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VAIRĀK LASI NĀKAMAJĀ LAPĀ

  
  DESMITUS TŪKSTOŠUS 

  EIRO EIROPAS SAVIENĪBAS

  LĪDZFINANSĒJUMU, 

  LATGALES JŪRAS - RĀZNAS 

  EZERA - KRASTĀ IZDEVIES 

  RADĪT SAKOPTU VIETU 

  ATPŪTAI UN SPORTAM

PIESAISTOT VAIRĀKUS

http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale
https://twitter.com/ED_Austrum_LTG


Sportosim un atpūtīsimies blakus Latgales jūrai, 
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Šī projekta ietvaros esošās pludmales zonā tika uzstādīti 

Savukārt Čornajas pagasta pārvalde realizēja projektu “Sportosim un atpūtīsimies “Dyužgola leicī” 
Čornajas pagastā”. Kopējās izmaksas 41731.13 eiro, ES finansējums 33915.77 eiro. Šī projekta ietvaros 
tika veikta ceļa ierīkošana līdz pludmalei ar automašīnu stāvvietu un izbūvēts futbola laukums.

Tie, kuri šogad vēl nepaspēja apskatīt izmaiņas Čornajas pagasta teritorijā, Rāznas ezera krastā, tādu 
iespēju varēs izmantot nākošgad, Čornajas pludmales atklāšanā. Patīkami apzināties to, ka Čornajā 
notiek pakāpeniska atdzimšana dažādās jomās (gan infrastruktūrā, gan kultūrā u.c.) piesaistot dažādu 
ES fondu līdzekļus. Un tagad droši var teikt, ka mūsu pagastā ir plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai 
visu vecumu iedzīvotājiem.

Arī nākošgad ir iecerēts ieguldīt darbu pludmales teritorijā, veicinot tās sakopšanu un kopējās ainavas 
uzlabošanu. Uz tikšanos jaunizveidotajā Čornajas pludmalē!

JĀNIS ALEKSĀNS

pieci āra trenažieri, seši koka soliņi, pieci koka 
galdi ar soliem, trīs koka lapenes ar galdiem un soliem, pārģērbtuve un divas tualetes, kā arī no koka 
darinātas atkritumu tvertnes.

Līdz ar vasaras beigām noslēgušies divi projekti Dukstigala līcī, Čornajas pludmales 
teritorijā. Rāznas nacionālā parka biedrība realizēja projektu “Atpūtas aktivitāšu 
izbaudīšana un brīvā laika pavadīšana “Dyužgola leicī”” (kopējās izmaksas 16505.15 eiro, 

ES Rēzeknes novadā
Čornajas pludmalē!

publiskais ES finansējums 14854.63 eiro).



3

Preiļos notika forums par Latgales reģionam 

13. oktobrī Preiļu Kultūras namā norisinājās Latgales plānošanas reģiona un Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras (VRAA) organizētais forums „Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. Foruma 
mērķis bija noskaidrot, cik lietderīgi pašvaldībām ir veicies 2007. – 2013. gada plānošanas perioda laikā 
izmantot VRAA administrētos Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus dažādu projektu realizēšanā un 
saprast, vai ES fondu finansējums ir uzlabojis iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un dzīvi reģionos.

Klātesošajiem tika parādīta visa statistika kopumā 
par ieguldījumiem kopumā visos Latvijas reģionos, kā arī par Latgales reģionā īstenotajiem projektiem. 
Kā liecina pakopotā informācija, Latgale no visiem valsts reģioniem ir saņēmusi vislielāko finansējumu - 
122 920 144 eiro, kas sastāda 30% no kopējā ES fondu finansējuma.

Foruma laikā notika darbs grupās un diskusijas. Haralda Burkovska vadībā dalībnieki izvērtēja katru 
aktivitāti gan iedzīvotāju, gan pašvaldību skatījumā, izsverot katra projekta plusus un mīnusus. Svarīga 
bija arī diskusija par to, vai bija viegli īstenot projektus. Dalībnieki pārrunāja problēmas, ar kurām bija 
saskārušies projektu  īstenošanas laikā un izteica ierosinājumus, kā nākošajā plānošanas periodā 
uzlabot ES fondu projektu administrēšanu.

Forums iesākās ar pasākuma vadītāja žurnālista Haralda Burkovska uzrunu un Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas -Tabūnes uzrunu foruma dalībniekiem. Ieskatu VRAA 
administrētajās ES fondu aktivitātēs sniedza Valsts reģionālās attīstības aģentūras Programmu 
ieviešanas nodaļas vecākā eksperte  Sarma Liepa. 

 Daudzi projekti vēl ir īstenošanas 
noslēguma fāzē, taču ir zināms, ka jau šobrīd Latgales plānošanas reģiona attīstībā ir ieguldīti 90 502 
804,07 eiro. Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Līga Upeniece atzina, ka līdzekļi 
mūsu reģionam ir piesaistīti, pateicoties arī Latgales plānošanas reģiona pārstāvju aktīvajam darbam.

