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20.AUGUSTĀ Plkst. 13.00 Preiļu parka estrādē
Muzikāli teatrāla dziesmu, dzejas un dejas izrāde ģimenēm ar bērniem
„Svētki Brīnumskapī”

20.AUGUSTĀ Plkst.21.00 Preiļu parka estrādē
Dziedātāja INTARA BUSUĻA un ABONEMENTA ORĶESTRA
koncerts
19.AUGUSTĀ Plkst. 18.00 - 21.00 Preiļu parka estrādē
Latvijas spēkavīru čempionāta posms

20.AUGUSTĀ
Plkst.19.00 Preiļu parka estrādē
Mūzikas grupas «Dricānu Dominante»
koncerts
20.AUGUSTĀ
Plkst.12.00 - 13.30
Brīvdabas skatuve,
Raiņa bulvāris 19
Postfolkloras grupas
RIKŠI koncerts

http://www.draugiem.lv/
edic.austrumlatgale/

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

ED_Austrumlatgalē
@ED_Austrum_LTG

http://www.facebook.com/
EDAustrumlatgale

19. - 21. augustā Preiļu novada svētki un
2. Starptautiskais autorleļļu festivāls
Jaunumi Preiļu novadā
No 19. augusta līdz 21. augustam Preiļi aicina svinēt novada svētkus, gūt pozitīvas emocijas un trīs
dienu garumā baudīt krāšņas vasaras izjūtas pasākumos dažādām gaumēm.
Svētku ietvaros norisināsies 2. starptautiskais Leļļu festivāls „Leļļu vasara Preiļos”. Uzaicinājumam
piedalīties festivālā šogad atsaukušies 32 mākslinieki no 10 valstīm. Starp viņiem starptautiski atzīti autorleļļu
autori no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas, Vācijas, Izraēlas, Nīderlandes, Itālijas un Ukrainas.
Festivāla ietvaros triju dienu garumā Preiļu kultūras namā notiks autorleļļu izstāde, Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas telpās darbosies meistarklases bērniem, bet festivāla noslēguma dienā izlozē noteiksim tos
apmeklētājus, kuri būs iegādājušies laimīgās izlozes biļetes un iegūs leļļu meistaru darbus.
19. augustā pasākuma programma sāksies ar Grāmatu svētkiem, darbosies Valsts robežsardzes
koledžas informatīvā telts, literāro lasījumu brīvais mikrofons. Dienas otrajā pusē būs skatāmi Ielu deju
paraugdemonstrējumi, norisināsies radošās darbnīcas bērniem, Preiļu parka estrādē notiks kārtējais Latvijas
spēkavīru čempionāta posms, bet vakarā - Jauniešu vakars disko ritmos ar mūzikas grupām MAKREE,
DVĪNES, BANDMASTER, OLAS.
Sestdien, 20. augustā, Raiņa bulvārī pirkt un pārdot gribētājus gaidām TIRGUS IELĀ. Visas dienas laikā
būs koncerti dažādām paaudzēm – uzstāsies Preiļu novada tautas mākslas kolektīvi, postfolkloras grupas
“Rikši”, ģimenes ar bērniem priecēs muzikāli teatrāla izrāde “Svētki Brīnumskapī”, pārējiem - mūzikas grupas
„Dricānu Dominante” koncerts.
Būs arī dažādas aktivitātes un informatīvi pasākumi - NVA Preiļu filiāles un Preiļu Galvenās bibliotēkas
konsultatīvās teltis, Latgales tradicionālo ēdienu meistarklases un degustācija. Sestdien agri no rīta uz
sacensībām pulcēsies makšķernieki, vēlāk pilsētas pludmalē norisināsies pludmales volejbola un futbola
turnīri, Labdarības bumbu rallijs. Ikvienu aicinām piedalīties krāšņā Svētku gājienā, lai pēc tam Preiļu parka
estrādē piedalītos konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” uzvarētāju apbalvošanā, gūtu
emocionālu baudījumu INTARA BUSUĻA un Abonementu orķestra koncertā un kopā ar mūzikas grupu
„Galaktika” dejotu Zaļumballē.
Svētdien, svētku trešajā dienā, no paša rīta notiks svinīgs dievkalpojums Preiļu Vecticībnieku baznīcā,
vēlāk – svētku dievkalpojums un Preiļu novada Skolotāju kora “Latgale” koncerts Preiļu Romas katoļu
draudzes baznīcā.
Saplānojiet savu nedēļas nogali no 19. augusta līdz 21. augustam Preiļos, jo te virmos svētku
noskaņas, jautrība, pozitīvas emocijas un daudz jauna !
Sekojiet svētku reklāmai, un uz tikšanos Preiļu novada svētkos !
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

