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Mīļie Eiropas draugi! Sen neesam pārbaudījuši
jūsu vērību konkursos un arī piedāvājuši balvas.
Ziemassvētki- īstais laiks, lai sāktu!
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Cienījamie Eiropas draugi- Europe Direct

informācijas centra Austrumlatgalē sekotāji,

sadarbības partneri, konkursa dalībnieki-

visi tie, kas ar mums bija kopā 2020. gadā!

Šis bija izaicinājumu pilns gads ne vien Eiropai, bet

arī visai pasaulei, kad dažu dienu laikā viss

sagriezās kājām gaisā.  Arī mēs neesam izņēmums,

mums nācās steidzami pārplānot visus darbus, lai

izpildītu saistības un ievērotu ieteiktos

ierobežojumus, jo mēs, tāpat kā visi saprātīgi

domājošie, saprotam, ka tikai kopējiem spēkiem,

ievērojot jaunos noteikumus, mēs varam atgriezties

pie iepriekšējā dzīves ritma. 

Mēs uztveram šo laiku kā jaunu izaicinājumu

periodu, kura laikā iegūstam jaunas iemaņas,

nezaudējot saikni ar sabiedrību, kurai tik svarīgi no

pirmajām rokām saņemt informāciju par Eiropu.

Patiesi lepojamies, ka mūsu vebinārs “Eiropa, kas

aizsargā. Kā kļūt par robežsargu un strādāt

FRONTEX”, kuru organizējām sadarbībā ar Valsts

Robežsardzes koledžu, bija tik populārs, ka to

tiešsaistē vēroja gandrīz divi tūkstoši skatītāju, bet

vēlāk ierakstu noskatījās pieci tūkstoši skatītāju.

Liels paldies Valsts Robežsardzes koledžai par šo

uzticības kredītu! Ievērojot ierobežojumus, notika

mūsu meistarklases par ilgtspējīgo modi, medu un

zaļajiem griķiem, kuru apmeklēja kupls interesentu

pulks, iegūstot zināšanas par Eiropu, tās vērtībām! 

Paldies jums par atbalstu 2020. gadā, un ļoti ceram

uz sadarbību arī nākamajā gadā!  

Jūsu Europe Direct informācijas centra

Austrumlatgalē komanda



Ienāc EDIC Austrumlatgalē Facebook lapā:
https://www.facebook.com/
EDAustrumlatgale

Sameklē ziņu par aktuālo konkursu.

Nofotografējies pie kāda no Eiropas
Savienības fondu atbalstītajiem projektiem
Rēzeknes novadā vai arī izdomā citu
interesantu veidu, kā pastāstīt par šādu
projektu, liec savu atbildi komentāros zem
EDIC Austrumlatgalē Facebook konkursa
ieraksta! 

Lai izpildītu visus konkursa nosacījumus,
Tev jābūt Europe Direct informācijas
centrs Austrumlatgalē Facebook lapas
sekotājam! 

Dalies ar savu ierakstu, lai arī Tavi draugi
zina, ka esi Eiropas draugs!

11. janvārī apkoposim konkursa
rezultātus! 

Mums ir sarūpēti 17 balvu komplekti, tajā ir
piparkūka, kalendārs un Eiropas suvenīri!

Balvas būs iespējams saņemt pēc
ierobežojumu atcelšanas, iepriekš
vienojoties par laiku un vietu.

konkurss
Kādi projekti Rēzeknes novadā
īstenoti ar Eiropas Savienības
fondu atbalstu?
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No 23. novembra līdz 2. decembrim Rēzeknes
centrālās bibliotēkas Facebook vietnē 
 ikviens varēja piedalīties fotokonkursā
„Atmiņās ceļojam pa Eiropu”. Fotokonkurss
notika projekta „EDIC Austrumlatgalē”
ietvaros. 

Gada tumšākajā laikā, kad viss apkārt šķiet pelēks un
vienmuļš,  labu noskaņojumu var pasmelties  jaukās un
krāsainās atmiņās un tādas sniedz arī mūsu ceļojumi.
Konkursa uzdevums bija pavisam vienkāršs-  iesūtīt savu
fotogrāfiju no kāda ceļojuma pa Eiropu un klāt pievienot
īsu komentāru. 

Fotokonkursa laikā saņēmām vairāk kā četrdesmit
fotogrāfijas, tādējādi izceļojot Eiropu krustām šķērsām.
Pabijām  gan lielās, gan mazās pilsētās, kalnos,
salās, pie jūrām un kārtējo reizi pārliecinājāmies par
Eiropas daudzveidību un krāšņumu. 

Paldies visiem, kuri dalījās ar fotomirkļiem! Par atsaucību
un dalību fotokonkursā visi dalībnieki nopelnīja gardas un
kraukšķīgas balvas- piparkūkas. Tās sarūpēja piparkūku
meistare no Maltas Inga Zeile, kurai arī sakām lielu
paldies! Visiem gribas novēlēt, lai Jaunajā gadā mēs varētu
ceļot bez ierobežojumiem un atklāt aizvien jaunas vietas
gan Eiropā, gan plašajā pasaulē!

