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"Comenius" programmas dalībnieki 

            
viesojas Krāslavas novada domē 

Šajā projektā, kas darbojas jau septiņus gadus,  iesaistīti ir arī skolotāji no Varavīksnes 
vidusskolas, tāpēc 7 valstu pārstāvji šogad viesojās Krāslavā.
 
Domē projekta dalībnieki tikās ar priekšsēdētāju Gunāru Upenieku un apsprieda tēmas, kas 
bija saistošas visiem sarunu dalībniekiem - par mazo skolu eksistences problēmām, par 
izglītojamo attieksmi pret pedagogiem, par pedagogu atalgojumu un statusu.
 

5.martā novada domi apmeklēja "Komenius" programmas projekta "Celebration 
of Culture through Music" dalībnieki no Velsas,Vācijas, Norvēģijas, Somijas, 
Čehijas, Polijas un Baltrkievijas. 

ES Krāslavā
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Uzsākts darbs pie jaunas 
 
            

Atgādināsim, ka pagājušajā gadā Rēzeknes pilsētas dome izsludināja projektu konkursu par 
Latgales ielas un tai pieguļošās teritorijas attīstības koncepcijas izstrādi. Saskaņā ar konkursa 
noteikumiem labākās koncepcijas autors piedalīsies otrajā posmā un varēs sākt darbu pie 
tehniskā projekta izstrādes. Konkursā piedalījās trīs pretendenti un par uzvarētāju tika atzīta 

Kā pastāstīja Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, vispirms tiks 
veikta pēc iespējas dziļāka un vispusīga analīze un šābrīža situācijas izpēte. Nevienam taču 
nav noslēpums, ka Latgales ielas, kā pievilcīga objekta, atpūtas un iepirkšanās vietas 
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, potenciāls šobrīd nepavisam netiek izmantots 
pilnā apmērā. Turklāt šobrīd ļoti nopietna problēma, kuru nepieciešams nekavējoties risināt, 
ir mašīnu stāvvieta. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi apkopot pēc iespējas pilnīgāku informāciju par 
zemesgabaliem Latgales ielā, kas pieder pašvaldībai, vai kurus pašvaldība izīrē, lai nākotnē 
varētu ar maksimālu atdevi izmantot katru zemes metru. Kā atzīmē koncepcijas autori, 
Latgales ielai ir raksturīga dažādu stilu un laiku apbūve un jāatrod vienots saistelements, par 
kuru var kļūt, piemēram, nelieli senatnīgā stilā bruģēti posmi.

SIA „Vizuālās modelēšanas studija”.

Saskaņā ar līgumu projekta izstrādātājam vajadzēs iesniegt projektu, kurā būs iekļauta 
ēku attīstības koncepcija, braucamās daļas, trotuāru, apgaismojuma sistēmas un zaļās 
zonas rekonstrukcijas projekti. Vienotā stilā jābūt izstrādātiem arī labiekārtošanas 
elementiem, mazajām arhitektūras formām, gaismekļiem un reklāmas objektiem. Īpaša 
uzmanība jāpievērš skvēram Latgales ielas un Atbrīvošanas alejas krustojumā, kurā pēc 
ielas attīstības koncepcijas autoru ieceres jāparādās septiņiem miniatūriem 
paaugstinājumiem, kas būs rotāti ar dekoratīvo apstādījumu „cepurēm” un simbolizēs mūsu 
pilsētas septiņus pakalnus. Īpašu noskaņu Latgales ielā būs jārada ar rozes tēmu. Plānots, ka 
visas Latgales ielas garumā varēs atrast deviņus rozes simbolus, kas var būt karoga turētāja, 
zīmējuma uz sienas, mazās arhitektūras formas veidā utt. protams, atradīsies arī vieta rozēm 
puķudobēs, kuru izveide arī tiks paredzēta projektā.

Rēzeknes pilsētas dome noslēdza līgumu par Latgales ielas un tai pieguļošās 
teritorijas tehniskā projekta izstrādi ar SIA „Vizuālās modelēšanas studija”. 
Plānots, ka detalizēts projekts ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem tiks 
saņemts šā gada beigās, lai šajā plānošanas periodā (2014-2020) varētu atrast 
iespēju rekonstruēt Latgales ielu par ES līdzekļiem.

