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Atbalstīts Preiļu un Riebiņu novada TIC 
projekts “Maizīt'-mana bagātība”

Jaunumi Preiļu novadā

Latgales reģiona attīstības aģentūra 2016. gada 23. februārī izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu pieteikumu 
konkursu Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros. Kopumā tika saņemti 169 projekti ar pieprasīto 
finansējumu 669 715.00 EUR. Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros 
finansiālu atbalstu piešķīra 64 projektiem ar kopēju finansējumu 104 897.00 EUR. Atbalstu EUR 700 apmērā ir 
saņēmis arī Preiļu novada domes iesniegtais projekts “Maizīt'- mana bagātība”, kuru sagatavoja un visu 
vasaru īstenos Preiļu un Riebiņu novada TIC (projekta vadītāja un kontaktpersona Iveta Šņepste).

Projekta mērķis ir ar vietējo Preiļu un Riebiņu novada un apkārtnes mājražotāju, Latgales patriotu un 
kulinārā mantojuma pārzinātāju palīdzību izglītot vietējos iedzīvotājus viņiem brīvi un ērti pieejamā, savai 
dzīvesvietai tuvā vietā, tādējādi veicinot Latgales vērtību un tradīciju saglabāšanu.

Projekta ietvaros tiks organizētas vairākas aktivitātes no maija līdz augustam. Pirmā notiks jau 17.maijā 
plkst.15 Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kad visus interesentus aicinām uz Aglonas maizes muzeja saimnieces 
Vijas Kudiņas lekciju par Latgales tradicionālo virtuvi. Īpaši aicinām skolēnus! Jūnijā tiks rīkota akcija – ar 
iedzīvotāju palīdzību vāksim senās pavārgrāmatas, lai jūlijā un augustā rīkotu to izstādes Preiļu Galvenajā 
bibliotēkā un Riebiņu Centrālajā bibliotēkā. Jūnijā ielīgosim Jāņus pie mājražotājiem Jura un Lidijas 
Lubāniem (z/s Juri) , kuri mācīs siet mājas sieru un stāstīs par Latgales tradīcijām šajos svētkos. 20.augustā, 
Preiļu novada svētku tradicionālā tirdziņa ietvaros seno ēdienu meistarklases vadīs Ināra Liepiņa, Rīgas 
tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības skolotāja.

Preiļu un Riebiņu novada TIC aicina visus būt aktīviem un līdzdarboties projekta aktivitātēs!

Iveta Šņepste
Projekta vadītāja,

Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas 
valsts meži finansiālu atbalstu.

2



Nautrēnu vidusskolas starptautiskā velo projekta 
Erasmus+ dalībnieki atgriezušies no Horvātijas

Jaunumi Rēzeknes novadā

 Šoreiz turpinājās ne tikai velo trašu pētīšana, video 
uzņemšana un mājas darbu vērtēšana, bet dalībniekiem bija 
iespēja izmēģināt spēkus arī peintbolā,volejbolā, peldēšanā 
un dejošanā. Horvātijas skolēni sniedza interesantu 
prezentāciju par velosipēdu attīstības vēsturi, piedāvāja 
darbnīcas, lai diskutētu par velo tūrisma prioritātēm un 
nākotnes perspektīvām Eiropā. Iepazināmies par Horvātijas 
vidusskolēnu ikdienu, skolas piedāvātajiem praktiskajiem 
mācību priekšmetiem, piemēram, krāsns mūrēšanas prasmju 
apguvi un dārzniecības pamatu apgūšanu.
          Skaistajā kalnu zemē pašlaik zied magnolijas, sakuras, 
ķirši un daudzi citi koki, krūmi un puķes. Projekta nedēļa 
pagāja ātri, sadarbojoties visu 8 valstu -Itālijas, Latvijas, 
Slovēnijas, Polijas, Vācijas, Horvātijas, Rumānijas un Čehijas  
komandām, gan veicot tematiskos uzdevumus, gan 
iepazīstot Horvātiju, tās galvaspilsētu Zagrebu, gan 
sadraudzējoties un dibinot personiskus kontaktus. Tas viss ir  
projekta ieguvums! Jau maija beigās projekta dalībnieki tiksies 
Itālijas pilsētā Teramo.
Ceru uz projekta veiksmīgu turpinājumu!

                                                   Projekta satura koordinatore 
Nellija Žogota

No 3. līdz 9. aprīlim Nautrēnu vidusskolas 
komanda - skolotāja Nellija Žogota, Inguna Ludborža 
un trīs vidusskolēni Arvis Boltāns, Kārlis Barkāns un 
Armands Ivulāns, piedalījās Erasmus+ programmas 2. 
pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta 
“Get On Your Bikes, Europe's Back In Business!” nr. 014-
1-RO01-KA201-002430 5 aktivitātēs un praktiskajā 
konferencē Horvātijā, Bedekovčinas vidusskolā. 
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Novadā īstenos pašvaldības jauniešu konkursa projektus

2500

230

Šogad Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursā tiks īstenoti 14 projekti no 15 
iesniegtajiem. Projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt maksimāli daudzas jauniešu 
iniciatīvas – 14 projektus, ļoti rūpīgi izvērtējot katra projekta budžetu, piesaistīto līdzfinansējumu, iesaistīto 
jauniešu grupu lielumu un sabiedrības ieguvumu. 

Zīmīgi ir tas, ka Krāslavas novada jauniešu vidū ir populāras sporta aktivitātes, kuras sekmē veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu.
 2016. gadā finansējums tiek piešķirts pilnā pieprasītajā apjomā sekojošiem projektiem:
 1. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.b klases jauniešu grupa
Vidusskolēnu forums “3 dienas bez interneta”
2. Biedrības “ATTĪSTĪBAI” Jauniešu klubiņš
Netradicionālās sporta spēles “KOPĀ JAUTRĀK - 2016”
3. Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Varavīksnes vsk. jauniešu nodaļa
Sākumskolas skolēnu dienas nometne “Vai tu tici brīnumiem?”
4. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
“Gada balvas pasniegšanas ceremonija – 2016”
5. Robežnieku skolas 9. klases absolventi
“Absolventu aleja - 2016”
6. Robežnieku jaunie futbolisti 
“Futbola spēle – jauniešu TOP spēle”
7. Indras pamatskolas neformālā jauniešu grupa
“Lai sporto ikviens!”
8. PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
“Mācību telpas jaunā dzīve”

Jaunumi Krāslavas novadā

9. RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības 1.kursa 
skolēnu grupa “Mēs varam!”
“Par šokolādes kalnu”
10. Krāslavas pamatskolas bibliotēkas lasītāju grupa 
“Mēs to varam”
Skolēnu radošo darbu krājuma “Pa varavīksnes tiltu 
dzīve ieiet” izveide
 11. Jauniešu iniciatīvas grupa “Klubs Varavīksne”
“No izglītojošajām spēlēm līdz kompetencēm un dzīves prasmēm”
12. Krāslavas varavīksnes vidusskolas skolēnu parlaments
“Mans ērtais sols”
13. Neformālā jauniešu grupa FUTBOLISTI
“Futbola diena Krāslavā”
14. Jauniešu grupa “Ielu futbols”
“Ielu futbols Krāslavā”
 Projekti tiks ieviesti no maija līdz oktobrim, pēc līgumu starp konkursa finansētāju – Krāslavas novada 
domi un projektu īstenotājiem noslēgšanas. Konkrētāka informācija tiks paziņota katram projektam individuāli.
 Novēlam veiksmi uzņēmīgākajiem un aktīvākajiem Krāslavas novada jauniešiem! Lai Jums viss izdodas!

  Juta Bubina
Jauniešu koordinatore Krāslavas novadā
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Noslēdzies pirmais novadpētnieku konkurss

Jaunumi Ludzas novadā
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12. aprīlī Ludzā notika pirmais novada 
skolēnu Novadpētniecības konkurss. Ideja par šo 
konkursu pieder novada priekšsēdētājai Alīnai 
Gendelei. 
Mērķis: rosināt skolēnu interesi par novada vēsturi 
un izcilajiem cilvēkiem, veidot lepnumu par savu 
dzimto pusi. Ieceri atbalstīja Izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde, novada Ģeogrāfijas, Vēstures 
un Latviešu valodas skolotāju metodiskās 
apvienības. 

