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Nautrēnu vidusskola piedalās starptautiskā 
projektā par Pirmo pasaules karu

Jaunumi Rēzeknes novadā
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Aptuveni 38 miljoni nogalinātu cilvēku, tai 
skaitā 2,1 miljons vāciešu, 3,8 miljoni krievu, 1,2 miljoni latviešu, 176 tūkstoši grieķu, miljoniem ievainotu un 
sakropļotu cilvēku. Patriotisms, drosme, turpat līdzās apvainojumi un pāridarījumi, kurus atceramies arī pēc 
100 gadiem. Diemžēl pieaugušie nemācās no savām kļūdām, un vēsture atkārtojas.

Šādi fakti un atziņas par Pirmo pasaules karu (1914-1918) Grieķijas skolēnu izpildījumā skanēja no 
Elasonas pilsētas teātra skatuves novembra vidū, kad uz šo Grieķijas pilsētu sabrauca Eiropas 
Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta “The Rise and Fall of Trenches” (kad 
ceļas un krīt šineļi-LV) dalībnieki no Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Igaunijas, Rumānijas, Ungārijas, kā arī 
Latvijas, kuru pārstāvēja Nautrēnu vidusskola un Rēzeknes novada pašvaldība.

Jāpiebilst, ka novada pašvaldības sadarbība ar projekta vadošo partneri no Grieķijas, 
organizāciju „Mentores”, ilgst jau no 2004. gada. Ar Eiropas Savienības programmu 
„Comenius”, „Jaunatne darbībā”, „Kultūra” un „Eiropa pilsoņiem” atbalstu daudzi Rēzeknes 
novada pašvaldības pārstāvji, kā arī izglītības un kultūras jomas speciālisti ir piedalījušies 
pieredzes apmaiņas semināros Bulgārijā, Grieķijā, Rumānijā, Spānijā un citās valstīs.

Kā pastāstīja Nautrēnu vidusskolas skolotāja Renāte Jurdža, projektā par Pirmo 
pasaules karu tika iesaistīti gandrīz visi Nautrēnu vidusskolas un tās struktūrvienības — 
Bērzgales pamatskolas — skolotāji un skolēni. Vēstures stundās viņi rakstīja esejas un 
analizēja kara sekas (sk. Valentīna Turlaja), mākslas stundās skolotāju Maijas un 
Pētera Gailumu vadībā zīmēja, strādāja ar mālu un veidoja kolāžas par šo tēmu. 
Latviešu valodas stundās (sk. Ruta Krišāne, Veronika Dundure) skolas bibliotēkā 
meklēja attiecīgo literatūru un pēc tam paši izveidoja stendu-izstādi. Vizuālās 
mākslas stundās (sk. Silvija Barkāne, Ingūna Ludborža, Ineta Melne) audzēkņi 
pētīja mākslas veidus, kas raksturo attiecīgo laikmetu, iepazina māksliniekus 
un mēģināja paši izpausties zīmējumos. Īpašu atzinību izpelnījās Diānas 
Razgales zīmējums (sk. I. Ludborža), ko ierāmēja un aizveda projekta 
vadītājiem Grieķijā. Mājturības un tehnoloģiju stundās zēni taisīja lidmašīnu 
modeļus no dažādiem materiāliem (sk. Oļegs Žukovs, Ivars Rjabovskis). 
Mūzikas stundās visi klausījās latviešu strēlnieku dziesmas (sk. Guntra 
Kuzmina, Anna Garanča). Skolas muzejā notika interesantas nodarbības, 
kurās skolēniem bija iespēja pašiem izbaudīt kara atmosfēru –ieģērbties 
karavīru šineļos un turēt rokās ieročus (vad. Mārīte Zubko). Mazpulka 
dalībnieki iepazinās ar latviešu strēlnieku kauju vietām (vad. Anita 
Šķestere). Projekta gaita tika apkopota prezentācijās, kuras būs 
pieejamas “Mentores” organizācijas mājaslapā.

“Mūsu skolēni ļoti labi orientējas gan Latvijas, gan pasaules vēsturē, 
visa mūsu projekta komanda strādāja ar lielu atbildības sajūtu un 
atdevi; mums bija ko parādīt projekta partneriem”, atzina skolotāja 
R. Jurdža.

