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Europe Direct informācijas centrs  Austrumlatgalē
turpina stāstīt par Rēzeknes novada uzņēmējiem-
pārtikas ražotājiem, kas attīstās, izmantojot Eiropas
Savienības projektu iespējas. 12. septembrī Rēzeknes
novada Lūznavas muižā Podnieku dienu ietvaros
notika Europe Direct informācijas centra 
 Austrumlatgalē  un Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Pārtikas laboratorijas kopīgi organizētā
Kulinārijas meistarklase "Zaļie griķi māla podos.
Veselīgi Eiropas ēdieni kopā ar Rēzeknes novada zaļo
griķu audzētājiem".

Savu produkciju no zaļajiem griķiem piedāvāja Rēzeknes
novada Ilzeskalna pagasta uzņēmums - zemnieku
saimniecība “Liepkalns”. ZS Liepkalns ir ģimenes
uzņēmums, kas dibināts 1991. gadā. Saimniecība piedāvā
dažāda veida bioloģiskos graudaugus, kas audzēti,
pārstrādāti un fasēti uz vietas saimniecībā. Kopš 2019.
gada, pateicoties dažādu Eiropas projektu atbalstam,
saimniecība uzsāka arī pārtikas produktu pārstrādi. 

Saimniecības produkti strauji kļūst populāri, ari
pateicoties neparastajai tehnoloģijai- šeit izaudzētie griķi
netiek apstrādāti ierastajā veidā - grauzdējot, bet gan
izlaižot šo posmu, un nonākot pie patērētāja kā zaļie griķi.
Zaļie griķi ir uzturvērtības bumba, jo netiek termiski
apstrādāti ar karstu tvaiku, tie ir dzīvi un saglabā visus
vitamīnus un minerālvielas. No zaļajiem  griķiem tiek
gatavoti milti, makaroni, produktu padarot vēl
interesantāku, izmantojot latgaliskus nosaukumus,
piemēram,  pasta no zaļo griķu miltiem ar bioloģiski
audzētiem spinātiem “Madaļonka” un  “Jezups”. 
Kulinārijas meistarklases dalībnieki aktīvi degustēja
piedāvāto gardumu- beļģu vafeles no zaļajiem griķiem, kā
arī piedalījās konkursā par Eiropas Savienību. Lūznavieši
un pagasta viesi bija pietiekami erudīti, tāpēc vairums
saņēma Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē sarūpētās balvas.

Europe Direct
informācijas centrs 

 Austrumlatgalē turpina
stāstīt par Rēzeknes
novada uzņēmējiem
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Kā ik rudeni, arī šogad no 25. līdz 27. septembrim  visā
Eiropā un arī Latvijā norisinājās  Eiropas Kultūras
mantojuma dienas. Latvija šajā Eiropas Komisijas un
Eiropas Padomes iniciatīvā pirmo reizi iesaistījās 1995.
gadā. Kultūras mantojuma mērķis ir tuvināt cilvēkus
kultūras mantojumam, pievērst uzmanību
kultūrvēsturiski svarīgiem objektiem. 

28. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā
projekta “Europe Direct Austrumlatgalē” ietvaros
notika pasākums, kurš bija vetīts būvkultūras tēmai.
Pasākuma viešņa Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales
filiāles lektore Evija Vasilevska  savā priekšlasījumā
centās sniegt atbildi uz jautājumu , ko nozīmē
būvkultūra šodien, kā to saprata agrāk. Tika ieskicētas
arī nākotnes tendences. E. Vasilevska  sagatavotajā
vizuālajā materiālā parādīja vairākus pēdējos gados
atjaunotos kultūrvēsturiskos objektus Latgalē –
Rēzeknē Zaļo sinagogu un Vissvētākās Dievdzemdētājas
piedzimšanas pareizticīgo baznīcu, Ludzas sinagogu,
Naujenes pagastā Slutišķu vecticībnieku lauku sētu,
Daugavpils  cietokšņa kompleksu. Klātesošie uzdeva
jautājumus un ar interesi iesaistījās diskusijā.

Anita Gaidule, 
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja

PAR BŪVKULTŪRU 

VAKAR, ŠODIEN UN RĪT

Eiropas Kultūras
mantojuma dienas ir
kļuvušas par vienu no
nozīmīgākajiem
notikumu Eiropas
kultūras dzīvē. Katru
gadu šim notikumam
tiek izvirzīta kāda
konkrēta tēma, šogad
tā bija – “Būvkultūra”.
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Projekta ietvaros ir veikta kultūras nama skatuves
pārbūve, tajā skaitā ieklāti jauni skatuves dēļi, veikts
skatuves sienu kosmētiskais remonts, atjaunots skatītāju
zāles parketa grīdas segums, uzstādīta jauna  modernu
skatuves mehānika ar vienu nolaižamu stangu un
grozāmām kulišu stangām, uzstādīta mūsdienīgs skatuves
apgaismojums, tādējādi tiks nodrošināta kvalitatīva,
mūsdienīga, labiekārtota vidi kultūras pasākumu
organizēšanai un norisei.

Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir 31189,48
EUR, t.sk.  publiskais finansējums 90% jeb  28070,53 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 3118,95 EUR. Projekta
līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas ir
nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes
“Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības “Dricānu
pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.
Papildus Projektā paredzētajām aktivitātēm par Dricānu
pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem kultūras nama zāles
labiekārtošanai tika atjaunots skatītāju zāles sienu
krāsojums, iegādāta un uzstādīta aizmugures kulise, uz
skatuves tika uzstādīti jauni radiatori, tika veikts
kosmētiskais remonts telpā aiz skatuves, pielāgojot to
pašdarbnieku vajadzībām, kā arī paredzot vietu rekvizītu
uzglabāšanai.

