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Preiļos notiks pirmais Latgales stāstnieku festivāls

Jaunumi Preiļu novadā
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No šī gada 22. līdz 24. jūlijam Preiļos un to apkārtnē norisināsies pirmais Latgales stāstnieku 
festivāls, kas kopā pulcēs vietējos stāstniekus, stāstniekus no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
(LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” un citām Latvijas stāstnieku iniciatīvām, kā arī vietējās folkloras kopas, 
stāstnieku kustības atbalstītājus un interesentus.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras 
mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā. Stāstus par 
amatnieku dzīvi, amatu noslēpumiem un meistarstiķiem, kā arī par dažādiem atgadījumiem 
amatnieku vidē stāstīs gan paši amatnieki, gan stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem, lai ar 
stāstiem popularizētu amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm. 
Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības 
izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai 
stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī 
gada tēma veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un 
amata pratējiem.

Festivāla pirmajā dienā, 22. jūlijā, interesenti aicināti uz „Anekdošu un jautro stāstu vakaru”, kas 
plkst. 20.00 norisināsies jauniešu centra „PAKAC” telpās (Kārsavas iela 4, Preiļi). Savukārt 23. jūlijā 
ikviens aicināts doties uz Jasmuižas muižas parku (Aizkalne, Preiļu novads), kur sākot no plkst. 15.00 
būs iespēja sastapt Latgales keramiķus un klausīties viņu stāstījumā, plkst. 17.30 kopā ar folkloras kopu 
„Jumalāni” cepļa mājas pagalmā varēs iet rotaļās un dejot dančus, bet plkst. 20.00 notiks Lielais 

Turpinājums 4.lappusē
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stāstu vakars „Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalīsies Upmalas folkloras ansamblis "Vecvārkava" 
un viņu stāstniece Broņislava Gavare, Kristiāns Plots no Vārkavas bērnu folkloras kopas 
"Volyudzeite", Andris Čakāns no Rugāju novada, Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita 
Rutule no Nagļiem, folkloras kopa "Vīteri" no Rēzeknes, folkloras kopa "Jumalāni" no Riebiņu 
novada, folkloras kopa „Rūtoj” no Preiļiem, kā arī citi Latgales stāstnieki un stāstnieki no citiem 
Latvijas novadiem.

Savukārt 24. jūlijā plkst. 10.00 vecāki ar bērniem aicināti doties uz Preiļu Galveno 
bibliotēku (Kārsavas iela 4, Preiļi), kur mazajiem klausītājiem notiks pasākums „Mazi stāsti no 
lieliem stāstniekiem”.

Pirmo Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti” organizē UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija, Preiļu novada dome, Preiļu Galvenā bibliotēka, tradicionālās kultūras 
biedrība „Aprika” sadarbībā ar Aizkalnes tautas namu, Preiļu jauniešu centrs „PAKAC”, Raiņa 
muzeju „Jasmuiža”, vietējām pašvaldībām, kultūras un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS 
MUOKSLA”, kā arī zemnieku saimniecību „Juri”, tirdzniecības centru „Ūga”, SIA "Sātys" un 
citiem labvēļiem.

Festivālā vēl aizvien aicināti pieteikties īpaši Latgales stāstnieki un stāstu kustības 
atbalstītāji! Ieeja pasākumos – bezmaksas!

Papildu informācijai un pilnai festivāla programmai aicinām pieteikties, zvanot pa 
tālruni 26187266 vai 29495394.



Preiļu Galvenajā bibliotēkā apskatāma seno pavārgrāmatu izstāde
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Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs (TIC), īstenojot projektu “Maizīt'-
mana bagātība”, rīkoja akciju, kuras laikā tika savāktas senākās Preiļu un Riebiņu novadu 
iedzīvotāju pavārgrāmatas, lai tās izstādītu apskatīšanai citiem interesentiem. 

No 4.jūlija Preiļu Galvenās bibliotēkas 3.stāvā ir apskatāma kopīgi veidotā seno 
pavārgrāmatu izstāde. Kopumā apskatāmas 14 vērtīgas pavārgrāmatas. Vecākā no tām ir 
datēta ar 1908.gadu un tā ir rakstīta tā laika rakstībā. Apmeklējiet interesanto izstādi! Tā ir 
iespēja ielūkoties senajās receptēs, lai neaizmirstu mūsu senču kulinārās prasmes. Grāmatas 
atrodas stendā zem stikla, bet, ja jums ir interese tās aplūkot tuvāk un pāršķirstīt, bibliotekāres 
jums palīdzēs.

