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Ar daudzveidīgu programmu 19.jūlijā Lendžos un 20.jūlijā Kaunatā 

aizvadīts Rēzeknes novada pašvaldības organizētais „Veselības 

veicināšanas festivāls”, ko atbalstīja Eiropas Sociālais fonds . 

Mudinot iedzīvotājus dzīvot veselīgi, atklājot gan jaunas kustību 

nodarbības, gan rūpējoties par savu psiho emocionālo labsajūtu, 

Rēzeknes novada svētku ietvaros tika organizēts “Veselības 

veicināšanas festivāls”. Tajā interesi par dažādām aktivitātēm 

izrādīja vairāk nekā 1000 novada iedzīvotāji.

Divu dienu garumā novada iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi 

iesaistīties un piedalīties kā skatītājiem, iepazīstot dažādas kustību 

nodarbības – Zumbu, Cigun, klasiskās aerobikas un fizioterapijas 

nodarbības, pilates, vingrošanu mammām ar bērniem, kā arī, 

vērot un piedalīties Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumos un 

izdancoties kopā ar grupu “Iļģi”. 

Gan lieliem, gan maziem festivāla apmeklētājiem bija iespēja 

ielūkoties Ziepju Burbulītes un Negantā Mikroba roku mazgāšanas 

paradumos, iepazīt Lielās koka spēles, piedalīties šaha, 

dambretes, galda tenisa un novusa turnīrā, kā arī piedalīties 

mākslas, mūzikas, deju un smilšu terapijas paraugdemonstrējumos.

Pasākuma laikā ar veselīga dzīvestila pieredzes stāstu dalījās grupas „Baritoni” dalībnieki un Ilga Reizniece no 

grupas “Iļģi”, bet par to, kā nodzīvot ilgu un veselīgu dzīvi pastāstīja profesors Anatolijs Danilāns. 

Dienas noslēgumā pašvaldības pārstāvji no dalībnieku vidus izlozēja trīs laimīgos, kas savā starpā sadalīja virtuves 

piederumu komplektus un pilsētas velosipēdus. 

Veselības veicināšanas festivāls tika organizēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/027 „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros un 

tā aktivitātes vērstas uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga 

dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos. 

Sagatavoja: Zane Rašmane

Foto: Māris Justs

Izziņu zonas sesijās praktiskus padomus fiziskās un garīgās 

veselības uzturēšanai sniedza fizioterapeits Kaspars Ločmelis, 

psiholoģe Inga Gedrima un gongu skaņu speciāliste Evita 

Sarma. Vēstījumu par to, kā uzturēt dabisko līdzsvaru un iekšējo 

mieru ar ziedu esences starpniecību mācīja baha ziedu 

speciāliste Lilita Kalniņa. 

Kā viena no apmeklētākajām zonām festivālā bija veselīga 

uztura meistarklase, kurā savās zināšanās dalījās īstā latvju 

saimniece Ilzi Briede, kas apmeklētājus mudināja uzturā ievērot 

principu “Ar jēgu un mēru”. Divu dienu garumā saimniece 

apmeklētājus pārsteidza ar daudzām vienkāršām, bet gardām 

receptēm - viduslaiku bruņinieku zupu, burkānu un auzu miltu 

raušiem, rudzu miltu putru, saldiem rūgušpiena ēdieniem un 

gardu sautējumu. Meistarklases ietvaros apmeklētājiem bija 

iespēja cienāties ar t/c Maxima sarūpētajiem augļiem.

222

Rēzeknes novada dienu ietvaros 
aizvadīts Veselības veicināšanas 
festivāls Lendžos un Kaunatā



Lietuvu pārstāv Jonavas pašvaldība. Nevalstiskās 

organizācijas, kas nodarbojas ar bērnu 

ārspusskolas attīstību vadītāja Joana Gudziuniene 

stāsta ka CRISCO projekts ir ļoti interesants: 

”Interesanti, kā tiek nodrošināta dažāda vecuma 

un sociālo slāņu cilvēku integrācija. Lielu daļu no 

šāda veida aktivitātēm mēs veicam arī savā 

centrā, un mums ir ļoti interesantas jaunas idejas, 

ko mēs mēģināsim realizēt. ”

Projekta koordinatore Inta Rimšāne: ”Man patīk 

Eiropas fondu iespējas, kas ļauj cilvēkiem mācīties 

citu valstu pieredzi. Pēc tam iegūtās zināšanas 

izmantojam Rēzeknes novada pašvaldības 

projektos.”

Projekta dalībniece Laura Ieviņa: ”Projektā satiktie 

cilvēki un apmeklētās vietas ļauj saskatīt iespējas, 

ko varētu izmantot arī Rēzeknes novadā, 

sabiedriskās vietas padarot pieejamākas un 

pievilcīgākas pēc iespējas lielākam cilvēku 

lokam. Sapratu, ka tā dēvētajā Vecajā Eiropā 

sabiedrības iekļaušanas aktivitātēs liela loma ir  

brīvprātīgo darbam. Apskatījām sociālās 

uzņēmējdarbības piemēru- restorānu, kur strādā 

80 brīvprātīgie. Iestāde gūst ienākumus no 

ēdināšanas pakalpojumiem, kurus izmanto 

dažādām sociālām aktivitātēm, piemēram, 

radošajām darbnīcām, palīdzības sniegšanai 

veciem slimiem cilvēkiem.”

Einārs Aleksandrs Bindemanis: ”21. gadsimta valsts pārvaldes lielākais izaicinājums ir panākt pilsoņu 

iesaistīšanos gan valsts pārvaldē, gan kultūras un sabiedrības organizētajās aktivitātēs. Šādu pieeju sauc par 

iekļaujošu. Iemesls tam ir Eiropas pieaugošā neviendabība, ieplūstot Austrumeiropas strādniekiem un Āfrikas 

bēgļiem. Iekļaušana ir pastāvīga tēma Latvijā, jo mūsu sabiedrība ir gan materiāli, gan nacionāli ļoti atšķirīga. 

Projektā CRISCO iegūtā pieredze ļaus uz jebkuru pašvaldības organizētu vai atbalstītu aktivitāti raudzīties no 

iekļaujošā skatu punkta.”

Sagatavoja: Diāna Selecka

Foto: Eduards Medvedevs

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJI PIEDALĪJĀS 
PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCĒ BRISELĒ

Briselē, Beļģijā,  jūnija beigās notika starptautiska projekta 
CRISCO noslēguma konference, kurā piedalījās 10 Eiropas 
valstis. Komunikācija un prezentācijas noritēja angļu 
valodā. Latviju projektā pārstāvēja Rēzeknes novada 
pašvaldība.

Konferences pirmajā dienā notika pieredzes apmaiņa. Otrajā 

dienā dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar dažādiem 

Briseles pilsētas Etterbekas pašvaldības īstenotajiem  

projektiem, kas veicina sabiedrības saliedēšanu. Projekti ir ļoti 

daudzveidīgi, piemēram, pirms trim mēnešiem sākusi darbu 

spēļu māja, kur jebkurš vietējais iedzīvotājs var iznomāt galda 

spēles par ļoti simbolisku samaksu. Turpat blakus ir vecs parks, 

kuru  pilsētai pirms 60 gadiem uzdāvināja vietējā ģimene, kas 

vēlējās, lai tas būtu pieejams visiem. 

Šobrīd parks tiek renovēts un modernizēts, un daļa no tā būs nelieli sakņu dārzi, kur vietējie iedzīvotāji varēs 

audzēt dārzeņus. Pretendenti dārzu uzturēšanai tiks izvēlēti konkursa kārtībā, galvenais nosacījums – tiem 

jābūt vietējā mikrorajona iedzīvotājiem, kam nav cita dārza, dārzs būs jāuztur labā kārtībā un tam jābūt 

pieejamam apskatei apmeklētājiem.

Konferences trešajā dienā uz sarunu ir aicināti Etterbekas pašvaldības teritorijā strādājošo nevalstisko 

organizāciju pārstāvji. Organizācijas SWUP pārstāvis stāstīja, ka viņi strādā, lai iekļautu sabiedrībā jaunās 

māmiņas, nodrošinot viņām iespēju doties uz sporta nodarbībām, kā arī sniedzot padomus bērnu kopšanā: 

”Mēs redzam, ka jaunās māmiņas labprāt nodarbotos ar sportiskajām aktivitātēm, bet viņas ne vienmēr to 

var izdarīt, tāpēc mēs palīdzam organizēt bērnu pieskatīšanu, tāpat strādājam ar sporta klubiem, lai tie 

nodrošinātu jaunām sievietēm vairāk piemērotas sporta aktivitātes. Tādējādi mēs veicinām šo sieviešu 

iekļaušanos sabiedrībā.” Projekta laikā uzmanība tiek veltīta integrācijas jautājumiem, pievēršot uzmanību 

dažādiem aspektiem, kas traucē sabiedrības integrācijai- valodas zināšanu trūkumam, dažādiem 

aizspriedumiem, publisko vietu trūkumam.
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TV RAIDĪJUMU CIKLS- LATGALES PIEROBEŽA – 

VIETA, KUR SĀKAS EIROPAS SAVIENĪBA!

Līdz nākamā gada janvāra beigām Latgales 

reģionālā televīzija veidos desmit raidījumus, kuru 

laikā žurnālistes Ausma Sprukte, Beatrise 

Jakobsone un Svetlana Dudarenoka dodas uz 

Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas pierobežu. 

Tur viņas tiekas ar Daugavpils, Krāslavas, Dagdas, 

Zilupes, Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Baltinavas un 

Viļakas novadu iedzīvotājiem, pašvaldību 

vadītājiem, citiem žurnālistiem, lai pārrunātu 

sāpīgākos jautājumus, kas saistīti ar mediju telpu, 

uzzinātu mediju lietošanas paradumus, gan arī 

kopā pildītu uzdevumus un ar to palīdzību mācītos 

kritiski vērtēt informāciju. 

Noslēdzošajā raidījumā būs uzrunāti augstāko 

izglītības iestāžu, NEPLP, ministriju, kā arī citu 

institūciju speciālisti, lai rastu risinājumus situācijas 

uzlabošanai.

Latgales reģionālā televīzija raidījumu izveidei 

guva atbalstu programmā “Atbalsts medijiem 

sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un 

nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu 

valodā”. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu 

cikla “Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas 

Savienība!” saturu atbild SIA “Latgales reģionālā 

televīzija”. 

Projekta vadītāja, LRT žurnāliste

Ausma Sprukte

“Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas 

Savienība!” ir jauns un unikāls raidījumu cikls 

par ikdienu un notiekošo pierobežā, kā arī 

iedzīvotāju spējām un zināšanām kritiski vērtēt 

mediju saturu, par mediju pieejamību 

attālākajos valsts novados un speciālistu 

viedokli par to.

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA IESAISTĀS 

NORDPLUS PROGRAMMAS PROJEKTĀ

Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekta konkursā 

Latvijas izglītības iestādes šogad ir iesniegušas 58 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, 

no kuriem apstiprināti ir 33 projekti ar kopējo finansējumu 609 167 eiro.

Nordplus programma sniedz iespēju īstenot mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes 

izglītībā, iesaistot Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu 

jauninājumus izglītības sistēmās.

No Rēzeknē izvietotās Valsts robežsardzes koledžas tika 

iesniegts un apstiprināts pieteikums (NPHE-2019/10306) 

„Labākā prakse un inovācijas riska analīzes apmācībā 

ES robežsargiem Lietuvā un Latvijā”. Mobilitāte paredz 

divu Valsts robežsardzes koledžas pasniedzēju piecu 

dienu mobilitāšu īstenošanu (stundu vadīšana un 

pieredzes apmaiņa) 2019./2020.akadēmiskā gada 

ietvaros. 

Mobilitātes tiks īstenotas, apmeklējot Lietuvas Mykolas Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības akadēmiju 

(Kauņā) un Lietuvas Republikas Robežsargu skolu Medininkai. 

Informācija par programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem 2019.gada Nordplus konkursā ir 

pieejama Nordplus oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnes sadaļā 

Nordplus - konkursu rezultāti.

Valsts Robežsardzes koledža
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Laika posmā no 2019.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 30.aprīlim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1RO01-KA229-049091_2 "ZWISCHEN 

DEN KULTUREN” ietvaros notika otrā sadarbības partneru tikšanās Turcijā, kurā piedalījās skolēni un skolotāji no 

nacionālās koledžas „Garabet Ibraileanu”,  Iasi, Rumānijā, vidusskolas “Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi” 

Şereflikoçhisar, Ankara Turcijā  un Tiskādu vidusskolas Rēzeknes novadā, Silmalas pagastā, Latvijā.

 Projekta programmas mērķis ir uzlabot vācu valodas zināšanas, komunicēšanās un sadarbošanās prasmes, 

uzlabot informāciju tehnoloģiju prasmes, veidojot prezentācijas un video, veicināt sociālo kompetenču 

attīstību, veicināt jauniešu integrāciju. 

Programmas īstenošanas laikā visi projekta dalībnieki dalījās pieredzē, demonstrēja labās prakses piemērus, 

apguva jaunas mācību metodes, pilnveidoja vācu valodas zināšanas, dalījās ar informāciju par izglītības 

sistēmu un izglītības aktualitātēm, organizēja kopīgas aktivitātes, ar ko veicināja komandas sadarbības 

prasmes un nostiprināja komandas garu, veica mācību stundu hospitāciju. Projekta programmas aktivitātes 

aptvēra dažādas jomas: valodas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, vēsture, ģeogrāfija, reliģija, 

ētika, sports, teātra māksla.

                                                                                                                              arheoloģiskā vieta, Sv. Helena 

baznīca, Mevljanas (Mevlana) muzejs, noskatījāmies  dervišu deju, kura ir cieši saistīta ar turku reliģiju, vēsturi, 

paražām un kultūru tēma: "UNESCO ceļošanas mērķi"). (

Tas bija mūsu otrais neaizmirstams un iespaidiem bagāts brauciens projekta ietvaros, bet mums priekšā vēl ir 

daudz darba, gatavojoties trešajai sadarbības partneru tikšanās reizei 2019.gada oktobrī Rumānijā.

Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča 555

Tiskādu vidusskolas 
skolēni turpina darbu 

Eiropas Savienības 
ERASMUS+ PROJEKTĀ 

“ZWISCHEN  DEN 
KULTUREN” TURCIJĀ

Projekta darba plāna izpildes laikā notika šādas aktivitātes: apspriestas 

pusaudžu raksturīgās tēmas kā “Pusaudžu slazdi”, “Draudzība”, 

demonstrētas prezentācijas “UNESCO ceļojuma mērķi manā valstī”, 

“Mīmiku un žestu nozīme dažādām tautībām”, vācu valodas runājošās 

valstis, austrumu literatūras tekstu lasīšana “Alladina burvju lampa”, 

“Alibaba un 40 laupītāji” u.c. un, pamatojoties uz tekstiem, notika 

konkurss skolēniem “Uzminiet raksturu!”. 

Uzmanība tika pievērsta arī komandas veidošanas aktivitātēm un tika 

organizētas sporta sacensības volejbolā un badmintonā. 

Dokumentācijas aktivitātēs galvenā uzmanība tika pievērsta tādām 

vietām kā: Konja (Konya), kur tika apmeklēta Čatalhjujuka (Catalhöyük) 

Turcijas galvaspilsētā Ankarā iepazināmies ar seno pilsētu, 

apmeklējām Ankaras citadeli un cietokšņa torni, tēma: 

"Vēsturiskās vietas Āzijas metropolē: uzņēmējas valsts 

saimnieki – Mustafa Kemals Atatjurks (Mustafa Kemal 

Atatürk)").  Kapadokija ir  mantojuma teritorija, UNESCO

kurā mēs apmeklējām ciematus Goreme, Navšehiru, 

Urgup (tēmas "Turku amatniecība - keramika", "UNESCO 

galamērķi", "Kultūra un reliģija"). Visas aktivitātes notika 

vācu valodā. 

Pēdējā projekta dienā Turcijā Rumānijas un Latvijas skolēni 

un skolotāji apmeklēja tipisko turku ģimeni skolotāja kunga 

Kara mājā, kurā iepazinās ar turku ģimenes tradīcijām un 

sadzīvi, kā arī nogaršoja nacionālos ēdienus.

https://www.delfi.lv/temas/unesco


SAKSTAGALĀ REALIZĒTS PROJEKTS 
PAR AUTOSTĀVVIETAS IZBŪVI 

F.TRASUNA MUZEJA “KOLNASĀTA” TERITORIJĀ
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Lai sakārtotu infrastruktūru F.Trasuna muzeja teritorijā un uzlabotu muzeja pieejamības apstākļus, vienlaicīgi 

labiekārtojot kultūrvēsturiska objekta apkārtējo vidi, jau 2017. gadā tika uzsākta Rēzeknes novada 

pašvaldības projekta Nr.17-01-AL15-A019.2201-000001 “Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 

teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana” realizācija.

Projektu īstenot izdevās pateicoties Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajam projektu konkursam rīcībā 

2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas 

mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”.

Projekta rezultātā tika izbūvēta bruģakmens 

autostāvvieta 594 m² platībā, kas paredzēta vieglajām 

automašīnām un diviem autobusiem. 

Līdz ar to uzlabotajā infrastruktūras objektā pieejama ērta piekļuve, droša transportlīdzekļu novietošanas 

iespēja, piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un aprīkota ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. 

Š.g. aprīlī stāvlaukums ar Rēzeknes novada Būvvaldes aktu nodots ekspluatācijā un to jau sākuši izmantot 

muzeja apmeklētāji.

Būvdarbus laika posmā no 17.09.2018. līdz 06.11.2018. veica SIA “ASKO AS”, savukārt, projekta būvuzraudzību 

nodrošināja IK “Vilhelms Pužulis”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 37 564,57 EUR, no tām attiecināmās izmaksas EUR 30 000,00, publiskais 

finansējums EUR 27 000,00. Pašvaldības līzfinansējums EUR 3000,00 un EUR 7960,96 tika piešķirti no Rēzeknes 

novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzekļiem. Sadārdzinoties projekta izmaksām, otro posmu, 

kura laikā paredzēti F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” dzīvojamās mājas protezēšanas darbi būs jāparedz citu 

projektu konkursu ietvaros.

Tamāra Tutina RNP iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 

pieejams EK tīmekļa vietnē.



Kaunatas katoļu draudze ir pabeigusi projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas 

kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” īstenošanu. 

Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam 

apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. 

“Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 47844,30. Projekta finanšu līdzekļu avoti: publiskais ELFLA finansējums 

90% – EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 

3000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu finansēšanas atbalsts EUR 6000,00. Kaunatas Vissvētās 

Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 

11844,30, tai skaitā papildus darbu un būvuzrauga pakalpojumu apmaksa.

Kaunatas katoļu draudze un draudzes prāvests sirsnīgi 

pateicas par atbalstu un sadarbību Kaunatas pagasta 

pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldībai, visiem darbu 

veicējiem un atbalstītājiem par ziedojumiem un 

nesavtīgu iesaistīšanos!

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

KAUNATAS KATOĻU DRAUDZĒ ĪSTENOTS 

JUMTA SEGUMA ATJAUNOŠANAS PROJEKTS

Īstenojamā projekta 
mērķis ir veicināt sakrālā 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, 
piesaistot mūsdienīgās 
interaktīvās tehnoloģijas 
un veicot baznīcas jumta 
seguma atjaunošanu.

Projekts tika atbalstīts 2017. gada 29. jūnijā. 

Veikta baznīcas jumta seguma atjaunošana, 

jumta spāru izlīdzināšana, kondensāta plēves 

uzklāšana un koka bojātu konstrukciju 

nomaiņa. Nomainītas baznīcas ūdens sateknes 

un caurules, uzstādīta zibens aizsardzība, 

atjaunoti baznīcas jumta mazie tornīši. Jumta 

seguma nomaiņas būvdarbus veica SIA 

“Maltas celtnieks”.

Projekta ietvaros Kaunatas baznīcā 

uzstādīts un pieejams publiskai apskatei 

mūsdienīgs jauninājums – interaktīvais 

skārienjūtīgais displejs, kas ir inovatīva 

ierīce Latvijas sakrālām celtnēm un 

Kaunatas baznīcai tai skaitā. Piecās 

sadaļās apkopots vēsturiskais materiāls 

par baznīcas vēsturi un priesteriem, foto 

dokumentālās liecības, ievietota 

informācija par draudzes dzīves mirkļiem 

un atziņas. 
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Ieguldot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, 2015. gadā atdzima Lūznavas muiža, kļūstot ne tikai par iecienītu 

vietu mākslai un mūzikai, bet arī veicinot uzņēmējdarbību un Rēzeknes novada sociāli ekonomisko izaugsmi. 

Viens no lieliskiem pasākumiem Lūznavas muižā, kas ieguvis starptautisku skanējumu, ir “Mākslas pikniks”, kas 
notika  jau ceturto reizi.
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 Kopā radīšanā un būšanā šogad vienojās vairāk nekā 4500 viesu (Rēzeknes novada Tūrisma 

informācijas centra dati). “Mākslas piknika” saturu īstenoja 100 radošie mākslinieki, mūziķi no 

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Brazīlijas, ASV, Vācijas, Francijas), jaunuzņēmumi un sadarbības partneri, 

bet piknika gaišo noskaņu papildināja rokdarbnieces ar tamborētajiem, adītajiem karodziņiem. 

MĀKSLAS UN GARŠU FESTIVĀLS 
“MĀKSLAS PIKNIKS” – MĀKSLAS 

BAUDĪJUMS UN RADĪTPRIEKS

Liels paldies par finansiālo atbalstu notikuma veiksmīgā īstenošanā Rēzeknes novada pašvaldībai, British 

Council Latvia, Valsts kultūrkapitāla fondam, VKKF Latgales kultūras programmai.

Inga Žirgule,

Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja



KONTAKTI JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

Seko līdzi jaunākajai informācijai:

@ED_Austrum_LTGEDAustrumlatgale edic.austrumlatgale

Atbrīvošanas alejā 95-A, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs, 
33. vai 35. kabinets)

Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes Centrālā bibliotēka)
 

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS 

AUSTRUMLATGALĒ

Darba laiks: 8.00-16.30

+371 64607177

edic@rezeknesnovads.lv
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