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Šogad „Eiropas eksāmenā” piedalījušies teju 5 000 skolēnu un pieaugušo no visas Latvijas, 
un tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn. Šodien, 15. maijā Eiropas Savienības (ES) 
mājā fināla sacensībās tika noskaidroti arī visas valsts lielākie erudīti ES jautājumos – 
Rūjienas, Jūrmalas, Babītes, Rēzeknes, Līvānu novada, Daugavpils un Gulbenes skolēni.
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Šogad „Eiropas eksāmenā” 
rekordliels dalībnieku skaits
            ES Austrumlatgalē

1.VIETU

2.VIETU

3.VIETU

„Šā gada jubilārs Rainis sacījis: kas zina, ko grib, spēj, ko grib. Jo vairāk Latvijas cilvēku – jo īpaši 
jaunieši – zinās par Eiropas Savienību, jo labāk spēs izmantot tās iespējas. Man prieks, ka Eiropas 
eksāmena dalībnieku skaits ir teju divkāršojies, jo iegūtās zināšanas noderēs arī tiem, kas šoreiz 
balvas nesaņem,” uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.
Kopumā „Eiropas eksāmenā” 8.maijā, aizpildot www.esmaja.lv izvietoto testu, piedalījās 
skolēni no 424 skolām, kā arī pieaugušie.

Papildu informācija:

LIENE REINE-MITEVA
EKP Komunikācijas nodaļa
liene.reine@ec.europa.eu
Tālr.: +371 67 085 416,
Mob.tālr.: +371 26 606 109

 un galveno balvu – CEĻOJUMU UZ ES „SIRDI” BRISELI 5.-6.klašu grupā saņēma Jūrmalas 
sākumskolas audzēkne , 7.-9.klašu grupā Rudzātu vidusskolas skolnieks 

, bet 10.-12.klašu grupā zinošākā bija Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 
skolniece 

EVELĪNA LIEPIŅA
DĀVIDS RUBENS

KARINA ŠNEIDERE. Jaunieši varēs papildināt savas zināšanas, viesojoties Eiropas 
Parlamentā un Eiropas Komisijā, kā arī apmeklēt dažādus Briseles tūrisma objektus, piemēram, 
Dabas zinātņu muzeju, Piecdesmitgades parku un Eiropas celtņu un pieminekļu parku „Mini 
Eiropa”.

Datorus un godpilno  5.-6.klašu grupā ieguva Babītes vidusskolas audzēknis Lauris 
Leimanis, 7.-9.klašu grupā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolniece Linda Novika, bet 10.-
12.klašu grupā – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolniece Ulla Zaķe. Savukārt  un 
planšetdatorus 5.-6.klašu grupā saņēma Rūjienas vidusskolas audzēknis Hugo Prauliņš, 7.-
9.klašu grupā zinošākā izrādījās Rūjienas vidusskolas skolniece Marta Žīgure, bet 10.-12.klašu 
grupā – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ročāns.

No Valmieras Valsts ģimnāzijas erudītākās skolas titulu šogad pārņēma Babītes vidusskola, 
kuras skolēni īpaši aktīvi piedalījās „Eiropas eksāmenā” un guva tajā augstus rezultātus. Seši šīs 
skolas skolotāji par ieguldījumu jauniešu izglītošanā ES jautājumos saņēma braucienu uz 
Tallinas Tehnoloģiju skolas inovāciju centru „Mektory”, lai paplašinātu savu zināšanu loku par 
jaunākajām mācību procesā integrējamām inovācijām.

Tāpat planšetdatoru balvā saņēma arī viena no „Eiropas eksāmena” 
dalībniecēm, kura jau beigusi mācības skolā, tomēr bija pareizi 
atbildējusi uz pilnīgi visiem eksāmena jautājumiem, - Ilanda Bražinska no Valmieras.

„Eiropas eksāmens” Latvijā norisinājās jau otro gadu. 2014. gadā savas zināšanas ES 
jautājumos pārbaudīja skolēni no 283 skolām. Kopā ar pieaugušajiem pērn eksāmenu kārtoja 
gandrīz 3 000 Latvijas iedzīvotāju.

Informācija par „Eiropas eksāmenu”, kā arī mācību materiāli ar visu būtiskāko informāciju par 
ES joprojām ir pieejami www.esmaja.lv un www.e-klase.lv.
 

IEVA KĀRKLIŅA
Jaunākā projektu vadītāja
SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”
Mob.tālr.: + 371 26 006 017
Tālr.: +371 67 812 241



Realizējot projektu tika izveidots Ģimeņu klubiņš Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta 
Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes telpās. Tā ir vieta, kur atpūsties, pavadīt brīvo laiku, 
uzkrāt zināšanas, uzklausīt vecāku un speciālistu viedokļus, darboties kopā ar bērniem.

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti – divi portatīvie datori, mūzikas centrs, televizors, 
DVD atskaņotājs, videokamera, digitālās klavieres, bezvadu mikrafonu portatīvā sistēma, 
attīstošie līdzekļi un galda spēļu komplekti, kā arī mēbeles attīstošo līdzekļu un galda spēļu 
komplektu izvietošanai.

2015. gada 17. aprīlī notika Ģimeņu klubiņa 
atklāšana.

ILGA ŠVARCE
projekta vadītāja

Lauku iedzīvotāju atbalsta 
biedrība “Svētenis” ir īstenojusi 
ELFLA projektu Nr.13-01-LL23-
L413201-000030„Ģimeņu 
klubiņa izveide Gaigalavas 
pagastā”. Projekta kopējais 
budžets ir 6 827,07 EUR, kuru 
veido 90% ELFLA un 10% 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Gaigalavas pagasta pārvaldes 
finansējums.

Gaigalavas pagastā īstenots ELFLA projekts 

   „Ģimeņu klubiņa izveide Gaigalavas pagastā”

ES Rēzeknē
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Krāslavas pamatskolā ir uzsākta 
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Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Krāslavas 
pamatskolā” KPFI-15.4/54 ietvaros ir uzsākta saules kolektoru 
sistēmas ierīkošana Krāslavas pamatskolā.

Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanai ir aprēķināta arī saules kolektoru jauda, kas 
sastāda 29.14 kW. Tas nodrošinās CO2 emisiju ietaupījumu 10 412.72 kg, CO2 emisiju 
samazinājuma efektivitātes rādītāju 0.420037 kgCO2/eiro gadā. Plānotais siltumenerģijas 
ietaupījums tiek plānots 43 307.11 kWh gadā.

 

Pašreizējā situācijā ēka patērē daudz enerģijas, ko varētu 
samazināt ar pāreju uz atjaunojamām tehnoloģijām, tādā veidā 
samazinot CO2 izmešus. Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai samazinātu nelietderīgi 
patērētās enerģijas apjomu un mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Projektā ietvaros ir 
paredzēta saules kolektoru un siltumsūkņa uzstādīšana karstā ūdens siltumenerģijas patēriņa 
samazināšanai, apkures sezonā - apkures slodzes samazināšanai.
 

Plānoto darbu kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “TAUPI” ir EUR 65 420.96.
 

 

Projektam piešķirtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir EUR 24 790.00.
 
 
 
ANDRIS RUKMANS
Krāslavas novada dome
656 20284
 

saules kolektoru ierīkošana
ES Krāslavā



NIRZĀNIEŠI VIESOJĀS 
                              ITĀLIJĀ
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Aprīļa vidū Itālijas pilsētā Sezze noritēja Comenius projekta Jaunatnes atbalsis partneru kārtējā 
tikšanās, kurā piedalījās arī Nirzas pamatskolas skolotāji un skolēni.
Itālijā notika jau piektā projekta dalībnieku sanāksme. Šajā sanāksmē piedalījās partneri no Lietuvas, 
Skotijas, Vācijas un Austrijas. Pirms došanās uz Itāliju, visi projekta dalībnieki veica vairākus 
mājasdarbus. Viens no mājas darbiem bija izpētīt un pierakstīt tradicionālās ēdienu receptes, izveidot 
e-grāmatu. Uz Itāliju vedām arī videofilmu.

Mūs iepriecināja tas, cik ļoti bija sadraudzējušies mūsu skolēni – viņi kopā dziedāja, spēlēja dažādas 
spēles, jokoja un priecājās.Visi skolēni dzīvoja viesģimenēs. Tā bija lieliska iespēja iepazīt itāļu tradīcijas 
un kultūru, kā arī nostiprināt savas angļu valodas prasmes. 

Kādā mājturības stundā 6. klases meitenes stāstīja (latviešu un angļu valodā) un rādīja, kā var 
pagatavot biezpiena plācenīšus. Šis process tika nofilmēts un prezentēts projekta sanāksmes trešajā 
dienā. 
Pirmajā projekta sanāksmes dienā iepazināmies ar Sezzes Pacifici Sezze Bassiano vispārizglītojošo skolu. 
Tikām sagaidīti ar nelielu koncertu – skolēni dejoja tautas dejas, dziedāja un spēlēja skolas orķestris. 
Pēcpusdienā devāmies ekskursijā pa 2000 gadus veco Sezzes pilsētiņu, kura atrodas augstu kalnos. 
Vecās un šaurās bruģa ieliņas, akmens nami, aizslēģotie logi gaišā dienas laikā – tas viss tik ļoti atšķīrās no 
mums pierastās ainavas. Pa šaurajām, kalnainajām ieliņām virtuozi pārvietojās skūteri un kompaktas, 
mazas automašīnas. Jāteic, ka autobraucēju kultūra ir labā līmenī – neviens nedusmojās, bet jauki 
smaidīja.
Otrajā projekta sanāksmes dienā mūsu grupa devās ekskursijā uz Itālijas galvaspilsētu Romu, kur mūs 
sagaidīja jauka gide. Aplūkojām vēsturisko pilsētas centru un ievērojamākos apskates objektus – 
Kolizeju, Romas Forumu, Panteonu, Trevi strūklaku un mazāko valsti pasaulē – Vatikānu. Lai varētu 
aplūkot Sv.Pētera baziliku, nācās stāvēt garā rindā un iziet kontroli tāpat kā lidostā. Pārliecinājāmies, ka 
par drošību patiešām tiek domāts. Diena bija neparasti silta + 26 grādi ( šajā dienā Latvijā uzsniga 
sniegs), tāpēc pat nedaudz nosauļojāmies. Noguruši, bet iespaidiem bagāti devāmies atceļā.
Pēdējā projekta diena sākās ar mājas darbu prezentāciju – videofilmu skatīšanos. Vāciešiem ļoti 
iepatikās mūsu biezpiena plācenīši, un viņi solīja tos noteikti pagatavot. Savukārt mums patika rauga 
mīklas kēksiņu pagatavošanas veids, kuru videofilmā demonstrēja austriešu skolēni. Ļoti patika viņu 
mājturības klases aprīkojums.
Lai iepazītos ar itāļu tradicionāliem ēdieniem, devāmies uz vietējo Tautas namu, kurā notika konference 
veltīta artišokiem (carciofo – itāļu v. ) Neskatoties uz tā interesanto, varbūt pat dīvaino izskatu, šo augu 
vārda tiešajā nozīmē var dēvēt par karalisku, jo līdz pat 18.gs. vidum to drīkstēja ēst vienīgi dižciltīgi 
ļaudis. Artišoks ir arī ļoti veselīgs augs – tas ir bagāts ar dažādiem barojošiem, cilvēka organismam 
noderīgiem elementiem. Auga ziedkopa ir īpaši bagāta ar ogļhidrātiem, olbaltumvielām, fosfora sāļiem 
un dažādiem vitamīniem.
Katru gadu aprīļa mēnesī tiek rīkoti svētki par godu artišokiem. Pēc konferences mums bija iespēja 
degustēt dažādi pagatavotos artišokus – ceptus, sutinātus, vārītus un grilētus.

Mazliet no skolēnu iespaidiem: Valērija – man nemaz negribējās braukt mājās, ļoti patika viesģimene. 
Iepriekšējā gadā es biju Skotijā un tad bija grūtāk saprasties angļu valodā. Visu gadu sarakstījos ar Silviju, 
tas palīdzēja uzlabot zināšanas un pielietot tās praksē. Esot Itālijā jutos droši, jo sarunvalodas prasmes ir 
stipri uzlabojušās. Ilva – sākumā jutos nedroši, kautrējos, sapratu, ka vajag labāk mācīties angļu valodu, 
bet galvenais – lietot to sarunvalodā. Tikai kontaktējoties ar citiem var iegūt jaunus draugus un pielietot 
zināšanas praksē.
Pēcpusdienā devāmies pēdējā ekskursija uz Sabaudio, kas atrodas pie Tirēnu jūras, apmeklējām 
Terracino pilsētu.
Agrā piektdienas rītā atvadījāmies no itāļu projekta vadītājas Amālijas, jaukajām viesģimenēm un 
devāmies ceļā uz mājām. Siltā Itālijas saule, jauki pavadītie brīži, neaizmirstamas kalnu serpentīnu 
ainavas un jauniegūtie draugi vēl ilgi sildīs mūsu sirdis. 

ARRIVEDERCI  ITALIA!

Nirzas pamat-
skolas skolotāja

IVETA LABĀNE

ES Ludzā
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PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS JAUNIEŠI IESAISTĀS 
„EUROSCOLA” KONKURSĀ

Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunieši vecumā no 16 līdz 18 gadiem piedalās Eiropas Parlamenta 
organizētajā konkursā „EUROSCOLA”. Piesakoties konkursam, jauniešiem vispirms bija 
jāizveido komanda, kura sastāv no 24 skolēniem, kuri pašlaik mācās 10., 11. vai 12. klasē.

Ar pastkartes palīdzību jauniešu komanda vēlas mudināt citas skolas iesaistīties 
starptautiskajos stratēģisko partnerību projektos, jo pieredze rāda, ka tie tiešām ir izzinoši un 
ļoti attīstoši projekti, kuru laikā var gan izglītoties – iepazīt citu valsti, tās kultūru, cilvēkus, 
valodu, gan arī lieliski pavadīt laiku ar jauniepazītajiem draugiem. Iesaistoties projektos ir 
daudz ieguvumu: dalāmies pieredzē, komunicējam ar vienaudžiem no dažādām valstīm, 
apskatām citas valstis un to ievērojamākās vietas, mācāmies cits no cita.

Pēc tam bija jāveic uzdevums, kurā ir iesaistījusies visa komanda. Jauniešiem tika dota iespēja 
izvēlēties vienu no diviem uzdevumiem: „Detektīvs” – izpētīt kādu Eiropas Parlamentā 
pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā) vai 
„Eiropas Parlamenta elektroniskā pastkarte” pa tēmu – Eiropas Parlamenta darbs. Projekts var 
būt par jebkuru tēmu, kas aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta 
aktualitātēm.

Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi izvēlējās uzdevumu „Eiropas Parlaments elektroniskā 
pastkarte”. Jaunieši veido pastkarti par jaunatnei aktuālu tēmu – „Comenius projekts”, kurā 
piedalās dažādu Eiropas valstu skolu jaunieši, lai gūtu jaunas zināšanas, attīstītu sociālās 
prasmes, uzlabotu savstarpējo sadarbību, paplašinātu savu redzesloku. Ģimnāzisti 
„Comenius” projektos piedalās jau astoto gadu.

LAILA MEIRULE, 
2. B kursa audzēkne, 
„EUROSCOLA” 
konkursa dalībniece

ES Preiļos



7



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
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