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Aicinām apmeklēt semināru par uzņēmējdarbību no A līdz Z

Jaunumi Rēzeknes novadā
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“Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” piektdien, 7. augustā, 
visus tos, kuri plāno uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību, aicina uz semināru 
„Uzņēmējdarbība no A līdz Z. Pieejamie atbalsta mehānismi Eiropas 
Savienībā.” Seminārs norisināsies Rēzeknes novada Lūznavas muižā, un tā 
ietvaros varēs uzzināt par dažādām uzņēmējdarbības formām, Eiropas 
Savienības (ES) atbalstu, uzņēmējdarbības reģistrēšanas procesu, 
grāmatvedības uzskaiti, kā arī rekonstruētās Lūznavas muižas sniegtajām 
iespējām vietējiem iedzīvotājiem attīstīt savu biznesu.
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Seminārs ir bez maksas, un uz to tiek aicināti amatnieki, mājražotāji, pasākumu rīkotāji un pakalpojumu 
sniedzēji. Visiem interesentiem būs iespēja apskatīt arī restaurēto Lūznavas muižu, kas, pateicoties ES 
atbalstam, nu ir atguvusi savu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību, piesaistot tūristus – potenciālos vietējo 
uzņēmēju klientus.

„Uzņēmējdarbība no A līdz Z. Pieejamie atbalsta mehānismi Eiropas Savienībā.”

Norises laiks: 07.08.2015.

Norises vieta: Lūznavas muiža, Lūznava, Rēzeknes novads

10:00 – 12:00 Biznesa ideja, misija un vīzija. Uzņēmējdarbības formas, to atšķirības, priekšrocības 
un trūkumi. Uzņēmējdarbības reģistrēšanas process. Pieejamie Eiropas Savienības 
atbalsta instrumenti un mehānismi saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai. 
Daina Butlere Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā 
konsultante

12:00 – 12:30 Kafijas pauze 

12:30 – 14:00 Grāmatvedības uzskaite saimnieciskās darbības veicējiem. Aija Loce SIA „MC 
Austrumvidzeme” mācību priekšmeta „Grāmatvedība” lektore

14:00 – 15:00 Lūznavas muižas darbības virzieni un to sasaiste ar vietējiem amatniekiem, 
mājražotājiem, pasākumu rīkotājiem un citiem uzņēmējiem. Iveta Balčūne Lūznavas 
muižas attīstības virzienu (koncepcijas) ideju iniciatore

SEMINĀRA PROGRAMMA
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Izvaltā realizēti divi projekti

Jaunumi Krāslavas novadā
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Krāslavas novada projektu konkursa ietvaros „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2015”, ar Krāslavas novada domes finansējumu, Izvaltā realizēti 
divi projekti: biedrība “ATTĪSTĪBAI” – “Publiskas atpūtas zonas 
izveidošana brīvdabā Izvaltā un tās apkārtnes teritorijas 
labiekārtošana” un biedrība “ESI AR MUMS” – “Izvaltas ciemata 
centra labiekārtošana”.
Īstenojot projektu “Publiskas atpūtas zonas izveidošana brīvdabā 
Izvaltā un tās apkārtnes teritorijas labiekārtošana”, ieviesta kultūras 
aktivitāšu aizsardzība Izvaltas pagastā. Projekta rezultātā 
iedzīvotājiem tika dota iespēja kvalitatīvākai brīvā laika pavadīšanai:
 Izveidots deju placis - mākslinieciskās pašdarbības koncertiem 
un pasākumiem, kā arī kvalitatīvām kultūras aktivitātēm Izvaltas 
iedzīvotājiem un tās viesiem. Tagad un nākotnē pavasara – rudens 
sezonā Izvaltā būs daudzveidīgāka kultūras dzīve.
Projekta rezultāts Izvaltas pagastā, veicina pieejamību kultūras 
aktivitāšu baudīšanai maksimāli tuvu dzīves vietai brīvdabā. 
Jaunizveidotajā objektā šī gada jūnijā jau notikuši divi pasākumi:
 “Līgo” pasākums Izvaltā;
 Krāslavas novada “BALTICA 2015” ieskaņas sarīkojums.
Īstenojot projektu “Izvaltas ciemata centra labiekārtošana” 
labiekārtota teritorija Izvaltas ciemata centrā, izveidojot jaunus 
objektus un veidojot pievilcīgu vidi, tā vairojot  iedzīvotāju pašapziņu 
un lepnumu par darbu savā sētā:

