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Rēzeknes novada skolēni mācās iegūt savu sapņu darbu

Pēc semināriem dalībnieki atzina, ka ieguvuši daudz jaunu zināšanu. Viktorija Kvjatkovska 
(Kaunatas vidusskola) un Imalda Kazuševa  (Dricānu vidusskola) teica, ka skolēniem visvairāk 
patika piedalīšanās “īstās” darba intervijās, kur bija jāatbild uz āķīgiem jautājumiem, kā arī 
jāmācās saglabāt miers un pārliecība par savām spējām ļoti neparastās situācijās. “Nav 
jārunā ar cilvēkiem, kuri grib mani pārliecināt, ka es to nevarēšu. Mūsdienās var iegūt jebkuru 
darbu, ja tikai ir skaidrs mērķis un vēlēšanās to sasniegt”, uzsvēra Viktorija Kvjatkovska.  Liāna 
Zeltiņa (Kaunatas vidusskola) un Viktorija Semule (Dricānu vidusskola) uzskata, ka savus mērķus 
var noteikt, rakstot vēstuli sev un iedomājoties sevi pēc 10 gadiem. 

Lektore Tatjana Boguševiča, kas ir arī veidojusi jauniešu karjeras attīstības videokursu "Start 
Strong", pastāstīja, ka visās četrās Rēzeknes novada vidusskolās jauniešiem ir interese ne tikai 
iegūt labu darbu, bet arī dibināt savus uzņēmumus. Pirms tam gan ir jāuzdod sev svarīgs 
jautājums: “Vai es gribētu ņemt sevi darbā?” ”Ja atbilde ir “jā”, tad var sākt domāt par savas 
uzņēmējdarbības uzsākšanu. Savukārt jaunais uzņēmējs Artūrs Geisari bija patīkami pārsteigts 
par Maltas vidusskolas skolēnu entuziasmu  un zinātkāri, prasot gan par viņa paša pieredzi, gan 
apspriežot jauniešu biznesa idejas.  

SINTIJA BATARE,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente

Jāpiebilst, ka jebkurš interesents bez maksas var iepazīties ar videokursu “Start Strong", kas ir 
sagatavots ar ASV Vēstniecības un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas skolas atbalstu, šādās Interneta adresēs http://biznesapamati.lv/karjera un 
http://www.riseba.lv/lv/darba-piedavajumi.html

ES Rēzeknes novadā
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22. un 23. martā Dricānu, Kaunatas, Maltas un Nautrēnu vidus-
skolēni mācījās par  karjeras attīstības un uzņēmējdarbības 
uzsākšanas iespējām semināros, ko rīkoja Europe Direct 
informācijas centrs Austrumlatgalē. Vairāk nekā 80 dalībnieki 
aktīvi iesaistījās semināru norisē: sastādīja savus CV un motivācijas 
vēstules, piedalījās darba intervijas simulācijā, kā arī mācījās 
noteikt mērķus, kuri ļautu iegūt savu sapņu darbu. 

Par savu pieredzi un kļūdām, dibinot uzņēmumu un pieņemot 
darbā cilvēkus, stāstīja pieredzējuši lektori-Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un sociālo 
zinātņu doktore Tatjana Boguševiča un finansists un uzņēmējs Artūrs Geisari. 

Uzziņai: “Europe Direct informācijas centrs 
Austrumlatgalē” atrodas Rēzeknes novada domes 
ēkā. Tas ļauj iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo 
informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas 
dzīvesvietas tuvumā.
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Multikulturāla sabiedrība ir Eiropas Savienības realitāte. Tas nozīmē, ka mācību process 
nedrīkst aprobežoties ar bilingvālas pieejas izmantošanu stundās.  Valodu zināšanas, it īpaši 
interese tās apgūt, paver jaunam cilvēkam daudz lielākas iespējas ne tikai Latvijas, bet arī 
kaimiņvalstu, piemēram, Lietuvas, Igaunijas vai Skandināvijas valstu darba tirgū. Lai 
skolēniem būtu interesanti, lai viņi būtu atvērti visam jaunajam, izglītības procesā tiek izmantotas 
dažādas pieejas, pēdējos gados īpašu nozīmi piešķirot plurālistiskai pieejai valodām un kultūrām.  Maltas 
vidusskolas direktora vietniece mācību jomā un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele stāsta, ka šobrīd 
mācīties valodas ir norma un ka skolā tiek meklēti aizvien jauni risinājumi, kā šo procesu skolēniem padarīt 
vieglāku. 