Tika izstrādāts konkursa nolikums, izlemts, 
ka dalībnieki būs 7. un 8. klases skolēni. 
Jautājumus iesūtīja skolotāji, bet tos, kuri būs 
ietverti konkursā, izvēlējās IKS pārvaldes 
speciālistes Marika Čerņavska un Jolanta 
Strogonova.

Konkursā piedalījās 22 skolēni no visām 
novada skolām: 10 no LPĢ, 8 no Ludzas 2. 
vidusskolas, 4 no Pildas pamatskolas, 3 no Istras 
vidusskolas un 2 no Nirzas pamatskolas.

I vietu, iegūstot 83 punktus, izcīnīja LPĢ 7. 
klases skolniece Agnese Mašnikova (sagatavoja 
skol. R. Balode, I. Žeikare, Z. Trukšāne);

II vietā, iegūstot 81 punktu, – Lolita Mikijanska 
no Pildas pamatskolas (skol. I. Romanova un R. 
Beļavska);

III vietā – Vladislava Dikalova (80 p.) no 
Ludzas 2. vidusskolas ( skol. L. Fiļimonova, I. Melkere, 
G. Carjkova).

Atzinība – Anitai Bleivei, LPĢ, skol. I. Žeikare un 
R. Balode; Annijai Baumanei, Pildas pamatsk., skol. I. 
Romanova un R. Beļavska.

Kamēr žūrijas komisija laboja darbus, 
k o n k u r s a  d a l ī b n i e k i  v i e s o j ā s  L u d z a s  
novadpētniecības muzejā. Apbalvošana notika 
novada pašvaldības zālē.

Vanda Žulina,
korespondente
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par šīs tūrisma sezonas jaunumiem Preiļos!

Preiļu un Riebiņu novada TIC informē 

Jaunumi Preiļu novadā
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 1) Mātes dienā tiks atklāta šī sezona jaunajā āra terasē Preiļu pludmales 
aktīvajā zonā. Un šīs sezonas jaunums būs siera “ČEDARS” saldējuma 
degustācija grupai (sākot no 4 cilvēkiem), iepriekš piesakoties. 
Piedāvājumā ietilpst siera ‘'Čedars” saldējuma un 3 veidu siera “Čedars” 
degustācija, kafija, kakao vai kāds cits bezalkoholisks dzēriens un stāstījums 
par to, kāpēc Preiļi ir siera galvaspilsēta, par sieru “Čedars” utt. Laiks – 
apmēram pusstunda. Cena 1 personai – 3 EUR. Iepriekšēja pieteikšanās, 
vairāk info te: http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-212   .
 
2) Vīngliemeži jau ir pamodušies un jau uzsāk šo tūrisma sezonu! Gliemežu 
audzētājs, "Ošu māju" saimnieks un labs stāstnieks jau gaida Jūs ciemos, lai 
ne tikai pastāstītu par vīngliemežu dzīvi, piedāvātu degustācijas, bet tagad 
arī piedāvā jaunumu! Tā ir SPA procedūra - vīngliemežu masāža sejai. Un tas 
nav nekāds joks! Saimnieks Jums pastāstīs, kāpēc āda kļūst jaunāka pēc 
šādas procedūras! SPA procedūra ilgst 15 min un cena ir EUR 10.  Iepriekšēja 
pieteikšanās! Vīngliemežu audzētavas kontaktinformācija te: 
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-80 
 
3) Preiļu novadā pie Pelēču ezera darbību uzsāk jauna naktsmītne – atpūtas 
vieta-kempings “Duni”. Nesteidzīga atpūta Pelēču ezera krastā ģimenei ar 
bērniem, makšķerēšanas, peldēšanas, ogošanas un sēņošanas prieku 
baudītājiem. Piedāvā angļu tipa vagoniņu ar 6 pamatgultas vietām + 2 
papildus gultas vietām, iespēja ielikt arī matračus. Vagoniņā atpūtas zona, 
virtuves zona, 3 istabiņas. WC- jauna āra sirsniņmāja. Labiekārtota 
ugunskura vieta, āra nojume vakarēšanai. Labiekārtota peldvieta, neliels, 
sekls dīķis bērniem, bērnu pludmale ezerā, parastā laiva, motorlaiva, 
makšķeres. Netālu māja, kur pieeja elektrībai. Par papildus samaksu netālu 
iespējams sakurināt īstu lauku pirtiņu. Sezona - maijs-septembris. Sezonā 
pieejamas meža zemenes, mellenes, brūklenes, dzērvenes, sēnes. Laba 
pastaigu vieta gar Pelēču ezeru, miers, klusums. Preiļi - Daugavpils šoseja; 
Preiļi - 13 km, Pelēči - 3 km. Vairāk info te: http://www.visitpreili.lv/kur-
apmesties#place-230 
 
4) Un, protams, jau laicīgi informējam, ka no 19.-21.augustam Preiļos notiks 
2.starptautiskais leļļu festivāls, Preiļu novada svētki un Grāmatu svētki! 3 
dienu garumā notiks daudz pasākumu dažādām gaumēm!
 
Ar prieku gaidīsim Jūs Preiļu un Riebiņu novadā!
Mūsu tūrisma mājaslapā www.visitpreili.lv vai www.visitriebini.lv (abas 
vienādas) varat uzzināt arī par citiem mūsu tūrisma objektiem un kultūras un 
sporta pasākumiem!
  
Preiļu un Riebiņu novada TIC vārdā,
  Iveta Šņepste,
tūrisma organizators
Preiļu un Riebiņu novada TIC
Kārsavas iela 4, Preiļi
+371 22339980, 65322041
www.visitriebini.lv / www.visitpreili.lv
Facebook: Preiļu un Riebiņu novada TIC
Twitter: TICPreiliRiebin
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25 krāsaini gadi

Jaunumi Ludzas novadā
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Daiļrades lauks – 654 m2, 16 aizraujoši mācību priekšmeti, 10 talantīgi pedagogi, 255 kg izdzertas kafijas, 
2500 kg izmantotu krāsu, 150000 izzīmētu zīmuļu – ar tādu bagāžu J. Soikana Ludzas mākslas skola iesoļoja savā 
jubilejas gadā.

Pirms ceturdaļgadsimta ievērojams Latgales kultūras un sabiedriskais darbinieks A. Kūkojs pieņēma 
liktenīgu lēmumu: mākslas skolai Ludzā – BŪT. 1991. gada 18. jūnijā darbā mākslas skolā tika pieņemts pirmais 
darbinieks, bet jau rudenī skola uzņēma savās telpās pirmos audzēkņus. Skolai nācās pārdzīvot ne mazums 
grūtību: A. Kūkojs sešu gadu garumā meklēja skolai piemērotu ēku. Kādreizējās pilsētas viesnīcas koka ēka 
Stacijas un Kr. Barona ielu krustojumā bija pirmā skolas mājvieta, kas īsti nemaz neatbilda tās vajadzībām. Bijušie 
rajona partijas komitejas darba kabineti arī nekļuva par skolas mājvietu. Trešā vieta izrādījās laimīgā. Tā jau 19 
gadus sarkano kieģeļu nams ar baltajām kolonnām pie ieejas durvīm ir kļuvis par vietu, kur jaunie ludzānieši 
apgūst mākslas pamatus. Namu pirms vairāk nekā 140 gadiem ir cēlis vietējais muižnieks un uzņēmējs M. Plens. 
Pavisam nesen tas tika renovēts un skola ieguva otru elpu.

