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Uzsaukums jauniešiem piedalīties 
projektā “PROTI un DARI!”

Jaunumi Preiļu novadā
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Preiļu novada pašvaldība ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
(JSPA) īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā 
“PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus.

Projekta “PROTI un DARI!” laikā jaunieši tiks iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos 
pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īstenos NVA un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā.

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim. 

Ja TU:
-         Esi jaunietis/-te no 15 līdz 29 gadu vecumam.
-         Vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē.

 Ja TU:
-         Nemācies
-         Nestrādā
-         Neapgūsti arodu
-         Nesaņem bezdarbnieka pabalstu

Kas TEV par to būs?
-         Sapratīsi – ko tu gribi.
-         Apzināsies, ko tu proti un kas tevi interesē.
-         Celsi savu motivāciju.
-         Iepazīsies ar jauniem cilvēkiem.
-         Iemācīsies interesantas lietas.
-         Saņemsi konsultācijas.
-         Piedalīsies pasākumos un semināros.
-         Brauksi ekskursijās.
-         Iesaistīsies sabiedrībā.
-         Kļūsi par foršāku cilvēku!

TĀTAD… Kas tev jādara, lai pieteiktos projektā?

Meklē Jauniešu centra “ČETRI”
 kontaktus un dod ziņu!

Mēs esam šeit:
-         https://www.facebook.com/jcentrs4/
-         jauniesu.centrs@preili.lv
-         29327010 Santa

Vairāk par projektu “PROTI un DARI!”:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Santa Ancāne,
Jauniešu centrs ČETRI
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Saulainajā 19. oktobrī Preiļos pulcējās vairāk 
nekā 60 tūrisma jomā nodarbinātie no visas Latgales. 
Tie bija gan Tūrisma informācijas centru un muzeju 
darbinieki, gan viesu māju, ēdināšanas uzņēmumu, 
tūrisma objektu īpašnieki, kas izvēlējās šo tūrisma 
nesezonas dienu veltīt sevis izglītošanai, pieredzes 
apmaiņai un kolēģu satikšanai. Viesmīlīgajās Preiļu 
Galvenās bibliotēkas telpās Preiļu un Riebiņu novada 
TIC un  Latgales reģiona tūrisma asociācija 
“Ezerzeme” sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūras Tūrisma departamentu rīkoja semināru.

Dienas pirmajā pusē ar tēmu "Dažādas 
paaudzes uz digitālā sliekšņa" uzstājās žurnālists un 
moderators Haralds Burkovskis. Lektors iepazīstināja 
klausītājus ar dažādajām paaudzēm, to atšķirībām, 
pieeju tām, kas tām ir svarīgākais un kas jāņem vērā, 
veidojot nākotnes tūrisma piedāvājumu. Pēc tam 
uzstājās digitālā satura eksperts Jānis Bautra, kas 
klātesošos informēja, kā mūsdienās tūrisma 
uzņēmējam pareizi strādāt ar esošajiem tūrisma 
portāliem, kā radīt veiksmīgu tēlu digitālajā vidē, lai 
publicētā informācija sasniedz mērķauditoriju.

Prieks bija uzņemt tik lielu skaitu tūrisma jomā 
strādājošo, kas no Preiļiem aizbrauca ar patīkamām 
sajūtām – gan par iegūto informāciju, gan jauko 
uzņemšanu. Par gardo pusdienu pauzi gādāja TIC 
sadarbības partneri – Ināra Liepiņa un Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiāle.

Seminārs Preiļos bija jau otrais no semināru 
cikla, ko rīko Latgales reģiona tūrisma asociācija 
“Ezerzeme” sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības 
aģentūras Tūrisma departamentu. 

Preiļu un Riebiņu novada TIC vārdā
 Iveta Šņepste

Preiļos pulcējas tūrisma jomā
 strādājošie no visas Latgales



TURPINĀS SLIMNĪCAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 
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SIA „Rēzeknes slimnīca” turpina īstenot teritorijas labiekārtošanas darbus, kuri tiek veikti 
projekta „SIA „Rēzeknes slimnīca” centrālās ēkas piegulošās teritorijas rekonstrukcija” 
ietvaros.

Rekonstrukcijas darbu 1. etapa laikā veikta lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana, 
apakšzemes komunikāciju nomaiņa, daļēji veikta piebraucamā ceļa rekonstrukcija, 
uzstādītas betona apmales un uzsākta stāvlaukuma betona bruģakmens ieklāšana.
Atgādinām, ka teritorijas labiekārtošanas darbi paredz transporta braukšanas zonas, 
stāvvietu, gājēju zonas un zaļās zonas ierīkošanas darbus. Apmeklētāju un darbinieku 
vajadzībām esošais stāvlaukums tiks paplašināts līdz 58 stāvvietām, tanī skaitā 5 stāvvietas 
paredzētas personām ar īpašām vajadzībām. Projekta gaitā paredzēts izveidot soliņus un 
velo novietnes.

Rekonstrukcijas darbu 2.etapa laikā (skatīt kustības shēmu) transportlīdzekļu satiksme 
(atļautais kustības modelis iekrāsots melnā krāsā) un gājēju kustība (atļautais kustības modelis 
iekrāsots sarkanā krāsā) organizēta tādā veidā, lai nodrošinātu maksimāli netraucētas 
pārvietošanās iespējas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekļiem.
Aicinām autovadītājus un gājējus ar izpratni un iecietību izturēties pret ieviestajiem 
īslaicīgajiem ierobežojumiem un ievērot satiksmes organizācijas kārtību.

Informāciju sagatavoja Laura Sondore-Strode, 
SIA "Rēzeknes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunumi Rēzeknes novadā
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Kustības shēma



Ekspozīcijas "...bet sirdī visu mūžu nesu saules dienu, no tēva mājas
 mīļās pasaules" izveide jeb uzsākts darbs pie objekta 

Jaunsaimnieka māja labiekārtošanas

Jaunumi Ludzas novadā
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Ludzas Novadpētniecības muzeja (tālāk tekstā LdNM) pastāvīgas ekspozīcijas vestī par 
Ludzas novada vēsturi, tautas sadzīves un celtniecības tradīcijām, ievērojamajiem novada 
cilvēkiem un apkārtējās floras un faunas daudzveidību. Muzeja Etnogrāfijas un Brīvdabas nodaļas 
veidošana uzsākta 1957.gadā. Ekspozīcijā izvietoti lauku celtniecības objekti, kas raksturo Latgales 
galvenās lauku celtniecības tradīcijas 19.gs.b. - 20.gs.v.

Celtnes izvērtēšana un pārvešana notika Latvijas Brīvdabas muzeja galvenā krājuma glabātāja 
Mārtiņa Kuplā vadībā. Objektu muzejam ir uzdāvinājusi tā īpašniece uzņēmēja Valentīna 
Lazovska (tajā laikā - Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja), par ko 2008.gada 2.septembrī tika 
sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts Nr.32. Šis objekts muzeja teritorijā spilgti ataino 20.gs. s. 
celtniecības tradīcijas Latgales novadā un ir nozīmīgs arī ar to, ka mājā 20.gs. 30-40 gados dzīvojis 
ievērojams latgaliešu dzejnieks, skolotājs Jōņs Silkāns. Diemžēl, finansējuma trūkuma dēļ objekta 
"Jaunsaimnieka māja" iekārtošana vēl nav pabeigta.

