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9. MAIJĀ RĒZEKNĒ 

NOTIEK EIROPAS 
DIENAS PASĀKUMI

9. maijā Rēzeknē visas dienas garumā notika Eiropas 
dienas pasākumi. Jau no paša rīta rēzeknieši aktīvi 
piedalījās Eiropas eksāmenā, Rēzeknes centrālajā 
bibliotēkā notika dažādas aktivitātes  (radošā 
darbnīca, izstāde, galda spēles, Eiropas eksāmens) 
ar rēzekniešu, kā arī  brīvprātīgo no Armēnijas dalību. 

RĒZEKNES SĀKUMSKOLĀ  STĀSTA 
PAR PROJEKTIEM

Rēzeknes sākumskolas skolēniem akcijas “Atpakaļ uz 
skolu” ietvaros par projektiem stāstīja Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras eksperte Liene Amantova-
Salmane. Kā stāsta sākumskolas direktora vietniece 
Gunita Ozoliņa, skola Eiropas dienas aktivitātēs piedalās jau trešo gadu: "Tā ir lieliska iespēja stāstīt 
bērniem par ES. Mēs to aktīvi darām un iesaistāmies pasākumos. Šogad labs atbalsts bija izdales 
materiāls “ES vitamīns”, ko marta sākumā saņēma katra skola.” Eksperte  Liene Amantova-
Salmane atzina, ka sākumskola viņai ir īpaša, jo šeit mācās viņas dēls Kristaps, tāpēc viņa izvēlējās 
šo skolu, lai stāstītu bērniem par projektiem: “Es mācījos Rēzeknes 1. vidusskolā, taču akcijā 
“Atpakaļ uz skolu” nolēmu apmeklēt Rēzeknes sākumskolu. Teikšu godīgi, pirmo reizi mana 
auditorija bija tik jauna- 2. līdz 6.klases skolēni, taču prieks, ka visi ar interesi mani uzklausīja. Esmu 
projektu vadītāja, un vēlējos stāstīt bērniem par šo tik jauno profesiju, kas kļūst arvien pieprasītāka. 
Klašu grupām tika dots uzdevums- izveidot no papīra torni, kas varētu noturēt četras lapas, 
atceroties, ka katram projektam ir ierobežots laiks un resursi- tikai 10 minūtes un tikai papīrs. Tieši 
tāpat tas ir projektos- tev ir uzdevums, laiks un resursi nav bezgalīgi.”
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AUSTRUMLATVIJAS  TEHNOLOĢIJU 

VIDUSSKOLA EIROPAS DIENĀ 

R Ī K O J A  JAUNATNES 
V I T A M Ī N I Z Ā C I J U

Eiropas dienā ikvienam bija iespēja apmeklēt Lūznavas muižu. Šo iespēju izmantoja divas 
skolēnu un skolotāju ekskursiju grupas no Rēzeknes un Viļakas (kopā 50 cilv.)
Šajā dienā varēja apskatīt 2 izstādes no Lietuvas - - M.K. Čurļoņa darbu reprodukcijas "Lietuvas 
Vīzija" un Daivas Ložītes keramikas izstāde "JAUSENOS", kā arī Latgales podnieku dienu izstādi 
Kulturys škiuņī.

L Ū Z N A V A S  M U I Ž U  A P M E K L Ē 

RĒZEKNES UN VIĻAKAS SKOLĒNI

12. klases jaunieši, kuri šī mācību gada sākumā bija 
apmeklējuši EP Strasbūrā, bija sagatavojuši saviem 
jaunākajiem skolas biedriem jauku pasākumu 
“jaunatnES VITAMĪNIzācija”, kura ietvaros 
iepazīstināja gan ar ES vēsturi, kultūru, EP funkcijām, 
kā arī ar jautājumiem, kas aktuāli jebkuram mūsdienu 
cilvēkam. Jauniegūtā informācija tika pārbaudīta un 
arī aktualizēta ar viktorīnas palīdzību, bet pasākuma 
otrajā daļā jaunieši darbojās ar materiāliem ES 
VITAMĪNI. Organizatori bija arī sagatavojuši jauku 
filmiņu par ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā!

