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Ļoti daudziem ir pilns skapis ar dažādiem
apģērbiem, taču apģērbs ir vai nu apnicis,
vai palicis mazs vai liels. Kādu risinājumu
piedāvā Velga Krukovska? 



ILGTSPĒJĪGĀS MODES
NODARBĪBA PIE 
VELGAS KRUKOVSKAS
Pasaules vides dienā ”Europe Direct Informācijas
centrs Austrumlatgalē” aicināja uz lekciju – praktisko
nodarbību “Atkritumu un CO2 izmešu mazināšana
ikdienā”, jeb Ilgtspējīgā mode pie Rēzeknes novada
apģērba dizaineres Velgas Krukovskas, ekomodes
zīmola “VelgaCode” dibinātājas. 

Kādā veidā ir saistīta atkritumu samazināšana un mūsu
garderobe? Vistiešākajā! Ļoti daudziem ir pilns skapis ar
dažādiem apģērbiem, taču apģērbs ir vai nu apnicis, vai
palicis mazs vai liels. 

Kādu risinājumu piedāvā Velga? Viņa ilgstoši domā
ekoloģiski, paildzinot apģērba mūžu, to reciklējot, jeb no
morāli novecojuša apģērba veidojot jaunas, modernas
lietas. No biksēm vai šallēm pašuj garos svārkus, no vīriešu
krekliem darina kleitas un blūzes, veco apģērbu izārda pa
detaļām, saliekot pavisam citādā veidolā. Pusaudžu gados,
kad Velga sāka reciklēt apģērbu, būtiskākais bija
ekonomiskais aspekts – vēlme nēsāt unikālu un
interesantu apģērbu, par to netērējot milzu summas.
Vēlāk viņa sāka pētīt apģērba otrreizējās izmantošanas
ekoloģiskos aspektus.

stāsta, kā no nevajadzīgām, apnikušām, nemodernām
lietām radīt interesantu un modernu apģērbu. Lekcijā –
praktiskajā nodarbībā “Atkritumu un CO2 izmešu
mazināšana ikdienā”, jeb Ilgtspējīgā mode apmeklētājas (jo
nevienam taču nav noslēpums, ka mode pārsvarā interesē
daiļo dzimumu),  Velga stāstīja, cik ļoti apģērba ražošana
piesārņo vidi, par to, kā viņa izmanto dažāda veida
materiālus, par to, cik daudzu pasaules valstu dāmas ir
iegādājušas viņas veidotos tērpus.

Pēc teorētiskās daļas sekoja praktiskā, kuras laikā
pasākuma apmeklētāji apskatīja Velgas veidoto
kolekciju. Ne vienam vien bija patiess izbrīns, cik
skaistas un vienreizējas lietas var uzšūt no šķietami
bezcerīgiem apgērbiem. Turpinājumā tika piedāvāts
izveidot jaunu tērpu, no diviem apnikušiem krekliem
uzšujot jauna dizaina tuniku. 

“Jo dziļāk raku, jo vairāk aizrāvos
ar ideju. Gribējās rādīt piemēru

un popularizēt saudzīgu
attieksmi pret planētas

resursiem. Materiālus tērpiem
atrodu lietotu preču veikalos,

izmantoju arī audumu
atgriezumus, kas rodas apģērbu
masveida ražošanas procesā."
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https://www.facebook.com/velgacode/


Tērpi no otrreiz izmantojamiem materiāliem jeb
ekoloģiskā mode pasaulē nav nekas jauns.
Recycled/upcycled filozofija ir otrreizējā lietu pārstrāde,
restaurējot sajūtas, laika garu un noskaņu. Ar to
nodarbojas arī Velga, taču viņai ir vēl kāda cita motivācija
– modes ekoloģiskais aspekts. Tekstila industrijas radītais
piesārņojums ir otrs lielākais pēc naftas industrijas, ja
ņem vērā radītās siltumefektu izraisošās gāzes emisijas
ražošanas procesā. Turklāt sintētiskos materiālus -
poliesteru, neilonu, elastānu, akrilu - ražo no
neatjaunojamām izejvielām. Mazgājot šos izstrādājumus,
ūdenī nonāk plastmasas mikrošķiedras, kas jūrās un
okeānos ilgus gadus bioloģiski nenoārdās. Tikai 1%
materiālu, ko pasaulē izmanto apģērba ražošanā, tiek pēc
lietošanas pārstrādāti jaunos apģērbos. 73% tekstila
industrijas radīto materiālu nonāk atkritumos vai tiek
sadedzināti.

Audumi, no kuriem tiek darināti lētie gatavie apģērbi, ko
tirgo daudzas kompānijas, pārsvarā tiek darināti no zemas
kvalitātes audumiem. „Tā ir ātrā mode, fast fashion, iet uz
patērēšanu, lai cilvēki vairāk pirktu, panēsātu un izmestu.
Mani tas ļoti uztrauc, ja es kādu tērpu darinu, es gribu, lai
to varētu uzvilkt arī pēc 10 gadiem. Un cilvēks jau reti var
nopirkt kaut ko gatavu, jo gatavās drēbes tiek šūtas
standartam, bet ne visiem ir standarta augums. Daudzas
dāmas pie Velgas nāk ar saviem aktualitāti zaudējušiem
apģērba gabaliem, kuri iemanto jaunu lomu un citu
izskatu.
„Es esmu dzirdējusi arī „fui“ par lietotām drēbēm. Bet arī
jaunajam apģērbam ir jāiziet visādas stadijas, sākot no
resursu ietilpīgā materiālu ražošanas procesa, loģistikas
ķēdes posmiem, izgatavošanas procesa, kurā tiek
maksātas nepiedodami zemas algas un netiek nodrošināti
normāli darba apstākļi, dažādu ķīmisku vielu kokteiļa
pievienošanas, u.t.t. 
Mēs nevaram egoistiski un bezatbildīgi izturēties pret
dabas resursiem. No mums ir atkarīgs, kādā pasaulē
dzīvosim turpmāk – saskaņā ar dabu vai nepiedodami
izmantojot un piesārņojot to.

Teksts un foto: Diāna Selecka

Video no ilgtspējīgās modes nodarbības pie
Velgas Krukovskas:

„Jūs nevarat iedomāties, ko apģērbs
kā atkritumi nodara dabai! Daudzi

domā tā – nu kas tur, panēsāšu,
apniks, izmetīšu un nopirkšu

jaunu, drēbes ir lētas. Bet kas aiz tā
visa stāv, tie ir paši lētākie

materiāli, kas var izjukt pie pirmās
mazgāšanas, lētais darbaspēks, tie

ir bērni mazattīstītajās valstīs, kuri
strādā briesmīgos apstākļos un

kuriem nemaksā nemaz. Bet kā lēto
preču ražošana ir piesārņojusi tās
pašas Ķīnas un citu valstu dabu?

Patērētājiem to ir grūti
iedomāties.“
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STOĻEROVĀ
REALIZĒTS PROJEKTS
“DEJU KOLEKTĪVA
“RĒZNA” TAUTAS
TĒRPU UN APAVU
IEGĀDE”

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas
pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta
pārvalde”, ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Deju kolektīva
“Rēzna” tautas tērpu un apavu iegāde”, kas atbalstīts
biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Realizējot projektu, Stoļerovas pagasta deju kolektīvs
“Rāzna” dejotāji tiek nodrošināti ar jauniem tautu
tērpiem un apaviem, kas spēj nodrošināt deju kolektīva
gandarījumu , piederības sajūtu. Kolektīvs, kas spēs
uzlabot un bagātināt kultūras dzīves norisi Stoļerovas
pagasta iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 4998,00 EUR t.sk. ELFLA
finansējums 90% jeb 4498.20 EUR , pašvaldības
līdzfinansējums 10% jeb 500,00 EUR. Projekta
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiek
nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas
pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta
pārvalde ” budžeta līdzekļiem.

Teksts: Silvija Pranča, deju kolektīva “Rāzna” vadītāja

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

 Projekts paredz iegādāties:
  • Tautas tērpus
  • Apavus

Projekta mērķis – nodrošināt
bērnu tautas deju kolektīvu
“Rēzna ” ar jauniem tautas
tērpiem un apaviem. Paaudžu
maiņas nodrošināšanai deju
kolektīvā ir nepieciešams radīt
apstākļus, lai deju kolektīvs
būtu pilnvērtīgs ar savu
identitāti un piederības
apziņu kolektīvam, kuru
apliecina tautas tērps.
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Kaunatas pagasta Kaunatas tautas namā realizēts Eiropas
Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalstu guvušais projekts “Aprīkojuma iegāde
Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu
nodrošināšanai” Nr.19-01-AL-A019.2202-000005.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 7000.00 EUR: no tām
6300.00 EUR (90%) – ELFLA publiskais finansējums un
700.00 EUR – Kaunatas pagasta pārvaldes
līdzfinansējums.

Realizējot projektu, tika iegādāts un uzstādīts ekrāns,
projektors ar stiprinājumu. Tika iegādāta un uzstādīta
automātiskā aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārta.
Kvalitatīvai pasākumu norisei tautas namā iegādāta un
uzstādīta apgaismošanas sistēma, kas sastāv no  gaismas
vadības pults ar 12 kontroles feideriem,  4-kanālu dimmer
pakas , astoņiem ar krāsaino displeju LED prožektoriem
un četriem  baltās krāsas LED prožektoriem.

Nodrošinot zāli ar nepieciešamo aprīkojumu  tiks
pilnveidota kultūras norišu kvalitāte, dažādība,
paplašināts vizuālais , mākslinieciskais un informatīvais
sniegums. Jaunais aprīkojums būs pieejams gan pagasta
iedzīvotājiem, gan Rēzeknes novada un citu novadu,
pilsētu iedzīvotājiem. Projekts ļaus veidot vēl ciešāku
sadarbība tautas namam ar Kaunatas vidusskolu un
biedrību “Jaunais dinamietis”.

Ekrānu un projektoru ar stiprinājumu piegādāja un
uzstādīja SIA “ITrium”, aizkaru atvēršanas un aizvēršanas
iekārtu piegādāja un uzstādīja SIA “Zeize”, bet
apgaismošanas sistēmu piegādāja SIA “MUZ PRO”.
              
                                                                                                              
Sagatavoja: Regīna Trūle, Kaunatas pagastu apvienības
projektu koordinatore 

Realizēts ELFLA projekts
“Aprīkojuma iegāde Kaunatas
tautas nama kultūras pasākumu
nodrošināšanai”
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Eiropas Savienības ekoloģiskie standarti ir vieni no
visstingrākajiem pasaulē. Īpašas pētniecības
programmas un tiesību akti ir noteikuši skaidrus
mērķus Eiropas vides politikai daudzus gadus uz
priekšu.

Projekta “EDIC Austrumlatgalē” ietvaros 16. jūnijā
Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicināja visus interesentus
piedalīties Zaļās pēcpusdienas pasākumā, lai runātu par
katram cilvēkam tik svarīgajiem vides aizsardzības
jautājumiem. Pasākumā piedalījās  Dabas aizsardzības
pāŗvaldes  Dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe
ar kolēģi Agnesi Eglīti. Viņas pastāstīja par kampaņas
“Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!” būtību un rosināja
aizdomāties par to, cik bezatbildīgi dažkārt esam
dodoties dabā un kā vajadzētu pareizi gatavoties atpūtai
pie dabas krūts nenodarot tai pāri. 

Klātesošie tika iepazīstināti arī ar piktogrammām
(nformatīvajām zīmēm), kuras ir daudzviet izvietotas
dabā. Tuvojoties Līgo un Jāņiem bija lietderīgi ieklausīties
padomos, kādi augi ir liekami vainagos, bet kādi ir
aizsargājami un jāatstāj pļavā. 

Zaļā pēcpusdiena
Rēzeknes Centrālajā
bibliotēkā

Pasākuma noslēgumā laika apstākļi ļāva doties nelielā
pastaigā gar Rēzeknes upi, kur, diemžēl, varējām redzēt
arī cilvēka darbības atstātās pēdas (dažādus
atkritumus, kurus savācām līdzpaņemtajā maisā).

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā
un iesaistījās tā norisē!

Sagatavoja: Anita Gaidule, RCB lasītavas vadītāja

Bibliotēkas darbinieces bija
sagatavojušas tematisku
literatūras izstādi “Zaļi

domāsim, zaļi dzīvosim!” ar
kuras saturu apmeklētāji

varēja iepazīties un paņem
lasīšanai uz mājām, bet 

 bibliotēkas abonementā varēja
apskatīt brīnišķīgu Daigas
Segliņas oriģinālzīmējumu

izstādi” Daba spēlēs un
zīmējumos”.



9. jūnijā publicēti Eiropas Savienības augstskolu
novērtēšanas sistēmas “U-Multirank” rezultāti,
kur Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) atkal
ierindojas pasaules 25 labāko universitāšu vidū.

“U-Multirank” ir unikāla, daudzdimensionāla un
starptautiska augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas
sistēma, kas salīdzina universitātes pēc apmācības un
mācīšanās kvalitātes,  sasniegumiem zinātnē, zināšanu
pārneses, starptautiskās sadarbības un iesaistes reģiona
attīstībā. 
“U-Multirank 2020” iekļautas 20 Latvijas augstākās
izglītības iestādes, un RTA starp tām ir otrajā vietā
saņemto augstāko (A) vērtējumu ziņā. Augstākos
rezultātus RTA uzrāda  studentu mobilitātes jomā un
reģionā strādājošo akadēmijas absolventu skaita ziņā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, kas ir sestā lielākā valsts
dibinātā augstskola valstī, strādā zinoši, augsti kvalificēti
mācībspēki, no kuriem vairāk kā 60 % ir ar doktora
zinātnisko grādu. Akadēmijai ir viens no labākajiem
tehniskajiem nodrošinājumiem republikā, līdz ar to
studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās
laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties
izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un
ārzemēs. 
RTA trīs fakultātēs pilna un nepilna laika studijās trīs
līmeņos – pamatstudijās, maģistra un doktora – var apgūt
virkni profesiju. Šeit studē vairāk nekā 1700 pašmāju un
ārvalstu studenti, jo uz Rēzekni dodas studētgribētāji ne
tikai no visas Latvijas un Eiropas, bet arī citām pasaules
valstīm. 

Sagatavoja: RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto: Māris Justs

- JOPROJĀM STARP PASAULES 25
LABĀKAJĀM UNIVERSITĀTĒM

Jau šoruden, uzsākot jauno
2020./2021. mācību gadu,

RTA studentiem savas
durvis vērs mūsdienīga

studentu viesnīca, kur būs
ne vien ērti 49 divvietīgi un

12 četrvietīgi numuriņi,
kuros visos ir iebūvēti
sanmezgli, bet arī ēkas

cokolstāvā izveidotas divas
sporta telpas: aerobikas zāle
un trenažieru zāle, lai katrs

varētu atrast sev
piemērotāko aktivitāšu

veidu. 

Plašāka informācija par “U-Multirank
2020” angļu valodā: 
https://www.umultirank.org/export/sites
/default/press-media/media-
center/universities/2020/country-
reports/LV-Country-report-2020.pdf
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Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs, (33. vai                      
35. kabinets), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Atbrīvošanas aleja
81/5, Rēzekne

Preiļu Galvenā bibliotēka, Kārsavas iela 4, Preiļi 

Tel. +371 64607177

E-pasts: edic@rezeknesnovads.lv;
preilu.biblioteka@preili.lv

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija, Rēzeknes
novada pašvaldība, Rēzeknes Centrālā bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka

KONTAKTI

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/ 