Anita Gaidule, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja

Atmiņu ceļojums
pa Eiropu
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JAUNS TŪRISMA MARŠRUTS
VEDĪS PA INDUSTRIĀLĀ
MANTOJUMA PĒDĀM

2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-
RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma
maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”.
Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma
maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā),
Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu
(Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu
Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk
izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi. Jaunais
maršruts apliecinās, ka tā laika inženiertehniskie
risinājumi bijuši tik progresīvi, ka tiek lietoti arī
mūsdienās, 200 gadus vēlāk.

Projekta rezultātā ceļotāji varēs apskatīt atjaunoto
Pāvela Burē vārdā nosaukto skvēru Pļussā, kā arī
iepazīties ar inženiera Kudrjavceva pētījumiem par
zemūdenēm un izstaigāt labiekārtoto laukumu pie
ezera Lugas apgabalā. Savukārt Lūznavas muižā
apmeklētājus gaidīs interaktīva izstāde par Kerbedza
veikumu, kā arī inženiertehnisko ideju attīstību
dzelzceļa un tiltu būvē.

Interaktīvā izstāde būs izvietota muižas pagrabstāva
trīs telpās. Slavas zālē varēs iepazīties ar pašu inženieri
Staņislavu Kerbedzu, sekojot viņam cauri gadu
desmitiem mirkļos, kad saņemti apbalvojumi. Tāpat
interaktīvajā ekrānā varēs ceļot pa Eiropas karti un
iepazīt Kerbedza inženiertehniskās būves.
Hologrammas telpa būs vieta, kur 360 grāduainavā
varēs redzēt dažādus objektus un tēlus, kas saistīti ar
Lūznavu un inženierbūvēm. Savukārt Klases telpā,
gluži kā neparastā Fizikas vai Vēstures mācību stundā,
apmeklētāji varēs iepazīties gan ar tiltu, tuneļu un
dzelzceļa būvēšanas aizsākumiem, gan ar fizikas
likumiem, kas ietekmē būvniecību, gan ar grūtībām, ko
nācās pārvarēt inženieriem. Klases telpā ikviens
interesents būs arī aicināts pārbaudīt savu atjautību
inženiertehniskajās jomās, kā arī prasmes tiltu un citu
konstrukciju veidošanā.

S. Kerbedza projektētais 
tilts Rēzeknē

Uzziņai:

Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programma
2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta
vienotas pārrobežu attīstības
aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu
konkurētspēju, izmantojot to
potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp
Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju.
Programmas mājas lapa ir
www.latruscbc.eu

Vairāk informācijas:
http://rezeknesnovads.lv/projekti
/following-ideas/Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmu
2014.-2020. gadam līdzfinansē
Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija.
Kopējais projekta budžets ir 456
455,00 EUR. Projekta
līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam ir 410 809,50
EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam finansiālu atbalstu. Par tās
saturu pilnībā atbild Rēzeknes
novada pašvaldība un tā var
neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

Kontaktpersona: projektu vadītāja
Sintija Batare
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Lai skolēnu interešu pulciņi kļūtu interesantāki un
mūsdienīgāki, Rēzeknes novada pašvaldība kopā ar
partneriem Rēzeknē, Viļānu novadā, Jonavā (Lietuva),
Kupišķos (Lietuva), Hēdemēstē (Igaunija) un Mariborā
(Slovēnija) ir sākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas
finansēto  projektu “INTEGRA”. Projekta laikā Rēzeknes
novada un pilsētas, kā arī Viļānu novada dažādu
priekšmetu un pulciņu skolotāji, kas nebaidās
eksperimentēt un paplašināt savu redzesloku, mācās
integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai
matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar
īpašajiem bērniem.

Pirmie kursi pedagogiem, pagaidām tiešsaistē, notika 28.
novembrī un 5. decembrī. Tos vadīja Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas pedagogi Kaspars Antonevičs, Ivars Bahmanis
un Mārtiņš Eizengrauds. Kursu programma ir paredzēta
gan tehnoloģiski pieredzējušiem skolotājiem, gan
iesācējiem tehnoloģijās, jo interesantas pulciņu
nodarbības ir atkarīgas arī no skolotāja izpratnes un
vēlēšanās eksperimentēt.

Pedagogiem bija iespēja pašiem izmēģināt papīra
raķešu un palaišanas mehānismu izgatavošanas
tehnoloģiju, modeļa izveidi no rasējuma, 3D
projektēšanu ar programmu TinkerCAD,
programmēšanas pamatus ar Kodu Game lab, grafikas
veidošanu ar InkScape programmu, 3D projektēšanu ar  
SketchUP un citas programmas. 

