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Rēzeknes novada mākslinieku 

  

izstāde priecē 

Reģionu komitejas apmeklētājus Briselē

Izstādes atklāšana notika 16. aprīlī, uzreiz pēc Reģionu komitejas plenārsesijas, tāpēc Latgales māla 
vienreizējo krāšņumu un pievilcību varēja novērtēt plašs interesentu loks: 

Izstādi atklāja Reģionu komitejas prezidents Markku Markkula, norādot, ka 

: „Pateicoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, Latvijas vārdu dzirdam bieži – lielākoties 
tas bija saistīts ar dažādiem politiskiem jautājumiem, taču tagad visai Eiropai ir iemesls runāt arī par 
Latvijas mākslinieku radītajām kultūras bagātībām.” Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāve Eiropas 
Savienībā Ilze Juhansone uzsvēra, ka tieši kutūra ir joma, kurā varam būt visvairāk lepni par mūsu tautiešu 
sasniegumiem un panākumiem. „Turklāt izstāde ir ne vien mākslinieciski augstvērtīga, bet arī dod iespēju 
citu valstu iedzīvotājiem labāk izprast podnieku dzīvi un darbu Rēzeknes novadā, Latgalē un Latvijā.”

Izstādes tapšanu atbalstīja Ārlietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Republikas Pastāvīgā 
pārstāvniecība Eiropas Savienībā, Eiropas Reģionu komiteja un Rēzeknes novada pašvaldība. 
Interesentiem, kuri vēlas apmeklēt izstādi, lūgums iepriekš sazināties ar izstādes rīkotāju Intu Rimšāni, 
rakstot uz e-pastu: Inta.Rimsane@lps.lv

MADARA ĻAKSA,
Rēzeknes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Eduards Medvedevs

gandrīz 350 Reģionu komitejas dalībnieki no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamenta deputāti, vairāku valstu pastāvīgie pārstāvji Eiropas Savienībā, kā arī aptuveni 20 
žurnālisti no dažādiem Latvijas reģioniem, kuri tika uzaicināti atspoguļot Reģionu komitejas 
plenārsesiju un Latvijas delegācijas darbību tās ietvaros.

Izstādi atzinīgi novērtēja arī apmeklētāji. Evija Samsonova, kura Eiropas Parlamentā strādā par lingvisti 
un juristi, atzina, ka redzētais viņu ir uzrunājis: „Izstāde bija ļoti bagātīga – skaistas un Latgales noskaņu 
pilnas fotogrāfijas, īsti un pamatīgi Latgales keramikas izstrādājumi un filmas ar krāšņiem Latvijas dabas 
skatiem un cilvēkiem. Man ļoti patika un biju priecīga, ka to īpašo Latgales sajūtu var atvest arī uz Briseli.”

Latvijas tradicionālā 
kultūra ir kā dārgakmens, kura krāšņumu un daudzveidību tagad varēs novērtēt vēl vairāk 
cilvēku

Līdz 30. aprīlim Briselē, Reģionu komitejas 
ēkā var apskatīt izstādi „Māla, uguns un 
dabas radītie brīnumi”, kurā vienkopus 
savijušies trīs mākslas veidi – Ušpeļu dzimtas 
keramika, Vēsmas Ušpeles gleznas un 
fotokluba „ARTērija” fotogrāfijas. Izstādi rīko 
Latvijas delegācija un Reģionu komiteja ar 
mērķi plašāk iepazīstināt ar šī brīža Eiropas 
Savienības prezidentvalsts – Latvijas – kultūru 
un tradīcijām.



3

PREIĻU JAUNIEŠI MĀCĀS VIDES NODARBĪBĀ 

ES Preiļos
"SAKOP SAVU APAKŠVEĻU"

Ceturtdien, 9. aprīlī, notika Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” rīkotā aktīvā vides nodarbība 
“Sakop savu apakšveļu”, kuras laikā jaunieši, iesaistoties atraktīvās spēlēs un vērojot dabu, 
tika aicināti pievērst uzmanību ekoloģijas un vides jautājumiem – lietu otrreizējai 
izmantošanai, atkritumu šķirošanai, resursu taupīšanai un dabas aizsardzībai.