Gribas cerēt, ka jaunie nautrēnieši vienmēr būs starp tiem, kas 
nostāsies pret agresiju un netaisnību un kas apzināsies, ka jebkura 
nepārdomāta rīcība vai izteiciens var izraisīt ne tikai lokāla, bet arī 
globāla rakstura konfliktus.

 Inta Rimšāne
Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore



Europe Direct Austrumlatgalē rīkoja semināru 
par sociālo uzņēmējdarbību
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13. novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika Europe Direct 
informācijas centra Austrumlatgalē organizētais seminārs par 
sociālo uzņēmējdarbību. Semināra laikā Ludzas Invalīdu biedrības 
vadītāja Ilona Seņkova stāstīja par sociālās uzņēmējdarbības 
izcelsmi, izcilākajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Eiropas 
Savienības valstīs un Latvijā, kā arī grūtībām un izaicinājumiem, ar 
ko jārēķinās sociālās uzņēmējdarbības iesācējiem Latvijā.

“Ir biznesa pasaule un ir labdarības pasaule. Kāpēc mēs nevarētu 
savienot šīs pasaules, lai radītu ieņēmumus un risinātu sociālās 
problēmas?” – ar sociālās uzņēmējdarbības pamatlicēja 
Muhameda Junus ideju semināru iesāka Ludzas Invalīdu biedrības 
vadītāja Ilona Seņkova, uzsverot, ka 1980. gadu vidū Itālijā radītā 
uzņēmējdarbības veida prioritāte ir risināt sabiedrībai nozīmīgas 
sociālās vai vides problēmas, tai pašā laikā nodrošinot uzņēmuma 
finansiālo pastāvēšanu un ilgtspējību.

Plašāku atpazīstamību sociālās uzņēmējdarbības joma guva 1990. gados, un šobrīd Eiropā ir neskaitāmi 
daudzi sociālie uzņēmumi, no kuriem mēs varam mācīties. “Piemēram, Londonā liela daļa bezpajumtnieku 
sēž nevis izstieptu, bet gan paceltu roku, tirgojot vietējo avīzi “The Big Issue” (“Lielais Izdevums”), jo sociālie 
uzņēmēji, kuri dibināja avīzi, nolēma, ka darbā par pārdevējiem aicinās tikai bezpajumtniekus, tādā veidā 
ļaujot šiem cilvēkiem kontrolēt savu dzīvi un no jauna integrēties sabiedrībā. Pirmos avīzes eksemplārus 
tirgošanai izdevējs iedod par velti, bet nākamajās reizēs tie ir jāpērk pašam, pēc tam pārdodot ar aptuveni 
1,70 EUR uzcenojumu. Uzņēmuma dibinātāji teic, ka ik nedēļu pie viņiem griežas ap simts bezpajumtnieku-
pārdevēju,” pastāstīja Ilona Seņkova.

Veiksmīgs sociālās uzņēmējdarbības piemērs atrodams arī tepat kaimiņos, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, kur 
darbojas salātu bārs “Mano Guru” (“Mans Guru”). “Gandrīz 70 procenti no darbiniekiem iepriekš bijuši atkarīgi 
no narkotiskajām vielām. Iesaistīšanās uzņēmējdarbībā palīdzējusi šiem cilvēkiem uzsākt jaunu dzīvi, jo, 
pusgadu strādājot “Mano Guru”, viņi apgūst pavāra, viesmīļa un bārmeņa profesiju, turklāt šis uzņēmums 
popularizē veselīgu dzīvesveidu un lauž stereotipus par cilvēkiem ar atkarībām.”

