - jau trešo reizi Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieki uzrunāja vietējos
meistarus, un interesentiem bija iespēja pavadīt lielisku, darbīgu sestdienu kopā ar vienas dzimtas divām
audējamata prasmju glabātājām un turpinātājām - Tautas daiļamata meistari Albīnu Ancāni un viņas
meitu Anitu Vjaksi.
Ja runājam par aušanu, tad, iespējams, pirmajā brīdī
iedomājamies stellēs sēdošu audēju ar rokām izdarām
veiklus piesitienus, bet kājām - steļļu paminu
darbināšanu. Gluži kā Albīnas krustmātes ironiskajā
pamācībā jaunajai audējai: “sit da min”. Meita
sēdusies stellēs un tik “situsi un minusi”, līdz uzaustais
bijis vienos caurum caurumos un nekam nederīgs. Lai
līdzīgi nesanāktu arī Preiļu aust gribētājām, sākām ar
steļļu iepazīšanu, klausījāmies abu meistaru stāstos un
priecājāmies par bagāto dzimtas audēju zināšanu
pūru. Svarīgākais dienas uzdevums bija praktiska
steļļu sagatavošana aušanai, kas nozīmēja jaunu nīšu
sasiešanu no stipra linu pavediena. Čakli darbojoties
vērīgu skolotāju skatienu uzraudzībā, iecerētais
veiksmīgi paveikts. Rezultāti iepriecina, jaunās nītis uz
nīškokiem gatavas muzeja projekta „Puors luovys nu
lyna, lučkys, zičkys un sātā sprāstys dzejys” /Audekls
no lina, veikalā pirktas un mājās vērptas dzijas/
uzsākšanai. Muzeja kolektīva un visu pasākuma
dalībnieču sirsnīgs paldies meistarēm par interesanto
tikšanos un mums veltīto laiku, daloties savās prasmēs
un zināšanās.
PVLMM izglītojošā darba un
darba ar apmeklētājiem vadītāja
Silvija Ivanovska
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ES Ludzas no

vadā

Organizācija no Holandes sarūpē
dāvanas SAC “Ludza” klientiem

Ludzas novada pašvaldības iestādes, organizācijas un cilvēki ne reizi vien ir
saņēmuši dāvinājumus no draugiem Holandē – no organizācijas „Stichting
Hulp Lettland” („Palīdzības fonds Latvijai”).
2016. gadā un arī šogad skaistas dāvanas ir saņēmuši Ludzas novada
Sociālās aprūpes centra “Ludza” klienti. Pērn Lieldienu pasākuma laikā katrs
klients saņēma skaistus frotē vannas dvieļus (to iegādei izlietoti ziedotie 350
eiro).
Savukārt Ziemassvētku dāvinājumu 500 eiro apmērā no organizācijas
„Stichting Hulp Lettland” tika izlietoti, iegādājoties kosmētiku un higiēnas
preces katram centra klientam individuāli (saskaņā ar viņu vēlēšanos un
nepieciešamību). Tie bija smaržīgi Ziemassvētki, jo daudzās dāvanu bija
smaržas. Paldies draugiem no Holandes!
Arī šogad SAC “Ludza” ir saņēmis 500 eiro lielu ziedojumu, ko plānots izlietot,
lai aprūpes centra klientiem iegādātos siltus pledus. Tie tiks pasniegti
Lieldienu kopējā svētku pasākumā.
– SAC “Ludza” klientu un personāla vārda izsaku lielu pateicību organizācijai
„Stichting Hulp Lettland” un fonda pārstāvim Viktoram Satibaldijevam par
darbu, par sirds siltumu un rūpēm, ko veltām mums. Jūsu dāsnums un rūpes
sildīs mūsu klientus gan praktiski, gan dvēseliski, – saka SAC “Ludza” direktore
R. Borisova.
„Stichting Hulp Lettland” sadarbība ar Latvijas ugunsdzēsējiem un policiju
aizsākās jau 1993. gadā. Ludzai draudzība ar šo palīdzības fondu sākās no personīgajiem kontaktiem 2000.
gadā. Ludzas novada sadarbību ar „Stichting Hulp Lettland” koordinē Viktors Satibaldijevs. Viņš stāsta, ka
fonda redzeslokā ir vairākas mūsu novada iestādes, baznīcas, trūcīgās ģimenes, kas jau ir agrāk
saņēmušas holandiešu dāvinājumus.
Sagatavoja
Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicinājums iesniegt savas idejas
pašvaldības projektu konkursam
“Iedzīvotāji veido savu vidi”

