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Konkursa 
 uzvarētāji devās 

uz Saeimu un Latvijas 
Televīziju

“Daudz laimes, 

Eiropa”

ES Rēzeknes novadā
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27. martā Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
un Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē 
rīkotā videokonkursa “Daudz laimes, Eiropa” 
laureāti – jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu 
pagasta biedrības LOBS un Ludzas pilsētas 
ģimnāzijas skolēni – devās ekskursijā uz Latvijas 
Republikas Saeimu un Latvijas Televīziju, kā arī 
klātienē piedalījās koncertierakstā par godu Eiropas 
Savienības 60 gadu jubilejai.

Diena sākās ar ekskursiju Saeimā, kur skolēni vairāk uzzināja par Jēkaba ielas 11. nama vēsturi, deputātu 
ikdienu un darba pienākumiem, kā arī likumu pieņemšanas procesu mūsu valstī. Saeimas Sarkanajā zālē 
jaunieši apskatīja Austras koka formā darināto lielo svečturi, kuru vainago Latvijas 19 vēsturisko apriņķu 
ģerboņi. Kā pastāstīja ekskursijas vadītāja, svečtura sarkanbaltsarkanās sveces iededz vien divas reizes 
gadā – 4. maijā un 18. novembrī. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības sešdesmitgades svinību noskaņa 
ienākusi arī Saeimā, jo ēkas foajē šobrīd skatāma izstāde par ceļu no Romas līguma un Eiropas Savienības 
dibināšanas līdz mūsdienām.

Pēc Saeimas apmeklējuma grupa devās uz 
Latvijas Televīziju, kur “Panorāmas” galvenais 
operators Ivans Milovs pastāstīja par 
televīzijas ikdienu, parādīja TV studijas, kurās 
top tādi raidījumi kā “Aizliegtais paņēmiens”, 
“Sporta studija” un “Latvijas sirds dziesma”, kā 
arī kopā ar ziņu diktori Lauru Vondu atklāja 
televīzijas Ziņu dienesta aizkulises. Pēc 
ekskursijas skolēni devās uz lielāko televīzijas 
studiju, kurā notika koncera “Daudz laimes, 
Eiropa” ieraksts. 

Koncerts bija kā ceļojums pa dažādām Eiropas Savienības valstīm, kurā skatītāji varēja iepazīt katras valsts 
izcilākos rakstniekus vai dzejniekus, kā arī muzikālos skaņdarbus, ko izdziedāja, izdejoja un izspēlēja mūziķi: 
Marija Naumova, Daumants Kalniņš, grupas “Latvian Voices”, “Raxtu Raxti”, ģitāristi Aivars Hermanis, 
Mārtiņš Zemītis, Mārcis Auziņš un citi Latvijā labi zināmi mūziķi. Kā atzina skolēni, koncertierakstā ar lielu 
sajūsmu viņi gan vērojuši mūzikas zvaigznes, gan arī izdzīvojuši pašu filmēšanas procesu – režisores Ditas 
Torsteres norādījumus, kameru klātbūtni, dziesmu pārfilmēšanu dažādu tehnisku iemeslu dēļ un daudz ko 
citu, ko pēcāk televīzijas ekrānā nav lemts ieraudzīt.

Krāšņais koncerts “Daudz laimes, Eiropa” televīzijas 
skatītāju vērtējumam tiks nodots 22. aprīlī 
pl. 21.20 Latvijas Televīzijas 1. kanālā.

Vairāk foto 

Madara Bērtiņa,
EDIC Austrumlatgalē vadītājas asistente

ŠEIT 

https://www.facebook.com/pg/EDAustrumlatgale/photos/?tab=album&album_id=717004541814354


o 6. marta līdz 12. martam Jāņa Eglīša 
Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada NKultūras centra deju kopas "Gaida" 

dejotāji kopā ar vadītāju Gaidu Ivanovu, Preiļu 
Kultūras centra vadītāju Gunti Skrimbli piedalījās 
ICCN (Inter-City Intangible Cultural Cooperation 
Network) konferences ietvaros organizētajā 
Mandeļu ziedēšanas festivālā Agridžento, 

ES Preiļu novadā
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DEJU KOPA PĀRSTĀV 

LATVIJU FESTIVĀLĀ SICĪLIJĀ
“GAIDA” 

Gaida Ivanova pastāstīja, ka brauciena mērķis bija prezentēt UNESCO mantojuma sarakstā iekļautos 
dziesmu un deju svētkus Latvijā, parādot citām tautām latviešu tautas dejas tradīcijas. Latvijas 
Pašvaldību savienība šo uzdevumu bija uzticējusi deju kopai “Gaida”.

