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Kas ir dāvana un kas ir kukulis? 
18. augusta seminārā “Tiesiskuma pamatprincipi
Latvijā un Eiropā: pretkorupcijas pasākumi un
ierobežojumi” atbildes sniedza  lektors Jaroslavs
Streļčenoks. 

www.facebook.com/EDAustrumlatgale/

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale/


Seminārs notika Rēzeknes novada pašvaldībā, to
organizēja Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē. Semināra aktualitāti apliecināja kuplais
apmeklētāju skaits- valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji
un darbinieki no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas,
Ludzas, Kārsavas, Baltinavas, Viļānu novada, Dekšāres un
Sokolku pagasta.

Jaroslavs Streļčenoks spēja noturēt auditorijas uzmanību
četru stundu garumā, semināra noslēgumā izpelnoties
aplausus. Atsauksmes apliecina, ka Europe Direct
informācijas centrs Austrumlatgalē pievērsies ļoti aktuālai
tēmai, arī lektora izvēle ir bijusi pareiza. Semināra
apmeklētāji anketās norādīja, ka Europe Direct
informācijas centrs Austrumlatgalē rīko pieprasītus
kursus un seminārus, un rosināja, kādas varētu būt tēmas
nākošajiem pasākumiem.

Sagatavoja: Diāna Selecka 
projekta “Europe Direct informācijas
centrs Austrumlatgalē” vadītājas asistente 
 
Foto
Diāna Selecka
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Kas ir dāvana un kas ir kukulis? Kurā brīdī
dāvanu var traktēt kā kukuli un sākt
uztraukties, ka amatpersona kļūst
korumpēta? Kā izvairīties no interešu
konflikta?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem 18. augusta
seminārā “Tiesiskuma pamatprincipi Latvijā un
Eiropā: pretkorupcijas pasākumi un ierobežojumi”
atbildes sniedza  lektors Jaroslavs Streļčenoks.

SEMINĀRS VALSTS UN
PAŠVALDĪBU IESTĀŽU
DARBINIEKIEM



Ievērojot visus Covic-19 laika noteiktos
ierobežojumus, 18. jūlijā Kaunatas pagastā
Rēzeknes novada dienas ietvaros notika
kulinārijas meistarklase "Veselīgi Eiropas ēdieni
kopā ar Rēzeknes novada uzņēmējiem". 

Tajā godā tika celta novada saldā bagātība- medus,
apvienojot to ar mūsdienu tehnoloģijām- lifolizētām
piedevām, t.i.  žāvējot, piemēram, ogas aukstumā,
tādējādi saglabājot to dabīgās garšas īpašības un
uzturvērtību. Medu piedāvāja Rēzeknes novada 
 biškope Gunta Silkāne, kura nesen iegādājusies
iekārtu, lai patērētajiem pasniegtu jaunu produktu-
putotu medu. 

Lai padarītu medus garšu vēl interesantāku, Rēzeknes
novada pašvaldības Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē sadarbojās ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Pārtikas pārstrādes laboratoriju, kuras
speciālisti putoto medu apvienoja ar liofilizētām
piedevām. Kulinārijas meistarklasē tika rādīts medus
pagatavošanas process, degustācijai tika piedāvāts
medus ar dzērvenēm. Pasākuma apmeklētāji atzina, ka
jaunais produkts ir izdevies gana interesants, tas patiks
pat tiem, kam negaršo medus. Tāpat viesi atzina, ka
šāda veida produkts varētu kļūt par interesantu
suvenīru no Rēzeknes novada.

turpinājums nākošajā lpp.

KULINĀRIJAS
MEISTARKLASE
KAUNATAS
PAGASTĀ
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Tāpat meistarklases stendā veselīgo un neparasto ēdienu
klāstu papildināja karamele uz kociņa un batoniņš, kas
gatavots no kaņepēm. To piedāvāja saimniecība “Obelisk
Farm” no Dekšārēm.

Kulinārijas meistarklases dalībnieki aktīvi degustēja medu
ar piedevām, kā arī piedalījās konkursā par Eiropas
Savienību. Kaunatieši un pagasta viesi bija pietiekami
erudīti, tāpēc vairums saņēma Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē sarūpētās balvas.

Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 
 ilgstoši sadarbojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju,
kopīgas kulinārijas meistarklases tiek veiksmīgi
organizētas jau otro gadu. 

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē un
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pārtikas laboratorijas
sadarbība turpināsies arī 12. septembrī, kad pārcelto
Podnieku dienu ietvaros Lūznavas muižā arī notiks
Kulinārijas meistarklase "Veselīgi Eiropas ēdieni kopā ar
Rēzeknes novada zaļo griķu audzētājiem".

Sagatavoja: Diāna Selecka 
projekta “Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē” vadītājas asistente 

Foto Diāna Selecka
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Vebināru joprojām var redzēt ŠEIT!

Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē 22. jūlijā organizēja
vebināru "Eiropa, kas aizsargā. Kā kļūt par
robežsargu un strādāt Frontex?", kas
izdevās spraigs un interesants. 

Vebināru tiešsaistē skatījās 1300 cilvēki, un arī šobrīd
skatijumu skaits jau sasniedzis 5600! Mēs patiesi 
 ceram, ka vebinārs sasniedza savu mērķi- stāstīt par
Valsts robežsardzes koledžu kā starta punktu, lai
kādreiz dienētu vienā no Eiropas struktūrām- Eiropas
Robežu un krasta apsardzes aģentūrā FRONTEX.

Pirms pasākuma aicinājām Facebook sekotājus uzdot
jautājumus vebināra dalībniekiem. Liels paldies par jūsu
jautājumiem, tie izskanēja vebinārā! Trīs mūsu
sekotājas- Gunta Kestere, Evita Kroce un Līga Geduša,
par aktīvu piedalīšanos balvās saņēma Europe Direct
informācijas centra Austrumlatgalē mugursomas un
pledus.

Sagatavoja: Diāna Selecka 
projekta “Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē” vadītājas asistente 

Foto Diāna Selecka

Ļoti liela interese bija par
ekskluzīvo Valsts robežsardzes
koledžas piedāvajumu- apmeklēt
koledžu un Kinoloģijas centru,
uzdodot jautājumus vebināra
dalībniekiem. Uz koledžu 26.
augustā varēja doties Dmitrijs
Avsejevs, Ilga Gudrika, Inga
Lesničija, Anita Bringule, Anna
Jaudzema, Anna Rancāne, Sintija
Batare, Tatjana Kārkliniece un
Madara Bērtiņa. Paldies Valsts
robežsardzes koledžai par
sadarbību!
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VEBINĀRS, VALSTS
ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS
UN KINOLOĢIJAS CENTRA
APMEKLĒJUMS

https://www.facebook.com/watch/live/?v=743113109788585&ref=watch_permalink


30. jūlija pēcpusdienā Rēzeknes Centrālā
bibliotēka aicināju uz pasākumu “Iepazīsim
Eiropas Savienības Padomē prezidējošās
valstis!”. Šoreiz uzmanības centrā- Vācija,
kura no 1. jūlija līdz gada beigām pildīs ES
Padomes prezidējošās valsts uzdevumus. 

  

Vācijas prezidentūras moto – “Kopā
par Eiropas atlabšanu”.

Vecākais bibliotekārs A. Bondars sniedza ieskatu Vācijas
vēstures lappusēs, klātesošie varēja iepazīties ar grāmatu
izstādi par Vāciju un ar vācu autoru daiļdarbiem, kas
pieejami Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Daudzi dalījās
savos ceļojumu iespaidos, kuri gūti gan pēdējos gados,
gan pirms Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā, kad
pastāvēja 2 Vācijas- Vācijas Demokrātiskā Republika
(VDR) un Vācijas Federatīvā Republika (VFR).
Pasākums notika projekta EDIC Austrumlatgalē ietvaros.

Sagatavoja: Anita Gaidule, 
RCB lasītavas vadītāja
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Ar skatu uz 
Vāczemi

koronavīrusa krīzes ilgtermiņa seku novēršana,
ekonomiskā un sociālā atveseļošanās,
spēcīgāka un inovatīvāka Eiropa,
taisnīga Eiropa,
ilgtspējīga Eiropa,
drošība un kopīgas Eiropas vērtības,
spēcīga Eiropa pasaulē.

Sagatavotajā prezentācijā RCB lasītavas vadītāja
iepazīstināja ar galvenajām prioritātēm, kuras
Vācija ir izvirzījusi savas prezidentūras laikam 
 un tās ir šādas: 



28. augustā projekta “Europe Direct
informācijas centrs Austrumlatgalē” ietvaros
notika seminārs Preiļu Galvenās bibliotēkas
darbiniekiem „Sadarbība un komandas darbs
informatīvajā telpā”. 

Semināra laikā lektore, supervizore Betija Līduma ar
praktisku un interaktīvu uzdevumu palīdzību radīja vidi,
kur komandas dalībniekiem bija dota iespēja labāk iepazīt
vienam otra personības izpausmes, kas ļauj apzināties
komandas dažādību un tās iekšējos resursus, kā arī
palīdzēt labāk izprast iespējamos izaicinājumus, ar kuriem
nākas saskarties ikdienas komunikācijā, un dot iespēju
rast jaunus risinājumus sadarbības veicināšanai komandā.

Semināra laikā tika integrēts arī īss teorijas izklāsts, kas
palīdzēja labāk izprast komandas darba
priekšnosacījumus, kā arī tiksa nodrošināta telpa jaunu
pieeju un ideju ģenerēšanai, lai uzlabotu komandas darba
kvalitāti un efektivitāti. 

Semināra noslēgumā Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
Ilona Skorodihina informēja par aktualitātēm Eiropas
Savienības informatīvajā telpā un sadarbības iespējām
informācijas apritē.

Sagatavoja: Ilona Skorodihina,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja
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Seminārs Preiļu
Galvenās bibliotēkas

darbiniekiem



SOCIĀLO PAKALPOJUMU
INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDES
PROJEKTA NORISE

Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga
rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē – tiks
veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par
grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu
būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar
materiāltehnisko nodrošinājumu;
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
“Vecružina” izveide Silmalas pagasta Vecružinā – tiks
veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi
Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos,
būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar
materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, “Atelpas brīža”
pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(6 vietas) un Dienas aprūpes centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada
pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Rēzeknes novadā”.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks
izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas
veicot šādas darbības:

1.

2.

Sagatavoja: Brigita Arbidāne, projekta vadītāja Rēzeknes
novada pašvaldībā
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Projekta mērķis ir izveidot
sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūru pieaugušām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Rēzeknes novada teritorijā,
pamatojoties uz Latgales
plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā
(2017.-2020. gadam) noteiktajiem
infrastruktūras attīstības
risinājumiem.

Attēlā: Top grupu dzīvokļu ēka Pilcenē.

Kopš aprīļa sākuma ir uzsākti arī
būvdarbi Vecružinā, kur SIA
“Rēzeknes būvserviss” triju stāvu
ēkā – Tiskādu bērnu nama ēkas
labajā spārnā pielāgo telpas
sociālo pakalpojumu sniegšanai
bērniem ar funkcionālie
traucējumiem. Augusta mēnesī
gandrīz pilnībā veikti demontāžas
darbi , norit iekšējās apdares
darbi un lifta šahtas izbūve.

Būvdarbus gan Pilcenē, gan
Vecružinā plānots pabeigt 2020.
gada decembrī.



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/ 

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale/