Šī gada sākumā muzeja darbinieki iesniedza Valsts kultūrkapitāla fonda MUZEJU NOZARES 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ projektu "Ekspozīcijas "...bet sirdī visu mūžu nesu saules dienu, no tēva 
mājas mīļās pasaules" izveide". Projekts guva atbalstu. VKKF piešķīra 5000.00 EUR. Projekta mērķis - 
izveidot ekspozīciju "...bet sirdī visu mūžu nesu saules dienu, no tēva mājas mīļās pasaules" un 
nodrošināt latgaliešu dzejnieka, skolotāja Jōņa Silkāna kultūras mantojuma pieejamību plašai 
mērķauditorijai. Droši vien jau daudzi ludzānieši jau ir pamanījuši, ka ir uzsākts darbs pie objekta 
Jaunsaimnieka māja labiekārtošanas un pielāgošanas ekspozīcijas vajadzībām. Lai izpildītu 
projekta mērķi un sasniegtu projekta uzdevumus, ir nepieciešams nomainīt logu blokus, daļēji 
nomainīt griestu dēļus, apšūt ēku ar dēļiem un nokrāsot ēkas fasādi ar lineļļas krāsu, pabeigt 
iekšdarbus un izveidot ekspozīciju. Cerēsim, ka šī gada beigās tiks atklāts un muzeja 
apmeklētājiem būs pieejams vēl viens kvalitatīvs tūrisma objekts!

Milāna Bule,
Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore

LdNM Brīvdabas nodaļā ilgus gadus 
apskatāmi bija 5 lauku celtniecības objekti: 
" D ū m i s t a b a " ,  " Z e m n i e k u  m ā j a " ,  
"Vējdzirnavas", "Ri ja" un "P.Vi lcāna 
keramikas darbnīca". Visi objekti tika 
pārvesti no bij.Ludzas rajona teritorijas, bet 
pēdējais no augstāk minētiem - no Preiļu 
rajona. Lai pilnveidotu ekspozīciju un 
atspoguļotu zemnieku dzīvi un sadzīvi pēc 
sādžu sistēmas sairšanas 20.gs. 30-40-jos 
gados, 2008.gadā uz LdNM Brīvdabas 
nodaļu tika pārvesta Pušmucovas pagasta 
Avīšu ciema viensēta - Jaunsaimnieka 
māja, kas celta 20.gs. 30-jos gados. 



INTERESANTĀKAIS NO VISIEM

Jaunumi Krāslavas novadā
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 Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs 
pasākums, kas cildina valodu daudzveidību 
kontinentā, kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas 
valodu. Svešvalodu nodarbības, spēles, sarunas, 
konferences, radioraidījumi un citi pasākumi pa 
visu Eiropu notiek vai nu pašā Valodas dienā - 26. 
septembrī, vai arī tajā nedēļā, kas ir pirms un pēc šī 
datuma.

29. septembrī Krāslavas novada centrālajā 
bibliotēkā pulcējās skolēni, lai piedalītos Eiropas 
valodu dienai veltītajā pasākumā “Valodas 
manā dzīvē”, kurā lektore bija Krāslavas novada 
domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe. 
Savā stāstā par valodām viņa prasmīgi ievija 
personīgo dzīves pieredzi un patiesi aizrāva 
klātesošos, kuri klausījās ļoti uzmanīgi un 
līdzdarbojās, meklējot atbildes uzdotajiem 
jautājumiem.

Šis bija ne tikai viens no visinteresantākajiem 
visu valodas dienu pasākumiem bibliotēkā, bet arī 
noderīgu padomu un atziņu pilns ikvienam, kurš 
mīl valodas. Ināra centās iedrošināt skolēnus bez 
liekas kautrēšanās lietot svešvalodas, kad tas ir 
nepieciešamas un iespējams. Galvenais, lai tev 
pašam būtu ko sacīt otram cilvēkam, krietni 
bēdīgāk ir, ja nav ko sacīt.

Juris Roga
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Jaunumi Eiropas Savienībā
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina: ja personai, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) 
ārējo robežu, tās rīcībā ir skaidras naudas līdzekļi, kas ir ekvivalenti vai pārsniedz 10 000 eiro, tie ir jādeklarē. 
Deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām personām, un tas īstenojams ar viņu vecāku vai 
likumīgo aizbildņu starpniecību.  Ģimenei ceļojot kopā, 10 000 eiro ierobežojums attiecas uz katru personu 
atsevišķi.

Skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas 
līdzeklis, bet arī čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi, ceļojuma čeki, kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi, 
maksājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti.

Personai, kuras rīcībā esošās skaidras naudas apjoms pārsniedz 10 000 eiro, ir jādodas pa „sarkano 
koridoru” (Lidostas muitas kontroles punktā) vai jāvēršas pie muitas amatpersonas (tajos muitas kontroles 
punktos, kas atrodas uz auto ceļiem un uz dzelzceļa) un jāaizpilda deklarācijas veidlapa skaidras naudas 
deklarēšanai. Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kā arī VID mājaslapā deklarācijas 
pieejamas trīs valodās – latviešu, angļu vai krievu valodā. Tādējādi deklarāciju iespējams pirms tam 
izdrukāt no VID mājaslapas, aizpildīt un robežas šķērsošanas brīdī iesniegt VID muitas amatpersonai vai 
Valsts robežsardzes amatpersonai gadījumos, ja robežšķērsošanas vieta, caur kuru persona šķērso ES 
robežu, nav muitas kontroles punkts.

Deklarācijā ir jānorāda ziņas par deklarētāju, skaidras naudas īpašnieku, paredzēto naudas 
saņēmēju, naudas summu un veidu, kā arī tās izcelsmi, izlietošanas mērķi, maršrutu (valsti, no kuras izceļo, 
un galamērķa valsti), transporta veidu un robežas šķērsošanas vietu. Vēršam uzmanību, ka skaidras 
naudas deklarēšanas pienākums attiecas uz fizisku personu, kas pārvadā skaidru naudu neatkarīgi no tā, 
vai minētā persona ir naudas īpašnieks.
VID muitas amatpersona pieņem no fiziskās personas aizpildītu un parakstītu veidlapu. Pēc muitas atzīmju 
veikšanas aizpildītās deklarācijas veidlapas kopija paliek fiziskās personas īpašumā.

Gadījumos, kad fiziskas personas rīcībā ir kādas citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, 
piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas 
sākumā.

Ja muitas amatpersonai rodas šaubas par deklarācijā norādītajām ziņām, tai ir tiesības lūgt 
personai uzrādīt skaidro naudu, lai veiktu naudas faktisko salīdzināšanu ar deklarācijā norādītajām ziņām. 
Fizisko personu kontrole tiek veikta, gan pamatojoties uz risku analīzi, gan arī nejaušās izlases kārtībā.

Šķērsojot Eiropas Savienības robežu, jādeklarē
 skaidra nauda 10 000 eiro vai vairāk apmērā

Turpinājums 8.lappusē
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Jaunumi Rēzeknes novadā

Šķērsojot Eiropas Savienības robežu, jādeklarē
 skaidra nauda 10 000 eiro vai vairāk apmērā

 Ar plašāku informāciju par skaidras naudas deklarēšanas pienākumu aicinām iepazīties VID mājaslapas 
sadaļā “Muita/Ceļojot ārpus ES”, kā arī Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības 
ģenerāldirektorāta mājaslapā. Tajā publicētas gan informācijas lapas, gan deklarācijas veidlapas visu ES 
dalībvalstu valodās, kā arī brošūra 10 valodās.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt arī uz VID Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67120000 (zvanot no ārvalstīm: +37167120000), izvēloties otro tēmu „Muita”, kā arī konsultēties visos 
VID muitas kontroles punktos Latvijā.
Atbildība par skaidras naudas nedeklarēšanu

Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga. Atbildība par 
skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 190.15 pantā, kas paredz naudas sodu piecu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi 
deklarētās summas. Savukārt, ja likumā noteiktā skaidras naudas apjoma nedeklarēšana vai nepatiesa 
deklarēšana tiek izdarīta ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa, var 
iestāties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 195.2 pantu, ka paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Atgādinām ka skaidras naudas līdzekļu obligātas deklarēšanas pienākumu nosaka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Regula Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru 
ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, kas tieši piemērojama visās dalībvalstīs no 2007. gada 15. jūnijā. 
Vienoti skaidras naudas, ko ieved vai izved no Kopienas teritorijas, kontroles nosacījumi ieviesti, lai ES 
mērogā atbalstītu centienus apkarot noziedzību un uzlabot drošību, sekmētu cīņu pret nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, terorismu un noziedzību.

