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ZIŅU LAPĀ LASIET:
GŪTAS JAUNAS
ZINĀŠANAS SEMINĀRĀ
“SOCIĀLU TĪKLU
TENDENCES”
9. novembrī Lūznavas muižā norisinājās
Rēzeknes novada pašvaldības ar Europe
Direct Austrumlatgale atbalstu organizētais
seminārs “Sociālo tīklu tendences”. Seminārā
tika aicināti piedalīties vietējie uzņēmēji, kas
jau uzsākuši savu uzņēmējdarbību, kā arī tie,
kas vēl atrodas savas idejas meklējumos. Par
aktuālajām tendencēm sociālajos tīklos,
savas idejas popularizēšanu un auditorijas
piesaisti stāstīja lektore, influencere,
raidījuma “Māmiņu klubs” vadītāja un
veselīga un pozitīva dzīvesveida piekritēja
Kristīne Beitika.

“Eiropas Inovatīvas mācīšanas
balva 2022” laureātu tikšanās
Briselē

Jauna tūrisma produkta – dabas
izziņas pastaigu takas izveide
Pelēču ezera purvā

Kārsavā uzsākti gājēju takas
izveides būvdarbi

Šogad plānots pabeigt A.
Pumpura ielas pārbūves darbus
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Vairāk lasiet nākamajā lappusē



24. novembrī no pl. 13.00 līdz 15.00: “No “Ko tad es?” uz skaidru plānu, kā kļūt veiksmīgam
un laimīgam!”;
1. decembrī no pl. 13.00 līdz 15.00: “Sākam veidot personīgo brendu. Digitālā identitāte.”;
8. decembrī no pl. 13.00 līdz 15.00: “Personīgā brenda stils un promocija. Mācāmies pareizi
izmantot sociālos tīklus.”

   Seminārs “Sociālo tīklu tendences” pulcēja gan tos uzņēmējus, kas tikai uzsāk darbību
sociālajos tīklos, gan arī tādus, kuru sekotāju pulks ir visai plašs. Tika runāts par aktualitātēm
sociālajos tīklos, iespējām piesaistīt vēl lielāku auditoriju, rīkiem, ko piedāvā instagram, facebook,
kā arī dažādas palīgplatformas. Lektore Kristīne Beitika, pati esot influencere, dalījās dažādos
knifiņos – ikviens varēja rast noderīgu informāciju, kā arī piemērot ieteikumus savai
uzņēmējdarbībai. Seminārs bija īpaši piemērots auditorijai – piemēri un ieteikumi ņemti no
uzņēmēju ikdienas. Klātesošie atzinīgi vērtēja semināru, iesaistījās diskusijās, uzdeva jautājumus
gan semināra laikā, gan kafijas pauzē un pēc semināra, privāti lektorei.
   Kristīne Beitika atzinīgi novērtē iespēju, ko saviem uzņēmējiem dod Rēzeknes novada
pašvaldība. Lektore pateicās par uzaicinājumu un aicināja izmantot ikvienu iespēju gūt jaunu
pieredzi arī turpmāk. Arī klātesošie uzņēmēji novērtēja kā lektores stāstīto, tā arī pašvaldības
doto iespēju piedalīties šādā seminārā. Gūtās prasmes uzņēmēji sāka likt lietā jau semināra laikā
un pēc tā, savos sociālajos tīklos ievietojot story (stāstus) un tagojot (atzīmējot) lektori,
Rēzeknes novadu, Lūznavas muižu savās publikācijās.
   Semināru rīkoja Rēzeknes novada pašvaldība ar Europe Direct Austrumlatgale atbalstu.
Semināra mērķis – atbalstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā, veicināt vietējo uzņēmēju
popularitāti.
Europe Direct Austrumlatgale rīkotie semināri uzņēmējiem drīzumā:

Gan klātienē Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, gan arī pieslēgties attālināti Zoom
platformā.
Pieteikšanās līdz 21. novembrim, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU
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Sagatavoja Liāna Runča

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuw1LAH9c2qZSuRnxwGiIM3ThFD4tN9QHb_o_K152IMjalsg/viewform