Seko līdzi projekta aktualitātēm Facebook lapā:
https://www.facebook.com/Network-of-technology-
INTEGRAtionists-in-pupils-informal-education-
100904535191889

Inta Rimšāne
projekta vadītāja
Rēzeknes novada pašvaldība

 SKOLOTĀJI MĀCĀS TEHNOLOĢIJAS
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Uzziņai:
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. Projekta partneri:
Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība
“Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs “Zeimuļs ”,
Häädemeeste Keskkool (Igaunija), Kupiskis
Povilas Matulionis progymnasium
(Lietuva), Vaikų ir jaunimo visapusiško
lavinimo centras, Jonava (Lietuva),
Academia družba za storitve d.o.o., Maribor
(Slovēnija). Projekts tiks tiks īstenots līdz
2022. gada 31. decembrim.

https://www.facebook.com/Network-of-technology-INTEGRAtionists-in-pupils-informal-education-100904535191889


Kopš šī 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 īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks
izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas
vietas veicot šādas darbības: 
1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga
rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē - tiks
veikta viena stāva administratīvās ēkas
pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu
būvuzraudzība un telpu
aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;
2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
"Vecružina" izveide Silmalas pagasta Vecružinā - tiks
veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu
bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu
būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko
nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, "Atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un  Dienas
aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (10 vietas).

Projekta vadītāja, Brigita Arbidāne

TURPINĀS SOCIĀLO PAKALPOJUMU 

 INFRASTRUKTŪRAS                             

 IZVEIDES PROJEKTS

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 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.

Projekta plānotais ilgums –
18 mēneši: no 2020.gada
1.februāra līdz 2021.gada
31.jūlijam.
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COVID-19 pandēmijas laikā esam spiesti sastapties ar
jauniem izaicinājumiem, nedrošību un mainīgu vidi.
Reaģējot uz COVID-19 radīto krīzi, Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstis ir vienojušās par apjomīgu finanšu stimulu
programmu, vienlaikus paredzot lielāku elastību
dalībvalstu budžetiem. Šie apstākļi paver mūsu priekšā
jaunas iespējas, kuras saredzot un izmantojot, varam
iegūt daudz.

2014.-2020.gada plānošanas periodā no ES budžeta
saņēmām četras reizes vairāk, nekā tajā iemaksājām.
Arī turpmāk no ES kopējā budžeta saņemsim vairāk,
nekā iemaksājam,  tomēr ņemot vērā, Latvijas
ekonomikas pakāpenisku tuvināšanos ES vidējam
līmenim, jārēķinās, ka nākotnē ES budžeta dotācijas
visdrīzāk samazināsies, tāpēc īpaši būtiski ir veikt
ieguldījumus produktivitātes stiprināšanai, lai nākotnē
Latvija savu attīstību spētu lielākā mērā finansēt no
nacionālajiem resursiem.

Ko sagaidīt pēc 2021. gada?

ES budžets tiek plānots septiņu gadu ciklos. Lai arī
nākamajā un aiznākamajā gadā vēl turpināsies intensīva
esošā ES fondu plānošanas perioda projektu
īstenošana, lai līdz 2023. gadam Latvija saņemtu visu ES
finansējuma piešķīrumu 4,4 miljardu eiro apmērā, 2021.
gads iezīmē arī ES nākamā daudzgadu budžeta termiņa
sākumu.

Sagaidāms, ka nākamo septiņu gadu laikā Latvija kopumā
saņems vairāk nekā 10 miljardus eiro ES finansējuma
grantu formā, jeb atbalstā, kurš Latvijai nebūs jāatmaksā.
Šie līdzekļi paver plašas iespējas mūsu valsts attīstībai un
izaugsmei, kas ļaus pilnvērtīgāk īstenot Nacionālajā
attīstības plānā 2021.–2027. gadam paredzēto.

Lielāko daļu, jeb 4,24 miljardus eiro,
no Latvijai pieejamā ES finansējuma
veidos Kohēzijas politikas fondu
piešķīrums, kuru galvenais mērķis ir
izlīdzināt ekonomiskās atšķirības
starp ES dalībvalstīm. Tradicionāli
nozīmīgs finansējuma apjoms
paredzēts arī lauksaimniecības
sektora atbalstam, kopumā ap 3,4
miljardiem eiro.

Tāpat mērķis ir nodrošināt, lai izaugsme sasniegtu visus
Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no dzīvesvietas,
nodrošinot augstāku izglītības, veselības un sociālās
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazinot
gaisa un ūdens piesārņojumu, uzlabojot autoceļu drošību
un kvalitāti, siltinot un renovējot ēkas, ilgtermiņā ceļot
mūsu labklājību.

Avots: www.fm.gov.lv

Nākamajos septiņos gados Latvija
plāno koncentrēties uz reformām un
investīcijām, kas cels mūsu valsts
ekonomikas ražīgumu un uzņēmumu
konkurētspēju. Tas ļaus Latvijas
uzņēmējiem gūt labumu no zaļās un
digitālās pārejas, modernizējot
uzņēmumus, veidojot jaunus
produktus un pakalpojumus. 
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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

Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija, Rēzeknes
novada pašvaldība, Rēzeknes Centrālā bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka

KONTAKTI

www.facebook.com/
EDAustrumlatgale/ 

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale



