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Iespaidu ir ļoti daudz: ceļojums cauri sešām Eiropas valstīm, brīnišķīgā daba, rudenīgie kalni un 
ielejas ar daudziem ciematiem, līdzdalība projekta aktivitātēs, jauni draugi un izaicinājumi velo 
trasēs, kopīgs darbs un ideju īstenojums, veidojot projekta materiālus.

Par projekta norisi un iespaidiem skolas kolektīvs var uzzināt komandas brīvā mikrofona stundās 
klasēs, ir tapis projekta pasākumu un aktivitāšu video, kā arī stends ar foto mirkļiem.

Projekts turpnāsies aprīlī Horvātijā, Bedekovčinas pilsētā.

No sirds pateicos projekta komandai par darbu, kā arī skolas kolektīvam un vadībai par atbalstu!

Projekta satura koordinatore 
NELLIJA ŽOGOTA,

Nautrēnu vidusskolas Erasmus+ projekta komanda – skolotājas Nellija Žogota, Renāte Jurdža 
un skolnieces Sandra Timša, Santa Gricāne un Elvita Kotāne atgriezušās no Rumānijas pilsētas 
Kavnicas, kur risinājās projekta aktivitātes, tostarp riteņbraukšanas tūrisma izpēte un tūrismu 
taku testēšana. Projektā piedalās skolas no Rumānijas, Čehijas, Latvijas, Horvātijas, Slovēnijas, 

Nautrēnu vidusskola piedalās Erasmus+ 
                   projekta nedēļā Rumānijā 

ES Rēzeknes novadā

Tā kā projekts ietver plašu tr īs gadu 
programmu, tā laikā tiek veikts apjomīgs 
pētījums par riteņbraukšanas iespējām Eiropā. 
Tiek veidots e- riteņbraukšanas uzņēmums, kur 
skolēni realizē savas idejas par optimālām 
riteņbraukšanas biznesa iespējām, kā arī tiek 
veidota fi lma, iekļaujot visu projekta 
dalībvalstu piedāvātās riteņbraukšanas trases. 
Projekta dalībnieki ir gandarīti par jau paveikto, 
kā arī par iespējām iepazīt citam citu un 
bagātināties no katras valsts vēstures un 
kultūras daudzveidības.
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21. un 22. oktobrī Rēzeknes novada pārstāves piedalījās arī Reģionu komitejas rīkotajā konferencē 
EuroPCom2015, kura Briselē notika jau sesto reizi un pulcēja ap 900 dalībnieku. Anna Jaudzema stāstīja par 
Rēzeknes novada pieredzi, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā gandrīz visi toreizējā 
Rēzeknes rajona pagasti izvēlējās palikt jaunā novada sastāvā, kas ir kļuvis arī par lielāko novadu Latvijā 
un veiksmīgi izmantojis dažādu ES programmu finansējumu. No 2009. līdz 2014. gadam Rēzeknes novadā 
tika īstenoti projekti par vairāk nekā 37 miljoniem EUR.

Jaudzema pastāstīja, ka jau vairākus gadus pirms jaunā novada izveides ar vietējo masu mediju 
starpniecību notika regulāra saziņa ar pagastu iedzīvotājiem par sadarbības iespējām ar toreizējo 
Rēzeknes rajona padomi. Pagastos regulāri tika organizētas iedzīvotāju tikšanās. Pagastu žurnālisti Eiropas 
Savienības finansēta projekta ietvaros gatavoja Ziņu lapas par dažādiem aktuāliem jautājumiem 
pagastos, tādā veidā nodrošinot arī atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un administrāciju. Būtiska vērība 
tika pievērsta arī jauniešiem, veidojot Jauniešu padomes, lai veicinātu to iesaisti lēmumu pieņemšanas 
procesā un ieinteresētu viņus palikt dzīvot un strādāt Rēzeknes novadā.

No 19. līdz 23. oktobrim Briselē (Beļģija) pulcējās 
komunikācijas nozares pārstāvji un eksperti no 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām, valsts 
iestādēm, universitātēm, Eiropas līmeņa institūcijām, 
kā arī ES valstu Europe Direct informācijas centriem. 
Arī Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Anna Jaudzema un Europe Direct 
informācijas centra Austrumlatgalē vadītāja Inta 
Rimšāne piedalījās pieredzes apmaiņas semināros, 
debatēs un lekcijās, diskutējot un klausoties par 
būtiskākajiem izaicinājumiem komunikācijas jomā.

