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Eiropas Komisija un Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības
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VID “E-busiņā” Rēzeknes novada iedzīvotājiem
palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju
Jaunumi Rēzeknes novadā
2016. gada 09.,10. un 11.martā VID “e-busiņā” Rēzeknes novada iedzīvotājiem palīdzēs apgūt VID epakalpojumus un iesniegt Gada ienākumu deklarāciju.
Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sākot no šī
gada marta tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta “e-busiņš”. Aicinām Rēzeknes
novada nodokļu maksātājus apmeklēt VID “e-busiņu” šī gada 9.; 10. un 11.martā, kur VID speciālisti palīdzēs
apgūt VID e-pakalpojumus iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, sekojošos pagastos:
09.03.2016.:
Gaigalavas pagastā, pagasta pārvaldes telpās no plkst.9:00 līdz 11:00;
Nautrēnu pagastā, Rogovkas ciemā, pagasta pārvaldes telpās no plkst.12:00 līdz 14:00;
Bērzgales pagastā, pagasta pārvaldes telpās no plkst.15:00 līdz 16:30.
10.03.2016.:
Maltas pagastā, Bērnu un jauniešu centra telpās no plkst.9:00 līdz 11:00;
Silmalas pagastā, Kruku ciemā, bibliotēkas telpās no plkst.12:00 līdz 14:00;
Sakstagala pagastā, pagasta pārvaldes telpās no plkst.14:30 līdz 16:30.
11.03.2016.:
Kaunatas pagastā, Bērnu un jauniešu centra telpās no plkst.9:00 līdz 11:00;
Čornajas pagastā, Čornajas ciemā, Tautas nama telpās no plkst.11:30 līdz 12:30;
Ratnieku ciemā, bibliotēkas telpās no plkst.13:00 līdz 14:00;
Stoļerovas pagastā, pagasta pārvaldes telpās no plkst.14:30 līdz 16:30.
VID “E-busiņā” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem,
kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem.
Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti!
Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi
personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus
(maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā veidā būs jāpievieno
Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru,
mobilo internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
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VID “E-busiņā” Rēzeknes novada iedzīvotājiem
palīdzēs apgūt VID e-pakalpojumus un iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju
Jaunumi Rēzeknes novadā

