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No 27. septembra līdz 1. oktobrim Slovēnijā, blakus
Mariboras pilsētai, Kungotas ciemā notika projekta "Network
of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education"
nometne.
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Septembra beigās 27 cilvēku grupa no Rēzeknes
novada un pilsētas devās uz Slovēniju, lai piedalītos
starptautiskā projektā. No 27. septembra līdz                      
1. oktobrim Slovēnijā, blakus Mariboras pilsētai,
Kungotas ciemā notika projekta "Network of
technology INTEGRAtionists in pupils' informal
education" nometne. 

Nometnes organizatori – Slovēnijas mācību iestāde
Academia družba za storitve d.o.o.  sadarbībā ar
Kungotas pamatskolu, nodrošināja viesiem – Igaunijas
Hademeestes vidusskolas (Häädemeeste Keskkool),
Lietuvas Kupišķu P.Matuliona proģimnāzijas (Kupiskis
Povilas Matulionis progymnasium), Jonavas bērnu un
jauniešu vispusīgās attīstības centra (Vaikų ir jaunimo
visapusiško lavinimo centras), Latvijas vecāku biedrības
“Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centra “Zeimuļs” un Rēzeknes novada pašvaldības
pārstāvjiem- bērniem un pedagogiem, vairāku dienu
radošās aktivitātes.

Nometne notika Kungotas pamatskolā (Osnovna šola
Kungota).  Nometnes ietvaros bērni vecumā no 10 līdz 18
gadiem darbojās ar projekta ietvaros iegādātajiem
robotiem, mācījās līdzdarboties. 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. Tāpēc mēs ļoti priecājamies par šo unikālo
iespēju - uzņemt pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas, lai mūsu bērni var darboties internacionālās
komandās”.

Nometne sākās ar svinīgu ceremoniju, skolas koris
sniedza koncertu, bet skolēni iepazīstināja ar savu valsti,
tradīcijām un simboliem. Pēc tam visi dalībnieki – 52
pārstāvji no Baltijas valstīm un mājinieki, tika sadalīti
komandās, lai mācītos un dalītos zināšanās par robotiem
un tehnoloģijām.
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Rēzeknes novada un pilsētas skolēni apgūst
tehnoloģijas starptautiskā nometnē Slovēnijā



Rēzeknes novadu un pilsētu pārstāvēja Nautrēnu, Maltas,
Viļānu vidusskolas, Verēmu pamatskolas, Rēzeknes
Sākumskolas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, ARPC
”Zeimuļs”, biedrība “Eņģeļi ar mums” audzēkņi un
pedagogi. Daudz spilgtu iespaidu par nometni ir
Nautrēnu vidusskolas skolēnam Gustavam Valdemāram
Grinam: ”Tikām sirsnīgi uzņemti Kungotas pamatskolā un
viesu mājā "Center Sonček Vrtiče". Brauciena programmā
bija ne tikai mācības, bet ekskursija uz Mariboru un
Roglu. Ekskursijas laikā mēs apmeklējām kosmosa centru
“Noordung”, kur pāris stundas iepriekš bija viesojies
mūsu valsts prezidents Egils Levits! Bija arī laiks sporta
aktivitātēm un draudzīgām sarunām ar slovēņiem,
igauņiem un lietuviešiem. Katrs no mums ieguva jaunas
zināšanas, draugus, iespaidus, pieredzi, idejas.” Par iegūto
pieredzi priecīgs arī Maltas vidusskolas skolnieks Edvards
Štekels: ”Ceļojums uz Slovēniju bija vienkārši brīnišķīgs.
Es izbaudīju kolosālo atmosfēru, slovēņu viesmīlību,
augstos kalnus un interesantas izglītojošas robotikas
nodarbības. Katra ceļojuma minūte tika pavadīta
lietderīgi. Ceru, ka iegūtā pieredze noderēs man
turpmākajā dzīvē.”

