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No 12. līdz 15. septembrim, projekta
“Latviešu un spāņu mūzikas burvība”
ietvaros, Rēzeknes novadu apmeklēja 27
Rojas (Rois) (Spānija) mūzikas skolas
skolēni un darbinieki. Lai apmainītos
pieredzē un izprastu kultūru daudzveidību,
Rēzeknes novadā viesojās jauno mūziķu
delegācija no Spānijas. Viesus uzņēma
Maltas mūzikas skolas un Viļānu mūzikas
un mākslas skolas kolektīvi. Pēc kopā
pavadīta laika un mēģinājumiem, audzēkņi
un pedagogi vienojās kopīgos koncertos
Maltā un Viļānos.

Uzsākta Arendoles katoļu
draudzes lūgšanu nama jumta
seguma nomaiņa

Drīz atsāksies rekreācijas centra
būvdarbi

Palīdzēsim sagādāt ziemas
krājumus senioriem!

Literatūras templis vai atpūtas un
izklaides centrs?

Eiropas Savienības māja
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    Kā atzina Rojas pašvaldības (Concello de Rois) Kultūras padomes pārstāve Victoria Quiroga
Ramallo: “Mūzika ir brīnišķīgs veids, kā iepazīt vienam otru un uzlabot attiecības ar citiem, būt
labākiem pilsoņiem un veicināt iecietību un vienlīdzību”. Roja ir Spānijas ziemeļrietumu
pašvaldība Galīcijas autonomajā apgabalā, un caur mūziku Latvijā centās popularizēt ne tikai
Spānijas, bet arī sava reģiona mūzikas tradīcijas.
    Rēzeknes novadā ciemiņus sirsnīgi uzņēma Maltas mūzikas skolas un Viļānu mūzikas un
mākslas skolas direktori ar saviem kolektīviem, un Rēzeknes novada Starptautisko projektu
speciāliste Inta Rimšāne, kā arī vairāki mūzikas skolotāji. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes
vadītājs Guntars Skudra oficiālajā tikšanās reizē Rēzeknes novada pašvaldībā teica pateicības
vārdus par šāda projekta īstenošanu un atzina, ka tas ir brīnišķīgs veids, kā kopā nodoties
muzicēšanai.
    Projekta gala rezultāts – koncerti – notika 14. septembrī Maltā un Viļānos. Koncertos uzstājās
audzēkņi no visām trim mūzikas skolām, koncertējot gan kopā, gan atsevišķi. Uzstājoties
atsevišķi tika atskaņota savai valstij raksturīgā mūzika, bet apvienojoties visiem dalībniekiem,
varēja just – jaunie mūziķi izbauda muzicēšanu kopā. Saviļņojošs brīdis bija, kad visi vienojās abu
valstu himnu kopīgā izpildīšanā. Kopkori diriģēja Rojas skolas direktors un diriģents Manuel Villar
Touceda.
    Papildus mēģinājumiem, viesiem bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes novadu, Rēzekni un latviešu
kultūru. Īpaši viesus iepriecināja kopīgais vakars pēc koncertiem 14. septembrī. Kopā ar Viļānu
folkloras kopu “Bumburneicys”, Spānijas un Rēzeknes novada jaunieši izdejoja latviešu
tradicionālās rotaļdejas.
    Jāpiemin, ka jau 19.septembrī apmaiņas braucienā uz Rojas pašvaldību dosies Maltas mūzikas
skolas un Viļānu mūzikas un mākslas skolas skolēni ar skolotājiem.
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    Septembrī tika uzsākta Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nama, kas
atrodas Rožkalnu pagasta Arendolē, jumta seguma nomaiņa. Būvdarbi tiek veikti LEADER
projekta “Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nama” (Pr. Nr. 22-03-AL21-
A019.2204-000001) ietvaros, ko īsteno Arendoles katoļu draudze.

    Arendoles Dievmātes Romas katoļu draudzes lūgšanu nams tiek izmantots kā draudzes locekļu
pulcēšanās vieta pēc dievkalpojumiem, šeit tiek uzņemti svētceļnieki, kuri regulāri dodas uz Aglonas
svētkiem. Apskatīt 18. gs. arhitektūru un ainavisko vidi, brauc arī tūristi no citiem novadiem, jo nams
ir viena no Arendoles muižas kompleksa ēkām. Lūgšanu namā 2020. gadā tika veikti atjaunošanas
darbi, taču ēkas jumts nav mainīts vairāk kā 60 gadus. Azbestcementa šīferis ir izdrupis, kļuvis
trausls, vietām ir radušies caurumi, pa kuriem ūdens, sniegs bojā koka konstrukcijas, griestus, tiek
nopludinātas telpas, koka pārsegumi kļuvuši nedroši.
    Remontdarbu laikā tiks veikta jumta plaknes izlīdzināšana, mūrlatas bojāto posmu nomaiņa,
jaunu latojuma izbūve, antikondensāta plēves ieklāšana un jauna skārda uzlikšana 234 m2 platība,
tiks veikta trīs dūmvadu virs jumta pārmūrēšana, tādējādi pasargājot ēkas konstrukcijas no
turpmākiem mitruma bojājumiem un ļaujot saglabāt seno celtni.
    Būvdarbus veic SIA “Kontrols A” no Rēzeknes, ko uzrauga sertificēts būvuzraugs. Projekta
attiecināmās izmaksas ir 29111,73 EUR, tai skaitā publiskais finansējums ir 26200,55 EUR un
līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības ir 2911,18 EUR.
    Pēc projekta īstenošanas Lūgšanu nams būs izmantojams draudzes pasākumiem visa gada
garumā, nodrošinot svētceļnieku grupām iespēju apmesties naktsmītnē sausās, mājīgās telpās.

