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

Projekts EUCIDA pulcē
Rēzeknes apkārtnes
māksliniekus

ES Rēzeknes novadā
Februāra beigās Rēzeknes novada pašvaldībā aizsākās
semināru cikls par digitālās mākslas iespējām, ko
projekta „European Connections in Digital Arts” – EUCIDA
(latviski – “Digitālā māksla aptver Eiropu”) ietvaros īsteno
Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar digitālās
mākslas centriem Dublinā (Īrija) un Belfortā (Francijā).
Projektam turpinoties, līdzīgās interaktīvās un aizraujošās
lekcijās līdz pat 2019. gadam būs iespēja iesaistīties
ikvienam topošajam vai esošajam māksliniekiem no
Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un visas Latgales.
Seminārā ar priekšlasījumiem piedalījās Latvijas
autoritatīvākās pētnieces digitālās mākslas jomā –
tekstilmāksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA)
Latgales filiāles lektore Gundega Strautmane un Jauno
mediju kultūras centra RIXC dibinātāja Rasa Šmite, kas jau
kopš 90. gadu vidus aktīvi darbojas laikmetīgās mediju
mākslas laukā, apvienojot mākslu ar zinātni un jaunajām
tehnoloģijām.

“Rēzeknes novada pašvaldībai ir ārkārtīgi paveicies kļūt par partneri šādam interesantam projektam un
nodibināt kontaktus ar prestižiem mākslas centriem Īrijā un Francijā, kas nebūt nav vienkārši,” uzsvēra semināra
lektores. “Īpaši tāpēc, ka Latgalē nemaz nav iestādes, kas nodarbotos ar digitālo mākslu, arī iespējas mācīties
digitālo mākslu ir ierobežotas. Rēzeknes novada pašvaldība ir gājusi laikam pa priekšu!”
Runājot par izglītības iespējām, mākslinieces atzina, ka arī jauno mediju mākslā klasiskā izglītība ir ļoti svarīga:
“Jauno mediju māksla ir kā milzīgs lietussargs, zem kura var ietilpināt dažādus digitālās mākslas žanrus. Vēlāk
nav būtiski, kādu instrumentu izmantojam – datorpeli vai āmuru, galvenais ir spēja domāt un vizuāli izteikties,”
teic Gundega Strautmane. Jāatzīmē, ka labs pamats jauno mediju mākslas izglītībai Rēzeknē būs multimediju
dizainera specialitāte, ko jau šoruden varēs apgūt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā.
Kā uzsvēra RIXC dibinātāja Rasa Šmite, digitālajā mākslā ļoti labi jāpārzina laiks, lai saprastu, kas ir aktuālās
tehnoloģijas un kā tās darbojas šī brīža sabiedrībā. Ja interneta pirmssākumos svarīgākais bija visu redzēt
tiešraidē – tagad un tūlīt, tad šobrīd aktuāli ir timelapse video, kad ik pēc noteikta intervāla tiek uzņemts kadrs,
beigās izveidojot video, kurā vairākas stundas, nedēļas vai pat mēneši reālā laika notikumu ir ietilpināti pāris
minūtēs. Tāpat šī brīža digitālās mākslas aktualitāte – 3D printeri, kas mākslai ļauj iegūt taustāmu formu.
Modernās mākslas cienītāji aicināti izmantot projekta mājaslapu www.eucida.eu, lai iegūtu informāciju ne tikai
par projekta aktualitātēm, bet arī par mākslinieku rezidenču un izstāžu iespējām Eiropā. Jāatzīmē, ka pirmās
izstādes Rēzeknes novada Lūznavas muižā tiks organizētas jau šovasar.
Projekta koordinatore Inta Rimšāne pastāstīja, ka turpmākos divus gadus visiem interesentiem būs iespēja ne
tikai apskatīt Īrijas un Francijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, bet arī klātienē
iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās darbnīcas, kā arī pašiem izmēģināt digitālās
lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā. Projekta rezultātā iegādātās iekārtas būs vērtīgs ieguldījums šīs
mākslas nozares attīstībā un mūsdienīgas, jaunos talantus piesaistošas kultūrvides veidošanā Rēzeknes novadā.

FOTOGALERIJA
Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Foto: Eduards Medvedevs
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ES Preiļu novadā
JEPVĢ GATAVOJAS KĻŪT PAR
EIROPAS PARLAMENTA
VĒSTNIEKU SKOLU
Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas
un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast
sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi
līdzdarboties sabiedrības procesos, Eiropas
Parlamenta Informācijas birojs Latvijā aicināja
skolas iesaistīties Eiropas Parlamenta radītā
sadarbības platformā “Eiropas Parlamenta
Vēstnieku skolas”.
Projektu jau veiksmīgi novērtējušas sešas
pilotprojekta valstis: Francija, Īrija, Itālija, Polijā un
Spānija. Šogad projekta īstenošana notiks arī
Latvijas skolās.
17. februārī Eiropas Savienības mājā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās ar Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja Latvijā vadītāju Jolantu Bogustovu, Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, Jauno
mediju un digitālā mārketinga speciālistu Artūru Medni un Radio personību, Komunikācijas pasniedzēju
Valdi Melderi. Projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt ne tikai par Eiropas Vēstnieku skolas projekta
mērķi, uzdevumiem un piedāvātajām iespējām, bet arī iepazīties ar Eiropas Parlamenta deputātu vīziju
par jauniešu iespējām nākotnē un šobrīd veicamajiem pasākumiem, kas sekmētu jauniešu attīstību,
līdzdalību un mijiedarbību ar Eiropas Parlamentu.
Ņemot vērā mūsu ģimnāzijas 15 gadu ilgo
pieredzi dažādu Eiropas projektu īstenošanā:
četru “Comenius” daudzpusējās skolu
partnerības projektu koordinēšana, “Erasmus+”
stratēģiskās starpskolu partnerības projekta
aktivitātēs skolā, jauno tulkotāju konkursa
“Juvenes Translatores” organizēšana, uzvara
trijos ”Euroscola” konkursos un piedalīšanās
debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā, skolotāju
un ģimnāzistu vizītes EP Briselē, ikgadējie Eiropas
dienas pasākumi ģimnāzijā, konkursi “Erudīts” par
ES un tās dalībvalstīm, Eiropas Savienības un
Pa rl a m enta m a teri ā l u i zm a ntoš a na un
integrācija dažādu mācību priekšmetu stundās
u.c., dalība jaunajā EP Vēstnieku skolas projektā ir
loģisks iesāktā darba turpinājums. Tuvākajā laikā
izveidosim JEPVĢ skolotāju un skolēnu vēstnieku
komandu, kura sāks īstenot EP programmas
izvirzītos uzdevumus, lai maijā kļūtu par oficiālu EP
Vēstnieku skolu.
Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta
vēstniekiem skolās Latvijā
Anna Verza,
JEPVĢ komandas dalībniece
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ES Krāslavas

BRAUCIENS UZ STRASBŪRU

novadā

Uzvarot EUROSCOLAS konkursā, Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolēni apmeklēja Eiropas Parlamentu
Strasbūrā un kopā ar vēl 20 citu valstu jauniešiem
piedalījās EUROSCOLAS nodarbībās.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.d klases skolēni
izveidoja spēli„Eiropols- Eiropas Savienības
aktualitātēm pa pēdām” , piedalījās un uzvarēja
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā
rīkotajā EUROSCOLA konkursā. Tas deva iespēju 24
ģimnāzijas skolēniem doties ceļojumā uz Strasbūru.
Skolēni iejutās Eiropas Parlamenta deputātu „ādā”
un grupās diskutēja par Eiropas Savienības nākotni,
par migrācijas jautājumiem, par jauniešu
nodarbinātību un citām tēmām.

Katras valsts pārstāvim vienas minūtes laikā bija jāprezentē sava skola lielajā Parlamenta plenārsēžu
zālē. Krāslavas Valsts ģimnāziju un mūsu valsti prezentēja Reinis Andžāns. Skolēni savās atsauksmēs
atzinīgi novērtēja gūto pieredzi, savas angļu valodas zināšanas un guva pārliecību par to, ka svešvalodu
mācīšanās paver daudz plašākas iespējas. Komunicējot ar citu valstu jauniešiem, skolēni ieguva arī
jaunus draugus.

Ceļojums uz Strasbūru, šķērsojot vairākas Eiropas valstis, paplašināja skolēnu redzesloku par Eiropu.
Redzēto un iegūto informāciju jaunieši varēs izmantot dažādos mācību priekšmetos, bet gūtā pieredze,
piedaloties konkursā, iedrošinās skolēnus līdzdalībai jaunos konkursos un projektos.

Viktorija Nalivaiko
11.d klases audzinātāja
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ES Ludzas nova

AR ES FONDU ATBALSTU KRĀSLAVĀ UN
LUDZĀ ATTĪSTĪS UZŅĒMĒJDARB ĪBAI
NEPIECIEŠAMO INFRASTRUKTŪRU

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēgusi
vienošanās ar Krāslavas un Ludzas novada domi par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu
projektu īstenošanu – attīstīt infrastruktūru reģionos un
veicināt privāto investoru piesaisti.
Krāslavas reģionā uzsāktā projekta mērķis ir
komercdarbībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta
gaitā paredzēts veikt Raiņa ielas posma, Lielās ielas
divu posmu, Vasarnīcu ielas un pašvaldības ceļa “Kalnieši – Stalti” posma pārbūve. Šīs ir pilsētas nozīmes
ielas, kas šobrīd nodrošina vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražošanas zonām.
Savukārt projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie fizisko personu un zemnieku
saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā. Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem
uzņēmējiem tiks radīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā
nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Krāslavas pilsētas un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem.

Paredzēts, ka projekta attīstīšana ļaus pieciem uzņēmumiem izveidot 13 jaunas darbavietas un veikt
ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībā. Projekta realizācija ir plānota līdz 2017. gada septembrim.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 723 757.25 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums
615 193.66 eiro. Daļa paredzēto darbu jau ir veikta.

Projekta mērķis Ludzas novadā ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novada pašvaldību attīstības programmām. Veicot plānotos infrastruktūras uzlabojumus, tiks atbalstīti
vairāk nekā 20 komersanti, kas darbojas projekta teritorijās.
Projekta īstenošanai plānots piesaistīt ERAF finansējumu 2 616 528.19 eiro apmērā un tā realizēšanu
plānots sākt 2017. gada pavasarī, kas ilgs 23 mēnešus.
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ES Tiesa: Dalībvalstīm
nav pienākuma izsniegt
vīzas bēgļiem

Eiropas Savienības (ES) Tiesa, izskatot lietu par kādas sīriešu ģimenes centieniem nokļūt Beļģijā, otrdien
nosprieda, ka dalībvalstis var atteikt īstermiņa humānās vīzas cilvēkiem, kas cenšas ieceļot, lai pieprasītu
patvērumu.
Luksemburgā bāzētā tiesa lēma par sliktu
kādai Sīrijas Alepo pilsētas ģimenei, kas oktobrī
bija vērsusies Beļģijas vēstniecībā Libānā ar
lūgumu piešķirt tai vīzas humānu apsvērumu
dēļ.
«Jā! Mēs uzvarējām!» tviterī ierakstījis Beļģijas
imigrācijas ministrs Teo Frankens, kurš iepriekš
tika brīdinājis, ka nelabvēlīgs lēmums pavērs
vārtus nekontrolētai imigrācijai.
Tiesa otrdien lēma pretēji tās vecākā jurista
agrākām rekomendācijām, ka sīriešu ģimene
būs pakļauta necilvēcīgas izturēšanās riskam,
ja tā paliks Sīrijā.
«Atbilstoši ES tiesībām dalībvalstīm nav pienākuma piešķirt vīzas humānu apsvērumu dēļ personām, kas
vēlas ierasties to teritorijā ar nodomu lūgt patvērumu, tomēr tās var brīvi to darīt, pamatojoties uz saviem
nacionālajiem likumiem,» atzina tiesa.

ES vīzu kodekss tika pieņemts, balstoties Eiropas līgumā, kas pieļauj iecerēto uzturēšanās laiku ne ilgāku
par trim mēnešiem.
«Tomēr sīriešu ģimene iesniedza pieteikumu vīzas saņemšanai uz humāna pamata ar nodomu Beļģijā
pieprasīt patvērumu un attiecīgi uzturēšanās atļauju, kas pārsniedz 90 dienas,» norādīja tiesa.
Ļaujot trešo valstu pilsoņiem iegūt ieceļošanas vīzas, lai saņemtu starptautisko aizsardzību ES valstī pēc
pašu izvēles, tiktu «grauta» bloka patvēruma sistēmas «vispārējā struktūra».
Vēl sestdien Beļģijas televīzijā Frankens brīdināja, ka nelabvēlīgs spriedums būtu «bīstams precedents»,
kas liegs Beļģijai sargāt savas robežas.
«Tas izraisītu desmitu tūkstošu cilvēku straumes uz mūsu konsulātiem Beirūtā un Ankarā,» viņš piebilda.
Ministrs otrdien ar atvieglojumu tviterī ierakstīja: «ES Tiesa apliecinājusi ļoti skaidri: ES valstīm atbilstoši ES
tiesībām nav pienākuma izsniegt humānās vīzas.»
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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