Projekta vadītāja Diāna Saksone, Autores foto

Rēzeknes novada Dricānu
pagastā Dricānu kultūras
namā ir realizēts Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”
iesniegtais projekts Nr. 19-01-
AL15-A019.2201-000002
“Dricānu kultūras nama zāles
grīdas seguma atjaunošana un
skatuves modernizācija". 
 

RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU
PAGASTĀ DRICĀNU KULTŪRAS
NAMĀ VEIKTA SKATUVES
PĀRBŪVE

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 
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Realizētais projekts dod iespēju nodrošināt Nautrēnu
sporta halles – KN kvalitatīvāku un ekonomiskāku
darbību. Par pagasta pārvaldes līdzekļiem tika iegādāti un
uzstādīti aizkari lielajā zālē. Tādējādi tiek uzlabota
akustika zālē, gaismas un saules siltuma kontrole, tiek
nodrošināta drošāka sporta aktivitāšu norise, samazināti
apkures izdevumi, kā arī uzlabots sporta halles – KN
estētiskais izskats. 

Logu rāmju krāsa ir pielāgota jau esošajiem jaunajiem
logiem – ārpusē tumši brūni, iekšpusē balti. 

Projekta vadītāja
Līvija Plavinska

Foto: Inga Vigule

Nautrēnu pagasta pārvalde, īstenojot ELFLA
projektu “Nautrēnu pagasta halles labiekārtošana”
Nr. 19-01- AL15-A019.2201-000010, finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju”
(identifikācijas Nr. NPA 2020/1), ir nomainījusi
Nautrēnu sporta hallei – KN 18 lielos un 5 mazos
logus, kā arī ir uzstādītas aizkaru stangas lielajā
zālē.

JAUNI LOGINAUTRĒNU SPORTA HALLEI – KN 
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Rēzeknes novada uzņēmējiem Dricānu
vidusskolā, Izglītības uzņēmējdarbības
kontaktpunkta  telpās ir pieejamas dažādas
iekārtas, kuras var izmantot savu produktu
fasēšanā, svēršanā un iepakošanā.

Pieejamas ir deviņas iepakošanas iekārtas:
termosarukuma iekārta – izmantojama gan pārtikas, gan
nepārtikas preču iepakošanai; 2 principiāli atšķirīgas
vakuuma iepakošanas iekārtas (viena bez un otra ar gāzes
pieslēgumu, kas ļauj pagarināt produkta dzīvildzi); 2
dažādi maisiņu aizkausētāji, lai būtu iespējams nodrošināt
ne tikai plēves materiāla aizkausēšanu, bet arī folijas
materiālu aizkausēšanu, kad ir svarīgi iepakotajam
produktam nodrošināt atbilstošāku mikroklimatu
iesaiņojumā (piemēram, lai nepiekļūst gaisma un tiek
saglabāts atbilstošs mitruma režīms); maisiņu aizdares
iekārta un plēves dispansers – salīdzinoši lēts un pieejams
iesaiņošanas veids;  marķētājs – jebkuras iesaiņotas
preces noformēšanai atbilstoši likumdošanas prasībām;
svari – iepakotās preces  svara noteikšanai. 

Kā arī divas datortehnikas vienības – portatīvais dators
un daudzfunkcionāls krāsainais printeris, lai ir
nodrošināta iespēja etiķešu noformēšanai un drukāšanai,
kā arī, protams, informācijas gūšanai no interneta vides. 
 
Aicinām uzņēmējus, kuriem ir vēlme izmēģināt iekārtas
sazināties ar IUK komercdarbības speciālisti Sanitu
Vjaksi, tel.: 26256394, e-pasts:
sanita.vjskse@rezeknesnovads.lv

IUK Komercdarbības speciāliste 
Sanita Vjakse

Uzņēmējiem ir
pieejamas
iepakošanas
iekārtas

 Iekārtas izmēģināt bija
iegriezies SIA “LATGALES
GARDUMI” īpašnieks Zintis
Tiltiņš, kas nodarbojas ar vistu,
cūku ausu un skumbriju
kūpināšanu. Zintis
izmēģinādams iekārtas minēja
pozitīvo aspektu: “Iekārtas ir
labas, un pie lielajiem
pasūtījumiem ar šīm iekārtām
varētu darbu izdarīt daudz reiz
ātrāk, kā arī labi, ka viss ir “uz
vietas” var gan nosvērt uzreiz,
gan iepakot, gan nomarķēt”.
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Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” izsludinātajā LEAR projektu konkursā tika
atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2203-000001
“Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.

Projekta ietvaros tika veikta rekonstrukcija Kaunatas
pagasta Ģimenes ārstu prakses vietā. Tika nobetonēts
lievenis, izbūvēts panduss, uzstādītas margas, ierīkots
grīdas segums no neslīdoša materiāla, pielāgotas tualetes
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nomainīti durvju bloki
piekļūšanai ģimenes ārstiem cilvēkiem ratiņkrēslos,
māmiņām ar bērnu ratiņiem. Tika labiekārtota teritorija.   
Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz
publisko iepirkumu un 24.03.2020. noslēgto līgumu
Nr.5.2/3 veica SIA “Rēzeknes Būvserviss”

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,                                                               
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore                           
64667002, info@kaunata.lv

Projekta mērķis  - 
attīstīt un pilnveidot
sociālo pakalpojumu
pieejamību Rēzeknes
novadā. 

Projekta kopējās izmaksas
sastādīja EUR 18595.18,
attiecināmās izmaksas EUR
18097.50, publiskais finansējums
90% jeb EUR 16287.74 un EUR
2307.44 Kaunatas pagasta
pārvaldes līdzfinansējums.
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Kaunatas pagastā realizēts projekts
“Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu

pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”



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/