UZSĀKTA ARENDOLES KATOĻU DRAUDZES
LŪGŠANU NAMA JUMTA SEGUMA NOMAIŅA
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Draudzes prāvests A. Aglonietis



    Otrdien, 13. septembrī, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA
“Arčers” par turpmākajiem darbiem topošajā rekreācijas centrā. Kā informēja Rēzeknes
valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks – Attīstības un
investīciju nodaļas vadītājs Imants Mekša, šobrīd tiek gatavoti dokumenti būvatļaujai un
būvdarbi objektā varētu atsākties jau mēneša laikā.

    Atgādinām, ka sakarā ar būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, pašvaldība lauza līgumu un
izsludināja jaunu iepirkumu par atlikušo būvdarbu veikšanu.

         Rekreācijas centra būvdarbus plānots pabeigt 12 mēnešu laikā – līdz nākamā gada rudenim.

   Līgums noslēgts, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālās nozīmes attīstības centru
pašvaldībās” projektu “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” Nr.
5.6.2.0/19/I/021.

DRĪZ ATSĀKSIES REKREĀCIJAS CENTRA BŪVDARBI
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Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldība    
      +371 64607609     
      dome@rezekne.lv

https://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/rekreacijas-centra-izveide/


    Viļānos norisinās akcija: "Sagādāsim ziemas krājumus senioriem". Iniciatīva radusies
projekta "Volunteering cities+" ietvaros, lai atzīmētu Starptautisko senioru dienu. Projekta
mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu un saliedēt kopienu, lai vairotu sabiedrības iesaisti
dažādos sabiedrības procesos, tostarp lai sekmētu rūpes vienam par otru. Brīvprātīgo grupas
vadītāja Ilga Morozova atzīst, ka rūpējoties par sevi, ir būtiski atcerēties arī pārējos
līdzcilvēkus. 
    Akcija aizsākās Tēva dienā Viļānu tirgū. Patlaban savus sarūpētos labumus var nest uz Viļānu
kultūras namu, iepriekš piezvanot pa tālruni 28662346.
   Akcija turpināsies līdz 1. oktobrim, Starptautiskajai senioru dienai. Pēc tam tiek plānots
pasākums, kura laikā visi labumi tiks uzdāvināti vientuļiem senioriem! Sagādāsim senioriem prieka
mirkli un kādu vitamīnu devu pie maltītes!

PALĪDZĒSIM SAGĀDĀT ZIEMAS KRĀJUMUS
SENIORIEM!
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Informāciju sagatavoja: Inta Rimšāne, Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore



    “Literatūras templis, kurā snauž grāmatas” – tā Somijas Nacionālo bibliotēku raksturoja viens
no Latvijas bibliotekāriem, kurš nesen apmeklēja vairākas Helsinku bibliotēkas. Vai visas
bibliotēkas ir vienādas? Vai tās ir “guļošo” grāmatu kolekcijas un bibliotekāri ir tikai cilvēces
dārgumu – literatūras – glabātāji?
   Šāds stereotips ik pa laikam atkārtojas, un bibliotekāri cenšas pierādīt, ka bibliotēka nav
grāmatu noliktava un bibliotekāru pienākumi neaprobežojas tikai ar putekļu slaucīšanu no
grāmatām. Protams, grāmatas, žurnāli joprojām ir galvenā bibliotēkas sastāvdaļa, taču Somijas
galvaspilsētas bibliotēkas somu dzīvē nozīmē daudz vairāk.
    Projekta HOME bibliotekāru un pašvaldību darbinieku grupa (Ludzas un Jēkabpils no Latvijas un
Rokišķu no Lietuvas) nupat atgriezusies no mācību brauciena, kurā apmeklēja vairākas Helsinku
pilsētas bibliotēkas, kur pārliecinājās, ka bibliotēkas ir tik atšķirīgas viena no otras kā dažādi
augļi, un apmeklētāji var izvēlēties bibliotēku pēc savas gaumes.   
    Pasilas bibliotēkā, kuras vidū ir īsta strūklaka (Zināšanu strūklaka), ir grāmatas 80 valodās!
Galvenā bibliotekāre pastāstīja par inteliģento materiālu pārvaldības sistēmu, kas nozīmē, ka
“peldošais” grāmatu krājums ir kopīgs visām Helsinku bibliotēkām. Grāmata, atgriežot to
bibliotēkā, nonāk tieši tajā bibliotēkā, kur tā šobrīd ir nepieciešama.

LITERATŪRAS TEMPLIS VAI
ATPŪTAS UN IZKLAIDES CENTRS?
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Attēlā: Zināšanu strūklaka Pasila bibliotēkā  



    Droši vien visi Baltijas valstu bibliotekāri ir dzirdējuši par Oodi bibliotēku. Tā ir ļoti mūsdienīga
bibliotēka/ pakalpojumu centrs, kurā iespējams paņemt grāmatas, tikties ar draugiem vai biznesa
partneriem, spēlēt ar Xbox vai Play Station, izgatavot kādu priekšmetu, izmantojot 3D printeri,
sarīkot ballīti, izmantojot virtuvi, šujmašīnas, gludekļus ar gludināmiem dēļiem un vēl daudz
dažādu aktivitāšu un iespēju darbam, mācībām un atpūtai. Šķirošanas līnijā strādā trīs roboti
Veera, Tatu, Patu: viņi nogādā grāmatas no šķirošanas līnijas uz grāmatu plauktiem!
    Savukārt Töölö bibliotēka ir ļoti spilgta vieta plašam lietotāju lokam – projekta HOME grupas
apmeklējuma brīdī tajā bija gan mazuļi, kas vēl nevar staigāt, gan jaunieši, gan pieaugušie un
seniori. Bibliotēka lepojas ar bibliotēkas suni, kurš nāk uz bibliotēku, lai klausītos, kā bērni lasa.
    Iso Omena bibliotēkas atrašanās vieta pārsteidza visus grupas dalībniekus – tā atrodas lielā
tirdzniecības centrā ar veikaliem, kafejnīcām, bistro! Turklāt bibliotēka robežojas ar veselības
centru un garīgās veselības un atkarību centru, un bibliotēkas apmeklētāji ir pilnībā apmierināti ar
šādu apkārtni, tādējādi apliecinot slaveno somu tautas toleranci.
    Un visbeidzot, Somijas Nacionālā bibliotēka izskatās kā templis vai literatūras svētnīca, kurā
glabājas Somijas drukātais nacionālais mantojums – šeit ziņkārīgos pētniekus gaida seni folianti.
    Tas bija fantastisks mācību brauciens, kas partneriem deva jaunas idejas, un viņi ir ļoti pateicīgi
Antti Sauli kungam – Helsinku pilsētas Kultūras un atpūtas sektora projektu vadītājam, kurš
palīdzēja vai, labāk sakot, organizēja bibliotēku apmeklējumus. Bibliotekāri, ar kuriem tikāmies, ir
sava darba cienītāji, un viņu darba rezultāts ir redzams, praktiski – neviena no bibliotēkām nebija
tukša. Projektu “Ģimeņu stiprināšana ar bibliotēku sadarbības palīdzību kā ieguldījums
sociālekonomiskajā izaugsmē Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”; saīsinājums –
HOME (Nr. LLI-422) finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.
– 2020.gadam. Projekta kopējais apjoms ir 229 448,01 EUR. No tiem Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir 195 030,79 EUR.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild
Ludzas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības nostāju.

Attēlā: Projekta HOME komanda Töölö
bibliotēkā

Attēlā: Klientu apkalpošanas menedžere Pia
Koskinena rāda Iso Omena bibliotēku mūsu
projekta HOME grupai

Informāciju sagatavoja: Elita Zirne (Ludzas novada bibliotēkas direktores p.i.), 
Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja)
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- daudzveidīgus mācību, izziņas, vizuālos materiālus, izzinot Eiropas Savienību mācību procesā;
- metodiskas konsultācijas Eiropas pratības stiprināšanai skolā.

   Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centra piedāvātos materiālus iepazīstiet šeit -
Izglītības resursu centra katalogs.pdf
 Materiālus pasūtiet, rakstot to kodu un vēlamo izmantošanas laiku uz e-pastu
esmaja@esmaja.lv. Pēc e-pasta saņemšanas ar Jums sazināsies Eiropas Savienības mājas
darbinieks.
     Materiālu bāze tiek regulāri atjaunota, tāpēc aicinām to vismaz reizi mēnesī pārskatīt. Gaidām
arī Jūsu ieteikumus!

Svarīgi:
- materiālu izmantošanas laiks ir no vienas līdz četrām nedēļām. Izņēmumu gadījumā var
vienoties par citu materiālu izmantošanas laiku;
- Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centrs nenodrošina materiālu transportēšanu.
Izvēlētie materiāli jāizņem un jānodod ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. ES mājas darba laiks ir
no plkst.9.00 līdz 18.00 katru darba dienu;
- materiālus saņemiet tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas;
- materiāli jānodod tīri un nebojāti. Katrs bojājumu gadījums tiek izskatīts individuāli, Pusēm
vienojoties par situācijas risinājumu.

EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJAS IZGLĪTĪBAS
RESURSU CENTRS PIEDĀVĀ:
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https://esmaja.lv/sites/default/files/inline-files/Izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20resursu%20centra%20katalogs_2.pdf


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


