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ATPŪTAS IESPĒJAS PIE

LUBĀNAS
ezera
Ūdenstūrisma attīstības centrs (ŪTAC) “Bāka” pie Lubāna ezera ir iecienīts tūrisma objekts gan Latvijas,
gan ārvalstu tūristiem, ūdenssporta cienītājiem un putnu vērotājiem. Uz šejieni vilina Latvijas lielākais
ezers Lubāns, skaistās ainavas, tīrā daba, kā arī daudzās aktīvā tūrisma iespējas. Šogad centram aprit
jau astotā sezona, kuru atklāja ar velobraucienu apkārt Lubāna ezeram.
Lai radītu sakārtotu un pievilcīgu vidi Lubāna ezera apkārtnē, pirms deviņiem gadiem Rēzeknes
novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums izveidot mūsdienīgu objektu uz vecās, pussabrukušās sūkņu
stacijas bāzes. Projekts “Ilgtspējīga tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera
(Latvija) apkārtnē” tika īstenots no 2009. gada 20. marta līdz 2011. gada 19. martam, tā finansējums
tika piesaistīts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gada ietvaros.
ŪTAC “Bāka” atrodas īpašā vietā – dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorijā un platības ziņā lielākā
Latvijas ezera – Lubāna piekrastē. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai
Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā, jo Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo
ūdensputnu atpūtas, ligzdošanas un barošanās vietām. Kopumā teritorijā ir novērotas 224 putnu
sugas, 185 no tām šeit ligzdo. Te sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu su-gas. Lubāna
mitrāja kompleksā ietilpst arī daudz aizsargājamo biotopu – upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi,
purvaini meži, boreālie (ziemeļu) meži, melnalkšņu staignāji, parkveida pļavas u.c.

“Bāka” un tās maģiskā un dzīvā apkārtne ir ne
tikai putnu, zivju un spāru iemīļota, arī cilvēki
te vēlas atgriezties atkal un atkal, lai sportiski,
veselīgi un aktīvi pavadītu brīvo laiku. Centra
apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug,
2017. gadā tas sasniedza 13 626.
Apmeklētāju lielākais pieplūdums ir vasaras
sezonā, nedēļas nogalēs, kad tūristu skaits
dienā ir ap diviem simtiem. Vasarā šeit ir
iespēja vērot putnus, brīnišķīgos saullēktus un
saulrietus, skaisto skatu uz Lubāna ezeru no
laivas vai “Bākas” jumta terases.
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Iznomājiet velosipēdu “Bākā” un dodieties braucienā ap
ezeru, izjūtot tā patieso plašumu, vai brauciet pa meža
trasi, izbaudot dabu, svaigo priežu sila gaisu un putnu
dziesmas. Mums ir pieejami divi elektriskie trīsriteņi
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

“Bāka” piedāvā arī naktsmītnes, centrā ir pieejamas 14
gultas vietas. “Ūdens istaba” ir divvietīgs numuriņš,
“Vēja” un “Uguns” istabas – četrvietīgi numuriņi. Šī gada
sākumā iekārtots vēl viens numuriņš ar divām divstāvu
gultām.
“Kad “Bāka” sauc atpakaļ uz
mājām… Jā, tā patiešām notiek. Arī
mani “Bāka” atsauca atpakaļ uz
dzimto pusi – Gaigalavas pagastu,
gluži kā Sprīdīti, kurš devies pasaulē
laimi meklēt.“

“Bāka” ir ūdens ieskauta – no vienas puses Lubāns met
savu vilni, no otras puses – makšķernieku mazā paradīze
– Kvāpānu dīķi, kur ikviens var izmēģināt savu meistarību
un veiksmi copējot. Šeit ir iespēja vizināties ar
divvietīgajiem kajakiem, metot lokus caur niedru
labirintiem, ar SUP airdēļiem, slīdot pa dzidrā ūdens
atspulgiem.

Šo vietu nevar neiemīlēt, jo tā ir dzīva,
ar savu dabu, sauli, vēju, putniem,
lietus lāsēm, gaisu, tā “pievelk” un
nelaiž vaļā, liek ar prieku katru rītu
doties uz darbu!