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 partneriem iegādāti roboti, kurus var
izmantot apmācību procesā. Lai labāk apgūtu robotu sniegtās iespējas, ar
tiem darbojas paši skolēni. Nākamā nometne plānota jau februāra vidū
Lietuvā, Kupišķos,  martā būs aktivitātes Hademeestē, Igaunijā.  Projekta 
 noslēgumā visi projektā iesaistītie bērni un pedagogi ieradīsies Rēzeknes
novadā. Projekta vadītāja Inta Rimšāne atzīst: ”Prieks, ka Rēzeknes
novada un pilsētas skolotājiem patīk projekta ideja, ka paši ir gatavi
mācīties un piedāvāt savas meistarklases vietējā un starptautiskā līmenī.”

Projekta dalībniece Diāna Selecka

Eduarda Medvedeva foto
Projekta mājaslapa:
https://www.facebook.com/Netw
ork-of-technology-
INTEGRAtionists-in-pupils-
informal-education-
100904535191889

Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496 “Founding the network of
technology INTEGRAtionists in pupils' informal education” (Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla
izveide skolēnu interešu izglītībā-LV) līdzfinansē Eiropas Savienība.
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Aizritējis pirmais no trim
bezmaksas semināriem
topošajiem un jaunajiem
uzņēmējiem

“JA VARI NERAKSTĪT, TAD NERAKSTI” JEB RAKSTI TIKAI TAD, JA
CITĀDI NEVARI – TĀ PIRMS VAIRĀK NEKĀ 100 GADIEM ĻEVS
TOLSTOJS ATBILDĒJIS KĀDAM JAUNAJAM AUTORAM, KURAM
BIJA ŠAUBAS, VAI KĻŪT PAR RAKSTNIEKU. LĪDZĪGI ARĪ
BIZNESĀ – JA NEVARI BEZ TĀ IZTIKT UN VISU LAIKU IEKŠĒJAIS
DZINULIS NELIEK MIERU, TAD TAS IR JĀDARA.

Tāds bija viens no vēstījumiem, ko ED Austrumlatgalē
organizētajā vebinārā “Vai es gribu/varu uzsākt savu
biznesu?” uzsvēra lektore Dr. Tatjana Boguševiča –
biznesa konsultante, mārketinga eksperte un uzņēmēja
ar starptautisku pieredzi, šobrīd mārketinga direktore
Frankfurtes Metropolitan skolā.

Tiešsaistes seminārā jaunajiem un topošajiem
uzņēmējiem savu pieredzi pastāstīja arī Olga Troicina –
biznesa koučs, strādājusi par finanšu direktori “Coca-
Cola HBC” un “Unison Trading Logistika”. Bērnu
YouTube kanāla “Ты можешь все” (“Tu vari visu”)
dibinātāja, kā arī Jūrmalas picērijas “Delimare” īpašniece.
Šis bija pirmais no trim vebināriem ciklā “Kā uzsākt un
attīstīt savu biznesu krīzes laikā?”. Interesenti aicināti
piedalīties arī 22. oktobrī no pl. 13.00 līdz 15.00
gaidāmajā vebinārā “Es gribu un varu uzsākt savu
biznesu – ar ko sākt digitālajā laikmetā? Rakstām
pamata biznesa plānu!” un vebinārā “Ne visi nomirs,
bet visi mainīsies... Savs bizness man jau ir – ka to
attīstīt šodienas apstākļos? Kā maksimāli efektīvi
izmantot interneta iespējas un instrumentus?”, kas
plānots 29. oktobrī no pl. 13.00 līdz 15.00. Abas lekcijas
notiks tiešsaistē Zoom platformā. Tiem, kas jau
reģistrējās pirmajam vebināram, saite tiks nosūtīta e-
pastā, savukārt pārējos aicinām reģistrēties līdz 20.
oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT:
https://ieej.lv/8kc0S

Tikmēr pirmā vebināra ierakstu var noskatīties                    
ED Austrumlatgalē Youtube kontā un Facebook lapā.

Madara Bērtiņa,
ED Austrumlatgalē vadītājas asistente
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DAŽAS VĒRTĪGAS ATZIŅAS, PAR
KO VEBINĀRĀ RUNĀJA LEKTORES:

Lai arī kādu biznesu uzsāktu, ir
jāapzinās, ka tas būs turpmākās dzīves
neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmējs
“dzīvo” savā biznesā 24/7, arī svētku
dienās un atvaļinājumā. Svarīgākais
biznesā ir atbildība. Pirmais solis –
uzņemties atbildību par saviem
darbiniekiem, par pieņemtajiem
lēmumiem, par izaugsmi nākotnē un
arī par kļūdām. Ja cilvēkam nepiemīt
spēja uzņemties atbildību, tad
visdrīzāk nevajag dibināt uzņēmumu,
bet gan turpināt būt darba ņēmējam.

