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Par Rēzeknes Zaļo
sinagogu kā kultūras
mantojuma vērtību
Tiešsaistes darbnīcā
saimniece Aina
Barsukova mācīja, kā
cept rīvmaizes ruleti
Izveidots video
par iepakošanas
iekārtu darbību

Sagaidot Eiropas dienu un Mātes dienu,
aicinām piedalīties konkursā
“Sievietes portrets”
9. maijā atzīmēsim divus no tiem - Mātes dienu un
Eiropas dienu. Tāpēc šoreiz rīkojam konkursu,
apvienojot abu svētku galvenās “varones” - Eiropu un
Sievietes.
vairāk lasiet 2. lpp.

Eiropas eksāmens
7., 8., 9. maijs
www.facebook.com/EDAustrumlatgale/

Sagaidot Eiropas dienu un Mātes
dienu, aicinām piedalīties konkursā

KONKURSS

“SIEVIETES PORTRETS”

Pavasaris turpina savu uzvaras gājienu - dabā atgriežas
krāsas un putni mūs lutina ar dzīvespriecīgiem treļļiem.
Aiz stūra jau arī maijs - mēnesis, kas ir bagāts ar
nozīmīgiem datumiem un svētkiem.
9. maijā atzīmēsim divus no tiem - Mātes dienu un
Eiropas dienu. Tāpēc šoreiz rīkojam konkursu,
apvienojot abu svētku galvenās “varones” - Eiropu un
Sievietes.

Aicinām uzrakstīt nelielu eseju jeb apcerējumu
“Sievietes portrets”! Kāda ir Eiropas sieviete? Jā,
kā mēs visas! Mātes un meitas, māsas un
vecmāmiņas, kolēģes un kaimiņienes, jaunas un ne
tik jaunas. Ar saviem sasniegumiem, izacinājumiem
un rūpēm. Ar vaļaspriekiem un talantiem. Ar
lepnumu par bērniem, mazbērniem un mūžīgām
raizēm par viņiem. Un arī nenogurstošas dažādu
profesiju darbinieces, izcilas saimnieces un
rokdarbnieces…
Rakstiet un pastāstiet mums par sevi vai savu
māmiņu, vecmāmiņu, krustmāti, draudzeni, māsu,
kaimiņieni, vai kādu citu sievieti, ko pazīstat!
Priecāsimies, ja klāt pievienosiet arī fotogrāfiju.
Konkursu organizē “Europe Direct Austrumlatgalē”
sadarbībā ar laikrakstu “Rēzeknes Vēstis”, tāpēc
fragmenti no iesūtītajiem darbiem tiks publicēti
laikraksta sadaļā “Spogulis” 7. maijā. Saliksim kopā
daudzpusīgos Eiropas sieviešu stāstus kā spilgtu
mozaīku!
Tā kā šis ir konkurss, būs arī balvas. Sievietes ir
pelnījušas ziedus, tāpēc šoreiz balvās būs krāšņi
piekarināmie petūniju podi, ko sarūpējusi Inga Zeile
no Maltas.
Gaidām jūsu aprakstus!

Sūtiet tos uz laikraksta “Rēzeknes Vēstis”
redakciju, uz e-pastu marina@rv.lv līdz 1. maijam.
Neaizmirstiet norādīt savu telefona numuru, lai varam
sazināties ar balvas saņemšanu.
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Par Rēzeknes
Zaļo sinagogu kā
kultūras
mantojuma
vērtību
2018. gads bija Eiropas kultūras mantojuma gads, un
tā mērķis bija cildināt kultūras mantojumu kā
kopīgu resursu, vairot izpratni par kopējo vēsturi
un vērtībām, kā arī nostiprināt piederības izjūtu
kopējai Eiropas kultūras un politiskajai telpai. Uz
kultūras mantojumu jāraugās arī kā uz nākotnes
resursu, kas jāaizsargā un jāstiprina.

Ar kultūras mantojumu
mēs saprotam kopēju
labumu, kuru iepriekšējās
paaudzes nodod kā
mantojumu nākamajām.

