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Šauļi - Ludza, sadarbības projekti turpinās

Jaunumi Ludzas novadā
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2500

230

Brīnišķīgajā septembra dienā Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka sagaidīja ciemiņus no Šauļu publiskās 
bibliotēkas (Lietuva). Tikšanās notika Šauļu publiskās bibliotēkas Bibliotekāru asociācijas projekta 
“Informatīvā servisa vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi attīstība” (“Development of Information Services for 
parents of the disabled children“) ietvaros, kurā Ludzas kolēģi piedalās kā partneri. Projekta mērķis ir 
starptautiskā partnerība un sadarbība ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām bibliotēku jomā un invalīdu 
biedrībām.
Projekta galvenais temats ir – bibliotēkas darbs ar vecākiem, kuriem ir bērni ar dažādiem veselības 
traucējumiem. Šauļu bibliotēkai ir plaša pieredze šinī jautājumā, savukārt Ludzā līdzīgas pieredzes nav, 
tāpēc mums bija interesanti un lietderīgi dzirdēt par to. Semināra gaitā Šauļu bibliotēkas darbiniece Regina 
Vertelienė pastāstīja savas bibliotēkas pieredzi darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un ar viņu 
vecākiem, kā arī dalījās iespaidos par starptautisko bibliotekāru konferenci Keiptaunā (Āfrika).
Lietuvas delegācijas sastāvā bija bibliotēkas darbinieki, bērnu vecāki, kā arī daži bērni ar īpašām 
vajadzībām. Seminārā piedalījās Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki, Ludzas novada Sociālā 
dienesta darbinieks, Ludzas Māmiņu kluba “Puķuzirnītis” dalībniece, Ludzas Invalīdu biedrības 
priekšsēdētāja.
Vizītes gaitā ciemiņi apmeklēja Ludzas pilsētas galveno bibliotēku, Ludzas Novadpētniecības muzeju kā arī 
piedalījās ekskursijā pa pilsētu.
Lietuvas kolēģi pateicas Ludzas Novadpētnicības muzejam par jaukām ekskursijām, Ludzas 2. Vidusskolai 
par brīnišķīgajām semināra telpām, viesnīcas “Ludza” kafejnīcai par sātām ēdienreizēm.

Inta Kušnere
Ludzas bibliotēkas direktore
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Ludzas pašvaldība pieredzes apmaiņā Preiļos

Jaunumi Ludzas novadā

2500

230

Ludzas novada pašvaldības delegācija – Ludzas novada domes 
priekšsēdētāja Alīna Gendele, domes priekšsēdētājas vietnieks 
Edgars Mekšs, pagastu pārvalžu vadītāji un saimniecības pārziņi – 15. 
septembrī pieredzes apmaiņā apmeklēja Preiļu novadu. Preiļu 
novada domē ciemiņi tika iepazīstināti ar novada attīstības 
virzieniem. Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un domes Attīstības 
daļas vadītājs Zigmārs Erts pastāstīja par pašvaldības un tās  iestāžu 
darbību, realizētajiem projektiem, uzņēmējdarbību novadā.

Ludzas pašvaldības pārstāvji guva ieskatu SIA “Preiļu saimnieks” 
darbībā. Par komunālo pakalpojumu jomu stāstīja uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Ciemiņi sīkāk iepazinās ar atkritumu 
šķirošanu novadā un apskatīja atkritumu šķirošanas laukumu pilsētā.

Ieskatu Preiļu novada pagastu pārvalžu darbā un pakalpojumu 
sniegšanā iedzīvotājiem Ludzas kolēģi guva Saunas pagasta un 
Pelēču pagasta pārvaldēs. Saunas 20150915_ludza_10pagasta 
pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins unpārvaldes darbinieki 
pastāstīja par pagasta pārvaldes darba organizāciju, sīkāk 
pieskaroties ludzāniešus interesējošām tēmām – komunālo 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, biedrību darbu novadā. 
Ciemiņi apskatīja Priekuļu bibliotēku, senlietu muzeju 
“Zvaigznīte” un vienu no sakoptākajiem īpašumiem Preiļu 
novadā – Zinaidas Adamovičas ziemciešu un košumkrūmu 
kolekciju.
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Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne kopā ar pārvaldes darbiniekiem stāstīja par Pelēču pagastu 
– pagasta pārvaldes lomu iedzīvotāju ikdienā un biežāk risināmajiem jautājumiem. Viesi iepazinās ar Pelēču 
bibliotēkas darbu, apmeklēja lielāko izglītības iestādi novada lauku teritorijās – Pelēču pamatskolu.

Nepilna diena tika pavadīta vērtīgās sarunās, stāstot par Preiļu novada pieredzi un ieklausoties Ludzas kolēģos. 
Vērtīgas bija diskusijas par to, kā atrast piemērotāko variantu dažādu problēmu veiksmīgai risināšanai, gan 
sniedzot komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem lauku teritorijās, gan sakārtojot vidi laukos un paaugstinot 
cilvēku labklājības līmeni.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste



"Eksperimentu istaba „Zinīšu laboratorija”

Jaunumi Krāslavas novadā

Eksperimenti ir viens no mācību paņēmieniem, kurā mērķtiecīgi un apzināti tiek 
izraisīta parādību norise mākslīgos apstākļos /pēc Pedagoģijas terminu 
skaidrojošās vārdnīcas, Zvaigzne ABC, 2000/.
Pirmsskolā izmanto elementāros eksperimentus, kas veicina bērna attīstību un 
paplašina redzesloku. Lai tos veiktu, nav vajadzīgi sarežģīti uzskates vai izdales 
līdzekļi un materiāli, bet iespējams izmantot to, kas ir tuvākajā apkārtnē.  
Eksperimenti ļauj bērnam pašam, darbojoties pieaugušā vadībā, atklāt 
dažādas dabas, fizikas, ķīmijas parādības.
Biedrība „Pīlādzītis klubs” no maija līdz septembrim realizēja projektu 
"Eksperimentu istaba „Zinīšu laboratorija”". Projekts guva daļēju atbalstu 
Krāslavas novada domes konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”. Idejas 
realizēšanai tika piešķirti 150.00 eiro no Krāslavas novada domes, 135.00 eiro 
ieguldīja biedrība. 
Tika apzināts, kādi materiāli būtu nepieciešami un par piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem tika iegādāts dažāda veida aprīkojums, kas būtu noderīgs bērnu 
eksperimentiem dabaszinību jomā (mērtrauki, palielināmie stikli, magnēti, 
piltuves, svari u.c.), kā arī tika atjaunotas un nokrāsotas vecās mēbeles: plaukti, 
skapīši, galdi. Ļoti daudzi materiāli tika dāvināti un ziedoti: piemēram, no 
privātiem dāvinājumiem eksperimentu istabā ir mikroskopi, dabas materiāli, 
kancelejas preces. Pavisam kopā projektā tika iesaistīti 34 cilvēki: biedrības 
"Pīlādzītis klubs" biedri, Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" darbinieki un viens 
brīvprātīgais palīgs.
Eksperimentu istabai tika pielāgota viena no Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 
grupām: telpa atbilst visām drošības un higiēnas prasībām, tai ir sava atsevišķa 
ieeja. Projekta laikā tika izstrādāta darba drošības instrukcija bērniem, mācību 
programma un apkopoti eksperimentu apraksti, kurus varēs veikt pirmsskolēni 
atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai un savām vecuma īpatnībām: 
eksperimentus ar ūdeni, ar priekšmetiem, ar krāsu, ar papīru, ar dabas 
materiāliem un augiem, ar siltumu, ar gaismu, ar magnētu, ar inerci,  ar 
dažādām vielām, ar smiltīm, ar gaisu, matemātiskus eksperimentus, kā arī būs 
laiks ilgstošiem dabas parādību un augu pētījumiem, kurus nevar organizēt 
ikdienā grupās. Paredzēts, ka eksperimentu pulciņā varēs darboties 6-gadīgie 
bērni nelielās grupās, pieaugušo vadībā – vismaz 2 reizes mēnesī. Priecē, ka 
audzēkņu vecākos tas  izraisīja lielu ieinteresētību, un gandrīz visi sagatavošanas 
grupu bērni pierakstījās nodarbībām.
25.septembrī notika biedrības "Pīlādzītis klubs" projekta "Eksperimentu istaba 
"Zinīšu laboratorija"" svinīgs pasākums - eksperimentu istabas atklāšana. Uz 
pasākumu tika aicināti īpaši viesi - 6-gadīgie bērni, kuri apmeklē Krāslavas 
novada PII "Pīlādzītis" un, protams, visi, kas aktīvi palīdzēja projekta realizēšanā. 
Pasākuma laikā Feju vadībā (kuras tēloja skolotājas I.Kalinka, I.Eisaka) bērni 
iepazinās ar eksperimentu istabu un izmēģināja dažus no piedāvātajiem 
eksperimentiem. Bērniem ļoti patika, viņi ar lielu interesi piedalījās un izteica vēlmi 
nākt bieži darboties eksperimentu istabā. Eksperimentu un pētījumu bezmaksas 
nodarbības 6-gadīgiem bērniem sāksies no 1.oktobra, tās vadīs Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis” skolotājas I.Kalinka un I.Eisaka. 
Paldies visiem projekta dalībniekiem, kas ar savu brīvprātīgo darbu aktīvi 
iesaistījās: mēbeļu remontos un krāsošanā, materiālu iegādē un savākšanā, 
telpas sakopšanā un noformēšanā.
Pateicamies Krāslavas novada domes projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2015” koordinatorei, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājai 
I.Dzalbei - par atbalstu un izpalīdzību! Liels paldies Krāslavas novada domei par 
finansiālo atbalstu!

Projekta vadītāja, 
biedrības "Pīlādzītis klubs" v

aldes priekšsēdētāja J.Vorošilova
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Pēc jaunām idejām uz Anīkščiem
Jaunumi Krāslavas novadā

Turpinājums 8.lappusē

Krāslavas pašvaldības delegācija trešdien, 23.septembrī 
apmeklēja Anīkšču pilsētu Lietuvā. Tā kā Anīkšču pilsēta ir tikai 
nedaudz lielāka par Krāslavu un arī iedzīvotāju skaita ziņā esam 
apmēram vienādās pozīcijās, devāmies vērot, kas tad ir tas, kas 
šo vietu Lietuvā padara pievilcīgu dzīvošanai un atpazīstamu un  
interesantu tūristiem. Un, vai varam ko mācīties un pārņemt 
labākās idejas no kaimiņiem.
Anīkšči atrodas Aukštaitijas reģionā, pilsēta izvietojusies 
gleznainā Šventojes upes krastā. Te vienkopus atrodams viss, ar 
ko ir pievilcīga Lietuva. 
Priežu silu un rudens krāsu skartu jaukto koku mežu ieskauta, šī 
nelielā kūrortpilsēta vilina tūristus no visas Lietuvas un 

kaimiņvalstīm. Tā ir vienīgā pilsēta Lietuvā, kur joprojām kursē šaursliežu dzelzceļš.
Mūsu delegācija apskatīja peldbaseinu, kurā notiek arī pašvaldības apmaksātas bērnu peldēšanas 
nodarbības, apmeklēja Labirintu parku, kas ir vienīgais Lietuvā. Te iespējams izbaudīt 3 dažādu veidu labirintu 
līkločus. Viens no tiem izvietots ...kukurūzas laukā.
Anīkšču kartinga trase ekstrēmiem braucējiem atvērta visu gadu, te trenējas un sacenšas labākie Lietuvas 
kartingisti. Savas braukšanas iemaņas ar speciāli aprīkotiem kartingiem var pārbaudīt ikviens, arī mēs nebijām 
izņēmums un pāris kolēģes droši devās izbraucienā pa trasi. Arī vasaras bobsleja trase piedāvā elpu aizraujošu 
braucienu no kalna.
Anīkšču reģionālajā parkā apmeklējām muzeju, kas, lai arī izvietots vien pāris telpās, ir ļoti skaisti iekārtots un 
aprīkots ar mūsdienīgu tehniku.
Šovasar visi, kuru ceļi veda uz Lietuvu, centās apmeklēt unikālo tūrisma objektu Anīkščos – pastaigu taku virs 
koku galotnēm. Taka ir 300m gara, bet drosmīgie var kāpt arī 36m augstajā skatu tornī. Rudenī pastaiga pa 
taku ir īpaši skaista un iedvesmojoša.
Anīkšču rajona pašvaldības administrācijā ar mums tikās mērs Ķestutis Tubis. Pašvaldības vadītājs iepazīstināja 
ar rajona attīstības virzieniem, realizētajiem projektiem, kā arī tika apspriestas iespējas par kopīgu projektu 
izstrādi nākamajos  Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektu konkursos.
Latgales reģionam jau līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība ar Anīkšču rajona pašvaldības administrāciju, kopīgi 
realizējot Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas projektu “Bella Dvina 2”. 
Jācer, ka arī nākotnē spēsim ieraudzīt vienojošas idejas un tās kopīgi realizēt. 
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Preiļu novada uzņēmēji piedalās izstādē 
“Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015”

Jaunumi Preiļu novadā

7

Preiļu novada uzņēmēji 18. un 19. septembrī piedalījās izstādē 
“Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015”, kura notika Daugavpils Olimpiskajā 
centrā. Izstādi organizēja Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latgales plānošanas 
reģions. Šešas novadu pašvaldības veidoja savus īpašos stendus, starp 
tām bija arī Preiļu novada pašvaldība, kura saviem uzņēmējiem 
pilnībā apmaksāja dalību izstādē. Kopējā Preiļu novada stendā, divu 
dienu garumā, bija satopami šādi Preiļu novada uzņēmēji:

* P. Čerņavska keramikas māja – virpošanas demonstrējums, 
darbnīcas un muzeja ekspozīcijas apskate, keramikas darbu 
tirdzniecība.

* Z/S “Kalni” - vīna un marmelāžu ražotne. Saimniecība piedāvā 
ekskursiju savā dekoratīvajā dārzā, kā arī vīna un saldumu 
degustāciju.

* SIA “Olūts” -kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmums.

* SIA “Manco Energy Latgale” - koka kurināmo ražošana un 
eksports. Eksporē malku un iekurskalus.

* SIA “Be un Be” - ražo uztura bagātinātāja tinktūru “fonto de 
forto”, kurā apvienots priežu, bērzu pumpuru un bebra 
cirkšņu sekrēta spēks.

* IK “V. Tarasovs” - mēbeļu darbnīca, kura veic pilnu mēbeļu 
izgatavošanu un restaurācijas ciklu.

* SIA “Preiļu celtnieks” – ēku un privātmāju būvniecība, 
renovācija un siltināšana, metālapstrāde, skārda izstrādājumu 
izgatavošana.

Pasākuma mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību 
reģionā, popularizējot vietējos uzņēmējus, aicinot savstarpēji 
sadarboties un kontaktēties, lai palielinātu ražojumu un 
pakalpojumu noietu. Pasākuma laikā notika arī forums par to, kā 
vietējiem ražotājiem ar savām precēm nokļūt lielveikalu plauktos, kā 
arī veicināt eksporta potenciālu.

Paldies visiem Preiļu novada uzņēmējiem par piedalīšanos izstādē un 
sava novada popularizēšanu!

Preiļu novada TIC 
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Aicinām Latgales jauniešus piedalīties apmācībās par vienaudžu 
izglītību*. Apmācības notiks 2015. gada 16. – 18. oktobrī, Latgales 
reģionā, viesu namā “Rāznas Līcis” (www.raznaslicis.lv, Rēzeknes 
novadā).

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī 
apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas 
vienaudžu izglītības īstenošanai.

Apmācību uzdevumi:

    Dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un 
iespējām līdzdarboties.

“Jaunietis – Jaunietim II” Latgalē

Jaunumi Latgalē

    Aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā.
    Nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu 
palīdzību.
    Atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi.
    Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi 
vienaudžu izglītībā. Dalībnieku skaits – 22 jaunieši. *Vienaudžu izglītība ir process, kura laikā izglītoti un motivēti 
jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un 
iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par 
seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa un Gunta Kelle.

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu http://ejuz.lv/jaunietisjaunietimlatgale2 līdz 2015. gada 
30. septembrim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 05. oktobrim (ieskaitot). Apmācības 
notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas!

Apmācības ir BEZ MAKSAS!
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz 
uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz 
pašiem. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Daina Kriviņa 
Latgales reģiona apmācību koordinatore tālr.: 29354884 daina.krivina[at]gmail.com

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 
attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības 
programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: 
www.jaunatne.gov.lv.
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No šī gada 1.oktobra Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales 
uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu organizē 
konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2015’’. Konkursa mērķis ir 
apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību 
Latgales reģionā, veicināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju 
atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības 

