EUROPE DIRECT
AUSTRUMLATGALĒ
Aprīlis 2020, Ziņu lapa Nr.2

ZIŅU LAPĀ
LASIET:

3
4
5
6

Rēzeknes novads ir
gatavs izmantot
specializēto
transportlīdzekli
COVID-19 pacientiem

Dricānos izveidota
Iepakošanas darbnīca
Eiropas eksāmens
7., 8., 9. maijā
Eiropas Komisijas
rīcība koronavīrusa
apkarošanā

EDIC AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA AICINA PIEDALĪTIES
KONKURSĀ
No 7. līdz 9. maijam notiks tradicionālais Eiropas
eksāmens, kurā ikviens aicināts piedalīties un
pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu. Savukārt mēs,
Europe Direct Austrumlatgalē komanda, aicinām jūs
visus piedalīties konkursā ar vēl nebijušām balvām!

vairāk lasiet 2. lpp.

www.facebook.com/EDAustrumlatgale/

konkurss
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Ienāc EDIC Austrumlatgalē Facebook lapā:
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgal
e/
Sameklē ziņu par aktuālo konkursu;

Gaidām jūsu atbildes
līdz 8.maijam!
Konkursa rezultātu
apkopošana notiks
Eiropas dienā.
Balvu saņemšana pēc
ārkārtas situācijas
beigām- 13. maijā!

Raksti komentārā kādu savā ģimenē iecienītu
Eiropas tautu kulinārijas recepti, kuras
pagatavošanā noteikti izmanto kādu
Austrumlatgalē augušu produktu, pastāsti, kā
šī recepte ienākusi jūsu ģimenē (atvesta no
kāda ārzemju brauciena, ieteicis ārzemju
draugs, izlasīta žurnālā, ieraudzīta TV
raidījumā);
Nopublicē šo recepti komentāros;
Papildini ar foto;
Spied "like"/"patīk" EDIC Austrumlatgalē
Facebook lapai;
Dalies ar šo ierakstu, spiežot "share"/"dalies",
un vari pretendēt uz kādu no lieliskajām
balvām!

Šoreiz balvās- Rēzeknes novadā auguši
labumi. Stādu audzētavas "Sakstagals"
Zaigas Graudiņas un Maltas stādu
audzētājas Ingas Zeiles piedāvātie stādipetūnijas un krūmu mellenes, kā arī
piparmētras!
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RĒZEKNES NOVADS IR
GATAVS IZMANTOT
SPECIALIZĒTO
TRANSPORTLĪDZEKLI
COVID-19 PACIENTIEM
Rēzeknes novada dome ir viena no pirmajām, kas
vajadzības gadījumā būs gatava transportēt ar
koronavīrusu sasirgušos. Šim nolūkam tiks izmatots
specializētais transportlīdzeklis – speciāli aprīkots
mikroautobuss Volkswagen
Crafter , ko pašvaldība iegādājās Interreg V-A

COVID-19 pacientiem,
kuriem nav personīgās
automašīnas, izaicinājums
ir nokļūt mājās no
ārstniecības iestādes, lai
turpinātu atveseļošanās
procesu. Izmantot
sabiedrisko transportu viņi
nedrīkst, palīdzību
nesteidz sniegt arī valsts,
nedz pašvaldības.

Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam
projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb
“Aging in Comfort” (tulk.- vecumdienas komfortā)
ietvaros.
No 2019. gada septembra Rēzeknes novada iedzīvotāji,
kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, var izmantot šo
transportlīdzekli un sociālo aprūpētāju mobilās
brigādes pakalpojumus bez maksas. Ikdienā mobilā
brigāde dodas pie veciem, vientuļiem un slimiem
attālos laukos dzīvojošajiem cilvēkiem un sniedz
nepieciešamos pakalpojumus. Mobilā brigāde palīdz
uzdevumos, ko seniors nespēj paveikt saviem spēkiem,
piemēram, atnest malku, ieskrūvēt spuldzīti, doties uz
veikalu, lai iegādātos pārtiku un citas ikdienā
nepieciešamās preces.
Jāpiebilst, ka projekta laikā seši Rēzeknes novada
sociālie aprūpētaji piedalījās apmācībās par vecāka
gadagājuma cilvēku aprūpi mājās. Viņi papildināja
zināšanas par senioru veselības problēmām un
pašaprūpes pasākumiem, geriatrijas pamatiem un
profesionālo ētiku klienta nāves gadījumā. Apmācību
tēmas un materiāli apkopoti rokasgrāmatā, kas
turpmāk izmantojama ikdienas darbā ar klientiem.
Izdoti 200 rokasgrāmatas eksemplāri latviešu un
lietuviešu valodā. Tā ir pieejama arī e-versijā projekta
pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Uzziņai:
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā
attīstības fonda ir 381 674.80 EUR
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild
Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja: Inta Rimšāne, projekta
koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā, sadarbībā ar
Biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme”
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Dricānos izveidota
Iepakošanas darbnīca
Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes
novadā” (LEARN) Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenoja
projektu “Iepakošanas darbnīcas izveide”, kas
atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.
Projekta ietvaros tika iegādātas dažādas iepakošanas
iekārtas un atbilstošas datortehnikas vienības, kas būs
pieejamas esošajiem un topošajiem vietējiem
uzņēmējiem, tai skaitā arī skolēnu mācību
uzņēmumiem, lai bez maksas testētu savu produktu
iepakošanas un noformēšanas variantus, saprastu,
kurš no pakošanas veidiem un materiāliem būtu
visatbilstošākais konkrētai precei un rezultātā
pieņemtu zināšanās balstītus lēmumus savas
uzņēmējdarbības pilnveidošanai.
Projektā tika paredzēts iegādāties un uzstādīt
sekojošas iekārtas:
Deviņas iepakošanas iekārtas: termosarukuma
iekārta – izmantojama gan pārtikas, gan nepārtikas
preču iepakošanai; 2 principiāli atšķirīgas vakuuma
iepakošanas iekārtas; maisiņu aizdares iekārta un
plēves dispansers; marķētājs; svari.
Divas datortehnikas vienības – portatīvais dators un
daudzfunkcionāls krāsainais printeris, lai ir
nodrošināta iespēja etiķešu noformēšanai un
printēšanai, kā arī, protams, informācijas gūšanai no
interneta vides.
Projekta kopējās izmaksas ir 7000,00 EUR. Atbalsta
intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir
6300,00 EUR, Nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai
Rēzeknes novadā” budžeta līdzfinansējums – 700,00 EUR.

Sagatavoja: Sanita Zunda
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības
uzņēmējdarbības komercdarbības speciāliste
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vairāk informācijas

šeit!

Latvijas iedzīvotāju zinātkāri un aktivitāti jau
sesto gadu pēc kārtas Eiropas dienā apliecina
nevis vārdi, bet darbi – dalība Eiropas eksāmenā,
kas notiek tiešsaistē www.esmaja.lv. Lai ļautu
Eiropas eksāmenā piedalīties pēc iespējas
plašākam dalībnieku skaitam, šogad tas notiks 7.,
8., 9. maijā. Prieks, ka katru gadu dalībnieku skaits
aug. 2019. gadā Eiropas eksāmenā piedalījās jau
teju 20 000 dalībnieki, aktīvākie no tiem – skolēni.
Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un
pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas
Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai
Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.
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Eiropas Komisijas
rīcība koronavīrusa
apkarošanā
Eiropas Komisija koordinē vienotu Eiropas
reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu. Kopīga un
apņēmīga rīcība palīdzēs stiprināt sabiedrības
veselības nozari un mazināt krīzes
sociālekonomisko ietekmi Eiropas Savienībā.

"Mēs mobilizējam visus mūsu rīcībā
esošos līdzekļus, lai palīdzētu ES
dalībvalstīm koordinēt valsts mērogā
veiktos pasākumus, un sniedzam
objektīvu informāciju par vīrusa
izplatību un efektīviem veidiem, kā to
apturēt."
Lai koordinētu mūsu reakciju uz pandēmiju,
priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ir izveidojusi
koronavīrusa krīzes komandu politiskā līmenī.
Šajos krīzes laikos visā Eiropas Savienībā valstis,
reģioni un pilsētas sniedz palīdzību kaimiņiem un
tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Tiek ziedoti
aizsardzības līdzekļi, piemēram, maskas,
nodrošināta slimu pacientu pārrobežu ārstēšana,
un ārzemēs iestrēgušie iedzīvotāji tiek nogādāti
mājās. Tā ir Eiropas solidaritāte tās labākajā
izpausmē.
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ES RĪCĪBAI KORONAVĪRUSA
APKAROŠANĀ ATVĒLĒTI
15,6 MILJARDI EIRO
ES aicina dalībvalstis nodrošināt
zāļu pieejamību
ES atbalstīs sabiedrības veselības aprūpi un
atsauksies uz humānajām un sanitārajām
vajadzībām partnervalstīs visā pasaulē,
sniedzot tām finansiālu palīdzību vairāk nekā
15,6 miljardu eiro apmērā.
Tajā pašā laikā Komisija izdod vadlīnijas, kurās
aicina dalībvalstis nodrošināt, lai vitāli svarīgas
zāles Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejamas par
pieņemamu cenu, un nepieļaut
zāļu trūkumu.

