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ZIŅU LAPĀ LASIET: EIROPAS VALSTU
PĀRSTĀVJI IEPAZĪST
RĒZEKNES NOVADU
Jūlija beigās Rēzeknes novada Viļānu
apvienībā ciemojās URBACT programmas
projekta “Brīvprātīgā darba pilsētas”
(“Volunteering cities+”) dalībnieki no
Grieķijas, Kipras, Portugāles, Slovākijas un
Spānijas. Ciemiņi kopā ar Viļānu apvienības
brīvprātīgo grupas dalībniekiem trīs dienu
garumā runāja un mācījās par to, kā Eiropas
valstu pašvaldības atbalsta vietējo
iedzīvotāju iniciatīvas, tādā veidā veicinot
arī piedalīšanos lēmumu pieņemšanas
procesos.

Pabeigta angāra būvniecība
bijušās Linu fabrikas teritorijā

LEADER projekta ietvaros Ņukšu
pagastā tapis rotaļu laukums
bērniem

Apstiprināts “Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanas” projekts 

Nūjošanas-slēpošanas trasē
Aglonā ierīkos apgaismojumu

Par trīs miljardiem vairāk koku līdz
2030. gadam
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7 Vairāk lasiet nākamajā lappusē



    Kā pastāstīja Alžustrel (Portugāle) pašvaldības pārstāvis Marcos Aguiar, viņu pašvaldībā vismaz
70 % iedzīvotāju piedalās vietējās pašvaldības vēlēšanās, jo tikai vēlētāji nosaka, kuri politiķi
turpmāk vadīs pašvaldību. 
    Ciemiņi viesojās arī Dekšāres pagastā, kur iepazinās ar latvieti Andri un viņa dzīves biedreni
portugālieti Deboru, kuri aizrautīgi stāstīja par savu pieredzi kaņepju ēdienu pagatavošanā,
kaņepju audzēšanā, kaņepju papīra izgatavošanā un kaņepju būvniecībā. Ģimene ir ne tikai
izveidojusi savu kaņepju produktu līniju, kas nodēvēta par “Obelisk Farm”, bet arī labprāt uzņem
brīvprātīgos no visas pasaules, tādā veidā daloties ar savu pieredzi un atbalstot ideju, ka nav
nesasniedzamu sapņu, ja ir vēlēšanas kaut ko mainīt savā dzīvē. 
   Šai idejai piekrīt arī citi dekšārieši, Latgales tradicionālās kultūras centra “Latgaļu sāta”
dibinātāji, kuri viesiem piedāvāja iejusties 20. gs. 20. gadu atmosfērā, apskatot autentiski
saglabātu istabu, latgaļu mūzikas instrumentus, rotu kolekciju, rekonstruētas bronzas laikmeta
celtnes, kā arī izmēģināt sviesta kulšanu un bērnu rotaļlietu gatavošanu. 
    Viesiem bija iespēja uzzināt ne tikai par brīvprātīgo darbu Rēzeknes novadā, bet arī sadancoties
sadziedāties un saspēlēties kopā ar Viļānu kultūras nama kapelu "Bumburneicys" un daudziem
labi zināmo Igauņu ģimeni no Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta. 
    Atvadoties projekta dalībniece Stavroula Georgio no Kipras piebilda, ka arī politiķiem būtu
aktīvāk jāatbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas finansiāli, rīkojot ideju konkursus, tādā veidā
mudinot cilvēkus vairāk domāt par sava pagasta attīstību. Galu galā, viens uzmundrinošs rokas
spiediens nozīmē arī vienu balsi vēlēšanās! 
    Augusta beigās visu iesaistīto valstu pārstāvji dalībnieki dosies uz Grieķiju, kur iepazīsies ar
Adžia (Agia) pašvaldības pieredzi. Projekts “Volunteering cities+” turpināsies līdz 2022. gada
decembrim.
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Preiļu pašvaldība īstenojusi projektu nr. 3.3.1.0/20/I/012 “RAŽOŠANAI PIELĀGOTA TIPVEIDA
ANGĀRA IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS IELĀ 64, PREIĻI”.
Bijusī Linu fabrikas teritorija, kas gadiem stāvējusi neapsaimniekota, sāk pārvērsties un iegūt jaunas
modernas aprises.
    2022. gada 22. jūnijā ekspluatācijā tika nodots tipveida angārs Daugavpils ielā 64, Preiļos. Angārs
ir 2. grupas ēka ar kopējo platību 491 m2 , 7,5 m augstumā, ar 5 noliktavu telpām, kas aprīkotas ar
gaisa aizkariem, automātiski paceļamām durvīm, labām ventilācijas iekārtām. Divās lielākajās telpās
uzstādītas mitrināšanas un dzesēšanas iekārtas, kas ļaus nodrošināt atbilstošu mikroklimatu
produkcijas uzglabāšanai. Pie ēkas izveidots liels asfaltēts laukums, atjaunots vecais žogs, izbūvēts
jauns elektroapgādes pieslēgums, ēka pievienota pie centralizētā ūdensvada.
    Atklāšanās pasākumā pašvaldība pateicās būvniekam SIA “Ošukalns celtniecība”, būvuzraugiem
SIA “Marčuks”, autoruzraugiem – SIA “Neoprojekts”, projektā iesaistītajiem speciālistiem par
paveikto darbu.
    Komersantu, kurš nomās no pašvaldības projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība
izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras
izmantošanu izsoles procedūrā. Komersants drīkstēs sava biznesa vajadzībām pielāgot telpas,
investēt nepieciešamajās iekārtās.
    Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli mājaslapā www.preili.lv, jo jūlijā ir
izsludināta objekta izsole. Pieteikties uz nomu var gan jau esošs uzņēmējs, zemnieks, gan fiziska
persona, ja tā uzsāk savu saimniecisko darbību.
    Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
    Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru
komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības
programmā noteikto teritorijas attīstību.
    Projekta kopējās izmaksas: 597738,31 EUR, ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,77 EUR, privātās
attiecināmās investīcijas 49519,27 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 303050,90 EUR.
    Projekta īstenošana ilga 23 mēneši – no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. jūnijam.