Festivālā piedalījās 11 valstu delegācijas no Izraēlas, Palestīnas, Čehijas, Irānas, Slovākijas, 
Dienvidkorejas, Indijas, Itālijas un Jordānijas. Festivāla norises laikā tika prezentēti katras valsts nacionālie 
tērpi un valstu folkloras mantojums. Īpaši tika godināti pasākuma rīkotāju - Agridžento pilsētas - kultūras 
dārgumi: Korkondija un Valleu templis.

Festivāla programma bija ļoti piesātināta. Dalībnieki sniedza trīs koncertus Pirandello teātrī, katru dienu 
vairāki koncerti norisinājās pilsētas centrā un pie tempļiem, notika trīs svētku gājieni pa Agridžento pilsētas 
ielām.

Gaida Ivanova atzina, ka Mandeļu ziedēšanas 
festivāls deju kopas dalībniekiem paliks atmiņā 
ar itāliešu pozitīvo attieksmi pret latviešu 
dejotājiem, ar Sicīlijas dabas krāšņumu un 
lepnumu par savu zemi. Dejotāji apmeklēja 
s laveno Turku k l in t i ,  kas  i r  v iens  no 
populārākajiem apskates objektiem Sicīlijā, 
priecājāmies par mandeļu, citronu un apelsīnu 
kokiem, par viesmīl īgaj iem i tāl iešiem. 
Dalībniekus vienaldzīgus neatstāja transporta 
plūsma pilsētas ielās, vietējo iedzīvotāju interese 
par Latviju un vēlēšanās nofotogrāfēties ar 
latviešu meitenēm.
Preiļu novada dome ir saņēmusi Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēža Andra 
Jaunsleiņa vēstuli ar pateicību par veiksmīgo 
sadarbību, piedaloties ICCN organizētajā 
konferencē un festivāla norisē.

Atzinīgi novērtēts dalībnieku un speciālistu profesionālais sniegums. Īpaša pateicība izteikta Preiļu 
novada Kultūras centra vadītājam Guntim Skrimblim un deju kopas “Gaida” vadītājai Gaidai Ivanovai 
par veiksmīgo sadarbību pasākuma sagatavošanas posmā un tā norises laikā.

Savukārt deju kopa “Gaida” pateicas Latvijas Pašvaldību savienībai par uzticēšanos un iespēju 
pārstāvēt Latviju festivālā Sicīlijā.

MAIJA PAEGLE,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO GALERIJA

http://preili.lv/page/195?action=showpicture&g_id=1575


Arvien vairāk jauniešu iesaistās 

projekta 
aktivitātēs

“Proti un dari” 

opš pagājušā gada visā Latvijā, tostarp arī 
Rēzeknes novadā tiek īstenots Eiropas Sociālā Kfonda projekts “Proti un dari”, kā aktivitātēs 

aicināti līdzdarboties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst 
arodu, kā arī nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā darba meklētāji. Rēzeknes novadā 
projekta aktivitātēs iesaistījušies jau 18 jaunieši, 
tostarp Māra no Griškānu pagasta un Ruta no 

“Mamma avīzē “Rēzeknes Vēstis” atrada rakstu par šo projektu un man piedāvāja. Sākumā atmetu ar 
roku – ko tad es tur iešu, bet pēc tam pārdomāju. Tā kā es šobrīd ne mācos, ne strādāju, nolēmu 
pieteikties,” par iesaistīšanos projektā stāsta griškāniete Māra. Pēc vidusskolas pabeigšanas Māra 
studējusi personālvadību Latvijas Universitātē, pēc tam atgriezusies dzimtajā pusē: “Es vienmēr esmu bijusi 
pārliecināta, ka vispirms iespējas ir jāmeklē tepat blakus. Nevis lūkoties tālumā, bet skatīties, kas ir tepat 
apkārt.”

Katram projektā iesaistītajam jaunietim ir mentors, ar kuru satiekas vairākas reizes mēnesī, lai pārrunātu, 
vai visas izvēlētās aktivitātes apmierina, vai nav kādu problēmu un neskaidrību. Mentori projekta 
dalībniekiem ir arī kā iedvesmotāji, piemēram, Māra kopā ar savu mentori Leilu Rasimu vienojušās, ka 
Ozolaines pagasta jaunietēm Māra vadīs radošās darbnīcas, lai pamācītu dažādus šūšanas 
paņēmienus, kā arī izšūšanu.

Māru vienmēr ir interesējusi šūšana – jau bērnībā ar vecmammas šujmašīnu viņa darinājusi svārkus, un vēl 
tagad, līdz ko kādam no mājniekiem kas saplīst, tieši Māra vienmēr izpalīdz, tāpēc projektā meitene jau 
iesaistījās ar konkrētu mērķi – apgūt papildu zināšanas par šūšanu, kā arī pārliecināties, vai šūšana tiešām 
ir īstais virziens, kurā darboties. Projekta ietvaros Māra pabeigusi šūšanas kursus Rīgā. Jāatzīmē, ka kursi 
nenotika uz vietas, jo Rēzeknē neizdevās nokomplektēt grupu, bet individuālās nodarbības sanāk 
dārgāk, nekā izbraukāt uz kursiem Rīgā.
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ES Rēzeknes novadā

Savukārt dricāniete Ruta ziņu par iespēju piedalīties projektā izlasījusi 
sociālajā tīklā Facebook. Tiekoties ar projekta vadītāju Liliju Šodnaku, 
Ruta izstāstījusi par savām vēlmēm un interesēm, kas lielā mērā tika 
pieskaņotas septiņus mēnešus jaunajai Rutas meitiņai Agnesei: 
“Piedalos Māmiņu kluba un Bēbīšu skolas nodarbībās, piemēram, kopā 
ar folkloristi Sandru Stari mācījāmies šūpuļdziesmas,” stāsta Ruta. “Tā kā 
esmu jaunā māmiņa, ir ļoti vērtīgi aprunāties ar citām mazulīšu 
mammām un noskaidrot dažādus neskaidrus jautājumus.” Tāpat Ruta 
apmeklē floristikas kursus, kuros, kā pati teic, apgūst visdažādākās 
prasmes, kas uz priekšdienām noteikti noderēs.
Abas jaunietes pārliecinoši teic, ka projekts ir ļoti noderīgs un iesaka to arī 
citiem: “Piedaloties projektā, tu neko nezaudē. Pat ja gala rezultāts 
nebūs tāds, kā biji gaidījis, jebkurā gadījumā iegūsi labu pieredzi. 
Jauniešiem noteikti nevajadzētu baidīties, bet nākt un piedalīties,” teic 
Māra. Viņai pievienojas arī Ruta: “Jauniešiem, kuri līdz šim neko nedarīja, 
šis ir kā atspēriena dēlītis. Tos, kuri ir iesēdējušies laukos, šis projekts izrauj 
no rutīnas un palīdz uzsākt ko jaunu. Turklāt projektā iesaistītie cilvēki ir ļoti 
atbalstoši un motivējoši. Viņi nevis piespiež, bet iedvesmo tevi 
darboties!”

                                                       
Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Projekts tiks īstenots līdz 2018. gada rudenim, tāpēc vēl nav par vēlu 
iesaistīties! Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, 
raksti uz e-pastu lilija.sodnaka@saskarsme.lv vai zvani pa tālruni 
28317554 (Lilija Šodnaka), 26441799 (Vija Danilova) vai 26315110 (Dace 
Gabriša).

VAIRĀK INFORMĀCIJAS 
PAR PROJEKTU

Ziedu pušķis, ko Ruta darināja 
floristikas kursos

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari


    2016./2017. MĀCĪBU GADĀ PAREDZĒTI ŠĀDI KARJERAS ATBALSTA 
PASĀKUMI PAŠVALDĪBĀ:

RĒZEKNES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE 
SĀK ĪSTENOT JAUNU PROJEKTU PAR 
KARJERAS ATBALSTU

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas 
izvēlē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk 
īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto 
projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 7. marts- 
2020.gada 31. augusts.

ES Rēzeknes novadā

     Darbu uzsāk 4 pedagogi karjeras konsultanti, kuri īstenos karjeras izglītības programmas 
izmēģinājumskolās: Maltas vidusskolā- Maruta Krasnobaja; Tiskādu vidusskolā un 
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā – Renāte Stikāne; Nautrēnu un Lūcijas Rancānes 
Makašānu amatu vidusskolās- Edgars Jukna; Kaunatas vidusskolā un Rēznas pamatskolā- 
Dace Zagorska

        Tiek īstenoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi gan izmēģinājumskolu izglītojamiem, gan 
projektā neiesaistīto skolu ( Verēmu pamatskola, Dricānu vidusskola, Gaigalavas 
pamatskola, Feimaņu pamatskola, Audriņu pamatskola, Jaunstrūžānu pamatskola) 
izglītojamiem..

