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Preiļu topošie pavāri aicināja uz drošas pārtikas degustāciju

Jaunumi Preiļu novadā

3

2500

230

4. jūnijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma (turpmāk - RTRIT) 
Preiļu struktūrvienībā norisinājās diskusija un degustācija par tēmu 
“Garšīgie likumi - jaunā pārtika, alergēni un ģenētiski modificēti 
organismi”, kas tika organizēta Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 
projekta “Garšīgie likumi” ietvaros.

Diskusijā ar saviem ziņojumiem uzstājās RTRIT struktūrvienības Preiļi 
skolotājas Inga Proma un Ināra Liepiņa, savukārt Europe Direct 
informācijas centra Austrumlatgalē pārstāve Ilona Skorodihina 
jauniešus informēja par Eiropas Parlamenta organizētajām 
iespējām skolu jauniešiem iesaistīties EUROSCOLA aktivitātēs. 
Pasākumā jaunieši, darbinieki un viesi noskaidroja, kas ir 
ģenētiski modificēta pārtika, guva priekšstatu, kā Eiropas 
Parlamenta lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti un 
guva izpratni par lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un 
ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu pārtiku 
Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem. 
Otrajā daļā skolotājas Ināras Liepiņas vadībā tika 
piedāvāta jaunās pārtikas degustācija, kurā par 
favorītēdienu tika atzītas čia sēklas apelsīnu sulā goči ogu 
tēja. Ināra Liepiņa paskaidroja, ka visiem iedzīvotājiem, 
tostarp arī jauniešiem un īpaši audzēkņiem, kas skolās 
apgūst ēdienu gatavošanas prasmes, ļoti būtiski ir zināt 
informāciju un būt kompetentiem par produktiem, kādus 
viņi lieto un pagatavo citiem.

Lai izzinātu šo mūsdienās aktuālo tematu, projektā 
“Garšīgie likumi” ir iesaistījušās desmit Latvijas 
profesionālās skolas un tehnikumi, kuriem mācību 
procesam šobrīd ir pieejami Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja veidotie mācību materiāli, kas tapuši 

sadarbībā ar uzturzinātnes ekspertiem un pedagogiem. 
Mācību noslēgumā topošie pavāri un ēdināšanas 

profesionāļi skolās veidoja interesentiem atvērtu tematisku 
degustāciju un dalījās ar iegūtajām zināšanām konkrētajā 

tēmā.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs skaidro, ka Eiropas 
Parlamenta deputāti ir neatlaidīgi iestājušies par pārtikas 

nekaitīgumu, patērētāju informēšanu un dzīvnieku labturību. Pērn 
stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas uzliek 

par pienākumu visiem Eiropas Savienības pārtikas ražotājiem 
obligāti norādīt alergēnus produktu marķējumā. Jaunie noteikumi 

tāpat paredz, ka informācija par alergēniem jānorāda arī 
nefasētiem produktiem, piemēram, pārtikai, ko piedāvā restorānos 
vai ēdnīcās.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore 
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Preiļos apsprieda rekomendācijas par 
jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanu

Jaunumi Preiļu novadā
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10. jūnijā Latvijas Jaunatnes padomes pārstāves Almas Brinkmanes 
vadībā Preiļos norisinājās Strukturētā dialoga Latgales reģiona 
noslēguma diskusija – Eiropas Jaunatnes konferences rekomendāciju 
apspriešana, uz kuru pamata balstīsies nākotnes darbs ar jaunatni 
Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Sanāksmi organizēja Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar 
biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales 
plānošanas reģionu. Tajā piedalījās Latgales reģiona jaunatnes 
lietu speciālisti, lai apspriestu un dotu savu atzinumu par Eiropas 
Jaunatnes konferencē izstrādātajām rekomendācijām jauniešu 
līdzdalībai politiskajos procesos, kas tika izstrādātas šī gada 
pavasarī Eiropas Jaunatnes konferencē Rīgā, tiekoties 
jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem. Rekomendāciju 
pamatā ir vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu un politikas 
veidotāju ieteikumi, kas apkopoti izvērstā četrus mēnešus ilgā 
konsultāciju procesā, sauktā par strukturēto dialogu, kas sniedz 
iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, 
kas ietekmē pašus jauniešus.