Aktīvo vides nodarbību vadīja Ilūkstes novada biedrības “Solis dabā” aktīvistes Anna Brokāne, 
Zanda Lisovska un Kristiāna Siliņa, kuras studē vides zinātni. Biedrības “Solis dabā” mērķi ir 
vides izglītība un aktīvās atpūtas popularizēšana. Nodarbība “Sakop savu apakšveļu” tika veidota, 
iedvesmojoties no Lielās Talkas, kas šogad notiek ar Raiņa atziņu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Ikvienam 
cilvēkam ir vairākas komunikācijas zonas – tuvākā no tām ir intīmā zona (saziņa ar ģimeni), tad seko 
personiskā zona, sociālā zona un publiskā zona. Ja dodamies atpūsties, piemēram, pie ezera un tur 
krastmalā piemētātas pudeles un maisiņi, sanāk, ka savā komunikācijas zonā esam “uzņēmuši” 
atkritumus, lai gan tos tur neatstājām. Taču, ja līdzi būtu liels maiss, kurā to visu savākt, tad mūsu tuvākā 
zona taptu tīra, tajā būtu drošāk atpūsties, un tas arī nozīmē “sakopt savu apakšveļu”. Ja ikviens vienmēr 
sakoptu savu apkārtni, cik tīra kļūtu Latvija!

Aktīvo vides nodarbību jauniešiem organizēja Preiļu novada Jauniešu centrs “Četri”, tā tika rīkota Lielās 
Talkas konkursa pašvaldībām “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ietvaros.

Fotogalerija: http://www.preili.lv/page/195?action=showpicture&g_id=1223

INESE ŠŅEPSTE,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodarbības laikā jaunieši mācījās noteikt ķērpju sugas, iesaistījās diskusijā par 
dabas resursu taupīšanu un uzzināja interesantus faktus. Piemēram, ūdens taupīšana 
ir viens pasākumiem, ko nav grūti praktizēt ikdienā, kaut vai neatstājot vaļā krānu 
zobu mazgāšanas laikā. Latvijā viens cilvēks diennaktī patērē 74 litrus dzeramā 
ūdens, govij, lai saražotu 4 litrus piena, nepieciešami 14 litri ūdens. Jauniešiem bija 
iespēja vairāk uzzināt par 2015. gada dabas simboliem, kam šogad nācis klāt jauns 
simbols – gada dzīvotne, par ko atzīti bioloģiski vērtīgie zālāji. Jauniešu uzmanība 
tika vērsta arī uz to, ka visas lietas nav uzreiz jāmet ārā un jāpērk jaunas, ar izdomu 
daudz kam var atrast jaunu pielietojumu – no reklāmu lapām un līmlentes tapa laba 
bumba jautrām stafetēm. Nodarbības laikā vēlreiz apliecinājās, ka videi draudzīgs 
un pret vidi saudzīgs dzīvesveids nav nekas sarežģīts, un, dzīvojot “zaļi”, var arī zaļi 
dzīvot – labi, viegli un pārticīgi.

http://preili.lv/page/195?action=showpicture&g_id=1223


PATEICOTIES PROJEKTAM,

            IEGĀDĀTS SPORTA INVENTĀRS

            

Krāslavā tika realizēts projekts Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Projekta “Distanču slēpošanas inventāra un slēpošanas trases blietētāja - līdzinātaja un 
klasiskā soļa veidotāja iegāde” īstenošanas rezultātā Krāslavas novada iedzīvotājiem ir 
iespēja izmanto distanču slēpošanas inventāru, kā arī izbaudīt slēpošanas priekus uzlabotas 
kvalitātes trasē.  

Biedrība “Sporta klubs “Apriors”” īstenoja projektu Nr. 13-03-LL22-L413101-000002 “Distanču slēpošanas 
inventāra un slēpošanas trases blietētāja - līdzinātāja un klasiskā soļa veidotāja iegāde”, kura ietvaros 

 

 
 

Projekta Nr. 13-03-LL22-L413101-000002 “Distanču slēpošanas inventāra un slēpošanas trases blietētāja - 
līdzinātāja un klasiskā soļa veidotāja iegāde” kopējais budžets sastāda 6 324,32 EUR, no kuriem 5 691,89 
EUR ir LEADER - Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā - finansējums un 632,43 EUR ir Krāslavas novada domes finansējums.