Lūznavas muižas saistība ar EIROPU:
Lūznavas muižas ēkas REKONSTRUKCIJA , ELFLA finansējums: 463 721,83 EUR
2018.gada sākumā Lūznavas muižāi ir piešķirts uzņemošās, nosūtošās un koordinējošās 
organizācijas akreditācijas statuss dalībai Erasmus+ Jaunatnes darbībā Eiropas brīvprātīgā 
darba projektos.
Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” sadarbības 
partneris Rēzeknes novada pašvaldības projektā "EUCIDA" ar 
Franciju un Īriju
Organizē Eiropas kultūras mantojuma dienas
Ir organizējuši kopīgus pasākumus sadarbībā ar Francijas, 
Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas, Ungārijas, Polijas, Lietuvas, ASV 
vēstniecībām Latvijā.
Lūznavas muižā tika organizēti Europe Direct semināri.
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EIROPAS DIENĀ RTA INŽENIERU 

FAKULTĀTI APMEKLĒ VIESI NO VIĻAKAS

Ekskursijas laikā tās dalībnieki apmeklēja RTA Inženieru fakultāti un noskaidroja, kādi ES fondu 
līdzfinansēti projekti ir realizēti akadēmijā. Skolēnu un skolotāju uzmanību piesaistīja moderni 
aprīkotās laboratorijas, jo īpaši – Mehatronikas un Ķīmijas. Aplūkojot dažādus inženiertehniskus 
produktus, ko radījuši RTA studenti, ekskursanti bija patīkami pārsteigti, ka studiju procesa laikā 
jaunieši savas prasmes var pielietot, darbojoties praktiski un radot sabiedrībai noderīgas lietas.
 Ekskursijas noslēgumā tās dalībnieki saņēma informatīvus materiālus par akadēmiju.

ARĪ  “ZEIMUĻĪ”
VIESOJAS CIEMIŅI 

NO VIĻAKAS

ī gada 9.maijā Eiropas Atvērto durvju dienas ietvaros 

ŠAustrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” ir 
vēris savas durvis vaļā, lai ikviens tā apmeklētājs iepazīstas 

ar centra burvību un darbību. Atvērto durvju dienas ietvaros 
centrā viesojās Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi, 
kas ar aizrautību ir izstaigājuši mūsu centra telpas, uzzinājuši 
par centra piedāvātajiem pulciņiem un aktivitātēm, viesojās 
abos torņos un izbaudījuši pavasarīgi saulainu skatu, kas 
paveras uz pilsētu Latgales sirdī - Rēzekni. 
Visiem pilsētas bērniem un jauniešiem ir iespēja bezmaksas 
apmeklēt un darboties Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē 
„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Jauniešu 
a t v ē r t a j ā  c e n t r ā  „ J A C i s ” ,  A R P C  j a u n a t n e s 
iniciatīvu/intelektuālo spēļu istabā un  Jaunatnes iniciatīvu 
centrā - „Draugu centrs”. 

i r o p a s  d i e n ā  R ē z e k n e s ETehnoloģiju akadēmijā (RTA) 
v i e s o j ā s  V i ļ a k a s  V a l s t s 

ģimnāzijas skolēni un skolotājas, kuri 
piedalījās Atvērto durvju dienā, ko 
organizēja Eiropas Savienības māja 
Rīgā.

Visa gada laikā vecākiem 
kopā ar bērniem ir iespēja 
piedalīties ģimenes svētkos, 
d a ž ā d o s  k o n k u r s o s  u n 
darbnīcās. Interešu izglītības 
nodaļā šajā gadā darbojas 90 
interešu izglītības programmas, 
ko bērni var apmeklēt bez 
maksas. ARPC darbojas arī 
Rēzeknes pilsētas Jauniešu 
dome, iesaistot visu skolu 
aktīvākos audzēkņus. Līdz ar to 
katram ir iespēja pievienoties, 
aktīvi līdzdarboties un paust 
savu viedokli.
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15. maijā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā uz semināru pulcējas kupls skaits bibliotekāru no 
Rēzeknes un Rēzeknes novada, arī no Preiļu, Līvānu, Krāslavas un Ludzas novada 
bibliotēkām. Semināra laikā bibliotekāres iepazinās  ar šobrīd tik  aktuālās  Eiropas 
Vispārīgo datu aizsardzības regulas jautājumiem. Regula stāsies  spēkā 25. maijā un tās 
mērķis ir izlīdzināt personas datu apstrādes atšķirības Eiropas Savienībā.

Semināra dalībnieki iepazinās arī ar 
bibliotēku lomu kultūras mantojuma 
saglabāšanā, kultūras iestāžu devumu 
Latgales kultūrvides stiprināšanā, jo 2018. gads  ir pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma 
gadu. Semināra viešņa Māra Jēkabsone ( Latvijas Nacionālā bibliotēka) dalījās iespaidos par 
vairāku Eiropas valstu bibliotēku apmeklējumiem  (Polijā, Somijā, Norvēģijā) un ieskicēja 21. 
gadsimta bibliotēku attīstības tendences gan Eiropā, gan Latvijā.
Vairākas RCB BIBLIOTEKĀRES aprīļa vidū piedalījās Latvijas bibliotekāru 19. konferencē “Mainās 
bibliotēka, mainās sabiedrība”. Semināra dalībniecēm tika piedāvātas prezentācijas par tur 
redzēto un dzirdēto. Ar interesi klātesošie noklausījās stāstījumu par Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 
Norvēgijas un Ukrainas bibliotēku aktualitātēm un darbības virzieniem.
Semināra dalībnieki tika informēti  arī par aprīlī notikušo  Eiropas informācijas  dienu “Eiropas 
vitamīns” Rīgā.

ANITA GAIDULE, 
RCB lasītavas vadītāja, ESIP koordinatore   

BIBLIOTEKĀRI 
IEPAZĪSTAS AR 
EIROPAS 
VISPĀRĪGO 
DATU 
AIZSARDZĪBAS 
REGULAS 
JAUTĀJUMIEM



Eiropas digitālās nedēļas ietvaros JSPA sadarbībā ar Microsoft Latvia organizēja un vadīja 
eTwinning mācības skolotājiem  par Minecraft izmantošanu skolā un mācību projektos. Tajos 
varēja pieteikties 2 skolotāji no skolas, pie tam vienam bija jābūt informātikas skolotājam, bet otrs 
varēja pārstāvēt jebkuru citu mācību priekšmetu, kuri plāno pilnveidot savstarpējo sadarbību 
mācību procesa ietvaros, veidojot mācību aktivitātes ar starppriekšmetu saikni, kas balstās 
kompetenču apmācībā. No Kaunatas vidusskolas pieteicās un tika izvēlētas informātikas 
skolotāja Evita Kairiša un latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova. Kopumā  mācībās 
piedalījās 23 skolotājas no 12 Latvijas skolām un apguva skolēnu vidē populāro Minecraft spēli ar 
mērķi veicināt starppriekšmetu saikni un pilnveidot skolotāju prasmes spēļu izmantošanai 
mācību procesā. Semināru vadīja Edgars Bajaruns, eTwinning vēstnieks, programmas 
“Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas 
skolotājs, “Minecraft skolas” pasniedzējs.

Debates organizēja un piedalījās pieredzējuši debatētāji no “Quo Tu Domā?”, bet varēja 
piedalīties arī citi interesenti. Pēc skolotāju projektu prezentācijām uzstājās Microsoft Latvia 
pārstāve un izteica sajūsmu par darbu, ko skolotāji bija paveikuši divās dienās, apgūstot 
Minecraft metodes, un prognozēja veiksmīgu tālāku sadarbību jaunās paaudzes izglītošanā.

Kaunatas vidusskolas skolotājas ieguva ne tikai iemaņas Minecraft spēles moduļos, bet arī 
pieredzi, kā veidot eTwinning projektus un ievietot tos TwineSpace vidē. Mācību laikā tika 
modelēts un ievietots TwinSpace vidē projekts „Pilskalnu teikas” sadarbībā ar kolēģēm no Dagdas 
vidusskolas. Iegūtā pieredze ļaus ne tikai paplašināt iespējas, ko sniedz LEGO robotika, ar ko 
skolotāja Evita Kairiša jau vairākus gadus aizrauj skolēnus, bet arī paplašināt sadarbības iespējas 
s ta rp  dažādu pr iekšmetu  sko lo tā j iem mūsd ienu jaunatne i  inovat īvā  ve idā.

