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GADA EIROPAS CILVĒKA LATVIJĀ tituls jau astoņpadsmit gadus pēc kārtas tiek piešķirts  cilvēkam, kurš ar 
saviem darbiem devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo 
vērtību integrēšanai Latvijā. Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā, ko tradicionāli 
organizē Eiropas Kustība Latvijā. Līdzšinējos gados ar savu balsojumu esam pateikuši paldies Vairai Vīķei 
Freibergai, Andrim Piebalgam, Zbigņevam Stankevičam, Renāram Kauperam, Aigaram Apinim, 
Valdim Dombrovskim, Mairim Briedim un citiem.

Atbalsta Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un 
Sabiedrības Intergācijas Fonds.

Papildu informācija:
LIENE VALDMANE
Eiropas Kustības Latvijā
info@eiropaskustiba.lv
mob. tālr: 22144144

UZVARĒTĀJS TIKS PAZIŅOTS SVINĪGAJĀ CEREMONIJĀ, KAS NOTIKS 29. DECEMBRĪ. TAJĀ SAVU TITULU 
NĀKAMAJAM EIROPAS CILVĒKAM LATVIJĀ NODOS PASAULES ČEMPIONS BOKSĀ, 2014. GADA EIROPAS 
CILVĒKS LATVIJĀ MAIRIS BRIEDIS.

2015. gada  novembrī tika uzsākts sabiedriskais balsojums par 2015. gada Eiropas Cilvēku Latvijā.
2015. gada 9. decembrī noslēdzās balsojums par TOP 5 kandidātiem un, apkopojot rezultātus, 
izvirzās 3 līderi, kuri turpina piedalīties sabiedriskā balsojuma TOP 3: (alfabētiskā secībā, balsotāju 
citāti):
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2015. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ TOP 3

            
uzdrīkstēšanās, cilvēku mīlesltība vai "zelts"

„Labākais pludmales volejbola pāris Latvijā un pasaulē”. „Izcili sportiskie 
sasniegumi, kas nes Latvijas vārdu Eiropā un pasaulē”. „Novērtēju 
ieguldīto smago darbu gadu gaitā”. „Apsveicams ir abu pašaizliedzīgais 
darbs  ar volejbola jaunatni”.

„Skolotāja, kura domā kritiski, māca domāt kritiski un nebaidās izteikt savu 
viedokli”. „Uzdrīkstējās izraisīt diskusiju par izglītības normām, kas rezonēja 
sabiedrībā, kultūrā”. „Simbolizē tās Eiropas izglītības vērtības, kas arvien vairāk tiek 
pakļautas šaubām un nicinājumam, bet ir tik ļoti vajadzīgas”. „Balva par saprāta 
balsi šķietama vājprāta pārņemtā laikā”.

„Cālīša kunga cilvēkmīlestība ir neizmērojama, tāpat kā saskaņa starp viņa 
vārdiem un darbiem”. „Cilvēks ar lielo C. Demokrāts, līdzcietīgs, aktīvs – visas 
nosauktās ir Eiropas pamatvērtības”. „Manuprāt, šis cilvēks šobrīd ir sniedzis 
viskonstruktīvāko viedokli tik ļoti aktuālajā bēgļu un arī citos valstij un Eiropai 
aktuālos jautājumos”. „Rāda paraugu, kā eiropiešiem jārīkojas!”

BALSO TE: http://www.visidati.lv/aptauja/1133972983

ES Jaunumi

http://www.visidati.lv/aptauja/1133972983
http://www.visidati.lv/aptauja/1133972983


2015.gadā savu darbību turpināja projekts „AUDZ un 
DARI lielākas lietas”, Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030. 
Projekta trešā gada ietvaros:

2015.gada biedrības „ATTĪSTĪBAI” aktivitātes, 
       sasniegtie mērķi, projekti

ES Krāslavas novadā
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      2015.gada 20.martā notika konference/forums par      
   biedrību un tās darbību, pilsonisko līdzdalību Izvaltas pagastā 

„    Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas pagastam”. Pasākuma mērķis 
 bija uzrunāt iedzīvotājus, kuri dzīvo vienā pagastā, lai 

veicinātu to pašiniciatīvu un mazinātu komunikācijas barjeru, rosinātu 
sadarboties un meklēt esošo problēmu risinājumus. Sadarbība starp 
organizācijām bija priekšnoteikums un veiksmes atslēga, lai forums 
noritētu veiksmīgi,  tajā  

 
piedalījās vairāk nekā 40 interesentu. Papildus 

dalībnieku diskusijām, plašu pārskatu un aktuālu informāciju lauku 
iedzīvotājiem,

1.

         sniedza kooperatīvās sabiedrības “Izvalta” valdes priekšsēdētājs V.Stivriņš un biedrības “ATTĪSTĪBAI” valdes 
priekšsēdētāja I.Leikuma sniedza pārskatu par biedrību, par tās mērķiem, īstenotajiem projektiem un  aktualitātēm un 
izvaltiešu līdzdalību. 

     2015.gada 30. un 31.martā notika apmācības „Brīvprātīgo darba 
     organizēšana”, tajās lektore bija Ausma Pastore, kura kopā ar 15 
    apmācību dalībniekiem izskatīja jautājumus par to, ko dod 

brīvprātīgais darbs tā darītājam? Kādi ir praktiski instrumenti brīvprātīgo darba 
aktivitāšu nodrošināšanai, ieviešanas procesa īstenošanai un brīvprātīgo 
darba plānošana,  ieviešana un izvērtēšana.

    2015.gada 26.septembrī notika projekta noslēguma pasākums.
    Pasākumu apmeklēja kupls skaits Izvaltas  pagasta iedzīvotāju un 
    ciemiņu. Tā galvenie viesi bija Latvijā populārākā postfolkloras 

grupa „Rikši”. Koncerts bija ļoti atraktīvs, skatītāji no sajūsmas aplaudēja un 
uzlādēja sevi ar pozitīvām un ļoti patīkamām emocijām. Grupa 
pamanījās arī iesaistīt dažādās aktivitātēs visus dalībniekus. Pēc koncerta 
biedrības „Attīstībai”vadītāja Inga Leikuma steidzās pateikties un apsveikt 
grupu „Rikši” un aizvadītā projekta sadarbības partnerus – Sauleskalna 
sākumskolas un Izvaltas pamatskolas direktori, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoru, Izvaltas pagasta pārvaldi, Izvaltas 
tautas namu, jauniešus, kuri piedalījās projekta pasākumu rīkošanā, brīvprātīgos, kā arī biedrības „Attīstībai” biedrus. 

    
     2015.gadā biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030  ietvaros tika izstrādāta
    biedrības darbības programma 2016.-2020.gadam.

      2015.gada 5., 6.novembrī notika apmācības "Vērtības sabiedrības izglītības ilgtspējīgai attīstībai".   
     Apmācībās piedalījās 18 dalībnieki. Apmācības vadīja "Latgales kaoučinga centra" vadītāja Daina Kriviņa.
     Apskatītas tēmas - 5 pamatvērtību noteikšana un to izmantošana dažādu lēmumu pieņemšanā. Globālā 

izglītība – izprast sevi un citus. Tests „Kas es esmu”, paša SVID analīze. Dzīves līdzsvara aplis. Kas veicina/kavē rezultātu 
sasniegšanu ikdienā? Kā izmantot veicinošos faktorus vēl efektīvāk savā dzīvē. Paldies viņai par tik daudz jaukām un 
pozitīvām emocijām, domām un iespēju ieraudzīt patieso sevi, pārdomām un zināšanām, kuras varēsim  izmantot gan kā 
vecāki, gan kā pedagogi.

    Kapacitātes celšanas pasākumi, kuru pamatā brīvprātīgais darbs:
6.1. 2015.gadā projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" ietvaros sākušās un norisinās dažādas aktivitātes, 

   kuras vēl turpināsies arī 2016.gadā.