Latgales ielas tēla veidošanas
ES Rēzeknē
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Tūrisma izstādē Minhenē 

 

 

            

aicina ceļotājus uz Latgali

Vācija Latvijai ir augsti prioritārs tūrisma tirgus un 

, tāpēc dalība tajā nozarei ir 
tiešām nozīmīga. Latvijas nacionālo stendu pozicionēja sauklis “Latvia. Best Enjoyed Slowly” jeb 
“Izbaudi Latviju nesteidzoties!”, kas atbilst Latvijas piedāvājumam tūristiem un vācu tūristu 
pieprasījuma raksturam. Latvijas stends īpaši popularizēja kultūras un dabas tūrisma, veselīga 
dzīvesveida un aktīvā tūrisma iespējas. Galvenie interesenti bija cilvēki gados un ģimenes ar 
bērniem. Šogad izstādi apmeklēja vairāk kā 118 000 cilvēku no Vācijas, Austrijas, Šveices, viņiem 
savos stendos 1200 dalībnieku no 60 valstīm piedāvāja ceļojumus gan uz eksotiskajiem galamērķiem, 
kā Āfrika, Latīņamerika, Jaunzēlande, Arktika, gan uz tuvajiem galamērķiem kā Baltijas valstis, Polija, 
Ungārija, Čehoslovākija, Bulgārija Itālija, Turcija u.c. 6 izstāžu zālēs brīvā laika pavadīšanai un 
ceļojumiem apmeklētāji varēja izvēlēties gan jaunāko modeļu automašīnas, gan lieliskus kemperus, 
teltis, velosipēdus, laivas un citu aprīkojumu, gan iegūt informāciju saviem plānotajiem ceļojumiem, 
atrast jaunu interesantu ceļojumu galamērķi, ko apceļot nākotnē.

Kā atzīst Ludzas novada TIC vadītāja Līga Kondrāte, visvairāk apmeklētāji uzdeva jautājumus par 
apskates objektiem, velomaršrutiem, atpūtas iespējām, nokļūšanu un maršruta sastādīšanu, valodu 
prasmēm, visvairāk līdzpaņemtie materiāli bija- Rīgas un Latvijas karte, Latgales tēla brošūra ar 
skaistajām fotogrāfijām, Latgales reģiona kopējā un pierobežas kartes, kulinārā mantojuma brošūra, 
mazāk atsevišķie novadu kartes un bukleti. Pilnīgi noteikti var teikt, ka 

Minhenes izstāde „f.re.e.” ir visvairāk 
apmeklētākā tūrisma izstāde gala patērētājiem Dienvidvācijā

vācu tūristiem ir vēlme ceļot 
uz Latviju un iepazīties ar līdz šim nezināmo Latgali, kas galvenokārt piesaistīja ar skaistām 
ainavām un dabu, kultūrtūrisma objektiem un garšīgiem nacionālajiem ēdieniem.

Lai gan daudzi bažījās par situāciju un drošību Baltijā, nepārprotami bija jūtama izstādes apmeklētāju 
interese par Latviju, salīdzinoši ar pagājušo gadu stenda apmeklētāju skaits noteikti bija kuplāks. 
Latvijas stendā strādāja un savus piedāvājumus popularizēja Latgales, Kurzemes, Zemgales, 
Vidzemes, Rīgas, Jūrmalas tūrisma speciālisti, Viesnīcu un restorānu asociācijas, kempingu 
asociācijas un VSIA „Latvijas Koncerti” pārstāvji.

No 18.-22. februārim Vācijas pilsētā Minhenē notika starptautiskā tūrisma izstāde 
„f.re.e. 2015”, kurā Latvijas stendā strādāja arī Latgales tūrisma speciālisti.

Paredzams, ka Latgalē vācu tūristu skaits nākotnē turpinās 
pieaugt, jo jau 2014. gadā katrs ceturtais Marko Rotko 
centra ārvalstu apmeklējās bija no Vācijas, viesnīcās un 
citās tūristu mītnēs apkalpoto vācu tūristu skaits palielinājās 
par 37,5 %, veidojot gandrīz 12 % no visa ārvalstu tūristu tirgus 
Latvijā.  Vāciešu nakšņojumu skaits bija 208 000 nakšu(2013.), 
kas arī ir viens no lielākajiem ārvalstu tūristu nakšņojumu 
rādītājiem, Latviju apmeklēja pāri par 100 tūkstošiem vācu 
tūristu. Daļa no viņiem ceļo pa visām trim Baltijas valstīm, 
daļa ceļojumā izbauda Rīgu, bet daļa apzināti dodas uz 
Latvijas laukiem izbaudīt neparasti skaistās ainavas, zaļo 
dabu braucot ar velosipēdiem, atpūtu pie jūras vai ezeriem, 
laivošanu pa upēm, kā arī lēnām izceļot lauku rajonus, 
nakšņojot viesu mājās, viesnīcās, ciemojoties amatu 
darbnīcās, izbaudot lauku labumus un kulināro mantojumu. 
Gandrīz visi cenšas iekļaut Līgo svētku vai folkloras festivālu, 
Dziesmu svētku pasākumus savos ceļojumu laikos. Latvijas 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras pārstāvji pauž noteiktu 
nostāju, ka nākotnē jāturpina uzturēt vāciešu interese un 
jāpiedalās tūrisma izstādēs Hamburgā un Minhenē, mūsu 
lauku reģionu viesu māju un objektu īpašnieki varēs spriest 
pēc šīs tūrisma sezonas, lai arī tā nesolās būt viegla, sakarā ar 
izveidojušos politisko situāciju Eiropā. Gatavosimies uzņemt 
tūristus pēc labākās sirdsapziņas un tas noteikti nesīs atdevi!

LĪGA KONDRĀTE,
Latgales reģiona tūrisma asociācijas Ezerzeme valdes priekšsēdētāja, Ludzas novada TIC vadītāja

ES Ludzā
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Makulatūras šķirošana ir 

ieguldījums vides aizsardzībā

Kas jādara, kad izsaiņota kārtējā kartona kaste, izlasīti laikraksti un žurnāli, kāds 
dokuments zaudējis vērtību, uz galda stāv tukša sulas paka vai ir radies kāds cits 
vairs nelietojams papīra vai kartona izstrādājums? Protams, tas viss nav jāmet 
parastajā atkritumu tvertnē kopā ar ēdiena gatavošanas atliekām, bet gan papīra 
atkritumu šķirošanai paredzētajos konteineros ar dzelteniem vākiem. Pateicoties 
apzinīgajiem šķirotājiem, februārī SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimnieko-
šanas daļa otrreizējai pārstrādei šogad pirmo reizi nodeva makulatūru un plēvi.

5

No kopējās sadzīves atkritumu plūsmas vienu no lielākajām daļām aizņem papīrs. Papīrs tiek 
ražots no celulozes masas, kurai pievieno krāsvielas un pildvielas. Lai gan papīrs un kartons ir 
dabai draudzīgs iepakojuma veids, jo, nonākot vidē, tas samērā ātri sadalās, tomēr to 
pārstrādāt atkārtoti ir ļoti svarīgi, jo tā tiek taupīti gan enerģijas resursi, gan mežu resursi, jo 
celulozi izgatavo no koksnes.

Preiļos makulatūru un kartonu var izmest dalīti vākto atkritumu punktos pie daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām vai to ikviens pats var nogādāt SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu 
šķirošanas laukumā, kurš atrodas Rīgas ielā 4 un ir atvērts darbdienās. Vienīgi jāpatur prātā, 
ka konteineros ar dzeltenajiem vākiem nedrīkst mest slapju, netīru, no pārtikas atliekām 
salipušu papīru, jo šādi piemaisījumi ne tikai neatgriezeniski bojā pārstrādes produktu 
kvalitāti, bet arī apgrūtina atkritumu pāršķirotāju darbu. Visa iedzīvotāju sašķirotā 
makulatūra tiek nogādāta SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā, kur to vēlreiz 
pāršķiro, sapresē ķīpās un nodod otrreizējai pārstrādei.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa pateicas visiem, kuri apzinīgi šķiro 
sadzīves atkritumus! Savukārt firmas un veikali tiek aicināti slēgt līgumus par papīra un 
kartona nodošanu! 

