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Konkursu rīko Rēzeknes novada izglītības pārvaldes speciālisti Guntars Skudra un Jānis Šaudiņš 
sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Austrumlatgalē. Konkursa mērķis ir veicināt 
skolēnu zināšanu pilnveidi par Eiropas Savienības valstīm, veidot prasmi darboties grupās, 
pieņemt kopīgus lēmumus, kā arī rosināt uz aktīvu līdzdalību sabiedriskajos un vēstures 
izzinošajos procesos.

Izlozējot jautājumus par katru valstu bloku (4-5 valstis katrā spēlē), tiek apskatītas tēmas, kas 
saistītas ar valstu dibināšanas vēsturi, ģeogrāfiju, naudu, cilvēkiem un citiem faktiem. Šajā 
spēlē tika pārbaudītas dalībnieku zināšanas par Franciju, Angliju, Portugāli, Somiju, Igauniju un 
Rumāniju. Katrā spēlē, atbildot pareizi uz jautājumiem, tiek krāti punkti, un konkursa finālā 
komandai, kura būs nopelnījusi vislielāko punktu skaitu, tiks pasniegta pārsteiguma balva.

Nākamā konkursa spēle plānota 19.februārī, kurā dalībniekiem vajadzēs parādīt savas 
zināšanas un atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar Itāliju, Dāniju, Spāniju, Zviedriju, Kipru un 
Bulgāriju. Veiksmi visām komandām arī turpmākajos konkursa posmos!

SINTIJA BATARE 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
4.kursa studente

29. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības telpās notika Rēzeknes un Viļānu novadu 
erudīcijas konkursa „Eiropas savienība/ 28 dalībvalstis” spēle. Kopumā piedalījās 12 
komandas no novadu skolām, pulcējot 60 zinātkārus vidusskolu jauniešus. Apkopojot pirmo 
divu spēļu rezultātus, vadībā izvirzījusies Maltas vidusskolas 2. komanda (29,5 punkti), 
Kaunatas vidusskola (25,5 punkti) un Maltas vidusskolas 1. komanda (25 punkti), tomēr 
priekšā vēl 3 spēles, tāpēc neviena komanda nedrīkst atslābt, līdz ar to jāturpina cītīgi 
gatavoties nākamajiem posmiem. 
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 Rēzeknē atklāta renovētā koka arhitektūras pērle - 
     Zaļā sinagoga

Piektdien, 22.janvārī Rēzeknē, klātesot ārzemju vēstniekiem, ebreju kopienas pārstāvjiem, 
būvniekiem un lielam skaitam rēzekniešu un pilsētas viesu, svinīgi tika atklāta renovētā Zaļā 
sinagoga.

Protams vislielāko prieku par atjaunoto sinagogu pauda Rēzeknes ebreju kopienas pārstāvji, 
kas šobrīd ir vairs tikai ap 50 cilvēku. Viņi no sirds pateicās par sinagogas atjaunošanu,  jo 
divdesmit piecus gadus šīs sienas nav dzirdējušas lūgšanas. Zaļā sinagoga ir vienīgā koka 
sinagoga Latvijā, kas gandrīz bez būtiskiem pārveidojumiem saglabājusies līdz mūsdienām, 
tāpēc, veicot restaurācijas darbus, liela uzmanība tika pievērsta tam, lai saglabātu ēkas 
vēsturisko nozīmi un identitāti.

Rēzeknes Zaļā sinagoga ir viens no vēsturiski nozīmīgākajiem pilsētas kultūras pieminekļiem. 
Tā uzcelta 19.gadsimtā un kalpojusi dažādiem mērķiem, kā arī laika gaitā ēka vairākas 
reizes tikusi atjaunota, bet pēdējie darbi norisinājās 20.gadsimta 70.gados. Kopš tā laika 
Zaļā sinagoga vairs netika pienācīgi izmantota un uzturēta, tāpēc 1990.gadā tika slēgta 
avārijas stāvokļa dēļ.

Projektu "Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma 
centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi",  kopš 2013.gada 
14.decembra realizē Rēzeknes pilsētas dome, bet tās partneri ir profesionālā skola Sam 
Eyde (Norvēģija), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola un Rēzeknes tehnikums 
(kādreizējā Austrumlatgales Profesionālā vidusskola). 

Projekts "Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un 
ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi",   līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana". Tā 
kopējie plānotie izdevumi ir 711 437 eiro, no kuriem 95% (675 865 eiro) ir atbalsta summa (85% - EEZ 
finanšu instruments, 15% - valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% - līdzfinansējuma saņēmēja 
finansējums.

„Rēzeknē šodien ir noticis svarīgs un vēsturisks brīdis. Tā ir senākā koka sinagoga Baltijā, 
izbūvēta 1845.gadā un tās atdzimšana tagad, pēc 170 gadiem, viennozīmīgi kļūs par 
ebreju vēstures un kultūras atdzimšanu Rēzeknē”,  savu pārliecību atklāšanas brīdī 
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs:

Savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis uzvēra 
sinagogas, kā kultūrvēstures pieminekļa nozīmīgumu: "Šī skaistā ēka ir ieguvums ne tikai 
pilsētas, bet visas Latvijas un arī starptautiskā mērogā, gan ar savu materiālā, gan nemateriālā 
mantojuma vērtību, sabiedrība ir ieguvusi vienu sakārtotu ēku pilsētas vēsturiskajā centrā. "

  E S Rēzeknē                      



Izraēlas vēstniece novērtēja mūsu 
amatnieku darinājumus

L. Bar-Sadē  ar interesi apskatīja restaurēto Ludzas Lielās sinagogas ēku, apmeklēja Amatnieku 
centru un izgaršoja “Latgales kukņas” gatavotos tradicionālos ēdienus. Sarunā ar Ludzas 
novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli Izraēlas vēstniece izteica pateicību par 
pašvaldības ieguldīto darbu ebreju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Lironni Bar-
Sadē sajūsmināja mūsu amatnieku darinājumi un centieni saglabāt senos arodus. Viņa ir 
apņēmības pilna atbraukt uz Ludzu šā gada augustā – lai piedalītos sinagogas atklāšanas 
pasākumā un tuvāk iepazītu mūsu gleiznaino novadu.

Vēstniece piedalījās arī izstādes “Viss sākās Ļucinas štetelē” atklāšanā Ludzas 
Novadpētniecības muzejā. Izstāde veltīta vienam no ievērojamākajiem 20. gadsimta sākuma 
Ludzas fotogrāfam Vulfam Frankam un viņa dēlam – pasaulslavenajam kinorežisoram Hercam 
Frankam, un tā ir skatāma līdz 9. februārim.

SVETLANA RIMŠA,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ES Ludzas novadā

21. janvārī, Ludzā darba vizītē viesojās
Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē. 
Vēstniece,  Izraēlas vēstniecības 
Latvijā Kultūras, izglītības un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja Marika 
Piņķe un novada vadība tikšanās laikā 
pārrunāja nākotnes sadarbības 
iespējas un jomas. 
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Norvēģijas vēstnieks apskata restaurēto Ludzas sinagogu

22. janvārī Ārkārtējais un pilnvarotais Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijas Republikā Steinar
Egil Hagen apmeklēja Ludzas novada pašvaldību. Vēstnieku interesēja sociāli-ekonomiskā 
situācija, uzņēmējdarbības attīstības iespējas, Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto 
projektu īstenošanas gaita Ludzas novadā un Latgales reģionā kopumā. 

Norvēģijas vēstnieks kopā ar kundzi, padomnieci Agnesi Cimdiņu un citiem vēstniecības 
darbiniekiem apskatīja restaurēto Ludzas Lielās sinagogas ēku, apmeklēja Ludzas 
Novadpētniecības muzeju un Amatnieku centru. Slavenais arhitekts un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas lietpratējs Pēteris Blūms pastāstīja delegācijas pārstāvjiem par 
sinagogas ēkas restaurācijas gaitu, pārvarētajām problēmām un panākto rezultātu. Vēstnieks 
atzina, ka sinagogas restaurācija, ko līdzfinansē Norvēģijas finanšu instrumenta programma 
un Ludzas novada pašvaldība, ir paveikti ļoti kvalitatīvi. Viesi atzīmēja, ka ēka ir kā liels muzeja 
eksponāts, kurā ieejot var izjust pagātnes elpu.
Steinar Egil Hagen atzina, ka iepazīt Ludzu vienas dienas laikā nav iespējams. Vēstnieks izteica 
vēlmi apmeklēt Ludzas novadu vēlreiz, lai iepazītu tā cilvēkus un izjustu īsteni latgalisko garu.

SVETLANA RIMŠA,
sabiedrisko attiecību 
speciāliste

ES Ludzas novadā



73,3% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pauž atzinīgu viedokli un vērtējumu Eiropas Savienības (ES) fondu 
ieviešanai Latvijā, liecina jaunākie sabiedriskās domas aptaujas rezultāti par iedzīvotāju informētību ES 
fondu jautājumos. 2015. gada novembrī veiktajā aptaujā vairāk nekā trīs ceturtdaļas jeb 80% aptaujāto 
iedzīvotāju norādīja, ka ES fondu piešķirtie līdzekļi ir pozitīvi ietekmējuši gan valsts tautsaimniecību, gan 
sabiedrības labklājību.

Savukārt 2015. gada jūnijā veiktajā Eirobarometra pētījumā Latvija ierindojas pirmajā vietā starp visām 
ES dalībvalstīm ES fondu ietekmes vērtējumā, proti, 93% Latvijas iedzīvotāju pozitīvi novērtē ES fondu 
ieguldījumu valsts attīstībā. Vidējais rādītājs starp visām ES dalībvalstīm ir 75%. Eirobarometra rezultāti 
liecina, ka 64% Latvijas iedzīvotāju ir dzirdējuši par kādu ar ES fondu finansējumu īstenotu projektu – tas ir 
ceturtais labākais rādītājs visā ES.

Kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk līdzekļu, visbiežāk aptaujātie Latvijas iedzīvotāji 
nosauc veselības un sociālo aprūpi (54,2%), nodarbinātības veicināšanu (41,2%), ceļu un transporta 
sistēmas sakārtošanu (33,7%), kā arī izglītības attīstību (31,6%). Salīdzinot iedzīvotāju pausto viedokli ar 
2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 
definētajiem prioritārajiem atbalsta virzieniem un tiem atvēlētajām summām, jāsecina, ka apjomīgs 
finansējums tiks ieguldīts ikvienā no tām. Piemēram, izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā plānošanas perioda 
ietvaros tiks ieguldīti 516 miljoni eiro, ilgtspējīgai transporta sistēmai paredzēti 1159,8 miljoni eiro fondu 
finansējuma, savukārt nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei – 135,4 miljoni eiro.

“Svarīgi, ka par ES fondu ieguldījumiem varam ne tikai lasīt medijos un dzirdēt publiskajā telpā, bet arī 

paši tos pamanīt un izmantot – savā pilsētā, skolā, darba vietā un citur. Arī 2014. – 2020. gada 

plānošanas perioda finansējums turpinās ieviest pozitīvas pārmaiņas Latvijā. Jau šobrīd ir uzsākta 441 

miljonu eiro investīciju ieguldīšana uzņēmējdarbībā, jauniešu nodarbinātības veicināšanā un citās 

jomās,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

“Latvijas Fakti veiktā sabiedriskās domas aptauja jau vairākus gadus norāda uz pozitīvām tendencēm 
kopējā Latvijas iedzīvotāju noskaņojumā par līdz šim veiktajiem ES fondu ieguldījumiem. 2015. gadā 
pirmo reizi ES fondu finansējuma ieguldīšanu Latvijā kā sekmīgu vērtēja vairāk nekā 70% jeb jau 73,3% 
aptaujāto iedzīvotāju. Savukārt, apskatot tās jomas, kurās iedzīvotāju vērtējumā vērojama efektīvākā ES 
fondu atdeve, lielākā daļa norāda uz sekmīgajiem ieguldījumiem ceļu un transporta sistēmas 
sakārtošanā. Tāpat atzinīgi tiek vērtēti arī ieguldījumi lauksaimniecībā un kultūrvēsturisko objektu 
atjaunošanā,” akcentē tirgus un sociālo pētījumu aģentūras „Latvijas Fakti” direktors Aigars Freimanis.
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Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk novērtē ES fondu investīcijas 

ES Jaunumi
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Jauna profesija: ātri, BEZ maksas un visā Latvijā! 

     Jā, ja: 

esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai 
profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina 
dokuments;

esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar 
profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 
mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 

Vai vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, jo tas nav izdevies līdz šim vai līdzšinējā specialitāte nav ļāvusi strādāt 
kāroto darbu? Varbūt vēlies labi nopelnīt, nevis vienkārši strādāt un pelnīt iztiku? Izmanto iespēju iegūt 
jaunu profesiju un mainīt dzīvi ar Jauniešu garantiju! Tu vari gada vai pusotra laikā tikt līdz savam mērķim. 

Vai Jauniešu garantija der man?

Kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

     Tu vari:

būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un 
vienlaikus saņem bezdarbnieka pabalstu;

vienlaikus esi nodarbināts, tajā skaitā 
pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar 
mācībām Jauniešu garantijā;

vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo 
izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju 
programmās.     Ņem vērā:

vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs 
Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, 
izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, 
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un 
karjeras konsultācijās;

       Mācību laikā: 

Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts 
sekmīgs vērtējums,

Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,

Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,

Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar 
inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,

Atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie 
darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības, piemēram, būvniecībā vai viesnīcas istabeņa un 
galdnieka profesijās,

Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, 
darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. 
sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari 
mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

     Kvalifikācijas prakses laikā: 
15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,

Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,

Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,

Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

1 gada izglītības programmās (2. kvalifikācijas līmenis) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai 
profesionālā vidējā izglītība.
→ Iepriekšējo izglītību apliecinošais izglītības dokuments jāiesniedz kādā no izvēlētajām 29 profesionālās izglītības 

iestādēm vai to filiālēm, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. Dokumentus pieņem līdz mācību sākumam! 
· Mācības 1 gadīgajās izglītības programmās sākas 2016. gada 22. februārī.
Uzņemšana 1,5 gadu izglītības programmās jau noslēdzās 2016. gada 11. janvārī, un nākamā uzņemšana gaidāma 
2016. gada vasarā. Seko informācijai!

Apgūstamās profesijas un izglītības iestāžu saraksts, kas piedāvā mācības Jauniešu garantijā, pieejams nacionālajā 
izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv

PIESAKIES! APGŪSTI! DODIES PRAKSĒ



KONTAKTI

INTA RIMŠĀNE

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

 

MADARA ĻAKSA

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
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

BENITA IVDRE

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

 

VELTA POPA

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

 

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

 

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

 

VALENTĪNA MAGIDAS

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

 

IRĒNA ANDŽĀNE

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

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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