ES Krāslavas novadā
Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus – domubiedru
grupas un biedrības līdz šī gada 21.aprīlim iesniegt projektu
pieteikumus tradicionālajam projektukonkursam „Iedzīvotāji veido

savu vidi”, saņemot līdz 600 eiro lielu finansējumu savām idejām vides labiekārtošanai, piemēram, pagalmu
apzaļumošanai, rotaļu un sporta laukumu atjaunošanai utt.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas
lapās www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Uzmanību tiem, kas jau ir snieguši projektus iepriekš – šogad ir
aktualizēti konkursa nolikums un pielikuma dokumenti!
Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7,
Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv).
Atceroties Andreja Upīša “Sūnu ciema zēnus”: "Laime ir tepat (...), zem šīm kupenām un mēslu gubām, tikai tās jātīra
nost”. Lai skaisti darbi, sākot gatavojoties Latvijas simtgadei jau šogad!
Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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Lielā Talka
Latvijā
22.aprīlī

Instukcija
talkotājiem
KAD UN CIKOS?

Lielā Talka notiek sestdien, 22.aprīlī no plkst. 9:00 – 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā!
KUR TALKOT?
Savu talkošanas vietu jautā tuvākajā pašvaldībā Lielās Talkas Koordinatoram vai noskaidro mājas lapā
www.talkas.lv! Tur Tu vari ērti apskatīt visas oficiāli reģistrētās talku vietas, ko organizē aktīvākās
pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti. Izvēlies tuvāko vai
interesantāko talku un 22.aprīlī pievienojies tai! Katrā reģistrētajā talkas vietā ir sava Atbildīgā persona.
Piefiksē viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari sazināties!
KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?
Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir baltā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt tikai un vienīgi
22.aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai
šajos maisos! Papildus informācija par maisiem pieejama pie konkrētā novada koordinatora!
KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?
Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pašvaldība. Savus piepildītos
maisus atstāj TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu informē talkas Atbildīgo. Neskaidrību
gadījumā zvani savas pašvaldības talkas koordinatoram.
KO IESĀKT AR AIZDOMĪGIEM ATKRITUMIEM UN MIRUŠIEM DZĪVNIEKIEM?
Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem,
akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritumus – neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē
Talkas Atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnieku – neaiztiec to, bet gan ziņo
attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā divus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo
operatīvajam dienestam pa tālruni 112.
KĀ APĢĒRBTIES?
Talkojot noteikti lieto darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm.
Kājās velc slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass
priekšmets. Galvā liec cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Tevi pasargās arī no ērču kodieniem!
KO ŅEMT LĪDZI?
Dodoties talkot, noteikti ņem līdzi darba cimdus, savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus,
kaimiņus un pats svarīgākais – darba prieku!
UZ TIKŠANOS 22.APRĪLĪ!
P.S. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt
brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus,
tiltiņus… Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!ore
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Darba devējus aicina apmācīt
uzņēmumam nepieciešamos
speciālistus pasākuma “Apmācība
pie darba devēja” ietvaros

ES Latvijā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus
apmācīt uzņēmumam nepieciešamos speciālistus,
piedaloties pasākumā “Apmācība pie darba devēja”
(Praktiskā apmācība), kas tiek īstenots Eiropas Savienības
fondu (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr.
7.1.1.0/15/I/001) ietvaros. Pieteikums līdz šī gada 28.aprīlim
darba devējam jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā
teritorijā viņš plāno veikt praktisko apmācību.
Apmācība pie darba devēja ilgst 6 mēnešus, tās laikā
profesionālās iemaņas bezdarbnieki apgūst profesijās, kas
atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas
līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību
neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Darba
devējs no NVA saņem dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no
tām izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas
bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.
NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā
tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro.
Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA
dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba
vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības
pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar
invaliditāti (līdz 711 eiro).
Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar
invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai
pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa
audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.
Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācībai NVA filiālēs visā
Latvijā var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas,
kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas,
ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam ir
jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai
jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības
uzsākšanas.
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Darba devējus aicina apmācīt
uzņēmumam nepieciešamos
speciālistus pasākuma “Apmācība
pie darba devēja” ietvaros

ES Latvijā

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas ievietota NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā ”Darba devējiem”.
2.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3.solis
Līdz 2017.gada 28.aprīlim pieteikums jāiesniedz klātienē NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā
plānota praktiskā apmācība, vai jānosūta pa pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju
izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiek izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba
devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja
lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par
praktiskās apmācības īstenošanu.
2016.gadā praktiskajā apmācībā pie kopumā 100 darba devējiem bija iesaistīti 178 bezdarbnieki, viņi
apguva tadās profesijas kā, piemēram, pavārs, grāmatvēža palīgs, biroja administrators, autoelektriķis un
citas. 2017. gadā pasākumā “Apmācība pie darba devēja” NVA plāno iesaistīt 224 bezdarbniekus.
Detalizētāka informācija par ESF projekta ” Atbalsts bezdarbnieku izglītībai ” pasākumu “Apmācība pie
darba devēja” izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem”
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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