Ja jums kāds pasaka “nē”, tad tas ir
tikai šeit un tagad. Jau pēc 10 minūtēm
situācija var mainīties – jūs varat
pamainīt apstākļus, jūs varat piedāvāt
nedaudz kaut ko citu – un atbilde jau
var būt “jā”. Dzirdot “nē”, lielākoties
cilvēki pagriežas un aiziet, bet ar
pareizo pieeju un īsto piedāvājumu
gandrīz no visiem cilvēkiem var
saņemt “jā”.

Biznesa idejai nevajag būt unikālai,
bet tai ir jārisina kāda problēma vai
jāuzlabo esošais produkts vai
pakalpojums, piemēram, jūsu ceptā
maize būs garšīgāka, jūsu sociālais
tīkls būs interesantāks vai jūsu
piegādes uzņēmums būs ātrāks.

https://ieej.lv/8kc0S
https://www.youtube.com/watch?v=wDCcpDp3nTk&t=6s
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale


MALNAVAS IELA KĀRSAVĀ
GATAVA EKSPLUATĀCIJAI

2021. gada 24.septembrī tika nodota ekspluatācijai
Malnavas iela Kārsavas pilsētā posmā no Skolas
ielas līdz autoceļam A-13. Kopējais pārbūvētais šī
posma garums ir 873, 64 m.

Darbus veica SIA “Ceļi un tilti”, būvuzraudzības
pakalpojumus sniedza SIA “Semita”, autoruzraudzību
veica SIA “Projekts EAE”. Būvprojektu izstrādāja SIA
“Myzone”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 271 531, 31 euro, t. sk.
būvdarbu izmaksas-250 221, 67 euro, būvuzraudzība-
8731,35 euro, autoruzraudzība-6050, 00 euro,
projektēšana-5687,00 euro.
Plānots, ka no Eiropas Reģionālā attīstības fonda   tiks
saņemts finansējums 85% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, no valsts budžeta – 4, 5%  ,  bet pašvaldības
līdzfinansējuma daļa- 10, 5% no attiecināmajām
izmaksām.
Projekta ietvaros tika veikta grāvju rakšana un tīrīšana, 2
kārtu asfalta seguma izbūve 10 cm biezumā, caurteku un
nobrauktuvju izbūve, apgaismojuma izbūve, kā arī veikti
labiekārtošanas darbi un uzstādītas nepieciešamās ceļa
zīmes. Ārpus projekta šajā ielas posmā vienlaicīgi tika
izbūvētas arī Lattelecom inženierkomunikācijas.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu
sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru
novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada
pašvaldību attīstības programmām.
Ielas pieguļošajās teritorijās atrodas četri uzņēmumi, kas
nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu- darba vietu
radīšanu, investīciju ieguldīšanu savos uzņēmumos un
degradēto teritoriju sakārtošanu. 

Projekts tika īstenots Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa
”Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” 3. kārtas ietvaros.
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Pansionātā;
Bērnudārzā;
Pieaugušo centrā;
Sociālo pakalpojumu centrā.

Septembra izskaņā Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu
apvienības pārstāvji devās uz projekta pirmo
tikšanos Kiprā, kur Athienou pašvaldības darbinieki
dalījās ar savu pieredzi brīvprātīgo koordinēšanā un
brīvprātīgā darba organizēšanā pašvaldībā.

Athienou pašvaldībā dzīvo vien nedaudz vairāk nekā seši
tūkstoši iedzīvotāju, taču brīvprātīgais darbs ir nozīmīga
daļa no kopienas kultūras. Brīvprātīgā darba sistēma šajā
Vidusjūras salā izveidota jau 1970. gados, tāpēc Kipras
pieredze lielā mērā atšķiras no Latvijas pieredzes, kur
apzināts brīvprātīgo darbs ir “bērnu autiņos”.

