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opavasar Rēzeknes novada skolās – Dricānu 
vidusskolā, Nautrēnu vidusskolā, Kaunatas Švidusskolā un Maltas vidusskolā – norisinājās 

aktīvas un radošas meistardarbnīcas “Iztērē miljonu ar 
Kristapu Rasimu”. Meistardarbnīcu laikā skolēniem bija 

Lai ideju varētu pārliecinoši aizstāvēt, pirms tam harizmātiskais un vienmēr pozitīvais aktieris Kristaps Rasims 
padalījās ar savām zināšanām par veiksmīgas uzstāšanās likumiem, par labākajiem “ieročiem” cīņā ar 
lampu drudzi, kā arī par pārliecināšanas un sava viedokļa aizstāvēšanas mākslu. “Galvenais ir neaizmirst 
elpot,” smaidot teica Kristaps Rasims, atklājot, ka tieši pareiza un vienmērīga elpošana ir pamats, lai 
uzstāšanās aizritētu veiksmīgi. Tāpat populārais aktieris parādīja dažādus vingrinājumus un “mēles 
mežģus”, lai pirms stāšanās auditorijas priekšā varētu atbrīvoties no uztraukuma un izvairīties no 
pārteikšanās. 

Tāpat meistardarbnīcu laikā Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace un projektu vadītāja 
Evija Piebalga pastāstīja, kā biznesa inkubators var palīdzēt, lai miljonu vērto ideju iedzīvinātu un pēc 
iespējas veiksmīgāk pārvarētu izaicinājumus, ar ko saskaras jaunie uzņēmēji, tostarp, biznesa inkubators 
sniedz padomus un līdzfinansējumu uzņēmuma telpu īrei, grāmatvedībai, mājaslapas izveidei, 
mārketingam un citiem pakalpojumiem.

vairāk par Rēzeknes novadā īstenotajiem Eiropas
Savienības projektiem un līdzfinansējuma iespējām turpmākajiem pašvaldības vai uzņēmēju projektiem, 
kā arī izdomāt un aizstāvēt savas biznesa idejas par vienu miljonu EUR.

Šopavasar Rēzeknes novada skolās - 

DRICĀNU, NAUTRĒNU, KAUNATAS UN 

MALTAS VIDUSSKOLĀS - norisinājās 

aktīvas un radošas meistardarbnīcas

"Iztērē miljonu ar Kristapu 

Rasimu"

turpinājums nāk. lpp.



Šopavasar Rēzeknes novada skolās - 

DRICĀNU, NAUTRĒNU, KAUNATAS UN 

MALTAS VIDUSSKOLĀS - norisinājās 

aktīvas un radošas meistardarbnīcas

"Iztērē miljonu ar Kristapu 

Rasimu"

3

Pēc veiksmīgas uzstāšanās prasmju apgūšanas skolēni aizstāvēja visdažādākās idejas: sporta 
kompleksu izveide pagastos, zobārsta kabineta iekārtošana, Teirumnieku purva takas atjaunošana un 
uzlabošana, eko rotaļlietu ražotne, tehnoloģiju centra izveide, seno tradīciju sētas iekārtošana, atrakciju 
parka izveide un citas idejas. “Jūsu idejām ir nākotne!” skolēnus iedrošināja Europe Direct informācijas 
centra (EDIC) Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne. “Rakstot projektus un piesaistot Eiropas Savienības 
līdzekļus, varat saņemt līdzfinansējumu, lai būtu vieglāk spert pirmos soļus jaunu uzņēmumu radīšanā.”

Meistarklasi organizēja EDIC Austrumlatgalē. Par to, kādas ir projektu un līdzfinansējuma iespējas gan 
biedrībām, gan topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, varat lasīt EDIC Austrumlatgalē izdotajās Ziņu 
lapās, kā arī EDIC informatīvajā sadaļā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

Madara Bērtiņa,
EDIC Austrumlatgalē vadītājas asistente

FOTOGALERIJA

“Labus piemērus dažādām uzņēmējdarbības formām var atrast ne vien pasaulē, bet arī Latvijā, Rēzeknes 
novadā un katrs savā pagastā,” uzrunājot skolēnus, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs. “Lai uzņēmums izdotos veiksmīgs un peļņu nesošs, aicinu pavērot, kas cilvēkiem ir 
vajadzīgs vai kas pietrūkst, un to arī ražot vai piedāvāt.” Lai gan likumdošana neļauj vietvarām tieši 
iejaukties uzņēmējdarbības vidē, Rēzeknes novada pašvaldība, atjaunojot un uzturot novada mēroga 
tūrisma objektus, ir radījusi labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi ap šiem lielākajiem tūrisma objektiem: “Ja 
pirms ūdenstūrisma centra “BĀKA” atvēršanas Lubāna ezera apkārtni sezonas laikā apmeklēja 300 līdz 
400 tūristi, tad tagad vienās saulainās vasaras brīvdienās atbrauc vairāk nekā 400 tūristu. Tāpat arī 
Lūznavas muižā – ja pirms rekonstrukcijas muižas parku apmeklēja pāris desmiti tūristu, tad pagājušajā 
gadā Lūznavā pabija vairāk nekā 20 tūkstoši viesu,” pastāstīja Monvīds Švarcs. Līdz ar to ap šiem 
objektiem radīta labvēlīga vide, lai attīstītos jaunie uzņēmēji, jo tūristiem nepieciešama arī ēdināšana, 
naktsmītnes, kādi neparasti apskates objekti vai atrakcijas. “Lai izdodas savu trako un šķietami nereālo 
ideju pārvērst reālā un pelnošā biznesā!”, novēlēja Monvīds Švarcs. “Lai ikviens, kurš pirms tam smējās par 
jūsu ideju, jūs apskauž par panākumiem!” 

https://failiem.lv/u/x7m7vdnj


arta beigās un aprīļa sākumā Nautrēnu 
vidusskolas komanda – skolotājas Nellija MŽogota,  Ani ta Ludborža un t r ī s  

vidusskolnieces Alise Sjakste (10.klase), Kristīne 
Gailuma (11.klase), Sarma Rancāne (10.klase) 
p i e d a l ī j ā s  E r a s m u s +  p r o g r a m m a s  2 .  
pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību 
projekta “Get On Your Bikes, Europe’s Back In 
Business!” nr. 014-1-RO01-KA201-002430 5 
aktivitāšu realizēšanai Slovēnijā, Celjē.tivālā 
Agridžento, Sicīlijas reģionā.

ES Rēzeknes novadā
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Nautrēnu vidusskolas aktivitātes 
PROJEKTĀ ERASMUS + SLOVĒNIJĀ

Erasmus+ programmas aktivitātes Slovēnijā bija īsts izaicinājums aktīva dzīves veida – velotūrisma 
realizēšanai un popularizēšanai. Šajā nedēļā komanda iepazinās ar Slovēnijas dabas un kultūras burvību, 
testējot ierīkotās velosipēdu trases, apskatot un izpētot daudzas skaistas un populāras vietas: baznīcas, 
kultūras pieminekļus un dabas objektus. Mēs tikām iepazīstināti ar Slovēnijas izglītības sistēmu un tās 
iespējām. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan sporta nodarbībās (volejbols, futbols, badmintons, 
džudo), gan izpeldēties modernā peldēšanas sporta centrā.

Slovēņu skolēni pārsteidza gan ar skaisto tautas dziesmu dziedāšanu, gan ar skolas darba aktivitātēm. 
Mēs varējām paši pagatavot uzņēmējdarbības kabinetā tirdzniecībai dāvanu maisiņus un rozmarīna sāli. 
Skolēni pa skolu staigā mums ļoti neierastā veidā – čībiņās, un pirmajā dienā mēs paši varējām to izbaudīt. 
Mēs varējām izbaudīt lielisku braucienu bijušo svina raktuvju tunelī, kurš iet cauri visam kalnam. Šajā tunelī 
mēs varējām sastapties ar dažādām tehniskām, drošības un sadzīviskām problēmām, kuras bija 
jāatrisina. Izbaudījām gan skaisto valsts dabu, gan slovēņu nacionālos ēdienus, dažādu valodu bagātību 
un iespējas tajās runāt un komunicēt.

Slovēnijā bija vēls pavasaris, kad viss ir 
saplaucis, zied un ir ļoti si l ts. Katrā 
velobraucienā mēs varējām redzēt daudz 
augstu, sniegotu kalnu un, protams, vajadzēja 
pašiem pāris no tiem pievarēt. Šīs projekta 
dienas paskrēja ļoti ātri. Iepazinām vienaudžus 
un skolotājus no visām projekta valstīm – 
Slovēnijas, Vācijas, Itālijas, Čehijas, Horvātijas, 
Polijas, Rumānijas un citus iepazīstinājām ar 
Latviju. Sadraudzējāmies ar visiem projekta 
dalībniekiem un nodibinājām kontaktus.

Visas esam priecīgas, ka devāmies uz Slovēniju 
un mums šis projekts paliks labā atmiņā! Mēs 
visas vēlamies atgriezties Slovēnijā, Ļubļanā, 
Celjē, lai redzētu, kā tur izskatās citos 
gadalaikos, un vēlamies satikt visus mūsu 
draugus no šī projekta.

 
Alise Sjakste un Sarma Rancāne,
10. klases skolnieces, projekta dalībnieces  



Aicinājums jauniešiem uzzināt 
par Eiropas Brīvprātīgo darbu 
5. maijā 15:30 PAKAC telpās!

ES Preiļu novadā

Esi izvēles priekšā ko darīt pēc skolas? 
GRIBI DZĪVOT CITĀ VALSTĪ UN MĀCĪTIES? 

Vēlies ceļot, iegūt pieredzi un jaunus draugus no citām Eiropas valstīm, tomēr nezini, 
kā to panākt, turklāt bez naudas?

Aicinām katru jaunieti, vecāku, jaunatnes darbinieku, brāli un māsu!

5. maijā plkst. 15:30 katrs interesents ir aicināts uz PAKAC (Kārsavas ielā 4, Preiļos), kur 

notiks pasākums "DISCOVER EVS VIBES".

PIE MUMS VIESOSIES 10 BRĪVPRĀTĪGIE 
NO 7 DAŽĀDĀM VALSTĪM, KAS SNIEGS 
ATBILDES UZ KATRU TEVIS INTERESĒJOŠU 
JAUTĀJUMU SAKARĀ AR EIROPAS 
BRĪVPRĀTĪGO DARBU, TURKLĀT BŪS 
PIEEJAMA ARĪ TĒJA UN UZKODAS!

Tagad tev ir iespēja uzzināt vairāk par 
Erasmus+ Eiropas brīvprātīgo darbu 
(angliski European Voluntary Service 
jeb EVS)! Vai zināji, ka katram jaunietim 
ir iespēja izmantot EVS iespēju?

Pasākums notiek Biedrības "Preiļi 
izglītotai Latvijai" projekta KID EVS - 
Keen in development ietvaros 
sadarbībā ar PAKAC, Pasaule mūsu 
mājas, Zeimuļs, Ikšķiles Brīvā Skola, 
Baltijas reģionālais fonds un Rēzeknes 
pilsētas NBKN.

Gaidīsim 5. maijā plkst. 15:30! 
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IESPĒJA PIETEIKTIES JAUNIEŠU FORUMAM!

EIROREĢIONS "EZERU ZEME" PIEDĀVĀ IESPĒJU JAUNIEŠIEM 

VECUMĀ NO 18 LĪDZ 30 GADIEM PIEDALĪTIES 

, KAS NOTIKS JAUNIEŠU FORUMĀ KOPENHĀGENĀ, Š.G. 
JŪNIJĀ.

ES Krāslavas novadā

          Forums notiks angļu valodā. Visas izmaksas tiks segtas no Ziemeļu Ministru padomes
          projekta "ComUnYouth".

     Lūdzu iesniegt īsu motivācijas vēstuli (e-pasta veidā) un aizpildītu pieteikuma formu - 

pielikumā  Kandidātus izvērtēsim un 2 jaunieši no Latgales brauks uz 
Dāniju gūt pieredzi, zināšanas un tad vedīs tās atpakaļ, lai iedvesmotu jauniešu dzimtajā 
novadā!

 
  
Gaidu pieteikumus!
 
Ilze Stabulniece
Manager of Latvian office
Euroregion "Country of lakes»
Brivibas 13, Kraslava, LATVIA, LV-5601
Tel. +371 29 47 26 38
www.ezeruzeme.lv

Vairāk informācijas par forumu un pieteikuma formu atrodi šeit: 

līdz š.g. 6.maijam.

http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/iespeja-pieteikties-jauniesu-
forumam/

1.

2.
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9.
. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens 
Latvijas iedzīvotājs ir aicināts kārtot Eiropas 9eksāmenu. Pagājušajā gadā Eiropas 

eksāmenu kārtoja 12 000 dalībnieki un 
visaktīvākie bija 7.-9.klases skolēni. 

Iegūtie rezultāti liecina, ka pamatskolas skolēnu 
zināšanas par Eiropas Savienību ir labākas nekā 
vidusskolēnu un pieaugušo – gandrīz ceturtā 
daļa 5.-9.klašu dalībnieku ieguva maksimālo 
punktu skaitu un nopelnīja vērtīgas balvas.

7

 maijs
EIROPAS 
D I E N A !

Tāpēc šogad īpaši  a icinām saros ī t ies  
vidusskolēnus un pieaugušos, piedalīties Eiropas 
eksāmenā, apliecināt savas zināšanas un 
saņemt balvas!

Eksāmenu 9.maijā kārtojam no plkst. 8:00 līdz 21:00, 
ieejot mājas lapā www.esmaja.lv un izvēloties sev 
piemēroto vecuma grupu: 5.-6.klase, 7.-9.klase, 
vidusskola vai pieaugušais. 

   Mājas lapā www.esmaja.lv ir pieejami materiāli, kas palīdz sagatavoties
      Eiropas eksāmenam. 

http://www.esmaja.lv/
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INTA RIMŠĀNE

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: Inta.Rimsane@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

 

MADARA BĒRTIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.bertina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

 

DAIGA KORSAKA

Europe Direct informācijas centra 
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

VELTA POPA

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

ILONA CABULE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore 
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

 

INTA KUŠNERE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

 

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

VALENTĪNA MAGIDAS

IRĒNA ANDŽĀNE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

 

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

INA RUSIŅA

KONTAKTI

 

 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KONTAKTI

JŪS jautājat - 

MĒS atbildam 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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