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Aktualitātes Eiropā
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Paši eiropieši visvairāk ceļo tieši pa Eiropu – 
skaitļi un fakti

Eiropas Komisija aicina iesaistīties diskusijā par 
programmas “Erasmus+” nākotni

Eiropas tūrisma lielo potenciālu veido paši eiropieši. Tikai 10% no 

nakšņojumiem Eiropas tūrisma mītnēs nodrošināja ceļotāji, kuri 

Eiropā ieradās no citiem kontinentiem. Turklāt vēl aktīvāki 

eiropieši ir paši savu valstu apceļošanā. 58% no naktīm tūrisma 

mītnēs Eiropas Savienības (ES) ceļotāji ir pavadījuši paši savā 

zemē, 26% kādā citā Eiropas Savienības valstī un 4% kādā citā 

Eiropas zemē. Tikai ar 4% seko Āzija, ar 3% Ziemeļamerika un ar 

2% Āfrika, kā arī Dienvidamerika. 

Turklāt eiropieši neceļo tālu. Ielūkojoties dažādu valstu ceļotāju 

visvairāk apmeklētajos galamērķos, starp tiem nemainīgi dominē 

 kaimiņvalstis vai vismaz zemes tuvumā. To apstiprina arī 

iecienītākie pārvietošanās veidi. Pretēji uzskatam, ka cilvēki 

mūsdienās ceļo ar lidmašīnām, visvairāk eiropiešu ceļojumos ir 

devušies ar mašīnu, kam seko dzelzceļš un tikai tad parādās 

aviosatiksme. 

Vienīgās valstis, kuras spēj lauzt eiropiešu mīlestību pret tuvāko 

apkārtni, ir arī pasaulē izslavēti tūrisma galamērķi – Spānija, Itālija 

un Francija. Tikai tās visbiežāk parādās starp dažādu ES 

dalībvalstu iedzīvotāju iecienītākajiem ceļojumu galamērķiem arī 

tad, ja neatrodas gluži kaimiņos. Taču visām citām zemēm nākas 

krietni vien piepūlēties, lai paplašinātu to apmeklējušo tūristu 

loku. No ārpus ES esošajām zemēm, ES iedzīvotāju ceļojumos 

savukārt dominē Turcija, ASV un Šveice. 

„Eurostat” dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji 2015.gadā visvairāk 

braukuši uz Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Zviedriju un Vāciju, bet 

visvairāk naktis tūrisma mītnēs ir pavadījuši Krievijā, Lielbritānijā, 

Vācijā, Itālijā un Igaunijā. Igaunijas iedzīvotāji savukārt visbiežāk 

braukuši uz Somiju, Zviedriju, Latviju, Krieviju un Turciju, bet 

visvairāk naktis ir pavadītas Somijas, Krievijas, Spānijas un 

Zviedrijas tūrisma mītnēs. Lietuvieši visbiežāk braukuši uz Latviju, 

Lielbritāniju, Baltkrieviju, Poliju un Vāciju, bet visvairāk nakšņojuši 

Lielbritānijas, Norvēģijas, Vācijas, Turcijas un Latvijas tūrisma 

mītnēs. Lielbritānijas parādīšanās šajā sarakstā, protams, ir 

skaidrojama ar visai plašo Latvijas un Lietuvas valsts piederīgo 

diasporu šajā zemē un attiecīgi radu un draugu apmeklējumiem. 

Tieši tāda pati aina ir arī datos par citām ES valstīm. Var novilkt 

loku ap to robežām un būs skaidrs, kur visbiežāk brauc šo valstu 

iedzīvotāji, bet nakšņošanas datos visdrīzāk piebiedrosies arī kāds 

no iecienītiem tūrisma galamērķiem. 

To, ka eiropieši mīl ceļot tuvumā savai zemei, apliecina arī dati par 

transporta izmantošanu. Ja ceļojums notiek ES iekšienē, 76% 

gadījumu tiek izmantots autotransports, bet 13% - vilciens. 