No 1.augusta izstāde ceļos uz Riebiņu Centrālo bibliotēku un būs apskatāma visu 
mēnesi.

Ikviens interesents var nobalsot par, viņaprāt, vērtīgāko, skaistāko utt… grāmatu, un 
pēc izstādes TIC apkopos rezultātus. Visvairāk balsu ieguvušās pavārgrāmatas īpašniekam 
– pārsteiguma balviņa no TIC!

Projekta ietvaros jau klausījāmies īstās latgaļu saimnieces Vijas Kudiņas (Aglonas maizes 
muzejs) lekciju par tradicionālo Latgales virtuvi, kā arī ielīgojām svētkus z/s Juri (Rušonas pag., 
Riebiņu nov.), kur baudījām latgalisku gaisotni, ēdām mājas sierus, dziedājām un rotaļās 
gājām kopā ar folkloras kopām “Rūtoj” (Preiļi) un “Jumalēni” (Riebiņi). 20.augustā, Preiļu 
novada svētku laikā, latgalisko ēdienu meistarklasi vadīs kulinārijas eksperte-pavāre, daudzu 
konkursu laureāte Ināra Liepiņa.

Preiļu un Riebiņu novada TIC aicina visus būt aktīviem un līdzdarboties projekta 
aktivitātēs!

Projekta kopējais budžets ir EUR 780, no kuriem EUR 700 ir piešķirti no Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” 
un EUR 80 ir Preiļu novada domes finansējums.

Iveta Šņepste
Projekta vadītāja,

Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda 
un A/S Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu.



DARBA VIZĪTE BALTKRIEVIJĀ

Jaunumi Krāslavas novadā

3

2500

230

5

Šī gada 27.jūnijā Vitebskā (Baltkrievija) Krāslavas novada 
pārstāvji  - domes prieksšēdētājs Gunārs Upenieks un domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe Latvijas delegācijas sastāvā 
piedalījās Latvijas –Baltkrievijas  starpvalstu ekonomiskās un zinātniski 
– tehniskās sadarbības komisijas pirmajā apakškomisijas sēdē par 
abu valstu robežšķērsošanas punktu funkcionalitāti un saskaņotu 
attīstību. Sanāksmes laikā tika svinīgi parakstīts jaunās apakškomisijas 
darbības nolikums.

Viens no izskatāmajiem jautājumiem bija saistīts ar plānoto 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektu robežšķērsošanas punktu “Paternieki”- “Grigorovščina” 
infrastruktūras attīstībai. Minētajā projektā iesaistīsies arī Krāslavas 
novada dome, plānojot izveidot stāvlaukumu ar tam nepieciešamo 
infrastruktūru tiešā robežas tuvumā, ar mērķi samazināt smagsvara 
transportlīdzekļu skaitu, kas gaida robežas šķērsošanu uz valsts 
autoceļa A6, un uzlabot satiksmes drošību minētajā ceļa posmā.

Bez tam, Krāslavas novada domes pārstāvjiem, balstoties uz 
sekmīgu iepriekšējo sadarbību, tika organizētas arī vairākas 
nozīmīgas papildus tikšanās - ar Latvijas konsulu Baltkrievijas 
Republikā Uģi Skuju, Vitebskas apgabala izpildkomitejas 
priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Mackeviču, kā arī Vitebskas 
apgabala izpildkomitejas ekonomikas komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku Konstantīnu Čorniju, lai pārrunātu tehniskas dabas 
jautājumus un tālākas sadarbības iespējas ekonomikas, 
robežšķērsošanas un citās jomās.

Īpašu pateicību par darba vizītes organizāciju izsakām 
Latvijas konsulam Baltkrievijas Republikā Ugim Skujam.

Ināra Dzalbe,
Vitebskas apgabala izpildkomitejas foto
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Sākot ar šā gada augustu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izgl īt ības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvi jas 
Lauksaimniecības univeristāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību 
projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014.-2020. 
gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. 
Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – 
lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības 
produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas 
iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un 
klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas 
Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. 
zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā 
jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu 
apsaimniekošanā,apmeklējot mācību kursus un iegūstot 
atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads 
ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem 
mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta 
maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas 
divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šā gada augustu 
līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās 
nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā, Raiņa ielā 16a 
– 20.kab. vai telefoniski, tel.nr. 28632059. Lūgums pieteikties līdz 
2016. gada 5. augustam.
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11. jūlijā Rēzeknes novada Sakstagala 
pagastā tika atklāts Jaunatnes neformālo 
apmācību projekts „SoLis”. Projekts ieguva 
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 
pārvaldes izsludinātā projektu konkursa 
f i n a n s ē j u m u .  J a u n i e š u  n e f o r m ā l ā s  
apmācības turpināsies līdz 15. jūlijam.

