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Globālā izglītība – par pasauli mūsos un
mums pasaulē
ES Rēzeknē
Rēzeknes novada Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādi (PII) apmeklē dažādi bērni. Starp gaišajām galviņām un
latviskajām bizītēm pavīd pa kādam tumšādainam mazulim ar melni sprogainu matu cekulu, kāds no bērniem
pārvietojas ratiņkrēslā. PII vadītāja Valentīna Mališeva atzīst, ka bērniem tas nav traucēklis, lai savā starpā
kontaktētos un rotaļātos. “Bērni ir mūsdienīgāki, atvērtāki, viņi pasauli uztver tādu, kāda tā ir. Pieaugušajiem, kuri šīs
atšķirības dažkārt sāpīgāk akcentē, mēs stāstām, ka, piemēram, vienam ir brilles, otram nav, vai tas, kuram ir brilles, ir
sliktāks par to, kuram nav? Nav taču sliktāks! Vienam ir ratiņkrēsls, otram nav, vienam ir balta sejas krāsa, otram
melna. Bērni ļoti labi to uztver, mums nav bijis nekādu problēmu.”
Ozolaines PII ir viena no 24 Rēzeknes novada izglītības iestādēm, kura ir iesaistījusies starptautiskajā projektā
“Global schools”, kas novadā tiks īstenots no 2015. līdz 2018. gadam. Trīs gadu garumā skolotājiem būs iespēja
apgūt globālās izglītības (GI) tēmas, paplašināt savu redzesloku par GI, gan arī pielietot praktiski iegūtās zināšanas,
skaidrojot bērniem, kā izprast mūsdienu pasauli un sevi pasaulē, kā, pašiem mainoties, darīt to labāku. 16.
decembrī, ūdenstūrisma centrā “Bāka” projekta ietvaros notika apaļā galda diskusija, kurā piedalījās projektā
iesaistīto skolu pārstāvji, projekta “Globālās skolas” eksperti, kā arī Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji, kuri
līdzīgā projektā jau ir piedalījušies. Diskusijas dalībnieki centās izzināt, kāpēc mūsdienu mainīgajā pasaulē ir
svarīgi runāt par globālās izglītības tēmām, kāda ir Latvijas vieta šajā procesā, kādas tēmas ir aktuālas Rēzeknes
novadā.

Ābolītis un zemeslode
Apaļā galda diskusiju aizsākot, katram
no projekta dalībniekiem, bija
jāprezentē sava izglītības iestāde,
stāstot divas lietas – ar ko mēs
lepojamies un ko sagaida no
iesaistīšanās projektā “Global schools”.
Ja uz pirmo jautājumu katram bija
daudz ko teikt, tad otrajā skolu pārstāvji
bija lakoniskāki un nedrošāki. Oļesja
Apīne, Čornajas PII “Brīnumzeme”
vadītāja bija līdzi atvedusi margrietiņu.
“Uz katras no ziedlapiņām rakstīts, ar ko
mēs lepojamies, tie ir mūsu bērni, vecāki,
projekti, kolektīvs, jaunas idejas, un no tā
jau arī izriet viss. Ko gaidām no projekta?
Varbūt zināšanas no citu valstu
partneriem, lai uzzinātu, ko viņi domā
par šo globālo izglītību, kā arī dalīties ar
mūsu zināšanām.
Maltas vidusskolas un PII “Dzīpariņš” pārstāves no iesaistīšanās projektā vēlētos jaunus metodiskos materiālus, jaunus
domubiedrus, jaunas zināšanas par globālajām lietām pasaulē, kā daudznacionālajā vidē nezaudēt savu
identitāti. “Mēs vēlamies izpratni par to, kā labāk dzīvot labākā pasaulē,” – uzsvēra Līga Salmane, Lūcijas
Rancānes Makašānu amatu vidusskolas skolotāja.
Projekta vadošā eksperte, PhD Inga Belousa globālās izglītības būtību uzskatāmi skaidroja, vienā rokā turot ābolu
no viņas vecāsmātes dārza Latgalē, otrā – tikpat lielu zemeslodes modeli, jo tikai savas vietējās identitātes
apzināšanās dod spēku un atvēzienu izzināt un nepazust globālajā pasaulē. “Man likās ļoti brīnišķīgi, ka tas ābolītis
ko es rādīju, jums visiem ir ļoti labi izteikts un labi nomotivēts, spēcīgs. Un ja mums ir viena kāja ļoti spēcīga, tad jau
mums ir motivācija to otro soli spert. Jo, ja mums tas ābolītis būtu maziņš un nedrošs, tad tas nozīmē, ka mēs tikpat
mazi un nedroši justos tajā otrajā, globālajā, solī, ja mēs uzdrošinātos to spert. Taču tas man parāda, ka mēs varam
droši, caur kultūras identitātēm, caur vietējām identitātēm, atrast tiltus uz globālo pasauli. Vēl viena lieta, kas mums
ir: mēs esam viesmīlīgi, atvērti cilvēkiem no ārpuses, kas ir ļoti svarīgi šajā globālajā izglītībā. Varbūt mums būtu
jāmācās arī ņemt, ne tikai dot, ja mēs iemācītos arī apstāties, nobremzēt, paklausīties, padomāt, salikt tiltus, tad tā
otra kāja ar globālo soli būtu tikpat spēcīga.”