Aviosatiksmi eiropieši labprātāk izmanto, ja jādodas ārpus 

savienības (53%). Vienlaikus četri no desmit eiropiešiem 

ceļojumos nedodas vispār un puse no viņiem to pamato ar 

finansiāliem iemesliem. 

Līdz šī gada novembra beigām programmas “Erasmus+” visu 

pamatdarbību projektu īstenotāji un dalībnieki ir aicināti sniegt 

ieteikumus nākamajai programmai, kas sāksies 2021. gadā. Šie 

ieteikumi tiks apkopoti un prezentēti Eiropas līmeņa lēmumu 

pieņēmējiem Eiropas Savienības pasākumā Briselē, kas paredzēts 

30. novembrī un noslēgs “Erasmus+” 30. gadadienas kampaņu. 

Ieteikumi tiks izmantoti, lai izstrādātu “Erasmus+ Paaudzes 

Deklarāciju”, kā arī kalpos par pamatu spēcīgākai un iekļaujošākai 

“Erasmus+” programmai Eiropas nākotnes paaudzēm. 

Uzdot jautājumus, paust viedokli, kā arī tīkloties ir iespējams 

tiešsaistes platformā “Erasmus+ Generation Online Meeting Point”, 

kas pieejama šajā adresē: 

https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/ 

Īpaši tiek gaidīti viedokļi par sešām galvenajām tēmām: 

EK vadītāja Ž. K. Junkera gadskārtējo uzrunu Eiropas Parlamentā un tajā 

iezīmēto nākotnes vīziju politiķi un politikas vērotāji jau nosaukuši gan par 

ļoti optimistisku, gan ambiciozu. Viņa vēstījumā bija saklausāms 

aicinājums uz ciešāku un vienotāku Eiropu, kur katrai dalībvalstij netiek 

meklēta atsevišķa pieeja, bet visas iesaistītas līdzīgi, daudz skaidrāk 

iezīmējot arī ES nākotnes scenāriju līdz 2025. gadam. 

Līdz šim netipiski lielu uzmanību Ž. K. Junkers pievērsa Austrum un 

Centrāleiropas valstīm, uzsverot, ka austrumeiropieši nedrīkst būt otrās 

šķiras pilsoņi un tāpēc jāizbeidz prakse, ka vieni un tie paši produkti 

Austrumeiropā pieejami sliktākā kvalitātē nekā Rietumeiropā un ka par 

vienu un to pašu darbu tiek maksāts dažādi. Saistībā ar ārpolitiku šoreiz EK 

vadītājs nerunāja, piemēram, par Krieviju vai stāvokli Ukrainā, taču 

uzsvēra, ka ES varētu paplašināties ar Rietumbalkānu valstīm, turklāt 

Bulgārijai, Horvātijai un Rumānijai beidzot būtu jāiekļaujas Šengenas zonā. 

Tāpat eirozonai vajadzētu paplašināties, eiro ieviešot visās ES bloka 

valstīs. Turpretī Turcijas pievienošanās Savienībai patlaban nav iespējama. 

Ž. K. Junkers minēja arī piecas īpaši svarīgas lietas, kas tuvākajā laikā ES 

būtu jāturpina un jāsakārto: nostiprināta Eiropas tirdzniecības 

programma, tostarp rosinot uzsākt tirdzniecības sarunas ar Austrāliju un 

Jaunzēlandi; spēcīgāka un konkurētspējīgāka rūpniecība; cīņa pret klimata 

pārmaiņām, kur Eiropai jākļūst par līderi; labāk aizsargāti iedzīvotāji 

digitālajā laikmetā, sargājot arī mūsu intelektuālo īpašumu, kultūras 

daudzveidību un personas datus; un migrācijas jautājumi. Patīkamu mirkli 

EK līderis sagādāja Baltijas valstīm un Rumānijai, tās pieminot īpaši 

gaidāmo valstisko jubileju sakarā. 

Žana Kloda Junkera uzruna

sabiedrības izaicinājumi: kā “Erasmus+” programma varētu labāk 

palīdzēt risināt tādus izaicinājumus sabiedrībā kā augsts 

bezdarba līmenis, ekonomiskā nevienlīdzība, demogrāfiskās 

pārmaiņas, klimata pārmaiņas, radikālisms un citus; 

prasmju trūkums: kā programma varētu veicināt darba tirgum 

atbilstošu kompetenču apgūšanu sabiedrībā, kas strauji attīstās 

un mainās; 

pilsoniskā iesaistīšanās: kā programma varētu labāk sekmēt 

pilsonisko aktivitāti, līdzdalību un stiprināt ES vērtības; 

iekļaušana: kā programmā vēl vairāk iesaistīt dažādas sociālās 

grupas, tostarp dalībniekus no mazāk labvēlīgas vides; 

pieejamība: kā programmu varētu vienkāršot;

globālā dimensija: kā programmas ietvaros varētu uzlabot 

sadarbību ar plašāku pasauli.  Vairāk info  ES māja.

EURANET PLUS

 Inguna Ukenābele
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Aktualitātes Latvijā

Izveidots vienots portāls valsts pārvaldes atvērto 
datu publicēšanai

Kas jāzina par e-Zvana sistēmuVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir 

izveidojusi Latvijas Atvērto datu portālu (https://data.gov.lv) — 

vienotu platformu, kas nodrošinās centralizētu piekļuvi valsts 

pārvaldes atvērtajiem datiem. 

Atvērtie dati ir publiska informācija, kas tiek nodota sabiedrībai 

tādā tehniskā veidā, lai to varētu lejupielādēt, apstrādāt un 

izmantot, piemēram, jaunu pētījumu un pakalpojumu izveidē. 

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts 

iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts 

informācijas sistēmu publiskajām daļām – pētījumiem, statistiku, 

tabulām. Atvērtos datus iestādes publicē pēc savas iniciatīvas, kas 

uzskatāma par labu praksi un labas pārvaldības piemēru. 

Latvijas Atvērto datu portāls ir izveidots, izmantojot atvērtā koda 

tehnoloģijas un CKAN atvērto datu kataloga platformu. 

Par portālā publicētajiem datiem ir atbildīgi datu publicētāji. 

 VARAM sniedz metodiska rakstura atbalstu publicētājiem, kā arī 

veido portāla satura daļas. Portāla tehnisko darbību nodrošina 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

Šobrīd portālā atvērtos datus publicē Iepirkumu uzraudzības 

birojs, Lauku atbalsta dienests, Valsts SIA “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Rīgas dome,  Tiesu 

Administrācija,  LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts augu aizsardzības 

dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Valsts SIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”. 

Sagaidāms, ka portālam pakāpeniski pievienosies arī citas 

iestādes t.sk. iestādes, kas saņem Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

jomas projektiem, kas atbalsta publisko datu atkalizmantošanas 

(atvērto datu) pieaugumu. 

Centralizēti atvērto datu portāli ir visām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm, savukārt dati no dalībvalstu portāliem ir pieejami

vienotajā Eiropas Datu portālā 

(https://www.europeandataportal.eu/lv), kura katalogam ir 

pievienots arī Latvijas Atvērto datu portāls. 

Latvijas Atvērto datu portāla izveide veikta  Eiropas reģionālās 

attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 

"Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) ietvaros. 

http://bit.ly/VPportals 

No šī gada 1. oktobra Latvijā saskaņā ar ES tiesību aktu prasībām 

sāka darboties eZvana sistēma, kura nodrošina ārkārtas 

pakalpojuma darbību. 
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Atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo 

izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais 

vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo 

kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts 

līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās 

tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst 

kvalificētu darbinieku. Plašāk: 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ 

Atklāta pirmā pieteikšanās  pieaugušo izglītības 
projektā “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”

eZvans ir automātiski vai manuāli ierosināts vienotā ārkārtas 

palīdzības izsaukuma numura 112 bezmaksas izsaukums no 

transportlīdzekļa.  

eZvana sistēmas mērķis ir ceļu satiksmes negadījumos cietušo 

iedzīvotāju dzīvības glābšana.  