Strukturētā dialoga Nacionālā darba grupa šogad maija un jūnija 
mēnešos organizē izstrādāto rekomendāciju apspriešanu, lai 
nodrošinātu gala rekomendāciju sagatavošanu Eiropas Jaunatnes 

konferencei Luksemburgā šī gada septembrī. Diskusijas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un 
īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus ne tikai vietējā, bet arī 
nacionālā un Eiropas mērogā.

Preiļu novada Jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne pavēstīja, ka Strukturētā dialoga ietvaros, Preiļos 
līdz šim jau ir notikuši divi pasākumi – strukturētā dialoga informatīvais seminārs un neformālā diskusija 
“Kafija ar politiķiem”. S.Ancāne skaidro, ka apspriedēs pieņemtie lēmumi un izteiktie viedokļi ir svarīga un 
lojāla atgriezeniskā saite lēmuma pieņēmējiem no jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešiem par esošo 
situāciju konkrētajā jautājumā.

Preiļu apspriedē nolemtais un sniegtais vērtējums tuvākajā laikā tiks apkopots Rīgā, un tālāk mēros ceļu uz 
Luksemburgu.  

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore 
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Bērni apgūst aušanas amata prasmi

Jaunumi Preiļu novadā

aušana lielajaš stellēs ir fiziski grūts darbs. Vasaras laikā, ticams, taps 
daudz radošu darbiņu, kuri gada nogalē būs skatāmi arī izstādē 
kopā ar māla darbnīcā tapušajiem darbiem.

19. jūnijā savas prasmes aušanas darbnīcā 
varēs sākt apgūt arī jaunieši – aušanas 
amata prasmes meistarei ir padomā gan 
plato grāmatzīmju aušanas apmācība, 
gan, pēc izvēles, prievītes vai jostas 
aušana, jo šādi darbiņi pēdējā 
gada laikā kļuvuši arvien 
populārāki, ko var vērot sociālajos 
tīklos. Turklāt aušanas darbnīca ir 
iespēja ne tikai saturīgi un 
lietderīgi pavadīt laiku, kad skola ir 
galā, bet doties uz laukiem 
diemžēl nav iespēju, bet tā ir 
lielisks veids kā radoši izpausties.

Jau aizvadītas vairākas nodarbības aušanas darbnīcā, kur bērni apgūst 
tik seno amata prasmi pieredzējušās meistares vadībā. Tā kā aušanu 
šobrīd Preiļos ir iespēja apgūt vien Mākslas skolā, ar mērķi piedāvāt to 
apgūt arī citiem bērniem, projekta 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 
„Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai 
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem” ietvaros nu tā ir pieejama arī 
biedrībā „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””.

Pirmās nodarbības tika aizvadītas, apgūstot pašu aušanas 
tehniku, strādājot ar krāsainām papīra strēmelītēm. Ja pirmajā 
nodarbībā bērniem bija ļauts pašiem pēc brīvas izvēles 
kombinēt „audeklu”, tad nākamajā jau mērķtiecīgi tika atlasīti 
atbilstošie papīra „dzīpari”, lai veidotos saskanīgs darbs. Kad 
jau roka bija ievingrināta, bērni beidzot ķērās klāt pie stellītēm, 
kur, katrs pēc saviem ieskatiem, sāka aust darbiņu – vienam tā ir 
šalle, ko varēs nēsāt pats vai dāvināt draugiem, citam – sedziņa 
mincim, vēl citam – dekoratīvs interjera elemts, iestrādājot filca 
„dzīparus”. Darbi patiesi sokās raiti – ja, iemēģinot roku, sākotnēji 
bērni spēja noaust vien pāris centimetrus, tad nākamajās 
nodarbībās audekls aug acīmredzami, un tas ir spilgts pierādījums 
tam, ka visu var apgūt – vajag vien prasmīgu meistaru un pacietību. 
Turklāt to var ne tikai meitenes, bet arī zēni, kas jau iesaistījušies 
nodarbībās, jo senatnē prasmīgākie audēji bijuši tieši vīrieši, par cik 
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Ļipas, ausis un riteņi – jauno uzņēmēju ideju konkursā
Jaunumi Ludzas novadā