Par Preiļu novada pieredzi ES naudas apgūšanā stāstīja pašvaldības Attīstības daļas speciālisti. Novadā 
realizētos projektus prezentēja Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Inese 
Matisāne. Apjomīgā prezentācijā, kas tika rādīta foruma dalībniekiem, bija iekļauta informācija par 
visiem septiņiem novadā īstenotajiem projektiem, kurus atbalstīja Eiropas reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), Kohēzijas fonds (KF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF). Kopējais pašvaldības apgūtais finansējums 
laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam sastāda 4 592 745 eiro.

Projekti realizēti dažādās jomās – nosiltinātas vairākas novada izglītības iestādes, paaugstinot to 
energoefektivitāti, izveidots Krīzes centrs, renovētas ielas un lauku ceļi, stiprināta domes attīstības daļas 
darbinieku kapacitāte, izveidoti interneta publiskie pieejas punkti novadā.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Programmu ieviešanas nodaļas vadītājs Aivars Voldeks informēja 
pašvaldību pārstāvjus par projektu pēc-uzraudzības periodu. Katra projekta īstenotājam jānodrošina 
projektos sasniegto rezultātu ilgtspēja.

Latgales reģiona forums bija noslēdzošais 
pasākums starp visu valsts reģionu forumiem. 
Tagad VRAA pārstāvji apkopos visu reģionu 
forumu dalībnieku atsauksmes un 
ierosinājumus nākošajam plānošanas 
periodam un tos prezentēs noslēguma 
pasākumā 12. novembrī Rīgā, kur tiksies visu 
reģionu pārstāvji.

MAIJA PAEGLE,
Preiļu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

piesaistīto Eiropas Savienības naudu 
ES Preiļos



Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopā sanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas 
Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – 
rezolūcijas – izpratni un tās reālu izmantošanu ikdienā,

Latgales reģionā diskusija notiks 13. oktobrī Izvaltas pamatskolā (Krāslavas novadā), kuras laikā 
iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo 
nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas 
pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību.

Diskusijā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada un Viļānu novada vietējie uzņēmēji, vietējo skolu 
pārstāvji, un NVO pārstāvji, kuriem dalība Lauku kopienu nedēļā būtu saistoša.

 „Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas 
Lauku kopienu nedēļas diskusijā „Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats”, kas risināsies no 12. līdz 
16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, Jaunaucē un Ancē.

ES Krāslavā

Izvaltā notiks Latvijas Lauku foruma diskusija 
„Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats”
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DARBA    KĀRTĪBA   

praktiskā pieredze – vizīte un iepazīšanās ar Izvaltas skolu, skolas muzeju un Izvaltas Svētās Annas 
Romas katoļu baznīcu;  

diskusijas par veiksmīgo un pamācošo pieredzi, kas apvienotas ar siltu ēdienu un dzērienu pauzēm 
Izvaltas pamatskolā (Saules iela 1, Izvalta, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads); 

 „1 + 1 nav 2, bet 11” jeb sadarbības matemātika - kā atrast sadarbības partnerus no citiem sektoriem 
(uzņēmējiem, pašvaldības, skolām, NVO, iedzīvotājiem), izzināt atbilstošāko sadarbības modeli un kā 
īstenot sadarbību, lai sasniegtu vēlamos mērķus; 

 2015.-2020. gada periodā pieejamie finanšu resursi un iespējas, tālākās aktivitātes un sadarbību 
veicinošas vides priekšnosacījumi. 

 

 

 

   12:00 - 16:00

 

Reģistrējies līdz 7. oktobrim ŠEIT :  http://ej.uz/fn84  

Uz tikšanos Izvaltā!  

Pirmdiena, 12. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Druviena, Gulbenes novads. 

Otrdiena, 13. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Izvalta, Krāslavas novads. 

Trešdiena, 14. oktobris, plkst. 12.00 -16.00 – Staicele, Alojas novads. 

Ceturtdiena, 15. oktobris, plkst. 14.00 -18.00 – Jaunauce, Saldus novads. 

Piektdiena, 16. oktobris, plkst. 10.00 -14.00 – Ance, Ventspils novads.  

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Papildus informācija par Latvijas Lauku Kopienu nedēļu: 
+371 28855427 
laukuforums@gmail.com 
www.laukuforums.lv  

 

„Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa ar lielu līdz šim pilnībā 
neizmantotu potenciālu, kas var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas un visas ES attīstībā, 
stabilitātē un ilgtspējā” (fragments no 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas).

https://docs.google.com/forms/d/1Az7IryGEtAaRQosKXVnDR-_91uEoBuI-f_qQj-600Zo/viewform


Iespēja saņemt NVA atbalstu darba vietu 

iESpēja darba meklētājiem

Pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie , kuriem ir iegūta profesionālā 
vai augstākā izglītība un kuri šobrīd neapgūst pilna laika klātienes studiju programmas augstskolā.

Pieņemot darbā jaunieti, darba devējs saņem ES finansiālu atbalstu un  iespēju piesaistīt savam 
uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. NVA filiālēs darba devējam palīdzēs izvēlēties 
uzņēmuma prasībām visatbilstošākos kandidātus ar profesionālo vai augstāko izglītību, kuri ir reģistrēti NVA.

Daudzi darba devēji ilgstoši meklē viņiem nepieciešamos speciālistus, piemēram, ekonomistus, juristus, 
programmētājus vai atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo profesionālo izglītību, kuri, 
savukārt, meklē iespēju iegūt darba pieredzi savā profesijā  un var strādāt tajā. Jaunieši bezdarbnieki, 
kuriem ir atbilstoša izglītība, kuri vēlas apliecināt savas profesionālās spējas un dotības, vēlāk var kļūt par 
vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.

Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu var strādāt pie darba devēja vienu gadu. 
Darba vietai jaunietim ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus 
pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos 
darbos.

jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem
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izveidei jauniešiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt 
darba devēju – komersantu, pašnodarbināto personu,     
kā arī biedrību vai nodibinājumu – pieteikumus jauniešu 
nodarbināšanai pasākumā “Pirmā darba pieredze 
jaunietim”, ko NVA īsteno  Eiropas Savienības (ES) 
finansētās Jauniešu garantijas ietvaros.

KĀDS DARBA DEVĒJAM IEGUVUMS?

NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;

Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no 

valstī noteiktās minimālās algas;

NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);

Vienreizēja dotācija (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu 

(ja nepieciešams);

Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA sedz izdevumus līdz 711 eiro.

KĀ DARBA DEVĒJAM PIETEIKTIES PASĀKUMAM?

1. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Pasākuma apraksts un pieteikuma forma 
atrodama NVA interneta vietnē. Ja rodas kādas neskaidrības, jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma 
veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots 
veidot darba vietu. 

3. solis
NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo 
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu 
apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

solis
NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un pozitīvas atbildes gadījumā aicina mēneša 
laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par darba vietas izveidi.4.

 

Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas atbalsta 
pasākumu “Pirmā darba pieredze” izlasāma NVA 
interneta vietnē

http://www.nva.gov.lv/


Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš konkursam 
       „IZSTĀSTI MAN SAVU PASAULES STĀSTU”

iESpēja JAUNIEŠIEM

Konkurss aicina ikvienu jaunieti vecumā no 
15 – 32 gadiem veltīt lielāku uzmanību 
attīstības sadarbībai – politikai, kuras mērķis ir 
nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi pasaulē. 
Attīstības sadarbība ir ne tikai solidaritāte un 
palīdzības sniegšana, bet arī stāsts par to, kā 
mēs dzīvojam. Ikkatrs ar savu rīcību var 
ietekmēt savas un citu valstu attīstību.

Radošo darbu kopā ar pamatojumu gaidām 
līdz 30. oktobra plkst. 23.59 uz e-pastu: 
konkurss@prae.lv vai aicinām to publicēt 
sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, 
Instagram), izmantojot mirkļa birkas 
#EYD2015 un #Pasaulesstasts. Radošais darbs 
var būt esejas, video, dzejoļa, kolāžas vai pat 
dziesmas formā.

Konkursa organizatori atgādina, ka radošos 
darbus iespējams iesniegt ne tikai esejas vai 
dzejoļa, bet arī video, foto vai pat dziesmas 
formā!

Konkurss tiek organizēts Eiropas gada 
attīstībai ietvaros. Šī tematiskā gada mērķis ir 
aicināt Eiropas iedzīvotājus domāt un 
iesaistīties konkrēta jautājuma risināšanā.
Visradošāko un interesantāko darbu noteiks 
īpaši šim konkursam izveidota žūrija. 

Konkursa rezultāti tiks publicēti Eiropas gads 
attīstībai 2015 mājaslapā 

  un Eiropas gads attīstībai 2015 
Twitter kontā  līdz 15. 
novembrim. Ar konkursa uzvarētāju un 
veicināšanas balvu ieguvējiem organizatoru 
pārstāvis sazināsies personiski.

https://europa.eu/eyd2015/lv/tell-me-your-
world-story

@Attist_sadarb
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Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai pagarina 
radošo darbu iesniegšanas termiņu konkursam „Izstāsti man savu pasaules stāstu” līdz 30. 
oktobrim.

Labākā darba autors, kas iegūs konkursa galveno balvu – ceļojumu uz kādu no Latvijas attīstības 
sadarbības partnervalstīm, un veicināšanas balvu ieguvēji tiks apbalvoti Eiropas gada attīstībai 
noslēguma ceremonijā novembrī.

Konkursu rīko Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. 
Konkursa nolikumu skatīt: 
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Dagni Dāboliņu pa tālr. 67812241 vai rakstot uz  –  
konkurss@prae.lv.

Papildinformācija:
DAGNE DĀBOLIŅA
dagne.dabolina@prae.lv
tel.: 26663683

http://ej.uz/pasaules_stasts 

https://drive.google.com/file/d/0Bx8_XzxBhE7_SkZsM0JMR085NFk/view?pref=2&pli=1
https://europa.eu/eyd2015/lv/tell-me-your-world-story




KONTAKTI

INTA RIMŠĀNE

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
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
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