Lai automātiski nostrādātu eZvana sistēma, ir jānostrādā 

automašīnā iebūvēto drošības sistēmu devējiem, piemēram, 

gaisa spilvenam. 

Autoražotājiem vai nu ir jāpārprogrammē pašreizējā sistēma, 

vai jāaprīko mašīna ar papildu sistēmu tā, lai sistēma uzreiz 

sazvana glābšanas dienestu, nevis viņu tehnisko dienestu. 

"Møller Auto" ir paziņojis, ka visas mašīnas, kas tiks ražotas no 

šī gada beigām, būs aprīkotas ar eZvana sistēmu, bet vecākas 

mašīnas, kurām tās nav, neaprīkos. 

CSDD nav veicis aptauju, vai kāds Latvijā piedāvā ierīkot 

eZvanu automašīnā, bet, tikko kā būs pieprasījums, attīstīsies 

arī piedāvājums. http://ej.uz/nqsb



Aktualitātes EDIC Gulbenē un novadā  

25.septembrī Gulbenē– 
 akcija ilgtspējīgas attīstības atbalstam – 

“Pasaules labāko ziņu diena” 

Iespēja strādājošajiem – mācieties tikai ar 10% 
līdzmaksājumu. Pieteikšanās līdz 6. novembrim

Akcijas “Pasaules labāko ziņu diena” ietvaros šī diena iesākās ar 

Gulbenes sākumskolas skolēnu darbošanos.  Bērni skatījās 

izglītojošu filmiņu, piedalījās spēlē par atkritumu šķirošanu un 

dalījās ar savām labajām ziņām. 

Vecāko klašu skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 

piedalījās komiksu tekstu konkursā, kuros bija atspoguļotas 

globālās ilgtspējas tēmas. Pēcpusdienā tika dalīta akcijas avīze, 

kurā publicēti labās prakses stāsti attīstības sadarbības jomā 

Latvijā. 

Aicina strādājošos iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem apgūt 

jaunas prasmes kādā no šobrīd pieprasītām nozarēm: būvniecība, 

kokrūpniecība,  metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, 

elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas.Latvijā tiek piedāvātas vairāk par 500 

mācību programmām. Vairāk par mācību programmām: 

www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Gulbenē mācības piedāvā mācību centri “Austrumvidzeme”, 

“Buts” 

Vairāk informācijas Anita Birzniece, t. 64497725, 26698096,  epasts 

 anita.birzniece@gulbene.lv . 
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Eiropas Valodu Diena Gulbenē
Atzīmējot Eiropas valodu dienu, EDIC Gulbenē notika itāļu valodas 

nodarbība, kuru vadīja FRANCESKO CASSISSA – brīvprātīgais no 

Itālijas. Tā bija iespēja tuvāk iepazīt Itālijas kultūru, izbaudīt 

mācīšanās un valodas skanīguma prieku.  

Gulbenes novadā tiek īstenots projekts: „Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, kura mērķis 

 ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada iedzīvotajiem.  

Īsteno projektu „Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”



 Aktualitātes EDIC Madonā un novadā  
Eiropas valodu dienas madonā

ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas 
līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”.

Eiropas valodu dienā 2017 “ES un 24 valodas” Europe Direct 

informācijas centra Gulbenē Madonas filiālē viesojās Madonas 

pilsētas un novada skolēni, lai uzzinātu, kas ir Eiropas valodu 

diena un kāpēc tā tiek atzīmēta, izzinātu valodu daudzveidību un 

iesaistītos filiāles sagatavotajās aktivitātēs. 

Eiropas valodu dienas norise tika veidota kā izzinoša lekcija, kuras 

laikā bērniem bija jāizpilda 2 grupu darbi – krustvārdu mīkla un 

dažādi uzdevumi par Eiropas Savienības oficiālajām valodām, 

bērni varēja iepazīt valodu dažādību, noskaidrot, kāds ir burtu 

skaits citu valodu alfabētos, kā arī meklēt vārdu tulkojumus 

vārdnīcās. 

Jāatzīst, ka galvenais Eiropas valodu dienas mērķis tika sasniegts - 

bērniem tika radīta pastiprināta interese par valodām. Kas zina, 

varbūt šis būs impulss kādam no 32 pasākuma apmeklētājiem 

nākotnē apgūt jaunu svešvalodu.

Septembrī Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas 

filiālē bija skatāma ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. 

Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”. 

Tajā aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un citas liecības par 

Eiropas Savienības (ES) izveidi un attīstību no pagājušā gadsimta 

50. gadiem līdz mūsdienām. 

Izstādi aplūkot tika aicināti Madonas pilsētas un novada 

iedzīvotāji, kā arī pilsētas viesi. Lielu interesi par izstādi izrādīja 

Madonas pilsētas vidusskolas 4.klases skolēni, kuriem filiāles 

vadītāja noorganizēja Eiropas stundu par Eiropas vēsturi. 
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Seminārs uzņēmējiem Madonas biznesa inkubatorā
Šā gada 9. novembrī plkst. 10:30 Madonas biznesa inkubatora 

telpās (Madonā, Blaumaņa ielā 3) notiks seminārs uzņēmējiem par 

Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu 

energoefektivitātei. 

Plašāka informācija: http://bit.ly/EnergoMad 

īsteno projektus par 
Bērnu rotaļu laukuma izveidi Kusā un 

aktīvās atpūtas laukuma izveidi Ozolos 
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības 

stratēģiju” ir īstenojusi projektus “Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Aronas pagasta Kusas ciemā” un “Aktīvās atpūtas laukuma izveide 

Liezēres pagasta Ozolos”. 

Vairāk šeit : http://bit.ly/OzoliKusa 
tautas saimes grāmata nodota Madonas novadam

Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, biedrība RASA, 

atsaucoties valdības aicinājumam, ir piedāvājusi veidot īpašu 

Latvijas Tautas Saimes grāmatu, tā aktivizējot senioru sabiedrību 

un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstu diasporā – uzrakstot 

veltījumu, vēlējumu, novēlējumu, pārdomas, apsveikumus, 

attīstības ideju Latvijas valstij jubilejā. Par cerībām, sapņiem 

valsts nākotnē skatoties un atzīstoties mīlestībā Latvijai. Ar domu 

par Latviju un Latvijas cilvēkiem tapa Latvijas Valsts Simtgadei 

veltītā Rīgas aktīvo senioru alianses iniciatīva – rakstīsim savas 

Tautas Saimes grāmatu.  Š.g. 29.septembrī - Tautas Saimes 

grāmata tika nodota Madonas novadam, lai līdz valsts svētkiem - 

18.novembrim apkopotu mūsu novada ļaužu vēlējumus un īpašos 

ierakstus Latvijai tās simtgadē. 

Plašāk: http://bit.ly/SaimesGramata 

  

Ziemeļvalstu nedēļa Madonā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2017 ietvaros 8. novembrī plkst. 

13:00  tikšanās ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu 

vadītāju Sandru Kropu, lai uzzinātu par zināmo un nezināmo 

Ziemeļvalstīs, par raidījumu tēmu izvēli un visu to interesanto, kas 

palicis ārpus radio raidījumiem. 

14:00 kopīgi atklāsim Ziemeļu ministru padomes ceļojošo izstādi

“Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”. 



