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Realizēts projekts par
sociālo pakalpojumu 
u z l a b o š a n u 

Ilzeskalna pagastā
Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona 
kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un 
iesniedza rīcībā Nr. 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu 
attīstība projektu “ Sociālo pakalpojumu uzlabošana un 
attīstīšana Ilzeskalna pagastā ”( Nr.17-01-AL15-A019.2203-
000006).
LAD projekta pieteikums tika izvērtēts un 05.06.2017. bija 
pieņemts lēmums Nr. 01.6-11/17/85-e par tā atbalstīšanu.
Projekta apstiprinātās kopējās izmaksas EUR 24 748,19, 
attiecināmās izmaksas EUR 20 000, publiskais finansējums 90% 
jeb EUR 18 000, Ilzeskalna pagasta pārvaldes līdzfinansējums 
EUR 6 748,19.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, 
pamatojoties uz publisko iepirkumu un 
02.08.2017. noslēgto līgumu Nr. 6.7/37 
veica SIA “V.J.M.BŪVE”. Būvdarbu izpildes 
termiņš, saskaņā ar noslēgto līgumu, bija 
2017.gada 15. septembris, bet objektīvu 
apstākļu – lielo lietavu dēļ, darbi iekavējās 
un tika pabeigti 2017.gada 7.novembrī.

Projekta īstenošanā tika radīts jauninājums, daudzfunkcionālās ēkas 
teritorijā uzbūvētas divas uzbrauktuves, kas atrisinās līdz šim esošo 
problēmu, cilvēku ar kustību traucējumiem un māmiņu ar bērnu 
ratiņiem iekļūšanu ēkā. Uzbrauktuves ir ierīkotas pie ieejām dienas 
centrā “Sniedz roku” un pirmskolas izglītības iestādē. Sakārtojot 
daudzfunkcionālās ēkas teritoriju Ilzeskalna pagastā, tiek uzlabota 
pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, īpaši sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī radīta sakārtota, 
pievilcīga un komfortabla vide visiem šīs ēkas apmeklētājiem.

 Projekta ietvaros tika veikta Rēzeknes 
n o v a d a  p a š v a l d ī b a i  p i e d e r o š a s 
daudzfunkcionālās ēkas piegulošās 
teritorijas labiekārtošana:
� Ierīkoti bruģakmens celiņi 340 m2 

platībā;
� Ierīkotas 2 uzbrauktuves ;
� Atjaunots žogs 265m un 2 vārti.

Genovefa Gailuma, 
Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja
64644580, info@ilzeskalns.lv
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Decembrī noslēdzās pašvaldības grants ceļa 
Pilda – Borovaja pārbūve 2,3 km lielā posmā. 
Darbus veica uzņēmums SIA “Ceļi un tilti”.
Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta „Lauku grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas 
novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025)

ES Ludzas novadā
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Noslēgusies ceļa Pilda – 
Borovaja pārbūve

 ietvaros ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

 Autoceļa Pilda – Borovaja pārbūves kopējās izmaksas – 202 704,69 eiro
.
Veiktas visas projektā paredzētās darbības: pilnas ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju 
iztīrīšana vai izbūvēšana, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku 
nomainīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūvēšana. 
Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „BM projekts”.

Īsumā par Ludzas novada pašvaldības lauku grants ceļu pārbūves projektu:

,2017. gada 6. jūlijā pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto 
publisko finansējumu 1 184 876, 64 eiro apmērā. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants ceļus 
16,623 km garumā. Projekta I kārtas ietvaros tiek pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši ceļu posmi Pildas, 
Cirmas, Nirzas un Istras pagastā.

Pārbūvējamie ceļi  i r  izvēlēti kā prioritāri 
nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai šajos 
p a g a s t o s .  A t b i l s t o š i  L A P  p a s ā k u m a 
nosacījumiem, 2015. gada rudenī norisinājās 
uzņēmēju apspriedes, un 2015. gada 26. 
novembrī Ludzas novada domes sēdē  tika 
apstiprināts prioritāri pārbūvējamo ceļu posmu 
saraksts.

