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Darba programmas trešā 
gada aktivitātes uzsāktas

Pērnā gada nogalē tika parakstīts līgums starp biedrību „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" un 
Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts 
finansētā projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, 
Riebiņu un Līvānu novados" (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015) 
trešā gada darba programmas īstenošanu.
Projekta mērķis: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu 
novados, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, nevalstiskā sektora institucionālās un 
cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas pieredzes iegūšana mērķa grupas 
turpmākās darbības pilnveidošanai.
Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un Aglonas novados ir samērā zema jauniešu sabiedriskā 
aktivitāte. Jauniešu ieinteresētība līdzdarboties ir ievērojami zemāka nekā iespējas iesaistīties. Tas 
liecina, ka vairāk jāakcentē nevis iespēju paplašināšana, bet gan līdzdalības ieinteresētības 
stimulēšana. Ar jauniešiem jāuzsāk saruna, lai radītu  izpratni par nevalstiskā sektora iespējām un 
nozīmi.
Projekta ietvaros tiks organizēts konkurss „NVO ERUDĪTS" Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Riebiņu un 
Aglonas vidusskolas vecuma jauniešiem. Katrā novadā tiks organizēts viens konkurss, kā rezultātā 
jaunieši iegūs informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, par esošo NVO labo pieredzi, par 
iespējām jauniešiem īstenot sev nozīmīgas aktivitātes, iegūstot pārliecību par NVO lietderīgumu.
Lai izstrādātu  jauniešu auditorijai piemērotu scenāriju konkursa norisei, tiks izsludināts konkurss par 
atraktīvākā un interesantākā scenārija izstrādi konkursa norisei.
Konkursā tiks aicinātas piedalīties biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizācijas.Tā būs iespēja 
organizācijām parādīt savas kompetences, bet labākā scenārija organizācijai - balvā 
multifunkcionāls printeris.
 Projekta ietvaros tiks sniegtas konsultācijas  par NVO dibināšanu, reģistrāciju, statūtu  
noformēšanu, grāmatvedības, finanšu piesaistes u.c. jautājumiem, kā arī tiks apkopota 
informācija par NVO aktualitātēm,  projektu konkursiem, informatīvi izglītojošiem  pasākumiem, 
sadarbības iespējām, labās prakses piemēriem, viedokļa paušanas iespējām u.c. jautājumiem, 
ko nodrošinās 4 informatīvi NVO aktualitāšu kalendāri.
Gada otrajā pusē tiek plānota pieredzes apmaiņas vizīte Liepājā un Pāvilostā, bet Darba 
programmas noslēgumā tiks organizēta konference par pilsoniskās sabiedrības attīstības 
tendencēm Latvijā.
Projektā plānotie pasākumi stiprinās esošo un jauno organizāciju institucionālo un cilvēkresursu 
kapacitāti, veicinās jauniešu izpratnes par sabiedriskajajiem procesiem veidošanos, jaunu biedru 
piesaisti un jaunu organizāciju veidošanos Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Projekta vadītāja Ineta Liepniece
„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu 
atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs".
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 Krāslavas rajona partnerības jaunieši iesaistās Erasmus +
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2014. gada nogalē jaunieši un pašvaldību jaunatnes darbinieki no 
Latvijas, Lietuvas, Somijas, Polijas, Gruzijas, Balktrievijas, Ukrainas un 
Moldovaspiedalījās Erasmus+ atbalstītā starpvalstu projekta „Youth 
exchange for rural youth” desmit dienu apmācību kursā Trakai 
(Lietuva) apkaimē. Projektu iniciēja Traķu vietējā rīcības grupa 
(Lietuva), Latvijā atbalstīja un aktivitātes organizēja – biedrība 
„Krāslavas rajona partnerība”. 
 Apmācību kursā piedalījās 31 jaunietis bez iepriekšējas Erasmus+ 
projektu pieteikumu sagatavošanas pieredzes. Traķu vietējās rīcības 
grupas vadītājs Anatolijs Pučas uzsvēra, ka jaunieši un jaunatnes 
darbinieki, papildus reālu projekta ideju ģenerēšanai un projekta 
pieteikuma izstrādei neformālā vidē, apguva citas finansējuma 
piesaistei un sadarbībai svarīgas prasmes – pacietību, darba laika 
organizēšanu, starpkultūru stereotipu ignorēšanu, zināšanas par citu 
valstu kultūru un tradīcijām. Apmācību rezultātā jaunatnes līderi 
izstrādāja nākotnes projektu idejas, īpaši akcentējot lauku jauniešu 
aktivizēšanu un viņu nodarbinātības sekmēšanu. 
 „Krāslavas rajona partnerības” pārstāve Dana Pavļukeviča dalījās 
savās atmiņās: „Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā es piedalījos 
pirmoreiz. Jau studiju gados vēlējos piedalīties šāda veida braucienos, 
bet vienmēr trūka laika un drosmes. Šoreiz paldies jāsaka „Krāslavas 
partnerībai” par piedāvājumu un iespēju iesaistīties apmācībās 
Lietuvā, kļūstot par Erasmus+ projekta dalībnieci.
 Desmit dienas mēs dzīvojamies Daugerdiškes ciematā, intensīvi 
apgūstot mācību kursu. Mācības sākās 10 rītā un beidzām 7 vakarā, 
dažreiz likās, ka galva „uzsprāgs” no iegūtās informācijas. Jau kopš 
atbraukšanas dienas mūsu Lietuvas treneri Nerijus un Donatas mācīja 
mūs sadarboties savā starpā nevis kā grupai, kas sastāvēja no 28 
dažādiem dalībniekiem, bet kā vienam veselam, kas spēj pieņemt 
atšķirīgus uzskatus, uzmundrināt, atbalstīt, uzklausīt, kā arī palīdzēt viens 
otram. 
 Treneru uzdevumi bija jēgpilni, jo balstījās uz katra dalībnieka 
individuālajām spējām, kas pavēra iespēju katram no mums atvērties 
un integrēties jauniešu kopienā. 
 Manuprāt, katrs dalībnieks, tajā skaitā arī es, guva lielisku pieredzi, jo 
projekts ļāva kļūt drošākiem, gūt priekšstatu par projektu sagatavošanu 
un realizāciju, pilnveidot angļu valodas prasmes un zināšanas, 
sadarbošanās prasmes,  iegūt jaunus draugus un paziņas. 
Projekta rozīnīte bija godam nopelnītā atpūta – vienas pēcpusdienas 
ekskursija uz Traķiem un Viļņu. Traķu pilsētā mūs sagaidīja Ziemassvētku 
elfs, kas mūs iesaistīja tik aizraujošā dejā pilsētas laukumā, ka mums 
pievienojās arī vietējie iedzīvotāji. Vakaru mēs pavadījām Viļņā, 
izbaudot lietuviešu nacionālo ēdienu – cepelīnus.  
 Kopumā, brauciens bija fantastisks, jo es pavadīju desmit dienas 
vienreizēju cilvēku sabiedrībā, kas nāca no dažādām valstīm. Šie 
dalībnieki ļāva man iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas, pilnveidoties 
kā personībai, pieņemt katra dažādību, spēju uzticēties neskatoties uz

to, ka pazīstami mēs esam tikai dažas dienas. Paldies Krāslavas rajona partnerībai, paldies apmācību 
treneriem!” 
Ātrai komunikācijai apmācību dalībnieki izveidoja grupu sociālajā tīklā Facebook.com.
Projektu finansēja Erasmus+ programma, kopējā projekta summa 24 497,00 еiro.  

Informāciju apkopoja 
projekta koordinatore Gunta Ahromkina
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Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs februārī aicina apmeklēt piecu dienu mācības par 
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Mācības notiks projekta Nr. 14-00-L11114-000070 
„Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ietvaros, no 10. līdz 24. februārim. Sākums 10. 
februārī plkst. 9.00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes 
konsultāciju biroja ēkā. Mācību tēmas: 1. Bioloģiskās lauksaimniecības raksturojums; 2. Pēc bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm strādājošo saimniecību darbību regulējošo normatīvo aktu prasības; 3. 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi bioloģiskajām saimniecībām; 4. Bioloģiskās 
lauksaimniecības sertifikācijas process; 5. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi augkopībā un 
lopkopībā (augsnes auglība, augu seka, augu aizsardzība, kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, 
mājlopu sugas bioloģiskajā lauksaimniecībā, labturības prasības); 6. Bioloģiskajām saimniecībām 
saistošo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole (ražošanas plāns, ražošanas plāna atskaite, lauku 
vēsture, bioloģiskās produkcijas marķēšana, augu maiņas plānošana); 7. Bioloģiskās produkcijas 
pirmapstrāde, pārstrāde un realizācijas iespējas. Lektore: Anita Dzene Mācības tiek rīkotas Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” 
aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” 
ietvaros. Personas līdzfinansējums: 20,00 eiro. Apmeklēt mācības īpaši aicināti tie, kuri vēl tikai plāno 
uzsākt nodarbošanos ar bioloģisko lauksaimniecību un vēlas uzzināt, kā notiek saimniecības sertifikācijas 
process, kādi ir bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi un saražotās produkcijas realizācijas 
iespējas. 
Pieteikšanās un plašāka informācija par mācībām pie Anitas Dzenes, mob. tālr. 26571714, e-pasts: 
anita.dzene@llkc.lv Vietu skaits ierobežots, tādēļ ieteikums pieteikties savlaicīgi!   Anita Dzene