 Aktualitātes EDIC Alūksnē un novadā  

Veicina izpratni par jaunatnes politikas 
veidošanu 

Plāno “Zaļo dzelzceļu” attīstības projektu 
tūrismam

Jaunatnes politikas veidošanai novada ietvaros nepieciešams 

veicināt starpinstitūciju sadarbību, jo jauniešu mērķauditorija 

iesaistīta gandrīz visās nozarēs. Par to varēja pārliecināties 

projekta “Help!” ietvaros organizētajā mācību seminārā par 

jaunatnes politikas dokumenta izstrādi. 15. septembrī Alūksnes 

Kultūras centrā notika projekta partneru tikšanās, lai kopīgi 

veidotu izpratni par jaunatnes politikas plānošanu. Apmācību 

vadītājas - jaunatnes lietu ekspertes Evijas Rudzītes vadībā vairāk 

nekā 40 dalībnieki no Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Viļakas 

novadiem ieguva informāciju par jaunatnes politikas dokumenta 

(-u) nepieciešamību un nozīmi, par politikas plānošanas 

dokumenta izstrādes principiem un kārtību. E. Rudzīte radīja 

iespēju izprast jaunatnes darbu Eiropas kontekstā un Latvijas 

jauniešu politikas veidošanas saistošos normatīvos aktus. 

Jaunatnes jomas darbinieki un jaunieši kopīgiem spēkiem 

apzinājās šī darba nopietnību un svarīgumu. Tika veidota vienota 

izpratne par to, ka politikas plānošanas dokumentu izstrāde ir 

organizēts, mērķtiecīgs un jēgpilns darbs. Ņemot vērā, ka 

apmācībās piedalījās jaunieši un lēmumu pieņēmēji no četriem 

novadiem, tā bija lieliska iespēja dalīties un iegūt citu novadu 

pieredzi, kas jāņem vērā kvalitatīva plānošanas dokumenta 

izstrādē jaunatnes jomā. Semināra noslēgumā katra novada 

darba grupa izvirzīja savus tuvākos darba mērķus, lai virzītos uz 

izvirzītajiem mērķiem jaunatnes politikas dokumenta izveidi vai 

pilnveidi katrā novadā pēc nepieciešamības. Iegūtā informācija un 

zināšanas noderēs Alūksnes novada attīstības programmas 

2018.-2022. gadam Jauniešu sadaļas izstrādei. Projekts “Help”, 

kurā piedalās arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, tapis 

Erasmus+ programmas ietvaros un ir klasificējams kā strukturētā 

dialoga pasākums. Projekta mērķis ir izstrādāt vai pilnveidot 

jaunatnes politikas dokumentu. 

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji 13. septembrī piedalījās 

projekta “Green railways” (“Zaļie dzelzceļi”) darba seminārā 

Viljandi, Igaunijā, kurā projekta partneri no Latvijas un Igaunijas 

apsprieda turpmākās projekta aktivitātes. Galvenais projekta 

mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot 

kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvidigaunijā un 

Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan ceļotāji varēs izmantot vecā 

dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem. Maršruts ir 

apļveida, tā sākuma un beigu posmi savienojas. Tas sastāv no 

bijušajiem dzelzceļa posmiem un tos savienojošiem 

pārbraucieniem. Alūksnes – Gulbenes posms ir vienīgais, kuru 

savieno bānītis ar regulāri kursējošu šaursliežu vilcienu, kas arī ir 

viena no tūristus piesaistošām atrakcijām. Savukārt Alūksni un Api 

savieno velomaršruts, kas ies caur Karvu un Rezaku, - stāsta S. 