INESE ŠŅEPSTE, 
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Makulatūras šķirošana ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo atkritumu poligonos nonākušais 
papīrs sadalās kopā ar citiem atkritumiem, tā radot cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgus 
izgarojumus, piesārņojot pazemes un virszemes ūdeņus, degradējot augsni.

Vairāk informācijas var saņemt, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 29420721.

ES Preiļos



Semināru
            iESpējas

Seminārs “Erasmus+” pieredze pašvaldību darbā

Šī gada 20. martā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē pieredzes apmaiņas semināru 
pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem (tostarp, jaunatnes lietu speciālistiem) par “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” un “Erasmus+: Sports” starptautisko projektu rakstīšanu un īstenošanu. Seminārā informēs arī par 
jaunumiem Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālā.

Pieteikšanās semināram līdz 13. marta plkst. 17:00.

Seminārs par “Erasmus+” projektiem notiks viesnīcā “Avalon Hotel” (13. janvāra ielā 19, Rīgā). 
Dalība seminārā – bezmaksas.

Semināra mērķa grupa – pašvaldībās strādājošie speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar 
jauniešiem un jaunatnes politikas veidošanu. 

Semināra darba programma
No plkst. 10:30 līdz plkst. 11:00 – reģistrēšanās.

No plkst. 11:40 līdz plkst. 12:20 – praktiski ieteikumi pašvaldībām par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektu rakstīšanu un īstenošanu, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla jaunumiem (Jaunatnes 
starptautiskā programmu aģentūra).

No plkst. 12:40 līdz plkst. 13:00 - noderīga informācija par “Erasmus+: Sports” (Jaunatnes 
starptautiskā programmu aģentūra). 

No plkst. 14:00 līdz plkst. 14:20 – pieredzes stāsts par projektu rakstīšanu pašvaldībai (Dmitrijs 
Zverevs, Rīgas pilsētas pašvaldība).

No plkst. 14:40 līdz plkst. 15:00 – pieredzes stāsts par projektu rakstīšanu pašvaldībai (Alma 
Brinkmane, Jūrmalas pilsētas pašvaldība).

līdz 13. marta plkst. 17:00. 

No plkst. 11:00 līdz plkst. 11:40 – Jaunatnes politikas prioritātes nacionālā un Eiropas līmenī 2015. 
gadā (Izglītības un zinātnes ministrija).

No plkst. 12:20 līdz plkst. 12:40 – eTwinning iespējas (Jaunatnes starptautiskā programmu 
aģentūra).

No plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00 – pusdienas.

No plkst. 14:20 līdz plkst.14:40 – pieredzes stāsts par projektu rakstīšanu pašvaldībai (Rudīte 
Muraševa, Saldus pilsētas pašvaldība).

No plkst. 15:00 līdz plkst. 15:20 – pieredzes stāsts: nebaidies no Briseles! Īstenojām projektu par 
sportu (Lilita Mūkina, Latvijas Virves vilkšanas federācija).

Aicinām pieteikties semināram tiešsaistē http://bit.ly/17tH0lf 

Vietu skaits seminārā ierobežots. Pieteikumus izvērtēsim atbilstoši semināra mērķa grupai. Apstiprinājums par dalību 
seminārā tiks nosūtīts elektroniski uz dalībnieka reģistrācijas anketā norādīto elektroniskā pasta adresi līdz 17. marta 
plkst. 17:00. 
Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, 
sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. 
Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. 

Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem. Tūkstošiem jauniešu visā Eiropā ik gadu izmanto Eurodesk, lai meklētu 
informāciju par studiju, darba, ceļošanas iespējām Eiropā, arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus 
starptautiskiem pasākumiem. Eurodesk ir atbildīgs arī par Eiropas Jaunatnes portāla satura atjaunošanu. Portālā ir 
apkopotas vairāk nekā 10 000 interneta vietnes no 30 valstīm par jauniešus interesējošām tēmām – darbu, jaunatnes 
apmaiņām/brīvprātīgo darbu, jauniešu tiesībām, izglītību, jaunatnes portāliem, iespējām būt aktīvam pilsonim, kā arī 
par to, kā ceļot Eiropā. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts 
izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. 
Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par 
izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. 
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INTERESANTI
            ATGRIEŠANĀS LATVIJĀ: KUR ATRAST ATBILDES 

UZ SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM 



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

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