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Noslēdzies konkurss
mazdārziņu un
siltumnīcu saimniekiem
Rēzeknes novada
skolotāji mācās
integrēt tehnoloģijas
Turpinās sociālo
pakalpojumu
infrastruktūras izveides
projekts
Kaunatas pagastā
realizēts projekts
“Saglabāsim un
popularizēsim Rāznas
ezeru”

Europe Direct Austrumlatgalē augusta
nogalē rīkoja konkursu “Gudra un
ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā
vai siltumnīcā”.
Konkursa dalībnieki bija aicināti nofotografēt un pastāstīt par
savu labāko ideju, kā mazdārziņā, siltumnīcā vai varbūt uz
balkona saimniekot ilgtspējīgi, gudri un “zaļi”, ievērojot
aprites ekonomiku.
vairāk lasiet 3. lpp.

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/

EUROPE DIRECT
AUSTRUMLATGALĒ -

TAVS GIDS EIROPAS SAVIENĪBAS JAUTĀJUMOS!

3. septembrī pie savas mājvietas - Rēzeknes novada pašvaldības - ED
Austrumlatgalē komanda kopā ar draugiem un sadarbības partneriem svinīgi
atklāja informatīvo plāksni “Satiec. Jautā. Diskutē.”.
Lai gan jaunie Europe Direct centri darbu uzsāka jau 1. maijā, tomēr pandēmijas ierobežojumi
tobrīd neļāva organizēt publisku ED Austrumlatgale atklāšanas pasākumu, tāpēc kuplākā
pulkā varējām tikties vien tagad.
Europe Direct centru tīkls iedzīvotājiem sniedz informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm
Eiropā, kā arī rosina diskusijas par Eiropas nākotni. ED centri veido būtisku saikni starp
Eiropas Savienības institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts
pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa kopīgi pārvar Covid-19 pandēmiju, kā
tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas starpniecību, kā
notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi un kā ikviens var sniegt savu artavu labākai Eiropas
nākotnei, iesniedzot ideju Eiropas konferences interneta platformā www.futureu.europa.eu.

Ja Tev ir kādi jautājumi - nāc, raksti vai zvani!
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noslēdzies
KONKURSS
MAZD

Ā RZI Ņ U

Ī

UN SILTUMN CU

SAIMNIEKIEM

Europe Direct Austrumlatgalē augusta nogalē rīkoja
konkursu “Gudra un ilgtspējīga saimniekošana
mazdārziņā vai siltumnīcā”. Konkursa dalībnieki bija
aicināti nofotografēt un pastāstīt par savu labāko ideju,
kā mazdārziņā, siltumnīcā vai varbūt uz balkona
saimniekot ilgtspējīgi, gudri un “zaļi”, ievērojot aprites
ekonomiku.
Saņēmām vairāk nekā 30 idejas no Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes novada, Preiļu novada un Krāslavas novada
mazdārziņu saimniekiem. Labāko ideju autori balvā varēja
izvēlēties kvalitatīvu dārza instrumentu: lāpstu, grābekli,
dakšas vai ko citu noderīgu, lai turpmāk dārza darbi vēl
raitāk sokas.

Apskati labākās idejas un smelies iedvesmu
nākamajā pavasarī kādu no tām izmēģināt arī
savā mazdārziņā!

Populārākā ideja, ko saņēmām no vairākiem konkursa
dalībniekiem, ir nopļautās zāles izmantošana mulčēšanai.
Recepte pavisam vienkārša - pagalmā nopļauto zāli
nedaudz apžāvē (tikko pļauta zāle karstā laikā var
apdedzināt auga stumbru) un diezgan biezā slānī apliek ap
ogulājiem, puķēm, siltumnīcas augiem, bietītēm, sīpoliem
vai jebkam citam (ieteicams nelikt pie paša auga stumbra).
Ieguvumi? Mazāk nezāļu, jo nopļautā zāle tās apslāpē,
zemē labāk saglabājas mitrums, kā arī nopļautā zāle augu
apgādā ar minerālvielām un pamazām pārvēršas par
vērtību komposta augsni. Kā raksta Marija no Krāslavas:
“Šogad siltumnīcā ar zāles pļāvēju nopļauto zāli izmantoju
kā dabīgo mēslojumu gurķiem un tomātiem. Mazāk jāravē.
Neizkalst zeme. Vasarā zāles krājumus zem tomātiem un
gurķiem atjaunoju. Arī tomātu augļi, noliecoties uz zemes,
nebojājas.”
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Labākais mēslojums - nezāļu virca. Sintija raksta: “Ar
vircas mēslojumu tomāti aug griezdamies! Vircu
koncentrācijā 1 : 10 ar ūdeni izmantoju tomātiņu apliešanai
2 reizes pirms tomāti sākusi ražot. Vairāk neprasās. Pašus
tomātus piesienu, liekās lapas un zarus apgriežu.”

Vēl kāda populāra ideja, ko savos dārziņos izmanto
konkursa dalībnieki, ir gurķu audzēšana komposta kastē,
kā arī gurķu audzēšana vertikāli uz augšu: “Gurķi, tos
audzējot vertikāli uz augšu, vienmēr ir tīri, zemēm
neapšļakstīti, arī lasīt ir vieglāk un pārredzamāk,” raksta
Inga no Rēzeknes. Savukārt Līga raksta: “Šogad gurķi tika
iestādīti komposta kastē. Vien no pāris stādiem tika ievākta
laba raža, daudz labāka, nekā stādot ierastajā veidā uz
lauka.”

Sanita no Rēzeknes: “Siltumnīcā aso papriku stādu un
audzēju podos. Aizņem mazāk vietas siltumnīcā, var
izvietot vairāk podus un ērtāk noteikt mēslojuma daudzumu
uz vienu podu, aug skaisti nokareni, un ir laba raža.”

Anita no Rēzeknes: “Saimniekojot zaļi un ilgtspējīgi jau
daudzus gadus ogu krūmu mēslošanai izmantoju kartupeļu
mizas. Īpaši labi šāds mēslojums patīk upenēm, kurām labai
ražai nepieciešama ciete.”

Krāslaviete Rita no
paneļu žoga izveidojusi
arku vīnogu audzēšanai. Kā raksta Rita - gan izskatās
interesanti, gan vīnogām patīk.

Irēna no Krāslavas
novada Robežnieku
pagasta vīteņaugus audzē
aštaisītās piramīdās.
Garāmgājēji priecē acis
un arī kopt ir vieglāk.

INFORMĀCIJAI

Septembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks seminārs ar tādu pašu nosaukumu - “Gudra un
ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā un siltumnīcā”. Tajā ikviens varēs iepazīties ar ekspertu un
nozares līderu uzskatiem par ilgtspējīgu saimniekošanu mazdārziņā un siltumnīcā, lai mācītos
atjaunot līdzsvaru starp cilvēka darbību un dabu, pievēršot iedzīvotāju uzmanību ekoloģijas, vides un
“Zaļā kursa” tēmām Eiropā, kā arī veicināt ikviena cilvēka interesi un iesaisti zaļa un ilgtspējīga
dzīvesveida praktizēšanai ikdienā.
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Rēzeknes novada skolotāji mācās INTEGRĒT TEHNOLOĢIJAS
Augustā Slovēnijas pilsētā Mariborā notika Erasmus +
programmas finansētā projekta "Network of technology
INTEGRAtionists in pupils' informal education"
koordinatoru tikšanās.

Projekta mērķis ir mācīties, kā integrēt
robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai
matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā
un darbā ar īpašajiem bērniem. Tā
ietvaros projekta partneri iegādājās
dažādas tehnoloģijas, kuras tiks
izmantotas mācību procesā. Tā kā
tehnoloģijās un robotikā skolēni bieži vien
orientējas labāk par saviem skolotājiem,
projekta laikā Igaunijas, Latvijas, Lietuvas
un Slovēnijas skolotājiem un vecākiem būs
iespēja piedalīties skolēnu vadītajās
meistarklasēs.

Projekta mājaslapa:
https://www.facebook.com/Networ
k-of-technology-INTEGRAtionistsin-pupils-informal-education100904535191889

Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201077496 “Founding the network of technology INTEGRAtionists in
pupils' informal education” (Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla
izveide skolēnu interešu izglītībā-LV) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Mājinieki – Slovēnijas koledžas (Academia družba za
storitve d.o.o.) pārstāvji, iepazīstināja viesus – Igaunijas
Hademeestes vidusskolu (Häädemeeste Keskkool), Lietuvas
Kupišķu P. Matuliona proģimnāziju (Kupiskis Povilas
Matulionis progymnasium), Jonavas bērnu un jauniešu
vispusīgās attīstības centru (Vaikų ir jaunimo visapusiško
lavinimo centras), Latvijas vecāku biedrību “Eņģeļi ar
mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru
“Zeimuļs” un Rēzeknes novada pašvaldību ar savu izglītības
iestādi. Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja projekta gaitu,
kā arī vienojās par turpmākajiem darbiem.
Koordinatori apmeklēja Kungotas pamatskolu (Osnovna
šola Kungota), kur septembra beigās plānota piecu dienu
nometne skolēniem no projektā iesaistītajām
organizācijām. Dalībniekiem (no 12 līdz 18 gadiem) būs
iespēja darboties ar robotiem un citām tehnoloģijām, kā
arī iepazīties vienam ar otru un uzlabot angļu sarunvalodas
prasmes.
Skolas direktore Zdenka Keuc pastāstīja par skolu- tajā
mācās 400 bērnu, pirmsskolas grupu apmeklē 160 bērni,
skolas darbu nodrošina 94 darbinieki: “Mēs esam maza
skola tālu no centra, tik mazām skolām grūti tikt
starptautiskos projektos. Mēs ļoti priecāsimies par šo
unikālo iespēju - uzņemt pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas, lai mūsu bērniem ir iespēja mācīties un
darboties starptautiskās komandās”.
Pirmā nometne plānota jau septembra beigās Slovēnijā,
Mariborā, novembrī plānota skolēnu vizīte Lietuvā,
Kupišķos, nākamā gada martā- Hademeestē, Igaunijā,
savukārt projekta noslēgumā lielākā aktivitāte notiks
Rēzeknes novadā, kur ieradīsies visi projektā iesaistītie
bērni un pedagogi.
Inta Rimšāne,
projekta vadītāja, Rēzeknes novada pašvaldība
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TURPINĀS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
INFRASTRUKTŪRAS
IZVEIDES PROJEKTS
Kopš 2020. gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada
pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Rēzeknes novadā”.

Projekta plānotais ilgums tika
pagarināts uz 23 mēnešiem: no
2020. gada 1. februāra līdz 2021.
gada 20. decembrim.
Līdz šī gada augustam jau ir
pabeigti būvdarbi Pilcenē un ēka
nodota ekspluatācijā. Pilcenē
Rēzeknes novada veco ļaužu
pansionāta filiāles “Pilcene”
teritorijā vietējā būvfirma SIA
“Rēzeknes būvserviss” pārbūvēja
pašvaldības viena stāva ēku par
grupu dzīvokļu māju astoņām
personām.
Būvdarbi Vecružinā, kur triju
stāvu ēka tika pielāgota sociālo
pakalpojumu sniegšanai bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem,
arī ir noslēgušies, tiek veikta
dokumentācijas sagatavošana
būvobjekta nodošanai
ekspluatācijā.

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā,
pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam)
noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas
sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:
Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura

1. traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē;

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izveide

2. Silmalas pagasta Vecružinā.

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās
izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR,
valsts budžeta dotācija - 26 907,12 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums - 62 783,28 EUR.
Turpmākajos projekta mēnešos tiks iepirkts nepieciešamais
aprīkojums un mēbeles, lai abas sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas varētu uzsākt pilnvērtīgu darbību. Augusta
mēnesī norit atkārtots materiāltehniskā aprīkojuma iegādes
iepirkums, jo pirmajā iepirkumā tikai vienā no piecām
iepirkuma daļām tika iesniegts prasībām atbilstošs
piedāvājums, kā rezultātā augusta sākumā tika noslēgts
līgums ar SIA “Sentios” par speciālo terapiju aprīkojuma
piegādi daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
“Vecružina” vajadzībām.
Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:
Brigita Arbidāne, 64607185,
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
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ERASMUS+ projekta

“ZWISCHEN DEN
KULTUREN ”

noslēguma C5 mobilitāte
Tiskādu vidusskolā
No 2018. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam
Tiskādu vidusskolā notika ERASMUS+ projekta “Zwischen
den Kulturen” īstenošana. Projekta dalībvalstis bija
Rumānija, Turcija un Latvija.
Projekta galvenais mērķis – komunikācijas un vācu valodas
zināšanu uzlabošana, skolēnu un pedagogu informācijas
komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmju
pilnveidošana, skolēnu vispārējo zināšanu par dažādu valsts
kultūrām uzlabošana, tolerances audzināšana, sadarbības
prasmju veicināšana.
No 2021. gada 13. augusta līdz 2021. gada 19. augustam
Tiskādu vidusskolā notika noslēguma C5 Erasmus+ projekta
mobilitāte. Covid-19 situācijas dēļ mobilitātē piedalījās tikai
Rumānijas un Latvijas skolēni un pedagogi.
Gatavojoties mobilitātei, Tiskādu vidusskolas skolēni
sagatavoja šādas izstādes skolā: “Tipiski manai valstij”,
“Latvijas personības”, “UNESCO apskates objekti”, izveidoja
kolāžas par Rumānijas, Latvijas un Turcijas dabu,
ievērojamākajām vietām un amatniecības nozarēm.
Katru darba dienu skolēniem notika mācību nodarbības, kuru
laikā tika pilnveidotas vācu valodas zināšanas, komunicēšanās
un sadarbības prasmes. Skolēni attīstīja lasīšanas prasmes un
veica audioierakstus. Nedēļas laikā skolēni noskatījās
videofilmas vācu valodā par Vāciju un Austriju un pārbaudīja
savas zināšanas, sniedzot atbildes uz viktorīnas jautājumiem
par vācu valodā runājošām valstīm. Skolēni piedalījās darbnīcā
un izgatavoja suvenīrus no koka. Visas nedēļas laikā skolēni
dejoja, nodarbojās ar sportu, rādīja kultūras programmu.
Aizraujoši notika “Jautrās sporta stacijas” skolēniem.
Visus izstrādātos materiālus projekta laikā ir iespēja izmantot
svešvalodas, ģeogrāfijas, sociālo zinību mācību stundās, klašu
audzināšanas stundās un citās aktivitātēs.

Projekta koordinatore Latvijā Olga Miseviča,
Fotogrāfiju autore skolotāja Irīna Ščerbakova
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Pabeigti
Indras ielas
pārbūves
darbi
Noslēgumam tuvojas Indras ielas pārbūves darbi
Krāslavā, kas tiek veikti Krāslavas novada
pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības
sadarbības projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034
“Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.
Šī gada būvniecības sezonas laikā būvniekiem nācās
saskarties ar Latvijas vasarai neraksturīgu karstumu,
kad gaisa temperatūra dažas nedēļas pēc kārtas
pārsniedza darba drošības noteikumos pieļaujamās
temperatūras normas. Taču, neskatoties uz karstumu
un neplānoto pārbūves perioda pagarinājumu, darbi
tika pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objekta
nodošanai pasūtītājam.
Turpmāk Indras iela būs izgaismota visā tās garumā,
kļūs drošāka autobraucējiem un gājējiem, jo ir
atjaunota ielas seguma kvalitāte visā tās garumā, kā arī
pagarināts ūdens un kanalizācijas tīkls atbilstoši
uzņēmēju pieprasījumam.
Ielas pārbūves darbus objektā veica SIA “Ceļi un tilti”
atbilstoši SIA “Ceļu komforts Rīga” izstrādātajam
būvprojektam. Būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošināja SIA “Jurevičs un partneri”.
Pašvaldība būtu pateicīga, ja sabiedriskās teritorijas
kvalitātes uzlabošana motivētu uzņēmējus un
privātīpašniekus sakopt arī savus īpašumus. Tas
veicinātu pilsētvides attīstību Indras ielai pieguļošajās
ražošanas teritorijās un privātīpašumos.
Aina Dzalbe,
projektu speciāliste
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KAUNATAS PAGASTĀ REALIZĒTS PROJEKTS
“SAGLABĀSIM UN POPULARIZĒSIM RĀZNAS EZERU”
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” LEADER izsludinātajā projektu konkursā
tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201000004 “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas
ezeru”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 19414.09,
attiecināmās izmaksas EUR 12930.06, publiskais
finansējums 90% jeb EUR 11637.05, Rēzeknes novada
pašvaldības Vides fonda projekta atbalsts EUR 6232.00
un Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR
1545.04.
Projekta mērķis ir piesaistīt vairāk tūristu, veicināt
teritorijas popularizēšanu, veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvā atpūtā, uzlabot tūrisma nozares
uzņēmējdarbību.

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams EK tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture
/rural-development-20142020/index_lv.htm

Projekta ietvaros Asticu ciemā pie ūdenstorņa Rāznas
ezerā tika izvietoti PVC pontoni, kāpnes un pārgājiena
tiltiņš. Uzstādīti soli un zviļņi, kas stiprināti pie
pontona un kalpo vieglākai un drošākai piekļuvei
ezeram. Sakārtota Rāznas ezera krasta pašvaldībai
piederīgā zemes josla, uzlabota dabas objekta
apsaimniekošana un sakārtota pludmale, uzlabota
atpūtas teritorijas pieejamība.
Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un noslēgto
sadarbības līgumu, projekta paredzētos darbus veica
SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”.
Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore
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KONTAKTI
Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs, (33. vai
35. kabinets), Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne
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

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/

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

