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ZIŅU LAPĀ LASIET: LUDZAS PILSĒTAS PII
“NAMIŅŠ” KOPĀ AR
EIROPU
Arī mazie un lielie Ludzas PII “Namiņš”
iemītnieki šajā pavasarī ieauda vasariņas
villainītē daudzas saules sirsniņas, kuras
vasaras beigās ne vien priecēs mazos
pilsētniekus ar savu krāšņumu, liks justies
gandarītiem par labi padarītu darbu, bet arī
mudinās uz jaunām pētnieciskām un
izzinošām aktivitātēm. Atbalstot akciju
“Saulespuķe brīvībai”, sējām, diedzējām un
stādījām Ukrainas nacionālos ziedus –
saulespuķes – par to katrs bērns saņēma
piemiņas žetonu ar spēka vārdiem, ko
pačukstēt, kopjot savu lolojumu.

Šis maijs nebija labvēlīgs puķkopības
darbiem, un pagaidām vasara nelutina mūs
ar siltumu, bet mēs ļoti ceram, ka lielākā
daļa dēstu braši turēsies, nonāks līdz
savam briedumam un sūtīs mūsu saulainos
domas par mieru visā pasaulē un katra
bērna sirdī.

Rēzeknes novadā viesosies
tehnoloģiju skolotāji, 
ERASMUS+ projekta dalībnieki

Ludzas pilskalnā top gājēju tilts

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas Erasmus+ projekts
“The ARTICS” izvirzīts “Eiropas
Inovatīvas mācīšanas” balvai

Mācību gada izskaņā Kaunatas
jaunieši piedalās sietspiedes
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Turpinot Erasmus + projekta “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu
izglītībā” aktivitātes, 21. jūnijā Rēzeknes novada pašvaldību apmeklēs skolotāji no Igaunijas,
Lietuvas, Slovēnijas, kā arī Latvijas.

Viesi ar Rēzeknes novada domes vadību pārrunās projekta norisi. Projekts paredz tehnoloģiju un
robotikas integrāciju dažādos mācību priekšmetos - fizikā, matemātikā, svešvalodās, mākslā, kā
arī darbā ar īpašajiem bērniem. Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris saka atzinīgus
vārdus par partnerorganizācijām. Par spīti Covid ierobežojumiem un grūtībām, ievērojot visus
epidemioloģiskās drošības noteikumus, tika organizētas visas projekta aktivitātes - koordinatoru
sapulces, kursi skolotājiem, skolēnu radošās tehnoloģiju nometnes Slovēnijā, Igaunijā un Lietuvā
ar vairāk nekā 70 dalībniekiem. 

Oktobra sākumā projekta partneri pulcēsies Rēzeknes novadā un pilsētā, kur arī Latgales
skolotājiem piedāvās iespēju piedalīties radošajās tehnoloģiju meistarklasēs. Savukārt jau
otrdien, 21. jūnijā plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē viesi piedalīsies vasaras
Saulgriežu norisēs un ielīgošanā kopā ar Rēzeknes novada folkloras kopu. Uz šo pasākumu
aicināti arī masu mediju pārstāvji.

Uzziņai: Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496 “Founding
the network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education” (Tehnoloģiju
integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā-LV) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība “Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs ”, Häädemeeste Keskkool (Igaunija), Kupiskis Povilas
Matulionis progymnasium (Lietuva), Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, Jonava
(Lietuva), Academia družba za storitve d.o.o., Maribor (Slovēnija).

Projekta norises laiks: 2020. gada 1. novembris - 2022. gada 31. decembris.

Rēzeknes novadā viesosies
tehnoloģiju skolotāji, 
ERASMUS+ projekta dalībnieki
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Turpinot Ludzas pilskalna labiekārtošanu, uzsākta gājēju tilta metāla konstrukcijas montāža. Gājēju
tilts savienos Baznīckalnu ar pilskalnu, nodrošinot ērtāku objekta pieejamību apskatei un pasākumu
apmeklēšanu visiem novada iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un tūristiem, tostarp vecākiem ar bērnu
ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Maija mēnesī veikta arī elektroapgādes un apgaismojuma tīkliem iepriekš izrakto tranšeju
aizbēršana un grunts izlīdzināšana. Visi ar zemes reljefa pārveidošanu saistītie darbi tiek veikti
arheologa uzraudzībā.

Saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdoto dabu atļauju šobrīd tiek veiktas
izmaiņas būvprojektā, kā rezultātā pils mūri tiks izgaismoti ar prožektoriem, kas izvietoti uz zemes,
nevis uz stabiem, tādējādi saglabājot pils mūru vēsturisko ainavu.

Veicot skrūvpāļu montāžas darbus, tika konstatēts, ka vietām skrūvpāļus projektā norādītajā
dziļumā nav iespējams ieskrūvēt. Tāpēc nepieciešamas būvprojekta izmaiņas arī atsegtā pagalma
skatu platformas izbūves risinājumā, atkāpjoties no atsegtiem vēsturiskiem mūriem ap bruģi. Visas
izmaiņas nepieciešams saskaņot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, kas prasa papildus laiku,
tāpēc darbs objektā tiek veikts ar pārtraukumiem.

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi tiek
īstenoti Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Rīteiropas
vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) ietvaros. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un
eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai
ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Ludzas pilskalnā top gājēju tilts
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Erasmus+ programmas periodā 2021-2027 skolu sektorā Eiropas Komisijas īsteno iniciatīvu –
Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award), kuras mērķis ir
identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektu ietvaros īstenotu izcilu, inovatīvu mācību praksi, kā
arī, lai novērtētu skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas balvai katru gadu no katras Erasmus+ dalībvalsts tiek nominēti 4 Erasmus+ projekti
sekojošās kategorijās: pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidusskolas izglītība,
profesionālā vidusskola. Balvai nominētajiem projektiem jāatbilst gada tēmai. Šī 2022.gada tēma
ir “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana” (Learning together, promoting
creativity and sustainability) un tā ir tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu (New
European Bauhaus (NEB)). Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir
apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas
zaļo kursu.

Mūsu ģimnāzijas projekts “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā” (The ARTICS”)
ir izvēlēts, lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu vidusskolas izglītības kategorijā
2022.gadā.

Paldies partnerības skolu projekta komandām, JEPVĢ projekta darba grupai, skolotājiem,
skolēniem un viņu vecākiem par izcilu darbu un atbalstu projekta īstenošanā!

Vairāk par projektu: pvg.edu.lv

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas Erasmus+ projekts
“The ARTICS” izvirzīts “Eiropas
Inovatīvas mācīšanas” balvai
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Realizējot projektu “Zini. Proti. Dari!” (ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”), Kaunatas vidusskolas 8.-11. klašu audzēkņiem 31. maijā
mācību gada izskaņā bija laba iespēja piedalīties Sietspiedes darbnīcā. Tajā skolēni varēja apgūt
šo drukas veidu, apdrukājot krekliņu tieši sev un izvēloties saturu, kas tiks attēlots uz krekliņa.
Sietspiede ir senākais drukas veids – viens no trafaretdrukas paveidiem, kur par trafaretu tiek
izmantots neilona siets. Vadīt šo aktivitāti uzņēmās sociālais uzņēmums “Puordare” no mūsu
novada, kura mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par videi draudzīgāku dzīvesveidu, organizējot
radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.

Ingūna Semule, “Puordare” dibinātāja un projektu vadītāja: “Mēs vēlamies darīt lietas, kas mums
patīk, ir videi draudzīgas un saudzīgas, veicinot sabiedrības sociālo labklājību. Mums rūp tas, kādā
vidē augs mūsu bērni.”

Ievadapmācībā tika izskaidrots skolēnu darbības secība, kā arī sniegta informācija par piedāvāto
trafaretu saturu, par to māksliniekiem tika izstāstīts. Jauniešiem bija iespēja izvēlēties! Pabeidzot
darbu, jaunieši bija gandarījuma pilni, jo bija ieguvuši zināšanas, praktiski darbojoties apdrukājuši
T-kreklu, kas kalpos, kā 2021./2022. mācību gada suvenīrs. Kopā darbojās arī skolēni no Ukrainas,
kuriem bija gandarījums, ka uz krekliņa izveidotais uzraksts latviešu valodā atgādinās par
draudzīgu atmosfēru Kaunatas vidusskolā. Skolēni bija pateicīgi projekta realizētājiem – biedrībai
“Ezerrieksts”.

Projekta darba grupas brīvprātīgā Ināra Paramonova.

Mācību gada izskaņā Kaunatas jaunieši
piedalās sietspiedes darbnīcā
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Miers ir Eiropas Savienības (ES) pamatvērtība kopš pašiem pirmsākumiem. 1951. gadā dibinātā
Eiropas Ogļu un tērauda kopiena bija pirmais solis ceļā uz ilgstošu mieru. 1957. gadā ar Romas
līgumu tika izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena, un līdz ar to sākās jauns, arvien ciešākas
sadarbības laikmets Eiropā. Lai gan dažkārt ES valstu starpā radušās domstarpības, ES
pamatprincipi pēdējo 70 gadu laikā nav mainījušies.

Vai zināji, ka 2012. gadā Eiropas Savienībai par nepagurstošu darbu miera, demokrātijas un
cilvēktiesību labā Eiropā un visā pasaulē tika piešķirta Nobela Miera prēmija. ES ir pirmā valstu
grupa visā pasaulē, kam piešķirsts šāds gods. Taču pēdējā laika notikumi, kad Krievijas
karadabība Ukrainā ir sašķobījusi mieru visā Eiropā, arvien biežāk aizdomājamies, kā mēs varam
palīdzēt. Un, ja nevaram palīdzēt, tad kā saglabāt mieru un personīgo līdzsvaru šajā sarežģītajā
laikā, tāpēc maija otrajā pusē ED Austrumlatgalē Facebook lapā aicinājām jūs iesūtīt stāstus par
savām "miera ostām" - par vietām, nodarbēm vai cilvēkiem, kas nes jums mieru šajā sarežģītajā
laikā.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā! Saņēmām gandrīz 30 vēstules. Balvas - krāšņos petūniju
podus - no Maltas stādu audzētājas Ingas Zeiles jau esam nogādājuši visiem uzvarētājiem. Lai
zied un priecē!

Mūsu konkursanti mieru smeļas dabā, dzimtajās mājās, rokdarbos un palīdzēšanā citiem.
Turpinājumā publicēsim iesūtīto darbu fragmentus, lai ikviens var smelties kādu ideju vai
noderīgu padomu arī savai rūpju piepildītajai ikdienai! Visus stāstus varat lasīt mūsu Facebook
lapā: https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale.

Rodam mieru dabā, vaļaspriekos,
mājdzīvniekos, līdzcilvēkos
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Anita
Mana “miera osta” atrodas tepat – Ozolmuižas pag. Bumbiškās. Tā ir vieta, kur dzīvojuši mani
vecvecāki, vecāki un no savas dzimšanas – arī es. Manas pirmās atmiņas saistās ar šīm mājām,
pļavām, vecomāti, brālēniem un māsīcām, kuri vasarās brauca ciemos un jautri pavadīja visu
brīvlaiku. Uzsākot skolas gaitas, sākās mana “pilsētnieces dzīve”, taču nekad sevi par tādu
neesmu uzskatījusi. Vienmēr ar prieku braucu uz laukiem, jo tikai tur varu tā pa īstam atpūsties
gan fiziski, gan garīgi. Lai arī pēdējos gados esmu kļuvusi “galvenā” zāles pļāvēja un mazdārziņa
ravētāja, daru to ar gandarījumu, jo redzu reāli paveiktu darbu, kas priecē acis un sirdi.
“Bumbiškas” ir skaistas augu gadu, arī pelēkās rudens dienās, kad ābeļdārzā stirnas nāk
mieloties ar āboliem, sniegotās ziemās, kad pagalmā nesteidzīgi cilpo zaķi un kur nu pavasaros
un vasarās, kad viss zied un zaļo, aiz loga dzied putni un vardes dīķī rīko grandiozus koncertus! Te
viss ir tik vienkāršs, bet reizē mīļš un neatkārtojams.
***
Svetlana
Vienmēr ar nepacietību gaidu pavasari un brīdi, kad sniegpulkstenītes sāk spraukties caur plāno
sniega kārtiņu. Tā ir zīme, ka, neraugoties uz dažādiem globālajiem notikumiem, dabas likumi ir
nemainīgi un to cikliskums nav zudis. Mieru prātā un sirdī ienes darbošanās piemājas puķu
dārziņā. Jau aprīlī dārzs sāk ziedēt un priecēt: krokusi, tulpes, prīmulas un narcises ievieš
pēcziemas dzīvē jaunus toņus un iedvesmu. Pēc tam vasara nāk ar reibinošiem ziedu aromātiem,
bet rudenī acis priecē asteres, krizantēmas, dālijas... Puķes sagādā prieku un miera sajūtu gan
man pašai, gan ģimenei, kaimiņiem, draugiem un pat nejaušiem garāmgājējiem. Cerot uz mieru
ne tikai savā puķu dārziņā, bet arī pasaulē, šogad iesēju SAULESPUKES. Ceru, ka tās ziedēs brīdī,
kad pasaulē būs vismaz par vienu karu mazāk.
***
Ināra
Visizteiktāk mieru spēju sajust pēc tam, kad izdodas kādam palīdzēt. Pasaulē ļoti daudziem
cilvēkiem un dzīvniekiem ir vajadzīga palīdzība. Ja es spēju sniegt palīdzību kādam, kam tā ir
nepieciešama, man tas ir jāizdara. Citādi mani mazliet vajā nemiers, taču pēc šī palīdzēšanas sirdī
ielīst milzīgs atvieglojums un uz brīdi iestājas miers un labsajūta. Mani laikam varētu raksturot kā
nesavtīgu un gādīgu cilvēku, kurš palīdzēšanu uztver par savu misiju. Tam nav noteikti jābūt
finansiālam atbalstam, bieži vien tā ir vienkārši uzmanība, gādība, padoms. Es rūpējos arī par
dzīvniekiem: man tie ir gan mājās, gan arī par tiem, kuriem īsti nav savu māju. Jā, paradoksāli, bet
tā nu tas ir: MANS MIERS ir ikdienas rūpes.
***
Jolanta
No malas raugoties par mieru to nosaukt būtu grūti, jo man patīk būt kustībā un cilvēkos. Lai
rokas un prāts ir nodarbināti un lai nav absolūts klusums. Mieru rada 4 bērnu čalas, prāvs kazu un
vistu pulks, piemājas dārzs, pilns pagrabs ar pašu sarūpētiem labumiem, sabiedriskās aktivitātes,
kā arī latgaliešu valodas un vienkārša dzīvesveida saskaņā ar dabu popularizēšana.
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Jūlija
Jau pagājuši vairāki gadi, kopš man pieder zirgi. Varu teikt, ka zirgu aprūpe ir mana “miera osta”
un spēka avots. Kad zirgi ir blakus, rokas stiepiena attālumā. Pieskāriena burvība, siltā zirga elpa,
krēpju pabužināšana – lūk, kas apstādina ikdienas steigu. Mana dzīve ir tur, plašajās ganībās, kur
mīt mani zirgi. Esības mirklis blakām, un esi nometis ikdienas nastu, smēlies iedvesmu jaunam
rītam.
***
Inese
Adot es aizmirstu par problēmām, raizēm vai sliktu garastāvokli, jo visa esmu adījumā. Es varu
noadīt pusi džempera un izārdīt to, ja man kas nepatīk, un tad sākt visu no gala. Adot varu
skatīties televizoru, vispār neskatoties uz adījumu (tā darot esmu izsaukusi sajūsmu radu vidū). :)
Reiz, kad man bija gadi 15, ciemos atbrauca vectēva māsa no Vidzemes un ieraudzīja, ka es adu,
neskatoties uz adatām. Viņa teica: "Tas ir apbrīnojami, ka tā var adīt!" Vīru dažreiz kaitina mana
adīšana, jo es to varu darīt visu dienu, neveltot viņam uzmanību. Bet manas adītās vilnas zeķes
viņš nēsā ar prieku. :) Vasarā man patīk adīt lapenē, kur putni dzied un ziedi smaržo. Kad esi prom
no pilsētas drūzmas, apkārt tikai saule un vējš.
***
Indra
Miers ir manas mājas greznība un rota. Tas ļauj dzīvot un būt tā, kā mēs vēlamies, sapņojam un
ilgojamies. Nevarēšana, neizdarība ir vien mūsu pašu sīki aizbildinājumi, lai kaut ko neveiktu.
Miers ļauj mums būt tiem, kas mēs esam, darīt to, ko vēlamies, būt ar tiem, ko mīlam.
***
Ina
Lūznavas pasakaino auru veido šis dabiskais miers: cilvēki, kuri dodas ikdienas gaitās, sveicinoties
viens otram uzsmaida; pa sējumiem netraucēti zosu bari klaiņo; dzīvībā kūsājošais senais parks –
aizver acis un ieklausies, šī dabas simfonija reibina, ieelpo gaisu, kurš dziedina, nedomā neko –
ļaujies, esi daļiņa no dabas; saules stari muižas dīķu ūdeņos spoguļojās, pīlītes netraucētas
ligzdas te vij; zālāji mārpuķīšu piesēti; nakts tumsā spuldzīšu virtenes izgaismo sikspārņiem gaisa
telpu; mastā celti līgani plīvo mūsu karogi, kuri ir atgādinājums tam, ka esam mājās – laimīgajā
zemē.
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KONTAKTI

www.facebook.com/EDAustrumlatgale

Rēzeknes novada pašvaldība,
3.stāvs, (33. vai 35. kabinets),

Atbrīvošanas aleja 95A,
 

tel. +371 64607177 
e-pasts: ed@rezeknesnovads.lv 

 
 

Sadarbības partneri: 
Krāslavas novada centrālā bibliotēka, 

Dīķu iela 5, Krāslava 
 

Preiļu Galvenā bibliotēka, 
Kārsavas iela 4, Preiļi 

 
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 

Atbrīvošanas aleja 81/5, Rēzekne

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas
Komisija un Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Krāslavas novada
centrālo bibliotēku, Preiļu Galveno bibliotēku un Rēzeknes Centrālo bibliotēku