Athienou pašvaldībā izveidota oficiālā institūcija –
Pašvaldības Brīvprātīgo padome, ko vada pašvaldības
mērs, tādējādi nodrošinot gan pašvaldības un
brīvprātīgo ciešu sadarbību, gan daļēju finansiālu
atbalstu. Lielu daļu finansējuma, materiālu un
darbaspēku aktivitāšu īstenošanai ziedo vietējie
uzņēmēji. Pašvaldības Brīvprātīgo padome koordinē
brīvprātīgo darbu četrās sociālajās programmās:

Bērnudārza audzēkņu vizītes uz
pansionātu – kopīga vingrošana un
citas aktivitātes;
Sakopšanas talkas pašvaldībā;
Jauniešu iesaiste pilsētvides
izdaiļošanā – pašvaldība vai
uzņēmums nodrošina objektu, ko
jaunieši var izmantot, to radoši
noformējot vai nokrāsojot;
Gastronomijas darbnīcas;
Pandēmijas iespaidā jaunieši piesakās
piegādāt senjoriem produktus un
citas nepieciešamās lietas;
Bērni ziedo savas mantas cilvēkiem,
kam tās vairāk nepieciešamas;
Kopienas dārza veidošana.

Brīvprātīgo organizētās aktivitātes ir
vienkāršas, bet rada lielu pievienoto
vērtību, un to galvenais mērķis – cilvēks
cilvēkam. Kā pastāstīja Athienou
pašvaldības mērs: “Brīvprātīgais darbs un
aktivitātes veicina ilgtspējīgu dzīves
kvalitātes uzlabošanu vietējā sabiedrībā
un ātru rīcību, lai risinātu sociālās sfēras
izaicinājumus.”

Senioru piedalīšanās pilsētas svētku
gājienā – jaunieši palīdz senioriem
ratiņkrēslos un ar citiem kustību
traucējumiem būt daļai no parādes:

Aktivitātes vērstas uz sabiedrības iesaisti,
izpratnes un cieņas veidošanu starp
dažādām paaudzēm, bērnu izglītošanu
par brīvprātīgo darbu un tā lomu,
jauniešu iesaisti aktivitātēs, uzņēmēju
motivēšanu iesaistīties un būt sociāli
atbildīgiem.
Projekta ietvaros paredzēts, ka arī Viļānu
pilsētā izveidotā brīvprātīgo grupa
smelsies idejas no citiem projekta
partneriem un aktivizēs iedzīvotājus
iesaistīties, organizējot aktivitātes, kas
nepieciešamas tieši viņu pilsētā.
Jāatzīmē, ka projekta ietvaros šai
brīvprātīgo grupai Viļānu apvienībā būs
pieejams neliels finansējums, ko izmantot
dažādām sociālām aktivitātēm.

Sintija Batare, projekta koordinatore

PROJEKTA “BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA
PILSĒTAS” IETVAROS VIĻĀNU APVIENĪBAS
PĀRSTĀVJI DEVĀS UZ KIPRU

VAIRĀKI PIEMĒRI BRĪVPRĀTĪGO
AKTIVITĀTĒM ATHIENOU PAŠVALDĪBĀ:
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Klientiem centrā tiks nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana
un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centra darbinieki rūpēsies,
lai klientiem tiktu nodrošināta uzraudzība un individuālais
atbalsts. Kopumā centrā ir paredzētas vietas 8 cilvēkiem ar
GRT.

Savukārt grupu dzīvokļa pakalpojums ir domāts pilngadīgām
personām ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT, kurām ir
objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama
atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā. Un šis pakalpojums pieejams Viļakā vienlaicīgi ne
vairāk kā 10 klientiem.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko
attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts:
kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv

VIĻAKĀ SVINĪGI ATKLĀTS
DIENAS APRŪPES CENTRS
UN GRUPU DZĪVOKĻI
12. OKTOBRĪ VIĻAKĀ, BALVU NOVADS, PROJEKTA
“DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
LATGALES REĢIONĀ (DI LATGALĒ)”
(NR.9.2.2.1./15/I/005) IETVAROS SVINĪGI TIKA ATKLĀTS
DIENAS APRŪPES CENTRS UN GRUPU MĀJA (DZĪVOKĻI)
CILVĒKIEM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
(GRT). 
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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

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

KONTAKTI

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/ 

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale/

