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Piesakies erudīcijas sacensībām “Eiropas

pieccīņa”!

Otrdien, 1. martā, sākas pieteikšanās Latvijā pirmajām Eiropas Savienības
(ES) erudīcijas sacensībām “Eiropas pieccīņa”. Tās organizē Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
Latvijā.
Sacensībām var pieteikties komandas 3 līdz 8 cilvēku sastāvā. “Eiropas pieccīņa” norisināsies
aptuveni piecus mēnešus – no 15. aprīlim līdz 9. septembrim.
Sacensību laika grafiks.
ES ERUDĪCIJAS SACENSĪBU “EIROPAS PIECCĪŅA” ATKLĀŠANA NOTIKS 15. APRĪLĪ. SACENSĪBU LAIKĀ
DAŽĀDĀS LATVIJAS PILSĒTĀS NOTIKS PIECI ERUDĪCIJAS SACENSĪBU POSMI – KATRS NO TIEM VELTĪTS
PIECIEM LATVIJAI UN EIROPAI BŪTISKIEM JAUTĀJUMIEM.

KOMANDAS SACENTĪSIES ŠĀDĀS DISCIPLĪNĀS:
Erudīcijas spēlē jeb viktorīnā (14. maijā Valmierā). Erudīcijas spēles tēma ir “Tilts “Rīga –
Ņujorka””
jeb ES un ASV brīvās tirdzniecības līgums;
Debatēs (3. jūnijā Rēzeknē). Debašu tēma ir “Eiropa uzlādē” jeb Enerģētikas savienība;
Orientēšanās (9. jūlijā Kuldīgā). Disciplīnas tēma – “Dzimis Latvijā, mīlēts visā Eiropā” jeb ES
vienotais tirgus;
Slēpņošanā (13. augustā atpūtas parkā “Rāmkalni”). Slēpņošanas tēma ir “Kods: D1g1tālā
E1r0pa” jeb Digitālā programma Eiropai;
Video veidošanā (9. septembrī Rīgā). Disciplīnas tēma – “Nauda rada naudu” jeb
Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas.
Sacensību posmus vadīs mūziķis un TV radījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs Valters
Frīdenbergs.

KĀ PIETEIKTIES ES ERUDĪCIJAS SACENSĪBĀM “EIROPAS PIECCĪŅA”?
1.
2.
3.
4.

Jāizveido 3 līdz 8 cilvēku komanda;
Jādodas uz Eiropas Savienības mājas “Facebook” lapu https://goo.gl/jDKcT8 vai mājas lapu
Jālejuplādē un jāaizpilda pieteikums;
Jānosūta tas uz e-pasta adresi pieccina@esmaja.lv.

Svarīgi: vismaz vienam no komandas dalībniekiem pieteikšanās brīdī ir jābūt 18 gadus vecam.

Galveno balvu – braucienu visai komandai 3000 eiro vērtībā uz kādu no ES valstīm
– saņems komanda, kura sacensību kopvērtējumā iegūs augstāko punktu skaitu.
Katrā no pieciem sacensību posmiem piešķirs arī vērtīgas veicināšanas balvas – komandai, kura
konkrētajā posmā būs sasniegusi labāko rezultātu.