7

Fakti ir jānošķir
no izdomājumiem
Īsti nezināt, ko domāt par dažām ziņām, ko lasāt?
Lūk, fakti!

Eiropā augošais upuru skaits
pierāda, ka Covid-19 ir jauns un
bīstams vīruss, nevis tikai kārtējais
sezonālās gripas paveids.
Katrai paaudzei Eiropā ir bijis jāpiedzīvo kāds liels
izaicinājums vai briesmas – mūsu paaudzei tas ir
Covid-19. Covid-19 tik briesmīgs ir tāpēc, ka ir ļoti
lipīgs un nesaudzē visvārīgākos: vecos ļaudis un
tos, kam ir kāda veselības problēma. Visā pasaulē
cilvēki atzīst, ka šis vīruss ir ārkārtējs, un Pasaules
Veselības organizācija ir izsludinājusi pandēmiju.
ES ir reaģējusi, iedzīvotāju veselību un drošību
izvirzot priekšplānā, – tā cieši sadarbojas ar
dalībvalstīm, lai koordinētu un izplatītu
informāciju, un liek lietā visus tās rīcībā esošos
līdzekļus, lai palēninātu izplatību un rastu
risinājumus. Piemēram var minēt individuālo
aizsardzības līdzekļu iepirkuma organizēšanu visā
ES slimnīcām un veselības aprūpes speciālistiem,
finansiālā atbalsta sniegšanu pētniekiem un
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uzņēmumiem, lai varētu izstrādāt vakcīnu, un
palīdzību valstīm sagatavoties sekām, kādas uz
ekonomiku paliks pēc visa, ko esam darījuši, lai šo
slimību iegrožotu.
Lasiet ŠEIT par to, ko ES dara, lai aizsargātu
iedzīvotāju veselību un labklājību.

Patlaban neviens koronavīrusa
ārstniecības līdzeklis nav atklāts.
Sekošana padomiem no nezināmiem vai
neuzticamiem avotiem var apdraudēt jūsu
veselību un liegt citiem iespēju saņemt kritiski
nepieciešamās zāles vai medicīnisko aprīkojumu.
Uzmanieties no ārstēšanas veidiem, kas nav
pamatīgi pārbaudīti, apstiprināti un plaši izplatīti.
Ja jūs tiem neuzticētos normālos apstākļos –
neuzticieties arī tagad!
Padomus vajadzētu ievērot tikai tad, ja tie ir no
uzticamiem un pārbaudītiem avotiem, piemēram,
nacionālajām sabiedrības veselības aizsardzības
iestādēm, Pasaules Veselības organizācijas (PVO)
vai Eiropas Slimību profilakses un kontroles
centra (ECDC). Pirms dalāties ar sociālajos
medijos atrasto informāciju par ārstēšanas
veidiem, padomājiet divreiz, un noteikti uzziniet
un pārbaudiet jaunumus uzticamos avotos. Mēs
visi esam vienā laivā un nedrīkstam sekot viltus
ārstēšanas padomiem.
- Vēl nepārliecinājām? Varat iepazīties ar PVO
sagatavoto lapu par mītiem un faktiem
par Covid-19 ŠEIT!

Kaut arī ES cenšas cieši un konstruktīvi
sadarboties ar saviem kaimiņiem, mēs
vienmēr sastapsimies ar kaitējošu
dezinformāciju un tās avotiem.
Dezinformācija laupa iespēju pieņemt labus
lēmumus. Nereti tas tiek panākts ar pretrunīgas
informācijas gūzmu, lai cilvēks vairs nebūtu drošs,
kam ticēt.
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Sekas var būt postošas – tiek apdraudēta cilvēku
drošība, iedragāta uzticība valdībām un
plašsaziņas līdzekļiem, vājināta mūsu ietekme
pasaulē utt. Dezinformācija jo sevišķi bīstama
mums ir stresa brīžos un spēcīgu emociju
iespaidā. Dažs labs cenšas mūs satriekt ar Covid19 tad, kad esam bezspēcīgā stāvoklī.
Mūsu analīze vietnē EUvsDisinfo parāda, ka tiek
izplatīti viltus apgalvojumi, kas rada neskaidrības
un met šaubu ēnu pār Eiropas reakciju uz Covid19. Nav noslēpums, ka daži šie izteikumi nāk no
Krievijas. Vislabākā reakcija ir atmaskot melus,
identificēt vaininiekus un pašiem jau laikus un
bieži atspoguļot patiesību. Eiropas Komisija,
Eiropas Parlaments un EĀDD strādā, lai celtu
gaismā šādu praksi un informētu par
dezinformācijas izplatīšanu par šo vīrusu.
- Lasiet EĀDD speciālziņojumu par
dezinformāciju par Covid-19 pandēmiju ŠEIT!

Neviens koronavīrusa krīzi
neizmanto par ieganstu masveida
vakcinācijas uzspiešanai.
Diemžēl pret koronavīrusu vēl nav izstrādāta ne
vakcīna, ne terapija. ES jau ir atvēlējusi 140
miljonus eiro izpētei, kura vainagotos ar terapiju
un vakcīnu. Vakcinācija ir viens no lielākajiem
sabiedrības veselības ieguvumiem. Visā pasaulē ik
gadus tā izglābj vismaz 2–3 miljonus dzīvību, un
vēl daudz vairāk cilvēkus tā paglābj no
kropļojošām saslimšanām, kas var ilgt visu mūžu.
Lai arī ES aktīvi aizstāv vakcīnu iedarbīgumu, tā
neplāno uzspiest masveida vakcinēšanu. No otras
puses, ir diezgan daudz cilvēku, kuri izplata
zinātniski nepamatotus apgalvojumus, kas
vakcīnas diskreditē. Šie apgalvojumi izraisa
emocijas un sēj bailes, nodarot lielu kaitējumu
sabiedrības veselībai.

7
10

ES ir vienmēr atbalstījusi
dalībvalstu ieguldījumus sabiedrības
veselībā.
ES atbalsta pastiprinātu ieguldīšanu sabiedrības
veselībā. Eiropā cilvēki un viņu veselība ir pirmajā
vietā. Ar to mēs atšķiramies no daudzām citām
pasaules daļām. ES nesen nāca klajā ar plānu
atbalstīt valstis krīzes laikā, ļaujot elastīgāk
piemērot noteikumus, lai valstis varētu vairāk
tērēt neatliekamās palīdzības pakalpojumu
sniegšanai. Tas mums visiem palīdz pievērsties
vissvarīgākajam – cilvēku aizsargāšanai.
Tas jau arī nav nekas jauns. Kopš 2008. gadā
piedzīvotās finanšu krīzes ES ir ieviesusi dažādas
finanšu iniciatīvas, kas atbalsta visas dalībvalstis –
it sevišķi tās, kuras krīze skāra vissmagāk,
piemēram, Grieķiju, Spāniju un Itāliju. Investīciju
plāns ir ne vien atbalstījis mazos uzņēmumus,
pētniecību un inovāciju un ar klimatu saistītus
projektus, bet arī palīdzējis finansēt daudzus
veselības nozares projektus, piemēram, jaunu vēža
terapiju izstrādi un slimnīcu paplašināšanu un
modernizēšanu.
- Eiropas ekonomikas atbalsta pasākumi krīzes
laikā

Ar koronavīrusu var saslimt visi.
Saslimt var gan jauni, gan veci, ja neievēro iestāžu
ieteikumus. Patlaban pret koronavīrusu nav
vakcīnas un neviens no mums nav imūns. Taču
ikviens var palīdzēt samazināt šī vīrusa izplatību.
Pašam jārūpējas par savu veselību, jāaizsargā
visneaizsargātākie sabiedrības locekļi un jāizvairās
no medicīniskās aprūpes dienestu pārslogošanas.
Kārtīgi jāmazgā rokas un nedrīkst skarties pie
sejas – tā koronavīrusa izplatību var apturēt
visefektīvāk. Pasaules Veselības organizācija
iesaka visu gadagājumu cilvēkiem sargāties no
vīrusa pašiem, piemēram, ievērojot pareizu roku
un elpceļu higiēnu un pašizolējoties.
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ES valstis joprojām ir vislabākās
partneres viena otrai un nostiprina
savu solidaritāti
Tā būtu brīnumaina sakritība, ja izrādītos, ka
autoritāras valdības ar pamatīgu propagandas
mašinēriju ir arī tās, kas vislabāk spēj reaģēt uz
milzīgu veselības krīzi — ja vien tā būtu patiesība.
Īstenībā Eiropas iestādes un to partneri Eiropas
iedzīvotāju labā dara daudz vairāk nekā jebkurš
cits pasaulē. Lai gan ES nav teikšanas sabiedrības
veselības jautājumos, tā tomēr var darīt daudz ko
citu. Cīņā ar koronavīrusu tā liek lietā visus
pieejamos ieročus — gādā, ka robežas paliek
atvērtas kravu piegādēm, organizē forumus, kuros
notiek koordinācija un pieredzes apmaiņa, atvēlē
lielas palīdzības summas finansiālajām,
medicīniskajām un personāla vajadzībām.
Ievērojama daļa no šā darba ir ekonomisko
pretpasākumu organizēšana — tas atļauj ES
dalībvalstīm koncentrēties uz sabiedrības
veselības problēmām, kamēr mēs sākam strādāt
pie ekonomiskajiem pasākumiem. Te var minēt
solidaritātes fonda SURE izveidi, kam atvēlēti līdz
100 miljardiem eiro, un Investīciju iniciatīvu
reaģēšanai uz koronavīrusu, kam piešķirti 37
miljardi eiro — tas būs finansiāls atbalsts cīņai ar
krīzi īstermiņā. Turklāt 1 miljards eiro no ES
budžeta tiks novirzīts aizdevumu garantijām, kas
paredzētas vismaz 100 000 Eiropas MVU un
maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.
• Uzziniet vairāk par Komisijas koordinētajiem
Eiropas pasākumiem, ar ko stājas pretī vīrusa
izraisītajai ekonomiskajai ietekmei ŠEIT!
• Lasiet vēl par solidaritātes fondu SURE
• Vairāk informācijas par solidaritāti Eiropā
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ES apkopo savus finansiālos
līdzekļus, lai tā stimulētu
uzņēmumus ražot to, kas mums
vajadzīgs, lai stātos pretī krīzei –
maskas, cimdus, aizsarglīdzekļus un
pārējo medicīnisko aprīkojumu.
Uzņēmumiem jāzina — ja tie ieguldīs resursus šo
preču ražošanā, tām būs arī pircēji. Lai vairotu šo
pārliecību, Komisija ir uzsākusi vairākas kopīgā
iepirkuma procedūras, un šim darbam ir
panākumi. Tagad uzņēmumi piedāvājas ražot
vairāk masku un aizsargbriļļu — patiesībā pat
vairāk, nekā sākumā prasījām. Drīz pēc tam, kad
dalībvalstis būs parakstījušas līgumus, šis
aprīkojums būs pieejams ārstiem, māsām un
visiem citiem, kam tas ir vajadzīgs.
• Lasiet vēl par ES kopīgā iepirkuma
procedūrām, kuru ietvaros tiek iepirkti
individuālie aizsarglīdzekļi visā Eiropā ŠEIT!

Vīrusiem nerūp, no kurienes tu esi.
Tiem nerūp, kāda ir tava ādas krāsa
vai pase. Daudzviet pasaulē ļaudis
mēģina slimībā vainot kādu citu —
to sauc par eiropiešu vīrusu, par
ķīniešu vīrusu, par amerikāņu
vīrusu.
Taču tas ir cilvēka vīruss. Koronavīruss izplatās ar
pilieniem, kad inficēts cilvēks šķauda, klepo vai
izelpo, un to neizplata kāda viena konkrēta
personu grupa. Ja lasāt, ka šo vīrusu tīšām izplata
migranti vai kādas konkrētas tautības pārstāvji,
varat būt pārliecināts, ka šādiem apgalvojumiem
nav zinātniska pamata. Patiesībā Covid-19 ir
globāla krīze, kuru atrisināt var tikai ar globālu
solidaritāti.
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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