   No 24. līdz 26. oktobrim Briselē notika “Eiropas Inovatīvas Mācīšanas balva 2022” laureātu
tikšanās, ko organizēja Eiropas Komisija. Šī gada tēma “Mācīšanās kopā, radošuma un ilgtspējas
veicināšana”, tēmā iekļautas 3 apakštēmas: “Radošums” (Creativity), “Ilgstpējība” (Sustainability)
un “Iekļaušana” (Inclusion). Tēmā “Radošums“ – 47 uzvarētāji; “Ilgstpējība”- 29 projekti un
“Iekļaušana”- 22 projekti.
   Uz pasākumu bija uzaicināti visu 98 projektu koordinatori vai pārstāvji no dažādām Eiropas
Savienības valstīm. No Latvijas šajā pasākumā piedalījās 4 izglītības iestāžu “Erasmus+” projektu
koordinatori vai iestāžu pārstāvji: no Dobeles speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Valodiņa”
(kategorijā “Agrīnā pirmskolas izglītība un aprūpe”), Gulbenes novada vidusskolas (kategorijā
“Pamatskolas izglītība”, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (kategorijā “Vispārējā vidējā izglītība”)
un Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas (kategorijā “Profesionālā vidējā izglītība”).
    Katrā apakštēmā tika izvēlēti arī 5 paši izcilākie projekti. Mūsu ģimnāzijas projekts “Mākslu un
radošuma digitālais atjauninājums izglītībā” (“The ARTICS”) iekļuva apakštēmas “Radošums”
(kurā bija vislielākā konkurence) izcilības piecniekā, tāpēc projekta video tika prezentēts visiem
klātienes dalībniekiem, kā arī straumēts tiešsaistē.
     Pasākumu atklāja Eiropas Komisijas Inovācijas, pētniecības, izglītības un jaunatnes lietu komisāre
Marija Gabriela (Commissioner Mariya GABRIEL – Innovation, Research, Culture, Education and
Youth). Pēc pasākuma oficiālās daļas mums bija iespēja apmeklēt Eiropas Vēstures namu, Eiropas
Parlamenta Apmeklētāju centru (Parlamentarium), kā arī piedalīties tīklošanas pasākumā
turpmākās sadarbības veicināšanai.
    Uzvarētāju diplomi un balvas ir izsūtīti Eiropas valstu Nacionālajām aģentūrām, kuras arī organizēs
oficiālu balvu pasniegšanu. Latvijā balvu pasniegšana plānota kopā ar Projektu kvalitātes balvas
konkursa “Spārni – 2022” laureātu sumināšanu, ko 9. decembrī organizē VIAA.

“EIROPAS INOVATĪVAS MĀCĪŠANAS BALVA 2022”
LAUREĀTU TIKŠANĀS BRISELĒ
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Informāciju sagatavojusi “The ARTICS” Partnerības koordinatore Anna Verza



   2022. gada 10. jūnijā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums atbalstīt projektu “Jauna
tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā” (projekta Nr. 22-03-
AL21-A019.2204-000002).
   Projekta mērķis – izveidot jaunu dabas tūrisma objektu Preiļu novadā – Pelēču ezera purva
pastaigu taku, kas kas veicinātu un atbalstītu sabiedrības vides izziņu un vides izglītību un ļautu
izcelt teritorijas ainavisko vērtību un izglītot sabiedrību par Eiropas nozīmes aizsargājamo augu un
dzīvnieku sugām, kuras mīt Natura 2000 teritorijā – Pelēču ezera purvā. Preiļu novada teritorijā
atrodas vairākas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Viena no tām ir dabas
liegums “Pelēču ezera purvs”, kura teritorijā atrodas vairāki Eiropas nozīmes biotopi. 2019.gadā
projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” ietvaros, tika izstrādāts dabas lieguma
“Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāns (DAP). Plāns izstrādāts laika posmam no 2019. līdz
2030. gadam. DAP 10. tabulā “Plānotie apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Pelēču ezera
purvs”, sadaļā D. Rekreācija un tūrisms ir atļauta “Dabas izziņas infrastruktūras izveide”.
   Projekta realizācijā, kā sadarbības partneris ir iesaistījušies arī A/S “Latvijas valsts meži”. Preiļu
novada pašvaldība 2021. gada 31. maijā noslēdza sadarbības līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”,
kura mērķis ir, balstoties uz dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna
noteiktiem plānotiem apsaimniekošanas pasākumiem, sadarboties tūrisma vietas: dabas lieguma
“Pelēču ezera purvs” dabas izziņas un rekreācijas infrastruktūras izveidošanā, attīstībā un
uzturēšanā.
    Projekts tiek realizēts paskaidrojuma raksta procedūras ietvaros, un ir sadalīts 2 kārtās. 1. kārtu
realizē Preiļu novada pašvaldība ar ELFLA līdzfinansējumu, 2. kārtu realizē A/S “Latvijas Valsts
meži”, būvdarbi tuvojas noslēgumam.
    Projekta kopējās būvniecības izmaksas sastāda 31 481.78 EUR ar PVN 21%.