Cita VID rīcībā esošā informācija – nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija
no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par
veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie
attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota
automātiski.
Ja persona nav internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru
varēs pieslēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada 1.
marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu,
ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos
pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no
augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no
fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu,
t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada
ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem ārstniecības,
zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju
maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai
par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.
2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015.,
2014. un 2013. gadu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID
Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, konsultēties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu
jautājumu rakstiski VID mājaslapā
„Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438,
67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
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Jaunākais “Latvijas e-indeksa” mērījums Preiļu novadu
ierindojis 6. vietā lielo novadu grupā
Jaunumi Preiļu novadā
Saņemta informācija par publiskās pārvaldes digitālo attīstību valstī, kas tiek atspoguļota kā e-indekss
pašvaldībās un valsts iestādēs. Pētījumā piedalījušās visas 119 Latvijas pašvaldības. Tā kā dažādām
pašvaldībām ir atšķirīgi resursi e-vides pilnveidošanai, Latvijas pašvaldību e-indeksa pašvaldību topi tiek
veidoti trīs grupās: republikas nozīmes pilsētas, lielie novadi ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un mazie novadi.
Preiļu novads starp lielajiem novadiem ir ierindojies 6. vietā un iekļuvis šī gada top 10 lielo novadu grupā.
Pirmajās piecās vietās ierindojušies Kuldīgas, Siguldas, Cēsu, Dobeles un Rēzeknes novadi. Pagājušajā gadā
pēc e-indeksa mērījumiem Preiļu novads bija ieņēmis 21. vietu lielo novadu grupā.
Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījums iegūts, apkopojot informāciju par pašvaldību e-vides infrastruktūru,
interneta resursu popularitāti, e-pārvaldes pakalpojumiem un līmeni, informācijas sistēmu un datu drošību,
kā arī netiešus indikatorus par cilvēku prasmēm katrā no pašvaldībām.
Informācija e-indeksa izveidei pamatā gūta, veicot pašvaldību anketēšanu un datus papildinot ar
Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīcībā esošo faktoloģisko
informāciju, kā arī Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas ar mērķi apmācīt datorprasmēs seniorus no 50
gadu vecuma “Pieslēdzies, Latvija!” kursu absolventu skaitu katrā pašvaldībā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norāda, ka nākotnes publiskā pārvalde
ir elektroniska pārvalde un jaunās tehnoloģijas slēpj lielu potenciālu – rada iespēju piekļūt praktiski
neierobežotam resursam, digitālās tehnoloģijas spēj izmainīt ikvienu valsts un pašvaldību procesu. Tomēr
līdzi nāk izaicinājums – publiskās pārvaldes domāšanas veida un biznesa procesu maiņa, lai spētu piedāvāt
lietotājam draudzīgākus un pieejamākus publiskos pakalpojumus.
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Attīstot e-pakalpojumus tiek veicināta efektīva, atklāta, iekļaujoša un demokrātiska valsts pārvaldes, kā arī
informācijas sabiedrības attīstība. Tādējādi tiek sekmēta valsts reģionu attīstība un integrācija, samazināts
administratīvais slogs iedzīvotājiem, komersantiem, kā arī pieaug iespējas iedzīvotājiem piedalīties valsts
pārvaldes darbā un iekļauties citos sabiedrības dzīves procesos. Šobrīd Latvija ir valsts ar vienu no
ātrākajiem interneta pieslēgumiem pasaulē un vienu no izmaksu ziņā pieejamākajiem interneta
pieslēgumiem Eiropā.
Vairāk par “Latvijas e-indeksa” rezultātiem var uzzināt šeit: http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati
Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Krāslavas novada dome izsludina
jauniešu biznesa ideju projektu konkursu
Jaunumi Krāslavas novadā
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Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus
konkursam „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.
Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu
komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Tā ir iespēja
talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt ﬁnansiālu atbalstu savu prasmju un
zināšanu turpmākai attīstībai.
Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai
komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus
pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Tāpat būs iespēja piedalīties konkursā arī iepriekšējo gadu
rīkoto konkursu uzvarētājiem saskaņā ar nolikuma 11.2. un 11.3. punktos minētajiem noteikumiem, ceļot
savu konkurētspēju, attīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 8.aprīlim plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā
51, Krāslavā, LV-5601.
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Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta
koordinatore Inta Murāne, tālr. 65620286, 29278741, e-pasts: inta.murane(@)kraslava(.)lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties:
1. Interneta mājas lapās www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv
2. Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatores 12.kabinetā;
3. Jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu, grāmatvedības jautājumiem, projekta
uzraudzību notiks 2016.gada 22.martā plkst. 14.00 Skolas ielā 7, Krāslavā.
Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
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Sākas darbs starptautiskā projektā
"Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti»
Jaunumi Ludzas novadā

3

Februāra otrajā nedēļā Ludzas mūzikas pamatskolā tika organizēta projekta Erasmus+ KA2 stratēģiskās
partnerības pirmā starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās 9 dažādu priekšmetu pasniedzēji no 5
partnervalstīm: Turcijas, Horvātijas, Portugāles, Lietuvas un Grieķijas. Pirmajās dienās, iepazīstoties ar
Mūzikas pamatskolu, pedagogi apsveicinājās ar audzēkņiem, bija pārsteigti par skolas estētisko vidi, par
klašu nodrošinājumu ar datoriem un interaktīvajām tāfelēm, par moderno mūzikas aparatūru.
Mēs piedāvājām ekskursiju pa Ludzu, kā arī izbraukumu uz Aglonas Maizes muzeju un Preiļiem. Kārtējo reizi
dzirdējām tikai labas atsauksmes par Latgales cilvēku viesmīlību.
Projekta komandā mūsu skolu pārstāv Lolita Greitāne,
Evita Podoļeca, Dace Tihovska, Jana Andrejeva, Aina Petrovska, Ilga Greivule, Dace Līvmane, Sarmīte
Stapule, Inese Apeine, Arnis Krancāns, Ērika Stalidzāne, koordinatore – Diāna Vanagele.
Šajā sanāksmē iepazināmies ar partnervalstu skolu dzīvi, apzinājām iespējas, ko piedāvā planšetdatoru
un viedtālruņu izmantošana ikdienas mācību darbā; pētījām jaunus veidus, kā planšetdatori un
viedtālruņi sekmē sadarbības un pašizpausmes attīstību mācību un pētniecības procesā (QR kodu un
Aurasma aplikācijas izmantošana); uzlabojām angļu valodas prasmes; padziļinājām izpratni par Eiropas
kultūru daudzveidību un vērtībām.
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Projektā, kas ilgs trīs gadus, mēs plānojam izmantot mūsdienu inovatīvās, tehnoloģijām draudzīgās
bezmaksas programmas: Aurasma, QR Code Maker.
Starptautisko sanāksmju partnerus vieno inovatīvās tehnoloģijas un angļu valodas zināšanas. Sanāksmju
laikā katrā partnervalstī tiks veidotas digitālās darbnīcas, lai mācītos un pielietotu praksē planšetdatorus
un viedtālruņus, izmantojot QR kodus un Aurasma Studio aplikāciju. Katrai partnerskolai būs iespēja
integrēt mācību plānā jaunas IKT izmantošanas iespējas. Starptautiskajās sanāksmēs dalībnieki diskutēs
par projekta gaitu, aktivitātēm, struktūru, mājaslapas izveidi un informācijas lejupielādi, novērtēs un
rezultātus izplatīs vietnē Twinspace, apspriedīs turpmākās projekta aktivitātes, muzikālos priekšnesumus un
īstermiņa apmaiņas starp skolēnu un skolotāju grupām. Visi partneri tiks iepazīstināti ar partnervalstu
kultūru, tradīcijām, mūziku un skolas dzīvi. Tiks apspriestas turpmākās sadarbības iespējas Erasmus+ Ka1,
KA2 programmās.
Piedaloties projektā, audzēkņi gan
pilnveidos savas angļu valodas
prasmes, gan atklās priekšrocības,
ko sniedz 21. gadsimta jauno
digitālo tehnoloģiju izmantošana
mācību procesā, sapratīs, ka
viedtālruņi izmantojami ne tikai
spēlēm, bet arī radošuma attīstībai
un sociālo prasmju izkopšanai.
Nepārvērtējams pluss būs kontaktu
nodibināšana ar audzēkņiem no
citām valstīm un zināšanu par ES
valstu kultūru daudzveidību
paplašināšana.
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Sākas darbs starptautiskā projektā
"Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti»
Jaunumi Ludzas novadā

3

Kas ir šīs programmas?
QR kods (quick response code) ir balts kvadrāts, kas noteiktā veidā aizpildīts ar mazākiem melniem
kvadrātiem. QR kodus ļoti ērti var izmantot, lai informāciju vienkāršā veidā “pārnestu” uz mobilajām
ierīcēm. QR kods ir viens no plašāk pazīstamajiem tā saucamās pievienotās realitātes piemēriem, ar kura
palīdzību zināms informācijas daudzums tiek iekodēts un pēc tam ar konkrētu ierīci nolasāms.
Interneta vidē pieejama plaša informācija par QR kodu izmantošanu mācību nolūkos.
Aurasma ir pasaulē pirmais vizuālais pārlūks - jauna paplašinātās realitātes tehnoloģija, kas apvieno fizisko
pasauli ar virtuālo. Tā ir pieejama kā bezmaksas aplikācija iPhone telefoniem, iPad planšetdatoriem un
jaudīgām Android ierīcēm, tā ļauj atvērt, rādīt un koplietot pārsteidzošu interaktīvu vizuālo saturu, kas ir
integrēts reālajā pasaulē.
Mūsdienīgās tehnoloģijas ļauj ne vien ienākt virtuālajā telpā, bet arī savietot to ar reālo. Kā lai neizmanto
šādu iespēju mācību procesā, vēl jo vairāk, ka ne katram skolotājam ir iespēja strādāt klasē pie datoriem!
Atšķirībā no QR koda, Aurasma programmā radītās auras nav jāpārveido papīra formātā. Tas nozīmē, ka
jebkurš materiāls objekts var kļūt interaktīvs un izteikts ciparu (digitālā) formātā.
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Kā paplašinātās realitātes tehnoloģiju izmantot mācību procesā?
Iedomāsimies mūzikas literatūras stundu. Pietuvinot viedtālruni kāda komponista portretam, kas aprīkots ar
QR kodu vai Aurasma, ierīcē atskan, piemēram, šī komponista populārāko skaņdarbu fragmenti, parādās
fakti no biogrāfijas u.tml.. Tādējādi apguves process atdzīvojas un kļūst saistošāks.
Mūsdienīgu tehnoloģiju, tādu kā Aurasma un QR Code Maker, izmantošana motivē skolēnus izprast
apgūstamo vielu, sekmē abstrakto domāšanu, rosina meklēt aizvien kreatīvāku pieeju dažādu jautājumu
risināšanā, tā paplašina realitātes robežas, atdzīvinot pasauli, ko uzlūkojam viedtālruņu ekrāniem.
Projekta nākamā aktivitāte plānota 17. – 23. aprīlī Turcijas galvaspilsētā Stambulā, kurp dosies arī trīs
pedagogi no Ludzas Mūzikas pamatskolas. Apmācību mērķis – padziļināti apgūt aplikācijas Aurasma,
Aurasma Studio un Survey Monkey, ko izmanto aptauju veidošanā.
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Vācu tūristi Minhenē saņēma informāciju
par tūrisma iespējām Latgalē
Jaunumi LATGALĒ

Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” no 10. līdz 14. februārim Vācijas pilsētā
Minhenē Latvijas nacionālajā stendā piedalījās Dienvidvācijā gala patērētāju
Daugavpils Univesitāte
ir lielākā
izglītības
Latgalē
ar lielu pieredzi
visvairāk apmeklētākajā
tūrisma izstādē
“f.re.e 2016”,
kurāinstitūcija
šogad ieradās
122 000
interesentu. Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.
Latgales tūrisma speciālisti norādīja, ka izstādes laikā interese par Latvijas, t.sk.,
Latgales tūrisma iespējam bija ļoti liela. Kopumā izstādes apmeklētāji bija ļoti labi
informēti par Latviju, tāpēc pie stenda daudzi nāca ar konkrētiem, jau iepriekš
sagatavotiem jautājumiem. Daudzi stenda apmeklētāji Latvijā jau bija bijuši, un
jaunu ceļojumu plāno veikt, iepazīstot jaunas vietas – nostāk no galvaspilsētas.
Visvairāk izstādes apmeklētājus interesēja atpūta pie dabas, kā arī
kultūrvēsturiskais mantojums. Bieži tika uzdoti jautājumi par velomaršrutiem. Arī
šoreiz izstādes apmeklētāji apliecināja, ka plānojot ceļojumu, vēlas apmeklēt
visas trīs Baltijas valstis.
Vācija Latgales tūrisma nozarei ir augsti prioritārs mērķa tirgus. Vācu tūristu
īpatsvaram reģionā ir tendence pieaugt, un tas ir trešais lielākais mērķa tirgus pēc
Lietuvas un Krievijas. Vācijas tūristi, kas ierodas Latgalē, ir indivuduālie tūristi – gan
ģimenes ekonomiski aktīvajā vecumā, gan arī seniori, kas ir aktīvi ceļotāji. Arī
tūrisma izstādes “f.re.e 2016” apmeklētāji lielākoties ir seniori un ģimenes ar
bērniem. Gandrīz visi vācu tūristi, kas apmeklējuši Latgali, ir Baltijas apceļotāji, un
pirms ierašanās Latgalē, jau paguvuši apskatīt Lietuvu, bet viņu mērķis ir doties arī
uz Igauniju. Vācu tūristiem Latgalē interesē pilsētu, kultūras, lauku, aktīvais un
dabas tūrisms. Vācieši visbiežāk ceļo ar vieglo automašīnu, bet nereti tiek
izmantoti arī kemperi, tāpēc viņi tūrisma informācijas centros bieži vien
interesējas par kempingiem.
Latgales tūrisma speciālistu dalību šajā un citās starptautiskajās izstādēs
nodrošina Latgales pašvaldību, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts.
Informāciju sagatavoja:
Lolita Kozlovska
Papildus informācija:
Līga Kondrāte
Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja
+371 29467925

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no

2014. gada 5. decembra.

Latvijā notiek gatavošanās E-prasmju nedēļai 2016
Jaunumi LATVIJĀ

Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2016. gadā no 7. līdz 11. martam rīko E-prasmju nedēļu Latvijā (Get
online week). E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European
Get Online week 2016 ietvaros.
Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju
attīstības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt
Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un
ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora,
NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā. Kampaņu koordinē EK
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG GROWTH) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un
tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).
2016. gada E-prasmju nedēļa paredz 2 galvenās tēmas :
 IKT prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
 IKT drošība un datu aizsardzība

E-prasmju nedēļas 2016 tematiskās dienas






Pirmdiena, 7. marts – Digitālās drošības diena;
Otrdiena, 8. marts – Digitālās prasmes uzņēmējiem;
Trešdiena, 9. marts – Digitālās prasmes jauniešiem;
Ceturtdiena, 10. marts – Digitālās prasmes un rīki izglītībai;
Piektdiena, 11. marts – Digitālās prasmes ePakalpojumiem.

E-prasmju nedēļas organizatori Eiropā:
Eiropas kampaņu e-Skills for Jobs 2016 ES mērogā īsteno IKT Eiropas asociācija Digital Europe un European
Schoolnet, sadarbībā ar citām Eiropas līmeņa organizācijām un NVO: Telecentre Europe, Junior achievement
Europe, European CIO network un citām.
Nacionālie koordinatori Latvijā:
 Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (Organizators);
 Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības
Pieteikšanās projekta
aktivitātēm
– no ministrija.
2014. gada 5. decembra.
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Vācu tūristi Minhenē saņēma informāciju
par tūrisma iespējām Latgalēi
Jaunumi LATVIJĀ

Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no

2014. gada 5. decembra.
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Iespēja pieteikt sekmīgus ES fondu projektus Eiropas Komisijas
izsludinātajā konkursā “RegioStars Awards”
Jaunumi EIROPĀ

Jau devīto gadu Eiropas Komisija veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas Savienības (ES)
līdzfinansējumu īstenotos projektus aicina pieteikt konkursā “RegioStars Awards”. Arī tepat Latvijā ir īstenoti
projekti, ar kuriem varam palepoties ne vien nacionālā, bet daudz plašākā mērogā, tāpēc izmantosim iespēju
konkursā pieteikt sekmīgi īstenotus projektus ar augstu pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai!
Šogad projektus var pieteikt piecās konkursa kategorijās:
·

gudra izaugsme – jaunas iespējas globālajā ekonomikā;

·

ilgtspējīga attīstība – cirkulārā ekonomika;

·

iekļaujoša izaugsme – integrācija un iekļaujošas sabiedrības veidošana;

·

pilsētas zvaigzne – inovatīvi risinājumi ilgtspējīgai pilsētu attīstībai;

·

efektīva pārvaldība – radīt pārmaiņas, vadot atšķirīgi.

Kā pieteikt projektu?
Konkursam var pieteikties no 15. februāra līdz pat 15. aprīlim. Lai pieteiktu projektu, jāaizpilda pieteikuma
forma, kas atrodama Eiropas Komisijas mājaslapā, norādot projekta galvenos mērķus, plānotos vai jau
sasniegtos rezultātus, projekta ieguldījumu reģionālā vai nacionālā līmenī, kā arī citu informāciju. Tāpat
nepieciešams pievienot vizuālos materiālus jeb fotogrāfijas no projekta kādā no tā īstenošanas fāzēm.
Plašāka informācija par katru no konkursa kategorijām, kā arī ceļvedis pieteikuma aizpildīšanai pieejams šeit
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_applicants_2
016_en.pdf).
Aizpildītu pieteikuma formu, lūdzu, sūtīt Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentam – Zaigai Puškinai
(zaiga.puskina@fm.gov.lv) vai uz e-pasta adresi esfondi@fm.gov.lv. Lai Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā
iestāde varētu savlaicīgi izskatīt un saskaņot pieteikumā aizpildīto informāciju, savus projektu pieteikumus FM,
lūdzu, iesūtīt līdz 1. aprīlim.
Visu ES dalībvalstu “RegioStars Awards” konkursā pieteiktos projektus izvērtēs neatkarīga žūrija, savukārt īpašā
pasākumā, kas norisināsies 11. oktobrī Briselē, labākos projektus katrā no kategorijām apbalvos ES komisāre
reģionālās politikas jautājumos Korina Krecu un “RegioStars” žūrijas prezidents. Labāko projektu autori saņems
“RegioStars” uzvarētāja sertifikātu un medaļu, kā arī par katru konkursa kategorijas uzvarētāju tiks izveidots
publicitātes video un īstenota publicitātes kampaņa sociālajos tīklos.
Papildus informācija: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
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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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