“Šodien jūsu klase ir saņēmusi mistisku vēstuli, tāpēc jums visiem būs jākļūst par valodu detektīviem un jāatrod 
sūtītājs, taču vispirms jāsaprot, kas vēstulē ir rakstīts,” tā stundas sākumā 8.klases skolēnus informē Rēzeknes 
novada Maltas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Babre un izdala darba lapas ar šādu tekstu 
“Jeg hedder Thomas. Jeg er elleve år gammel. Jeg bor i København. I min fritid spiller jeg fodbold, og jeg 
spiller også klaver”. Savukārt angļu valodas skolotāja Inna Mironova kopā ar 6.klasi pēta, kā iespējams 
iejusties norvēģu pasaku pasaulē, izmantojot visas piecas maņas. Skolēni mācās iepazīt citu kultūru pasaku 
tēlus, kā arī popularizē savus mīļākos pasaku tēlus no bērnības. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par plurālistisko pieeju valodām un kultūrām, Maltas vidusskolas skolotājas 
gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās skolās, kā arī piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos un 
semināros Reikjavikā, Viļņā un Rīgā. Semināru dalībnieku vidū īpašu interesi izraisīja sagatavotās darba lapas 
visām klašu grupām, kā arī skolēnu izveidotās valodu biogrāfijas jeb viņu pašu ģimenē lietotās valodas.
 Projekta laikā tika pētīts Latvijas pedagogu viedoklis par vienlaicīgu vairāku valodu vai kultūru izmantošanu 
mācību procesā. Kā atklāj pētījums, pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr 
reti kurš no viņiem šobrīd būtu gatavs to izmantot savā darbā. 

Sīkāka informācija par projekta rezultātiem pagaidām ir atrodama 
sociālajā tīklā “Facebook”, ievadot projekta nosaukumu DELANOBA. 
Pēc noslēguma konferences, kas notiks aprīlī, Dānijas galvaspilsētā 
Kopenhāgenā, projekta dalībnieki vienosies, kādā veidā sagatavotos 
mācību materiālus padarīt pieejamus visu ES valstu pedagogiem un 
arī vecākiem, kuri grib, lai viņu bērni augtu atvērti multikulturālā 
sabiedrībā un būtu pilnvērtīgi tās locekļi.

Projekta DELANOBA („Developing the Language 
Awareness approach in theNordic and Baltic countries”) 
koordinatore Inta Rimšāne

Valodu detektīvi Maltas vidusskolā

Aprīlī noslēdzas ES programmas „Nordplus 
Horizontal” finansētais projekts 

, ko 
2013. -2016. gadā realizēja Rēzeknes novada 
pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju. Projekta laikā 21 projekta dalībnieks – 
skolu pedagogi un universitāšu lektori no septiņām 
valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Islandes, Somijas un Zviedrijas)- piedalījās pieredzes 
apmaiņas braucienos, kā arī gatavoja un aprobēja 
mācību materiālus, izmantojot plurālistisko pieeju 
valodām un kultūrām, t.i. vienlaicīgu vairāku valodu 
vai kultūru izmantošanu mācību procesā.