 izgatavoti un uzstādīti - jauns ziņojumu dēlis, soli;
 izveidotas, labiekārtotas un apstādītas puķudobes un puķu rindas;
 atjaunotas autoostas bojātās daļas.
Darbojoties kopā un veidojot estētiskāku vidi Izvaltas ciematā tika gūts apliecinājums tam, cik daudz var 
paveikt ar čaklām rokām un sadarbību savā starpā. Projekta rezultāts ceļ izvaltiešu pašapziņu, veicina 
dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Ieguvēji ir visas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no vecuma, 
nodarbošanās un sociālā stāvokļa.
Lielu "Paldies!" sakām par atbalstu abos projektos Izvaltas pagasta pārvaldei, tās vadītājai Mārai Miglānei, 
organizāciju darbiniekiem, kā arī visiem aktīvajiem iedzīvotājiem!

Projektu koordinatore Inga Leikuma
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Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”
 biedri kopā arī atpūšas

Jaunumi Preiļu novadā

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”, kas pulcē gan Preiļu, 
gan Riebiņu novada ģimenes, kopskaitā jau virs 30, ne tikai īsteno 
lielākus un mazākus projektus, rada iespēju bērniem, jauniešiem un 
vecākiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, ko jaunu iemācīties un uzzināt, 
bet kopā arī atpūšas. 25.jūlijā tika organizēta ģimeņu ekskursija uz 
Cēsīm, kur Cēsu pilsētas svētku noskaņās apmeklējām Vidzemes 
inovāciju un uzņēmējdarbības centru “ZINOO”, un bērni radoši 
darbojās nodarbībā “CITA KLASE”, veidojot katrs savu pasauli. Pēc 
tam ceļš veda uz zoodārzu “Rakši”, kur tika aplūkoti kamieļi, lamas, 
alpakas un baudītas burvīgas kamieļu piena pankūkas. Apskates 
objekti bija vairāk domāti bērnu auditorijai, bet vecāki tikmēr varēja 
baudīt Cēsu pilsētas svētku amatnieku un mājražotāju gadatirdziņa 
labumus, apskatīt vecpilsētu un atpūsties. Brauciens bija izdevies un 
daudzi no braucējiem izteica vēlmi doties un atpūsties kopā vēl kādā 
ekskursijā. Tāpēc var droši teikt – “Puķuzirnī” ne tikai kopā strādā, bet arī 
labi atpūšas. Pievienojieties mūsu draudzīgajai komandai biedrībā 
“Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””!

 Informāciju sagatavoja ekskursijas organizētāja, biedrības biedrs Iveta 
Šņepste.
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Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbi turpinās
Jaunumi Ludzas novadā