Latvijas Republikā prasība uz ES ārējās robežas deklarēt skaidras naudas līdzekļus, ja to apjoms 
sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro vai ekvivalentu summu citas valsts valūtā, ir spēkā kopš 2006. gada 1. 
jūlija, kad stājās spēkā likums „Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”, kura normas atbilst 
minētās regulas prasībām.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv
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Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi 
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

Jauns EUROSCOLA konkurss: 
iespēja vidusskolēniem doties uz Strasbūru!

Rīko Eiropas Parlamentam veltītu pasākumu vai spēles savā skolā! Vai, iespējams, vēlies par Eiropas 
aktualitātēm mācīties sporta stundās? Ja Tevi interesē uzdevums un iespēja ar klases biedriem doties uz Eiropas 
Parlamentu Strasbūrā, Francijā, un klātienē piedzīvot parlamentāro darbu – piedalies EUROSCOLA jaunajā 
konkursā. Aicinām konkursā piedalīties jauniešu nevalstiskās organizācijas, jaunatnes centrus un skolas!

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs (EPIB) Latvijā izsludina jaunu EUROSCOLA konkursu 10.-12.klašu 
skolēniem. Balva – iespēja doties ar klases biedriem apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā 
(Francijā) un kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm klātienē redzēt un izprast 
parlamentāro darbu.

Konkursa mērķis ir stiprināt interesi un izpratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu 
nozīmi katra cilvēka dzīvē.

Kas jādara, lai piedalītos?
Skolēniem, apvienojoties komandā, ir jāizstrādā projekts, kurā tie uzzinātu vairāk par EP uzbūvi un 

deputātu darbu, kā arī parādītu skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.
Jaunajā EUROSCOLA konkursā jauniešiem ir trīs izvēles:
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EP spēles projekts. Jāizveido un vismaz daļēji jāīsteno ar EP tematiku saistītu spēli skolā vai ārpus tās, 
pilsētas vai jauniešu pasākumu ietvaros. Spēlei jāietver: vizuāls risinājums un noformējums, uzdevumi 
saistībā ar EP aktualitātēm, detalizēti izstrādāta norises kārtība un noteikumi.
“Ar sportu par politiku”- EP tematikas iekļaušana konkrētā mācību priekšmetā skolas ietvaros. Skolēnu 
uzdevums ir integrēt Eiropas Parlamenta tematiku savā mīļākajā mācību priekšmetā (pēc skolēnu 
izvēles) – izveidot un sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju īstenot interaktīvu mācību stundu 
jauniešu izpratnē par Eiropas Parlamenta aktualitātēm (ES datu reformu; jauniešu līdzdalību politikā; 
ĢMO un jauno pārtiku; enerģētikas savienību; ES iedzīvotāju veselības politiku un patērētāju tiesībām; EP 
– ES likumdevējs utt.).
EP diena tavā skolā. Tematiska pasākuma rīkošana skolā, kas veltīta EP vērtībām – ik gadu Eiropas 
Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības 
jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu 
pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram. Konkursa balva ir ceļojums 24 
skolēniem un 2 pieaugušajiem (piemēram, skolotājiem) uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP 
darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par aktuālākajiem ES 
jautājumiem.Iepriekšējie EUROSCOLA Latvijas konkursa uzvarētāji piedāvāja risinājumus veselīgam 
jauniešu dzīvesveidam, pētīja tradicionālu Latvijas ēdienu iekļaušanu ES Garantētas īpatnības reģistrā, 
izstrādāja priekšlikumus bēgļu jauniešu integrācijai Latvijas sabiedrībā, veidoja asprātīgas un 
informatīvas elektroniskās pastkartītes par Eiropas Parlamenta aktualitātēm. Kopumā EPIB saņēma ap 50 
pieteikumiem.

Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem (piemēram, skolotājiem) uz Eiropas 
Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, 
diskutētu par aktuālākajiem ES jautājumiem.

Iepriekšējie EUROSCOLA Latvijas konkursa uzvarētāji piedāvāja risinājumus veselīgam jauniešu 
dzīvesveidam, pētīja tradicionālu Latvijas ēdienu iekļaušanu ES Garantētas īpatnības reģistrā, izstrādāja 
priekšlikumus bēgļu jauniešu integrācijai Latvijas sabiedrībā, veidoja asprātīgas un informatīvas elektroniskās 
pastkartītes par Eiropas Parlamenta aktualitātēm. Kopumā EPIB saņēma ap 50 pieteikumiem.

Kādi ir pieteikšanās termiņi?
Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprakstu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO 

komanda var iesniegt visa mācību gada garumā. Izsludinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2018. 
gada 15. maijam.

Vairāk informācijas EUROSCOLA konkursa nolikumā:
Plašāka informācija:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr. + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu



Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi 
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

Jaunumi LATVIJĀ

Vācu tūristi Minhenē saņēma informāciju 
par tūrisma iespējām Latgalēi
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Jauniešiem NVA piedāvā iespēju 
izvēlēties nākotnes profesiju

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nav profesionālās 
izglītības vai kuri līdz šim nav strādājuši, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju 
piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas 
Savienības (ES) projekta „Jauniešu garantija” ietvaros. Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunietis 
var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties 
teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības 
programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam 
piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

Šī gada 9 mēnešos pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” jau ir iesaistījušies 412 jaunieši, 
populārāko programmu vidū - Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Ceļojumu konsultants, 
Lietvedis; Friziera pakalpojumi, Nagu kopšanas pakalpojumi, Floristikas pakalpojumi; Klientu 
apkalpošanas operators, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Viesmīlis; Apdares darbu 
strādnieks, Informācijas ievadīšanas operators, Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs.

Apmācības notiek klātienē katru darba dienu - ne mazāk kā 6 akadēmiskās stundas dienā. 
Lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiek pavadīta praktiskās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne 
vairāk kā 40% mācību laika. Pasākuma dalībnieks saņem stipendiju – 60 eiro mēnesī (jaunietis ar 
invaliditāti – 90 eiro) proporcionāli iesaistes dienām,. Ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas 
divdesmit un vairāk kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasākuma laikā viņš var saņemt 
mobilitātes pabalstu līdz 100 eiro apmērā, ņemot vērā katra mēneša faktiskās transporta izdevumu 
izmaksas. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde jaunietim bezdarbniekam pasākuma laikā 
nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, 
jāapmeklē ES projekta „Jauniešu garantija” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties šajā 
pasākumā. Karjeras konsultants jaunietim palīdzēs izvēlēties trīs viņam vispiemērotākās profesijas 
un līdz ar to trīs profesionālās izglītības programmas dalībai pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”. 
Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10  darba dienu laikā jaunietim jāierodas izglītības iestādē, kas 
piedāvā izvēlētās profesionālās izglītības programmas, un jāuzsāk iepazīšanās ar profesijām. Pēc 
dalības pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” jaunietis viņam piemērotāko profesiju var apgūt  NVA 
ES projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” vai Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) īstenotajā ES fonda projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros”.

Detalizētāka informācija par pasākumu „Darbnīcas jauniešiem”, kā arī izglītības iestāžu un 
programmu saraksts izlasāms NVA mājaslapā (http://www.nva.gov.lv/). 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001
 tiek līdzfinansēts Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros



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

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