•  Aktivitāte „Esi vesels un možs!” Vairāk nekā 30 dažādu paaudžu Izvaltas iedzīvotājiem ir pieejamas masāžas;
•  Ir uzsāktas fizioterapeitiskās vingrošanas nodarbības, kuras apmeklē 25 dalībnieki;
• 14.novembrī notika pasākums „Zelta gadi cilvēka un valsts mūžā”, tos apmeklāja vairāk nekā 160 dalībnieku. 
6.2. Kapacitātes celšanai 2015.gadā ir notikušas šādas aktivitātes:
• zemledus makšķerēšanas sacensības „Izvalta 2015”; • netradicionālās sporta spēles “ Kopā jautrāk”; • projekts “Domā-
Mācies-Dari”; • projekti „Izvaltas ciemata centra labiekārtošana” un „Publiskas atpūtas zonas izveidošana brīvdabā 
Izvaltā un tās apkārtnes teritorijas labiekārtošana”; • pludmales svētki “ Izvalta 2015”; • projekts „Soli tālāk -3”; • lauku 
kopienu nedēļas 2015, pasākuma organizēšana Izvaltā. Diskusiju laikā iepazināmies un mācījāmies, stiprinājām esošās un 
meklējām jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības 
starpā, savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanai un ilgspējīgai attīstībai.

Kopumā 2015.gadā apmeklēto pasākumu aktivitāte ir bijusi ļoti augsta, jo vienmēr ir pārsniegusi plānoto, iedzīvotāji 
(izvaltieši, kaimiņi, novadnieki) piesakās vairāk un labprātāk, lai apmeklētu un piedalītos dažādās aktivitātēs, rīkotajās 
apmācībās un pasākumos. Biedrības piecos darbības gados vietējo organizāciju un iedzīvotāju attieksme ir arī vērtējums 
mūsu darbam. Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem par aktivitāti un atbalstu rīkotajos pasākumos un aktivitātēs! 
Ceram uz turpmāku līdzdalību un Jūsu aktivitāti!

2.

3.

4.
5.

6.



Ludzas novada bērnu nama – patversmes audzēkņu 
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aktivitātes projekta „Starpkultūru dialogs sabiedrības 
integrācijai” ietvaros

Daudzveidīgām aktivitātēm bagāts un radošs izvērtās šis gads Ludzas novada bērnu nama – 
patversmes audzēkņiem. Bērni apmeklēja koncertu Rēzeknē, brauca ekskursijā, apmeklēja 
pasākumus Ludzā, organizēja un piedalījās pasākumos bērnu namā – patversmē. Audzēkņi aktīvi 
piedalījās nodarbībās un radošajās darbnīcās, veidojot tematiskās izstādes, apsveikumus un 
noformējumu bērnu nama – patversmes telpās.

Projekta „Starpkultūru dialogs sabiedrības integrācijai” mērķis ir pilnveidot bez vecāku gādības 
palikušo Latgales mazākumtautību bērnu un jauniešu prasmes komunicēt un veidot savstarpēju 
dialogu ar reģionā dzīvojošo dažādu etnisko grupu pārstāvjiem, kā arī ar izglītojoša rakstura 
neformālām aktivitātēm veicināt viņu izpratni par savu nacionālo identitāti, daudzveidīgo kultūras 
mantojumu, attīstīt iecietību pret atšķirīgo un prasmi saskatīt kopīgo un vienojošo. 

Šis gads ir īpašs ar to, ka jau kopš janvāra bērnu nama audzēkņi ir iesaistījušies projektā „Starpkultūru 
dialogs sabiedrības integrācijai”, ko realizē nevalstiskā organizācija Bāreņu biedrība „Saules bērni” 
sadarbībā ar četrām Latgales reģiona ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Kā to paredz projekts, 
bērni – gan latvieši, gan mazākumtautību pārstāvji – tika iepazīstināti ar Latvijas un jo īpaši Latgales 
dažādo kultūras mantojumu – nacionālo svētku un tradīciju īpatnībām, akcentējot kopīgo un atšķirīgo 
gadskārtu ieražās, folklorā, tipiskajos svētku ēdienos. Katram gadalaikam tika veltīts kopīgs tematisks 
starpkultūru seminārs par šajā periodā svinamajiem svētkiem.

, jo meitenes ar 
lielu atbildību un entuziasmu strādāja visa gada garumā – iesaistījās nodarbībās un semināros projekta 
ietvaros, pildīja mājas darbus, iestudēja ludziņas, gatavoja un noformēja faktu materiālu, lai tikšanās 
reizē pastāstītu pārējiem par gadskārtu ieražām un ar tām saistītajiem svētkiem.
Februārī projekta dalībnieki tikās Tiskādu bērnu namā, bet aprīlī – Rēzeknes Bērnu sociālo pakalpojumu 
centrā. Mūsu bērnu namā projekta dalībniekus uzņēmām 10. jūnijā, kad projekta ietvaros tika organizēts 
seminārs, kas bija veltīts vasarā svinamajiem svētkiem. Audzēkņi kopā ar projekta pedagogu bija rūpīgi 
pārdomājuši semināra programmu. Ciemiņi no Rēzeknes, Naujenes un Tiskādiem un projekta vadītāji no 
Rīgas pulcējās Ludzas Novadpētniecības muzejā, kur kopā ar mūsu bērnu nama – patversmes 
audzēkņiem un muzeja darbiniekiem mācījās rotaļas un dziesmas, paši savām rokām centās uzpīt 
vainagus no Latgales pļavu ziediem. Muzejā bērni uzzināja, kā izskatās latviešu folklorā minētās zīmes – 
Māras krusts, Zalktis, Auseklītis, Mēness krusts, Jumis, Saulīte. Dabas ekspozīcijā varēja aplūkot Latvijas 
dabā sastopamo faunu – vilku, lūsi, ūdensputnus u.c. Sekoja arī ekskursija pa Latvijas un Latgales vēsturei 
veltīto muzeja ekspozīciju. 
Augusta beigās projekta dalībnieki pulcējās viesu namā „Aglonas Alpi”, lai kopā aizvadītu piepildītu un 
interesantu nedēļu atpūtas nometnē „Latgales TV”. 

 Nodarbības bērniem vadīja tādi TV profesionāļi kā 
režisors V. Alksnītis un operators S. Sīlis, ar bērniem strādāja Makašānu mākslas skolas vadītāja G. 
Rancāne. Patversme (1)Bērnu nama meitenes, projekta dalībnieces, atzina, ka nometnes nedēļa bija 
ļoti spraiga. Viņas guva ne tikai jaunas zināšanas, bet arī iepazinās ar vienaudžiem, mācījās strādāt 
komandā un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Audzēknēm ļoti patika ekskursija uz Latgales Reģionālo 
Televīziju, kur viņas varēja apsēsties gan pie studijas galda, gan apskatīt videotehniku. Atmiņā palicis arī 
Kristus kalna un Aglonas bazilikas apmeklējums, kur meitenes pārsteidzis un saviļņojis ērģeļu skanējums.
Novembrī projekta dalībnieki piedalījās seminārā Naujenes bērnu namā, bet 4. decembrī visi bērnu 
nama – patversmes audzēkņi devās uz Rīgu. Šo ekskursiju kā dāvanu bērni saņēma par aktīvu dalību 
projektā. Rīgā bērni noskatījās animācijas filmu „Mazais Princis”, atpūtās Līvu Akvaparkā un baudīja 
Ziemassvētku noskaņu Rīgas ielās.
Izsakām pateicību par doto iespēju piedalīties projektā, sadarbību un atsaucību bāreņu biedrības 
“Saules bērni” valdes priekšsēdētājai Guntai Užanei un pārējiem projektā iesaistītajiem speciālistiem, kā 
arī SIA “NEGOCIO” un valdes loceklei Ingai Konovalovai par finansiālu atbalstu ekskursijas 
organizēšanā.

ANITA LELE,
Ludzas novada bērnu 
nama–patversmes 
sociālais pedagogs

Projektā iesaistījās visi Ludzas novada bērnu nama – patversmes audzēkņi, bet sevišķi jāatzīmē 
Vladislavas Černihas, Lijas Starikovas, Natālijas Starikovas un Baibas Bondares veikums

Nometnes mērķis bija ne tikai izbaudīt vasaru un 
atpūsties, bet arī labāk iepazīties, paplašināt zināšanas par Latviju, par Latgali, turklāt uz to visu 
paraugoties no mūsdienu mediju skatupunkta.

ES Ludzas novadā



Maltas vidusskolā realizēts projekts par 
   neformālo un formālo partnerību pieaugušo izglītībā

Maltas vidusskolā Mūžizglītības programmas ietvaros tika realizēts projekts 
„Neformāla un formāla partnerība pieaugušo izglītībā”. Projekta ilgums bija divi gadi, 
sākot ar 2013. gada 1. septembri līdz 2015. gada 31. jūlijam. Projekta realizāciju 
koordinēja Rumāņu Atbalsta Asociācija ARCS, bet pārējās partnervalstis bija Polija, 
Latvija un Grieķija.

Projekta mērķis bija saistīt formālo un neformālo pieaugušo izglītībā, palielinot neformālas 
izglītības metožu, tehniku, instrumentu īpatsvaru. Katrs partneris iesaistīja 
vismaz divas organizācijas – vienu, saistītu ar neformālo pieaugušo izglītību, 
otru, kas iesaistīta formālajā izglītībā.

Ÿ Tika organizētas 5 tikšanās. No Maltas mobilitātes braucienos piedalījās 8 skolotāji un 5 
izglītojamie; vietējās darbnīcās tika iesaistīti 6 skolotāji un 44 izglītojamie.

Ÿ Katrs partneris organizēja vietējo apmācību savai mērķauditorijai. Maltas vidusskola 
iesaistīja savās darbnīcās skolotājus un skolas vecāku kluba pārstāvjus ar mērķi uzlabot 
skolas vidi, izmantojot neformālas darba formas un tehnikas. Darbnīcas tika darināti 
paštaisītie rotājumi pērļošanas tehnikā no metāla un no papīra.

Ÿ Maltas vidusskola koordinēja un organizēja tikšanos Latvijā no 2014. gada 9. līdz 11. maijam. 
Šajā seminārā visi projekta dalībnieki atskaitījās par paveikto divu mēnešu laikā, dalībnieki 
viesojās Liepu pamatskolā, kura kopš 2009. gada ir Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība.

Ÿ Pieredze, iegūta projekta laikā, ar visiem novadīto darbnīcu aprakstiem tika apkopota un 
ielikta skolas mājas lapā.

 
Darbnīcu vadītāji guva arī specifisko pieredzi, piedaloties internacionālajā projektā. Manāmi 
uzlabojās emocionālā atmosfēra skolu apvienošanas procesā. Dalība vietējās darbnīcās 
pārliecināja to dalībniekus, ka aktīva dzīves pozīcija un iesaistīšanās partnerības projektos 
paplašina iespējas pašrealizēties, justies brīvi, būt dzirdētam un rezultātā palīdz uztvert 
apkārtējās izmaiņas pozitīvi.

INNA MIRONOVA

PROJEKTA LAIKĀ:

Vislielākie ieguvēji bija tie (ne)formālas vides pārstāvji, kuri piedalījās mobilitātēs ārpus 

Latvijas. Viņi paplašināja savu redzesloku, pašapziņu un zināšanas par partnervalstīm un 

kultūrām. Piedaloties šajā projektā, izveidojās ciešāka sadarbība starp skolu un māmiņu 

klubu.

ES Rēzeknes novadā
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Preiļu novada pašvaldība aicina Preiļu novada uzņēmējus 

                                                                   

pieteikt savu dalību pieredzes braucienam uz 

Berlīnes "Zaļo nedēļu"
ES Preiļu novadā

Preiļu novada pašvaldība aicina Preiļu novada uzņēmējus pieteikt savu dalību 

pieredzes braucienam uz Berlīnes Zaļo nedēļu , kas  ir viena no lielākajām pārtikas 

izstādēm-gadatirgiem Vācijā.

Izstādes mērķauditorija - patērētāji no Eiropas Savienības, pārtikas preču 
vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, lauksaimniecības produktu importētāji, 
lauksaimniecības politikas un administrēšanas eksperti.

" "

Izstāde  2016. gadā notiks no 

Nacionālajos stendos būs iespēja iepazīties ar daudzu pasaules valstu īpašajiem 
pārtikas produktiem, tradīcijām un kultūru.

Dalībniekiem no Preiļu novada tiek nodrošināts bezmaksas transports maršrutā: 

Preiļi – Berlīne – Preiļi, izstādes dalībniekiem pašiem būs jāapmaksā naktsmītnes (sākot 

no 20,00 EUR diennaktī), ēdināšana un ieejas maksa izstādē (vienas dienas ieejas 

karte – 14,00 EUR).

Izbraukšana tiek plānota un atgriešanās  

izstādes apmeklējums tiek plānots 16. un 17. janvārī.

Aicinu interesentiem pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26626243 Inetai Liepniecei līdz šī gada 22. decembrim.

15. janvāra līdz 24. janvārim.

 15. janvāra rītā 18.janvāra vakarā,
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Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sekmīgi pabeigusi Latvijas eID kartes pieslēgšanu Eiropas 
elektronisko identitāšu sadarbspējas platformai STORK, tādējādi sperot pirmo soli, kas Latvijas 
iedzīvotājiem ļaus personas apliecības jeb eID kartes izmantot, lai piekļūtu e-pakalpojumiem visā 
Eiropas Savienībā (ES). 

pārrobežu izmantošanai

Pirmais Latvijas eID solis pāri robežām

Šobrīd ir radīta iespēja citu ES valstu iestādēm nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību Latvijas eID karšu 
lietotājiem. Turklāt jau tagad iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iestāžu darbiniekiem ar Latvijas eID karti ir 
pieejami vairāki pakalpojumi. Piemēram, ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs var izmantot bezmaksas rīku 
elektronisko aptauju un  anketu veidošanai EUSurvey. Apmēram 8000 valsts, pašvaldību un citu institūciju 
pārstāvjiem ir iespēja sagatavot elektroniskos pieteikumus Eiropas inovāciju un zinātnes projektiem Horizon 
2020, kā arī piekļūt visiem Eiropas sanāksmju un darba grupu dokumentiem sistēmā CIRCABC. 

Risinājums ir veiksmīgas starpinstitūciju sadarbības rezultāts starp VRAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, 
kā arī Eiropas Komisijas atbildīgajām iestādēm. Tas tika izstrādāts 2015. gada otrajā pusgadā, izmantojot ES 
struktūrfondu finansējumu. 

Pārrobežu risinājumi atvieglos ikdienu valsts iestāžu darbiniekiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šis ir pirmais 
praktiskais solis, lai nodrošinātu Latvijas gatavību izmantot pārrobežu elektroniskās identifikācijas regulu.  Tā 
paredz, ka ar 2018. gadu ES dalībvalstis savstarpēji atzīs tās elektroniskās identitātes, kuras būs izziņotas kā 
oficiālās. Valstī var darboties dažādi veidi kā apliecināt personas identitāti, piemēram, internetbankas, 
paroles utt. Savukārt citām valstīm būs jāpieņem tikai tās elektroniskās identitātes, kuras būs izziņotas oficiāli 
un kuras garantē valsts.

Regulējums personas identifikācijai elektroniskā vidē

Līdz ar praktiskajiem risinājumiem, ir pieņemti arī nepieciešamie tiesību akti, kas veidos pamatu Latvijas 
elektronisko identitāšu pārrobežu atzīšanai. 2015. gada 24. novembrī ir izsludināts Fizisko personu elektroniskās 
identifikācijas likums, kas nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības fiziskas personas identifikācijai 
elektroniskā vidē.

Par eID karti
Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte ir personu apliecinošs dokuments, kas noder savas 
identitātes apliecināšanai klātienē un elektroniskā vidē, kā arī dokumentu elektroniskai parakstīšanai. eID 
kartei var pieteikties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, lūdzot arī aktivizēt e-parakstu (to 
var izdarīt bez maksas, arī kartei, kas izsniegta iepriekš). 

Vairāk par valsts un pašvaldību iestāžu e-pakalpojumiem un to lietošanu var uzzināt portāla www.latvija.lv 
sadaļā “ē!”. 

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu “Valsts ir internetā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu 
sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti. 

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības 
projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 “Atbalsts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības 
fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” 
finansējumu. 

Papildu informācijai:
ELĪNA KALNIŅA
Kampaņas “Valsts ir internetā” koordinatore
T. 22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

ES Jaunumi
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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 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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