2

3

Preiļos godina Holokausta upuru piemiņu
Jaunumi Preiļu novadā

7. augustā Holokausta memoriālā Preiļos notika pasākums veltīts holokausta upuru
piemiņai. Svinīgajā atmiņu brīdī piedalījās memoriāla izveides finansētājs, novadnieks, Preiļu
novada Goda pilsonis Dāvids Zilbermanis ar kundzi Bellu Zilbermani (ASV), biedrības “Preiļu
ebreju kapsēta” pārstāvji – novadnieks Samuels Latvinskis (Izraēla) un arhitekts, memoriāla
autors Sergejs Rižs, Maksa Goldina biedrības “Ebreju kultūras mantojums” valdes priekšsēdētājs
Vlads Šuļmans (Rīga), novadnieks, muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis, muzeja “Ebreji
Latgalē” vadītājs Josifs Ročko, tuvāki un tālāki ciemiņi un vietējie Preiļu iedzīvotāji.
Piemiņas pasākumu atklāja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla
Bekeša. Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Erts, Dāvids
Zilbermanis, Iļja Ļenskis un Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste. Nogalināto ebreju
piemiņai Vlads Šuļmans veltīja aizlūgumu, pie pieminekļa tika nolikti ziedi.
Ikviens no runātājiem uzsvēra to, ka šādiem pasākumiem jānotiek, jādara viss
iespējamais, lai vēstures atmiņa būtu dzīva un pasaulē valdītu miers. Juris Erts pašvaldības vārdā
pateicās Dāvidam Zilbermanim un viņa dzīvesbiedrei Bellai Zilbermanei, Samuelam Latvinskim,
Sergejam Rižam, Iļjam Ļenskim, Josifam Ročko, Vladam Šuļmanam.
Paldies tika teikts pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pilsētas
iedzīvotājiem, ikvienam cilvēkam, kurš dod ieguldījumu ebreju kultūras mantojuma
saglabāšanā Preiļos.
Pasākuma turpinājumā Preiļu novada kultūras nama mazajā zālē Preiļu iedzīvotāji varēja
baudīt jauku koncertu. Vlada Šuļmana (Zeev Shulman) izpildījumā skanēja ebreju tautas
dziesmas, “Rīgas geto dziesmas”, populāras Latgalē dzimušā komponista Oskara Stroka
dziesmas un krievu romances. Pavadījumu atskaņoja pianists Jurijs Kaspers.
Pasākuma noslēgumā Juris Erts un Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore
Tekla Bekeša kā pašvaldības uzmanības apliecinājumu Dāvidam Zilbermanim uzdāvināja
vietējo amatnieku Latgales tradicionālajās krāsās austu tauriņu.
Šogad pasākumā piedalījās pārsteidzoši daudz ebreju ciemiņu. Vistālākie viesi Preiļos bija
ieradušies no ASV Floridas štata - Raudiņu dzimtas pārstāvji, kuri mūsu pilsētu apmeklēja pirmo
reizi. Viesi paspēja apskatīt arī Preiļu pili un pozitīvi novērtēja kultūrvēsturiskā objekta renovācijas
darbus, atzīstot, ka nelielā pilsētiņa ir atklājums ar savu sakoptību un attīstību.
Dāvids Zilbermanis pateicās Preiļu Vēstures un mākslas muzejam, Teklai Bekešai par
pasākuma organizēšanu, paldies tika teikts pašvaldībai un SIA “Preiļu saimnieks” par memoriāla
un ebreju kapsētas teritorijas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
Maija Paegle,
Preiļu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Atklāta Ludzas Lielās sinagogas ēka
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Jaunumi Ludzas novadā
11. augustā, notika Ludzas Lielās sinagogas
vēsturiskās ēkas atklāšana pēc vērienīgās restaurācijas. Tas
bija nozīmīgs pasākums, uz kuru ieradās arī vairāku valstu
vēstniecību vadītāji un pārstāvji, LR Finanšu ministrijas un
Kultūras ministrijas pārstāvji, kā arī daudzu biedrību, iestāžu
un uzņēmumu pārstāvji.
Lielu interesi par Ludzas Lielās sinagogas atklāšanu
izrādīja Latvijas ebreju kopiena – uz svinīgo pasākumu
ieradās gan Ludzas ebreju biedrības pārstāvji, gan
daugavpiliešu delegācija, ko vadīja muzeja “Ebreji
Daugavpilī un Latgalē” direktors Iosifs Ročko, gan arī
ciemiņi no tālās Izraēlas.
Lielā interese ir saprotama, jo Ludzas Lielā sinagoga
ir vecākā koka sinagoga Latvijā un Baltijas valstīs un
uzskatāma par unikālu ziemeļaustrumu Eiropas ebreju
kultūras pieminekli, tādi citur Eiropā zaudēti 20. gadsimta
laikā.

Sinagoga Ludzā ir atjaunota iespējami autentiskā
veidolā, īpašu uzmanību pievēršot koka detaļu
saglabāšanai un restaurācijai. Ludzas Lielās sinagogas
restaurācija tika veikta projekta “Ludzas Lielās
sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma
atdzimšana” ietvaros, izmantojot EUR 201 875
piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar
EEZ finanšu instrumenta starpniecību.
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Restaurācijas darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 414
836,52 (t.sk. būvdarbu 1.kārtas un 2.kārtas izmaksas,
tehniskās dokumentācijas izstrādes, būvuzraudzības
un autoruzraudzības izmaksas).
Informāciju sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attieību speciāliste
Svetlanas Rimšas foto

2500

5

Parakstīts līgums par kultūras mantojuma
saglabāšanu un tūrisma attīstību
Jaunumi Ludzas novadā

3

Ceturtdien, 11. augustā, Ludzā tika parakstīts trīspusējs sadarbības līgums starp
Ludzas Novadpētniecības muzeju, Hordalandas Muzeju centru (Norvēģija) un
biedrību “Ludzas amatnieks”.
Sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas partneriem aizsākās 2014. gada
septembrī mūsu pašvaldības īstenotā projekta “Ludzas Lielās sinagogas restaurācija
un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” ietvaros. Projekta laikā tika veikta Ludzas
Lielās sinagogas restaurācija, īstenotas norvēģu ekspertu vizītes un rīkotas darbnīcas
amatniekiem, izveidotas ekspozīcijas par Ludzas ebreju vēsturi.
Parakstot līgumu, sadarbības partneri apliecināja vēlmi arī turpmāk sadarboties
kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā, piedalīties kopīgu projektu
izstrādē un realizācijā, īstenot pētniecības un sabiedrības izglītošanas aktivitātes, kā
arī sadarboties kopīgu tūrisma produktu attīstīšanā.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību vadītāja
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Jūlijas Supovas foto
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JAUNI PLAKĀTI ATBRĪVOŠANAS ALEJAS
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETĀS
Jaunumi Rēzeknes novadā

3

Acīgie rēzeknieši noteikti būs ievērojuši, ka Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietās
pavisam nesen parādījušies jauni informatīvie plakāti, kuros trīs valodās sniegta informācija par katru
pieturvietu, tās tuvumā esošo kultūrvēsturisko objektu vai kādu vēsturisku notikumu.
Pilsētas vēsture ir daļa no katra Rēzeknes iedzīvotāja dzīves, daļa no sabiedrības kultūras, tāpēc
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vēsturnieki vērsās pilsētas domē ar jauna projekta iniciatīvu. Pilsētas domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs to atbalstīja, piekrītot, ka Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta
pieturvietu apkaimē paveras plašas pētījumu iespējas, kurās var izsekot pilsētas vēstures un kultūras
mijiedarbei, ko atspoguļo šo vietu apkaimē bijušie vai esošie vēsturiskie objekti. Daļa no šiem objektiem
iemieso noteiktas vērtības tagadējo pilsētnieku paaudžu atmiņās, bet, mainoties paaudzēm, informācija par
citiem savulaik nozīmīgiem objektiem un notikumiem vairs netiek saglabāta. Atbrīvošanas alejas sabiedriskā
transporta pieturvietās ikdienā rosās gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi, tāpēc, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas
domi, tika nolemts piedāvāt vēsturiski izglītojošu un mūsdienīgi noformētu informāciju tieši šajās vietās.
Vēl 2013. gada 20. septembrī Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu par darba
grupas izveidi, kurai bija jāizstrādā koncepcija kultūrvēstures
un kultūrtūrisma objektu atpazīstamībai. Darba grupu
sākotnēji vadīja „Tūrisma attīstības centra” toreizējais vadītājs
Mareks Grišins un pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras
un tūrisma centrs” toreizējā direktores vietniece Maija Brēķe,
Būvvaldes galvenā arhitekte Lolita Čudare, pilsētas domes
Ārējo sakaru speciāliste Marina Sokolova, Latgales
Kultūrvēstures muzeja direktore Anastasija Strauta un RA
lektore Valda Čakša. Darba grupa vienojās, ka katrā no 14
Atbrīvošanas alejas pieturvietām jāizvieto informatīvie stendi,
kuros ļoti īsos tekstos (aptuveni 300 zīmju) latviešu, krievu un
angļu valodā jāietver informācija un fotogrāfijas par
nozīmīgākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem vai
notikumiem šo vietu apkaimē.
Turpmākais darbs bija saistīts ar konkrētu pieturvietu apkaimes nozīmīgāko objektu un fotogrāfiju
atlasi Latgales Kultūrvēstures muzeja (LKM) arhīvos, kā arī ar informācijas izstrādi. Šajā etapā ļoti lielu darbu
veica LKM galvenā krājuma glabātāja Renāte Vancāne, kura atlasīja lielāko daļu stendos redzamo
fotogrāfiju, kā arī tika izveidoti pirmie stendos lasāmie teksti, un arī dažu pirmo stendu maketi. Pēcāk uz
nenoteiktu laiku darbi tika pārtraukti un tikai 2016. gadā, kad RTA izsludināja zinātniskās pētniecības grantu
konkursu, akadēmijas vēsturnieki pieteica šo projektu un ieguva daļu no akadēmijas Zinātnes padomes
līdzekļiem tā turpmākajai realizēšanai. Par sadarbības partneri kļuva Rēzeknes pilsētas dome, kas projekta
realizēšanai deva galveno artavu – 1500 eiro.
Dažu pieturvietu stendu saturu radīja projekta sadarbības partneres no pilsētas bibliotēkas un
muzeja – Anastasija Strauta un Ruta Suseja, tomēr lielāko daļu no stendiem saturiski, bet noformējuma ziņā
pilnīgi visus stendus radīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji. Tulkojumu angļu valodā nodrošināja
Rēzeknes „Tūrisma attīstības centrs”, tulkojumu krievu valodā – Rēzeknes Centrālā bibliotēka. Par tekstu
saturu un ilustratīvā materiāla izvēli atbild autori, kuru vārdi ir redzami katrā no stendiem. Projekta īstenošanā
no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bija iesaistīti gan akadēmijas studiju programmas „Lietišķā vēsture”
docētāji un studējošie, gan arī studiju programmas „Interjera dizains” docētāji un studenti. Plakāti ir nodrukāti
RTA izdevniecībā.
Informāciju pašvaldības laikrakstam “Rēzeknes Vēstnesis” sagatavoja Valda Čakša, RTA studiju
programmas „Lietišķā vēsture” direktore, lektore
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Atbalstam valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai
būs pieejami 82,6 miljoni EUR
Jaunumi Latvijā