Savu 25. gadu jubileju Ludzas mākslas skola svin ar vērienu. Šim notikumam par godu veltīta virkne 
dažādu pasākumu, viens no tiem – izstādes “Kaids vīnmār… naaizmierstuļu studeņus stota!”atklāšana Ludzas 
Novadpētniecības muzejā. Izstādes atklāšanā 21. aprīlī uz Ludzas mākslas skolas un tās Nautrēnu filiāles 
absolventu darbiem paskatīties ieradās tagadējie skolas audzēkņi, pedagogi, mākslas skolas sadarbības 
partneri no Ludzas policijas. Izstādes “Kaids vīnmār… naaizmierstuļu studeņus stota!” atklāšanā mākslas skolas 
direktore S. Vorkale teica: “Mēs nevaram zināt kur, kā un kādus asnus dos mūsu pedagogu iesētās radošās 
sēklas. Mūsu audzēkņi skolu beidz kā pusaudži, mēs viņus satiekam jau kā pieaugušus cilvēkus, daudzi no 
kuriem, paši kļuvuši par vecākiem, pie mums atved savus bērnus. Mēs bieži uzdodam bijušajiem audzēkņiem 
jautājumu: ko jums ir devuši mākslas skolā aizvadītie gadi? Daudzi no mūsu skolas absolventiem studē 
Sanktpēterburgā, Eiropā, citi ir iestājušies Latvijas Mākslas akadēmijā. Tie audzēkņi, kas savu dzīvi nav saistījuši ar 
mākslu, atbild: – mēs zīmējam kopā ar mūsu bērniem. Tāpēc ir tik svarīgi, lai “kaids vīnmār… naaizmierstuļu 
stuodeņus stota!”

Izstāde muzejā skatāma līdz 20. maijam

LdNM komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja R. Kučāne
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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.

Jaunumi EIROPĀ

ES reģionu komiteja izsludinājusi fotokonkursu:
 „Iedomājieties Eiropu bez robežām”

6

Pašlaik visā Eiropas Savienībā īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumam par robežu, jo ir 
bažas par drošību un stabilitāti. Tajā pašā laikā, iekšējo robežu atcelšana ir būtisks Eiropas integrācijas 
sasniegums, kas nodrošina dažādas priekšrocības sociālajās un kultūras, kā arī ekonomikas jomās.

Jautājumi, kurus jāietver fotokonkursa ietvaros: Kas ir robežas? Kā tās ietekmē mūsu dzīvi? Kas 
padara tās „īstas” vai „šķietamas”? Kā tās mainās? Ko tās nozīmē mums kā indivīdiem – savas 
pilsētiņas iedzīvotājiem, novada pārstāvjiem, vai valsts un Eiropas Savienības pilsoņiem?

Fotokonkursā “Iedomājieties Eiropu bez robežām” gan amatieri, gan profesionāli fotogrāfi tiek 
aicināti iesniegt savu interpretāciju par šo aktuālo jautājumu.

Savus pieteikums var sūtīt līdz 30. jūnijam, konkursā drīkst piedalīties Eiropas iedzīvotāji vecumā 
no 18 gadiem.

Plašāka informācija par konkursa nosacījumiem pieejama internetā: pescor.eu/noborderseu 
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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.

Latgales tūrisma piedāvājums 
prezentēts tūrisma izstādē Polijā

No 22. līdz 24. aprīlim Polijas galvaspilsētā Varšavā notika ikgadējā tūrisma izstāde „Lato 2016”, kurā 
arī šogad tika prezentēts Latgales reģiona tūrisma piedāvājums. Latgales reģiona dalību izstādē 
nodrošināja Latgales Reģiona attīstības aģentūra un Latgales plānošanas reģions ar Latgales pašvaldību un 
reģiona Tūrisma informācijas centru atbalstu.

Trīs dienu laikā izstādes apmeklētājiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales reģiona tūrisma 
piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu, uzzināt par aktīvā tūrisma iespējām un amatniecības tradīcijām. 
Izstādes un Latgales stenda apmeklētāji galvenokārt interesējās par Latgales kultūrvēsturisko mantojumu, 
kā arī par aktīvā un dabas tūrisma iespējām.