Vēlaties kaut ko ekstrēmāku? Tad noteikti izmēģiniet vēja
dēli Lubāna ezerā, laižoties līdzi vējam, vai slēpojiet vasarā
ar ūdensslēpēm un pūsli pie motorlaivas. Sporta laukumā ir
iespēja aktīvi uzspēlēt tenisu un volejbolu, pēc spēlēm
droši var doties nopeldēties uz tīro Lubāna ezera
peldvietu. Savukārt ziemā te ir iespēja slidot un slēpot,
vizināties ar kaitu un, protams, nodarboties ar zemledus
makšķerēšanu.
Ja vēlaties atpūsties pie dabas, pilnvērtīgi un aktīvi izbaudīt ūdens priekus, baudīt skaistās ainavas
un svinēt svētkus, – laipni gaidīti “Bākā”!
Agnese Ceirule, ŪTAC “Bāka” vadītāja
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SAŅEM ES PASI SAVAM MĪLULIM

UN CEĻO KOPĀ!
Bieži vien, dodoties atvaļinājumā, viens no aktuālākajiem, un reizēm arī sāpīgākajiem
jautājumiem – ko darīt ar savu mājas mīluli. Varianti var būt dažādi- uzticēt kaimiņiem,
radiem, doties uz suņu vai kaķu viesnīcu, vai ari gluži vienkārši atteikties no ceļojuma un palikt
mājās.
Lai nebojātu sev atpūtu, atsakoties no brauciena, vai nervozējot visu atvalinājuma laiku,
domājot, kā pie svešiem cilvēkiem jūtas jūsu mīlulis, ir lielisks risinājums- doties ceļojumā kopā
ar savu mājdzīvnieku!
Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības bez ierobežojumiem ceļot kopā ar savu kaķi, suni vai mājas
sesku, ja dzīvniekam ir Eiropas lolojumdzīvnieka pase. Šādu pasi varat saņemt no jebkura
oficiāli reģistrēta veterinārārsta, un tajā jābūt informācijai par to, ka dzīvnieks ir potēts pret
trakumsērgu un ka potes iedarbība nav beigusies. Jūsu dzīvniekam būs vajadzīgs arī elektronisks
mikročips vai izlasāms tetovējums, kas ietetovēts pirms 2011. gada 3. jūlija. Kodam jābūt tādam
pašam, kāds norādīts dzīvnieka pasē.
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē komanda, kas ir īsteni kaķu un suņu draugi, lūdza
savus Facebook sekotājus pastāstīt par ceļošanas paradumiem Eiropas Savienībā vai tepat Latvijā
kopā ar savu mājas mīluli, kā arī atsūtīt skaistākās mīluļu bildes un saņemt balvu.
DAŽI SAŅEMTIE KOMENTĀRI:
Madara: “Mūsējai kaķenei nepatīk
ceļot, jo līdzšinējo ceļojumu
galamērķis vienmēr bijis vetārsts. “

Agita: “Mūsu kaķiem nākas
pieskaņoties saimniekiem un
lidot regulāri no Briseles uz
Rīgu. Katram kaķim ir pase,
mikročips un arī sava
lidmašīnas biļete. Diemžēl ir
jāsēž ir somā zem sēdekļa,
un tas viņiem nepatīk.“
Diāna: “Manai kaķenei
nepatīk ceļot! Mīļākā vieta
ir mājās! Iespējams, ka tas
saistīts ar bēdīgo pagātnes
pieredzi, jo pirmo dzīves
gadu viņa pavadīja uz
ielas, pēc tam deviņus
mēnešus - dzīvnieku
patversmē, sēžot būrī un
bēdīgi raugoties sienā....
Bet tagad viņa rūpīgi
pārbauda katru
čemodānu pirms došanās
ceļā un gaida saimniekus
mājās no braucieniem!“

Inese: “Mūsu Džodžiks atnāca pie mums
pats, nezinu, no kurienes, bet čemodānā
vai kastē viņš vienmēr guļ ar lielu prieku.

Sekojiet Facebook lapā arī citiem mūsu konkursiem!
EDIC Austrumlatgalē komanda

Sintija: “Runcis Neo - atceļojis no
Daugavpils uz Rēzeknes novadu.“
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STARPTAUTISKĀ VASARAS
NOMETNE VĀCIJĀ

BLANKENBURGĀ
Vasara – bērnu un jauniešu nometņu laiks. Pateicoties
ARPC „Zeimuļs” daudzgadējai sadarbībai ar Vācijas
partneriem, ir pienācis brīdis, kad pasaule satiekas
Saksijas Anhaltes Harca kalnu reģionā Vācijā. No 2.
līdz 11. jūlijam notika starptautiskā pusaudžu tikšanās
nometnē „Piedzīvojumu pasaule” Vācijas pilsētā
Blankenburgā. Skolotāju Agneses Kaniņas (Rēzeknes
sākumskola) un Ivetas Garjānes (Rēzeknes
5.vidusskola) pavadībā pārstāvēt Latviju devās 9
rēzeknieši – Aleksandra Marinska, Jūlija Klimentjeva,
Terēze Ozolniece, Evelīna Gugāne, Daniels Trunovs,
Gļebs Vitkalovs, Edgars Rumbinieks, Andris Geduss un
Andrejs Pavlāns. Pusaudžiem bija vienreizēja iespēja
iepazīties, kontaktēties, diskutēt un draudzēties ar
vienaudžiem no Vācijas, Dienvidāfrikas Republikas un
Kirgizstānas.
Nometnes laikā dalībnieki iepazinās ar dažādu tautu tradīcijām un kultūru, noformēja un prezentēja
savas valsts paviljonu, sportoja un, vērojot Harca kalnu gleznainās ainavas, katru dienu devās ceļā, lai
atklātu un iepazītu Vācijas daudzveidību, bagāto kultūras mantojumu un baudītu dabas skaistumu.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma pilsētā Kvedlinburgā notika orientēšanās pa pilsētu, apskatīti
dažādi mākslas un kultūrvēsturiski objekti, veikts ceļš uz senlaicīgo pili un blakus esošo Monētu kalnu
(Münzenberg). Raganu un velnu pilsēta Tāle priecēja ar skatu uz klintīm un aizām, Harza kalnu teātri un
Raganu deju placi. Vēl tuvāk iepazīt dabu aicināja vietējo savvaļas dzīvnieku zooparks. Falkenšteinas
iespaidīgā viduslaiku pils mūs sagaidīja ar plēsīgo putnu (ērgļu, vanagu, pūču) šovu un
paraugdemonstrējumiem, bija iespēja apskatīt pils greznās iekštelpas. Derenburgas stikla
manufaktūras apmeklējums lika sajust Ziemassvētku brīnuma pieskārienu, kad eglītes, rotātas ar
trausliem stikla mākslasdarbiem, liek noticēt pasakai. Katra pilsētiņa vērās pretī kā foto albums –
pildrežģu mājas, ziediem rotāti balkoniņi, gleznainas ieliņas, zvanu spēles baznīcu torņos,
kokgriezumiem rotātas ēkas, ēnaini parki un straujas upītes. Kopīgais izbrauciens ar plostu, pārgājiens
kalnos, ekskursijas, sportiskās aktivitātes, diskusijas vakaros, tas viss savijās kopā vienā lielā,
neaizmirstamā šīs vasaras notikumā.
Rēzeknē pusaudži atgriezās nedaudz noguruši, bet laimīgi par pozitīvajām emocijām, kopīgi
pavadītajām dienām, jauniegūtajiem draugiem un apziņu, ka starptautiskā pieredze un motivācija
apgūt svešvalodas, ir tas ieguvums, kas noderēs visu dzīvi, jo tikai sadarbojoties var veidot labāku,
draudzīgāku un tolerantāku pasauli.
Agnese Kaniņa
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RĒZEKNĒ MODERNIZĒS DIVAS SKOLAS
Rēzeknes pilsētā pilnā sparā rit nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība, izveidojot un
modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi un infrastruktūru kvalitatīvā un mūsdienīgā mācību procesa
nodrošināšanai divās Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā un
Rēzeknes 2.vidusskolā. Projekta galvenās darbības ir ergonomiskas mācību vides izveides būvdarbi,
mēbeļu un aprīkojuma iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un
aprīkojuma iegāde, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana, reģionālā metodiskā
centra attīstība un dienesta viesnīcas pārbūve.

ERGONOMISKAS MĀCĪBU VIDES IZVEIDE
Kompetenču pieeja paredz mācību procesa un metodikas dažādošanu, pārejot no dominējošās
frontālas mācību satura nodošanas uz interaktīvu un individualizētu pieeju skolēnam. Mācību vides
modernizācija Projektā iekļautajās skolās ietvers pilnu ēku pārbūvi, atjaunošanu un aprīkošanu ar
ērtām, viegli transformējamām mēbelēm, kā rezultātā tiks izveidota ergonomiska mācību vide divās
mācību iestādēs.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam īpaši uzsver informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) lomu kompetenču pieejā balstīta mācība satura ieviešanā. Kompetenču pieejas
ietvaros liela daļa mācību materiālu tiks digitalizēti, tāpēc moderns IKT aprīkojums būs
priekšnosacījums to pieejamībai, kā arī digitālās mēdijpratības attīstīšanai. Esošais IKT aprīkojums
Rēzeknes pilsētas skolās ir morāli un tehniski novecojis, un aprīkojuma pieejamība ir neapmierinoša
(datoru izvietojums pārsvarā tikai speciālās datorklasēs). Projekta ietvaros tiks atjaunots un pilnveidots
esošais skolu aprīkojums, t.sk. datori, datu kameras, multimediju aprīkojuma komplekti, interaktīvās
tāfeles, kā arī attīstīti skolu informācijas tehnoloģiju tīkli, kas sniegs iespēju integrēt tehnoloģijas arī citu
mācību priekšmetu apguvē, sekmējot starpdisciplinaritāti.

JAUNU DABASZINĀTŅU UN
MATEMĀTIKAS KABINETU
IEKĀRTOŠANA
Lai veicinātu skolēnu interesi par
eksaktajiem mācību priekšmetiem
un zinātni, Projekta ietvaros tiks
pilnveidota dabaszinātņu un
matemātikas (DZM) infrastruktūra
abās Projektā iekļautajās skolās,
izveidojot kopskaitā 5 jaunus DZM
kabinetus. DZM infrastruktūras
pilnveidošana veicinās skolēnu
interesi un sekmēs DZM, ilgtermiņā
veicinot eksakto zinātņu studentu
īpatsvaru Rēzeknes tehnoloģiju
akadēmijā.

Izglītības iestāžu sporta infrastruktūras pārbūve
Projektā iekļautajās skolās sporta zāles ir ļoti sliktā tehniskā
stāvokli. Ģimnāzijas sporta laukuma teritorija ir sliktā tehniskā
un vizuālā stāvoklī, tāpēc šobrīd tā noslogojums ir ļoti mazs.
Lai veicinātu skolēnu fizisko aktivitāti, pozitīvu attieksmi pret
sportu un veselīgu dzīvesveidu, projekta ietvaros ir plānots
pārbūvēt abu izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.
Paredzēts atjaunot Ģimnāzijas sporta laukumu, sporta zāles
Ģimnāzijas un 2.vidusskolas ēkās un aprīkot tās ar jaunu
sporta inventāru un ierīkot atbilstošas sanitāri higiēniskās
telpas.
Pārbūvējot ģimnāzijas sporta laukumu, nepieciešams
atjaunot skrejceliņus, futbola laukumu, ierīkot lodes grūšanas
sektoru, tāllēkšanas bedri, basketbola, volejbola laukumu un
vingrošanas laukumu.
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REĢIONĀLĀ METODISKĀ CENTRA ATTĪSTĪBA
Kopš 2015. gada Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija pilda Reģionālā metodiskā centra funkcijas, sniedzot
atbalstu ne vien Rēzeknes pilsētas, bet arī Rēzeknes, Ciblas, Zilupes, Ludzas, Kārsavas, Viļānu un Riebiņu
novada pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem. Esošās telpas
metodiskā darba veikšanai Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā ir šauras, bet aprīkojums – novecojis un
nepiemērots, jo īpaši digitālo un starpdisciplināro prasmju attīstīšanai. Projekta ietvaros tiks veikta
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas telpu pārbūve, izveidojot ergonomisku un moderni aprīkotu metodiskā
centra apmācību kabinetu (36 kv.m), kā arī Reģionālā metodiskā centra funkciju nodrošināšanai tiks
pielāgota Ģimnāzijas aktu zāle
(250,7 kv.m).
Reģionālā metodiska centra funkciju nodrošināšana ir nepieciešams aprīkot Multifunkcionālo telpu,
kura vienlaicīgi būtu izmantojama dažādiem mācību un audzināšanas mērķiem. Multifunkcionālās
telpas vajadzībām ir plānots pielāgot skolas aktu zāli. Pasākumi Multifunkcionālajā telpā notiek un
notiks vidēji 2 – 3 reizes nedēļā.
DIENESTA VIESNĪCAS PĀRBŪVE
Projekta ietvaros ir paredzēta ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu ar vietu skaitu
100 audzēkņiem, kuru izmantos vairākas Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības mācību iestādes:
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, kā arī Rēzeknes 6. un 5. vidusskolas. Dienesta
viesnīcu ir plānots aprīkot ar atbilstošajām mēbelēm un aprīkojumu.
Šovasar paralēli šim projektam tika uzsākta arī projektu “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas,
Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” un „Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas ēkas
Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” īstenošana. Skolu ēkās tiks veikti
energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi: ārsienu un cokola siltināšana ar akmens vati; jumtu
pārseguma siltināšana logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem ar stikla paketēm; grīdas siltināšana;
ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve; radiatoru nomaiņa uz jauniem radiatoriem ar
termoregulatoriem; stāvvadu un guļvadu nomaiņa; siltummezglu rekonstrukcija; apgaismojuma
nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem.
Finansējums un izmaksas
Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 5 527 654
Cita informācija
Projekts tiks realizēts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

REALIZĒTS ELFLA PROJEKTS “APGAISMOJUMA NODROŠINĀJUMS PASĀKUMU
KVALITĀTES UZLABOŠANAI MALTAS KULTŪRAS NAMĀ”
Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu
konkursam Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts
Nr.17-01-AL15-A019.2202-000061 “Apgaismojuma nodrošinājums
pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”.
Pateicoties projektam, Maltas kultūras nama zāle tika nodrošināta ar
jaunu apgaismojuma sistēmu. Tika iegādātas un uzstādītas zāles
priekšgaismu stangas un skatuves stangas, kā arī 8 stara prožektori,
gaismu regulēšanas Dimmeris un gaismu vadības pults. Tas viss ļaus
vizuāli vieglāk un patīkamāk uztvert uz skatuves notiekošo.
Nodrošinot Maltas kultūras nama zālei pienācīgu apgaismojuma sistēmu, turpmāk tiks piedāvāta
kvalitatīvāka dažādu koncertu, festivālu un citu pasākumu norise, kā arī sniegta iespēja radoši
izpausties mākslinieciskiem kolektīviem.
Jauns aprīkojums būs pieejams Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kā arī citu novadu, pilsētu un
sadarbības projektu ietvaros citu valstu iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6 977,76 EUR. No tām 4 486,92 EUR - ELFLA publiskais finansējums un 2 490,84
EUR - pašvaldības finansējums.

Projekta koordinatore Irina Orlovska,
tālr. 64634368
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RĒZEKNES ZAĻAJAI SINAGOGAI –

TREŠAIS DARBĪBAS
GADS
Jau trešo gadu kopš pēc restaurācijas darbu pabeigšanas apmeklētājus priecē Zaļā sinagoga
Rēzeknē, kas darbojas ne tikai kā koka arhitektūras mantojuma centrs un ebreju vēstures ekspozīcija.
Tā ir kļuvusi ne vien par Rēzeknes ebreju kopienas lūgšanu vietu, kur tiek svinēti Purima, Pesaha, Roš-ašana (Jaunais gads) u.c. svētki, bet arī par izglītojošu centru, kurā videolekciju, ekskursiju un
muzejpedagoģisko programmu formā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar ebreju sakrālajām tradīcijām.
Savukārt muzikāli akcenti palīdz emocionāli iepazīt un atklāt ebreju tradicionālo mantojumu.
Aizvadītajā gadā lielisku koncertu Pesaha svētkos sniedza jaunizveidotais Rēzeknes mūziķu kolektīvs
“L'Chaim”, Muzeju naktī sinagogas pagalmā koncertēja jau popularitāti ieguvušais “Rezekne klezmer
band”, savukārt vasarā lielisku muzikālu sveicienu dāvāja Odesas klezmeru grupa no Ukrainas.
Meklējot jaunas formas izglītojošajā jomā, pērn rīkojām ebreju kulinārā mantojuma dienu. Muzeja
“Ebreji Latvijā” direktora Iļjas Ļenska stāstījumu papildināja ēdienu degustācija. No dažādiem avotiem
savācām ebreju virtuves receptes, padomu lūdzām ebreju kopienas pārstāvjiem (īpašs paldies
R.Kukļai, S.Šeinkerei), iesaistījām arī kafejnīcas “Argo” pavārus pamēģināt pagatavot un tūristiem
piedāvāt ebreju ēdienus. Iesākto turpināsim, jo gan muzeju naktī uz uguns gatavotais cimesa
sautējums, gan uzkoda – foršmaka vairāki veidi tika atzinīgi novērtēti.
Tomēr galvenie sinagogas apmeklētāji bija un ir tūristi. Kopš atvēršanas to apmeklējuši vairāk kā 10
000 gan pašmāju, gan ārzemju tūristu. 2017.gadā tūristu skaits pieaudzis vairāk nekā par 400. No
visiem sinagogas apmeklētājiem 39,1% bija individuālie tūristi un ģimenes, bet 60,9% bija grupu
apmeklētāji. Pavisam 2017.gadā sinagogu apmeklējušas 133 pieaugušo un skolēnu grupas (19 no
tām – ārvalstu tūristu grupas, 22 – skolēnu grupas). No visiem apmeklētājiem – 90, 55% bija Latvijas
pilsētu un novadu tūristi (līderos – Rīga), bet 9,45% bija ārvalstu tūristi. Visvairāk tūristu bija no NVS
valstīm (Krievija, Baltkrievija), tradicionāli aktīvi bija tūristi no Izraēlas (viņu vidū – ap 80% – bijušie
rēzeknieši vai tie, kuru dzimtas saknes ir šeit). Aktīva interese par sinagogu un ebreju vēsturi bija arī
tūristiem no Norvēģijas, ASV, Polijas, pirmoreiz tūristu vidū bija arī interesenti no Spānijas, Austrālijas un
pat Jaunzēlandes. Ārzemju tūristi, interesējoties par ebreju vēsturi, iegādājās arī angļu valodā izdoto
krājumu “Ebreju Rēzekne”.
Tūristu grupām atkarībā no to sastāva sagatavots vairāku tematisko ekskursiju piedāvājums gida
vadībā. Vispopulārākās no tām – “Zaļā sinagoga – Aškenazu sakrālo tradīciju lieciniece”, “Zaļā
sinagoga caur gadu un vēstures lokiem”, “Rēzeknes ebreju kvartālu īpatnības vēsturiskajā centrā un
Zaļā sinagoga”.
Projekts EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija,
iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju
kultūras mantojuma izveidi” līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas
finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”.

Atgādinām, ka sinagogas telpu un
ekspozīcijas apmeklējums ir bezmaksas
trešdienās un estdienās 10.00-15.00,
bet pēc iepriekšēja pieteikuma grupām
no 5 personām – arī citās dienās.
Voldemārs Ivdris,
Zaļās sinagogas gids-menedžeris

8

DARBA IESPĒJAS
Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūrā FRONTEX
Vai tevi interesē darba iespējas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā FRONTEX, kas
nodarbina vairāk nekā 300 cilvēku tās galvenajā mītnē Varšavā un citās valstīs?
Vairāk par darba iespējām te:
https://www.eurobrussels.com/jobs_at/frontex_european_border_and_coast_guard_agency/666
Aģentūras uzdevums ir palīdzet ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm pārvaldīt savas
ārējās robežas. Tā arī palīdz saskaņot robežkontroli visā ES. Aģentūra veicina sadarbību starp
robežkontroles iestādēm katrā ES valstī, sniedzot tehnisko atbalstu un zinātību.
Budžets: 250 miljoni eiro
Atrašanās vieta: Varšava (Polija)
Pēdējos gados nepieredzēti pieaudzis to migrantu un bēgļu skaits, kuri nonāk pie Eiropas ārējām
robežām un vēlas iekļūt ES. Robežkontrole ir tikai to valstu ziņā, kurām ir ārējā robeža. Frontex var
nodrošināt papildu tehnisko atbalstu ES valstīm, kuras saskaras ar lielu migrācijas spiedienu,
piemēram, koordinējot papildu tehniskā aprīkojuma (piemēram, lidaparātu un kuģu) un īpaši
apmācīta personāla izvietošanu. Frontex koordinē jūras operācijas, piemēram, Grieķijā, Itālijā un
Spānijā, un arī operācijas pie ārējām sauszemes robežām, tostarp Bulgārijā, Rumānijā, Polijā un
Slovākijā. Tā darbojas arī daudzās starptautiskās lidostās visā Eiropā. Frontex atbild par vairākām
jomām.

Visās tās darbības jomās — operācijas, risku analīze, apmācība, pētniecība un attīstība, kā arī
atpakaļnosūtīšana — Frontex darbojas kā koordinators un veido specializētus tīklus starp
robežkontroles iestādēm. Tas ietver paraugprakses izstrādi un kopīgošanu starp robežkontroles
iestādēm Eiropas Savienībā un Šengenas asociētajās valstīs.
ES ārējo robežu kontrole ir svarīga visām ES valstīm Eiropā. Frontex ir kļuvusi par centrālo kontaktpunktu
un nosaka standartus visiem Eiropas robežsargiem. Aģentūra gādā, ka svarīgākā informācija (piem.,
par viltotiem dokumentiem, zagtiem automobiļiem vai cilvēku tirgotājiem) nekavējoties tiek nodota
visām robežkontroles iestādēm.
Cīņa pret pārrobežu noziedzību nozīmē ne tikai informācijas apmaiņu, bet arī ilgtermiņa risinājumu
izstrādi. Tālab Frontex izstrādā apmācības programmas robežsargiem visā Eiropā.
Pateicoties Frontex atbalstam, ES robežsargi tagad sadarbojas ciešāk. Viņi dalās zināšanās, un viņiem
ir pieejama informācija ne tikai par to, kas notiek pie viņu robežām, bet pie visām ES ārējām robežām.
Viņi var arī uzzināt par jaunākajām metodēm un tehnoloģijām, kuras varētu uzlabot viņu darba
kvalitāti. Viņi arī var atbalstīt cits citu, ja pie kādas no robežām izveidojies ārkārtējs spiediens.
Saskaņā ar Frontex Regulu, organizācijai jāatbalsta dalībvalstis robežsargu apmācības jomā, ieskaitot
kopējo apmācības standartu izveidi un to tālāku pilnveidošanu, darbojoties partnerakadēmiju tīklā,
kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo robežsardzes akadēmiju (mācību iestāžu) tīkls, kuram
2017.gadā pievienojās arī Valsts Robežsardzes koledža (Rēzeknē).
GALVENIE PARTNERAKADĒMIJU TĪKLA MĒRĶI:
Veicināt izpratni par Eiropas robežsardzes kultūru ar kopīgiem standartiem, vērtībām un
pieredzi (praksi) robežsargu izglītošanā un apmācībā;
Veicināt un sekmēt sadarbību ar robežsardzes mācību iestādēm, kā arī to ietvaros;
Optimizēt pieejamo mācību materiālu izmantošanu.
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KONTAKTI

JŪS jautājat MĒS atbildam

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS

AUSTRUMLATGALĒ

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)
+371 64607177
edic@rezeknesnovads.lv
Darba laiks: 8.00-16.30

Seko līdzi jaunākajai informācijai

EDAustrumlatgale

@ED_Austrum_LTG

edic.austrumlatgale

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

