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Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija un Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības

ES Rēzeknes novadā

LŪZNAVAS MUIŽAS KOMPLEKSS
KĻŪST SAKOPTĀKS UN
DAUDZVEIDĪGĀKS

Lūznavas muižas komplekss kļūst arvien sakoptāks un
pievilcīgāks – šogad, pateicoties trīs projektu
īstenošanai, muižas parkā uzstādīta lapene, sarūpēts
skaists galds un krēsli, kā arī noslēgumam tuvojas
šķūņa atjaunošana.
Īstenojot Rēzeknes novada pašvaldības Vides
aizsardzības fonda projektu “Lūznavas muižas parka
dabas vērtību saglabāšana un aizsardzība”, Lūznavas
parkā šajā rudenī uzstādīta lapene. Parka
jaunieguvums būs lieliska vieta gan dabas vērošanai,
gan rāmas atpūtas mirklim, parka dabas vērtību
izzināšanas laikā. Līdz šim, īstenojot projektā paredzētos
parka labiekārtošanas darbus, ir veikta divu dīķu niedru pļaušana, viena dīķa dambja remonts,
minerālmēslu iegāde dīķa ieplakas apzaļumošanas nodrošināšanai, dīķa pārmitrās ieplakas uzbēršana
parka teritorijā, kā arī atjaunoti vasaras puķu stādi parka ainavas veidošanai, iekārtots rožu dārzs,
atjaunotas vasaras puķu kompozīcijas, kā arī uzstādīta lapene.
Otrs projekts, kurā īstenotais izdaiļos parku, ir ar Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) 2017. gada projektā „Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simtgadei” apstiprinātā finansējuma
uzstādītās mazās koka arhitektūras formas – viens galds un divi
soli, kuru izgatavošanu un uzstādīšanu veica amata meistars,
Rēzeknes novada iedzīvotājs, Artis Rubuļņīks, kuram ir ilggadēja
kokapstrādes meistara pieredze.
Vēl viens muižas kompleksa sakopšanas notikums – tiek veikta
Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas – šķūņa, atjaunošana. Šķūņa atjaunošanas darbi tika
uzsākti 2016. gada rudenī, bet tā svinīgā atklāšana notiks 2018. gada 28. aprīlī, kad te tiks atklāta
tradicionālā Latgales podnieku dienu izstāde. Atjaunotais šķūnis būs jauna vieta sabiedrisko
pakalpojumu un kultūras notikumu īstenošanai – ēku būs iespējams izmantot kā vasaras kino zāli, piknika,
radošo meistardarbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu un citu notikumu norises vietu. Lūznavas
muižas apbūves teritorijā esošais šķūnis tika izbūvēts periodā no 1905. līdz 1911. gadam, sākotnēji celts kā
malkas šķūnis, tā konstrukcija veidota no koka uz betona pamatiem.
Šķūņa atjaunošanas projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projektu atbalsta programmā. Attiecināmā sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība 2.1. Saglabāts un
popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā
infrastruktūra – projekts ”Lūznavas muižas kompleksa ēku
revitalizācija” Nr.16-01-AL15-A0192201-000007.

Plašāka informācija:
Iveta Balčūne
Lūznavas muižas pārvaldniece
iveta.balcune@rezeknesnovads.lv,
muiza@luznava.lv.
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ES Krāslavas novadā
MĀCĪBU UN TRENIŅU PROCESĀ
TIKS IZMANTOTAS INOVATĪVĀS
METODES
Ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un
mācību procesā Biedrība “Basketbola
klubs “Krāslava”” realizējis projektu,
piesaistot finansējumu no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA).
Kopējais projekta finansējums sastāda
gandrīz 10 000 eiro, kas izlietots
konstrukcijas basketbola metieniem
izgatavošanai un interaktīvā risinājuma
komplekta iegādei un uzstādīšanai
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta
zālē.

Konstrukcija ļaus netraucēti trenēt metienus vienlaicīgi trīs cilvēkiem no viena punkta. Izmesta bumba
precīzā vai neprecīzā metiena rezultātā tiks nogādāta atpakaļ pie metējiem. Tādā veidā tiks ietaupīts
treniņprocesa laiks, bet konstrukcijas parametri spēlētājos attīstīs pareizu bumbas izmešanas trajektoriju.
Konstrukcija ļauj izpildīt metienus gan no trīspunktu un sodu metienu līnijas, gan arī no soda laukuma,
pārvietojot konstrukciju.
Interaktīvais risinājumu komplekts sastāv no divām videokamerām, kas tiks novietotas sporta zāles
pretējās pusēs pa diagonāli, komutatora, ieraksta iekārtas, interaktīvā projektora, rādāmās virsmas un
nepieciešamiem aizsargelementiem.
Šis komplekts ļaus veikt pasākumu ierakstu, kas vēlāk tiks izmantots spēļu analīzei. Ar projektora palīdzību
būs iespējams pārraidīt iepriekš aizvadītās spēles vai videomateriālus no interneta resursiem.

Neformālā izglītība kā iespēja
paplašināt zināšanas un
kompetences
Krāslavas novada biedrība SPORTISTS šī gada oktobra vidū
devās uz Norvēģij, kur notika BiTriMulti organizētās „Erasmus+:
Jaunatne darbībā” apmācības ar mērķi sniegt atbalstu
jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā.
Apmācību ietvaros tika gūtas zināšanas par projektu
rakstīšanu, sākot ar ideju un beidzot ar noslēguma atskaitēm.
Apmācībās piedalījās 30 dalībnieku no 25 valstīm.
Sākotnēji apmācībās tika gūts ieskats tajā, kā darbojas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programma, tad
grupās tika izstrādāts projekts, kurš vēlāk tika vērtēts, apmācību dalībniekiem saņemot praktiskus
padomus, kā to uzlabot. Grupu darba ietvaros tika lasīti un vērtēti citu dalībnieku veidotie projekti,
tādējādi gūstot priekšstatu par projektu vērtēšanas kritērijiem.
Apmācību rezultātā tika gūtas jaunas zināšanas, radās plašs kontaktu loks, jaunas prasmes un
kompetences projektu rakstīšanā.
Apmācību dalībniece Diāna Vanaga, kas apmācībās pārstāvēja biedrību SPORTISTS, mudinu ikvienu
jaunieti vai jaunatnes darbinieku pieteikties daudzveidīgiem apmācību kursiem, kas neformālā vidē
sniedz būtiskas zināšanas, ar kuru palīdzību var uzlabot Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti!
Diāna Vanaga,
Biedrība SPORTISTS
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ES Preiļu novad

SALAS PAMATSKOLA PIEDALĀS

KARJERAS IZVĒLES PROJEKTĀ

P

reiļu novada Salas pamatskola piedalās ESF
projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, kura viens no
mērķiem ir plašāk informēt skolēnus par tālākās
izglītības ceļiem, iespējām, motivēt jauno paaudzi
izvēlēties nākotnes profesiju atbilstoši savām spējām un
interesēm.
Projekta ietvaros visiem 1.-9. klašu skolēniem bija iespēja
apmeklēt Tehnobusu Preiļos. Tehnobuss – tā ir pirmā
mobilā demonstrāciju laboratorija Latvijā, lai veicinātu
jauniešu interesi par mašīnbūves un metālapstrādes
specialitātēm. Pieredzējušu instruktoru vadībā
Tehnobusā bija iespēja iepazīties ar metināšanas
izmēģinājumu stendu, ar 3D printeri, ar zobratu
mehānikas un dinamo stendu. Bērniem interesanti bija
vērot, kā strādā metāla apstrādes darba galdi, kā top detaļas. Paši audzēkņi varēja pielikt savu roku
elektrības ražošanā, izmēģināt savus spēkus arī citās tehniskās aktivitātēs.
Ar tehniskām lietām saistīta bija ekskursija uz Silajāņiem, kur 5.-7. klašu skolēni iepazinās ar seno mašīnu
kolekciju. Brāļi Viktors un Oļegs Boļšakovi, balstoties uz savu entuziasmu, ir izveidojuši interesantu, plašu
izstādi, kurā var redzēt gan padomju laika automašīnas, gan sadzīves priekšmetus un armijas piederumus.
Par katru eksponātu kolekcijas veidotājiem ir savs stāsts, kas spēj aizraut un pārsteigt. Vecajos autobusos
vietu atradušas galda spēles. Lielu piekrišanu izpelnījās galda hokejs.
Tā kā Salas pamatskola ir skola lauku vidē, skolēniem vairāk pazīstamas un
ikdienā sastopamas ir profesijas, kuru pārstāvji strādā savās zemnieku vai
piemājas saimniecībās. Vai es redzu sevi laukos nākotnē? Uz šo jautājumu
šoreiz mēģināja atbildēt sākumskolas skolēni. Viņi apmeklēja zemnieku
saimniecību, kas nodarbojas ar lopkopību – audzē aitas. Par aitām, par
aitkopību interesanti pastāstīja un aitu ganāmpulku parādīja saimniece Daina
Rubīne. Bērni ar lielu aizrautību klausījās par aitu nozīmi cilvēka dzīvē, par viņu
paradumiem, par labumu, ko cilvēki gūst no aitkopības.
Projekts turpinās, un tā ietvaros arī nākotnē skolēniem būs iespēja iepazīt interesantus amatus, tiekoties ar
dažādu profesiju pārstāvjiem.
Valentīna Madalāne, direktores vietniece izglītības jomā

ATBALSTĪTS PREIĻU MUZEJA
PROJEKTS EIROPAS SAVIENĪBAS
PĀRROBEŽU PROGRAMMĀ

P

reiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir ieguvis atbalstu muzeja projektam Eiropas savienības
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projektu konkursā. Projekta "Promotion of historical and
culture cross border heritage through museums innovations" partneri ir Panevēžas muzejs Lietuvā un
Baltkrievijas Reliģiju muzejs Grodņā.
Ar Preiļu novada domes atbalstu divu gadu laikā muzejs apgūs 100 000 eiro lielu finansējumu, ar kuru
palīdzību plānots modernizēt muzeja ekspozīciju, izveidot vecticībnieku mantojumu popularizējošo
tūrisma mobilo aplikāciju, attīstīt kultūras mantojuma laboratoriju un dzīvās vēstures klasi Preiļu 1.
pamatskolas muzejā. Tāpat projekta gaitā kopā ar partneriem plānots izveidot kopēju datorspēli un
noorganizēt muzeju jomas konferenci Preiļos.
4

ES Latgalē

NESTĀSTI PASAKAS! – Ludzā,
Rēzeknē un Goliševā
Valsts svētku izskaņā, pirmdien, 2017. gada 20.
novembrī trīs Latgales vietās – Ludzā, Rēzeknē
un Goliševā interesenti tiek aicināti uz
Mazākumtautību kultūru dienas pasākumiem,
kuriem dots nosaukums “Nestāsti pasakas!”.
Pasākumu programmas pamatā ir latgaļu,
krievu un ebreju pasaku dramatizējums, tādēļ
arī kultūru dienai dots nosaukums “Nestāsti
pasakas!”. Trīs dažādu tautu pasakas sadzīvos
uz vienas skatuves, iepazīstinot skatītājus ar
kultūru daudzveidību, un kalpos kā starpkultūru
dialoga lielisks piemērs.

Izrādi iestudē un skatītājiem rādīs Kārsavas bērnu un jauniešu teātra studija “Aplis”. Teātra studijas vadītāja
– Ināra Rasima. Par izrādes muzikālo noformējumu rūpēsies klezmeru mūzikas grupa „Arayn”.
Plkst. 12.00 “Nestāsti pasakas!” sāksies Goliševas tautas namā, plkst. 15.00 – Ludzas tautas namā un plkst.
18.00 – Rēzeknē, Nacionālo biedrību Kultūras namā.

LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI! IEEJA PASĀKUMOS BRĪVA!
Mazākumtautību kultūru dienas pasākumi ir projekta “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība”
aktivitāte, ko īsteno Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” kopā ar citām nevalstiskajām
organizācijām – Ludzas biedrību “Kira”, Rēzeknes ebreju biedrību ”Arayn” un biedrību “Sadarbības
platforma”.
Kārsavas novada krievu kultūras biedrības “Utroja” īstenotais projekts “Ziemeļaustrumlatgales nacionālā
daudzveidība” notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotās
“Latgales NVO projektu programmas 2017” ietvaros.

Plašāka informācija: Ināra Rasima
Tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv
Projektu atbalsta:
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ES finansējums

MEŽSAIMNIECĪBAS ATBALSTA
PASĀKUMS

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais
publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.
Atbalstam šobrīd var pieteikties vienā apakšpasākumā:
“Meža ieaudzēšana” – finansējuma piesaistes iespējas meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī
ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.
Piektā kārta norisinās no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums
ir 1,5 miljoni eiro.
Plašāka informācija www.lad.gov.lv.

VALSTS SIMTGADES MĒRĶPROGRAMMA

„LATVIJAI-100”
Organizācijas, biedrības un nodibinājumi aicināti iesniegt projektus Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
mērķprogrammas „Latvijai – 100” konkursam. Projektu iesniegšana norisināsies līdz 24. novembra

plkst.12.00.
Mērķprogramma veidota, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu
kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu, prioritāri atbalstot norises, kas vērstas uz
sadarbību, bērnu, jauniešu iesaisti un izmanto mūsdienīgus mākslinieciskās izteiksmes un komunikācijas
līdzekļus, t. sk., tehnoloģiju iespējas, kā arī vērstas uz pieejamības nodrošināšanu dažādām sabiedrības
grupām, t.sk., cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, senioriem, attālos reģionos
dzīvojošiem, Latvijas mazākumtautībām u.c.
Konkursa nolikums http://lv100.lv/ .

PROJEKTI MODERNIZĀCIJAI
Līdz 7. decembrim atvērtas projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” trīs
apakšpasākumiem:
“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Pasākuma ietvaros atbalstīs dažādas investīcijas
tehnikas un iekārtu iegādei, būvju celtniecībai u. c.
“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Atbalsta pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes uzņēmumi,
kā arī ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
pārstrādi mājas apstākļos. Projekta ietvaros var piesaistīt kā investīcijas, tā būvēt dažādas ēkas.
Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50%.
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Mērķis –
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošana, t. sk. meliorācijas sistēmu,
laukumu un pievedceļu atjaunošana/izveide. Piedalīties var fiziskas personas, lauku
saimniecības un pašvaldības.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku atbalsta dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv.
6
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JŪS jautājat -

KON
TAKTI

MĒS atbildam

KONTAKTI
DAIGA KORSAKA

INTA RIMŠĀNE
Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

Europe Direct informācijas centra
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

MADARA BĒRTIŅA
Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.bertina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

VELTA POPA
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

ILONA CABULE
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

ILONA SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

IRĒNA ANDŽĀNE
VALENTĪNA MAGIDAS
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

