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BĒRZGALES JAUNIEŠI DODAS UZ BRISELI

2017.gads Bērzgales jauniešiem aizritēja aktīvi - piedaloties Rēzeknes novada un pagastu 
organizētajos pasākumos un rīkojot pasākumus arī savā pagastā. Tas ļāva iegūt 1.vietu Rēzeknes 
novada Izglītības pārvaldes konkursa “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2017” nominācijā 
“Gada aktīvākais jaunatnes pagasts” un kā galveno balvu saņemt braucienu uz Eiropas Parlamentu 
Briselē.

Oktobra sākumā uz Briseli devās 10 aktīvākie Bērzgales pagasta jaunieši, jauniešu centra  vadītāja Ilze 
Čudare un Rēzeknes novada jauniešu lietu speciālists Jānis Šaudiņš.

Ierodoties Briselē jaunieši devās ekskursijā uz vecpilsētu. Īpaši atmiņā viņiem palika skaistā, veclaicīgā 
arhitektūra un krāšņi apgaismotās centra ēkas vakaros. Nākamajā dienā ekskursija turpinājās uz  
Eiropas Parlamentu. Tur mūs sagaidīja deputāta Krišjāņa Kariņa padomniece Dagnija, kura sarīkoja 
nelielu ekskursiju pa Eiropas Parlamenta ēku, kuras laikā mēs uzzinājām interesantus faktus gan par 
pašu organizāciju, gan Latvijas lomu tajā.

Nākamais apskates objekts bija milzīgā arka, kas līdzinājās Parīzes Triumfa arkai. Turpat tika apskatīts arī 
Briseles Moto muzejs, kurā ir izstādīti vairāk nekā 250 eksponāti. Dienas otrajā pusē devāmies uz “Mini 
Europe” parku un “Atomium” skulpturālo veidojumu.

Jauniešiem šī bija neaizmirstama ekskursija un pieredze. Paldies Rēzeknes novada domei par finansiālo 
atbalstu un Jānim par pacietību un interesanto braucienu.

Ilze Čudare
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Gatavojoties gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. 

gada maijā, ES māja piedāvā interaktīvu nodarbību 

“Eiropas vēlēšanas”, kas sniedz jauniešiem iespēju aktīvi 

līdzdarbojoties apjaust, kāpēc ir svarīgi būt pilsoniski 

akt īv iem. Ar ī  Kaunatas vidusskolas 9.b k lase 

(audzinātāja Žanna Kistere) un 10.a klase (audzinātāja 

Ināra Paramonova) 10. oktobra agrā rītā devās uz Rīgu, 

lai ēkā, pie kuras nenogurstoši plīvo zilie Eiropas karogi, 

tiktos ar ES mājas informācijas un konsultācijas 

sniedzēju Dārtu Ošenieci un Eiropas parlamenta biroja 

Latvijas sabiedrisko attiecību speciālisti Baibu Zālīti.

Nodarbības laikā jauniešiem tika palūgts izmantot mobilos telefonus, lai atbildētu uz jautājumiem par 

ES. Gan ar dažādu jautājumu, gan atraktīvas informācijas palīdzību Baiba un Dārta mudināja 

jauniešus apzināties, ka pavisam drīz jau arī viņiem būs tiesības piedalīties vēlēšanās, kā arī rosināja 

būt ne tikai pasīviem vēlētājiem, bet izprast un sekot līdzi aktualitātēm ES. Tāpat skolēniem bija iespēja 

apskatīt arī Ineses Eglītes gleznu izstādi “Krāsu simfonija ATKLĀSME”.

Atlikušo laiku līdz mājupceļam kaunatieši izmantoja, lai apbrīnotu pa
 ceļam uz kvestiem unikālo Rīgas jūgendstila arhitektūru, orientētos 
Rīgas ielās un apmeklētu Motormuzeju.

Ināra Paramonova

333

KAUNATAS VIDUSSKOLAS

JAUNIEŠI ES MĀJĀ

uzdot jautājumus par atsevišķām norisēm Eiropas Savienībā. Pēc nodarbības jaunieši tika aicināti 



No 26. līdz 28.septembrim Strasbūrā, Francijā, projekta CRISCO (Eiropa pilsoņiem) ietvaros notika 
starptautiskā konference “Traucējumi personas integrācijai sabiedrībā pieņemto maldu un 
ierobežojumu dēļ”. Projektā piedalās desmit Eiropas valstu pašvaldības, tai skaitā Rēzeknes novada 
pārstāvji, lai ar projekta starpniecību palīdzētu iesaistīt sabiedrības aktivitātēs atstumtās grupas- 
invalīdus, citu konfesiju un tautību pārstāvjus, veidojot monolītu sabiedrību. Rēzeknes novadu 
pārstāvēja ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka, 
Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs, ŪTAC “Bāka” vadītāja Agnese Ceirule un 
Strūžānu kultūras nama vadītāja Leokādija Razgale.

L.Razgale atzina, ka šāda veida projekta piedalās pirmo reizi:” Ļoti patika tas, ka mūs mācīja domāt, 
analizēt, darboties praktiski, nebaidīties izteikt savu viedokli. Tā bija lieliska iespēja iepazīt citas projekta 
dalībvalstis, rast jaunus domubiedrus. Mums bija ļoti laba, zinoša un disciplinēta darba grupa, kas 
godam tika galā ar uzdevumiem un aktivitātēm, kurās bija jāpiedalās, jāizteic savs viedoklis, jārod 
iespējamais risinājums tai vai citai problēmai. Mēs pratām pierādīt, ka arī Latvija ir gatava darīt daudz, 
lai projektā skartā tēma (šai gadījumā – aizspriedumi sabiedrībā) tiktu risināti pozitīvi un ar radošu 
pieeju.

Gūto pieredzi noteikti izmantošu savā darbā, jo aizspriedumi sabiedrībā nav tikai globāla mēroga 
problēma. Mums taču ir daudz aizspriedumu, kas skar vietējo sabiedrību, pat pagasta ietvaros (nu 
kaut vai aizspriedums, ka veikalā ieraugot čigānu tautības pārstāvi, noteikti ciešāk rokās jāsaspiež 
naudas maks, un nekādā gadījumā nedrīkst skatīties čigānam acīs). Ir iekšējie aizspriedumi, kad cilvēks 
domā, ka viņa viedoklis vai uzdrīkstēšanās tāpat neko nemainīs kādas problēmas risinājumā.

Projekts dod iespēju katram no mums piedalīties procesos, kas maina domāšanu, attieksmi un līdz ar to 
arī dzīves kvalitāti. Katrs mēs varam izdarīt kaut ko, kad ieguvējs ir ne tikai konkrētais darītājs, bet 
sabiedrība kopumā.”
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Ar gūto pieredzi apmierināts arī I.Isupovs: 
”Tā bija lieliska iespēja smelties jaunas idejas 
darbā ar jauniešiem, likt pamatus nākotnes 
sadarbībai ar Eiropas valstu organizācijām. 
Man ļoti iepatikās projekta laikā piedāvātās 
iespējas strādāt jauktās grupās (no katras 
projektā iesaistītās valsts grupās iesaistīja vienu 
dalībnieku), tas deva iespēju iepazīt vairāk 
citu valstu pieredzi sociālajā darbā. Dalība 
šāda veida projektos paplašina redzējumu 
dažādu sociālu problēmu risināšanā.”



Šā gada aprīlī Ludzas pašvaldībā uzsāka nozīmīga projekta OPEN UP LLI – 263 īstenošanu. Tas tiek 

īstenots pārrobežu sadarbības programmas Interreg V-A Latvija – Lietuva ietvaros. Šī pati minētā 

programma arī līdzfinansē projektu. Kā jau rakstījām, projekts veltīts tam, lai ar interaktīvās izglītības 

telpas palīdzību efektīvāk palīdzētu bērniem sociāli integrēties. Šo projektu kopīgi īsteno Ludzas, 

Jēkabpils un Rokišku bibliotēku pārstāvji. Tā ietvaros jau noticis bibliotēku darbinieku seminārs 

Lietuvā, bet nupat, 6. augustā notika projekta ievadnodarbība Ludzas bibliotēkas telpās.
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Projekta ietvaros darbosies divas grupas. 

Pirmā, pamatgrupa, projektā darbosies 

deviņus mēnešus. Tā ietvaros bērni ne tikai 

iepazīsies ar datortehniku, spēlēs spēles un 

mācīsies plašāk izmantot informācijas 

tehnoloģiju sniegtās iespējas. Viņi arī 

apmeklēs dažādas iestādes un uzņēmumus, 

iepazīsies ar to darbu, mēģinās sevi 

profesionāli orientēt, nosacīt savas tieksmes, 

kā arī iepazīstināti ar nepieciešamajām 

p r a s m ē m  d a r b a  m e k l ē j u m o s .

Otrā projektā iesaistītā bērnu grupa deviņu 

m ē n e š u  l a i k ā  1 5  n o d a r b ī b ā s  t i k s 

iepazīstināta ar videofilmēšanas, kā arī filmu 

un kl ipu montēšanas un veidošanas 

noslēpumiem. Katrā grupā darbosies 10 

bērnu, vecumā no 10 – 14 gadiem.  Bez tam 

katru trešdienu no plkst. 15.00 – 16.00, visi 

tīkotāji varēs apmeklēt bērnu bibliotēku, lai 

izmēģinātu savu varēšanu, spēlējot Xboksa 

spēles. 

Augustā notika projekta ievadnodarbība, taču tā 

nebija pirmā aktivitāte projekta ietvaros. Neilgi pirms 

mācību gada sākuma, laikā no 20. līdz 24. 

augustam, visi projektā iesaistītie bērni no Ludzas, 

Jēkabpils un Rokiškiem, dzīvoja un darbojās kopā 

vasaras nometnē Jelgavas novada Ānē. Kā 

pastāstīja I.Kušnere, bērni no nometnes atbraukuši 

ļoti priecīgi un apmierināti. No sākuma tika kopīgi 

apskatītas fotogrāfijas, bet pēc tam bērni rādīja 

pašu izveidotu prezentāciju, kura bija veltīta 

nometnē pavadītajam laikam. Stāstot par nometni, 

acis mirdzēja visiem, un nevarēja vien beigt vēstīt, 

kas viss tik piecās dienās nav izdarīts. Gan rotaļas, 

gan darbi, gan ugunsdzēsības muzeja un bumbiņu 

baseina apmeklējums, gan naksnīgais ugunskurs un 

kopīgais zvērests.

PATĪKAMĀS VASARAS ATMIŅAS

PROJEKTS, KURŠ IEPRIECINA BĒRNUS

vairāk lasi nākamajā lpp.



NEPACIETĪGI GAIDA TURPINĀJUMU
Vasaras atmiņas, lai cik jaukas, nebija vienīgais ievadnodarbības saturs. Bērnos neuzkrītoši tika attīstīts 
radošums, ar rotaļu palīdzību palīdzēts aptvert katram savu individualitāti, mazliet arī pastāstīts par 
bibliotēkas darbu. Pēc tam pienāca kārta Xboksa izmēģināšanai, uz kuru, protams, neviens īpaši 
jāmudina nebija. 

 Kopumā nodarbība aizritēja ļoti raiti, interesanti un saistoši, par jo jāsaka paldies tās vadītājām Viorikai 
un Ilgai.
Projekta darbā ir iesaistīta, un bibliotekārēm palīdz Ludzas 2. vidusskolas skolotāja I. Šļubčenko, kura 
projektā iesaistītos bērnus labi pazīst, jo tā nu sanācis, ka projekta pamatgrupā darbojas bērni no 2. 
vidusskolas. 

Nobeigumā tomēr nevaru atturēties, vēlreiz nepieminējis, ka sen nebiju redzējis tik apmierinātus un 
smaidošus bērnus, kuri arī paši bija aktīvi un radoši. Bērnu sejas vislabāk apliecināja šī projekta 

piedalītos pieredzes apmaiņas pasākumos un apmeklētu Berlīnes bibliotēkas. 

Sevišķi vēlētos uzsvērt kādu ļoti vienprātīgu 

atbildi, kuru sniedza visi manis aptaujātie bērni. Uz 

jautājumu, kas jums vislabāk patika nometnē, 

gan Ērika, gan Anete un Lāsma, gan arī visi pārējie 

atbildēja vienādi – kolosālie vadītāji! Uzskatu, ka 

šāda atbilde uzskatāma par komplimentu 

projekta īstenotājiem, kuri pratuši tajā iesaistīt 

īstos cilvēkus. Katrā ziņā, panākt, lai mūsu dienās, 

kuras ir t ik izšķērdīgas ar savu izklaides 

piedāvājumu klāstu, apmierināti ar pavadīto laiku 

nometnē būtu visi bērni, ir nenoliedzams projekta 

organizētāju panākums.

    Notikumu centrs - BIBLIOTĒKA
Dažam labam lasītājam var rasties jautājums – kāpēc tieši bibliotēkām uzticēts risināt sociālās 
integrācijas problēmas. Tas tāpēc, ka pašlaik bibliotēkas ir kļuvušas par iecienītu jauniešu tikšanās 
vietu. Tiesa, ne tāpēc, ka jaunā paaudze pēkšņi būtu iedegusies karstā mīlestībā uz literatūru, bet gan 
tādēļ, ka tieši bibliotēkā visvairāk pieejama šī interaktīvā vide. Ja vēl ņemam vērā mūsu novadā nereti 
sastopamās materiālā stāvokļa problēmas, kuras bieži neatļauj vecākiem nodrošināt bērnam mājās 
pieeju kvalitatīvai datortehnikai, tad bibliotēkas pievilkšanas spēks kļūst vēl lielāks un pilnīgi saprotams.

2018. gada 1. aprīlī sākās Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā 

projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. 

LLI-263; Interactive educational space – efficient way of 

social integration of children from disadvantaged families) 

īstenošana. Šo 20 mēnešu garu projektu Ludzas novada 

pašvaldība īstenos sadarbībā ar Lietuvas Rokišķu rajona 

pašvaldības bibliotēku un Jēkabpils pilsētas domi.
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nepieciešamību, gluži tāpat, kā jautājumi nodarbības beigās: “Kad tiksimies nākošreiz?”  Bet kamēr 
bērni  gaidīs  nākamo  tikšanās  reizi,  Ludzas,  Jēkabpils  un  Rokišķu  bibliotekāri  dosies  uz  Berlīni,  lai 



LEADER PROJEKTI - 
DABAI, DARBAM, DZĪVEI SAVĀ NOVADĀ

Ar devīzi “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!” biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 
(Partnerība) īsteno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju  2015.-2020. gadam (SVVA stratēģija) 
Rēzeknes un Viļānu novados. SVVA stratēģijas mērķu “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” un 
“Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” īstenošanai piešķirtais ELFLA fonda finansējums 2015.-
2020.gada plānošanas periodā sasniedza gandrīz 1,7 milj. eiro. No 2016.gada līdz 2018.gadam 
Partnerības darbības teritorijā apgūti gandrīz 1,6 milj. eiro jeb 90% no SVVA stratēģijai piešķirtā 
finansējuma, tika izsludinātas 5 projektu konkursu kārtas, kopā apstiprināti 106  projektu iesniegumi no 
kuriem: 24 uzņēmējdarbības projekti ar kopējo ELFLA finansējumu 738280,32 eiro, ar kopsummā 
plānotām 39 jaunām darba vietām. Uzņēmējdarbības projekti tiek īstenoti mežizstrādes, kokapstrādes, 
pārtikas ražošanas, tirdzniecības, autoremonta, aktīvās atpūtas un SPA pakalpojumu, tūrisma un citās 
darbības nozarēs. Savukārt, 82 sabiedriskā labuma projekti ar kopējo ELFLA finansējumu 783723,00 
eiro, no tiem 11 infrastruktūras, 59 iniciatīvu (t.sk. 2 apmācību) un 12 sociālās jomas projekti. Sabiedriskā 
labuma projekti tiek īstenoti ar mērķi uzlabot ciemu infrastruktūru – sociālo pakalpojumu saņemšanai, 
kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanai, 
kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai, mūžizglītības un interešu izglītības veicināšanai. 
Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem var iepazīties Partnerības mājas lapā: 
http://www.rezeknespartneriba.lv/index.php/leader. 

SVVA stratēģijas īstenošana norit saskaņā ar Partnerības darbības teritorijai piešķirto finansējumu. Lai 
piesaistītu papildus finansējumu nākamajām uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektu 
konkursa kārtām, Partnerība izvērtē stratēģijas rīcību rezultātu izpildi (starpposma novērtējumus), 
izstrādā stratēģijas tehniskos grozījumus, kas tālākai izskatīšanai tiks iesniegti Lauku atbalsta 
dienestam un Stratēģijas vērtēšanas komitejai. Paredzams, ka šī gada nogalē varētu tikt izsludināts 
nākamais LEADER projektu konkurss.

Iepazīties ar SVVA stratēģiju un saņemt konsultācijas var biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu 
partnerība”, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, tīmekļvietnē   vai sazinoties www.rezeknespartneriba.lv
ar administratīvo vadītāju (tālr. nr. 26363497, e-pasts:  info@rezeknespartneriba.lv).

Foto: LEADER projektu konkursa 1. kārtā apstiprinātais projekts (viesu nama “Svilpavnieki” būvniecība 
Lūznavas pagastā).

Uzziņai: SVVA stratēģija 2015-2020.gadam tiek īstenota Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. 
gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

Ineta Elksne,
SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja
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Mācību kurss “Publiskais 
iepirkums ES – Eiropa, 
kas uzņemas atbildību”

Aicinām piedalīties mācību kursā  “Publiskais iepirkums ES – Eiropa, kas 
uzņemas atbildību” šī gada 2.novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā, 
Atbrīvošanas alejā 95 A.
Kursā tiks apskatīti Iepirkumu uzraudzības biroja, Augstākās tiesas un Eiropas Savienības tiesas 

nolēmumi par dažādiem publiskā iepirkuma aspektiem un pēdējās izmaiņas normatīvo aktu 

regulējumā, kas skar publisko iepirkumu regulējumu.

Mācības galvenokārt paredzētas juristiem un iepirkumu praktiķiem ar priekšzināšanām iepirkumu 

jomā.

PASNIEDZĒJA:  Evija Mugina, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā 

departamenta direktore. Maģistra grāds tiesību zinātnēs un uzņēmējdarbības vadībā. Strādā 

Iepirkumu uzraudzības birojā no 2002.gada. Seminārus par publiskajiem iepirkumiem vada kopš 

2010.gada. Piedalās darba grupās saistībā ar izmaiņām publiskā iepirkuma regulējumā.

Savu dalību mācību kursā var pieteikt līdz pat 2.novembrim, sūtot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu 

un iestādi uz e-pastu: diana.mezajeva@rezeknesnovads.lv .

Dalība mācību kursā ir BEZ maksas!

Semināru organizē EDIC Austrumlatgalē sadarbība ar Valsts administrācijas skolu.

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu apstiprināts Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 

projekta “STEP – STEM to Environmental Problems” pieteikums Erasmus+ programmā. 

Projekts tiks īstenots 5 valstīs (Latvijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Polijā) no 2018. līdz 2020. gadam.

Projekta mērķis ir apzināt un izpētīt katras projektā iesaistītās valsts konkrēta reģiona vides problēmas 

un, izmantojot STEM jomas prasmes, rast risinājumus šo problēmu mazināšanā vai pat pilnīgā 

izskaušanā.

No 2018. līdz 2020. gadam Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola kā partnerorganizācija darbosies 

arī Turcijas koordinētajā Erasmus+ projektā “Robotics Through Schools”.

rojektu realizēs skolas un organizācijas no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Turcijas un Portugāles. 

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt un pilnveidot gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas 

moderno tehnoloģiju un zinātnes jomā. 6 skolēni un 2 skolotāji no katras valsts apciemos visas projekta 

dalībvalstis, lai gūtu zināšanas un dalītos pieredzē robotikas jomā.
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NORMATĪVO AKTU AKTUALITĀTES:
• Pasūtītāja darbības EIS

• 10. panta iepirkumi

• Izslēgšanas noteikumi (ārzonas, sankcijas)

• Atbilstība līgumcenai

• Datu/informācijas aizsardzība

PRAKSES PIEMĒRI:
• Publiskie iepirkumi – datu apskats

• Iepirkuma procedūru piemērošana

• Pretendentu atlase

• Piedāvājumu vērtēšana

• Apstrīdēšana

ŠOGAD AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA 
UZSĀK DIVU ERASMUS+ PROJEKTU ĪSTENOŠANU



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)

+371 64607177

edic@rezeknesnovads.lv

 

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS 

AUSTRUMLATGALĒ

Darba laiks: 8.00-16.30
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