Rēzeknes Centrālā bibliotēka regulāri piedāvā dažādus
pasākumus un aktivitātes, kuru mērķis ir vairot cilvēku
izpratni par Eiropas kultūras mantojuma dimensiju,
veicināt plašāku izpratni par Eiropas kultūras mantojumā
ietvertajiem ideāliem, principiem un vērtībām. Eiropas
Komisija ik gadu piešķir būtisku finansējumu kultūras
mantojuma projektiem dažādās ES finansējuma
programmās.
30. martā ikviens interesents tika aicināts uz tiešsaistes
pasākumu (MS Teams platformā), kurā ar interesantu un
aizraujošu lekciju piedalījās Rēzeknes Zaļās sinagogas
gids Voldemārs Ivdris.
Semināra laikā klausītāji uzzināja daudz interesantu
faktu par sinagogas vēsturi, par restaurācijas gaitu un
par dažādām aktivitātēm un pasākumiem, kuri pulcēja
kuplu apmeklētāju skaitu pirms ierobežojumu
ieviešanas.
Bagātīgais vizuālais materiāls, kuru bija sagatavojis Ivdra
k-gs, ļāva ielūkoties sinagogas telpās, apskatīt tur
izvietotos priekšmetus, gūt jaunu informāciju par ebreju
tautas tradīcijām un kopienas ļaudīm, kuri kādreiz
dzīvojuši mūsu pilsētā. Zaļā sinagoga tiek uzskatīta par
koka arhitektūras mantojuma pērli ne tikai Rēzeknē, bet
arī visā Latgalē.
Pasākums notika projekta “EDIC Austrumlatgalē”
ietvaros.
Anita Gaidule,
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja
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Tiešsaistes darbnīcā
saimniece Aina
Barsukova mācīja, kā
cept rīvmaizes ruleti
1.aprīlī Europe Direct Austrumlatgalē rīkoja
tiešsaistes darbnīcu Zoom platformā “Pārtikas
ražotāju pieredze un inovācijas Covid-19 laikā”.
Darbnīcu vadīja Malnavas “Dzīļu” maiznīcas un mājas
restorāna saimniece, Latvijas televīzijas raidījuma “Īstās
latvju saimnieces” dalībniece Aina Barsukova, kas
pastāstīja par savu pieredzi Eiropas Savienības projektu
īstenošanā un jaunu produktu radīšanā, kā arī par
inovācijām, ko pērn vajadzēja ieviest, lai gadiem lolotais
uzņēmums izdzīvotu pandēmijas laikā.
Otrajā daļā visi dalībnieki tika aicināti pievienoties
saimniecei, un katrs savā virtuvē, uzklausot pavāres
padomus, varēja pagatavot saldus gardumus - rudzu
rīvmaizes ruleti Lieldienu galdam. Tiem, kas bija pareizi
atbildējuši uz konkursa jautājumu, nepieciešamās
sastāvdaļas jau iepriekš bija sarūpējuši un nogādājuši
organizatori.
Te ir daži dalībnieku komentāri par darbnīcu:
Tatjana: “Ir ļoti noderīgi pavadīt vakaru ar
iedvesmojošiem un interesantiem cilvēkiem. Tu pats
audz, attīsties un kļūsti labāks. Milzīgs paldies par
šādu iespēju! Lai daudz radošu ideju!”

Foto: Veronika Klimova

Sintija: “Sanāca super garšīgi!”
Inese: “Paldies, Ainai Barsukovai, par iedvesmu un
garšīgām receptēm! Paldies arī EDIC komandai par
darbu tiešsaistes darbnīcas organizēšanā!”
Priecājamies, ka informācija par darbnīcu Facebook
sociālajā tīklā ir sasniegusi 1384 cilvēkus, daudzi ar to ir
dalījušies, tāpēc piedāvājam Ainas Barsukovas gatavotās
rudzu rīvmaizes recepti īsā video -ŠEIT
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IZVEIDOTS VIDEO
PAR IEPAKOŠANAS
IEKĀRTU DARBĪBU
Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājums
“Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”
jeb“ LEARN” īstenoja LEADER programmas
projektu “Iepakošanas darbnīcas izveide”.
Ar ELFLA fonda finansējuma atbalstu tika iegādātas
dažādas iepakošanas iekārtas, kas atrodas Dricānu
vidusskolas telpās. Iekārtas iegādātas, lai veicinātu
sabiedrības, īpaši jauno un topošo mājražotāju,
zināšanas un praktisku izpratni par preču
iepakošanas veidiem, izmantojamiem materiāliem, to
nekaitīgumu cilvēka veselībai, ekoloģisko aspektu, kā
arī iepakojuma un tā dizaina lomu saražotās preces
noieta palielināšanā.
Lai parādītu interesentiem produktu iepakošanas
iekārtu darbošanās principus un iepazīstinātu ar
iepakojumu veidiem, LEARN sadarbībā ar Rēzeknes
Tehnoloģiju Akadēmijas Pārtikas pārstrādes
laboratoriju veica iekārtu testēšanu, kā rezultātā tika
izveidots informatīvs video, ko var aplūkot Rēzeknes
novada pašvaldības Youtube kontā un ŠEIT

Sanita Vjakse,
IUK komercdarbības speciāliste
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“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā,
atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisija aicina
piedalīties jau septīto gadu. “Eiropas eksāmens” ir
izzinošs un atraktīvs veids, kā pārbaudīt un
paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību.
Šogad Eiropas eksāmens” notiks 7., 8. un 9. maijā
tīmekļa vietnē www.esmaja.lv
“Eiropas eksāmenā” piedalīties, savas zināšanas
pārbaudīt un iegūt vērtīgas balvas aicināti dalībnieki
dažādās vecuma grupās - gan skolēni (1.-3. klase, 4.-6.
klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase), gan pieaugušie.
Katrai vecuma grupai sagatavoti atbilstoši jautājumi.
Pieaugušajiem testā tiks piedāvātas divas grūtības
pakāpes. Skolas savu dalību eksāmenā jau iepriekš var
pieteikt šeit: https://eksamens.eu/registracija/
Sākt gatavoties “Eiropas eksāmenam” var, izmantojot
www.esmaja.lv pieejamos materiālus sadaļās “Eiropas
eksāmens”, “Vitamīns ES” un “Eiropa no A – Z”. Lai
uzzinātu vairāk par “Eiropas eksāmenu”, aicinām
ieskatīties www.esmaja.lv sadaļā “Projekti” un sekot
līdzi “Eiropas eksāmens” kontam sociālo mediju
platformā Facebook.
2020. gadā “Eiropas eksāmenā” piedalījās vairāk nekā
30 tūkstoši visa vecuma zinātkārie un aktīvie Latvijas
iedzīvotāji. “Eiropas eksāmenu” organizē Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību
Eiropas Kustība Latvijā.
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KONTAKTI
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

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija, Rēzeknes
novada pašvaldība, Rēzeknes Centrālā bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka

