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12.10.2019. un 13.10.2019. notika mācību braucieni par tēmām 

“Rumānijas rakstnieki” un “Rumānijas slavenās personības”. 

Mācību braucienu laikā projekta dalībnieki apmeklēja  Bicaz 

pilsētas bibliotēku, ezeru Laku Rosu Karpatu kalnos, senās 

civilizācijas arheoloģisko vietu Cucuteni,  muzejus un pilis. Pēdējā 

dienā notika projekta nedēļas aktivitāšu izvērtējums, gatavošanās 

4.tikšanās reizei 2020.gada aprīlī Turcijā.
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Krasutina, Jeļena Krasutina, Arina Boldova, Nadežda Verjovkina un 2 skolotāji – Olga Miseviča un 

Jeļena Bažanova.

Projekta gaitā skolēni un skolotāji piedalījās dažāda veida aktivitātēs, kuru mērķis bija pilnveidot 

dalībnieku vācu valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju (IT) iemaņas un apgūt jaunas 

datorprogrammas, iegūt jaunas zināšanas par partnervalstu un vāciski runājošo valstu kultūru un 

tradīcijām,  dalīties pieredzē, veicināt izglītojamo sociālo kompetenci. Nodarbības projekta laikā 

notika ne tikai skolā, bet arī vecākās Rumānijas  universitātes bibliotēkā, Gēte centrā, Vācu lasītavā, 

Lielbritānijas konsulātā. Visu nedēļu projekta dalībnieki strādāja ļoti aktīvi. Skolēni un skolotāji veicināja 

lasītprasmes vācu valodā un veica audioierakstus, strādāja ar datorprogrammām – mācījās veidot 

elektroniskas aptaujas, veikt audioierakstus, apstrādāt bildes, strādāt ar programmu minibooks.ch. 

Notika darbs ar jaunatnes literatūru, skolēni strādāja pāros un veidoja dialogus vai rakstīja vēstules par 

tēmu “Mana mīļākā pilsēta”, runāja par ēdināšanas tradīcijām un etiķeti dažādās valstīs, strādāja ar 

literatūras tekstiem. Pedagogi no Latvijas un Turcijas tikās ar Rumānijas skolēniem un pedagogiem un 

atbildēja uz intervijas jautājumiem, vēroja mācību stundas pie kolēģiem angļu valodā, matemātikā 

un sportā. Skolēniem tika organizētas sporta aktivitātes volejbolā. Visi projekta dalībnieki apmeklēja  

Mocarta operu “Figaro kāzas”  Nacionālajā Operas teātrī un pilsētas Iasi botānisko dārzu.

Dalība projektā iesaistītajiem skolēniem deva iespēju attīstīt savas komunikāciju prasmes vācu valodā 
un angļu valodā, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, iegūt vairāk informācijas par Rumānijas 
kultūru un tradīcijām, kā arī satikt (atrast) jaunus draugus.
Liels paldies  Erasmus+ projekta koordinātorei dr. Carmen Bulhac, pilsētas Iasi Nacionālā koledžas 
„Garabet Ibraileanu” un Turcijas skolas “Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi” Şereflikoçhisar skolotāju un 
skolēnu komandai par neaizmirstamajām dienām un iegūto pieredzi Rumānijā.

Sagatavoja: Tiskādu vidusskolas direktore 

Olga Miseviča

No 2019.gada 07.oktobra līdz 2019.gada 

13.oktobrim Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 

2018-1RO01-KA229-049091_2 "ZWISCHEN 

DEN KULTUREN ietvaros notika trešā 

sadarbības partneru tikšanās Rumānijā. 

T ikšanās piedal ī jās  v i sas projekta 

partnervalst is  – Turci ja, Latvi ja un 

Rumāni ja.  No T i skādu v idusskolas 

braucienā uz Rumāniju piedalījās 4 

T iskādu vidusskolas skolēni – I r ina 

ERASMUS+ projekta Nr.2018-1RO01-KA229-049091_2 

“ZWISCHEN DEN KULTUREN” dalībnieku trešā tikšanās Rumānijā
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Briselē 10. oktobrī noslēdzās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa, kurā no visas Eiropas ieradās apmēram  
7000 dalībnieki. Eiropas pilsētas un reģioni demonstrēja savu spēju radīt izaugsmi un darbavietas, 
īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politiku un pierādīt vietējā un reģionālā līmeņa nozīmi, lai 
nodrošinātu labu Eiropas pārvaldību. Lielākā vērība tika pievērsta tieši mazajiem ciematiem, kā arī 
pilsētām, aicinot tos kļūt viediem, jeb maksimāli efektīviem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.
Europe Direct informācijas centru Austrumlatgalē pārstāvēja Inta Rimšāne, Daiga Korsaka un Diāna 
Selecka, kurām līdz ar citiem 900 dalībniekiem bija gods piedalīties atklāšanas pasākumā. Tajā tika 
diskutēti aktuāli jautājumi, piemēram, vietējo iedzīvotāju lielāka iesaiste dažādos procesos, digitālo 
prasmju attīstība, ekologijas problēmas.

“Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir ļoti noderīgs pasākums, kura norises laikā Eiropas valstu 
pārstāvjiem ir iespējas satikties Briselē un apmainīties ar labas prakses piemēriem, kas jau ir īstenoti 
savās valstīs. Tāpat tā ir lieliska iespēja apmainīties ar pieredzi un iegūt jaunas zināšanas, ko realizēt 
savā pašvaldībā. Šogad liela uzmanība tika pievērsta sociālajiem jautājumiem, digitalizācijai, kā arī 
mazo ciematu attīstībai. Šīs tēmas īpaši aktuālas ir arī Rēzeknes novadā, tāpēc bija svarīgi piedalīties 
šajā pasākumā, lai smeltos idejas, uzklausītu dažādo pieredzi, kā arī meklēt jaunus kontaktus dažādu 
projektu īstenošanai”, par pasākuma nozīmīgumu saka Daiga Korsaka.
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne: ”Tā ir vienreizēja iespēja 
satikties dažādu valstu pašvaldību pārstāvjiem, apmainīties viedokļiem, uzzināt, kā strādā citās 
valstīs, aizņemties kādu jauku ideju. Es piedalījos dažādos pasākumos, ļoti uzrunāja Norvēģijas mājas 
rīkotais projektu partneru meklēšanas seminārs. Norvēģi bija sagatavojuši projektu idejas, potenciālie 
partneri varēja nākt un izvēlēties tos, kuri būtu labāk realizējami.

Visos Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pasākumos tika uzsvērts viedās sabiedrības principi – viedā 
sabiedrība, viedie ciemati, viedās pilsētas, liekot uzsvaru uz digitalizāciju, lai cilvēks nebūtu piesaistīts 
vienai konkrētai vietai, bet gan elektroniski varētu sasniegt visas vajadzīgās iestādes un pakalpojumus.
Viedā sabiedrība aicina visus domāt ilgtermiņā, atceroties ekoloģisko, ekonomisko un politisko 
stabilitāti, lai katrai nākamajai paaudzei nebūtu jābūvē jauna sabiedrība.
Mēs Latvijā par to nedomājam, bet mēs atrodamies priviliģētā situācijā, jo esam starp 7 % pasaules 
iedzīvotāju, kas var baudīt labumus, ko dod Eiropas Savienība, mēs varam izvēlēties, kurā valstī dzīvot, 
strādāt un mācīties. Ļoti daudzi citu valstu iedzīvotāji gatavi patatdot dzīvību, lai nokļūtu Eiropā.”
Pasākums ir kļuvis par Eiropas sadarbības platformu reģionālās un vietējās attīstības ekspertiem. Labas 
prakses apmaiņa ekonomikas attīstības un sociālās integrācijas jomā, pārrobežu sadarbība, publiskā 
un privātā sektora partnerības, reģionu inovācija un kopienas virzīta vietējā attīstība ir kļuvušas par 
dažām no tās daudzajām tēmām.
Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa un tās semināri, debates un tīklu veidošanas pasākumi ir veltīti 
Eiropas Reģionu komitejas locekļiem, Eiropas Parlamenta deputātiem un valsts, reģionālajiem un 
vietējiem politiķiem, Eiropas, valstu, reģionu un pašvaldību amatpersonām un ekspertiem kohēzijas 
politikas programmu pārvaldības un novērtēšanas jomā, privāto uzņēmumu, finanšu iestāžu un 
Eiropas un nacionālo asociāciju pārstāvjiem, žurnālistiem no Eiropas, valsts, reģionāliem un vietējiem 
plašsaziņas līdzekļiem, pētniekiem, doktorantiem vai maģistrantūras studentiem un praktiķiem Eiropas 
reģionālās un pilsētu politikas jomā.

EUROPE DIRECT 
INFORMĀCIJAS 
CENTRA 
AUSTRUMLATGALĒ 
PĀRSTĀVJI PIEDALĀS 
STARPTAUTISKĀ 
KONFERENCĒ 
BRISELĒ



EUROPE DIRECT 
INFORMĀCIJAS CENTRU 
KONFERENCE PRĀGĀ 

No 2019. gada 9. oktobra līdz 11. oktobrim 

Prāgā, Čehijā, norisinājās ikgadējā Eiropas 

informācijas centru jeb EDIC konference, kurā 

piedalījās 450 pārstāvji no visiem Eiropas 

informācijas centriem.

Konferencē tika pārrunāti jautājumi par nākamā gada Europe Direct centru programmu, kā arī par 

Eiropas aktualitātēm politikā, ekonomikā un komunikācijā. 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ir apkopojusi visu astoņu Latvijas Europe Direct informācijas 

centru darbu ar jauniešiem, izveidojot plakātu, kas tika prezentēts konferencē Prāgā. Plakātā liela 

vērība veltīta Europe Direct Austrumlatgalē organizētajām aktivitātēm -  kulinārijas meistarklasēm.
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SEMINĀRS PAR STARPTAUTISKO SADARBĪBU 
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ LATVIJĀ UN EIROPĀ

16. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs bāriņtiesu, sociālo dienestu darbiniekiem un 
juristiem par starptautisko sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā un Eiropā.

Lekcijā tika sniegta jauna informācija, kas īpaši aktuāla bāriņtiesām sadarbībā ar Apvienoto Karalisti 
pēc BREXIT un arī jauns instruments sadarbībai attiecībā uz pieaugušām personām ar ierobežotu 
rīcībspēju, stāstīts par izmaiņām un turpmāko sadarbību ar Apvienotās Karalistes iestādēm pēc BREXIT.

Aktuāls jautājums ir Bāriņtiesas pieprasījumi un Informācijas noskaidrošana, ja aizbildnis ar bērnu 
pārcēlies uz dzīvi ārvalstī.

Tika diskutēts par tēmu - Sadarbība ar ārvalstu iestādēm (Norvēģija, Apvienotā Karaliste), 
pamatojoties uz Hāgas 1996.gada 19.oktobra konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību 
aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības 
pasākumiem.

Lektore Līva Upena – Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste. Grādi: Mg. 
sc.soc. (sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā), Bc.jur.(bakalaura grāds tiesību zinātnē). Ilggadēja 
darba pieredze (10 gadi) starptautiskajā sadarbībā bērnu tiesību aizsardzībā. Pirms tam ir strādājusi 
bērnu tiesību aizsardzībā kā sociālais darbinieks Sociālās aprūpes centrā “Rīga”.
Līva Upena uzsvēra, ka priecājas, ka Rēzeknes novada un pilsētas speciālisti, kas ikdienā rūpējas par 
bērnu tiesību aizsardzību, ir profesionāli un labi pārzina likumdošanu.
Semināru organizēja Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē.
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TISKĀDU VIDUSSKOLAS 

SKOLĒNU MĀCĪBU VIZĪTE 
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2019.gada 17.oktobrī Tiskādu vidusskolas 1.-
6.klases skolēni devās mācību vizītē uz IIC 
“Dzelzceļš un Tvaiks” projekta “Atbalsts 
i zg l ī to jamo indiv iduālo kompetenču 
attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) 
ietvaros.  Mācību viz ī te deva iespēju 
skolēniem darboties, pētīt, novērot dažādus 
tehnoloģijas procesus, tādējādi veicinot 
skolēnus sasniegt augstākus rezultātus 
mācībās. Vizītes laikā tika radīta interese un 
motivācija par stundās iegūto zināšanu un 
prasmju praktisku pielietojumu. 

Skolēni varēja iejusties mašīnista lomā, iedarbināt tvaika lokomotīvi, iegūt biļeti uz sev izvēlētu sapņu 
galamērķi, iepazīt dzelzceļa profesijas. 1.-3.klases skolēni piedalījās tematiskajā nodarbībā 
“Vilcienbūve”, kur jautājumos un atbildēs izpētīja dzelzceļa attīstības vēsturi, runāja par dzelzceļu 
nākotnē un uzbūvēja savu nākotnes vilcienu – kustēties spējīgu papīra modeli, un piedalījās to 
palaišanas sacensībās. 4.-6.klases skolēni piedalījās tematiskajā nodarbībā “Materiālzinātne”, pētot 
dzelzceļa nozari, dažādu materiālu un izejvielu pielietojumu. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni 
izgatavoja “gudro plastilīnu”.
      

Visi skolēni centrā darbojās ar lielu aizrautību un interesi. Gūtos iespaidus un vērojumus skolēni varēs 
izmantot mācību procesā, apgūstot tēmas STEM jomā.

Sagatavoja: Tiskādu vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā Jeļena Bažanova



APSTIPRINĀTS KAUNATAS KATOĻU BAZNĪCAS 
IEKŠĒJĀS APDARES DARBU PROJEKTS
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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”. Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu, 
nemateriālā mantojuma vērtību apzināšanu un tālāk nodošanu. 

Baznīcas iekštelpu remontdarbi netika veikti praktiski no tās uzcelšanas laika 1850.gadā. Laika gaitā 
draudzes locekļu spēkiem un iespēju robežās veikta sekundārā sienu krāsošana vai balināšana, 
daļējā apdares pielabošana. XX gadsimta 60.-70. gados baznīcas autentiskais griestu klājums tika 
aizstāts ar presēta krāsota kartona listēm. Projekta realizācija paredz veikt baznīcas ēkas iekšējo 
apdari un zāles griestu autentiskā koka dēlīšu klājuma atjaunošanu.

Draudzes darbības iespēju pilnveidošanai un paplašināšanai, plānots iegādāties aktīvu pārnēsājamo 
skanu un bezvadu austiņas. Iepriekšējā LEADER realizētajā projektā iegādāts un pieejams 
apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu. 
Apstiprinātā projekta ietvaros paredzēts ierakstīt tieši Kaunatas draudzei raksturīgākus liturģiskus 
dziedājumus un ievietot atskaņošanai interaktīvajā stendā. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30000.00, t.sk. publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 26999.99 un 
Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000.00. 
Projekta īstenošanas termiņš ir 2021.gada augusts. 

Sagatavoja: Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Kaunatas katoļu draudze ir 
saņēmusi LAD Austrumlatgales 
reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes lēmumu par projekta 
„Kaunatas katoļu baznīcas 
iekšējās apdares darbi” Nr.19-01-
AL15-A019.2201-000014 
apstiprināšanu. 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


DZEJAS DIENĀS PREIĻU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ TIKA 

ATKLĀTS LITERĀRO DARBU KRĀJUMS

“PREIĻI UN ES. 15 GADI EIROPAS SAVIENĪBĀ”

Lai rosinātu interesi un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsu dzīvē un Preiļu kultūrvides un 
infrastruktūras attīstībā un aicinātu caur literāriem darbiem paust personisko attieksmi pret Preiļu 
novadā notiekošajiem procesiem, Preiļu Galvenā bibliotēka bija izsludinājusi literāro darbu konkursu 
“PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.

15 autori konkursam iesniedza 28 darbus, bet saskaņā ar žūrijas vērtējumu grāmatā tika iekļauti 12 
autoru 22 darbi. Krājumā lasāma Lauras Kampānes, Lidijas Ulivanovas, Valērija Jefremova, Anitas 
Určas, Annas Dzidras Bernānes, Rasmas Zariņas, Janas Skrivļas-Čeveres. Nikolaja Kovaļova, Lauras 
Grigules, Anitas Betleres, Otīlijas Kromānes un Andras Gaigalas dzeja un esejas. Literāros darbus 
ilustrēja Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Zane Rizga. Konkursa speciālbalvu par dabas, 
kultūrvides un sociālo izmaiņu akcentēšanu Preiļos pēdējo 15 gadu laikā saņēma Andra Gaigala. 
Atvēršanas pasākumā autori iepazīstināja ar sevi un lasīja savus darbus. Par muzikālo noskaņu rūpējās 
Alberts Vucāns, savas kompozīcijas izpildīja Aleksandrs Kalinovs.

Krājumā apkopotie autori darbos atklāj savu īpatno redzējumu par Preiļiem un dzimto pusi, bet krājums 
veido kopainu un atklāj mūsu šābrīža sajūtas un redzējumu par Preiļiem. Galvenie dzejas motīvi ir 
mīlestība pret Preiļiem un dzimto pusi, gaišas bērnības atmiņas un piederība tagadnes mirkļiem, Preiļu 
parks, kas rosina sapņot un iztēloties senatnes ainas, kā Preiļu pils izskatījās toreiz, un arī kā mūsdienas 
izskatītos tālaika acīm. Autori vārsmās pievēršas Preiļu straujajai šābrīža attīstībai. Mēs esam Eiropas 
daļa, taču, lai cik tālu mēs būtu aizceļojuši pasaulē, visi ceļi mūs tik un tā ved atpakaļ uz Preiļiem.

Grāmata nav komerciāls produkts un ikvienam interesantam ir pieejama Preiļu Galvenajā bibliotēk. 
Literāro darbu konkurss tika rīkots projektā "Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru 
atlase 2018.–2020. gadam", pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018-
2020/Rezekne.

Informāciju sagatavoja:
Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas 
vadītājas vietniece
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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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