ILONA VANAGA,
Biedrības “Sporta klubs “Apriors”
valdes locekle

tika iegādāti 15 distanču slēpošanas komplekti bērniem un 10 distanču slēpošanas komplekti 
pieaugušajiem, kā arī tika iegādāts distanču slēpošanas trases uzlabošanas aprīkojums - 
slēpošanas trases blietētājs - līdzinātājs  un klasiskā soļa veidotājs.
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ES Krāslavā



BĒRZGALĒ TIKS IEGĀDĀTI SPĒĻU GALDI

 
 
            

2015. gada janvārī tika atbalstīts biedrības Sieviešu interešu klubs „Astra” projekts ELFLA pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

3912.18 EUR, kas ir arī 100 % publiskais finansējums.

Projekta „Nāc un spēlē” ietvaros biedrība sadarbībā ar Bērzgales pagasta pārvaldi kultūras namā 

bijušajās kafejnīcas telpās izvietos spēļu galdus: biljardu, galda tenisu, galda futbolu, galda hokeju, 

gaisa hokeju, novusu, kā arī mašīndejas, dārtu un Twister.

Projekta kopējais budžets ir 

DAILA EKIMĀNE,

Projekta vadītāja 
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Projekta mērķis ir aktivizēt bērnus un jauniešus 

lietderīgai brīvā laika izmantošanai, veicinot dažādu 

telpu spēļu pieejamību un apguvi.

Ierīkojot spēļu galdu zāli Bērzgalē, tiks paplašinātas 

iespējas saturīga brīvā laika pavadīšanai pagastā. 

Izmantot iegādāto inventāru varēs ne tikai bērni un 

jaunieši, bet arī ikviens interesents.

ES Rēzeknē
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LUDZĀ DEBATĒ PAR NOVADA 

ES Ludzā

Seminārā „Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kurš 15.aprīlī notika Ludzā, novada 

pieaugušo izglītības kvalitāti vērtēja Ludzas novada pašvaldības un izglītības un kultūras 

iestāžu darbinieki, kuri iesaistīti vai ieinteresēti pieaugušo izglītības procesa veidošanā Ludzā.

Spriežot par iespējām padarīt Ludzas novada pieaugušo izglītības programmas mērķtiecīgākas, 

klātesošie bija vienoti, uzskatot, ka pieaugušo izglītība un profesionālā pilnveide ir jāsaista arī ar darba 

praksi, dodot iespēju apgūt nozares novitātes ne tikai teorētiski, bet arī praktizējot kādā no 

veiksmīgākajiem Latvijas vai ārvalstu uzņēmumiem.

Semināra dalībnieki izteica vajadzību pēc izglītības programmām cilvēkiem, kas, neatrodot algotu 

darbu, izlemj paši uzsākt komercdarbību. Vairākkārt izskanēja, ka šādās mācībās būtu jāgūst arī 

iedvesma un iedrošinājums, jo, uzsākot uzņēmējdarbību, tam ir tikpat liela nozīme kā zināšanām par 

biznesa likumisko regulējumu. 

Kā atzina Ludzas Bērnu un jauniešu izglītības centra vadītāja Iveta Kalverša, 

, kas dibināti 

pēdējo divu gadu laikā; vienā apvienojušies seniori vecumā virs 60 gadiem, otrā – jaunās māmiņas.  
Kā grupa, kas pastāvīgi izglītojas, lai atjaunotu kvalifikācijas sertifikātus, tika minēti skolotāji, tomēr Ludzas 
2.vidusskolas direktore Zinaīda Buliga atzina, ka arī pedagogiem joprojām ir nepietiekami augstas 
svešvalodu un informācijas tehnoloģiju  prasmes. 

Runājot par mērķa grupas attieksmi pret tālāku izglītošanos vai esošo prasmju papildināšanu, semināra 
dalībnieki atzina, ka Ludzas novada pieaugušie neredz sasaisti starp mācīšanos un iespēju pakāpties pa 
karjeras kāpnēm, pretendēt uz lielāku atalgojumu vai atrast darbu vispār. Citējot semināra dalībniekus, 
novada pieaugušajiem esot zudusi  interese „mācīties mācīšanās pēc”, jo izglītības programmas nav 
saistītas ar situāciju darba tirgū:  frizieru kursi, lietvedības kursi, IT prasmju kursi nekādā veidā nepalīdz 
atrast darbu Ludzas novadā, daļa no kursu dalībniekiem apmeklē tos visus pēc kārtas tikai tālab, lai 
varētu saņemt stipendiju, ko dažos gadījumos mācību laikā maksā. 

Seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Ludzā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” 
ietvaros. Minētais IZM un Erasmus+ projekts šogad turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto 
projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. 
oktobra līdz 2014. gada 31. martam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku 
pieaugušo izglītības sistēmu valstī.

DAINA JĀŅKALNE,
IZM un Eiropas Komisijas projekta 
“Nacionālie koordinatori Eiropas 
programmas īstenošanai pieaugušo 
izglītības jomā” komunikāciju koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv; 67047862 

visaktīvāk par pieaugušo 

izglītības iespējām interesējas un tās izmanto neformālie pieaugušo interešu klubi

Raksturojot situāciju darba tirgū, klātesošie norādīja, ka gandrīz divas trešdaļas strādājošo 

Ludzas novadā nodarbināti valsts budžeta vai pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. 

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KVALITĀTI



ES FONDI LATVIJĀ
            

KO LATVIJA PLĀNO
            

DARBS UN SOCIĀLAIS
ATBALSTS:

• Tiks radītas ~2500 jaunas
darba vietas.

• bezdarbnieku
piedalīsies nodarbinātību

100 000 

veicinošos pasākumos. 

• 37 700 

kvalifikāciju,
prasmes vai pieredzi. 

jaunieši būs ieguvuši
darba tirgus prasībām
nepieciešamo 

• Uz pusi samazināsies
bērnunamos esošo bērnu skaits. 

IZGLĪTĪBA:

 • 80 000

saņems atbalstu

 bērnu un jauniešu no
maznodrošinātajām un trūcīgajām
ģimenēm 
izglītības pieejamības veicināšanai.

• 
 – katrs pilsētas skolā

strādājošais pedagogs rūpēsies par
 izglītojamajiem šī brīža

 izglītojamo vietā

Skolotāji strādās vēl
efektīvāk

12
10,5 .

•  vispārējās

izglītības iestādēs 
Palielināsies

integrēto
bērnu ar speciālām vajadzībām
īpatsvars. 

• Palielināsies jauniešu iesaiste

neformālās izglītības aktivitātēs. 

• Pārstrādei un reģenerācijai

59%.
nodoto sadzīves atkritumu daudzums
teju trīskāršosies un sasniegs 

SADZĪVE UN ĒRTĪBAS: :

•  mājsaimniecību būs

 ar datu
pārraides ātrumu, ne mazāku par

82%  pieeja
platjoslas internetam

30 Mbit/s.

• iedzīvotāju un35%  92%
uzņēmumu izmantos
e-pakalpojumus.

• Tiks rekonstruēti 
 un vidējais patēriņš

siltumenerģijai būs par piektdaļu
mazāks.

~70 km
siltumtīklu

• veselības aprūpes un 775 
pakalpojumu sniegšanas vietās tiks
uzlabota veselības pakalpojumu
kvalitāte.

BIZNESS UN
INOVĀCIJAS:

• Tiks sniegts  vairāk

nekā 
atbalsts

3 000 uzņēmumiem.

• Inovatīvo komersantu

īpatsvars pieaugs par vairāk
nekā 10 %. 

• Tiks rekonstruēti 919 km
autoceļu.

• Tiks uzbūvēti vai atjaunoti vairāk nekā
900 km dzelzceļa.

7

UN CIK PLĀNOTS
INVESTĒT ?

• Pētniecība,
tehnoloģiju attīstība
un inovācijas

467,5 milj. eiro

• Izglītība, prasmes
un mūžizglītība

516,0 milj.eiro

• IKT pieejamība,
e-pārvalde un
pakalpojumi

172,8 milj.eiro

• Nodarbinātība un
darbaspēka
mobilitāte

135,4 milj.eiro
• Mazo un vidējo
uzņēmumu
konkurētspēja
314,3 milj.eiro

• Sociālā iekļaušana
un nabadzības
apkarošana

         • Pāreja
uz ekonomiku,
kas rada mazas oglekļa
emisijas visās nozarēs

        •Vides aizsardzība un
   resursu izmantošanas
 efektivitāte
623,1 milj. eiro

• Ilgtspējīga
transporta sistēma

1159,8 milj.eiro

INVESTĒS

Latvija iegūs 4x vairāk, nekā pati iemaksā ES budžetā.

* Eiropas Reģionālās attīstības fonds               Eiropas Sociālās attīstības fonds             Kohēzijas fonds

2014. - 2020. gads
            



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
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

BENITA IVDRE

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

 

VELTA POPA

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

 

INA RUSIŅA
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
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