Informāciju  par projekta norisi var saņemt Ludzas 
novada pašvaldības Attīstības un nekustamā 
īpašuma nodaļā pie projektu vadītājas Ilonas 
Mekšas 410. kab. vai pa tālruni 65707131.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un 
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Avots: 
http://www.ludza.lv/jaunumi/noslegusies-cela-
pilda-borovaja-parbuve/



ES Preiļu novadāPiešķirs līdzfinansējumu projektam  

“Pārrobežu vēstures un kultūras 

mantojuma veicināšana ar 

muzeja inovāciju palīdzību” 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 
2014.-2020. gadam Preiļu novada domei tika apstiprināts 
projekts “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma 
veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” (īsais 
nosaukums “Muzejs 2020”). 28. decembra domes sēdē 
deputāti nolēma nodrošināt projekta pašvaldības 
līdzfinansējumu 17 340,08 eiro jeb 10% apmērā no 
pašvaldības projekta daļas kopējām izmaksām, kas 
sastāda 173 400,76 eiro. 90% finansējuma veido Latvijas – 
L ietuvas –  Bal tkr iev i jas  pār robežu sadarbības 
programmas finansējums, kas ir 156 060,68 eiro.

Preiļu novada dome veiks projekta vadošā partnera funkcijas un pienākumus. Projektu realizēs Preiļu 
vēstures un lietišķās mākslas muzejs, sadarbības partneri ir Paņevežas reģiona etnogrāfijas muzejs 
(Lietuva) un Grodņas Valsts vēstures un reliģijas muzejs (Baltkrievija). Projekta mērķis ir veicināt materiālā 
un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu ar mūsdienīgiem inovāciju paņēmieniem 
muzejos.

Projektā paredzēta virkne aktivitāšu, tostarp 3D virtuālās realitātes mobilās aplikācijas izstrāde bijušās 
vecticībnieku baznīcas vizualizācijai Raiņa bulvārī, dzīvās vēstures klases aprīkojuma iegāde muzeja 
izglītojošo programmu uzlabošanai (3D skeneris, interaktīvs projektors, dators, audio ierakstīšanas ierīces, 
fotokamera), ielu muzeja festivāla “Starp muižu un baznīcu” organizēšana, e-rokasgrāmatas “Muzejs 
2025” un tūrisma brošūru izstrāde. Projekta īstenošana paredzēta 2018.- 2020. gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 434 418,20 eiro, no kurām 390 976,38 eiro (90%) līdzfinansē Latvijas – Lietuvas – 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.
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Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore



PROJEKTS JAUNIEŠIEM

"PROTI UN DARI" Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet 
vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā „PROTI 
un DARI” (Nr.8.3.3.0./15/I/001)!

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts „PROTI un DARI” ir 
unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek 
sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, 
iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek 
izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), 
piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus – mācīšanos 
(ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas 
iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., 
kuru īstenot palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

 Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada janvāris – 2018. gada decembris.

Līdz 2017. gada 20. decembrim vienpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta „PROTI un DARI” 
aktivitātēs, un pieci jaunieši veiksmīgi īstenoja savu individuālo pasākumu programmu (šobrīd divi jaunieši 
strādā Krāslavas uzņēmumos, viens mācās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un vēl divas jaunietes plāno 
iesaistīties nodarbinātībā). IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto 
specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības, individuāli apguva 
latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi.

„PROTI un DARI” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos „Jauniešu garantijas” ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 
īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām.

Divi jaunieši mācās Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātajā izglītības programmā „Jauniešu 
garantijas” ietvaros, un četri jaunieši saskaņā ar noslēgto vienošanos turpina dalību projektā, lai realizētu 
dzīvē savas ieceres un sasniegtu konkrētus mērķus – iegūtu autovadītāja apliecību, iepazītu viņiem aktuālo 
profesiju specifiku un sasniegtu valsts valodas prasmes augstāko līmeni, kā arī risinātu jautājumu par ārvalstīs 
iegūtas profesionālās izglītības atzīšanu Latvijā.dzīvē savas ieceres un sasniegtu konkrētus mērķus – iegūtu 
autovadītāja apliecību, iepazītu viņiem aktuālo profesiju specifiku un sasniegtu valsts valodas prasmes 
augstāko līmeni, kā arī risinātu jautājumu par ārvalstīs iegūtas profesionālās izglītības atzīšanu Latvijā.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv 
vai zvanot pa tālr. 2927874.

Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI” koordinatore
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ES Krāslavas novadā
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