Elita Opincāne,
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes 
pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste

Tālr.: 64607186, mob.: 29443013
E-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

1.

2.
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BDR LUDZAS RAJONA PARTNERĪBA ORGANIZĒ 
SEMINĀRUS POTENCIĀLAJIEM PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM
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SEMINĀRI LAUKU
 ATTĪSTĪBAS PROJEKTU
   ĪSTENOTĀJIEM

Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (3.kārta), „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

NORISES VIETAS:

Ciblas novadā

28. marts

Ludzas novadā

4. aprīlis

Kārsavas novadā

6. aprīlis

Zilupes novadā

11. aprīlis

(pieteikšanās līdz 
27.martam) – Domes 
nams, c.Blonti, Blontu 

pagasts, Ciblas 
novads

(pieteikšanās līdz 
03.aprīlim) – Ludzas 

novada domes 
1.st.zāle, Raiņa iela 
16a, Ludza , Ludzas 

novads

(pieteikšanās līdz 
05.aprīlim) – Kārsavas 
novada domes zāle, 

Vienības iela 53, 
Kārsava, Kārsavas 

novads

(pieteikšanās līdz 
10.aprīlim) – Zilupes 

novada domes zāle, 
Raiņa iela 16, Zilupe, 

Zilupes novads.

Sākums plkst.10.00

Lai piedalītos semināros, pieteikšanās obligāta – zvanot pa tālruni 29413335,
29550874 vai aizpildot pieteikuma anketu.

Seminārā piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD Austrumlatgales 
reģionālās pārvaldes speciālisti.

Vairāk informācijas meklējiet ŠEIT

ES Ludzas novadā

http://www.ludzaspartneriba.lv/index.php?lang=&p=8180&b=1&lbu=77244
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1
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Eirozonas reformas

ECB drīzumā varētu sākt 
  monetārās stimulēšanas 
    pasākumu samazināšanu

iropas Centrālā banka (ECB) drīzumā 
varētu sākt samazināt tās monetārās Es t imulēšanas atbalstu e i rozonas 

ekonomikai, norādījusi bankas padomes 
locekle Sabīne Lautenšlēgere. ECB jau ilgāku 
laiku fiksējusi procentu likmes eirozonā 
rekordzemā līmenī, kā arī tā bankām piedāvā 
lētus aizdevumus un katru mēnesi iegādājas 
valdību un korporatīvos vērtspapīrus vairāku 
desmitu miljardu eiro apmērā.

«Es esmu optimistiski noskaņota, ka mēs drīzumā spēsim pievērsties jautājumam par [stimulēšanas 
pasākumu] pārtraukšanu,» pavēstīja Lautenšlēgere runā Hamburgā. Ņemot vērā patērētāju pārliecības 
pieaugumu un bezdarba samazināšanos līdz septiņos gados zemākajam līmenim, «situācija eirozonā 
sākusi uzlaboties,» uzsvēra ECB padomes locekle.

7

«Plaša atlabšana tuvojas. Tajā pat laikā 
inflācija eirozonā decembrī ievērojami 
pieaugusi,» piebilst Lautenšlēgere. Pēc ES 
statistikas pārvaldes «Eurostat» datiem, 
eirozonā patēriņa cenas decembrī, salīdzinot 
ar 2015.gada attiecīgo mēnesi, pieaugušas 
par 1,1% pretstatā 0,6% novembrī un 0,2% 
kāpumam 2015.gada pēdējā mēnesī. Šie 
pasākumi paredzēti, lai reālajai ekonomikai 
nodrošinātu vairāk līdzekļu no finanšu sistēmas, 
veicinot ekonomikas izaugsmi un inflācijas 
pieaugumu līdz ECB noteiktajam mērķim 
aptuveni 2% apmērā.
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INTA RIMŠĀNE

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

 

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

 

DAIGA KORSAKA

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

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

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

 

INTA KUŠNERE

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

 

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

VALENTĪNA MAGIDAS

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

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

INA RUSIŅA

KONTAKTI

 

 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KONTAKTI

JŪS jautājat - 

MĒS atbildam 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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