„Jaunas pieejas 
valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs” („Developing the Language Awareness 
approach in the Nordic and Baltic countries”)

ES Rēzeknes novadā



„eTwinning” starptautiskais seminārs matemātikas skolotājiem

ES Krāslavas novadā

Satika kolēģus no dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi veidotu starptautiskus 
sadarbības projektus
Uzzināja eTwinning piedāvātās iespējas mācību darbam
Apguva inovatīvas mācību metodes:
Iemācījās praktiski pielietot uz sadarbību vērstas mācību metodes
Iemācījās izmantot spēles matemātikas apguvei
Iemācījās izmantot dažādas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
matemātikas apguvei
Izstrādāja projekta ideju un projekta plānu matemātikas apguvei, jēgpilni 
izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Apguva eTwinning Live platformas rīkus
Uzsāka eTwinning sadarbības projektus.

Skolotājiem nemitīgi ir jāpilnveido savas zināšanas, jāapgūst jaunas prasmes.

SEMINĀRĀ SKOLOTĀJI:

 Tāpēc jutos 
gandarīta, ka konkursa kārtībā tiku apstiprināta un saņēmu uzaicinājumu piedalīties Eiropas 
Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes 
“eTwinning” organizētajā starptautiskajā seminārā matemātikas skolotājiem no 2016.gada 
31.marta līdz 3.aprīlim Rīgā, viesnīcā “Hotel Albert”.

Semināra grupā bija 35 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas un 
Polijas.

Seminārs bija paredzēts matemātikas skolotājiem, lai pilnveidotu skolotāju prasmes aktīva 
mācību procesa organizēšanā skolā, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, eTwinning 
projektus un modernās tehnoloģijas.

Semināra darba grafiks bija ļoti spraigs, katru dienu nodarbības sākās 9.00 un beidzās tikai 21.00. 
Semināra programma bija ļoti pārdomāta un interesanta, nodarbības vadīja ļoti zinoši lektori –  
eTwinning vēstniece Aļesja Spihala un eTwinning vēstniece, Jelgavas 4.vidusskolas skolotāja 
Ivita Steķe.  Savu atbalstu pēc nepieciešamības sniedza arī pieaicinātie konsultanti un, 
protams, projekta galvenie organizētāji – Inguna Lipska un Santa Prancāne.

 

 

   

 

Pēc kopā pavadītām divām aktīvām darba dienām atradām katrs savus projekta sadarbības 
partnerus un sākām darbu ar savu konkrēto projektu, izvirzot mērķi, plānojot paredzamās 
aktivitātes un gala rezultātu. Es kopā ar kolēģi no Latvijas un Lietuvas ieguvumu apstiprinājuma 
sertifikātu darbam ar starptautisko projektu “KRUG DRUZEJ”.

 

 LIGITA PELNIKA,

Krāslavas pamatskolas matemātikas skolotāja 
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Šī gada 30. martā kārtējā domes sēdē deputāti skatīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas 
muzeja direktores Teklas Bekešas 9. marta iesniegumu un, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”, 
nolēma piešķirt līdzfinansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam “Tekstīliju 
ornāta un veļuma restaurācija” 15% jeb EUR 600,00 apmērā no projekta kopējām izmaksām, 
kas ir EUR 4000,00.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā kopš 2006. gada glabājas unikālas 17. gs. 
beigu un 18. gs. sākuma Preiļu Romas katoļu baznīcas liturģiskās tekstilijas: veļums un ornāts, ko 
muzejam uzdāvināja Preiļu katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Kā ornāts, tā arī veļums 
izgatavots no Jadvigas Elizabetes Borhas kāzu kleitas. 18. gs. sākuma unikālais kāzu tērps 
darināts no linos ieausta zelta un sudraba diegiem.

Borhu dzimta ir devusi lielu ieguldījumu Latvijas, Latgales un Preiļu pilsētas veidošanā un 
kristietības attīstībā. Kā norāda Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma 
glabātāja Anda Mihailova, muzeja mērķis ir šīs unikālās tekstilijas restaurēt, lai tās saglabātu 
nākamajām paaudzēm. Tas dotu iespēju saglabāt kultūrvēstures lietisko avotu, kas 
papildinātu liecības par Borhu dzimtu un popularizētu kultūras mantojumu ne tikai novadā, bet 
arī Latgales reģionā, Latvijā un Eiropā.

Restaurētās unikālās tekstilijas no Borhu mantojuma plānots eksponēt jaunajā vēstures 
pamatekspozīcijā, gatavojoties Latvijas 100-gadei.

ILONA VILCĀNE,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

ES Preiļu novadā
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Preiļu novada dome atbalsta Vēstures un lietišķās mākslas 
muzeja plānoto tekstiliju ornāta un veļuma restaurāciju

Veļums jeb Ciborija kausa pārklājs, ko lietoja katoļu baznīcās dievkalpojuma jeb Sv. Mises 
laikā vīna biķera pārklāšanai līdz katoļu liturģiskajai reformai 1962.-1965.gadā. 

Foto: Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
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13.04.2016. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās notiks
EURES seminārs jauniešiem un citiem interesentiem

„Darba un mācību iespējas Eiropā. Zini un izmanto!”

Seminārs tiek īstenots ESF 
projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 
“EURES tīkla darbība Latvijā” 
aktivitāšu ietvaros.

Šī gada 13.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne) 

124.auditorijā (slīpā zāle 1.stāvā) notiks EURES seminārs jauniešiem un citiem interesentiem 
„Darba un mācību iespējas Eiropā. Zini un izmanto!”. Tiek aicināti piedalīties RTA studenti, 

docētāji un visi tie, kurus interesē informācija par šo tēmu.

   PROGRAMMA:

Dalība: bezmaksas

Vēlams iepriekš pieteikties, sūtot ziņu ar atslēgas vārdu „seminārs RTA” un savus kontaktus uz

e-pastu eures@nva.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 26647766 (Inga Gerasimova, konsultante 

EURES jautājumos; šī semināra organizētāja), vai personīgi NVA Rēzeknes filiālē 212.kabinetā.

EURES pakalpojumi darba meklētājiem (par darba meklēšanas iespējām – 
NVA/EURES mājas lapu , Eiropas Darba mobilitātes portālu 

, Eiropas darba dienu platformu (EOJD) 
 tās piedāvātajām iespējām, par EURES tērzēšanas rīku 

(EURES Chat); par darbiekārtošanas uzņēmumiem un kas jāatceras, sadarbojoties 
ar tiem, un par citiem saistītiem jautājumiem, pārvietojoties Eiropas valstīs) [Inga 
Gerasimova, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāles konsultante 
EURES jautājumos]

www.nva.gov.lv/eures
www.eures.europa.eu
www.europeanjobdays.eu

Euroguidance atbalsts jauniešiem 

Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas studentiem

Tava pirmā EURES darba vieta 

(par Euroguidance, kas tas ir un kādu atbalstu 
var sniegt? par mācību iespējām ārzemēs un Latvijā, par informācijas gūšanas 
avotiem saistībā ar karjeras veidošanu un attīstību) [Ilze Astrīda Jansone, Valsts 
izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta 
departamenta vecākā programmas speciāliste]

Kafijas pauze (visiem semināra dalībniekiem)

 [Gunārs Strods, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Rektora vietnieks sadarbības un attīstības 
jautājumos]

(par finanšu atbalstu darba meklētājiem 18-35 
gadu vecumā, uzsākot darba gaitas Eiropā) [Itālijas Nodarbinātības dienesta 
pārstāvis, projekta koordinators (on-line prezentācija angļu valodā)]

Semināra noslēguma jautājumi

Ierašanās, dalībnieku reģistrācija

Semināra atklāšana

12.45 – 13.00

13.00 – 13.05

13.05 – 13.50

13.50 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.00
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KONTAKTI

INTA RIMŠĀNE

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

 

MADARA ĻAKSA

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
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

 

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

 

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

 

VALENTĪNA MAGIDAS

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

 

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

INA RUSIŅA
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