Rēzeknes novada pieredze tiek popularizēta Briselē

ES Rēzeknes novadā

 Arī Salo pašvaldības Somijā sabiedrisko attiecību speciāliste Teija 
Jarvela (Teija Järvelä) apstiprināja, ka jaunās Salo pašvaldības 
izveidē komunikācijai ar iedzīvotājiem bija izšķirīga loma. Jaunā 
Salo pašvaldība tika izveidota 2009. gadā, apvienojot desmit 
pašvaldības vienā. Galvenā ziņa, ko administrācija vēlējās nodot 
apvienojamo pašvaldību iedzīvotājiem, bija, ka pilsētas centrs un 
lauku apvidi būs vienlīdz nozīmīgi, un neviens nezaudēs savu 
darbavietu. Līdzīgi kā Rēzeknes novadā, arī jaunā Salo 
veidošanas laikā tika rīkotas iedzīvotāju tikšanās, lai rosinātu 
diskusijas un iegūtu informāciju par iedzīvotāju domām un 
viedokļiem par pašvaldību apvienošanas jautājumiem. Kā vienu 
no lielākajām problēmām, kas joprojām nav atrisināta, Jarvela 
atzina jaunās Salo pašvaldības ģerboņa izvēli. Pēc ilgām, bet 
neviennozīmīgām diskusijām par jaunās pašvaldības ģerboni tika 
izvēlēts otras lielākās pilsētas ģerbonis, taču tas joprojām tiek 
lietots ļoti retos gadījumos, jo ne visu pašvaldību iedzīvotāji uzskata 
to par pareizo izvēli. Ģerboņa vietā daudz lielāku atbalstu ieguvis 
jaunās pašvaldības logo, kas izveidots pilnīgi no jauna.
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Konferences EuroPCom2015 laikā veidota ilustrācija 

Annas Jaudzemas prezentācijai

Reģionu komitejas sagatavotais video par 
EuroPCom konferences norisi

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-pieredze-tiek-popularizeta-brisele/

https://www.youtube.com/watch?v=nkncN5IlhYk
https://www.youtube.com/watch?v=nkncN5IlhYk


Uzņēmēji apsprieda grants ceļu atjaunošanu 

Ludzas novadā
ES Ludzas novadā
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Apspriedes sākumā Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars 
Meikšāns klātesošos informēja par programmu, iepazīstināja Sapulce_Cirma2ar programmas 
mērķi, proti, atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Viņš uzsvēra, ka šī ir 
programma, kurā nauda tie dalīta pēc kvotu sistēmas, un nauda tiek piešķirta visam novadam. 
Finansējumu noteica Zemkopības ministrija, ņemot vērā: kopējo grants ceļu garumu (40%); kopējo 
dzīvnieku skaitu (30%) un kopējās laukaugu platības (30%). Šīs programmas ietvaros tiek atbalstīta 
pašvaldību grants ceļu (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Kopējais 
Ludzas novadam pieejamais ELFLA finansējums pasākuma ietvaros līdz 2020. gadam ir 1,62 miljoni 
eiro.
Apspriedes laikā uzņēmējiem bija iespēja izteikt savu viedokli par ceļa posmiem, kurus 
nepieciešams pārbūvēt uzņēmējdarbības atbalstam. Sapulce_Istra2Klātesošie izteica viedokļus 
par prioritārajiem ceļiem uzņēmējdarbības attīstībai, ceļu stāvokli, nepieciešamību ierīkot 
nobrauktuves un caurtekas, kā arī aktīvi diskutēja par piedāvātajām alternatīvām. Uzņēmēji, kas 
nepiedalījās apspriedē, pamatotus priekšlikumus var iesniegt Ludzas novada pašvaldībā vai 
pagasta pārvaldēs līdz šī gada 6. novembrim.
Izvirzītie ceļi un ceļu posmi katrā pagastā, kuriem varētu tikt piešķirts ELFLA finansējums, tiks vērtēti 
un sarindoti prioritārā secībā pēc Ludzas novada pašvaldībā apstiprinātiem ceļu atlases 
kritērijiem.
Ir paredzams, ka ceļu saraksts ar konkrētiem ceļu posmiem tiks precizēts un apstiprināts nākamajā 
domes sēdē, lai varētu gatavot nepieciešamos dokumentus projektu iesniegšanai un daļu no ceļu 
posmiem virzīt pārbūvei jau nākamgad.

Attīstības un nekustamā īpašuma 
nodaļas projektu vadītāja

ILONA MEKŠA

Laika posmā no 26. līdz 29. oktobrim Ludzas novada 
pagasta pārvaldēs notika apspriedes ar Ludzas novada 
lauksaimniekiem un citiem lauku uzņēmējiem par 
pašvaldības grants ceļu infrastruktūras atjaunošanu 
novada lauku teritorijā. Katrā pārvaldē uz tikšanos ar 
pašvaldību speciālistiem ieradās vietējie novada 
uzņēmēji, iedzīvotāji, kā arī piedalījās pagastu pārvalžu 
vadītāji, lai vienotos par pašvaldības lauku ceļiem, kurus 
Ludzas novada pašvaldība iekļaus prioritāri pārbūvei 
virzāmo ceļu sarakstā Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros.



Apbalvo Prezidentūras testa uzvarētājus

9.oktobrī tiešsaistes Prezidentūras testā 
piedalījās trīs Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas klases – 10.a, 11.b un 12.a.

Uz fināla sacensībām tika uzaicināti Diāna 
Bulavska /12.a kl./ un Artūrs Purpišs /11.a/. 
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ES Krāslavas novadā

 
20.oktobrī, Eiropas Savienības mājā apbalvoja tiešsaistes Prezidentūras testa uzvarētājus.
 
 
Tests norisinājās vairākās vecuma kategorijās: 5. - 6.klase, 7. - 9.klase, 10. - 12.klase un 
pieaugušie. Šodien skolēnu zināšanas klātienē pārbaudīja žūrija, ar dažādiem jautājumiem 
pārliecinoties, kuri skolēni ir viszinošākie. 
 
10.-12.klašu grupā vislabākās zināšanas parādīja Patrīcija Stare (Dundagas vidusskola), 
Samanta Nalivaiko (Kārsavas vidusskola) un Artūrs Purpišs (Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola).

Piedaloties testā, dalībnieki ieguva dažādas balvas - 25 DVD disku filmu kolekciju “Latvijas filmu 
izlase”, kurā apkopotas 70 dažādu žanru filmas (10 spēlfilmas, 16 dokumentālās un 44 
animācijas filmas), grupas “Carnival Youth” diskus ar autogrāfiem,  biļetes ģimenei uz izrādi 
“Karlsons lido” Latvijas Nacionālajā operā un baletā,  kino biļetes sev un draugiem kinoteātrī 
“Citadele” Rīgā, dāvanu kartes grāmatnīcā “Valters un Rapa”, kā arī pārsteiguma balvas no 
Luksemburgas prezidentūras ES Padomē un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes 
biroja Rīgā.



Latvijas Banka laiž apgrozībā ES karoga jubilejai veltītu 
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2 eiro piemiņas monētu

Latvijas Banka 2015. gada 3. novembrī laidīs apgrozībā 2 eiro 
piemiņas monētu “Eiropas Savienības karogam 30″. Tā ir 
likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā un citās eiro 
zonas dalībvalstīs. Monētas nonāks apritē tāpat kā cita 
apgrozības nauda – ar banku starpniecību sasniedzot 
tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus.

Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā monēta būs pieejama apmaiņai no otrdienas, 3. 
novembra. 10 000 monētu būs iespējams iegādāties arī Brilliant Uncirculated kvalitātē īpašā 
suvenīriesaiņojumā (cena Latvijas Bankas kasēs – 7.30 eiro).

Šī ir eiro zonas valstu kopīgā 2 eiro piemiņas monēta, kuras dizains tika noskaidrots konkursā un tam 
sekojošā eiropiešu balsojumā, kurā piedalījās aptuveni 100 000 cilvēku. Monēta veltīta 30 gadu 
jubilejai, kopš Eiropas Savienības (ES) līderi apstiprināja Eiropas karogu par oficiālu ES simbolu.

Jaunās 2 eiro monētas kaltas Bādenes-Virtembergas valsts kaltuvē (Die Staatlichen Münzen 
Baden-Württemberg) Vācijā.

Monētas dizaina autors G. Stamatopuls uzsver, ka monētā redzamais karogs ir simbols, kas vieno 
tautas un kultūras, kurām ir kopīgs nākotnes redzējums un ideāli. Dizainā redzamas 12 zvaigznes, 
kuras pārvēršas cilvēku figūrās, kas ieskauj jaunas Eiropas dzimšanu.

Latvijā izlaistās monētas “Eiropas Savienības karogam 30″ tirāža ir 1 milj. eksemplāru. Latvijas 
Bankas pieredze liecina, ka šāda tirāža ir pietiekama, lai monētas apmaiņai pietiktu visiem 
interesentiem vismaz vairākas nedēļas.

Latvijas Bankas preses dienests

Tālr. 67022594; 67022384
presesdienests@bank.lv

Piemiņas monētas grafisko dizainu veidojis Georgijs Stamatopuls (Georgios Stamatopoulos) no 
Grieķijas Bankas. Latvijas Bankas izlaistajām monētām reversā ir uzraksts “LATVIJA”, un monētas 
jostā tāpat kā visām Latvijas Republikas 2 eiro apgrozības monētām ir uzraksts “DIEVS * SVĒTĪ * 
LATVIJU”. Piemiņas jeb īpaša dizaina apgrozības monētu Eiropas puse ar nominālvērtības norādi 
(mākslinieks ir Luks Luikss(Luc Luycx)), materiāls un izmērs neatšķiras no citām 2 eiro apgrozības 
monētām.

Latvijas Banka turpina īpaša dizaina apgrozības monētu kalšanas tradīciju Latvijā. Ikvienai eiro 
zonas valstij ir tiesības katru gadu emitēt divas šādas īpašas apgrozības monētas jeb piemiņas 
monētas, kā arī vēl vienu kalt vairāku valstu kopīgas programmas ietvaros, ja tāda tiek 
organizēta. Šogad Latvijas Banka emitējusi 2 eiro piemiņas monētu, kas veltīta Latvijas 
Republikas prezidentūrai ES, un gada nogalē plāno izlaist 2 eiro piemiņas monētu ar stārķa attēlu.





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

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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