Ministru kabineta 9. augusta sēdē atbalstīta Ekonomikas ministrijas izstrādātā Eiropas Savienības
fondu atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai valsts īpašumā un
lietošanā esošajās ēkās. Programmas pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums būs 82 619 415
EUR.
Atbalsta programma ļaus īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus valsts ēkās ar
nozīmīgu ES fondu finansējuma atbalstu, līdzfinansējot 85 % no kopējām projekta izmaksām.
“Programmas ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus varēs veikt aptuveni 290 valsts
ēkās, kas ļaus tajās samazināt siltumenerģijas patēriņu par 30% un līdz ar to valstij ik gadu ietaupīt vismaz 3,3
miljonus eiro. Vienlaikus šī programma stimulēs arī būvniecības nozares attīstību,” norāda Ministru prezidenta
biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
Pirmās atlases kārtas kopējais finansējums tiks sadalīts ministrijām ierobežotas projektu iesniegumu
atlases veidā proporcionāli to lietošanā esošo valsts ēku apkurināmo telpu platībai un VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” projekta iesnieguma iesniegšanai un projekta īstenošanai ēkā Brīvības bulvārī 36
(Ministru kabineta ēka). Atbalsta sniegšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Lai piedalītos atlases kārtā, ēkai jābūt iekļautai Ekonomikas ministrijas veidotajā valsts ēku sarakstā
vai jābūt pieņemtam Ministru kabineta rīkojumam par ēkas izmantošanu valsts iestādes, valsts augstskolas
vai tās pārraudzībā esošā zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas, vai valsts zinātniskā institūta –
atvasinātas publiskas personas funkciju īstenošanai vai atrašanās vietas maiņu.
Atlases kārtas ietvaros tiks atbalstīta būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās,
inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas
ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana, ēkas restaurācijas darbi un iekšējās apdares
darbi, tehniskās dokumentācijas sagatavošana un projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.
Arhitektūras pieminekļiem atlases kārtas ietvaros finansējums nav pieejams. Tomēr
energoefektivitātes paaugstināšanu var veikt ēkās, kuras atrodas pieminekļu teritorijās, ja tajās ieguldīt ir
racionāli un tās izpilda projektu iesniegumu atlases vērtēšanas kritēriju minimālās prasības.
Atbalsta programmas pirmās kārtas atlase tiks izsludināta pēc projektu iesniegšanai nepieciešamo
procedūru saskaņošanas ar CFLA – provizoriski 2016. gada septembrī.
Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, tai skaitā sagatavoto sarakstu ar valsts ēkām, kurās tiks īstenoti
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
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CFLA: Inovācijas veicinošu apmācību
organizēšanai pieejams ERAF finansējums
Jaunumi Latvijā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu
atlasi par atbalstu apmācībām, kas veicinās inovācijas komercdarbībā. Latvijas investīciju un
attīstības aģentūrai (LIAA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (LTRK) un Latvijas
Informācijas
un komunikācijas
asociācijai
(LIKTA)
no Eiropas
attīstības
Daugavpils
Univesitātetehnoloģijas
ir lielākā izglītības
institūcija
Latgalē
ar lielu Reģionālās
pieredzi
fonda (ERAF)
apmācību
organizēšanai
komersantiem
ir paredzēti vairāk nekā 6,9 miljoni eiro.
Eiropas
Struktūrfondu
un integrācijas
projektu realizēšanā.
Ekonomikas ministrijas izstrādātajā inovāciju atbalsta programmā ar ERAF līdzfinansējumu
paredzēts īstenot komersantu apmācības, kas nepieciešamas produktu, procesu,
mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai.
Plānots, ka LIKTA, LTRK un LIAA kā projektu īstenotāji un ERAF finansējuma saņēmēji
nodrošinās atbalsta sniegšanu gala labuma guvējiem – komersantiem un
pašnodarbinātajām personām, nodrošinot apmācības.
LIKTA nodrošinās apmācības IKT apmācību jomā, LTRK nodrošinās netehnoloģiskās
apmācības (piemēram, tādās jomās kā mazā un vidējā biznesa vadība, iestāžu un
organizāciju ārējie sakari u.c.), savukārt LIAA sekmēs investīciju piesaisti, sniedzot atbalstu
ārvalstu investoriem kvalificēta darba spēka nodrošināšanā.
Pasākuma ietvaros pieejamais finansējums no ERAF ir 6 908 242 eiro. LIKTA un LTRK
projektu īstenošanai paredzēti 2 miljoni eiro katram, savukārt LIAA – 2,9 miljoni eiro.
ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības
programmas 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"
1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai
sekmētu investoru piesaisti".
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā:
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Luste
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv
www.cfla.gov.lv
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EM: tūristi
Ar valsts
atbalsta
programmu
valdība veicina
Vācu
Minhenē
saņēma
informāciju
investīcijas
jaunos,
straujiLatgalēi
augošos uzņēmumos
par tūrisma
iespējām
Jaunumi Latvijā
Jaunumi LATVIJĀ
Veicinot finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošinot komercbanku
finansējumam alternatīvus finanšu risinājumus, šā gada 2. augustā Ministru kabinets apstiprināja
Ekonomikas ministrija izstrādāto valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros saimnieciskās darbības veicējiem
- komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - būs pieejamas riska
Daugavpils
Univesitāte
ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi
kapitāla investīcijas
to izveidei
un attīstībai.
Eiropas
Struktūrfondu
un
integrācijas
projektu
realizēšanā.
Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas
ministrs
Arvils Ašeradens
uzsver: “Lai veicinātu jaunu un strauji
augošu uzņēmumu attīstību, kas rada augstas pievienotās vērtības darbavietas, valstij ir būtiski nodrošināt
finansējuma pieejamību. Īpaši svarīgi tas ir tiem uzņēmumiem, kuri augstāku darījumu risku, nepietiekama
nodrošinājuma, pašu kapitāla vai uzņēmuma darbības rādītāju dēļ to nevar saņemt no komercbankām un
privātajiem investoriem. Ar jaunās atbalsta programmas palīdzību finanšu tirgū tiks ieviesti jauni riska
kapitāla fondi, sniedzot papildu risinājumus uzņēmējdarbības izveides un attīstības finansēšanai”.
Finansējuma pieejamības nodrošināšanai akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”
publiskās iepirkumu procedūras ietvaros izvēlēsies vairākus finanšu starpniekus (fondu pārvaldniekus), kuri
sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros veiks finansiālus ieguldījumus pašu kapitāla un
kvazikapitāla ieguldījumu veidā komersantos un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās
sabiedrībās.
Sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem ir novirzīts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums 60 miljoni eiro, no kura 30 miljoni eiro ir paredzēti sēklas un sākuma kapitāla
fondiem un 30 miljoni eiro – izaugsmes kapitāla fondiem. Papildus publiskajiem resursiem tiks piesaistīts arī
privāto ieguldītāju līdzfinansējums 10 - 60% apmērā katras investīcijas līmenī, ko noteiks saimnieciskās
darbības veicēja darbības ilgums tirgū, kā arī pirmās komerciālās pārdošanas norises laiks.
Agrīnākās stadijas investīcijas, proti, sēklas kapitāla investīcijas, apmērs ir līdz 250 000 eiro, savukārt
sākuma un izaugsmes kapitāla ieguldījums ir paredzēts līdz pat 15 % no attiecīgā fonda parakstītā kapitāla
apmēra vai atsevišķos gadījumos pat vairāk.
Lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju un fondu dzīvotspēju, jaunie valsts
atbalsta programmas nosacījumi paredz, ka investīcijas ierobežotā apmērā (t.i., līdz 25 % no kopējā katra
sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondā pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma)
varēs tikt veiktas arī tādos saimnieciskās darbības veicējos, kuru primārā saimnieciskās darbības veikšanas
vieta ir ārpus Latvijas, bet Eiropas Savienībā.
Finanšu starpnieku atlasi akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” paredz izsludināt 2016.
gada novembrī. Ņemot vērā, ka finanšu starpnieku atlase noritēs publiskās iepirkumu procedūras ietvaros,
kā arī nepieciešamību finanšu starpniekiem nodrošināt privāto ieguldītāju līdzfinansējuma piesaisti pēc
atlases beigām, tiek prognozēts, ka sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondi investīciju periodu uzsāks un
finansējums saimnieciskās darbības veicējiem būs pieejams 2017. gada beigās.
Detalizēti ar jaunajiem sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla fondu valsts atbalsta nosacījumiem
var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
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Iespēja
piedalīties
„Eiropas
Reģionu un
Vācu tūristi
Minhenē
saņēma
informāciju
pilsētu
nedēļas”
pasākumos
par tūrisma
iespējām
Latgalēi
Jaunumi Eiropā

10. – 13. oktobrī Briselē notiks „Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas” („Atvērtās dienas”)
semināri, kuru moto šogad ir „Reģioni un pilsētas ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”.
Interesentiem
būs iespēja
izvēlēties
sev
interesantākos
130 semināru
klāsta, kas veltīti
Daugavpils
Univesitāte
ir lielākā
izglītības
institūcijano
Latgalē
ar lielu pieredzi
trim galvenajām
tēmām – „Ilglaicīga
un ilgtspējīga
ekonomiskā izaugsme”, „Iekļaujoša
Eiropas Struktūrfondu
un integrācijas
projektu realizēšanā.
ekonomiskā izaugsme” un „Padarot Eiropas strukturālos un investīciju fondus vienkāršākus”.
Semināru rīkošanā iesaistījušās 22 vietējo un reģionālo pašvaldību partnerības, 13
Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāti, Eiropas Reģionu komiteja, kā arī virkne asociāciju un
institūciju.
Reģistrēšanās dalībai semināros – līdz 26. septembrim „Eiropas Reģionu un pilsētu
nedēļas” tīmekļa vietnē.
„Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” (iepriekš zināma kā „Atvērtās dienas”) ir
gadskārtējs četru dienu pasākums, kas kopš 2003. gada notiek Briselē un kura laikā vietējo
un reģionālo pašvaldību pārstāvji, kā arī eksperti un akadēmiskās aprindas var apmainīties
ar labu praksi un zinātību pašvaldību attīstības jomā. Tas ir arī atzīts forums, kurā notiek
politiska līmeņa saziņa par ES kohēzijas politikas attīstību un paveras iespēja vērst lēmumu
pieņēmēju uzmanību uz vietējo un reģionālo pašvaldību nozīmi ES politikas veidošanā.
„Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa” ir lielākais šāda veida publiskais Eiropas mēroga
pasākums.
Agita Kaupuža
Amats: LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
Tālrunis: +3222040670
E-pasts: agita.kaupuza@lps.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
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