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Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 

Ko nākamā gada puteņi sūtīs - 

Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī, 

Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 

Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 

Bet domas sen jau atrodas iekšā.

Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 

Ko nākamā gada puteņi sūtīs - 

Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī, 
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Lai gadu mijas gaišums sasilda mūsu sirdis, nes mieru 
un svētumu mūsu mājās. 

Lai ticība un sapņi palīdz īstenot visas labās ieceres. 
Veselību, izturību un degsmi Jaunajā gadā!
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Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicināt koncertdzīves 
daudzveidību profesionālās mūzikas vidē, sekmējot 
līdzsvarotu kultūras procesu attīstību, nodrošinot kultūrvides, 
nemateriālā kultūrmantojuma un tradīciju saglabāšanu Ludzas novadā.

Biedrība „Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība ”aktīvi iesaistās pasākumu 
organizācijas darbībā, sadarbībā ar Ludzas Mūzikas skolas pedagogiem 2. decembrī tika 
rīkots I Latgales jauno vijolnieku konkurss, kurš notika Ludzas Mūzikas pamatskolā.

Projekta vadītāja

Mūzikas apgūšana bērniem un jauniešiem palīdz ne vien attīstīt viņu mākslinieciskās iemaņas 
un izpratni par kultūru, bet tas ir arī ieguldījums viņu talantu attīstībā jebkurā dzīves jomā, taču 
kvalitatīvu darba instrumentu trūkums ir attīstības vājais faktors. Tāpēc projekta ietvaros, lai 
nodrošinātu kvalitatīvāku muzikālo pasākumu organizēšanu, biedrība iegādāsies flīģeli. 
Pilnveidojot un apgūstot mūzikas prasmes, bērni un jaunieši veicinās tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un jaunrades attīstību.

ILONA  MEKŠA
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BIEDRĪBAI BŪS JAUNS FLĪĢELIS” 

Atbalstīts biedrības „Ludzas Mūzikas 
pamatskolas atbalsta biedrība” 
projekts „Flīģeļa iegāde profesionālas 
koncertdarbības nodrošināšanai 
Ludzas novadā”, kurš tika iesniegts 
Ludzas rajona partnerības un Lauku 
atbalsta dienesta administrētajā 
Leader programmā.

ES Ludzas novadā



Krāslava – viena no 72 Latvijas pašvaldībām, kuras šogad 

pievienojošās Nacionālajam Veselīgo pašvaldību tīklam

ES Krāslavas novadā

9. decembrī, Slimību profilakses 
un kontroles centrs (SPKC) 
organizēja Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla (NVPT) semināru, 
kura laikā apliecinājumi par 
uzņemšanu tīklā tika pasniegti 72 
pašvaldībām, tostarp arī 
Krāslavas pašvaldībai.

Kopā NVPT šobrīd darbojas jau 112 pašvaldības. Seminārā Latvijas pašvaldību pārstāvjiem tika 

sniegta informācija par NVPT paveikto 2016. gadā un plānoto 2017. gadā, par Eiropas Sociālā 

Fonda projekta ieviešanas procesa virzību un sasaisti starp Veselības ministrijas un pašvaldību 

projektiem un iepirkumu organizāciju Eiropas Sociālā fonda finansētajos projektos.

Atgādinām, ka Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, 

pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku 

atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību 

darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības 

veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, 

labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
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VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma  
struktūrvienības Preiļi izglītojamie atgriezušies no 
mobilitātes prakses Francijā

 

 

            

"
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Erasmus+ projekta programmas "Lai mainītu pasauli jāsāk ar sevi" Nr. 2016-1-LV01-KA102-
022518 ietvaros Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi Līga Strupā, Ilze 
Gribuste, Sandis Zaharovs īstenoja praksi Francijā. Meitenes strādāja lielā uzņēmumā 
“Leztroy”, kas nodarbojas ar ēdienu gatavošanu lielos apjomos, bet Sandis Zaharovs strādāja 
bistro ‘’Yonais’’.  

Izglītojamie, atbraukuši no mācību prakses, dalījās ar gūto pieredzi par piedzīvoto prakses laikā 
Francijā, lai iedvesmotu savus vienaudžus iegūt jaunas zināšanas ārpus Latvijas. Jaunieši atzīst, 
ka guvuši vērtīgu pieredzi, jo bija iespēja pavērot, kā procesi ēdienu gatavošanas uzņēmumos 
risinās citviet.  Uzzināts vairāk arī par reģiona nacionālajiem ēdieniem. Iespēju robežās brīvajos 
brīžos meitenes devās ekskursijās pa tuvāko apkārtni, apskatīja Ženēvu un citas jaukas vietas 
Francijā. Izaicinājums bijis valoda, jo Francijā vairākums nerunā angliski, taču cilvēki ir ļoti 
atsaucīgi un izpalīdzoši. Jebkuru valodas berjeru iespējams pārvarēt, taču valodu zināšanas ir 
ļoti būtiskas. Gūtā pieredze un iespaidi palīdzēs turpmāk attīstīt savas profesionālās prasmes.

Lielu paldies, meitenes saka skolai par doto iespēju piedalīties šajā ERASMUS + programmas 
projektā.

ES Preiļu novadā



LIAA uzsāk projektu pieņemšanu 15 biznesa inkubatoros 
visā Latvijā

Š.g. 1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 
reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī 
Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka 
septembrī darbu uzsākušie inkubatori veicinās auglīgu 
un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan 
attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo 
izaugsmi.

„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas 
posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē, biznesa 
inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga 
inkubācijas vide. Šī atbalsta programma ir efektīvs veids uzņēmējdarbības uzsākšanas 
aktivizācijai, īpaši reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad ne reti pietrūkst zināšanu, 
pieredzes un finanšu. Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi 
iziet cauri šim starta posmam, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un dot 
pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,” norāda ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens.

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros 
uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir 
izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc 
uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes 
apmaiņai. 

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus 
uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfinansējums, proti, 
uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi 
nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.

BŪTISKI, KA UZŅEMŠANA INKUBATORĀ NOTIKS REIZI CETURKSNĪ, TĀPĒC PIRMĀ 
PIETEIKŠANĀS NORISINĀS JAU DECEMBRA LAIKĀ UN PIETEIKUMI JĀIESNIEDZ 

Projektus var pieteikt LIAA mājas lapā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem (pilns inkubatoru 
kontaktu saraksts , t.sk. Daugavpils biznesa inkubatorā (Daugavpilī, Viestura ielā 2), kā arī, 
sūtot pa pastu uz LIAA centrālo biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās kārtību 
inkubatorā un cita informācija pieejama LIAA mājas lapā .

Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs (tel. 29504813, e-pasts: 
), projektu vadītāja Jeļena Dedele (tel. 62401094, e-pasts:  
).

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo 
industriju inkubators" ietvaros. 

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67039472

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un 
attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. 

LĪDZ 20.DECEMBRIM!

šeit)

www.liaa.gov.lv

andrejs.zelcs@liaa.gov.lv
jelena.dedele@liaa.gov.lv
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ES Krāslavas novadā

http://www.liaa.gov.lv/lv
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori/kontaktinformacija


ES 2017.gada budžets pieņemts: lielāks atbalsts jaunatnei 
un iniciatīvām izaugsmei 

ES Jaunumi

Nākamā gada ES budžetā Eiropas Parlamenta (EP) deputāti nodrošinājuši lielāku atbalstu 
jauniešiem bez darba un Erasmus+, kā arī iniciatīvām mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, 
transporta infrastruktūras projektiem un izpētei. ES 2017.gada saistību daļa noteikta 157,8578 
miljardu eiro, bet maksājumu daļa - 134,49 miljardu eiro apjomā.

Jaunieši, izaugsme un darbavietas

Bēgļu krīze

Daudzgadu budžeta pārskatīšana

EP un ES Padomes panākto vienošanos dalībvalstu ministri 
formāli akceptēja 28.novembrī. Tagad to ar 438 balsīm “
par”, 194 “pret” un septiņiem deputātiem atturoties 
pieņēma EP. Nu arī EP Prezidents Martins Šulcs ar savu 
parakstu to pārvērtis likumā.
“Mēs esam sasnieguši mūsu mērķus! 2017.gada ES 
budžets ir skaidri mērķēts uz mūsu prioritātēm veicināt 
izaugsmi un radīt darbavietas, īpaši - jauniešiem, kā arī 
risināt migrācijas krīzi. Papildu 500 miljoni eiro, ko 
panācām jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, ir skaidrs 
signāls. Mēs arī daudz esam darījuši, lai cīnītos ar bēgļu 
krīzes cēloņiem,” teica vadošais ziņotājs Jens Geier 
(Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses 
grupa (S&D), Vācija).
Jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, ir skaidrs signāls. Mēs arī daudz esam darījuši, lai cīnītos ar bēgļu 
krīzes cēloņiem,” teica vadošais ziņotājs Jens Geier (Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 
(S&D), Vācija).

“Nožēlojam, ka Eiropas Komisija ignorēja EP vēlmi un neiekļāva punktu par daļas bijušo komisāru 
atalgojuma iesaldēšanu līdz tiek pieņemts stingrāks uzvedības kodekss. EP to pieņēma ar lielu balsu 
vairākumu ar mērķi uzlabot komisāru uzvedību un visu ES institūciju tēlu,” teica ziņotājs Indrek Tarand 
(Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Greens/EFA), Igaunija).
“Nesenais Eiropas Komisijas prezidenta Junkera EP prezidentam Šulcam nosūtītais uzvedības kodeksa 
uzlabojuma piedāvājums, kas pagarina “atpūtas” periodu līdz diviem gadiem, ir solis pareizā virzienā, 
bet nav pietiekams, jo bijušie komisāri pārejas perioda atlīdzību saņem trīs gadus,” viņš piebilda.

EP par 500 miljoniem eiro palielinājis Eiropas Komisijas iesniegtajā budžeta projektā paredzēto 
finansējumu jauniešu darbavietu iniciatīvai. Papildus 200 miljoni eiro iegūti izaugsmei un darbavietām - 
tādām iniciatīvam kā COSME (mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam), Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentam, Horizon 2020 (izpētes projektiem) un Erasmus+ studentu mobilitātei.

Eiroparlamentārieši arī nosargāja 728 miljonu eiro finansējumu ar migrāciju saistītiem fondiem, tai skaitā - 
papildus 28 miljonus eiro Palestīnas bēgļu atbalstam un trīs miljonus eiro klāt Kipras miera sarunām.

Debatēs par ES Daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam vidus - termiņa pārskatīšanu Slovākijas 
prezidentūras vārdā Ivan Korčok solīja tādu piedāvājumu, kas gan nodrošinātu elastīgumu, gan 
papildu sešus miljardus eiro svarīgākajām prioritātēm.
EP ziņotāji Jan Olbrycht (EPP, Polija) un Isabelle Thomas (S&D, Francija) piesardzīgi apsveica ES Padomes 
centienus, bet atgādināja deputātiem, ka dalībvalstis vēl turpina diskusijas. “Darbs joprojām ir procesā, 
mēs vēl neesam sasnieguši mūsu mērķi,” teica Jan Olbrycht.

Saites:

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu

Vienkopus visa informācija par ES 2017.gada budžetu
Pieņemtais teksts (2016/2047(BUD)) drīzumā būs pieejams te (meklēt pēc 01.12.2016)
ES Padomes un EP panāktā vienošanās
Debašu videoieraksts (meklēt pēc 30.11.2016.)
Preses konferences video (meklēt pēc 01.12.2016.)
Diskusija par ES budžetu Rīgā “ES budžets 2017: EP un ES dalībvalstu vienošanās paredz pieaugumu 
Latvijai svarīgās jomās. Daudzgadu perspektīvā ES naudas Latvijai būs mazāk - jāmeklē alternatīvas jau 
tagad”
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http://www.europarl.europa.eu/news/lv/top-stories/20161116TST51301/es-2017.-gada-bud%C5%BEets
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/2016/novembra_pasakumi/es-bud-ets-2017-ep-un-es-dal-bvalstu-vienosan-s-paredz-pieaugumu-latvijai-svar-g-s-jom-s.html
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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.bertina@
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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