Arī Latvijā ir vairāki sociālās uzņēmējdarbības piemēri – “Mammu”, kurā jaunās māmiņas rada augstas 
kvalitātes trikotāžas šalles, “Hop”, kur velosipēdi tiek pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, “Lude”, kurā 
pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki darina lupatu deķus, kā arī citi uzņēmumi.
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Europe Direct Austrumlatgalē rīkoja semināru 
par sociālo uzņēmējdarbību

Jaunumi Rēzeknes novadā

Latgalē šobrīd ir viens oficiāli reģistrēts sociālais uzņēmums – “SinaVita” Ludzā, kur cilvēkiem ar invaliditāti, 
jaunajām māmiņām un pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem ir iespēja iesaistīties kvalitatīvas adītās 
produkcijas ražošanā. “SinaVita” tiek adīts teju viss iespējamais – sākot no šallēm un zeķēm līdz pat pončo. 
Uzņēmuma dibinātāja Ilona Seņkova stāsta, ka, neraugoties uz “SinaVita” sociālo un sabiedrībai noderīgo 
mērķi, uzņēmumam neklājas viegli: “Tas ir kā problēmu apburtais loks – no vienas puses ir grūti realizēt 
produkciju, kad visapkārt lielos daudzumos var nopirkt lēto Ķīnas preci, turklāt uzņēmuma specifikas dēļ nav 
iespējams ražot konkurētspējīgos apjomos, jo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai jaunajām māmiņām, kuras 
atkarīgas no bērniņu vajadzībām, nevar pateikt “Ražo vairāk!” vai “Iekļaujies termiņos!” Tajā pašā laikā nereti 
rodas problēmas ar darbaspēka atrašanu, jo ļoti daudzi cilvēki nemaz negrib piepelnīties un vienmēr atradīs 
kādu iemeslu, lai nestrādātu.” Ilona Seņkova teic, ka darbam nepalīdz arī tas, ka nemitīgi mainās normatīvie 
akti: “Visu laiku jādzīvo sasprindzinājumā, vai likuma prasības ir izpildītas un vai neko neesi palaidis garām.” 
Tomēr “SinaVita” turpina strādāt un gandarījumu sniedz katrs piemērs, kad cilvēki ar invaliditāti apgūst jaunas 
prasmes un paliek ekonomiski neatkarīgi.

“Sociālās uzņēmējdarbības temats šobrīd ir ļoti aktuāls, lai cilvēki ar funkcionāliem vai garīgās attīstības 
traucējumiem iesaistītos darba tirgū,” uzsvēra Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale. 
“Mums kā pašvaldībai ir jāsper aktīvi soļi, lai šāds uzņēmējdarbības veids attīstītos Rēzeknes novadā un labākie 
piemēri no Latvijas pašvaldībām un citām valstīm iedvesmo arī mūsu pusē meklēt veidus, kā sociāli jūtīgo 
grupu cilvēkus mudināt uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.”

Madara Ļaksa,
Europe Direct Austrumlatgalē vadītājas asistente
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Rēzeknes novada mājražotāji tiekas 
seminārā par kooperāciju

Jaunumi Rēzeknes novadā
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6. novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē rīkoja semināru, 
kurā ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt par kooperācijas ieguvumiem, par kooperatīviem Latgalē, kā 
arī Eiropas Savienības (ES) valstu pieredzi kooperācijas jautājumos.

Ar savu pieredzi kooperatīva veidošanā un vadīšanā dalījās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
saimniecības “Viļāni” valdes priekšsēdētāja Aija Kiserovska, savukārt biedrības “Latgolai i Latvijai” 
priekšsēdētājs Ainārs Pudulis, atklājot dažādus kooperācijas piemērus, mudināja reģiona uzņēmējus, 
mājražotājus, kā arī citus aktīvus cilvēkus meklēt un veidot dažādus abpusēji izdevīgus sadarbības veidus. 
Tāpat semināra laikā, balstoties uz kooperatīvu veidošanas pieredzi ES valstīs, dalībnieki tika informēti par 
iespējamo kooperatīvu veidošanu Austrumlatgalē, šādi uzlabojot uzņēmēju konkurētspēju kopējā ES tirgū.
Iesākot savu prezentāciju, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās saimniecības “Viļāni” valdes 
priekšsēdētāja Aija Kiserovska uzsvēra, cik liela nozīme un perspektīva ir kooperācijai. Kā piemēru viņa minēja 
kooperatīvo saimniecību “Viļāni”, kas šobrīd apvieno 354 biedrus: “Sešu gadu griezumā savāktā piena 