Ināra Paramonova

K A U N A T A S 
VIDUSSKOLĀ MĀCĪS 

S K O L Ē N U S ,

I Z M A N T O J O T 

MineCRAFT

Minecraft ir būvniecības datorspēle, ko ir izveidojis Markuss Pēšons un tā dibinātā 
kompānija Mojang AB, kas bāzēta Stokholmā, Zviedrijā. Spēle paredz spēlētājiem 
izveidot un sagraut dažāda veida blokus trīsdimensiju vidē. Spēles telefonā un 
datorā jau sen ir daudzu bērnu neatņemama ikdienas izklaides daļa. Lai arī visi zina, 
ka īsti labi tas nav, izvairīties no šīs mūsdienu realitātes ir ļoti grūti. Ja vienas spēles iet 
un nāk, tad spēle “Minecraft” ir kļuvusi par īpašu spēli, ar ko aizrāvušies ne tikai bērni, 
bet arī dažs labs pieaugušais. Spēlei ir veltīti pat speciāli forumi. ETwinning mācību 
ietvaros praktiskās nodarbībās pedagogi apguva programmu Minecraft, kurā 
veica dažādus pedagoģijā pielietojamus uzdevumus, kā arī apguva eTwinning Live 
platformas rīkus projektu organizēšanai un 3D elementu izmantošanu Minecraft 
vidē. Mācībās skolotāji uzzināja veidus, kā Minecraft izmantot dažādos mācību 
priekšmetos. Dalībnieki katrs ieguva turpmākajam darbam izmantojamu Minecraft 
licenci līdz mācību gada beigām. Neskaitāmās valstīs Minecraft spēles izglītojošā 
versija “Minecraft: Education Edition” ir atvērtās pasaules tipa spēle, kas sniedz 
skolēniem iespēju apgūt mācību vielu un sadarbības prasmes pazīstamā un 
interesantā vidē, kurā iebūvēti dažādi rīki, lai padarītu pieredzi izglītojošu. 
Nodarbības noslēdzās ar projektu ideju prezentācijām un profesionālām debatēm 
par spēļu izmantošanas nepieciešamību skolas vidē Microsoft Inovāciju centrā.
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Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var 
pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus, kuru 
vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas 
galvenās bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas 
bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsāks darbu kopīgā projektā “Interaktīvās 
izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, lai radītu 
apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-
ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un 
Lietuvas pierobežas reģionā. Projekta saīsinātais nosaukums angliski ir OPEN UP, kas latviski 
nozīmē “radīt jaunas iespējas”. 

Projekta ietvaros bibliotēkas rudenī sāks apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un 
Rokišķos (LT), kuru ietvaros viņi apmeklēs dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai 
iepazītos ar to darbu. Viņiem tiks organizētas interaktīvās spēles ar Xbox spēļu konsoli, viņi veidos 
video un prezentācijas. Partneri rīkos divas nometnes – vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT). 
Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi 
semināri un mācību brauciens uz Berlīni. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks 
izremontētas un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām. Visu partneru bibliotēkas iegādāsies 
datorus un portatīvos datorus, Xbox spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles u.c. interaktīvai izglītībai un 
spēlēm. Projekta rezultātā modernizētās bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no 
mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot 
dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties 
filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu 
tehnoloģijām.

Projektu OPEN UP finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta 
līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets 
šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums. 
Projektu vada Ludzas novada pašvaldība, un tas ilgs 20 mēnešus, tāpēc mēs periodiski publicēsim 
interesantu informāciju par to, kas mums ir izdevies. Ja jūs esat ieinteresēti saņemt papildus informāciju par 
to, sazinieties ar projekta vadītāju Violu Andruščenko (tālr. 65707131; ). Par viola.andruscenko@ludza.lv
aktivitātēm, kas notiks Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, informāciju var sniegt tās direktore Inta Kušnere 
vai bibliogrāfe Viorika Vasilovska (65781191; ).  biblio@ludza.lv

Rakstu sagatavoja:
Viola Andruščenko, projektu vadītāja 
Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās 
bibliotēkas direktore 7

 

RADĪT JAUNAS IESPĒJAS

28. martā tika parakstīts Finansēšanas līgums par šī projekta 
īstenošanu. Projekts startēja 1. aprīlī, un partneri paspēja 
īstenot jau divas aktivitātes – Ludzā notika pirmā projekta 
partneru tikšanās un 9.  aprīlī Rokišķu publiskā bibliotēka 
organizēja semināru “Kompetenču uzlabošana darbā ar 
bērniem no sociāli atstumtām ģimenēm”. Semināru vadīja 
Lietuvas Ģimenes attiecību Institūta psiholoģe lektore Egle 
Kalinauskiene. Mūsu novada 10 bibliotekāres ieguva ne 
tikai sausu teorētisku informāciju, bet arī pastrādāja 
praktiski. Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotekāri diskutēja 
par  dažādām situācijām, analizējot kā bērnu, tā arī 
pieaugušo uzvedību un meklējot loģiskus situācijas 
atrisinājumus. Dalībnieki mācījās atpazīt bērnu uzvedības 
veidus, diskutēja par to, kā reaģēt konkrētajās situācijās. 
Bibliotekāri varēs pielietot šo pieredzi uzreiz, strādājot 
bibliotēkā, bet it īpaši tā noderēs šī gada rudenī, kad visi 
projekta partneru bibliotēkas sāks vadīt nodarbības 
konkrētām bērnu grupām. 

mailto:viola.andruscenko@ludza.lv
mailto:biblio@ludza.lv


KONTAKTI JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

Seko līdzi jaunākajai informācijai

@ED_Austrum_LTGEDAustrumlatgale edic.austrumlatgale

Atbrīvošanas alejā 95-A, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs, 
33. vai 35. kabinets)

Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes Centrālā bibliotēka)

+371 64607177

edic@rezeknesnovads.lv

 

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS 

AUSTRUMLATGALĒ

Darba laiks: 8.00-16.30
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