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EDIC Austrumlatgalē izglīto Latgales reģiona
publisko bibliotēku darbiniekus
komunikācijas un sadarbības jomās
Jaunumi Preiļu novadā
19. maijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā noritēja
EDIC Austrumlatgalē rīkotā Latgales reģiona
bibliotēku darbinieku konference “Komunikācija,
sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas
izaugsmes pamats”, kurā piedalījās bibliotekāri no
visa Latgales reģiona. Tās mērķis – iepazīstināt
bibliotēku darbiniekus ar jaunām darbības un
sadarbības formām.
Konferences ietvaros tika piedāvātas šādas lekcijas:
 Pozitīvas domāšanas stratēģija mūsdienīgā
saskarsmē – lektors Preiļu novada domes Izglītības
pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis;
 Digitālā komunikācija un tās efektivitāte – lektors
digitālās aģentūras “Ground floor digital” vadītājs
Māris Antons;
 Radoša kultūras mantojuma komunikācija un tā
atbildīga saglabāšana vietējā sabiedrībā – lektore
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Evija Maļkeviča;
Konferencē notika arī diskusija “Sadarbības
nozīme komandas veidošanas procesā”, kurā
piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Maruta Plivda, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
Sigita Trūpa, Riebiņu novada tūrisma organizatore
Iveta Šņepste, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas
vadītāja Inta Kušnere, Jauniešu biedrības "Preiļu
alternatīvās kultūras atbalsta centrs“ (PAKAC) valdes
priekšsēdētājs Justs Ribinickis. Diskusija noritēja saistoši
ar pozitīviem sadarbības piemēriem no Preiļu, Riebiņu
un Ludzas novada. Diskusijas dalībnieki no Preiļiem un
Riebiņiem savos piemēros analizēja vietējās
sadarbības rezultātus, savukārt Ludzas piemērs bija
vērsts uz veiksmīgu starptautisko sadarbību ar
kolēģiem Nīderlandē, Izraēlā, Lietuvā, Polijā, u.c.
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja Inta
Kušnere pastāstīja arī par Eiropas lasītāju kluba
(GRUNDTVIG) projekta aktivitātēm, kurā piedalījās
sadarbības partneri no Itālijas, Latvijas, Lietuvas,
Polijas, Lielbritānijas un Turcijas. Viens no šī projekta
uzdevumiem bija katrā no projekta partnervalstīm
nodibināt lasītāju klubu cittautiešu integrācijai
lokālajā kopienā.
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EDIC Austrumlatgalē izglīto Latgales reģiona
publisko bibliotēku darbiniekus
komunikācijas un sadarbības jomās
Jaunumi Preiļu novadā
Konferences noslēgumā notika komandas
sadarbības meistarklase “Veiksmīgas komandas
veidošanas priekšnoteikumi” četrām komandām, ko
lieliski novadīja “Sense of Team” komandas
veidošanas treneri.
Bibliotekāram – informācijas sniedzējam
šodien jābūt zinošam, komunikablam, izdomas
bagātam un pozitīvi noskaņotam, jo tikai tā
iespējams kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Pēc dalībnieku atsauksmēm konferences
novērtējuma anketās var spriest, ka konference ir
bijusi vajadzīga, vērtīga:
 Aktuāla tēma, daudzveidīgi jautājumi. Sākumā
dota pozitīva ievirze un līdz beigām saglabājies
pozitīvās saskarsmes gars. Viss ir izdevies!
 Lieliski noorganizēta konference, īpaši patika
“Sense of Team “ nodarbība. Jūs esat lielisks
piemērs sadarbībai starp iestādēm.
 Jaukas tēmas, kas veicina radošumu,
komunikāciju un komandas darbu
 Paldies par ieguldīto darbu konferences
organizēšanā par interesantajām, aktuālajām
tēmām
 Viss ļoti labi tehniski aprīkots, apskaņots,
apgaismots. Daudzveidīga un saturiski bagāta
programma. Sirsnīga un profesionāla uzņemšana.
Paldies!
 Paldies konferences organizatoriem par pozitīvo
domāšanu! Ļoti noderīga informācija. Prieks satikt
domubiedrus, kas dalās ar radošām idejām!
 Paldies par tēmām. Tās tiešām ļoti aktuālas. Paldies
par augsto organizēšanas līmeni. Preiļi ir tā vieta,
kur vienmēr gribās atgriezties!
Konferenci organizēja EDIC Austrumlatgalē
Preiļu koordinatori sadarbībā ar Preiļu Galveno
bibliotēku un Preiļu novada domi. Dalība konferencē
bija bez maksas.
Ilona Skorodihina
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece,
Projekta EDIC Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
E-pasts: ilona.skorodihina@gmail.com
Mob.tālr.: +371 65381230
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Preiļu Valsts Ģimnāzijas komanda uzvar `Euroscola` konkursā
un 8. decembrī apmeklēs EP Louis Weiss ēku Strasbūrā
Jaunumi Preiļu novadā

1990. gadā Eiropas Parlaments uzsāka `Euroscola` projektu, kura mērķis - dot iespēju
skolēniem līdzdarboties, iesaistīties un izteikt savu viedokli par lēmumiem ES līmenī. Katru
gadu šajā programmā iesaistās apmēram 10 000 skolēnu (vecumā no 16 līdz 18 gadiem) no
28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvija šajā projektā ir iesaistījusies kopš iestāšanās
Eiropas Savienībā - 2004. gada, konkursu organizē EP Informācijas birojs.
Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem uz Eiropas Parlamentu
Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm,
diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem.
Preiļu valsts Ģimnāzijas komandas uzvarēja 2011. un 2013. gada konkursos (pēc
konkursa nolikuma katra organizācija var pretendēt uz braucienu reizi divos gados) un
piedalījāmies debatēs EP.
Ar katru gadu kļūst arvien grūtāk uzvarēt šajā konkursā, jo pēdējos gados konkursā
piedalās ne tikai vidusskolu komandas, bet arī Jauniešu centri un Jauniešu nevalstiskās
organizācijas.
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Esam īpaši priecīgi un gandarīti, ka, neskatoties uz lielo konkurenci, esam uzvarējuši arī
šī gada konkursā, un 8. decembrī mums atkal būs iespēja apmeklēt EP Louise Weiss ēku
Strasbūrā, piedalīties debatēs, iepazīties ar citu ES dalībvalstu jauniešiem, piedalīties
balsošanā, rezolūciju pieņemšanā par dažādiem ES jautājumiem, pilnveidot savas
svešvalodu zināšanas un gūt nenovērtējamu pieredzi.
Paldies komandas dalībniecēm par ieguldīto darbu!
Jauku vasaru!
Anna Verza, angļu valodas skolotāja
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Aizvadīts pirmais „Erasmus +” projekts Kārsavas novadā
Jaunumi Kārsavas novadā
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Laika posmā no 12. līdz 19. maijam biedrība “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” īstenoja
“Erasmus +: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektu “Senie arodi mūsdienu gaismā”, kura ietvaros
Kārsavas novadā viesojās 32 jaunieši no Moldovas, Armēnijas, Lietuvas, Ukrainas, Gruzijas un Latvijas.
Astoņu dienu laikā tika paveikts neiespējamais, dalībnieki, ar grupu līderu palīdzību, ātri vien izveidoja
saliedētu komandu, kas vēlējās darboties un iegūt jaunas un nostiprināt jau esošās zināšanas par
uzņēmējdarbību un tās saistību ar katras valsts senajiem arodiem. Jaunieši ieguva gan teorētiskas, gan
praktiskas zināšanas uzņēmējdarbības jautājumos un veiksmīgi tos spēja sasaistīt ar seno arodu nākotni un
savu ideju īstenošanas iespējam.
Projekta laikā jaunieši senos arodus iepazina kā katras nācijas kultūras bagātību, kas diemžēl, bet
bieži vien tiek atstāta novārtā. Tomēr katrā valstī ir kāds pozitīvs piemērs par to, kā senās amatu prasmes tiek
nodotas no paaudzes paaudzē un kā tie pielāgotas mūsdienu vajadzībām. Tika atklāts, ka dalībvalstu
starpā ir daudz līdzību, gan seno amatu ziņā, gan tajā kādu lomu tie ieņem mūsdienās. Ar apmaiņas
dalībnieku starpniecību, senajiem amatiem tika identificēta jauna un neaizstājama vieta mūsdienu
pasaulē.
Projekta dalībniekiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales tradīcijas un vietējo amatnieku un
mājražotāju ikdienu divās izbraukuma dienās pa Kārsavas un Ludzas novadu. Pirmajā dienā jaunieši
apmeklēja Lielo Kārsavas tirgu, kur vērtēja mājamatnieku spējas piedāvāt savu produkciju pircējiem.
Malnavas “Dzīļu” maiznīcā apmaiņas dalībnieki ne tikai baudīja tradicionālos latgaliešu ēdienus, bet arī
varēja izzināt kā tiek veidota uzņēmējdarbība, balstoties uz maizes cepšanas un tirgus tradīcijām. “Latgolys
šmakovkys” dedzinātavas īpašnieks Jānis Krivtežs stāstīja jauniešiem par savas uzņēmējdarbības
pirmsākumiem un to, cik svarīgi ir radīt biznesu, kas ir balstīts uz senajiem arodiem un senču tradīcijām.
Savukārt Salnavas Muzikantu ciemā jauniešiem tika dota iespēja piedalīties meistarklasēs, kur viņi apguva
muzikālo instrumentu spēli, klūgu pīšanas amatu, kā arī izzināja tēju vākšanas noslēpumus.
Otrajā izbraukumu dienā Z/s “Kramiņi” jaunieši ne tikai iepazina bišu dzīves gaitu, bet arī varēja
iemācīties liet vaska sveces un darināt gleznas no vaska krītiņiem. Savukārt dienas otrajā pusē tika
apskatīta vecākā pilsēta Latvijā - Ludza un Ludzas amatnieku centrā jaunieši ieguva plašākas zināšanas
par latgaliešu kultūru, paražām un dzīves dziņu.
Jauniešu apmaiņas projekta realizācija sniedz ieguldījumu ne tikai jauniešu personīgajā attīstībā,
bet arī jūtamu ieguldījumu vietējās ekonomikas stiprināšanā, gan naktsmītņu un ēdināšanas sfērās, gan
atbalstot mājražotāju un amatnieku darbību.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Foto no projekta: Jauniešu apmaiņas projekts “Senie arodi mūsdienu gaismā”
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Inga Bernāne
Biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga”” priekšsēdētāja vietniece
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Ar LMT atbalstu Krāslavas novadā tiks
pilnveidotas sabiedriskās dzīves aktivitātes
Jaunumi Krāslavas novadā