Sākas Jaunatnes neformālo apmācību 
projekts „SoLis” Sakstagalā

Apmācību sākumā J .K l īdzē ja  
pamatsko las  d i rek to re  S i l v i ja  
Freiberga atklāja apmācība kursu ar 
iedvesmojošiem vārdiem par jauniešu 
līderību un aktīvu līdzdalību. Kopīgi 
t ikai veidots apmācības kursa 
nosaukums „SoLis”, veidoti simboliski 
jauniešu pirmie soļi uzņēmējdarbībā, 
i z runāt i  note ikumi ,  pār runāta 
programma. Jaunieši ir enerģijas pilni 
un motivēti šīs nedēļas laikā iegūt 
jaunas zināšanas un lietderīgi pavadīt 
vasaras brīvo laiku. Lielu paldies jāsaka Aktīvās sporta un tūrisma 

biedrībai „AZOTE” un Evitai Kubeckai, 
J.Klīdzēja pamatskolas pavārēm par 
garšīgajām pusdienām un Sakstagala 
pagasta pārvaldei par nodrošināto 
transportu visa apmācības kursa garumā. 

Dace Deksne,
Sakstagala jaunatnes lietu speciāliste
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Restaurācijas darbi uzsākti projekta “Restaurēsim pilsētas senās lietas!” ietvaros, kuru 
līdzfinansē Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.
Mākslas nams ne tikai pilsētai, bet reģionam un visai Latvijai nozīmīga kultūrvēsturiska, 
tradīciju un mākslas pasaules vieta, būtisks arhitektūras piemineklis, vērtīga izstāžu 
ekspozīcijas  un mākslinieku pulcēšanās vieta radošo aktivitāšu īstenošanai.
Ēka ir būvēta eklektikas stilā, bagātīgi rotāta ar kokgriezumiem. To 19. gadsmita pēdējā 
ceturksnī uzcēla tirgotāju Vorobjovu ģimene, drīz tā tika nodota Rēzeknes pilsētas īpašumā. 
Ēkas telpās atradās gan skolotāju institūts, gan skola, gan tuberkulozes dispansers un kara 
komisariāts.
1995.gadā šo ēku iegādājās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. Arhitektūras 
piemineklis kļuva par skolas mācību prakses bāzi, kurā audzēkņi veica kultūras pieminekļa 
izpētes, restaurācijas, remonta un rekonstrukcijas darbus.
Kopš 2002.gada Mākslas nams ir pieejams plašai sabiedrībai, sniedzot iespēju apskatīt 
Latgales glezniecības ekspozīciju no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumiem.
No 2014.gada Mākslas nams ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašums, to turpina 
apsaimniekot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola.

Mākslas nama grīdas seguma restaurācijas darbus plānots pabeigt līdz šā gada 
1.decembrim.

Informāciju sagatavoja Inga Čekša, 
RMDV projektu vadītāja

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

Jaunumi Rēzeknes novadā
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 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 
Restaurācijas un Koka izstrādājumu un dizaina 
izglītības programmu audzēkņi pedagogu 
Andra Anspoka un Gunāra Klauča vadībā ir 
uzsākuši restaurācijas darbus Rēzeknes pilsētas 
Mākslas namā.
Savu vērtību sāk zaudēt nama parketa grīda. 
Laicīgi to nerestaurējot, bojājumiem būtu 
neatgriežamas sekas. Restaurācija notiks 4 zālēs 
( C e n t r ā l a j ā ,  m ā k s l i n i e k a  V . K a l v ā n a ,  
O.Zvejsalnieka un A.Egles zālē) un Centrālajā 
ieejas vestibilā.
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Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi 
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