Turpinājums 8.lappusē

Vasaras plaukumā turpinās projekta „Ludzas Lielās sinagogas 
restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” ietvaros 
aizsāktie sinagogas ēkas atjaunošanas darbi. Uz jūnija beigām 
objektā izbūvēti un nosiltināti jauni piebūves pamati, veikta ēkas 
dzelzsbetona pamatu pastiprināšana un betonēšana, fasādes 
guļbaļķu trupes attīrīšana, pārsegumu attīrīšana, pārsegumu siju 
galu konsoliju protezēšana, Lieltelpas griestu kupola 
konstrukcijas pastiprināšana un jumta konstrukciju vēja saišu 
montāža. Pabeigti ēkas skārda jumta rūsas attīrīšanas, 
gruntēšanas un krāsošanas darbi. Lai ēka varētu funkcionēt, bez 
projekta ietvaros finansētajiem restaurācijas 1.kārtas darbiem 
papildus tiek veikti restaurācijas 2.kārtas būvdarbi – ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēgšana esošajiem tīkliem, elektroapgādes, zibens aizsardzības un 
ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu ierīkošana. Ūdeņu savākšanai no sinagogai pieguļošās teritorijas un lietus 
ūdeņu novadīšanai no jumta teknēm papildus nepieciešama arī ārējās drenāžas izbūve gar ēkas pamatiem 
un pievienošana esošajiem tīkliem. Abu kārtu būvdarbus veic SIA „Warss+”, būvuzraudzību nodrošina SIA 
„Jurēvičs un Partneri”, autoruzraudzību – SIA “Konvents” arhitekta Pētera Blūma vadībā.
Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas projekta ietvaros 18.–22. maijā četri novada amatnieki viesojās 
Norvēģijā, kur piedalījās projekta aktivitātes „2. darbnīca” pasākumos. Projekta partneru, Hordalandas muzeju 
centra ekspertu pavadībā amatnieki apmeklēja unikālo, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto 
koka arhitektūru Bergenas vecpilsētas daļā – Briģeni (Brygen), tika iepazīstināti ar vēsturiskām koka ēku 
celtniecības tradīcijām un restaurācijas paņēmieniem ekoloģiskajās lauku saimniecībās, kā arī koku laivu 
būvniecības tradīcijām Oselvar laivu darbnīcā. Darbnīcu laikā Osterøy muzejā amatniekiem tika organizētas 
arī praktiskas nodarbības, kur amatnieki apguva iemaņas baļķu apstrādē un norvēģu pakša veidošanā.
Projekts Nr. ERZLV04/GSKMS/2013/09 „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma 
atdzimšana” tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Programma LV04″Kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros, izmantojot EUR 201 875 piešķīrumu no Islandes, 
Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību.
Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un 
ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis 
cieši sadarbojas ar ES atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līgumam.
2009.–2014. gadam paredzētais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija 
nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, 
pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, 
Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša un darbības var īstenot līdz 
2016. gadam.
Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, 
pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.

Ilona Rimša,
projektu vadītāja
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66 Turpinājums 8.lappusē

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija 
noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai" notiks no 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārta tiek izsludināta lopkopības nozarē, un atbalstīti tiek tikai tādi 
ieguldījumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 
"Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai" - 6 950 466 EUR (seši miljoni deviņi simti piecdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit 
seši eiro), kas sadalīts šādi:

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
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Projekta iesnieguma veidlapa 
p i e e j a m a  m ā j a s l a p ā  
www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta 

veidi" →  "Projekti un 

investīcijas". Projekta iesniegumi 
jāiesniedz ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu vai personīgi 
L A D  r e ģ i o n ā l a j ā s  
lauksaimniecības pārvaldēs, vai 
L A D  C e n t r ā l a j ā  a p a r ā t ā  
Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 2. stāva 
foajē (tālr. 67095000)

Struktūrvienība Pieejamais finansējums, EUR

Austrumlatgales RL   916 892

Dienvidkurzemes RLP   864 911

Dienvidlatgales RLP   997 161

Lielrīgas RLP   366 630

Viduslatvijas RLP   754 486

Zemgales RLP   854 966

Ziemeļaustrumu RLP   770 615

Ziemeļkurzemes RLP   597 668

Ziemeļvidzemes RLP   827 137

Kopā  6 950 466

Jaunumi Latvijā
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Ārlietu ministrija izsludina radošo darbu konkursu 
jauniešiem par ilgtspējīgu attīstību pasaulē

Jaunumi Latvijā

7

16.jūnijā Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar biedrību „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) 
izsludina konkursu jauniešiem „Izstāsti man savu pasaules stāstu!’’. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi 
un izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības (ES) attīstības sadarbību, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē. 

ES un tās dalībvalstis, ieskaitot Latviju, veicina nabadzības izskaušanu un mieru vairāk nekā 150 mazāk 
attīstītās valstīs. Latvija īpaši sniedz atbalstu Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm. Attīstības 
sadarbības politika ir ne tikai instruments citu valstu labklājības celšanai, bet arī ES un Latvijas izaugsmei. 
Jaunieši aicināti radoši paust savu viedokli par šo politiku, izveidojot savu stāstu vai eseju, video, dzejoli, 
kolāžu, dziesma par to, kā viņš/viņa izprot attīstības sadarbību un tās nozīmi. 