Supe. Maršruta lietotāju ērtībai izgatavos un uzstādīs norādes gan 

projekta galvenajos posms, kur būs gūstama informācija par 

tuvāko vietu abos virzienos, gan arī mazākas norādes, kas vēstīs 

par apskates objektiem maršruta teritorijā un pārbraucieniem 

starp “Zaļo dzelzceļu” posmiem. Projekta gaitā tapušā maršruta 

atpazīstamībai izstrādāts logotips, kura krāsu versijā izmantoti 

zaļie toņi, dzelzceļa sliežu un robežas motīvs, velobraucējs un 

kājāmgājējs, kas simbolizē, ka maršrutu var izmantot gan 

kājāmgājēji, gan velobraucēji. Lai popularizētu jauno maršrutu, 

plānots izstrādāt lielās visa maršruta kartes un mazāku reģionu 

kartes, kopumā tādas būs desmit. Kartes būs pieejamas gan 

nākamā gada tūrisma izstādēs, gan arī projekta partneru un 

projekta mājas lapās internetā. Plānots izstrādāt tūrisma mājas 

lapu www.greenrailway.eu, kurā būs pieejama pamatinformācija 

par radīto maršrutu, kartes, saites uz partneru tūrisma 

informācijas centriem u.c. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

Maršrutu Vidzemes tūrisma asociācija prezentēs nākamā gada 

tūrisma izstādēs Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā. Projekta 

rezultātā iecerēts izdot rokasgrāmatu par bijušo sliežu līniju 

revitalizāciju un izmantošanu aktīvās atpūtas piedāvājumā. 

Plānots, ka novembrī Alūksnē notiks projekta “Zaļie dzelzceļi” 

seminārs tūrisma jomā iesaistītajām personām. 

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā

dalībnieki - Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas, Alūksnes, Apes, 

Amatas, Kocēnu, Mazsalacas, Rūjienas, Salacgrīvas, Valkas, 

Gulbenes, Limbažu, Valmieras, Vecpiebalgas pašvaldības, 

pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi 

pilsētas, Viljandi pagasta, Hallistes pagasta, Valgas pilsētas, 

Taheva pagasta, Monistes pagasta, Moisakilas pagasta 

pašvaldības un Mulgimaa Arenduskoda MTÜ. 
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Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Inga Grizāne,

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra

 jaunatnes lietu speciāliste



Pieredze. Projekti, granti, iespējas, semināri 

ES fondi 2014 - 2020

Izsludināti projektu konkursi Eiropas Savienības 
programmas "Radošā Eiropa" ietvaros

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu 

ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. 

Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un 

KF) starpniecību. Tas nozīmē, ka šajā periodā Latvija būs ceturtā 

lielākā neto saņēmēja starp visām ES dalībvalstīm, un uz katru 

iedzīvotāju 2014. – 2020. gada periodā no ES budžeta saņemsim 

aptuveni 3000 eiro. Pilna informācija par atbalstāmajām 

darbībām, atbilstošajiem finansējuma saņēmēiem un projektu 

atlasēm pieejama 2014. - 2020. gada plānošanas perioda sadaļā 

"Plānošanas  dokumenti". www.esfondi.lv  

Konkursa atbalsts tiek plānots šādām aktivitātēm: 
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Maza un liela apmēra sadarbības projekti (atbilstoši 

konkursiem, kas noritējuši līdz šim); 

Konkurss, kas veltīts 2018. gadam - Eiropas kultūras 

mantojuma gadam.

Projektu konkursu vadlīnijas paredz trīs veida projektu kategorijas 

– neliela apmēra sadarbības projektus, liela apmēra sadarbības 

projektus un projektus, kas saistīti ar 2018. gadu kā Eiropas 

Kultūras mantojuma gadu. Trešajā kategorijā ietilpstošie projekti 

saistāmi ar Eiropas Kultūras mantojuma gada mērķiem: 

Eiropas kultūras mantojuma kā kopīga Eiropas resursa 

novērtēšana, lai veicinātu izpratni par Eiropas vēsturi un

vērtībām; 

Sekmēt piederības sajūtu kopīgā Eiropā.

Precizējot, šīs kategorijas projektiem ir:

jāveicina piederības sajūta kopīgai Eiropas telpai; 

jāpopularizē kultūras mantojums kā iedvesmas avots radošajiem 

procesiem un inovācijām mūsdienās, kā arī jāstiprina 

mijiedarbība starp kultūras mantojuma sektoru un citiem 

kultūras un radošajiem sektoriem. 
Vairāk par konkursu būtību lasiet šeit 

Konkursu vadlīnijas meklējiet šeit 

Par projektu konkursu saturu, detaļām, kritērijiem un laika plānu var

uzzināt sazinoties ar katras konkrētās dalībvalsts Radošās Eiropas 

pārstāvniecību: http://bit.ly/ProjektuKonkursiRE 

“Erasmus+” programma - 
iespēja ikvienam jaunietim

27.11.2017. no plkst. 11:00 līdz plkst.14:00 Eiropas Savienības 

māja, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra 

organizē interaktīvu paneļdiskusiju, lai popularizētu “Erasmus+” 

programmu kā atvērtu un pieejamu visiem jauniešiem, kā arī 

apzinātu šķēršļus un izaicinājumus, kas kavē jauniešus ar 

ierobežotām iespējām vairāk iesaistīties programmā. 

Pieteikšanās tiešsaistei http://ejuz.lv/erasmusplussem līdz 22. 

novembrim (ieskaitot). Diskusijas ietvaros tiks apzināti viedokļi no 

jomas ekspertiem un tiem, kas piedalījušies programmā, kā arī 

uzklausīti ieteikumi ceļā uz pieejamāku “Erasmus+” programmu. 

Konkurss sievietēm par ES balvu inovatīvā 
uzņēmējdarbībā

Eiropas Komisija aicina sievietes novatores līdz 15. novembrim 

pieteikties konkursā par Eiropas Savienības balvu inovatīvākajām 

sievietēm uzņēmējdarbībā. 

Galvenā balva ir 100 000 eiro, savukārt otrajai un trešajai vietai – 

attiecīgi 50 un 30 000 eiro. Īpašā 20 000 eiro balva tiks pasniegta 

uzlecošajai novatorei vecumā līdz 30 gadiem par īpašu inovāciju 

karjeras sākumā. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://bit.ly/BalvaSiev 

Pieejams atbalsts mežsaimniecībā
No 9.oktobra var pieteikties atbalstam trīs apakšpasākumos: 

8.1 "Meža ieaudzēšana"; 

8.4 "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu 

atjaunošana" ; 

8.5 "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 

vērtības uzlabošanai". 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā 

www.lad.gov.lv  sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas". 



EDIC PIEDĀVĀ

EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRI

Dažādus informācijas materiālus par Eiropas Savienību; 
Tematiskus pasākumus dažādām mērķauditorijām;
Uzziņu sniegšanu par Eiropas Savienību; 
Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos; 
Iespēju izmantot datortehnikas, interneta pakalpojumus un 
informācijas resursus par Eiropas Savienību internetā;  
Kopēšanas, skenēšanas pakalpojumus materiāliem par Eiropas 
Savienību; 
Izmantot faksa un telefona pakalpojumus - iespēja komunicēt ar ES 
struktūrām un izmantot EUROPE DIRECT uzziņu centru 
T: 00 800 6 7 8 9 10 11

O.Kalpaka iela 60A 
Gulbene, LV-4401 

T: 64471335 
e-pasts: 

gulbenes_bibl@latnet.lv

Skolas iela 12 
Madona, LV-4801 

T: 64821050 
e-pasts: 

esip@madona.lv

Lielā Ezera iela 24 
Alūksne, LV-4301 

 T: 64322197, 64322178 
e-pasts: 

biblioteka@aluksne.lv  

ALŪKSNĒ

GULBENĒ

MADONĀ

http://www.draugiem.lv/edicgulbene/

@EDICgulbene

http://www.draugiem.lv/edicgulbene/
https://www.facebook.com/EDICgulbene/