daudzums ir palielinājies septiņas reizes – no 1062 tonnām 
2009. gadā līdz 7004 tonnām 2014. gadā. “Viļānu” 
kooperatīvs ir izteikts mazo un nelielo zemnieku kooperatīvs, 
par ko liecina arī piegādātā piena apjoms – vairāk nekā 
trešdaļa no kooperatīva biedriem mēnesī piegādā līdz 300 
kilogramiem piena, savukārt tikai diviem kooperatīva 
biedriem ir kapacitāte piegādāt vairāk nekā 5000 kilogramus 
piena mēnesī.”
“Kooperatīva priekšrocība ir tāda, ka ir vairāki iekšējie 
atbalsta mehānismi kooperatīva biedriem, neraugoties uz to, 
cik lielas vai mazas ir šo biedru saimniecības,” stāsta Aija 
Kiserovska. “Ja nepieciešams, biedriem tiek izsniegti 
bezprocentu aizdevumi, piemēram, pirms sējas laika, ko var 

atmaksāt nododot pienu vai saņemot subsīdijas. Tāpat zemniekiem ir iespēja lētāk iegādāties gan zālāju 
sēklas, gan skābsiena ruļļu ietinamo plēvi, gan minerālbarību govīm. Turklāt šogad esam izsnieguši izziņas 26 
kooperatīva biedriem, kuri startēja projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”, kā arī pieciem biedriem jauno zemnieku atbalsta projektā.”
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Aija Kiserovska uzskata, lai dibinātu jaunus kooperatīvus, 
ir jābūt vajadzībai: “Ja valstiski tiks radīti apstākļi, ka būt 
kooperatīvā ir izdevīgāk, tad cilvēki meklēs iespējas, 
tomēr, ja kooperatīvi tiks veidoti mākslīgi, tad tikpat 
mākslīgi tie arī beigsies. Turklāt spēcīgs kooperatīvs var 
būt tikai tad, ja ir stiprs, izteikts līderis.”
“Salīdzinot ar kooperatīviem citās Eiropas Savienības 
valstīs, mēs esam mazi,” uzskata “Viļānu” kooperatīva 
vadītāja. “Būt lielam kooperatīvam lielā valstī, protams, ir 
finansiāli izdevīgāk un ir lielāka stabilitāte, taču arī mēs kā 
mazais kooperatīvs nepadodamies un meklējam arvien 
jaunus izaugsmes ceļus.” Piemēram, 2014. gada 
augustā kooperatīvs uzsāka mājražošanu – bioloģiskā 
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svaigpiena pārstrādi. “32 kooperatīva biedri ir bioloģisko saimniecību īpašnieki ar “zaļu” domāšanu pēc 
pārliecības. Labi zināms, ka daudzviet Eiropā arvien vairāk pieaug interese pēc bioloģiskajiem produktiem – tā 
ir veselības perspektīva, tāpēc esam sākuši ražot vairāk nekā 20 bioloģiskā piena produkcijas veidus, tostarp 
vājpienu, jogurtus, krējumu, sviestu un septiņu veidu sierus – ar tomātiem un baziliku, ar ķiplokpipariem, ar 
ķimenēm, ar zaļumiem, ar rozīnēm un citus.” Kā atklāja vadītāja, kooperatīva nākotnes mērķis ir paplašināt 
ražotni, iegādāties jaunas tehnoloģijas, sakārtot rūpnīcas teritoriju un attīstīt tūrisma virzienu.
Semināra turpinājumā biedrības “Latgolai i Latvijai” priekšsēdētājs Ainārs Pudulis stāstīja par savdabīgu 
kooperācijas veidu – viena uzņēmēja produkts ir kā etiķete un reklāmas vieta kādam citam uzņēmējam, 
piemēram, lina maisiņi, ko viens uzņēmējs ražo kā iepakojumu cita uzņēmēja produkcijai, var kalpot kā 
reklāmas laukums abiem. Tāpat Ainārs Pudulis aicināja mājražotājus būt par informācijas aģentiem: “Lai brīdī, 
kad pircējs ir iegādājies jūsu piedāvāto produktu un atzinis to par labu esam, viņam uz etiķetes ir pieejama visa 
nepieciešamā informācija, lai viņš varētu jūs atrast un nopirkt produktu vēlreiz vai arī ieteikt saviem draugiem. 
Tā ir ļoti efektīva bezmaksas reklāma,” uzsvēra biedrības “Latgolai i Latvijai” priekšsēdētājs.
Jāatzīmē, ka Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē šoruden piedāvā arī citus seminārus, lai 
Rēzeknes apkārtnes iedzīvotājus informētu par dažādiem šobrīd aktuāliem jautājumiem. Kā pastāstīja centra 
vadītāja Inta Rimšane, jau šo piektdien, 13. novembrī pulksten 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības mazajā 
zālē notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, savukārt 25. novembrī ikviens ir aicināts uz semināru par 
globālo izglītību, kas arī notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās.