RĒZEKNEI PLĀNOTS PIEŠĶIRT 2,39 MILJONUS 
EIRO IELU STĀVOKĻA UZLABOŠANAI

Projektā atbalstāmās darbības ir jaunu maģistrālo ielu un pašreizējo maršrutu attīstība, 
kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu – 
alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija.
Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs pastāstīja, ka Rēzeknē 
projekta ietvaros tiks restaurēta Latgales iela, kas ir daļa no tranzīta ielu tīkla. “Uz šo brīdi tiek 
izstrādāts tehniskais projekts, ko plānojam pabeigt līdz vasaras beigām. Projektā paredzēts ne 
tikai atjaunot ielas braucamo daļu, bet arī sakārtot Latgales ielas pieguļošās teritorijas, 
apakšzemes komunikāciju, apgaismojumu, ietves, luksoforus un skvēru Latgales ielas un 
Atbrīvošanas alejas krustojumā. Projekta ietvaros paredzēts Latgales ielas krustojumu ar 
Kr.Barona ielu aprīkot ar luksoforu sistēmu,” stāsta G.Orlovs.
Satiksmes ministrija veica sākotnējo novērtējumu, kura laikā tika identificētas infrastruktūras 
attīstības vajadzības nacionālās nozīmes attīstības centros, kā arī apzināti potenciālie projekti 
šajās pilsētās. Kopumā pilsētu pašvaldības iesniedza 32 sākotnējās projektu idejas. No tām tika 
identificēti prioritārie projekti, kuru īstenošana atbilst pasākuma mērķim un nacionālo 
attīstības centru izvirzītajam prioritātēm.
Projektu iesniegumu atlasi organizēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas izstrādās 
projektu iesniegumu atlases nolikumu, veiks projektu vērtēšanu un slēgs vienošanos ar projektu 
iesniedzējiem par projektu īstenošanu.

9
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L a i  n o v ē r s t u  i n f r a s t r u k t ū r a s  
pārrāvumus pilsētās un radītu alternatīvu 
maršrutu tranzīta un kravas transportam, 
atdalot to no sabiedriskā transporta 
plūsmām, 2014-2020.gada plānošanas 
periodā nacionālās nozīmes attīstības 
centriem, izņemot Rīgu, paredzēti 37,7 
miljoni eiro Eiropas Savienības (ES) 
līdzfinansējuma.
Rēzeknei no pasākumā pieejamajiem 
līdzekļiem paredzēts novirzīt 2,39 miljonus 
eiro. To paredz valsts sekretāru sanāksmē 
izsludinātais un Satiksmes ministrijas 
i z s t r ā d ā t a i s  n o t e i k u m u  p r o j e k t s  
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības 
centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanai.



Daugavpils Univesitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi 
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

Jaunumi LATVIJĀ

Vācu tūristi Minhenē saņēma informāciju 
par tūrisma iespējām Latgalēi
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GAIDOT EIROPAS TAUTU FESTIVĀLU, 
RĒZEKNĒ VIESOJĀS LIETUVIEŠU DELEGĀCIJA

21. jūnijā Rēzeknē viesojās Radvilišķi mērs Antanas Cepononis un delegācija no Lietuvas, 
kuri realitātē iepazina, kā norit gatavošanās Eiropas tautu festivālam, kas šogad notiks 
Rēzeknē no 24. līdz 31. jūlijam, 2017. gadā festivāls notiks Francijā, bet 2018. gadā – plānots 
Lietuvā.
Lietuvas delegācija tikās gan ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru 
Bartaševiču un pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktori Jūliju 
Danilinu, gan apmeklēja Eiropas tautu festivāla galvenās norises vietas Rēzeknē, tostarp 
Festivāla parku un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju,  lietuvieši apskatīja arī Latgales vēstniecību 
“GORS”, bija sajūsmā par koncertzāli un cer drīzumā šeit apmeklēt kādu pasākumu.
Kā atzina Radvilišķi mērs Antanas Cepononis, Rēzeknes apciemojums lietuviešus 
iepriecināja un iedrošināja. Ja pirms brauciena lietuvieši bija pārdomās, vai piekrist 
festivālu rīkot Lietuvā, tad pēc Rēzeknes apmeklējuma un festivāla sagatavošanas 
procesa iepazīšanas, ir pārliecināti, ka festivāls 2018. gadā notiks tieši Radvilišķos. Protams, 
festivāla plānošana ir izaicinājums pilsētai, bet tas ir aizraujošs un interesants process. 
Antanas Cepononis un lietuviešu delegācija atkal ciemosies Rēzeknē Eiropas tautu 
festivāla nedēļā. Gaidīsim!



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

VELTA POPA

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

 

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 
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INA RUSIŅA