Globālā izglītība – izglītība par vērtībām
Ar savu pieredzi GI jomā dalījās Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji. Gulbenes novads globālās izglītības
projektā iesaistījās pirms diviem gadiem, projekts noslēgsies nākamgad, 2016. gada martā, un pa šo laiku ir
gūtas daudzas vērtīgas atziņas. Tā kā gulbeniešiem projekta finansējums bija 300 000 eiro, kas ir trīsreiz lielāks,
nekā Rēzeknes novada pašvaldībai, tas deva iespēju iesaistīt visu novadu un īstenot daudzas sabiedrības
aktivitātes, tostarp vasaras nometnes, eko velo sacensības, dabas koncertzāles, ideju laboratorijas skolotājiem,
diskusijas. “Galvenā atziņa – šīs tēmas aktualitāte nekad nebeidzas. Globālā izglītība – tā ir izglītība par
vērtībām, kurām skolu programmās nekad nepietiek laika. Es jūs apskaužu, ka jūs vēl tagad tikai to visu sākat, un
sākat ar pirmsskolas vecuma bērniem,” – atzina Anita Birzniece, Gulbenes novada domes izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja vietniece.

2

Globālā izglītība – par pasauli mūsos un
mums pasaulē
ES Rēzeknē
KĀ IZSTĀSTĪT PASAULI?
Projekta eksperte, Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas pirmsskolas un
sākumskolas speciāliste Agrita Miesniece Rēzeknes novada izglītības iestādes nodēvēja par celmlaužiem, jo
jaunajā kompetenču izglītības standartā, kas stāsies spēkā 2016. gadā, tiks iestrādāta arī globālās izglītības līnija.
Diskusijas dalībnieki dalījās atziņās par veidiem, kā bērniem skaidrot mūsdienu mainīgo pasauli? Čornajas PII
vadītāja Oļesja Apīne uzskata, ka tas ir iespējams tikai un vienīgi caur rotaļu. “To arī dara mūsu radošie pedagogi.
Mēs jau esam rīkojuši diskusijas, kas mazajiem bērniem ļoti patīk, piemēram, kādi izskatās un ko domā bērni citur.
Mēs jau to visu esam darījuši, tāpēc mums varbūt būs vieglāk iekļauties globālās izglītības projektā.”
Eksperte, biedrības „Humana People to People in Latvia“ vadītāja Mg. paed Rūta Kronberga parādīja roku lellītes,
kas bērniem izstāsta, piemēram, Āfrikas bērnu stāstu. “Es ticu tam – lai mēs veidotu ilgtspējīgu sabiedrību, jāsāk ar
bērniem, jāsāk viegli un skaisti.”
Vadošā eksperte Inga Belousa uzsvēra, ka globālās izglītības metodika līdz šim ir izstrādāta tikai pamatskolām un
vidusskolām, tagad nāksies izstrādāt to arī pirmsskolām. “Kas ir svarīgākais, komunicējot ar pirmsskolas bērniem un
skolotājiem, — neko neatdalīt no sevis, netaisīt divas nometnes, skatīties, ko es pats daru ikdienā, savā vietējā
kopienā un kā tas ietekmē citus. Ja es izmetu papīru, kā tas ietekmē citus? Ja es izleju netīrumus upē, kā tas iespaido
jūru, un kā tālāk piesārņojums ietekmē visu pasauli? Pirmsskolā bērniem ir ļoti spēcīga iztēle, man citreiz liekas ka
mums, skolotājiem, jāmācās no viņiem, kā lēkāt pa kontekstiem. Jābūt atvērtākam pret bērnu stāstiem, jo no viņu
stāstiem mēs arī varam mācīties.”
Arī diskusijas laikā tās dalībniekiem bija iespēja rotaļas veidā apzināt pasaules modeli, lai varētu izprast, no kā ceļas
migrācija, nevienlīdzība, nabadzība. Eksperte Rūta Kronberga aicināja sadalīties pa kontinentiem un sadalīt krēslus
kā iedomātus pasaules naudas resursus. Reālā situācija izrādījās tāda, ka visvairāk brīvu vietu un resursu atrodas
Eiropā, vismazāk – Āzijā, kas arī rada nevienlīdzību. “Ko tas stāsta par Latviju? To, ka pasaules kontekstā mums ir
daudz privilēģiju, iespēju, sociālo garantiju, kuras mums vajadzētu novērtēt.”

Mainīt sevi, lai mainītu pasauli
Diskusijas noslēgumā, brīvā mikrofona laikā, dalībnieki apsēdās ciešā aplī, un, sniedzot cits citam mazo
zemeslodes modelīti, centās formulēt savas izjūtas un atziņas, kādas radās, uzsākot projektu:
Tas nav nekas jauns, bet ir jāpadziļina, jāpaplašina.
Jāuzdrīkstas un jāmainās.
Izzināt, lasīt, izpētīt, izjust caur sirdi.
Izzināt sevi un pēc tam izzināt pasauli.
Mēs centīsimies mainīties līdz ar pasauli.
Pleca sajūta un draudzība, kādu to izjutām šodien.
Ceļo ar prātu, ceļo ar sirdi, ceļo ar kājām.
Jāmācās un jāiet līdzi laikam.
Jāmācās dzīvot zaļi, tīri, skaisti.
Vairāk jāiesaista un jāizglīto bērnu vecāki, ģimenes.
“Bureniekam, ko sauc par globālo izglītību, šodien ir uzvilkta bura, lai būtu
veiksmīgs peldējums,” – tā savu atziņu tēlaini formulēja projekta eksperte,
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības
metodiķe Biruta Rīvāne. Savukārt projekta koordinatore Inta Ozolniece
aicināja klātesošos izvēlēties vienu no trim galvenajiem saukļiem, kas
radušies dienas gaitā: “1. Pasaule ir izmainījusies – par šīm izmaiņām runāsim
ar bērniem! 2. Pasaule ap mums, mēs pasaulē! 3. Mēs nevaram izmainīt pasauli,
mēs varam izmainīt sevi!”. Visvairāk pacelto roku bija pēdējam sauklim, kas
liecina par projekta dalībnieku vēlēšanos izzināt un mainīties, lai pasauli
darītu labāku.

ANNA RANCĀNE

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās
informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.
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Malnavas koledžā gadu noslēdz ar izlaiduma svētkiem
ES Ludzā
2015.gada 18. decembrī Malnavas koledžā bija izlaidums. Studiju programmas
“Autotransports” pilna laika studijās 16 studenti ieguva kvalifikāciju “Autoservisa speciālists”.
Studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” nepilna laika studijās 56 studenti
ieguva kvalifikāciju “Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā”.

Eiropas sociālo fondu ietvaros, jau otro reizi Malnavā, kvalifikācijas apliecību par dārzkopja kvalifikāciju
ieguva 34 JAUNIEŠI. Gada laikā viņi apguva lauksaimniecības, augļkopības, dārzeņkopības, tehnikas
mācības, apzaļumošanas, saimniekošanas mācības un darba aizsardzības priekšmetus gan teoriju
(kabinetos), gan praktiskajās nodarbībās laboratorijās, siltumnīcās, dārzos un uz lauka. Bija iespēja arī
iegūt traktortehnikas vadītāja un profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības. Savas
zināšanas nostiprināja 14 nedēļas garajā Kvalifikācijas praksē Latgales un Vidzemes labākajās
saimniecībās. Daudz zināšanu guva mācību ekskursijās. Par mācību rezultātiem katru mēnesi bija
iespēja saņemt mērķstipendiju LĪDZ 115 EIRO MĒNESĪ.
Un nu ir uzsākta jaunu audzēkņu uzņemšana izglītības programmā Banku zinības un finanses un
arodizglītības programmā Dārzkopība. Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem aicinām apgūt finanšu
darbinieka un dārzkopja profesijas. Stipendijas apmērs joprojām ir līdz 115 eiro mēnesī, būs apmaksāti
ceļa izdevumi uz Kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz
71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācija prakses laiku. Plašāka informācija
www.malnava.lv.
Gaidām Jūs Malnavā līdz 11.janvārim (mācību sākums) – finanšu darbinieks – un dārzkopis –
22.februāris.

INTA OSTROVSKA,
Direktora vietniece audzināšanas darbā,
dārzkopju grupu vadītāja
Foto: Pēc Kvalifikācijas eksāmena
nokārtošanas kopā ar grupas vadītāju Intu
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ES Preiļos
Divarpus gadus biedrība „Preiļu NVO centrs” īsteno
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) projektu
Divarpus gadus biedrība „Preiļu NVO centrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) projektu
„Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados”
Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2015, kura ietvaros notikušās aktivitātes bija vērstas uz pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanu Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot sadarbību ar
valsts pārvaldi un paaugstinot nevalstiskā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, veicinot
iedzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu, rosinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajos
procesos un jaunas pieredzes iegūšanu organizāciju turpmākās darbības pilnveidošanai.
ŠĪ GADA 1. DECEMBRĪ NOTIKA PROJEKTA NOSLĒDZOŠĀ AKTIVITĀTE - KONFERENCE „PILSONISKĀS
SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES LATVIJĀ”. Konferences darbs iesākās ar Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu muzikālu priekšnesumu un Preiļu novada domes priekšsēdētājas M. Plivdas uzrunu, kurā
tika uzsvērta sabiedrisko organizāciju un pašvaldības sadarbības nozīme. Konferences darba gaitā
biedrības „Latvijas lauku forums” padomes loceklis Āris Ādlers analizēja nevalstiskā sektora attīstības
tendences un iespējas. Par finanšu pieejamību jaunajā plānošanas periodā - LEADER pieejas
stratēģiskajiem virzieniem „Preiļu rajona partnerības” teritorijā 2014. – 2020. informāciju sniedza biedrības
„Preiļu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Valija Vaivode. Konferences darba kārtību kuplināja
Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta programmas "Eiropa Pilsoņiem" 2014 - 2020 konsultants
Andrejs Lukins. Minētā programma pagaidām Preiļu pusē ir sveša. Ar savu pieredzi, īstenojot projektu
„Youth,come back to hometowns” programmā „Eiropa –pilsoņiem”, iepazīstinājaViļakas novada
jauniešu lietu speciāliste Madara Jeromāne. Konferences noslēgumā tās dalībniekiem bija iespējams
uzzināt publiskās runas un prezentācijas mākslas „knifiņus”, kurus ļoti kolorīti izklāstīja Latvijas pilsoniskās
alianses pētniece Evija Caune. Konference noslēdzās ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra teātra
grupas „Kājām gaisā" literāru uzvedumu „Es ticu”, kas vēstīja par to bērnu sajūtām, kuru vecāki izbraukuši
no valsts ekonomisku apsvērumu dēļ. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS 09.07.2013. - 31.12.2015.

Projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji:
Preiļu NVO centra darbībā tika iesaistīti 14 brīvprātīgie darbinieki, bet biedru
organizācijās tika iesaistīti 8 brīvprātīgie darbinieki;
Tika izveidotas 5 jaunas nevalstiskās organizācijas;
Preiļu NVO centra biedru skaits palielinājās par 10 organizācijām, savukārt,
NVO centra dalīborganizācijās biedru skaits pieauga par 67 biedriem;
5 dalīborganizācijas iesaistījušās dažādos NVO sadarbības tīklos nacionālā līmenī.
ŠOBRĪD PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBĀ IESAISTĪJUŠĀS 30 BIEDRĪBAS AGLONAS NOVADĀ, 70
BIEDRĪBAS LĪVĀNU NOVADĀ, 31 BIEDRĪBA RIEBIŅU NOVADĀ, 15 BIEDRĪBAS VĀRKAVAS NOVADĀ UN 86
BIEDRĪBAS PREIĻU NOVADĀ.

Projekta vadītāja,
INETA LIEPNIECE

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota
ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

5

Projekta “Apskāviens nākotnei” dalībnieki
apmeklē Itāliju
ES Rēzeknē
Erasmus+ projekta “Apskāviens nākotnei” (līgums Nr. 2014-1LV01-KA104-000218) ietvaros piecu Rēzeknes novada
izglītības speciālistu grupa devās apmācību un pieredzes
apmaiņas un braucienā uz Itāliju, pieaugušo izglītības iestādi
AMFI, kas atrodas Celano pilsētā, kalnainā apvidū apmēram
pusotras stundas brauciena attālumā no Romas.

Galvenais apmācību mērķis bija iepazīt veselīga dzīvesveida
veidošanas pamatus un ģimeņu atbalsta pieredzi Itālijā, tādējādi
mobilitātes programmā tika iekļautas gan dietologa un sociologa
lekcijas, meistarklase restorāna šefpavāra vadībā, gan jauniešu
centra un psiholoģiskā atbalsta centra apmeklējums.
Lekcijās uzzinājām, kādi ir uztura lietošanas paradumi šajā apgabalā, kā attīstīt izpratni par ikvienam cilvēkam
veselīgu dzīvesveidu. Vārds “diēta” tulkojumā nozīmē – pareizs dzīves stils. Vidusjūras diēta pētīta jau 50-60 gadus un
iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālā mantojuma sarakstā, jo tās pamatā ir paaudzēs iesakņojusies pareizas
uztura piramīdas principu izmantošana ikdienas dzīvē. Vidusjūras diētas galvenās sastāvdaļas ir dārzeņi, augļi un
zivis. Tika uzsvērts tas, ka nav ieteicams lietot daudz dzīvnieku taukus, taču jānodrošina pareiza olbaltumvielu,
ogļhidrātu un tauku attiecība. Var klausīties un lasīt padomus pareizai ēšanai, taču jāatceras, ka sabalansētam
uztura lietošanai jākļūst par ikdienas ieradumu un, ka cilvēka pašsajūtu ietekmē arī fiziskās aktivitātes.
Sociologa lekcijās „Vecāku atbildība” tika iztirzātas mūsdienīgu ģimeņu problēmas un to cēloņi. Pirms vairākiem
gadiem problēmu komunikācijā starp pusaudžiem un vecākiem bijis mazāk, jo dominējis viens ģimenes modelis:
vecāki – bērni, taču tagad ir daudz nepilno ģimeņu, netradicionālo ģimeņu un nereti bērnus audzina vecvecāki.
Tāpat sabiedrībā kopumā un ģimenēs ir mainījušies noteikumi, vērtības, dažkārt – sociālā identitāte.

Pēc lektores domām, ģimenes modeļi ir divējādi:
„Normālais aplis”, kur sieviete un vīrietis kopā audzina bērnu. Abi ienāk no dažādām ģimenēm, to tradīcijas
apvieno, taču, veidojot kopdzīvi un audzinot bērnus, dažreiz var rasties nelielas problēmas.
„Problemātiskais aplis”, kur vecāki nāk no dažādām kultūrām; kur ir nepilnas vai netradicionālas ģimenes.
Bieži vien domstarpības rodas no tā, ka nespēj vienoties, pēc kuras kultūras tradīcijām bērni tiks audzināti. Ja
problēmas sākas starp diviem vecākiem, bieži iejaucas vecvecāki un grib uzspiest savu modeli – kā audzināt,
izglītot. Ir gadījumi, kad ģimenē rodas problēmas jo savstarpēji “cīnās” 4 modeļi – māte, tēvs, mātes vecāki un
tēva vecāki. Tā nereti ir pirmā krīze ģimenē, un, ja tai tiek pāri, tad vēlāk vecāki labi sadarbojas.
Agrāk pusaudžu vecums bijis no 14 līdz 18 gadiem, taču tagad pusaudžu vecums sākas pat 11 gados un ir līdz 25 – 26
gadiem, tādējādi arī problēmu loks kļūst plašāks. Tas izskaidrojams ar sociāli politiskajām izmaiņām, grūtībām atrast
darbu, kā rezultātā jaunieši ilgāk paliek ģimenēs vai arī dažreiz vecāki negrib „palaist” bērnus prom. Pat tad, ja
ģimene funkcionē normāli, var būt kritisks punkts – vecāki pārceļas, zaudē darbu, tāpēc, lai nesāktos krīze, jāizsaka
emocijas, jārunā par problēmu. Līdz ar to gan vecāku , gan skolas uzdevums ir mācīt kā komunicēt. Tā bērnam ir ļoti
svarīga prasme, kā arī komunikācija ir pirmais solis krīzes situāciju risināšanā.
Apmeklējām pusaudžu un jauniešu dienas centru „Skabostik”, kura darbību finansē pašvaldība un pēcpusdienās
apmeklē jaunieši vecumā no 12 līdz 28 gadiem. Jauniešiem ir dažādas noslieces uz atkarībām, uzvedības
problēmas un/vai bezdarbs, kā arī nav kur lietderīgi vakaros pavadīt laiku. Centra virzība: iemācīt jauniešiem izvirzīt
un sasniegt mērķi, plānot laiku. Centra vadītāja teica, ka viņi lepojas ar to,
ka daži jaunieši, kuri pirmssākumos apmeklēja centru un brīvo laiku pavadīja
muzicējot, tagad ir izveidojuši savu grupu, ierakstījuši dziesmas un veiksmīgi
darbojas jau vairāku gadu garumā.
Apmeklējot psiholoģiskā atbalsta centru “Sipsia” noskaidrojām, ka tur palīdzību
vairākos organizē etapos. Sociālais asistents noskaidro ģimenes problēmu, kur
dzīvo, kādi ir dzīves apstākļi. Savukārt psihologs testē problēmu un tam seko
speciālistu sanāksme, kurā vienojas par labāko ārstēšanas veidu, kā palīdzēs,
ko darīs, kā atrisinās.
Vizītes noslēgumā ļoti interesanta un aizraujoša izvērtās meistarklase restorānā,
jo mums- pieaugušajiem, tāpat kā bērniem vislabāk atmiņā paliek tas, ko
izdarām ar savām rokām, sajūtam un nogaršojam. Mācību centrs AMFI bija
radījis tiešām ekskluzīvu iespēju iepazīt Vidusjūras diētu.
IVETA TILTIŅA, projekta koordinatore
INETA KRUSTE, projekta darba grupas dalībniece
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Piesaki grupas vizīti ES mājā – aktuālas un interaktīvas lekcijas par ES

EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJA SKOLĀM, PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM,
AUGSTSKOLĀM, NVO UN CITIEM INTERESENTIEM PIEDĀVĀ IEPAZĪTIES AR ES
INSTITŪCIJU DARBĪBU GRUPU VIZĪTĒS, SNIEDZOT INFORMĀCIJU PAR EIROPAS
PARLAMENTA UN EIROPAS KOMISIJAS DARBU, LATVIJAS INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBU
UN EIROPAS SAVIENĪBAS AKTUALITĀTĒM.
Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem programma papildināta ar
animācijas filmām. Vecāko klašu skolēnu un jauniešu grupas papildus informējam
par prakses un darba iespējām ES institūcijās.
Piedāvājam arī vizītēs pieaicināt dažādu nozaru ekspertus, kuri izstāstīs par izglītības
un darba iespējām ES, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.
10. - 12. klases skolēnu grupām piedāvājam papildu nodarbību (40 min) par
Prezidentūras rezultātiem. Nodarbības programmu veido prezentācija un grupu
uzdevums, sniedzot skolēniem plašāku informāciju par Latvijas prezidentūras
rezultātiem, kā arī veicinot izpratni par ES galveno institūciju darbību. Nodarbību
vada Kluba "Māja" un Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariāta apmācīti
jaunieši.

Aicinām pieteikties grupu ekskursijām, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz epastu esmaja@esmaja.lv.
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KONTAKTI

JŪS jautājat MĒS atbildam

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

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

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

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

ILONA SKORODIHINA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: ilona1973@ inbox.lv
Tel.: 65381228, 26819391

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

INTA KUŠNERE
ILONA CABULE

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

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

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

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

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

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