PABEIGTA ANGĀRA BŪVNIECĪBA
BIJUŠĀS LINU FABRIKAS TERITORIJĀ
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    Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu
Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, kura ietvaros
ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas rotaļu konstrukcijas.
    Līdz šim Ņukšu pagastā trūka vietu, kur bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku,
rotaļu laukums bija novecojis, piemērots vienīgi jaunāka vecuma bērniem, tajā atradās bojātas
koka konstrukcijas, kas nebija drošas un estētiski pievilcīgas. Arī apstākļiem, ka bērni lielu dienas
daļu pavada skolā un straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā aizvien vairāk laika velta
viedierīcēm, mobilajām aplikācijām un sociālajiem tīkliem, bija būtiska loma, kas sekmēja
nepieciešamību radīt vietu bērnu un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas
iespējas drošā un piemērotā vidē.
    Projekta ietvaros novecojušās koka konstrukcijas tika demontētas, un rotaļu laukums tika
papildināts ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem paredzētām
konstrukcijām. Tika uzstādīti 2 rotaļu un vingrošanas kompleksi, šūpoles “Ligzda” un troses ceļš
“Tarzāns”. Kustēties, vingrot, komunicēt – to visu sniegs ierīkotais rotaļu laukums. Droša,
labiekārtota vide veidos daudzveidīgu saskarsmes telpu, jo rotaļu laukums nav tikai atpūtas zona,
bet arvien biežāk tas kalpo arī kā tikšanās vieta, kur savstarpējā komunikācija notiek starp visām
paaudzēm.
    Projekta mērķis – atjaunot bērnu rotaļu laukumu Ludzas novada Ņukšu pagasta Ņukšos,
papildinot to ar jaunām, mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām un dažādiem vecumposmiem
paredzētām konstrukcijām. Projekta kopējās izmaksas ir 34 376,61 EUR, projekta attiecināmās
izmaksas 29 875,46 EUR, publiskais finansējums – 26 887,91 EUR.
    Lai rotaļu laukumā pavadītais laiks būtu patīkams un drošs, Ludzas novada pašvaldība atgādina
– vecāki ir atbildīgi par bērna drošību, rotaļu laukumos jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un
rotaļu konstrukcijas ir jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim. Lai atjaunotajā rotaļu laukumā
skan smiekli, piedzimst cerības un piepildās sapņi!

    

    Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

LEADER PROJEKTA IETVAROS ŅUKŠU
PAGASTĀ TAPIS ROTAĻU LAUKUMS BĒRNIEM
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    Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Ārsienu siltināšana, t.sk., logu un durvju ailas, un sienu pret bēniņu telpu siltināšana;
Bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, kā arī vēdināšanas kanālu un izvadu sakārtošana,
ventilācijas šahtu un kanālu tīrīšana;
Esošo stikla konstrukciju nomaiņa pret jauniem logiem, logu aprīkošana ar gaisa pieplūdes
vārstiem;
Ārdurvju un bēniņu lūkas nomaiņa;
Pamatu siltināšana;
Grīdas siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana;
Siltuma avotu nomaiņa, esošo apkures cauruļu izolēšana un nomaiņa;
Apgaismojuma sistēmas uzlabošana.

    Rēzeknes novada pašvaldība, 2021.gada nogalē atklātajā projektu iesniegumu atlasē Darbības
programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās 5.kārta.” iesniedza projektu “Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
nr.4.2.2.0/21/A/033. Starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2022. gada
29.jūnijā tika parakstīta vienošanās par minētā projekta īstenošanu.
    Projekta mērķis ir samazināt primāras enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkā, Kultūras laukumā 1, Viļānos, Rēzeknes
novadā.
    Projekta kopējās izmaksas ir 441 585,49 EUR, attiecināmās izmaksas ir 422 571,74 EUR, no tām
ERAF finansējums ir 359 185,97 EUR, valsts budžeta dotācija – 19 015,73 EUR un pašvaldības
finansējums – 44 370,04 EUR, un neattiecināmās izmaksas ir 19 013,75 EUR.
    Projektā paredzēta būvdarbu veikšana, kas nodrošina minētās ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanu, kas saskaņā ar energosertifikātu ir šādi:

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31. decembrim.
Projekta vadītājs, Guntis Kalniņš

APSTIPRINĀTS “VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS JAUNĀS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS” PROJEKTS 
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    Projekta mērķis ir uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi
pielielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību. Ierīkojot apgaismojumu Aglonas nūjošanas-
slēpošanas trasē, vietējai kopienai tiks radīta ērtāka, drošāka un patīkamāka dzīves vide,
slēpošanas-nūjošanas trasi varēs izmantot arī rudens/ziemas vakaros, kad ātri satumst. Trases
apgaismojuma ierīkošana veicinās vietējo un apkārtējo pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga
dzīvesveida un sportiskās aktivitātēs.
    Pašvaldība uz tai piederošās zemes, kas robežojas ar Cirīša ezeru, laika gaitā ir attīstījusi vietu,
kurā mijiedarbība notiek starp izglītības, kultūras, aktīvās atpūtas un sporta jomām. Šeit atrodas
Aglonas vidusskola ar sporta halli, stadionu un hokeja laukumu ziemā, ir āra trenažieru laukums.
Blakus vidusskolai ir Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”. Tiešā
tuvumā atrodas Aglonas brīvdabas estrāde, labiekārtots aktīvās atpūtas centrs pie Cirīšu ezera ar
publisko pludmali, kur vasaras periodā var iznomāt laivas, ūdens katamarānus, sup dēļus, citu
inventāru, spēlēt volejbolu, ir bērnu rotaļu laukuma elementi. Ir izbūvēta nūjošanas-slēpošanas
trase, kuru aktīvi izmanto dažāda vecuma iedzīvotāji gan sportiskām aktivitātēm, gan pastaigām.
Taču tā nav apgaismota, līdz ar to trasi izmanto tikai diennakts gaišajā laikā, kas ziemas periodā
ir ļoti īss.
    Vietējie iedzīvotāji mīl ziemas sporta veidus un gaida atbilstošus laika apstākļus, lai nodotos
ziemas priekiem. Aglonas pagasts lepojas ar dziļām distanču slēpošanas tradīcijām. Daudzi
atceras, ka agrāk Aglonā bija laba sporta bāze gan distanču slēpošanai, gan biatlonam, notika
gan sporta nometnes slēpošanai, gan sacensības.
    Aglonas nūjošanas-slēpošanas trase tapusi 2013. gadā. Tā ir 1450 metrus gara. Trases
konfigurācija ir ar pacēlumiem, nobraucieniem un ir izmantojama gan slēpotājiem, gan
nūjotājiem. Slēpošanas, nūjošanas trases brīvdienās un vakaros izmanto pieaugušie aktīva dzīves
veida cienītāji, bet skolēni to izmanto sporta stundās un brīvajā laikā. Slēpošanas un nūjošanas
trases izveide ir veicinājusi veselīga dzīvesveida popularizēšanu, dažādos iedzīvotāju brīvā laika
pavadīšanas iespējas, distanču slēpošanas tradīciju atdzimšanu un nūjošanas sporta
iedzīvināšanu.
    Īstenojot projektu, Preiļu novada pašvaldība jau ir noslēgusi sadarbības līgumus – par būvdarbu
veikšanu ar SIA “OMS” un par veicamo būvdarbu būvuzraudzību ar SIA “EnergoUP”.
    Provizoriski būvdarbus pašvaldība plāno uzsākt augustā.

NŪJOŠANAS-SLĒPOŠANAS
TRASĒ AGLONĀ IERĪKOS
APGAISMOJUMU
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    Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros 2022. gadā tiek realizēts projekts Nr. 22-03-
AL21_A019.2204-000003 “Aglonas nūjošanas-
slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Preiļu
novada Aglonas pagastā”, kura laikā Aglonas nūjošanas-
slēpošanas trasē tiks izbūvēts apgaismojuma tīkls.







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