Turpinājums 8.lappusē

Februāra beigās novada pašvaldībā tika izsludināts konkurss ,, Esi 
uzņēmējs Ludzas novadā”. Tajā ar savām biznesa idejām tika 
aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. 
Konkurss notiek divās kārtās. I kārtā jāiesniedz savas 
uzņēmējdarbības ideja un tās īss apraksts. Ja ideja iegūst 
konkursa vērtētāju pozitīvu atzinumu, tad dalībniekiem tiek 
p iedāvāta  apmāc ība  b i znesa  p lāna  rak s t ī šanā ,  
uzņēmējdarbības pamatu apgūšana, Biznesa inkubatora 
apmeklējums Rēzeknē. Rezultātā līdz maija beigām 
pretendentiem bija jāiesniedz jau gatavs savas idejas 
realizēšanas biznesa plāns.
Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības 
jautājumos Aivars Meikšāns informēja, ka pirmajā kārtā šoreiz 
piedalījās trīs jaunieši, bet biznesa plānus iesniedza tikai divi. Emīls 
Seidars izstrādājis plānu ,, Trušu audzētava ,, Ļipas un ausis” Nirzas 
pagastā”, Dagnis Tihovskis iecerējis Ludzā atklāt velosipēdu 
nomu.

Abi plāni ir reāli īstenojami. ,, Ļipas un ausis” savu darbu sāks ar 3 
– 4 grūsnām trušu mātītēm, tad pakāpeniski savu darbību 
paplašinās. Produkciju — trušu gaļu, ādas un arī dzīvus trušus – 
iecerēts sākt realizēt šā gada beigās. Vēlamā cena, kas plānā 
minēta, ir 10 – 12 eiro par kilogramu. Noieta tirgu jaunais 
uzņēmējs plāno meklēt galvaspilsētas restorānos, kā arī 
piedāvāt produkciju vietējiem iedzīvotājiem.
Savukārt velosipēdu nomas mērķauditorija galvenokārt ir tūristi, 
kas apmeklē Ludzu. Dagnis piedāvā konkrētus maršrutus, ir 
padomājis par piedāvājumu cilvēkiem ar dažādām interesēm. 
Sākotnēji velosipēdi būs pieejami 10 klientiem. Plāna paredzēts, 
ka tiks iegādāti dažādi velosipēdi: gan pieaugušo, gan 
pusaudžu, gan bērnu. Līdz ar to tos varēs izmantot ģimenes, bet 
ģimeņu tūrisms kļūst aizvien populārāks. Pie tam pašlaik 
velosipēdus iznomāt mūsu pilsētā nav iespējams. Tātad šī niša ir 
brīva.

10. jūnijā Emīls un Dagnis publiski aizstāvēja savus biznesa 
plānus. I vieta un naudas balva 800 eiro apmērā piešķirta 
Dagnim Tihovskim, II vieta un 650 eiro balva Emīlam Seidaram.
Nu abiem jaunaj iem uzņēmēj iem jāreģist rē sava 
uzņēmējdarbība. Pusgada laikā jāiesniedz atskaite par līdzekļu 
izlietojumu. Protams, piešķirtā summa nav liela, bet tā var kalpot 
kā atspēriena punkts, iedvesmas avots tālākai attīstībai.
Kā atzina Aivars Meikšāns, gribētos redzēt šai konkursā vairāk 
dalībnieku. Pagājušajā gadā konkurence bija lielāka. Varbūt 
jāmeklē vēl kādas citas formas, kā ieinteresēt jaunus cilvēkus 
par uzņēmējdarbību.

Vanda Žulina



66 Turpinājums 8.lappusē

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Čornajas pagastā realizēts projekts „Rēzeknes novada publisko 
Interneta pieejas punktu attīstība”. Pašās maija beigās, līdz ar skolēnu vasaras brīvdienu iestāšanos, Čornajas 
tautas namā sāka darboties brīvā laika pavadīšanas centrs ar datoru istabu, kurā ir pieeja datortehnikai 
(uzstādīti četri datori un viens multifunkcionālais printeris ar kopētāju un skaneri). Apmeklēt datoru istabu un 
izmantot datortehniku visi interesenti varēs pirmdienās, trešdienās, piektdienās laika posmā no 16.00-19.00. 
Vairāk informācijas pa tel. 26451063 (Jānis).

Jāatgādina, ka projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot 
jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada teritorijā, 
nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev 
nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības 
iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.