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas
vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) Sanita Meļko

JAUNA TŪRISMA PRODUKTA – DABAS IZZIŅAS
PASTAIGU TAKAS IZVEIDE PELĒČU EZERA PURVĀ
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   Kārsavas pilsētai cauri vijas Valsts nozīmes ūdensnoteka Šņitkas strauts, kas ir interesants ar tā
reljefu un līkumoto gultni. 2016. gadā Kārsavas novada pašvaldība uzsāka būvprojekta izstrādi,
plānojot gājēju takas izveidi gar Šņitkas strautu posmā no Parka ielas līdz Telegrāfa ielai. 2017.
gada vasaras lietavās pārplūstot Šnitkas strautam, Kārsavā applūda daļa ēku, ielu un citu
pašvaldībai svarīgu infrastruktūras objektu. Lai novērstu lietavu radīto plūdu postošās sekas,
2019. gadā Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” realizēja Šņitkas strauta
gultnes tīrīšanas projektu, kā rezultātā bija nepieciešama atkārtotas topogrāfijas izstrāde un
būvprojekta aktualizācija, sadalot būvdarbus 2 kārtās.
   Šī gada pavasarī tika pabeigta būvprojekta aktualizācija un Lauku atbalsta dienests apstiprināja
Ludzas novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu “Gājēju takas izveide gar Šņitkas
krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”. Tā ietvaros plānots izveidot 185,2 m garu
un 1,6 m platu grants seguma gājēju takas posmu. Lai saglabātu ainavisko vides dažādību un
dabas resursus, Šņitkas strauta šķērsošanai tiks uzbūvēta koka laipa, kā arī ierīkotas divas
atpūtas zonas ar parka soliem, atkrituma urnām un apstādījumiem. Projektā plānoto darbu
veikšanai 4. oktobrī Ludzas novada pašvaldība ar SIA “ACUK” noslēdza būvdarbu līgumu.
Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA “R4F”.
   Gājēju takas izveides darbi tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.22-01-AL34-A019.2201-000004
“Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”
ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī attīstīt tūrisma
infrastruktūru Ludzas novadā, veidojot tūristiem draudzīgu vidi un pozitīvu pilsētas tēlu. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 60895,61 EUR, t.sk. publiskais finansējums 45000,00 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 15895,61 EUR.
   Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

KĀRSAVĀ UZSĀKTI GĀJĒJU TAKAS IZVEIDES BŪVDARBI
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Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Ilona Rimša

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


   Lielākā daļa no paredzētajiem pārbūves darbiem A.Pumpura ielā jau ir pabeigti, bet būvdarbi
turpinās, informēja Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes
projektu vadītāja Jekaterina Butkāne. Pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un privātmājām
A.Pumpura ielā ir izbūvēts jauns ūdensvads ar pievadiem, izbūvēta jauna lietusūdens novade –
lietusūdens kanalizācijas sistēma. Tāpat izbūvēts jauns ielas apgaismojums, kā arī uzstādīti jauni
apgaismojuma balsti, tuvākajā laikā būs nodrošināts arī pieslēgums. Ielā jau ir ieklāts jauns
asfaltbetona segums.
   Turpinoties būvdarbiem, šonedēļ paredzēts pabeigt ietves izbūvi. Šogad atliks vēl izbūvēt
nobrauktuves pie privāto dzīvojamo ēku īpašumiem un līdz ar to tiks pabeigti visi pārbūves darbi.
Nākamajā gadā tiks veikta A.Pumpura ielas labiekārtošana un apzaļumošanas darbi.

ŠOGAD PLĀNOTS PABEIGT A. PUMPURA IELAS
PĀRBŪVES DARBUS
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Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība    +371 64607609     dome@rezekne.lv



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