Labākā darba autors iegūs konkursa galveno balvu – ceļojumu uz kādu no Latvijas attīstības sadarbības 
partnervalstīm. Konkursa uzvarētājs un veicināšanas balvu ieguvēji tiks apbalvoti Eiropas gada attīstībai 
noslēguma ceremonijā novembrī.

Konkursā aicināti piedalīties Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 – 32 gadiem. Līdz 2015.gada 15.oktobrim 
katram dalībniekam ir jāiesūta savs radošais darbs par attīstības sadarbību. 

Radošais darbs kopā ar pamatojumu jānosūta līdz 15. oktobra plkst. 23:59 uz e-pastu konkurss@prae.lv, kā arī 
jāpublicē sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Instagram), izmantojot mirkļa birkas #EYD2015, #Attist_sadarb 
un #Pasaulesstasts. 

Iesūtītos darbus vērtēs konkursa žūrija. Konkursa rezultāti tiks publicēti Eiropas gads attīstībai 2015 mājaslapā 
https://europa.eu/eyd2015/lv/tell-me-your-world-story un Twitter kontā https://twitter.com/Attist_sadarb 
līdz 30.oktobrim. Ar konkursa uzvarētāju un veicināšanas balvu ieguvējiem organizatoru pārstāvis sazināsies 
personiski. 

Konkurss tiek rīkots Eiropas gada attīstībai ietvaros. Gada mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās 
dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām 
pusēm. Sīkāk par Eiropas gadu attīstībai šeit.

Jautājumu gadījumā lūgums vērsties pie konkursa koordinatores Dagnes Dāboliņas, rakstot uz 
konkurss@prae.lv .

 Preses kontaktiem:
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
Fakss: (+371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājas lapa: www.mfa.gov.lv 
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Turpinot atbalstīt jauniešus, kuri nestrādā, nemācās, 
neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, izglītošanu un iesaisti 
darba tirgū, Ministru kabinets 2015. gada 7. jūlijā apstiprināja 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) 
īstenotā projekta «PROTI un DARI!» nosacījumus. Eiropas 
Komisijas iniciatīvas «Jauniešu garantija» ietvaros 
notiekošajā projektā JSPA sadarbībā ar pašvaldībām dos 
iespēju 15 – 29 gadus veciem nestrādājošiem un izglītību 
neapgūstošiem jauniešiem attīstīt savas zināšanas un 
prasmes, lai veiksmīgāk iesaistītos mācībās, NVA un Valsts 
izglītības attīstības aģentūras piedāvātajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā.

Apstiprināti projekta «PROTI un DARI!» 
īstenošanas nosacījumi, 

pašvaldību iesaiste projektā turpinās

Jaunumi Latvijā

Iesaistoties projektā, jauniešiem būs iespēja attīstīt tās prasmes un zināšanas, kas tajā skaitā veicinās viņu 
iesaisti darba dzīvē un turpmākās darba pieredzes iegūšanā. Esošā darba pieredze, izvēloties jaunus 
darbiniekus, darba devēju skatījumā ir ļoti svarīgs kritērijs. Pirmajam darbam pat nav jābūt ļoti kvalificētam un 
augsti atalgotam. Kā liecina trīs Latvijas pašvaldību vadītāju pieredze, sākot darba gaitas pat ar vienkāršu 
uzdevumu veikšanu, var veiksmīgi veidot savas karjeras izaugsmi.

«Pirmo darba pieredzi ieguvu apmēram 12 gadu vecumā vasaras mēnešos, veicot smagu fizisku darbu. 
Mūsdienās to ir grūti iedomāties, bet toreiz mēs strādājām kaltē, krāvām labības maisus, laukos siena ķīpas, kā 
arī veicām citus lauksaimniecības darbus,» stāsta Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters, «pēc skolas beigšanas par savu studiju priekšmetu izvēlējos jurisprudenci. Vēlāk, nomainot 
klātienes studijas uz neklātienes studijām, sāku strādāt izvēlētajā specialitātē. Izvēloties profesiju, jauniešiem 
vispirms iesaku saprast, kas padodas un kura profesija sakrīt ar jūsu interesēm un hobijiem, lai pēc tam 
strādājot tajā gūtu prieku. Otrkārt, nepieciešams veidot sevi kā personību, izkopt sevī pozitīvu attieksmi pret 
dzīvi un spēju uzņemties atbildību, būt notikumu centrā».

Savukārt Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pirmo darba pieredzi guva, strādājot 
laukos pie vecākiem un vecvecākiem Trikātā un Gaujienā. Pirmais algotais darbs arī nāca samērā agri. «14 
gadu vecumā strādāju vasarās par pastnieku – tas bija pirmais darbs, kurā nopelnīju naudu. 19 gados sāku 
strādāt kolhozā par strādnieku graudu kaltē. Ar to gan pietika, lai saprastu, ka smags fizisks darbs nav tas, ko 
vēlētos darīt visu dzīvi,» tagad atceras mērs, kurš tolaik Cēsu mūzikas vidusskolā ieguva mūzikas skolotāja 
specialitāti. «Pēc skolas absolvēšanas uzreiz sāku strādāt Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā par pasniedzēju. 
Tas arī bija liels izaicinājums, jo tādam jaunam «zaļam gurķim», kā man, bija sevi ļoti jāpierāda vecākiem 
pasniedzējiem. Bija jāiegūst cieņa pārējo pasniedzēju acīs. Paralēli darbam skolā, toreiz strādāju arī 
naktsmaiņās par kurinātāju. Atceros, ka tāpēc nodarbībās gadījās iemigt – tas skolēniem laikam bija ļoti 
interesanti,» atceras Vents Armands Krauklis. Viņš iesaka jauniešiem izmēģināt dažādas iespējas vairākās 
darba vietās, lai, būtu iespējas iegūt plašāku darba pieredzi un redzes lauku.

Turpinājums nākamajā lappusē
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 Preiļu domes priekšsēdētāja Maruta Plivda atminas, ka jau deviņu gadu vecumā palīdzēja vecākiem 
kolhoza darbos - graudu kaltē un siena vākšanā. «Pēc skolas izvēlējos apgūt fizikas-matemātikas skolotāja 
amatu. Izvēlētajā specialitātē nostrādāju tikai vienu gadu, vēlāk strādāju par grāmatvedības un ekonomikas 
skolotāju gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Tomēr pamatā darbs bija saistīs ar uzņēmējdarbību. Par 
lielu pārsteigumu tagad esmu Preiļu domes priekšsēdētāja. Tas arī ir bijis vislielākais izaicinājums, jo iepriekš 
nekad nebiju sapņojusi par to un, protams, ka tagad man ir daudz jaunu pienākumu un atbildības,» savu 
darba pieredzi izklāsta Maruta Plivda, iesakot jauniešiem pievērsties matemātikai un pārējām precīzajām 
zinātnēm, jo tās sniedz racionālu priekšstatu par apkārtējo pasauli.

«Jauniešu garantijas» īstenošanai Latvijā līdz 2020. gada beigām Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie 
finansētāji atvēlējuši 66,7 miljonus eiro, savukārt projekta «PROTI un DARI!» kopējais plānotais finansējums līdz 
2018. gada beigām ir 9 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 7,65 miljoni eiro un valsts 
budžeta līdzfinansējums 1,35 miljoni eiro. Vairāk informācijas par informatīvajiem pasākumiem un citām 
projekta «PROTI un DARI!» aktualitātēm varēs atrast JSPA tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā 
«Jauniešu garantija».

Kontaktinformācija:
Ruta Millere - Celmiņa

PROSPERO Sabiedriskās attiecības
E-pasts: ruta.millere@prospero.lv;

Tālr.: 67039769, 26116343

Apstiprināti projekta «PROTI un DARI!» 
īstenošanas nosacījumi, 

pašvaldību iesaiste projektā turpinās

Jaunumi Latvijā
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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