Komandu rezultātus vērtēs Latvijas Eiropas Parlamenta deputāti, nozaru eksperti un sabiedrībā
zināmi cilvēki, kuru profesijas vai vaļasprieki ir saistīti ar kādu no piecām erudīcijas sacensību
disciplīnām.
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Konkurss „Dižprojekts” - radoši un drosmīgi
risinājumi lauku attīstībai
ES Krāslavas novadā
Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu
„Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas
īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži
projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un
pašvaldības.
„Ikviens no „Dižprojekta 2015” kandidātiem ir apliecinājums, ka lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un
atpūsties. Piesaistot LEADER pieejas finansējumu, projektu īstenotājiem ir izdevies radīt ilgtspējīgus un
radošus risinājumus, kas ir nozīmīgi lauku attīstībā, spēcinot vietējo ekonomiku, uzlabojot dzīves kvalitāti
un iedvesmojot apkārtējos. Dižprojektu kandidāti ir saskatījuši iespējas un tās pilnvērtīgi īstenojuši,
izmantojot pieejamos resursus,” norāda „Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore.
Īstenoto projektu rezultātā ir sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo
ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju
labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti
risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.
„Dižprojekta 2015” titulu un galveno balvu saņem KRISTS ĒBERLIŅŠ par projekta „Biškopības produktu
aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, ko izvirzīja
„Saldus rajona attīstības biedrība”. Konkursa žūrija – VRG pārstāvji - norāda, ka augsti novērtējams ir
daudzveidīgais produkcijas klāsts un Krista darbība izglītības jomā, nododot savas zināšanas citiem,
īpaši bērniem un jauniešiem, rodot jaunu un interesantu pieeju. Unikālo biškopja projektu novērtēja arī
asociācija „Lauku ceļotājs”, piešķirot projekta īstenotājam dāvanu karti, lai uzņēmējs var pats atpūsties
Latvijas laukos vai arī doties pieredzes apmaiņā uz kādu citu bitenieku saimniecību. „Lauku ceļotājs”
šajā konkursā atbalsta projektus, kas palīdz uzņēmējiem attīstīties, dažādot pakalpojumus un celt
kvalitāti lauku tūrismā. Tāpat „Lauku Ceļotājs” cer, ka nākotnē šādā konkursā būs vairāk uzņēmēju, kas
pateicoties apgūtiem ES fondiem, būs ieguvuši būtisku atspēriena punktu savā uzņēmējdarbībā,
tādejādi spēcinot gan vietējo, gan reģionālo tūrisma piedāvājumu.
Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne tikai savā novadā, bet visā Latvijā guva BIEDRĪBAS „SATEKA” izvirzītais
SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo””, kas
saņem diplomu un iespēju izveidot profesionālu foto sesiju vai video savas darbības popularizēšanai.
Īstenotā projekta rezultātā tika paaugstināta uzņēmuma konkurētspēja un radītas darbavietas
vietējiem iedzīvotājiem.
Biedrība „Latvijas Zaļā kustība” piešķir atzinības rakstu „BALVU RAJONA PARTNERĪBAS” izvirzītajam SIA
“Amati projekts” īstenotajam projektam „Mazbudžeta mārketings un energoaudita, un projektēšanas
pakalpojumi Ziemeļlatgalē” par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā Latvijā, norādot, ka
energoaudita pakalpojumu sniegšana ir sākuma punkts virzībai uz enerģiju taupošām ēkām Latvijā un
atbildīgāku enerģijas izmantošanu, un sniegs būtisku ieguldījumu zaļākas Latvijas veidošanā.
Šajā projektu dižošanās laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar
paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai
rīcībai.
Vairāk informācijas par LEADER pieeju, VRG un
citām vietējām iniciatīvām Latvijas laukos „Latvijas
Lauku foruma” mājaslapā: llf.partneribas.lv
Ar „Dižprojektam 2015” pieteiktajiem projektiem
iespējams iepazīties šeit:
http://llf.partneribas.lv/archives/2382

Kontaktinformācija:
ANITA SEĻICKA,
Latvijas Lauku forums,
t. 28855427

Futbola klubs KRĀSLAVA
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Aktivitātes globālajā izglītībā Rēzeknes novada projektā
„Globālās skolas: EYD 2015”
ES Rēzeknes novadā
Skolēnu pavasara brīvdienu laikā
četrās novada vidusskolās notiks
NVO praktiskās aktivitātes
GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas
un sākumskolas posmā.
Nodarbības tiks rīkotas Rēzeknes
novada pašvaldības projekta
„Globālās skolas: EYD 2015” Nr.
DCI-NSAED/2014/1#188450345#
ietvaros.
NVO praktiskajās aktivitātēs aicināti
piedalīties projektā iesaistīto
Rēzeknes novada izglītības iestāžu
pedagogi. Pedagogu sadalījumu pa
izglītības iestādēm ir apstiprinājusi
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde.

NODARBĪBU LAIKS:
Kaunatas vidusskolā 14. martā,
Maltas vidusskolā 15. martā,
Dricānu vidusskolā 16. martā,
Nautrēnu vidusskolā 17. martā,
nodarbības paredzētas

no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Šī gada 2. martā noslēdzās konkurss par NVO praktisko aktivitāšu Rēzeknes novada
pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīšanu projekta ietvaros, tajā uzvarēja NVO “ZAĻĀ
BRĪVĪBA” LEKTORI, kuriem ir liela pieredze globālās izglītības jomā.
Tāpat informējam, ka šī gada 18. martā Rēzeknes novada administrācijas telpās no plkst. 10.00
līdz 17.00 turpināsies 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programma
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, kuru vadīs Izglītības attīstības
centra lektori.

Projekta darba grupa

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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ES Preiļu novadā
PREIĻU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ĪSTENOTAIS ATBALSTS
TRŪCĪGĀM,ĀRKĀRTAS UN KRĪZES SITUĀCIJĀ NONĀKUŠĀM
ĢIMENĒM 2015. GADĀ
2015. gada aprīlī visā valstī tika uzsākta atbalstāmo darbību īstenošana Eiropas atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Atgādinām, ka saņemt atbalsta komplektus (pārtikas preču komplektus, higiēnas un
saimniecības preču komplektus, mācību piederumu komplektus bērniem) var trūcīgas vai
ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, balstoties uz pašvaldības sociālā
dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata.
2015.gadā Preiļu novada Sociālais dienests ir izsniedzis: 1920 pārtikas preču komplektus un 261
higiēnas un saimniecības preču komplektu. Mācību piederumu komplektu/ skolas somu
izsniegšana bērniem vecumā no 5-16 gadiem, uzsākta tikai 2016.gadā, kad Sabiedrības
integrācijas fonds spēja nodrošināt mācību piederumu iepirkumu un tie reāli nonāca Sociālā
dienestā rīcībā. Šobrīd tiek izsniegti mācību piederumu komplekti par 2015.gadā izsniegtajām
Sociālā dienesta izziņām, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes/ personas statusam
(2015.gadā Preiļu novada Sociālajā dienestā nav pieņemti lēmumi par ārkārtas vai krīzes
situāciju ģimenē).

Lai mazinātu mērķa grupas - atbalsta komplektu saņēmēju sociālo atstumtību un veicinātu
personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanu, Preiļu novada
Sociālais dienests piedāvā personām iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos pasākumos,
apmeklēt Dienas centra radošās darbnīcas un atbalsta grupas, izmantot iespēju saņemt
sociālo darbinieku individuālas konsultācijas. Sociālā dienesta zālē 1. stāvā 16.02.2016. no
plkst. 9.00-12.00 notiks psiholoģes Natālijas Rivžas vadītā lekcija par saskarsmes jautājumiem un
tās nozīmi mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šobrīd tiek gatavots papildpasākumu plāns
nākošajam periodam: no 2016.gada aprīļa līdz 2017.gada aprīlim, kurā tiks iekļautas radošās
darbnīcas pieaugušajiem un skolas brīvlaikos arī bērniem, izglītojošie pasākumi un reizi trīs
mēnešos tikšanās ar Sociālā dienesta pieaicināto nodarbības vadītāju/ lektoru.

Visaptverošu informāciju par projektu, atbalsta komplektiem un
aktivitātēm varat iegūt mājas lapā: http://www.atbalstapakas.lv/

AIJA BIZĀNE-VADEIŠA
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
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Ulda Šalajeva vieslekcija par darba un prakses iespējām ES iestādēs
ES Ludzas novadā
Eiropas Komisijas pārstāvis no Briseles Uldis
Šalajevs sniegs bezmaksas vieslekciju par
darba un prakses iespējām Eiropas
Savienības (ES) iestādēs, ES ierēdņu atlases
testiem un Erasmus+ programmu š.g.
23.martā Ludzā.

Ludzā: Kā un kāpēc pieteikties darbam Eiropas Savienības (ES) institūcijās un kļūt par ES
pastāvīgo darbinieku – ierēdni? Kādus kandidātu atlases testus, kur un kad jāaizpilda? Kādas
stratēģijas pielietot, kārtojot Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) atlases testus un kā
veiksmīgi sagatavoties ES darba intervijām? Vai, kad, kur un cik ilgi praktikanti var stažēties
apmaksātā praksē ES institūcijās? Kādas iespējas iedzīvotājiem piedāvā jaunā ES izglītības,
mācību, jaunatnes un sporta programma “Erasmus+”?
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniegs Uldis Šalajevs, Eiropas Komisijas Preses dienesta
preses sekretārs, bezmaksas vieslekcijā par karjeras iespējām Eiropas Savienības iestādēs un
EPSO atlases testiem. Pasākums notiks trešdien, 23.martā, no plkst. 13:00 līdz 15:00 Ludzas
pilsētas ģimnāzijā (Blaumaņa ielā 4, Ludzā).
“Pareizajā laikā un vietā sniegtā informācija
ir mūsdienās visvērtīgākais kapitāls. Ļoti
ceru, ka Ludzas novadniekiem un pārējiem
interesentiem šis varētu būt brīdis, lai varētu
sākt apsvērt savas [turpmākās] karjeras
iespējas, strādājot starptautiskā vidē, tomēr
tajā pat laikā – dzīvojot fiziski savās
dzimtajās sētās Latvijā,” uzsver vieslektors
Uldis Šalajevs.
Uldis Šalajevs (33, Ļaudonietis, Madonas
novadnieks) 2003.gadā absolvēja Ērgļu
arodvidusskolu (tagad – Priekuļu tehnikums
Ērgļi), 2005.g. – Avans Universitāti (Avans
Hogeschool, Erasmus studentu apmaiņas
programmas ietvaros) Nīderlandē, savukārt
2007.g. – Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes Informācijas tehnoloģiju
fakultāti (ITF). Pēc stažēšanās Eiropas
Parlamentā 2009. un 2010.gados Briselē,
U.Šalajevs divus gadus strādāja Eiropas
Ārējās darbības dienestā (EEAS) par
rīkotājdirektora Eiropas un Centrālās Āzijas
jautājumos palīgu, tad par palīgu Eiropas
Savienības Komisāru kabinetos. Kopš
2015.gada, Uldis Šalajevs ir Preses sekretārs
Eiropas Komisijas Preses dienestā Briselē,
ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un
krievu svešvalodās. Vieslekcija ir akcijas
„Atpakaļ uz skolu 2016” sastāvdaļa, tomēr
tā tiek organizēta vieslektora U.Šalajeva
personīgā atvaļinājuma laikā Latvijā.
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Akcija „ATPAKAĻ UZ SKOLU 2016”
ES Jaunumi

Akcijas mērķis ir tuvināt ES institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju
pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādām ES politikas jomām.
Šo iniciatīvu 2007.gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts ES Padomē. Akcija
vainagojās panākumiem un jau 2008.gadā tā pirmo reizi tika īstenota arī Latvijā. 2015.gadā
šajā akcijā piedalījās 150 ES lietu eksperti no gandrīz 30 dažādām institūcijām un
organizācijām. Skolās viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Komisijas
ģenerāldirektorātu darbinieki, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Fiskālās
disciplīnas padomes, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariāta, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts ieņēmumu
dienesta, Latvijas Republikas Saeimas, Valsts probācijas dienesta, jaunatnes organizācijas
„Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” un Valsts
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa darbinieki. Piedalījās arī Ārlietu,
Tieslietu, Ekonomikas, Kultūras, Aizsardzības un Finanšu ministriju eksperti. Akcijā iesaistījās arī
vairāki ārvalstu pārstāvji – Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā, Vācijas Federatīvās Republikas
vēstniece Latvijā, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) eksperti un Polijas
Republikas vēstniece Latvijā.

Vai Tavā skolā ir mācījies kāds Eiropas lietu eksperts?
Ieskaties ekspertu dzimto skolu kartē!
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Akciju „Atpakaļ uz skolu
2016” rīko Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā
sadarbība ar biedrību
„Eiropas Kustība Latvijā” un
jaunatnes organizāciju „Klubs
„Māja” – jaunatne vienotai
Eiropai”. Informācija par
akcijas norisi –
http://esmaja.lv/atpakal_uz_
skolu
Vietu skaits ir ierobežots,
tāpēc aicinām interesentus
pieteikties pie Marikas
Čerņavskas, Ludzas novada
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes metodiķes, tālr.:
65707141, e-pasts:
marika.cernavska@ludza.lv.
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JŪS jautājat MĒS atbildam

KONTAKTI

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

INTA RIMŠĀNE
MADARA ĻAKSA

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
Europe Direct informācijas centra
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@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

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

INTA KUŠNERE

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 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