Madara Ļaksa
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē vadītājas asistente

 

66



Tagadējie skolēni – nākotnes uzņēmēji

Jaunumi Ludzas novadā
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Visu rudens brīvdienu nedēļu Ludzā notika radošās darbnīcas “Jauno 
uzņēmēju klubs”. 20 skolēni no Ludzas 2. vidusskolas vecumā no 15 līdz 18 
gadiem piecas dienas klausījās nopietnas lekcijas par uzņēmējdarbības 
principiem, tikās ar jaunajiem uzņēmējiem, diskutēja par iespējamajām 
biznesa idejām. Projekta vadītāja Tatjana Juškāne stāsta:
– Sākumā bija plānots, ka nodarbību mērķauditorija būs jaunieši 
vecumā no 16 gadiem. Ievietoju aicinājumu sociālajos tīklos, izsūtīju 
informāciju. Izrādījās, ka aktīvāki ir jaunākie skolēni. Dažiem ir tikai 14. 
Grupa izveidojās no 2. vidusskolas skolēniem. Beigās pārliecinājos, ka 
jaunāku skolēnu piedalīšanās ir darbnīcu ieguvums. Arī lektore, 
Rēzeknes Biznesa inkubatora “Ideju viesnīca” vadītāja Aija Vanaga 
secināja, ka ir vērts strādāt ar jauniešiem jau agrākā vecumā. Tieši viņi 
izteica oriģinālākos priekšlikumus un turpmāk, ja interese nezudīs, var 
sevi mērķtiecīgi attīstīt šai virzienā. Plānojam iesaistīties “Junior 
Achivement” kustībā: veidot savu mācību firmu. Ļoti ceru, ka kāds no 
darbnīcas dalībniekiem tuvākajos gados iesniegs savu biznesa plānu 
konkursam “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”. Jauniešiem ir idejas, viņi ir 
drosmīgāki to realizācijā nekā pieaugušie. Viņiem jārāda pozitīvi 
piemēri, jāiedrošina, jāpalīdz apgūt ekonomikas pamatus. 
Viena no nodarbībām bija tikšanās ar jaunajiem ludzāniešiem, kuri jau 
uzsākuši savu ceļu biznesā. Edmunds Kadakovskis ieteica jau skolas laikā 
uzkrāt nepieciešamo pieredzi: darboties pašpārvaldē, dibināt mācību 
firmas, darboties jauniešu organizācijās. Tā ir laba bāze, lai varētu sākt 
strādāt savas idejas realizēšanā. Izmantojiet katru piedāvāto iespēju!
Lielu interesi izraisīja jauniešu vidū populārākā šā gada pilsētas biznesa 
projekta realizētāji – tējnīcas komanda. Raitis Borisovs un viņa 
domubiedri Vjačeslavs Borisovs un Vadims Kondratjevs ar aizrautību 
stāstīja, ka viņus visus vieno ideja: popularizēt Ludzā veselīgu 
dzīvesveidu. Tējnīca atšķiras no citām atpūtas vietām ar to, ka te visi 
pavada brīvo laiku bez alkohola. Puiši nosauca arī vairākas 
priekšrocības kas ir šāda uzņēmuma atvēršanai mazpilsētā: mazāka 
konkurence (šai jomā pilsētā bija brīva niša), nav nepieciešamības pēc 
dārgas reklāmas, jo vēsts par jauna uzņēmuma atvēršanos izplatās 
tāpat, pilsētā ir daudz pazīstamu cilvēku, kas gatavi palīdzēt.
Protams, te nav daudz iedzīvotāju, tāpēc visu laiku jāizdomā kas jauns, 
lai saglabātu interesi par uzņēmumu, bet pirmajās nedēļās tējnīcā 
apmeklētāji bija visu laiku. Tējnīcā svētdien rāda kino, ir jau bijis pirmais 
koncerts, var spēlēt galda spēles. Ir domāts par savas grāmatu krātuves veidošanu, ir attīstošās galda spēles. 
Ideju daudz. Puiši vēlreiz uzsvēra, ka tieši ideja un pārliecība par tās nepieciešamību, biznesu uzsākot, ir 
vissvarīgākā. Tad ir prieks darboties un pārvarēt grūtības, kas, protams, arī rodas.
Labi piemēri iedvesmo daudz vairāk nekā teorija. Cerams, tā būs arī šoreiz.
Projektu finansēja Ludzas novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

Vanda Žulina,
korespondente 
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No 18. līdz 21. novembrim Portugāles Erasmus + Nacionālā aģentūra sadarbībā ar programmu “Jaunatne 
darbībā” un Mafras pašvaldību organizēja Eiropas kontaktsemināru “FLIC - From Local to International 
Cooperation”, kurš notika Ericeirā, Portugālē.

Semināra mērķis - veicināt starpsektoru sadarbību un partnerību veidošanu Erasmus+ projektu īstenošanai 
stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas, atrast 
sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ 2016. gada projektu konkursam. Semināra 
dalībnieki pārstāvēja dažādas vietējās un reģionālās organizācijas, skolas, pašvaldības, skolu valdes,  
mācību centrus, pieaugušo izglītības iestādes, jauniešu, kultūras u.c. asociācijas, kuras aktīvi darbojas  
izglītības un apmācību jomā. Kopā seminārā piedalījās 83 dalībnieki no 18 valstīm. No Latvijas seminārā 
piedalījāmies 3 dalībnieces.

Semināra programma bija ļoti rūpīgi pārdomāta un plānota. Semināru sākām ar klusuma brīdi,pieminot 
Parīzes teroraktā nogalinātos. Semināra atklāšanā piedalījās Portugāles NA Erasmus+ E&T direktore, 
Portugāles NA Erasmus+ Jaunatnes un Sporta programmas pārstāvji, Mafras pilsētas mērs un vairāku citu 
Portugāles iestāžu pārstāvji.Semināra laikā bija organizētas gan teorētiskās lekcijas par “Erasmus+” 
programmu un tās piedāvātajām iespējām, gan arī tikšanās ar jau esošiem projektu īstenotājiem jaunajā 
programmā, kura darbojas no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Pēc tam semināra dalībniekiem, strādājot daudznacionālās darba grupās, bija iespēja  izmantot gūtās 
zināšanas un praktiski sagatavot projekta pieteikuma uzmetumu.

Garās darba dienas beigās visi semināra dalībnieki devāmies kopīgās vakariņās, kurās bija iespēja nogaršot 
eksotiskas jūras veltes un citus portugāļu nacionālos ēdienus. Visa semināra laikā darbojās “Project 
Marketplace” (Projekta tirgus laukums), tā bija izdevība iepazīties un atrast potenciālos projektu partnerus 
no dažādām valstīm. “European Fair” (Eiropas gadatirgus) deva iespēju iepazīties ar semināra dalībnieku 
profilu, gūt informāciju par pārstāvēto organizāciju un nogaršot dažādu valstu ēdienus un dzērienus. Mums 
šis bija arī īpašs mirklis, jo semināra atklāšana notika 18. novembrī.

Esmu atradusi daudzus jaunus potenciālos projektu partnerus un guvusi jaunas projektu idejas, lai mūsu tik 
ierastos “Comenius” daudzpusējos skolu partnerību projektus turpmāk varētu aizstāt jauni KA2 Stratēģisko 
partnerību projekti.