Latgales plānošanas reģions 
izsludina konkursu reģiona uzņēmējiem

Jaunumi Latgalē

priekšsēdētāja Alīna Gendele aicina visus aktīvi līdzdarboties konkursa norisē, jo tiesības izvirzīt pretendentus 
tiek dota jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumu kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un 
pašvaldībai.
Konkurss norisinās jau otro gadu un 2014.gadā konkursa uzvarētāji tika izvēlēti no 30 pieteikto pretendentu 
skaita. Apbalvošana notika Latvijas valsts svētku dienā 18.novembrī Rēzeknes pilsētā – Latgales vēstniecībā 
GORS svētku pasākuma laikā, kur balvas tika sadalītas sekojoši:
Lielākais nodokļu maksātājs – AS Preiļu Siers – viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem valstī, 
lielākais siera ražotājs un eksportētājs Latvijā, nodarbināti vidēji 300 strādājošie, 95% produkcijas tiek 
eksportēta, vienīgais populārās siera šķirnes “Čedars” ražotājs Latvijā un Baltijā;
Lielākais darba devējs – SIA Antaris – daudznozaru uzņēmums, kas darbojas konditorejas izstrādājumu 
ražošanas sektorā („Mora”), mazumtirdzniecībā (Saules veikals), tūrismā (Atpūtas parks SILENE), nodarbināto 
skaits katru gadu palielinās un 2013.gadā vidējais darbinieku skaits sastādīja 668 cilvēkus;
Sociāli atbildīgs uzņēmums – SIA Z-Light – darbojas augsto tehnoloģiju jomā, ražojot optiskās stikla šķiedras. 
Uzņēmums vairāku gadu garumā Līvānu novadā ir lielākais mecenāts jauniešu izglītības jomā, kopš 
2004.gada uztur stipendiju fondu jauniešu studijām.
Gada lauksaimnieks – Z/S Vaicuļevas – saimniecība atrodas Krāslavas novada Indras pagastā un saimnieko 
kopš 1995.gada, uz šo brīdi apsaimniekojot 1400 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, 
specializējas graukopībā, ražo arī linu eļļu;
Gada jaunais komersants – SIA Austrumlatvijas koncertzāle – Latgales vēstniecība GORS ir pilnīgi jauna 
akustiska koncertzāle, daudzfunkcionāls centrs Rēzeknē, kurš patlaban ir viena no nozīmīgākajām kultūras 
būvēm ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Tikai 2013 gadā uzņēmums spējis organizēt 119 pasākumus, no 
kuriem 77% bija koncerti un izrādes, bet reģistrēto apmeklētāju skaits sniedzas gandrīz līdz 100 tūkstošiem.

Šogad izsludinātā konkursa nolikums ir papildināts ar noteikumu punktu, kas liedz 2014.gada uzvarētājiem 
pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā.
Konkursa nolikums un pieteikšanās anketas ir skatāmas un lejuplādējamas Latgales reģiona portālā 
www.latgale.lv, kā arī reģiona pašvaldību mājas lapās. Aizpildītas anketas līdz 30.10.2015. ir jānogādā 
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) 
personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@latgale.lv.

Ziņu sagatavoja Andris Kucins
Latgales plānošanas reģiona

LUC komercdarbības konsultants
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Plānošanas reģionos tiek organizēti 
ekspertu forumi 

“Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”

Jaunumi Latvijā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) organizē ekspertu forumu ciklu “Vai ES nauda ir palīdzējusi 
uzlabot dzīvi reģionos?”. Forumi notiks dažādās Latvijas pilsētās, visos piecos plānošanas reģionos. Piedalīties ir 
aicināti plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji. Pasākumu mērķis ir izzināt plānošanas reģionu un 
pašvaldību pieredzi, īstenojot ES fondu projektus, un izvērtēt sasniegtos rezultātus.

Forumu dalībnieki tiks aicināti rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem: vai ES fondu finansējums ir devis pozitīvu 
ieguldījumu pašvaldību attīstībā? Vai pašvaldību pakalpojumi iedzīvotājiem ir kļuvuši pieejamāki? Vai dzīves 
līmenis reģionā ir uzlabojies? Forumu moderators ir žurnālists Haralds Burkovskis.

Forumos iegūtā informācija, atziņas, finansējuma saņēmēju viedokļi un labās prakses piemēri tiks apkopoti 
ziņojumā un prezentēti noslēguma konferencē š.g. 12.novembrī Rīgā, kurā aicināti piedalīsies Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, plānošanas reģionu, pašvaldību u.c. ES fondu īstenošanā 
iesaistīto iestāžu pārstāvji.

Reģionālo forumu norises laiks un vieta:

Vidzemes plānošanas reģionā 30.septembrī Cēsīs, Cēsu pilī.
| Reģistrācija līdz 28. septembrim |

Rīgas plānošanas reģionā 2.oktobrī Rīgā, viesnīcas “Gutenbergs konferenču zālē.
| Reģistrācija līdz 29.septembrim |

Zemgales plānošanas reģionā 6.oktobrī Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā.
| Reģistrācija līdz 1.oktobrim |

Kurzemes plānošanas reģionā 7.oktobrī Kuldīgā, Kuldīgas mākslas namā.
| Reģistrācija līdz  2.oktobrim |

Latgales plānošanas reģionā 13.oktobrī Preiļos, Preiļu Kultūras centrā.
| Reģistrācija līdz 8.oktobrim |

Foruma darba kārtība

Noslēguma konference. 12.novembrī Rīgā, viesnīcā “Bellevue Hotel”.

Reģionālos forumus Valsts reģionālās attīstības aģentūra organizē sadarbībā ar SIA “Comperio”.

Papildus informāciju par forumiem, darba kārtību un reģistrāciju var iegūt sūtot e-pastu uz forumi@vraa.gov.lv 
vai zvanot Inesei Novadai – 26569696.

Informācijas avots:Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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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 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI


