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ES Rēzeknes novadā

EDIC AUSTRUMLATGALĒ ORGANIZĒJA SEMINĀRU PAR 
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU EIROPAS 
SAVIENĪBAS VALSTĪS UN LATVIJĀ

Semināru vadīja Māris Ruķers – fizisko personu datu aizsardzības likuma izstrādes darba grupas dalībnieks, 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs, juridisko pakalpojumu uzņēmuma “E-sabiedrības 
risinājumi” valdes loceklis, kā arī vairāku grāmatu un publikāciju autors.

Iesākumā lektors pastāstīja par jauno ES regulējumu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un datu apriti, kā arī aktuālajiem Latvijas normatīvajiem aktiem, piemēram, no 2018. gada 
bankām vajadzēs speciāli akreditēties, lai tās varētu strādāt ar personas datiem. Tāpat no 2018. gada 
katram Latvijas iedzīvotājam tiks piešķirta oficiāla elektroniskā pasta adrese, kas juridiskām personām 
sarakstē ar valsts pārvaldes institūcijām būs jālieto obligāti, savukārt iedzīvotāji – fiziskas personas – varēs 
izvēlēties, vai korespondenci no valsts institūcijām vēlas saņemt vēstulēs pa pastu vai elektroniskajās 
vēstulēs jaunajā e-pasta sistēmā.

Kā norādīja lektors, uzņēmumiem, kas strādā ar personas datiem, par likumu un normatīvu neievērošanu 
var tikt piemērots ievērojams sods, tomēr visupirms par savu datu aizsardzību esam atbildīgi mēs katrs pats, 
tāpēc zināt savas tiesības uz datu privātuma aizsardzību ir mūsu pašu interesēs, turklāt, ja kāds uzņēmums 
izmanto iedzīvotāja datus, tostarp, lai sūtītu uzņēmuma reklāmas piedāvājumus, ikvienam ir tiesības 
atteikties no šāda pakalpojuma un viņa datu izmantošanas.

MADARA BĒRTIŅA,

EDIC Austrumlatgalē vadītājas asistente
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Tiesības uz personas datu aizsardzību ir 
pamattiesības, kas nostiprinātas Eiropas 
Savienības (ES) līgumos un ir saistošas 
visiem ES iedzīvotājiem, savukārt 
izpratnes veicināšana, kā arī iedzīvotāju 
izglītošana par šiem jautājumiem ir viena 
no savienības prior i tātēm, tāpēc 
n o v e m b r a  v i d ū  E u r o p e  D i r e c t  
Informācijas centrs (EDIC) Austrumlatgalē 
uz semināru par datu aizsardzību Eiropas

 Savienībā un Latvijā aicināja Rēzeknes novada pagastu pārvalžu lietvežus, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas topošos un jau esošos juristus – cilvēkus, kuri ikdienā, savā darbā cieši saskaras ar 
jautājumiem par personas datu aizsardzību.

“Jo plašāka datu aprite, jo vairāk problēmu rodas,” uzsvēra Māris Ruķers, 
“piemēram, nereti rindas uz bērnudārzu tiek liktas internetā, tāpat ļoti 
grēko dažādu sporta sacensību organizatori, kas internetā publicē 
dalībnieku datus, kā arī datus par rezultātiem, ko patiesībā datu 
aizsardzības nolūkos nedrīkstētu darīt.”

Runājot par personas datu aizsardzību, īpaša uzmanība jāpievērš sava 
personas koda neizpaušanai: “Ja kāda negodprātīga persona zina jūsu 
vārdu, uzvārdu un personas kodu, tā var jūs pieņemt darbā, lai gan jūs to 
pat nezināsiet, tādā veidā norakstot uz jums “pelēkos” līdzekļus, ko jūs, 
protams, nesaņemsiet. Tāpat, zinot jūsu personas kodu un sadarbojoties ar 
negodprātīgiem līzinga kompāniju darbiniekiem, uz jūsu vārda var tikt 
paņemts līzings,” par biežākajiem krāpšanās veidiem ar personas koda 
datiem pastāstīja Māris Ruķers.



ATBALSTĪTI TRĪS PAŠVALDĪBAS PROJEKTI 
                                       PROGRAMMĀLEADER

Projektus vērtēja Ludzas rajona partnerība un Lauku atbalsta dienests (LAD). Šomēnes Ludzas 
novada pašvaldība saņēma vēstuli no LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes, kurā pašvaldība tiek informēta, ka tās izstrādātais projekts „Rotaļu laukums Tutānu 
ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai” ir atbalstīts.

PROJEKTS JĀĪSTENO LĪDZ 2017. GADA 14. AUGUSTAM.

ĒRIKA BONDARENKO,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 13 502,50 eiro. Projekta īstenošanas gadījumā Ludzas novada 
pašvaldība varēs saņemt publisko finansējumu 12 152,25 eiro apmērā. Pašvaldība ar š.g. 21. jūnija 
domes sēdes lēmumu jau 2016. gada budžetā ir paredzējusi līdzfinansējumu 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 1 350.25.

Attiecībā uz šiem diviem projektiem LAD pieņēmis pozitīvu lēmumu, jo LAD e-sistēmā jau ir 
publiskots apstiprinājums, ka abi minētie Ludzas novada pašvaldības projekti ir atbalstīti.

Kā skaidro Viola Andruščenko, projektu vadītāja, arī Rundēnos nākamgad tiks uzstādītas bērnu 
rotaļu konstrukcijas un būs iespēja arī iegādāties sporta trenažierus, t.i. atvērt nelielu trenažieru 
zāli.

Savukārt mobilā skatuve tiks iegādāta, lai nodrošinātu tehniski labā kvalitātē dažādu 
pašvaldības sarīkojumu organizēšanu ārpus telpām.

Par to, kāda būs minēto Ludzas novada pašvaldības LEADER projektu virzība, informēsim arī 
turpmāk.

Ludzas novada pašvaldība minētajam LEADER projektu konkursam ir izstrādājusi un iesniegusi 
LAD vēl šādus projektus, kam no pašvaldības budžeta ir paredzēts 10% liels līdzfinansējums 
attiecināmajām izmaksām:

* „Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada 
pašvaldības teritorijā” (projekta attiecināmās izmaksas EUR 8 444.59);

* „Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” 
(projekta attiecināmās izmaksas EUR 14 980.72).
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Šopavasar biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludināja LEADER projektu iesniegumu 
konkursu pēc Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam noteikumiem. Ludzas novada 
pašvaldība izstrādāja vairākus projektus, ko atbalstīja arī dome. Tie tika iesniegti konkursam.

ES Ludzas novadā
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IZPĒTE KRĀSLAVAS PILS DĀRZNIEKA MĀJAI

Projekta ietvaros ir izstrādāta „Krāslavas 
pils kompleksa ēkas „Dārznieka māja” 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”, kā 
turpinājums jau iesāktajiem darbiem 
izcilā Latgales arhitektūras pieminekļa 
pakāpeniskai atjaunošanai. 

Izpētes darbus šī gada vasarā veica šajā nozarē atzīti 
izpētes un projektēšanas biroja „Arhitektoniskās izpētes 
grupa” speciālisti - arhitekts Ilmārs Dirveiks un projekta 
vadītāja Liesma Markova – arhitekti ar vairāk nekā 20 
gadu darba pieredzi vēsturisku arhitektūras objektu (t. 
sk. Krāslavas pils) izpētes un atjaunošanas darbos. 
Izmantojot VKPAI pieminekļu dokumentācijas centrā 
pieejamos pētījumos un atsevišķu pētnieku jaunākās 
atziņas, ir sagatavota objekta vēstures izziņa ar 
komentāriem. Inventarizācijas rezultātā ir izdevies 
izveidot nosacītu atsevišķu būvperiodu hronoloģiju, lai 
arī daudzi datējumi ir hipotētiski. 

Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Krāslavas novada 
pašvaldības projektu par arhitektoniski māksliniecisko izpēti 
Krāslavas pils kompleksā.

Viens no arhitekta Ilmāra Dirveika secinājumiem: “Neskatoties uz to, ka ir pārāk daudz substances 
zudumu un pārāk maz informācijas arhīvos, Krāslavas muižas bijusī Dārznieka māja arhitektoniski ir 
pietiekoši savdabīga, lai to vērtētu kā retu Latgales 18., 19.gadsimta muižu arhitektūras paraugu”.
 
Sakarā ar izpēti, nedaudz ir nobīdījies dārznieka mājas konservācijas projekta īstenošanas termiņš, 
jo bija svarīgi iegūt ziņas par vēsturisko jumta un logu apjomu, lai pieņemtu gala lēmumu par 
konservācijas darbu gaitu.
 
Projektam piešķirtais VKKF finansējums 1100,00 EUR, Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 
231,00 EUR.
 
Izpētes izstrādi līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
 
 
Ināra Dzalbe

ES Krāslavas novadā



Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības 
programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 
profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā 
Latvijā.

“Jauniešu garantijas mācībās pēdējoreiz piedāvājam apgūt profesiju pusotra gada izglītības 
programmās, kurās var pieteikties jaunieši ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Tā kā 
Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. gadā, tad uzņemšanā 2017. gada vasarā jaunieši 
varēs pieteikties mācībām tikai gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās,” stāsta Valsts 
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore 
Elīna Purmale-Baumane.

Šajā ziemā pusotra gada laikā jaunieši var izvēlēties apgūt kādu no 38 profesijām. To vidū ir tādas 
populāras profesijās kā grāmatvedis, automehāniķis, SPA speciālists un lauku īpašuma 
apsaimniekotājs. Var apgūt arī jauniešu vidū mazāk pieprasītus, bet darba tirgū nepieciešamus 
arodus kā, piemēram, poligrāfijas ražošanas tehniķis, floristikas speciālists, namdaris, bārmenis vai 
būvkonstrukciju montētājs.

Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru var apgūt gada laikā. 
To klāstā ir tādas iepriekšējās uzņemšanās populāras 
profesijas kā pavārs, frizieris, lietvedis, atslēdznieks un 
metinātājs, tomēr jaunieši ir gaidīti arī citās kvalifikācijās, 
piemēram, šuvējs, mūrnieks, bārmenis, autoatslēdznieks 
un motorzāģa operators.

Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt 

vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. 
Jaunietis var strādāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. Pieteikties mācībām var arī vakarskolu 
audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā, studē nepilna laika studiju programmās 
augstskolās vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē pusotru gadu ilgajās programmās var 
iesniegt līdz 2017. gada 6. janvārim, savukārt gadu ilgajās – līdz 17. februārim. Ar visām Jauniešu 
garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var 
iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

Papildu informācija:

KRISTĪNE KEIČA
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir 
sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras 
atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek 
apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams.
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SĀKUSIES ZIEMAS UZŅEMŠANA JAUNIEŠU GARANTIJAS 
                  BEZMAKSAS MĀCĪBĀM

http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_uznemsana/


Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina uz tikšanos skolu 
pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 2 stundu garumā dalītos pārdomās par 
nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļut par uzņēmējiem.

Lektoriem daloties savās zināšanās un pieredzē stāstos par Latgali, jauniešiem būs iespēja ne 
tikai gūt jaunas atziņas un zināšanas, bet iespējams arī iedvesmu dzīves turpmākajiem soļiem. 
Šogad daudz arī runāsim par to kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā līdz tam nonākt, vai tas ir 
sarežģīti, vai Latgale piemērota izaugsmei, un iespējams saņemt atbildes uz dažādiem 
aktuāliem jautājumiem.

Interaktīvajā pasākumā tiks iesaistīti ne tikai tā galvenie varoņi – jaunieši, bet arī jaunie 
uzņēmēji, kas neformālā veidā dalīsies savā pieredzē uzņēmējdarbībā.

LUC visus interesentus gaida sekojošās vietās:

NORISES LAIKS

Pasākumu organizē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.

PILSĒTA/NOVADS NORISES VIETA

1. decembris
12:30 – 14:30

Dagdas novads Dagdas visdusskola, Dagda, Mičurina 3a

6. decembris
15:00 – 17:00

Daugavpils Daugavpils valsts ģimnāzija, Cietokšņa 33, 
Daugavpils

7. decembris
10:00 – 12:00

Riebiņu novads Riebiņu vidusskola, Liepu ielā 21, Riebiņi

7. decembris
13:30 – 15:30

Preiļu novads Preiļu 2.vidusskola, Andreja Paulāna iela 2, 
Preiļi

8. decembris
13:00 – 15:00

Rēzekne Rēzeknes valsts ģimnāzija, Dzirnavu iela 3a, 
Rēzekne

9. decembris
12:00 – 14:00

Viļānu novads Viļānu vidusskola, Rēzeknes 1a, Viļāni

LATGALES reģiona JAUNIEŠUS aicina piedalīties 
     informatīvo pasākumu ciklā 
               “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”
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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 BĒRTIŅA

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

VELTA POPA

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

 

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

INA RUSIŅA
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