Projekts tiek īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015.

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43 EUR jeb 85%, pašvaldības 
līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%.

Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos interneta pieejas punktus, no 
tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7 punktos būs pieejama bezvadu interneta 
piekļuves zona.

Jānis Aleksāns,
Čornajas tautas nama vadītājs
t. 22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

Tagad Wi-FI un datortehnika pieejama 
arī Čornajas tautas namā

Jaunumi Rēzeknes novadā
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Čornajas folkloras kopai 
“Ausmeņa” jauni tautas tērpi

Jaunumi Rēzeknes novadā

Nesen Čornajas Tautas nama folkloras kopai tika dots vārds “Ausmeņa”, un blakus šiem lielajiem svētkiem, 
kopai bija vēl otri svētki – “Ausmeņa” tika pie jauniem tautas tērpiem un apaviem. Iepriekš Čornajā nebija 
darbojusies folkloras kopa, tāpēc “Ausmeņai” nebija iespējas “mantot” tautas tērpus no iepriekšējām 
kopām. Cik vien varēja, dažas tautas tērpa sastāvdaļas šuva viena no kopas dalībniecēm. Tāpat arī daļa 
tērpu tika aizlienēti no Kaunatas folkloras kopas, par ko viņiem jāsaka “Liels paldies!”.

Bet tad radās iespēja uzrakstīt projektu, un biedrība “Rāznas ezera krasta jaunieši”, kuras daži biedri arī dzied 
folkloras kopā, izmantoja šo izdevību. Tika uzrakstīts projekts “Tautas tērpu un apavu iegāde Čornajas Tautas 
nama folkloras kopai” un iesniegts ELFLA programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta kopējā summa sastādija EUR 3843,00. Atbalsts no ELFLA bija 3343,59 EUR, savukārt līdzfinansējumu – 
489,51 EUR nodrošināja Čornajas pagasta pārvalde.

Projekta rezultātā tika iegādāti 9 tautas tērpu (blūzes, vestes, saktas, jostas, brunči, zeķes) un apavu 
komplekti sievām, un 2 komplekti vīriem. Tagad “Ausmeņa” varēs droši un daiļi izskatīties, un priecēt visus ar 
savām dziesmām.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Santa Viša-Gaisiņa
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Programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai 
attīstībai” ietvaros un saskaņā ar 2013.gada 18.decembrī starp 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Rēzeknes novada 
pašvaldību noslēgto vienošanos Rēzeknes novada pašvaldība 
2 0 1 3 .  g a d a  n o g a l ē  u z s ā k a  p r o j e k t a  N r .  
3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 „Rēzeknes novada 
pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju, tajā 
skaitā vidusskolu rekonstrukcijas darbus četros novada nozīmes 
attīstības centros – Nautrēnos, Dricānos, Kaunatā un Maltā. 
Būvniecības darbi saskaņā ar plānoto laika grafiku un 
noslēgtajiem būvdarbu līgumiem Nautrēnu, Dricānu un 
Kaunatas objektos pabeigti līdz 2014.gada 1.novembrim.

Saistībā ar iepirkuma norises gaitā pretendentu iesniegtajām 
sūdzībām Iepirkumu uzraudzības birojā, tika kavēta līguma 
slēgšana uz Maltas objektu rekonstrukcijas darbiem. Noslēgtā 
būvdarbu līguma ietvaros Maltas vidusskolas 1. ēkas korpusa 
rekonstrukcijas, 2. ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas 
darbus, kā arī skolas sporta stadiona rekonstrukcijas un 

Rēzeknes novada pašvaldība 
īsteno vidusskolu rekonstrukcijas projektu

Jaunumi Rēzeknes novadā

labiekārtošanas darbus SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” plāno 
pabeigt līdz jūnija beigām. Vienlaicīgi ar ēku rekonstrukcijas 
darbiem intensīvi notiek arī teritorijas labiekārtošana – ietvju 
bruģēšana un automašīnu stāvlaukumu ierīkošana. Maltas 
vidusskolas kopējās infrastruktūras objekta rekonstrukcija 
atbilstoši būvdarbu līgumam ir jāpabeidz līdz 22. novembrim.
Skolas korpusu rekonstrukcijas darbu gaitā ir radušies 
neparedzētie darbi, uz kuriem, saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumā noteikto, tika iesniegts iesniegums Iepirkumu 
uzraudzības birojā (IUB) par sarunu procedūras piemērošanu 
un saņemts no IUB saskaņojums. Sarunu procedūras rezultātā ir 
noslēgts līgums par neparedzēto būvdarbu veikšanu termiņā 
līdz 2015. gada 30. jūnijam. Informācija un attaisnojošie 
dokumenti par neparedzētajiem darbiem un sarunu 
procedūras norisi izvērtēšanai ir iesniegti Valsts reģionālajai 
attīstības aģentūrai, kā arī izteikts lūgums atļaut neparedzēto 
darbu izmaksas segt no projektā plānoto attiecināmo izmaksu 
ietaupījuma daļas.

Projekta finansēšanas avoti: Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansējums: 54,78%; Valsts budžeta dotācija: 3,75% un 
pašvaldības finansējuma daļa: 41,47% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītāja Alīda Jasmane
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Sporta laukuma labiekārtošana

Jaunumi Krāslavas novadā

Neformālā jauniešu grupa „Aktīvie Jaunieši” Krāslavas novadā Ūdrīšu pagastā ir īstenojusi 
Krāslavas novada pašvaldības  jauniešu projektu konkursa atbalstīto projektu „Sporta 
laukuma pilnveidošana Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciematā”. 
Projekta mērķi bija iegādāties un uzstādīt basketbola un volejbola spēles inventāru; 
izgatavot un uzstādīt atpūtas soliņu; rosināt Ūdrīšu pagasta iedzīvotājus pilnveidot sevi 
fiziskās aktivitātēs; piesaistīt jauniešus dzimtās vietas labiekārtošanā.
Projekta īstenošana noritēja no 2015. gada 25. aprīļa līdz 2015. gada 1. jūnijam.
Ciemata jauniešiem, kā arī citiem ciemata iedzīvotājiem, iepriekš nebija iespējas 
pilnveidoties un izpausties āra sporta aktivitātēs, jo ciemata sporta laukums bija 
izpostīts – basketbola grozs salauzts, soliņš atpūtai sabojāts, nebija atkritumu 
tvertnes, nebija basketbola un volejbola spēles inventāra. Taču pateicoties 
projektā piešķirtajiem līdzekļiem, tika labiekārtots sporta laukums: tika nokrāsoti 
basketbola groza un volejbola tīkla statīvi; tika iegādāti un patstāvīgi uzstādīti 
basketbola un volejbola spēles inventāri; tika sagatavots, nokrāsots un uzstādīts 
koka soliņš atpūtai; ika izstrādāta, nokrāsota un uzstādīta atkritumu urna; 
protams, tika sakopts sporta laukums pēc paveiktām aktivitātēm. Turpretī 
pateicoties projektā piešķirtajiem līdzekļiem, projekta ietvaros, papildus 
plānotām aktivitātēm, tika īstenotas arī citas aktivitātes – bērnu šūpoļu 
nokrāsošana, divu papildus koka soliņu izgatavošana, apstrādāšana, 
uzstādīšana un nokrāsošana.
Īstenojot projektu, neformālā jauniešu grupa pilnveidoja savas iemaņas, 
guva jaunu pieredzi, dalījās pieredzē ar grupas locekļiem, atbalstīja un 
izpalīdzēja viens otram, veiksmīgi sadarbojās, paplašināja savu 
kompetenci, kā arī jaunieši, īstenojot projektu, aktīvi iesaistījās sabiedriskajā 
dzīvē, ieguldot savu brīvprātīgo darbu.
Projekta dalībnieki atzina, ka projekts devis jaunu pieredzi viņu 
profesionālajā izaugsmē, turpretim projekts ļaus jauniešiem izpaust savu 
enerģiju aktīvajā atpūtā.
Sporta laukuma pilnveidošanā piedalījās arī vietējie iedzīvotāji, piedāvājot 
izmantot savus kokapstrādes instrumentus un iekārtas, kā arī vietējie 
iedzīvotāji ziedoja mums gan savu brīvo laiku, gan darbu, padomus un 
ieteikumus. Tāpēc milzīgs PALDIES par ieguldītām pūlēm gan neformālai 
jauniešu grupai „Aktīvie jaunieši”, gan arī Augstkalnes ciemata iedzīvotājiem 
un īpašs PALDIES Ūdrīšu pagasta pārvaldei.
Ir zināms, ka brīvdabas fizikās aktivitātes atstāj būtisku ietekmi uz cilvēka 
veselību un garastāvokli. Kustības svaigā gaisā un saikne ar dabu pazemina 
stresa līmeni un uzlabo noskaņojumu. Piedaloties brīvdabas sportiskajās 
aktivitātēs, cilvēki kļūst sabiedriskāki un ir pierādīts, jo sabiedriskāka ir personība, 
jo labāka veselība un lielākā fizisko aktivitāšu intensitāte. Līdz ar to tagad pagasta 
iedzīvotājiem ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, pilnveidoties aktīvajā 
atpūtā un aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, savukārt tā ir motivācija vairāk 
pavadīt brīvo laiku savā ciematā Augstkalne. 
Tagad vietējiem jauniešiem būs iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku piedaloties 
brīvdabas sportiskajās aktivitātēs, gūt panākumus sportā, gūt vienreizējas emocijas, 
pozitīvu noskaņojumu, labu pašsajūtu, pašrealizēties fiziski un paplašināt draugu loku. 
„Mums izdevās ne tikai radīt ilgtspējīgu un atraktīvu vidi Augstkalnes ciematā, bet arī 
īstenotais projekts noteikti piesaistīs mūs, motivēs mūs respektēt savu dzimto vietu – 
Ūdrīšu pagastu!”

Neformālās jauniešu grupas koordinatore: Elīne Vilmane 
Finansē:  Krāslavas novada dome
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Tikšanās Latgales reģiona 
eksporta veicināšanai un investoru piesaistei

Jaunumi Latvijā

Šī gada 27. maijā Latgales Plānošanas reģiona pārstāvji Latgales 
Pārstāvniecībā Rīgā tikās ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras ārējo ekonomisko pārstāvniecību vadītājiem un 
darbiniekiem par Latgales reģiona eksporta veicināšanu un 
investoru piesaistes iespējām.
Vairāk nekā 25 Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību 
pārstāvji tika iepzīstināti ar Latgales reģiona biznesa vidi, 
biznesa iespējām, kā arī tika sniegts ieskats investīciju projektu 
un investīciju objektu piedāvājumā potenciālajiem 
investoriem.
Pašlaik Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbojas 

Baltkrievijā, Dānijā, Francijā, Itālijā, Japānā, Krievijā, Ķīnā, 
Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Singapūrā, 

Somijā, Ukrainā, Vācijā un Zviedrijā un ir potenciālie investīciju 
piedāvājumu izplatītāji un nesēji ārpus Latvijas teritorijas.Dalībnieki 

atzina, ka Latgale ir reģions ar daudzām iespējām un 
priekšrocībām. Viena no tām ir ģeogrāfiskais novietojums – Eiropas 

Savienības ārējās robežas reģions ar Krievijas Federāciju un 
Baltkrievijas Republiku. Latgales izvietojums pierobežā dara to 
interesantu Austrumu investoriem kā stratēģisku vietu, no kuras 
sākt un attīstīt eksportu uz Eiropas Savienību.
Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja 
Alīna Gendele atzīmē, ka Latgali kā savu ražošanas uzņēmumu 
bāzes vietu izvēlas citi Eiropas Savienības rezidenti, to pamatojot 
ar ievērojami zemākām ražošanas izmaksām, kā arī ka Latgales 
pašvaldības ir īpaši ieinteresētas savu industriālo teritoriju 
attīstīšanā un sniedz atbalstu investoriem šo teritoriju sakārtošanā.
Tikšanās notika, pateicoties Latgales uzņēmējdarbības centra 
aktīvai sadarbībai ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, 
Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 
vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības 
veicināšanas jautājumos.
Latgales galvenās aktivitātes tiks vērstas uz to, lai reģionā aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības 
starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un 
nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā 
līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR 



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

 

MADARA ĻAKSA

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

 

DAIGA KORSAKA

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

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

BENITA IVDRE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

VELTA POPA

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

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

 

ILONA CABULE

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

 

INTA KUŠNERE

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

 

VALENTĪNA MAGIDAS

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

 

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 
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