„Saskaņā ar statistikas datiem, tūristi no Polijas Latgali apmeklē diezgan lielā daudzumā,” atzīmē 
Latgales Reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. „Mēs varam ieinteresēt poļus gan ar mūsu 
dabu, gan ar tradīcijām, gan arī mūsu vēsturi.”

Latgales reģiona stendu izstādē atzinīgi novērtēja arī Latvijas Republikas vēstnieks Polijā Ilgvars 
Kļava, atzīmējot, ka Latvijai ir svarīgs katrs tūrists, un Polijas tirgum ir ļoti liels potenciāls.

 Edgars Kluss
edgars.kluss@latgale.lv
+371 26541180
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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.

9 Turpinājums 11.lappusē



Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.
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8. maijs pasaules lielākajā daļā ir nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, kad 
atceramies, kā arī izvērtējam Latvijas sarežģīto vēsturi. 8. maijā pieminam Otrā pasaules kara nevainīgos 
upurus, pieminam visus kritušos, visus nobendētos, visus slepkavotos, visus nīdētos, trimdā un katorgā 
aizdzītos. 8. maijā domājam par Latvijas skaudro likteni, par tās tautai un zemei atņemto - svešie, noziedzīgie 
kari, kā arī nedabiskās, naidīgās ideoloģijas ir nokāvušas veselas paaudzes. Postīta un nīdēta, bet Latvija 
vienmēr ir spējusi atdzimt un atjaunoties. Tikai miers, savstarpējā cieņa, kā arī saticība ir Latvijas drošības un 
uzplauksmes droši balsti. Uzticība savai valstij un atbildība tautas priekšā ir mūsu zemes spēka saknes.

1945. gada 8. maijā Eiropā beidzās karš un iestājās miers. Rietumeiropa atguva neatkarību un brīvību. 
Latvijā un Baltijā tā nenotika, okupācija un vardarbība turpinājās. Latvija neatkarību atjaunoja tikai 1990. gada 4. 
maijā, ko ar Konstitucionālo likumu nostiprināja 1991. gada 21. augustā.
1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, redzot trešā pasaules kara draudus, aicināja 
apvienot demokrātisko valstu ogļu un tērauda ražošanu, lai nodrošinātu mieru, kā arī, lai uzlabotu dzīves līmeni. 
Tas bija Eiropas projekta sākums un tā bija pārliecība, ka kontinenta valstu attīstību var nodrošināt tikai miers, 
un saticība. Tika sperts pirmais solis Eiropas Savienības izveidē.

Eiropas Kopiena jau 1985. gadā pieņema lēmumu 9. maiju svinēt kā "Eiropas dienu". Tā simbolizē mieru 
un vienotību dažādu valstu starpā, arī to valstu starpā, kas kādreiz ir karojušas viena ar otru. Kopš 2004. gada 9. 
maiju arī Latvijā atzīmē kā Eiropas dienu. Latvijā mainās paaudzes, bet tauta un zeme būs brīva un lepna 
Eiropas valsts.

2016. gadā paredzēti šādi pasākumi:

6. maijā
Plkst. 13.00-17.00 “Iepazīsti Eiropu” – īpaši pasākumi Eiropas Savienības mājā, atsevisķās ES valstu 

vēstniecībās, Rīgas Domā, Latvijas Nacionālās Mākslas muzejā, “Laimas” šokolādes muzejā, Eiropas 
Elektronisko sakaru regulatora iestādes birojā un koncerts Kongresu namā (18.30).

http://esmaja.lv/eiropas-diena/iepazisti-eiropu-6maija-riga

8. maijā
Plkst. 9.30 Atceres pasākums Salaspils memoriālā.

Plkst. 10.30 Otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākums Brāļu kapos.

Plkst. 12.00 Ekumēniskais svētbrīdis Rīgas Domā.

9. maijā
Plkst. 9.00-16.30 Eiropas diena ar atvērto durvju dienu Eiropas Savienības mājā (9.00-16.30), Ārlietu 

ministrija (13.30-16.30), atsevišķās ES un Austrumu partnerības valstu vēstniecībās (13.30-16.30).



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 
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