Anna Verza,  PVĢ 
FLIC semināra dalībniece

Anna Verza piedalās kontaktseminārā Portugālē

Jaunumi Preiļu novadā
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Pēc divpadsmit gadu darba noslēdzies līdz šim lielākais Latvijas-Polijas sadarbības 
projekts kultūras mantojuma restaurācijā, kura ietvaros restaurēts Krāslavas Svētā 
Ludvika Romas katoļu baznīcas centrālais altāris un altārglezna “Svētais Ludviks dodas 
krusta karā”. Šī gada 1. decembrī 12:30 Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcā 
notiks svinīgs pabeigto restaurācijas darbu nodošanas pasākums, kura laikā projektā 
iesaistītajām personām pasniegs Polijas Republikas Kultūras un Nacionālā mantojuma 
un Polijas Republikas Ārlietu ministriju apbalvojumus.
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Krāslavas katoļu baznīca ar žogu, vārtiem, 
zvanu torni un klostera ēkām” ir nozīmīga Latvijas-Polijas kultūras mantojuma daļa, 
viens no spilgtākajiem Latgales vēlīnā baroka paraugiem. Baznīcu cēluši garāfs 
Konstantīns Ludviks Plāters un grāfiene Auguste Plātere no Ogiņsku dzimtas 1756.-1767. 
gadā. To projektējis kāds no Parako dzimtas arhitektiem, kuri strādājuši grāfa Plāteru 
dienestā. Baznīcā atrodas vairāki nozīmīgi mākslas pieminekļi, viens no tiem, 
sadarbības projekta ietvaros restaurētā, 1884. gadā poļu mākslinieka Tomaša 
Lisjēviča pēc Jana Mateiko skices gleznotā altārglezna „Svētais Ludvigs dodas krusta 
karā”. Tā attēlo Francijas karali Ludvigu IX Svēto, kurš saņem bīskapa svētību pirms 
došanās kārtējā krusta karā. Šīs gleznas restaurācijas laikā uz baznīcas sienas tika 
atklāta altāra freska. Uzsākot darbus pie freskas atjaunošanas, altārglezna tika 
pārvietota pie prezbitērija sienas.
Baznīcas iekštelpas veidotas, monumentālās, atturīgās baroka formās, tās interjera 
mākslinieciskā kulminācija ir Filipo Kastaldi 18. gadsimta 60. gados gleznotā centrālā 
altāra freska “Svētais Ludvigs dodas krusta karā”. Šī freska ir viens no nedaudzajiem 
profesionālu itāļu mākslinieku oriģināldarbiem Latvijā, kas apliecina Eiropas 18.gs. 
iluzorās glezniecības tradīcijas klātbūtni Latvijā. Altāra freska ir daļa no itāļu 
mākslinieka Kastaldi veidotā fresku gloznojumu ansambļa. Freskas tehnikā veidota arī 
centrālā altāra augšdaļa, tāpat seši sānu altāri, kuri aizsegti ar mākslinieciski vērtīgiem 
19. gadsimta altāriem. Latvijas-Polijas sadarbība Latgales sakrālā mantojuma 
restaurācijā turpinās. Šogad poļu restauratori ir uzsākuši valsts nozīmes mākslas 
pieminekļa – iluzorā altāra gleznojuma restaurāciju Piedrujas katoļu baznīcā.
Projekta īstenošana bija iespējama pateicoties Polijas Republikas Kultūras un 
nacionālā mantojuma ministrijas, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Valsts 
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda, 
apvienības “Poļu kopiena”, Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāna Buļa, Krāslavas 
Svētā Ludvika baznīcas priesteru un Krāslavas novada pašvaldības pūliņiem, kā arī 
Polijas un Latvijas restauratoru ciešai sadarbībai.
Veikto darbu kvalitāti apliecina restauratoriem piešķirtās kultūras mantojuma gada 
balvas nominācijā „ Kultūras mantojuma restaurācija” – 2004. gadā Juzefam 
Steciņskim un Tomašam Dzjuravecam par altārgleznas "Svētais Ludvigs dodas krusta 
karā" restaurāciju, 2006. gadā Kristīnei Širvinskas par baznīcas centrālā altāra 
glenojuma "Svētais Ludvigs dodas krusta karā" restaurāciju. 2013. gadā Krāslavas 
Svētā Ludvika katoļu draudzes priesteris Edurads Voroņeckis saņēma kultūras 
mantojuma gada balvu nominācijā „Labākais saimnieks".

Informāciju sagatavoja:
Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Klientu un dokumentu pārvaldības daļas speciāliste

Pabeigts Latvijas-Polijas sadarbības projekts
Krāslavas svētā Ludovika Romas katoļu baznīcas 

altāra daļas restaurācijai

Jaunumi Krāslavas novadā
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Latgales tūrisma nozares profesionāļi 
piedalījās apmācību ciklā

Jaunumi Latgalē

Gandrīz 100 Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, tūrisma 
informācijas centru speciālisti un citi tūrisma nozares 
darbinieki piedalījās apmācību ciklā, ko organizēja „Europe 
Direct informācijas centrs Austrumlatgalē”. Latgales reģiona 
tūrisma asociācijas “Ezerzeme” vadītāja Līga Kondrāte 
norāda, ka šobrīd reģiona tūrisma nozares attīstībai it visā 
jābalstās uz kvalitāti, gan plānojot jaunus produktus, gan 
pozicionējot savu ceļojuma galamērķi, gan apkalpojot un 
uzņemot viesus. Kvalitātes jautājums ir būtisks, lai kopumā 
paaugstinātu visu Latgales tūrisma nozarē iesaistīto pušu 
konkurētspēju un lai veiksmīgi sagatavotos jauniem tūrisma 
projektiem. Līga Kondrāte norādīja, ka „Europe Direct 

informācijas centra Austrumlatgalē” investētie līdzekļi cilvēkresursu izglītības un profesionālās pilnveides jomā 
perspektīvā noteikti atmaksāsies.

Plānojot apmācību ciklu, tas tika sadalīts vairākos posmos. Pirmajā mācību seminārā, kas 2015. gada 26. oktobrī 
norisinājās renovētajā Lūznavas muižā, interesenti guva jaunas zināšanas par sabiedrisko attiecību veidošanu, 
komunikāciju ar masu saziņas līdzekļiem, darbu sociālajos tīklos un radošu pieeju sevis pozicionēšanā. 
Daugavpils novada TIC vadītāja Lolita Kozlovska dalījās pieredzē, kā pareizi rakstīt preses relīzes un sadarboties 
ar Latvijas masu saziņas līdzekļiem. Savukārt Baltictravelnews.lv direktors Aivars Mackevičs sniedza izsmeļošu 
praktisku informāciju par sava uzņēmuma atpazīstamības veicināšanu un tūrisma produktu virzību izmantot 
sociālos tīklus, kas mūsdienās ir kļuvuši par nozīmīgiem tirgvedības un mārketinga kanāliem. Turpretī žurnāla “Ir” 
un “Apple Latvia” radošais direktors Voldemārs Dūdums tūrisma galamērķa un produktu attīstīšanā un 
pozicionēšanā, mācīja būt radošiem, izvēloties netradicionālas metodes, kas dod iespēju uz sevi paraudzīties 
no malas no pilnīgi cita rakursa, un kā vienlaikus ar šādiem paņēmieniem būtiski paaugstināt savu 
atpazīstamību.

Savukārt 9. novembrī, Rēzeknes novada viesu mājā “Zaļā sala” notika noslēdzošais seminārs, kura galvenā 
tēma bija kvalitatīva tūrisma produkta veidošana, pielāgošana dažādām mērķa grupām un esošo produktu 
kvalitātes uzlabošana. Šī semināra lektori bija Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Tūrisma un 
komerczinību nodaļas vadītāja Anda Rezgale, Tūrisma un vides jautājumu speciālists, Juris Smaļinskis, viesmīlības 
un viesnīcu uzņēmējdarbības speciālists Aivars Provejs un radošās aģentūras SIA “Smart Raccoons” dizainere 
Inese Krivmane.

Semināri deva iespēju saņemt jaunas zināšanas. Apmācību semināru cikli radīja jaunus impulsus un idejas, 
gatavojoties jaunajai 2016.gada tūrisma sezonai.
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KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
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