3

Otrdien, 7.jūnijā, Krāslavas kultūras namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti četri “Latvijas Mobilā
Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT Latvijai” Krāslavas novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam
finansējumam, projekta ietvaros Krāslavā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba pirmsskolas bērniem, uzstādīti
visiem pieejami āra trenažieri, bet pirmo Izvaltas svētku svinēšanai izveidota brīvdabas estrāde. Balsojumā
vislielāko atbalstu guva iecere pilnveidot Varavīksnes vidusskolas stadionu jauno futbolistu ērtākai
sportošanai.
Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LMT viceprezidents Alfs Janevics un LMT
biznesa klientu centra “Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.
No 18 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju balsošanai visas tika izvirzītas otrajai
kārtai. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika saņemtas 5443 balsis.
“Paldies visiem projektu iniciatoriem par ieguldīto darbu! Visas projektu idejas ir skaistas, un jācer,
ka tās šajā konkursā vai citā veidā, nākotnē tiks īstenotas. Konkursa pievienotā vērtība nenoliedzami ir arī
projekta atbalstītāju komandas darbs un pašvaldības iestāžu, biedrību un iedzīvotāju grupu saliedēšanās,
gluži sportiskā azartā, vienotam mērķim,” piebilst konkursa koordinatore Krāslavas novadā, Krāslavas
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.
Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Krāslavas novada pašvaldības žūrija. Lai noteiktu
uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Krāslavas novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot
varēja Krāslavas novada pašvaldībā, kā arī interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt
LMT klienti varēja balsot arī īsziņas veidā.
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Ar LMT atbalstu Krāslavas novadā tiks
pilnveidotas sabiedriskās dzīves aktivitātes
Jaunumi Krāslavas novadā

3
Krāslavas novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:
1.

Mēs par pievilcīgu futbolu!

Biedrība “Futbola klubs “Krāslava”” pilnveidos Varavīksnes vidusskolas stadionu. Ierīkojot
aizsargtīklu aiz futbola vārtiem, netiks tērēts laks, skrienot pēc bumbas, un spēles norisinātos spraigāk.
Padomāts arī, lai spēles rezultātu elektroniskā veidā būtu iespēja uzreiz redzēt uz tablo.
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR

2.

Sajūti, sadzirdi, saskati, satausti...

„Pīlādzītis” brīvajā telpā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba, kurā ar krāsu, taustes, skaņu un
aromterapiju palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja attīstīt sensorās sajūtas, domāšanu un
runu. Bērniem ar īpašām vajadzībām būs iespēja relaksēties.
Projekta iesniedzējs: Jeļena Vorošilova, biedrība „Pīlādzītis klubs”
Piešķirtais finansējums: 1987 EUR
3.

Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Krāslavā

230

Projekta ietvaros tiks iegādāti 3 dažādi āra trenažieri: krūšu trenažieris, svārsts – tvisters un trenažieris
„Slēpotājs”. Āra trenažieri tiks uzstādīti Pils ielā 5, Krāslavā, un tos varēs izmantot ikviens sev ērtā laikā.
Veidojam saturīga brīvā laika pavadīšanas vidi kopā!
Projekta iesniedzējs: Diāna Vanaga, biedrība “Sportists”
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR
4.

Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki

Projektā tiks izveidota estrāde brīvdabas zonā Izvaltas ciemata centrā, ierīkojot kvalitatīvu, svētku
svinēšanai un tradīciju kopšanai piemērotu infrastruktūru ainaviskā vidē. Pirmie Izvaltas svētki būs arī
jaunizveidotā objekta atklāšanas svētki.
Projekta iesniedzējs: Inga Leikuma, biedrība “Attīstībai”
Piešķirtais finansējums: 1917 EUR
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Rēzeknes novada foajē atklāta fotoizstāde
“Latgales ainavas”
Jaunumi Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldības ēkas foajē
(Atbrīvošanas aleja 95A) visu jūniju apskatāma
fotoizstāde “Latgales ainavas”, ko piedāvā Daugavpils
fotostudija ”Ezerzeme -F”. Izstādē izvietoti gan brīnišķīgi
Latgales dabas skati, gan netradicionāli un pārsteidzoši
fotomirkļi, kurus tvērusi fotogrāfa kamera.
Izstādē ar saviem darbiem piedalās fotogrāfi Ivars Skudra, Linards Onzuls, Olga Petrova,
Genādijs Lins, Jurijs Berdņikovs, Anatolijs Kivrins, Viktors Savčenko, Jurijs Dunaiskis. Fotostudija
„Ezerzeme – F” apvieno cilvēkus, kas nav vienaldzīgi pret fotogrāfiju: gan profesionālus fotogrāfus,
gan amatierus. Fotostudijas vadītājs ir Linards Onzuls. Radošais kolektīvs aktīvi piedalās konkursos,
tematiskajās un personālizstādēs. Darbu izstādes ir bijušas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Kā pastāstīja izstādes iniciators, Rēzeknes fotokluba “ARTērija” vadītājs Eduards Medvedevs,
Rēzeknes fotoklubs jau vairākus gadus sadarbojas un draudzējas ar Daugavpils fotoklubu
“Ezerzeme-F”, rīkojot kopīgas izstādes gan Daugavpilī, gan Rēzeknē, kā arī rīko ceļojošas
kopizstādes. “Uzskatu, ka tāda sadarbība un foto izstādes ir ļoti vajadzīgas un nepieciešamas
jauniem fotogrāfiem, kā arī iedzīvotājiem, lai parādītu un attīstītu fotomākslu, paskatītos ar radošo
fotogrāfu acīm uz mūsu skaisto dzimteni un visu to kas mums ir apkārt.”
Fotoizstādes Rēzeknes novada foajē ir kļuvušas par labu tradīciju — sagaidot Rēzeknes
novada dienu, jūlijā būs apskatāma fotoizstāde “Novada ļaudis”, kas veidota no 2015. gada maijā
notikušā J. Gleizdam veltītā fotoplenēra darbiem.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no

2014. gada 5. decembra.
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Piedalies seno pavārgrāmatu izstādes tapšanā un citās
Tūrisma informācijas centra aktivitātēs
Jaunumi Preiļu un Riebiņu novadā
Preiļu un Riebiņu novada TIC īstenota projekta “Maizīt’-mana bagātība” ietvaros rīko akciju, kuras laikā
vēlas savākt senākās Preiļu un Riebiņu novadu iedzīvotāju pavārgrāmatas, lai tās izstādītu apskatīšanai citiem
interesentiem. Līdz 30. jūnijam ikvienam ir iespēja nodot pavārgrāmatu drošās rokās Preiļu Galvenajā
bibliotēkā vai Riebiņu Centrālajā bibliotēkā, ar norādi – pavārgrāmatu izstādei. Darbinieki noteikti piefiksēs
īpašnieka kontaktus, lai pēc izstādēm atdotu vērtīgās grāmatas atpakaļ!
Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi
No 4. jūlija Preiļu GB un no 1. augusta Riebiņu CB būs apskatāma kopīgi veidotā seno pavārgrāmatu
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.
izstāde. Ikviens interesents varēs nobalsot par viņaprāt vērtīgāko, skaistāko utt… grāmatu, un pēc izstādes TIC
apkopos rezultātus. Visvairāk balsu ieguvušās pavārgrāmatas īpašniekam – pārsteiguma balviņa no TIC!
Projekta ietvaros jau klausījāmies īstās latgaļu saimnieces Vijas Kudiņas (Aglonas maizes muzejs) lekciju
par tradicionālo Latgales virtuvi, bet 17. jūnijā aicinām piedalīties svētku ielīgošanā z/s Juri, Rušonas pag.,
Riebiņu nov., kur baudīsim latgalisku gaisotni, ēdīsim īstu Līgo sieru, dziedāsim un rotaļās iesim kopā ar folkloras
kopām “Rūtoj” (Preiļi) un “Jumalēni” (Riebiņi), būs konkursi un jautrība. Ieeja bez maksas, bet ar Jāņu zālēm
rokās, matos, pie apģērba...
Preiļu un Riebiņu novada TIC aicina visus būt aktīviem un līdzdarboties projekta aktivitātēs!
Projekta kopējais budžets ir EUR 780, no kuriem EUR 700 ir piešķirti no Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” un EUR 80 ir Preiļu novada
domes finansējums.
Iveta Šņepste,
Projekta vadītāja,
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve
Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas
valsts meži finansiālu atbalstu.
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pieteikšano
s Zemkopības
ministrijas
VācuIzsludina
tūristi Minhenē
saņēma
informāciju
konkursam
2016”
par tūrisma
iespējām“Sējējs
Latgalēi
Jaunumi LATVIJĀ
Jaunumi LATVIJĀ
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos
pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2016”. Izvirzīt pretendentus konkursam
aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas.
Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu
Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi
lauksaimniecībā.
Eiropaskonkursā
Struktūrfondu
integrācijas
realizēšanā.
Dalībnieki
“Sējējs un
2016”
tiks vērtēti projektu
nominācijās
– “Gada lauku saimniecība”, kurā vērtēs
augkopības, piena un gaļas ražošanas saimniecības, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”, “Ģimene
lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, kā arī “Lauksaimniecības kooperatīvs”. Pieteikumi dalībai šajās
konkursa grupās jāiesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2016. gada 1. jūnijam.
Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zinātne
lauku attīstībai”. Konkursa grupā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” pieteikumus jāiesniedz biedrībā
„Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28-2, LV-1014 līdz 2016. gada 8. jūnijam, savukārt grupā “Zinātne
lauku attīstībai” – Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, Akadēmijas
laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2016. gada 30. jūnijam.
Jau desmito gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai
balvai var izvirzīt ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās
organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses
un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā jāiesniedz rakstisks
pieteikums (brīvā formā) līdz 2016. gada 1. augustam.
Katrā konkursa grupā noteiks vienu laureātu, kurš saņems Gada balvu „Sējējs” (bronzas statuja),
diplomu un naudas balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Konkursa dalībniekus godinās konkursa
noslēguma pasākumā 2016. gada rudenī.
Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu
saistīto informāciju var tīmekļa vietnē www.sejejs.lv.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv
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JŪS jautājat MĒS atbildam

KONTAKTI

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

INTA RIMŠĀNE
MADARA ĻAKSA

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

ILONA CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

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

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

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