4
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“Jo krāsaināk, jo labāk”, – tāds ir nosaukums Nagļu pagastā 
īstenotajam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projektam. Tā mērķis ir uzlabot Nagļu pagasta 
Tautas nama rīkoto pasākumu kvalitāti un daudzveidību un 
sekmēt bērnu vispusīgu attīstību, izveidojot attīstošo rotaļlietu 
stūrīti. Projekta gaitā tika iegādātas jaunas mēbeles, 
attīstošās rotaļlietas Nagļu pagasta bibliotēkas attīstošo 
rotaļlietu stūrīša izveidei, kur katru darba dienu māmiņas un 
citi ģimenes locekļi ar bērniem var darboties, un tehniskais 
aprīkojums (bezvadu mikrofoni, mikserpults, mūzikas centrs 
un sintezators) Nagļu pagasta Tautas namam, kas palīdzēs 
kvalitatīvāk un daudzveidīgāk sagatavoties Tautas nama 
rīkotajiem pasākumiem. Tehniskā aprīkojuma komplekts tiks 
izmantots dažādos Nagļu pagasta pasākumos, kā arī 
ansambļu un deju kolektīvu mēģinājumos.

Projektu iesniedza Nagļu pagasta pārvalde pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
infrastruktūras tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 
aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000043, “Jo krāsaināk, jo 
labāk!” iesniegums tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 
2014. gada 23. martā ar lēmumu Nr. 01.6-11/14/315.

Projekta kopējā summa ir 4853,53 EUR, no kuriem 4011,18 
EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām savukārt publiskais 
finansējums ar intensitāti 90% sastāda 3610,05 EUR. 
Līdzfinansējums 1243,48 EUR ir no Rēzeknes novada Nagļu 
pagasta pārvaldes budžeta.

  Aija Orenīte
Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

5



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

No 2014. gada 23. decembra sāk darboties Latgales plānošanas reģiona izstrādātā tīmekļa vietne  
invest.latgale.lv. 
Tīmekļa vietne  sniedz ieskatu Latgales investīciju vidē, iepazīstina ar aktuālākajiem 
investīciju objektiem un projektiem, piedāvā iespēju potenciāliem investoriem izvērtēt un izvēlēties 
iespējamos investīciju objektus un projektus Latgalē. Tīmekļa vietnes izstrāde kā viena no projekta 
aktivitātēm tika realizēta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 
reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde” ietvaros.
Latgali kā vietu sava biznesa attīstīšanai ir izmantojuši daudzi Eiropas Savienības, kā arī Krievijas un citu 
Austrumu valstu uzņēmumi. Taču joprojām Latgalē vēl ir daudz iespēju.
Latgales uzņēmēji un pašvaldības šajā mājas lapā var izvietot savus piedāvājumus potenciālajiem 
investoriem. Ja reģiona uzņēmēji un pašvaldības vēlas atrast investoru, tad aicinām apmeklēt mājas 
lapas invest.latgale.lv sadaļu Piedāvājums investoriem un aizpildīt informāciju par piedāvātajiem 
investīciju projektiem un/vai infrastruktūras objektiem un iesūtīt uz e-pasta adresi luc@latgale.lv.
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības 
veicināšanas jautājumos.  
Latgales galvenās aktivitātes vērstas uz to, lai  reģionā  aktivizētu vietējos resursus un vietējās partnerības 
starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un 
nevalstisko sektoru un paaugstinātu reģiona attīstības līmeni.
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Projekta partneri Latvijā: Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioni.
Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā 
līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība.
Visu partneru kopējās projekta izmaksas: EUR 1 172 029.00 EUR 
Papildus informācija par projektu pieejama   un 

invest.latgale.lv

http://latgale.lv/lv/luc/projekti/nfi_proj_reg_pol_akt_ist
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/?doc=14951

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

Jaunumi LATGALĒ

Jauna tīmekļa vietne uzņēmējdarbības veicināšanai
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Eiropas Parlaments pastiprina
cīņu ar «legālajām narkotikām»

Jaunumi EIROPĀ
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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


