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Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 
ģimnāzija

“Eiropas Parlamenta 

Vēstnieku skolu”

ES Preiļu novadā
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iektdien, 26.maijā Rīgā, Eiropas mājā, notika pirmais “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” 
izlaidums, kuru “absolvēja” 23 skolas no dažādām Latvijas pilsētām. Starp tām bijām arī Pmēs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Pasākumā skolu pārstāvēja audzēkņi Anete 

Haritonova, Kristīne Gaiziņa un Miks Babris, skolotājas  Anna Verza un Ināra Krusta.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja 
Marta Rībele programmu absolvējušajām skolām pasniedza “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” goda 
zīmes un pateicās par ieguldīto darbu, kā arī vēlēja turpināt iesākto iepazīstinot sabiedrību ar Eiropas 
Parlamenta darbību un aicinot līdzdarboties. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra, ka 
līdzdarbošanās ir viena no kompetencēm, kas jāattīsta jaunatnei.

Pēc svinīgās daļas skolēni un skolotāji strādāja grupās, kur dalījās pieredzē par paveikto darbu. Tā tika 
iegūtas daudzas jaunas idejas, lai varētu turpināt iesākto un piesaistīt  vēstnieku grupai jaunus biedrus. 
Goda zīmes iegūšana uzliek skolai pienākumu  turpināt programmu, kuras mērķis ir jauniešos veicināt 
apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt 
līdzdarboties, jo mēs katrs esam atbildīgs par pasauli, kurā dzīvojam. Tikai kopīgi darbojoties mēs varam 
īstenot daudzus projektus un veidot labāku dzīvi nākotnē.

Sagatavoja Ināra Krusta

Par ‘Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolām’ Latvijā pasludina 23 izglītības iestādes (publikācija delfi.lv, 
2017.05.26.)

http://www.delfi.lv/news/national/politics/par-eiropas-parlamenta-vestnieku-skolam-latvija-pasludina-23-izglitibas-iestades.d?id=48885831


017. gada 17. maijā ir apstiprināts 
Rēzeknes novada pašvaldības projekts 2“Rēzeknes novada vokālās studijas 

“SKONAI” darbības atbalsts”, kurš tika iesniegts 
biedr ības “Rēzeknes rajona kopienu 
partnerība” izsludinātajā ES  ELFLA projektu 
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
p r o g r a m m a s  2 0 1 4 . – 2 0 2 0 .  g a d a m  
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.
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“SKONAI” dziedātājiem
  būs jauni tērpi un
    koncertaprīkojums

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada 
vokālās studijas “SKONAI” vizuālo tēlu un 
koncertdarbībai nepieciešamo aprīkojumu, 
iegādājoties skatuves tērpu komplektu, digitālās klavieres un portatīvo datoru.

Projekta “Rēzeknes novada vokālās studijas “SKONAI” darbības atbalsts” ietvaros “SKONAI” dziedātāji 
iegūs jaunus un oriģinālus skatuves tērpus, kuru dizainu izstrādās un tērpus izgatavos apģērbu dizainere 
Velga Krukovska. Savukārt kolektīva mākslinieciskā snieguma uzlabošanai tiks iegādātas ērti 
transportējamas digitālās klavieres un portatīvais dators kolektīva vadītājas Guntras Kuzminas lietošanai.

Projekta kopējais budžets ir 6494,90 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 5845,41 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums- 649,49 EUR, kas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots laika periodā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Sagatavoja:
Brigita Arbidāne,
projekta vadītāja  (64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv)

Kopš 2013. gada janvāra Rēzeknes novadā darbojas bērnu-jauniešu vokālā studija “SKONAI”, 
mākslinieciskās vadītājas Guntras Kuzminas un deju speciālista Edgara Juknas vadībā. Vokālajā studijā 
dzied bērni un jaunieši no daudziem Rēzeknes novada pagastiem četrās vecuma grupās, kas ietver 
vecuma intervālu no 4 gadiem līdz pat 25 gadiem. “SKONAI” repertuārā skan tautasdziesmas, Guntras 
Kuzminas autordziesmas, latgaliešu oriģināldziesmas un garīgā mūzika. “SKONAI” sasniegumi 4 darbības 
gadu laikā Rēzeknes novada , Latgales un Latvijas mērogā jau ir ievērojami: iestudēts oriģināluzvedums 
„Dasadūrt dabasim”, rīkoti labdarības koncerti „Sorgeņgeļs”. „SKONAI” solisti kļuvuši par laureātiem 
valsts vokālo ansambļu konkursā „Balsis”, starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „Daugavpils 
pērle”, Grand Prix konkursos „Skaņais bolss” un „Ziemassvētku dziesmu konkursā”. Ir ierakstītas un 
iedziedātas Guntras Kuzminas autordziesmas, tapuši divi videoklipi dziesmām “Kod tevis nav” un „Skani, 
debesteņ”. Saņemtas divas latgaliešu kultūras gada balvas – „BOŅUKS 2015” balva nominācijā – 
Lobuokais muzykys video – „Skani, debesteņ” un „BOŅUKS 2015” balva nominācijā – Gada debija utt.. Kā 
pēdējais un nesenākais sasniegums ir “SKONAI” iegūtā augstākā pakāpe un labākie rezultāti valstī, 
piedaloties otrajā Latvijas jaukto vokālo ansambļu konkursā 2017. gada 20. maijā.

ES Rēzeknes novadā



20. jūnijā ar svinīgu pasākumu Latgales reģionā 
atklāta dabas skaitīšana – Eiropas Savienības 
nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu 
izplatības un kvalitātes apzināšana. Dabas 
skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā 
laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā 
eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi 
gan valsts, gan privātajās zemēs.
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VISĀ LATVIJĀ IR SĀKUSIES 
            DABAS SKAITĪŠANA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards norāda: „Tik vērienīga dabas 
vērtību apzināšana Latvijā notiek pirmo reizi. Tā 
skaidri parādīs, kādas dabas bagātības mums 
pieder, un sapratīsim, kā tās nepazaudēt.

Biotopi ir viendabīgas teritorijas, kuras apdzīvo 
kādas konkrētas dzīvnieku vai augu sugas, t.i., 
zālāji, meži, purvi, jūras piekraste un kāpas, upes, 
ezeri, iežu atsegumi. Dabas skaitīšanas mērķis ir 
iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju 
par šo dzīvotņu daudzumu, veidiem, izplatību un 
kvalitāti.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Latvijas dabu, veikta sabiedriskās domas aptauja*, kas atklāj, ka 
94% iedzīvotāju Latvijas dabu uzskata par vērtību, kas ir saudzējama, bet 81% – par nacionālo lepnumu. 
Tāpat lielākā sabiedrības daļa domā, ka valstij ir nepieciešams apzināt Latvijas dabas bagātības (81%) un 
piekrīt apgalvojumam, ka rūpes par dabu ir rūpes pašiem par sevi (83%). Savukārt apgalvojumam, ka 
Latvijas sabiedrība ir dabai draudzīga, piekrīt vien 8% aptaujāto respondentu, un par lielāko kaitējumu 
dabai atzīst tur izmestus atkritumus (45%) un mežu izciršanu (31%).

Lai skaidrotu dabas skaitīšanas norisi, ir izveidota mājaslapa www.skaitamdabu.gov.lv, plānots organizēt 
informatīvus seminārus pašvaldībās, kā arī vairākās Latvijas pilsētās būs iespēja apskatīt informatīvo 
stendu – lielizmēra dabas skaitīkļus.

*Aptauju veica SIA „Mārketinga praktiķu ACADEMIA” šī gada martā.

Papildu informācija:
 Elīna Prikule,projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente,
27794799, elina.prikule@daba.gov.lv

Mums ir pamats būt lepniem, mums ir sava valsts ar vairāk nekā 64 000 kvadrātkilometriem zemes, sava 
valoda, kultūra un unikālas dabas vērtības. Dabas skaitīšanas kontekstā man ir patiess prieks godināt arī 
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi – apzinoties un nepazaudējot mūsu valsts dabas vērtības, tiek 
aizsākts nozīmīgs darbs pie kopīgas dāvanas veidošanas turpmākajām paaudzēm.”

UZZIŅAI

Dabas skaitīšanā tiks pārbaudītas tikai tās teritorijas, 
kurās potenciāli iespējama aizsargājama biotopa 
sastopamība. Dabas aizsardzības pārvalde ir 
noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams

 izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram:

intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs;
apdzīvotās vietās, izņemot konkrētas teritorijas, kas noteiktas kā obligāti apsekojamas, piemēram, kāpu zona 
pilsētā;
teritorijās, kurās pēdējo 3 gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu 
darbību veikšanai (karjeri, kūdras ieguves platības u.c.).



UZŅĒMĒJIEM IESPĒJA PIETEIKT 
SAVU PRODUKCIJU 
NACIONĀLAJĀM KVALITĀTES 
ZĪMĒM

“Latvijas Produkts” ir kvalitātes zīme, kas norāda uz divām galvenajām preces vai 

pakalpojuma iezīmēm – izcelsmes vietu (Latviju) un kvalitāti, savukārt, kvalitātes zīme “Quality 
Product of Latvia” veidota ar mērķi Latvijas produkciju popularizēt un izcelt ārvalstu tirgū. 
Kvalitātes zīmes izveidotas, lai piešķirtu Latvijā ražotiem produktiem identitāti, tādējādi veicinot 
produktu un uzņēmumu atpazīstamību, apliecinot to kvalitāti un pastarpināti veicinot vietējās 
produkcijas pārdošanas apjomus Latvijā un ārvalstīs.

Kvalitātes zīme “Dabīgs Produkts” veidota ar mērķi veicināt dabīgu produktu patēriņu Latvijā, 
informēt sabiedrību par iespējām un nozīmību izvēlēties savā uzturā lietot dabīgus Latvijas 
produktus, kas nesatur kaitīgas vielas un tā ražošana nenodara ļaunumu organismam un dabai.

Lai atvieglotu uzņēmumu pieteikšanos šīm kvalitātes zīmēm, katrai no tām izveidota atsevišķa 
anketa.

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "LATVIJAS PRODUKTS

http://pieteikums.lv/latvijas-produkts

"

Jolanta Liepa
EUROINFO, biznesa informācija

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "DABĪGS PRODUKTS"

http://pieteikums.lv/dabigs-produkts

Lai pieteiktos kvalitātes zīmei "QUALITY PRODUCT 
OF LATVIA"

http://pieteikums.lv/quality-product
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http://pieteikums.lv/latvijas-produkts
http://pieteikums.lv/dabigs-produkts
http://pieteikums.lv/quality-product


Demokrātijas veicināšana un 
vēlēšanu novērošana
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iropas Savienības prioritāte ir atbalstīt demokrātiju 
visā pasaulē. Demokrātija joprojām ir vienīgā Epārvaldības sistēma, kurā cilvēki var pilnībā īstenot 

savas cilvēktiesības, un tā ir uzskatāma par noteicošo 
attīstības un ilgtermiņa stabilitātes faktoru. Eiropas 
Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES iestāde, un tādēļ tam 
jo īpaši ir pienākums veicināt demokrātiju.

Demokrātijas jautājumu risināšana papildina ES darbu cilvēktiesību jomā.

Padome 2009. gadā pieņēma secinājumus par demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās un ar to saistīto ES rīcības 
plānu, kurā izklāstīta jauna stratēģija, lai atbalstītu demokrātiju, izmantojot konkrētai valstij paredzētu pieeju, 
panākot lielāku saskaņotību un nodrošinot visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu. Demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi 
tika iekļauti visās politikas jomās. Komisijas 2011. gadā izstrādātajā Pārmaiņu programmā vēlāk uzsvērts, ka ES 
attīstības politikā ir svarīgi atbalstīt cilvēktiesības, demokrātiju un labu pārvaldību.
Pēc arābu sacelšanās 2011. gadā ES aktualizēja Eiropas kaimiņattiecību politiku, lai pieņemtu pieeju “vairāk par 
vairāk”, sasaistot atbalstu ar demokrātiskām pārmaiņām un attīstītu demokrātiju. Valstīm, kas vēlas veikt politiskas 
reformas, tika piedāvāti stimuli, tostarp pastiprināta ekonomiskā integrācija, lielāka finansiālā palīdzība, lielākas 
cilvēku mobilitātes iespējas un piekļuve ES iekšējam tirgum.

ES apņemšanās pastiprināt centienus demokrātijas veicināšanā tika atkārtoti apstiprināta “Stratēģiskajā satvarā un 
rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju”, ko 2012. gadā pieņēma Ārlietu padome. Rīcības plānā tika 
iekļauts plāns par sistemātiskāku to pasākumu kontroli, kuri izriet no ES vēlēšanu novērošanas misiju ziņojumiem, lai 
atbalstītu visu vēlēšanu ciklu. Jaunais 2015. gada jūlijā pieņemtais rīcības plāns laikposmam no 2015. gada līdz 2019. 
gadam ir paredzēts, lai integrētu demokrātijas atbalstu dažādiem mērķiem.

Atbalsta sniegšana cilvēktiesībām, demokrātiskajām reformām un politiskai līdzdalībai un pārstāvībai ir galvenais 
Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (EIDHR) uzdevums. Šis instruments izveidots tieši šo mērķu izpildei, 
un ar to finansē projektus, programmas un ES vēlēšanu novērošanas misijas un piešķir līdzekļus pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, nevalstiskām organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem.

Ar Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) sniedz finansiālu atbalstu tiesiskuma, politiskā dialoga un reformu, 
demokratizācijas, plašsaziņas līdzekļu plurālisma un vēlēšanu novērošanas veicināšanai.
Arī pilsoniskās sabiedrības partneri ES dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs ir tiesīgi saņemt finansējumu, ko tādiem 
mērķiem kā plānošana, tīklu veidošana, apmācība un apmaiņa ar labu praksi sniedz ar Pilsoniskās sabiedrības 
kaimiņattiecību instrumenta starpniecību.

Arī attīstības sadarbības instruments (ASI) tiek izmantots finansiāla atbalsta sniegšanai. Lai gan šā instrumenta 
galvenais uzdevums ir izskaust nabadzību, tā mērķis ir arī nostiprināt un atbalstīt demokrātiju jaunattīstības valstīs.
Visbeidzot, dažos gadījumos demokrātisko institūciju atbalstam var izmantot ES Stabilitātes un miera veicināšanas 
instrumentu (IcSP).

Juridiskais pamats

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 
21. pants;
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 205. pants.

Vispārēja informācija

Finanšu instrumenti

Eiropas Parlamenta loma

Eiropas Parlaments kā vienīgā ES iestāde, ko Savienības pilsoņi ievēlē tiešās vēlēšanās, ir cieši apņēmies veicināt 
ilgtspējīgu demokrātiju pasaulē un šo apņemšanos ir uzsvēris virknē rezolūciju.
Parlaments nemitīgi ir iesaistīts vēlēšanu novērošanas pasākumos un strādā pie tā, lai nostiprinātu valstu vēlēšanu 
procesu leģitimitāti, palielinātu sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu un cilvēktiesību aizsardzībā. 

Parlaments var nolemt nosūtīt Eiropas Parlamenta deputātu delegācijas vēlēšanu vai referendumu norises 
novērošanai ar nosacījumu, ka vēlēšanas ir valsts līmeņa vēlēšanas, valsts iestādes ir uzaicinājušas ES vai Eiropas 
Parlamentu novērot vēlēšanas un ka valstī darbojas ilgtermiņa misija. Parlamenta delegācijas vienmēr ir daļa no ES 
vēlēšanu novērošanas misijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisku iestāžu un 
cilvēktiesību biroja (ODIHR) ilgtermiņa misijas. Ar Eiropas Parlamentu apspriežas par ES vēlēšanu novērošanas misiju 
identificēšanu un plānošanu un par pasākumiem pēc misijām.

Marika Lerch
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html
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Līgas Romančukas karikatūra



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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