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Šajā mirklī uz brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.

Šaj baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis.

Mīlestības pilnus Ziemassvētkus!



ES Rēzeknes novadā

2

Skolēni pārliecinās, ka dzīve 
laukos ir daudzveidīga Dricānu vidusskola ir viena no deviņām 

skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda 
projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura 
kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, 
cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas 
ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, 
ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu.
 Vērtējot minēto, šķita, ka tieši šīs skolas 
audzēkņi pelnījuši iespēju piedalīties VLT aktivitātes 
“Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” 
a p a k š a k t i v i t ā t ē  „ L a u k s a i m n i e c ī b a s  u n  
mežsaimniecības nozares popularizēšana 
vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi 
par lauksaimniecības nozari un popularizēt 
lauksaimniecības profesionālo izglītību.
 Izbraukuma dienā veiksmīgi iekļāvāmies grafikā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas 
struktūrvienība ir nepilnas stundas brauciena attālumā no Dricāniem. Barkavā audzēkņiem atliek vien labi 
mācīties, jo tam ir visi priekšnosacījumi. Dienesta viesnīca un daļa mācību telpu atrodas vienā ēkā. Blakus tai 
plašs mācību komplekss praktiskajām nodarbībām, zāle, auditorijas, bibliotēka. Gan viesnīca, gan atpūtas un 
mācību telpas izremontētas, gaišas. Remontdarbus veic paši audzēkņi. Struktūrvienība piedāvā vairākas 
mācību programmas. Mūs interesēja tieši profesionālās vidējās izglītības un jauniešu garantiju programmas. 
Apgūtās profesijas ir ne tikai garants iespējām darba tirgū, iemaņas noder sadzīvē vai sava biznesa izveidē – 
būvnieka prasmes, lauksaimniecības pamati, viesnīcu pakalpojumu sniegšanas prasmes. Meitenes 
ieinteresēja iespēja garantiju programmā apgūt skaistumkopšanas iemaņas. Barkavas struktūrvienība 
piedāvā plašas aktīvās atpūtas, sporta, jaunrades iespējas. Audzēkņi sekmīgi piedalās dažādos projektos. 
Profesionālās meistarības un jaunrades konkursos valsts mērogā gūti augsti rezultāti. Skola var lepoties ar 
tūrisma laboratoriju – baseins, pirts, burbuļvanna, kamīns. Kā arī ar uzņēmīgo audzēkņu Voldemāra, Armanda 
un Lindas atvērto uzņēmumu “Ūga”. Struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere un pedagogi ar prieku stāstīja, 
rādīja, arī uzdeva jautājumus bērniem un uzslavēja par zināšanām un interesi. No šī apmeklējuma skolēniem 
patika gaišie, pārdomāti izremontētie mācību korpusa plašie koridori, dienesta viesnīcas mājīgums. Protams, 
uzņēmuma “Ūga” jauniešu piedāvātie kokteiļi un vispārējā struktūrvienības darbinieku viesmīlība.

No Barkavas sekoja pārbrauciens uz AS “Lazdonas 
piensaimnieks”. Bērnus nedaudz pārsteidza pati 
ražošanas ēka, bija iedomājušies to esam lielāku. 
Lazdona ir viens no vecākajiem piena pārstrādes 
uzņēmumiem Latvijā. Notikušas reorganizācijas, kas 
sekmējušas uzņēmuma stabilitāti. Ekskursijas laikā 
tika iepazīts viss piena pārstrādes process, skatoties, 
kā no piena, ievērojot tehnoloģiskos procesus, var 
iegūt dažādus produktus. Tehnoloģes stāstīto 
klausīties mazliet traucēja ražotnē esošais troksnis, 
tomēr vērot, kā notiek krējuma, sviesta, biezpiena 
sagatavošana, produkcijas svēršana, iesaiņošana, 
bija interesanti. Atsevišķā telpā top dažādi deserti – 
krēmi, biezpiena torte “Liene” un saldais sieriņš, jogurti 
un debesmanna. Šeit tiek gatavots ekskluzīvs 
produkts gī sviests. Pie degustācijas galda tehnoloģe 
pastāstīja, ka ir vairāki produkti, kuriem piešķirta zaļās 
karotītes zīme. Apmeklējuma laikā patika tas, ka 
darbinieki, kurus redzējām diezgan daudz, bija 
smaidīgi, laipni. (Turpinājums 3.lpp.)
 
 



 Apmeklējot pienotavu, skolēni varēja pārliecināties par 
vietējās lauksaimniecības produkcijas noieta iespējām, par 
saražotās produkcijas kvalitāti un daudzveidību. Redzēt, kādi ir 
darba apstākļi, cik daudz dažādi pienākumi ir darbiniekiem.
Turpat, 3 minūšu pārbraucienā no Lazdonas, Madonā atrodas 
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ģimenes uzņēmums SIA “Madonas Karameles”. Pie Lindas un 
Arņa Blaževičiem bērniem ļoti iepatikās. Uzņēmuma vadītājs 
pastāstīja, ka pirms vairākiem gadiem izlasīts raksts ārzemju 
žurnālā par karamelēm, bijis pamats idejai. Šī ideja realizējusies 
pievilcīgā biznesā. Neilgā laikā karameļu ražotne guvusi 
atpazīstamību. Nenoliedzama loma tam, ka uzņēmumā 
viesojušies itāļi, ukraiņi, ķīnieši, ir labajai sadarbībai ar pašvaldību. 
Pašvaldība arī uzrunājusi jauno ģimeni par dalību projektu 
konkursā “Madona var labāk”. Rezultātā tika atvērta karameļu 
darbnīca. Nākotnē ražotne tiks paplašināta ar domu par eksportu.
 Viss karameļu sagatavošanas process uzskatāmi vērojams 
digitāli. Interesanti bija skatīt, kā sagatavo masu, no kuras tālāk 
veido karameles. Masa, to enerģiski staipot, no krāsainas, pakāpeniski kļūst gaiša. Tieši šis darbs ir fiziski 
grūtākais. Bijuši darbinieki, kuri nav varējuši slodzi izturēt. Karameļu gatavošana ir radošs process, 
interesants, māksliniecisks, tajā pašā laikā ļoti precīzs, akurāts. Tiek veidotas dažnedažādas figūras, 
zīmējumi. Krāsas ir dabīgas. Darbnīcā var pieteikt pasūtījumu, arī specifisku. Rosība sākās, kad katrs varēja 
uztaisīt karameles sev līdzņemšanai. Tapa dažādas formas – cipari, sirsniņas, ziedi, ģeometriskas figūras. 
Šāda nodarbe bērniem ļoti patika.
 SIA “Madonas Karameles” ir piemērs skolēniem, kādus rezultātus var sasniegt ar izdomu, uzņēmību, 
atbildību un zināšanām.
 Informatīvās dienas temats bija akcentēts uz to, ka dzīve laukos ir daudzveidīga, lauksaimniecība nav 
tikai vienkārši darba darīšana. Izvērtējot notiekošo pagastā, tika parādīts, kā var nonākt līdz idejai par 
uzņēmējdarbību, ka idejas realizēšanai nepieciešamas zināšanas.
 Lauksaimniecība ir sena, unikāla. No visas dabas daudzveidības lauksaimniecības produkcijas 
iegūšanai tiek izmantota neliela daļa. Toties tā ir vesela, savstarpēji saistīta ķēde, kurā pakārtoti darbojas 
simtiem tūkstošu dažādu sugu. Temats – plašs un saistošs. Katrā no nozarēm ir interesanti fakti.
 Konkursa veidā, uzdodot dažādus jautājumus, tika noskaidrots, cik un ko skolēni zina par 
lauksaimniecību. Piemēram, kāds labums lauksaimniecībā ir no kukaiņiem, putniem. Kad jāsēj vasarāji, kad 
ziemāji, kad griķi? Kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītas profesijas? Par pareizajām atbildēm visvairāk 
konfekšu nopelnīja Jānis Dembovskis. Ļoti azartiski konkursā iesaistījās Aurēlija Zariņa un Jānis Saulītis.
 Skolēniem mājās vajadzēja aizpildīt anketas, atbildot uz 15 jautājumiem. Anketu dati tika apkopoti, lai 
varētu izvērtēt bērnu redzējumu par notiekošo laukos, viņu attieksmi pret dzīvi laukos un skatījumu nākotnē. 
Aptaujā piedalījās 17skolēni no 7. un 8. klases.
 Atbildot uz jautājumu, kāpēc cilvēki izvēlas dzīvot laukos, 14 anketās bērni norādījuši, ka laukos 
mierīgāk, atzīmētas vairākas atbildes, ka pilsētā nepatīk, ka laukos drošāk. Pie jautājuma, ko darīs jaunieši 
pēc vidusskolas vai profesionālās skolas beigšanas, 10 bērni atzīmējuši variantu par tālāku mācīšanos. 
Patīkami, ka neviens nebija atzīmējis variantu par braukšanu uz ārzemēm. Diemžēl nebija arī nevienas 
atbildes par atgriešanos savā pagastā, lai gan pirms tam uzsvērtas atbildes par labu laukiem. Bērni augs, 
mācīsies, studēs, mainīsies uzskati. Mainīsies arī atbildes uz šīs anketas jautājumiem.

Anastasija Saleniece, 
LLKC Rēzeknes nodaļas 

lauku attīstības konsultante
Lauma Tumašova 12.D
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Skolēni pārliecinās, ka dzīve 
laukos ir daudzveidīga

(turpinājums no 2.lpp.)
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 Biedrība SPORTISTS īstenoja projektu 
“Piecu brīvdabas trenažieru iegāde un 
uzstādīšana”, kura mērķis bija daudzveidot 
sporta infrastruktūru, kā arī paplašināt 
sabiedrisko akt iv itāšu klāstu vietēj iem 
iedzīvotājiem. Brīvdabas trenažieri ir uzstādīti Pils 
ielā 5, Krāslavā. 
 Projekts tika realizēts Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) ietvaros. Sākotnēji biedrība SPORTISTS 
izstrādāja un iesniedza projekta pieteikumu 
biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 
izsludinātajā projektu konkursā “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
i e d z ī v o t ā j i e m ” .  S a ņ e m o t  p r o j e k t a  
apstiprinājumu no biedrības “Krāslavas rajona 
partnerība” un Lauku atbalsta dienesta, tika 
veikta tā īstenošana. 
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 Biedrības SPORTISTS projekta “Piecu brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana” ietvaros 
tika iegādāti un uzstādīti pieci dažādi brīvdabas trenažieri: steperis – trenažieris kāju stiprināšanai, 
spiešanai ar kājām, airēšanas trenažieris, dubultās līdztekas, trenažieris bicepsu attīstīšanai. 
Brīvdabas trenažieri ir pieejami visu gadu jebkurā diennakts laikā. Ikviens interesents var tos izmantot 
sev ērtā laikā. Tie piemēroti jebkura vecuma cilvēkiem atbilstoši fiziskās sagatavotības līmenim. 
Darbojoties ar brīvdabas trenažieriem, katrs pats var regulēt aktivitātes intensitāti un pielāgot to sev 
(vingrinājuma ātrums, atkārtošanas reižu skaits), ar laiku palielinot intensitāti un pilnveidojot savas 
spējas. 
 Projekta “Piecu brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana” attiecināmās izmaksas ir 
3939,76 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 
10% – Krāslavas novada dome. 
 Biedrība SPORTISTS vēlas izteikt pateicību biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju 
piedalīties projektu konkursā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu un Krāslavas novada 
iedzīvotājiem par iedvesmu un atbalstu projekta realizācijā. 

Biedrība SPORTISTS 

Krāslavā ir uzstādīti pieci 
brīvdabas trenažieri



Uzsākts vērienīgs ES projekts 

Krāslavas pils staļļu attīstībai

 Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma 
saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts “Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts ar nosacījumiem Eiropas reģionālās 
attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. 
 Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 
5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu 
objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11.gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas 
rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām 
Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī. 
 Krāslavas pils kompleksā jau daudzus gadus tiek īstenoti ES fondu un valsts programmu projekti, pašvaldības 
finansēti darbi, mērķtiecīgi attīstot un popularizējot Krāslavas pils kompleksu. Viens no veiksmīgākajiem projektiem bija 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts BELLA CUISINE, kura ietvaros 2014.gadā tika 
pilnībā atjaunota Krāslavas pils pārvaldnieka māja un tajā izveidots Latgales kulinārā mantojuma centrs. Interese par 
kulināro mantojumu un arī par iespējām to degustēt un iesaistīties interaktīvi ir izrādījusies tik liela, ka pārvaldnieka mājā ir 
kļuvis jau par šauru un lielākām grupām ir plānots piedāvāt iespējas iepazīt, nodegustēt, gatavot Latgales ēdienus arī 
Krāslavas pils staļļos (Amatu mājā), izmantojot kā papildus vērtību arī Krāslavas daudznacionālās vides daudzveidīgo 
piedāvājumu gan amatniecībā, gan kulinārā mantojuma jomā. 
 Projektam virzītā ēka, kas ir viena no grāfu Plāteru muižas saimniecības ēkām, visticamāk, celta 1820.jos gados 
kā vienstāvīga, 42 m gara mūra ēka. Sākotnēji tai bijuši divi vai trīs vienstāvīgi, ap pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu 
korpusā bija ierīkots stallis, bet ziemeļu un rietumu korpusā – šķūņi. 
 Lai šogad varētu sākt būvdarbus, Krāslavas novada pašvaldībai jau 2016.gadā ir izstrādāts Amatu mājas 
būvprojekts; ciešā sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un mākslinieku Raimondu Vinduli izstrādāta 
ekspozīcija “Pi vīna golda”, kas veltīta Krāslavai raksturīgā piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. 
2017.gada maijā apstiprināta Krāslavas pils kompleksa Darbības stratēģija tūrisma kontekstā 2017. – 2021.gadam. 
 2017.gada septembrī ir veikts atklāts konkurss, kura rezultātā noslēgts līgums ar personu apvienību “PMK un BBA” 
par kopējo līgumcenu EUR 651952,29 bez PVN. Projekta attiecināmais budžets Krāslavai – 500 000 EUR, pārējā summa, kā 
arī papildus izmaksas uzraudzībai un ekspozīciju izveidei tiek plānotas pašvaldības 2018.gada budžetā. 
 Būvarbi uzsākti 2017.gada novembrī un tos plānots pabeigt līdz 2018.gada jūnijam. Lielākie plānotie darbi: jumta 
nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas 
labiekārtošana. Projekta rezultātā tiek plānota ekspozīcijas “Pi vīna golda” izveide un Krāslavas gleznotāja Valentīna 
Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana, telpas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu demonstrējumiem un degustācijai. 
Atsevišķās telpās tiks izvietoti Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fondi. 
 Patīkami, ka šī gada oktobrī Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā ir apstiprināts arī 
Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciētais projekts BELLA CULTURE, kura ietvaros tiks turpināti iekšējie atjaunošanas 
darbi amatniecības centra ierīkošanai ar četrām darbnīcām ēkas daļā gar Pils ielu. Līdz ar to tuvākajos gados tiks pilnībā 
sakārtota vēl viena no Krāslavas pils kompleksa ēkām. 

Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja 

ES Krāslavas novadā
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 7.decembrī, Ludzas pilsētas ģimnāzijā – svētki. Ir 
pabeigti pārbūves darbi Ludzas pilsētas ģimnāzijas pirmā 
korpusa ēkā. Skolas diena sākās ar pateicības vārdiem, 
garīgo tēvu doto svētību un svinīgu lentītes pārgriešanu.
Projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 
modernizācija” ietvaros veikti pārbūves darbi LPĢ pirmā 
korpusa ēkā, labiekārtotas mācību telpas un uzstādītas 
interaktīvās mācību sistēmas. Katrā klasē uzstādīta arī 
skaņas pastiprināšanas sistēma, lai visā telpā vienmērīgi 
būtu dzirdams pedagoga stāstījums. Būtisku pārbūvi 
piedzīvoja ģimnāzijas bibliotēka, kas pārveidota par 
modernu multifunkcionālu centru.
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Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs apsveica visu lielo skolas saimi, pateicās būvniekiem, 
visiem iesaistītajiem speciālistiem, pedagogiem un pašvaldības darbiniekiem. Priekšēdētājs atgādināja, ka 
pārbūves darbi pabeigti, tomēr projekta aktivitātes vēl turpinās. Pēc projekta īstenošanas Ludzas pilsētas 
ģimnāzija kļūs par vienu no modernākajām mācību iestādēm Latgalē.
LPĢ Skolas gariņš, bērni, jaunieši un pegagogi ar lielu prieku un interesi devās izzināt ierastās un tai pat 
laikā jaunās mācību telpas.

Svetlana Rimša,
Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

Ludzas pilsētas ģimnāzijā pabeigti 

vērienīgie pārbūves darbi ES Ludzas novadā



 Šogad rudenī Raipoles svētā Jāņa Kristītāja draudze īstenoja projektu “Raipoles svētā Jāņa Kristītāja 
katoļu baznīcas saglabāšanas un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai”, Nr. 16-01-
AL34_A019.2201-000021, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
 Projekta mērķis ir nodrošināt Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas saglabāšanu un 
pieejamību plašākai sabiedrībai, veicot baznīcas teritorijas labiekārtošanu.
 Projekta īstenošanas rezultātā tiks ierīkots ārējais apgaismojums un veikti teritorijas labiekārtošanas 
darbi – izremontēts lievenis, nomainītas margas, ierīkoti celiņi un laukums, uzstādīti soliņi.
 Projekta kopējas izmaksas ir 13932,69 EUR, no tiem ES finansējums – 12539,42 EUR un Ludzas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 1393,49 EUR.
 Darbu izpildītājs – SIA “RASA L”. 
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Pie Raipoles baznīcas 
tika labiekārtota teritorijai ES Ludzas novadā



Projekta 
”Latvijas nākotne … Eiropā” 

ietvaros tiek izsludināts 
eseju konkurss

ES Latvijā

 Starptautiskās organizācijas ” ” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs ir izsludinājis Latvijas mēroga ONE
eseju konkursu ”Latvijas nākotne … Eiropā” jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši – 
neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo – gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem 
konkursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas.
 Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju – 
kurā no 3000 līdz 5000 vārdu – par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu 
saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā. Esejas autoram, īsumā 
raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus 
šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar  piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Esejai Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni
jābūt autora paša oriģināldarbam un tā nedrīkst būt iepriekš publicēta.
 Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K.Junkers, uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus Strasbūrā š.g. 
13.septembrī norādīja, ka ”Es vēlējos uzsākt procesu, kurā Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu nākotni.” 
Komisijas vadītājs Junkers uzsvēra, ka ”tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu labi jāizprot un jāciena 
mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī šīs četras [Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija] valstis – Eiropa bez tām nebūtu 
vienots veselums.”un ”mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] Savienībai.”
 Laika posmā no š.g. 1.decembra līdz 2018.gada 31.janvārim iesniegtās esejas vērtēs , Andrejs Pildegovičs
Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; , Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece;Ilze Juhansone Irina 
Pilvere Zita Lunde, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; , portāla TVNET galvenā redaktore; un projekta 
”Latvijas nākotne … Eiropā..” idejas autors un tā vadītājs, ”ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā un mecenāts Uldis 
Šalajevs.
 Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešus, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības 
plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030.gadam.
 Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, labāko darbu autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma un 
apbalvošanas ceremoniju 2018.gada 16.februārī (laiks un vieta tiks precizēta vēlāk). Projekta ”Latvijas nākotne … 
Eiropā..” idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas: 
I.vietas ieguvējam/-ai – € 500; II.vietas ieguvējam/-ai – € 300 un III.vietas ieguvējam/-ai – € 100 (2 personām). 
Vērtīgas pārsteiguma balvas gaida arī citus esejas autorus un 50 konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par 
dalību konkursā. Balvu fonds galvenokārt ir atsevišķu žūrijas komisijas locekļu mērķziedojums no viņu privātajiem 
līdzekļiem.
 Līdz 2018.gada 9.februārim tiks paziņoti konkursa rezultāti un idejas no labākajām esejām tiks iesniegtas 
valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē ” s” ( ) un tiešsaistes Eiropas Jaunatnes Portāl http://ej.uz/grz5
sociālajos tīmekļos ,  un https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa https://twitter.com/LVNakotneEiropa
https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.
 Uldis Šalajevs (34) ir Vidzemnieks no Madonas novada un kopš 2012.gada janvāra ir arī ilggadīgs jaunais 
mecenāts, kurš uz šo brīdi ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus studējošos jaunos inženierzinātņu studentus. Kopš 
2016.gada marta, savā brīvajā laikā, jaunietis pilda starptautiskās organizācijas ”  ONE” Jaunatnes vēstnieka Beļģijā
pienākumus. Kopš 2009.gada, U.Šalajevs strādā ES institūcijās Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un 
krievu svešvalodās.
 PAPILDUS INFORMĀCIJA: http://zemgalei.lv/view_63070_52271.html
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https://www.one.org/international/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/balta_gramata_par_eiropas_nakotni_lv.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lv.htm
http://www.mfa.gov.lv/en/usa/embassy/former-ambassadors/andrejs-pildegovics
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cv-juhansone_en_0.pdf
http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/CV_I_Pilvere_isais_2014.pdf
http://www.llu.lv/sites/default/files/2016-05/CV_I_Pilvere_isais_2014.pdf
http://www.tvnet.lv/zinas/authors/zita_lunde
http://www.llu.lv/sites/default/files/2017-08/par%20Uldis%20%C5%A0alajevs.pdf
http://www.llu.lv/sites/default/files/2017-08/par%20Uldis%20%C5%A0alajevs.pdf
https://europa.eu/youth/Eu_lv
http://ej.uz/grz5
https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa
https://twitter.com/LVNakotneEiropa
https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog/
http://www.llu.lv/sites/default/files/2017-08/par%20Uldis%20%C5%A0alajevs.pdf
https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog/




INTA RIMŠĀNE

Europe Direct informācijas centra
vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv, tel.: 64607177 

 

DIĀNA SELECKA

Europe Direct informācijas

centra vadītājas asistente

Adrese: Atbrīvošanas aleja 

95,3. stāvs, 35. kabinets

E-pasts: diana.selecka@

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

 

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

 

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

VALENTĪNA MAGIDAS

 

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351INA RUSIŅA

KON
TAKTI

 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KONTAKTI

JŪS jautājat - 

MĒS atbildam 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194
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