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Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas Komisija un Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novada pašvaldības

ES Preiļu novadā
Jāņa Eglīša
Preiļu Valsts ģimnāzijas
Erasmus+ projekta vizīte Slovēnijā

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija īsteno Erasmus+ projektu „Home Alone” (Viens pats mājās).
Jaunieši no Rumānijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Slovēnijas, Grieķijas un Spānijas partnerības skolām
pulcējās viesmīlīgajā Slovēnijā (02.10 – 06.10.), lai īstenotu projekta aktivitātes un iepazītu slovēņu kultūru un
ikdienas dzīvi.
Pirmajā projekta dienā skolēni pavadīja laiku ar savām viesģimenēm. Nākamajā dienā “Dzīvo un
mācies kā slovēnis” mums bija iespēja iepazīt Slovēnijas izglītības sistēmu un partnerības skolu, apmeklēt
stundas, gatavot slovēņu ēdienus un iepazīt kulināro mantojumu, kā arī gida pavadībā iepazīt Ormožas pilsētu
un tās slavenākās vietas. Trešajā projekta dienā bija ieplānota izglītojoša ekskursija uz Slovēnijas
skaistākajām pilsētām – Ļubļanu un Bledu. Tieši šajā dienā mums bija iespēja tuvāk iepazīt pārstāvjus no citām
valstīm. Noguruši, bet laimīgi, mēs vēlu vakarā atgriezāmies pie savām viesģimenēm, lai nākamajā dienā
sagatavotos citām dienas aktivitātēm. No rīta mēs devāmies uz Ormožas Universitāti, kur ieguvām zināšanas
par 3D printēšanas principiem, kā arī vērojām, kā notiek šis process. Mūsu nākamā pietura bija Ormožas
Jauniešu centrs, kurā mums bija iespēja iepazīt citam citu neformālā gaisotnē, kā arī dziedāt „karaoke”. Tomēr
kulminācija bija vakara koncerts. Katras valsts pārstāvji sagatavoja triju minūšu priekšnesumu, lai jaunieši, kuri
dzīvo citās valstīs, varētu gūt priekšstatu par citu valstu kultūru, kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām.
Protams, nevar aizmirst ēdienu degustāciju. Tika sagatavoti un noformēti valstu prezentācijas stendi, kā arī bija
iespēja nogaršot attiecīgajā valstī populārus un tradicionālus ēdienus. Pēdējā projekta dienā mums bija
iespēja iejusties slovēņu skolēnu ikdienas rutīnā. Apmeklējot mācību stundas kopā ar saviem projekta
partneriem, mēs uzzinājām daudz interesantu faktu gan par Slovēniju, gan citām projekta dalībvalstīm. Pēc
mācību stundām mēs atvadījāmies no savām viesģimenēm un devāmies ilgajā ceļojumā uz mājām, jo nekur
nav tik labi kā mājās!
Aija Gžibovska 11.D
projekta un mobilitātes dalībniece
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ES Preiļu novadā
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
piedalās ”Euroscola” konkursā
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, kas ir arī Eiropas

Parlamenta Vēstnieku skola, 10. - 12. klases skolēni
piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajā konkursā
`EUROSCOLA`. Lai cīnītos par galveno balvu - iespēju
doties EP apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā,
skolotājas Annas Verzas vadībā tika izveidota 24 atraktīvu un radošu
jauniešu komanda. Ņemot vērā mūsu kā EP Vēstnieku skolas
pieredzi, aktīvi integrējot EP materiālus un tematiku dažādos mācību
priekšmetos, izvēlējāmies izveidot un sadarbībā ar priekšmeta
skolotāju īstenot interaktīvu mācību stundu par Eiropas Parlamenta
aktualitāti “ĢMO un jaunā pārtika”.
Komandas dalībnieki ne tikai paši izstrādāja stundas plānu,
sagatavoja prezentācijas par ģenētiski modificēto un jauno pārtiku, izveidoja spēli un dizainēja
spēles kartītes,bet arī vadīja stundu 10.D klasei par šo tēmu.
Stundas sākumā projekta dalībnieces informēja, kas ir jaunā pārtika, kas būtu jāpierāda, ja vēlies
reģistrēt kādu jaunās pārtikas produktu, kā arī sniedza informāciju par pazīstamiem un ne tik
zināmiem jaunās pārtikas produktiem un to pieejamību Latvijā. Katra darba grupa, izlozēja kādu
jaunās pārtikas produktu - godži ogas, čia sēklas, kvinoju, nori lapas, mača pulveri, un, izmantojot
pieejamās tehnoloģijas un projekta komandas sagatavotos attēlus, veidoja ilustratīvu plakātu.
Otrā uzdevuma mērķis bija ar jautājumu palīdzību noskaidrot, cik daudz skolēni atceras no
prezentācijas. Stundas 2. daļa bija veltīta ģenētiski modificētajai pārtikai. Skolēni uzzināja par tās
iegūšanu, izplatību un nozīmi. Viņiem tika dota iespēja izmēģināt komandas dalībnieku pašu
izveidoto spēli par ĢMO, pārbaudīt savu veiksmi, zināšanas un uzzināt jaunus faktus. Nobeigumā ar
kulinārajiem meistardarbiem mūs pārsteidza jaunie pavāri, kuri bija pagatavojuši godži ogu
cepumus un čia sēklu kēksiņus.
Ceram, ka skolēniem jauniegūtā informācija būs noderīga un ilgi paliks atmiņā!
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu!
Euroscola komandas dalībniece
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Noslēdzies Nord plus Junior
projekts "Dare to share"

No 25. septembra līdz 1. oktobrim Nord plus
Junior projekta "Dare to share" ietvaros Preiļos
pie deju kopas "Gaida" 7. - 9. klašu dejotājiem
viesojās dalībnieki no Lietuvas un Igaunijas. Šī
bija projekta trešā un noslēdzošā mobilitāte, jo
iepriekšējās tikšanās notika Klaipēdā un
Pērnavā.
Dalībnieki no kaimiņvalstīm dzīvoja
viesģimenēs pie mūsu dejotājiem, apmeklēja
Preiļu pilsētas muzeju un parka kompleksu,
leļļu galeriju, vīngliemežu audzētavu,
iepazinās ar Latgales keramikas tradīcijām un
seno laptas spēli, apskatīja Aglonas Baziliku,
maizes muzeju un radoši darbojās Marko
Rotko mākslas centrā Daugavpilī. Preiļu 1.
pamatskolā aktīvi piedalījās Eiropas valodu
dienas pasākumā, vizuālās mākslas un ķīmijas
stundās. Notika arī sporta aktivitātes, kurās katram bija iespēja parādīt savas spējas. Folkloras kopas
"Rūtoj" pavadībā Jauniešu centrā "Četri" apguvām tradicionālās rotaļdejas. Protams, dejotāji kopīgi
tikās deju zālē, kur apguvām jaunas dejas un dalījāmies ar savu deju pieredzi.
Ar dejotprasmi priecējām skatītājus Aglonas vidusskolā, Miķeļdienas tirgū Preiļos un Preiļu 1.
pamatskolā projekta noslēguma koncertā, kur katra valsts iepazīstināja ar savām nacionālajām un
arī projektā apgūtajām dejām.
Ieguvēji šajā projektā esam mēs visi - mācoties sadarboties, dzīvojot un pieņemot autentisko
vidi, kopā izdejojot deju soļus.
Paldies dejotājiem un vecākiem, kuri uzņēma ciemiņus savās ģimenēs, paldies visiem, kuri
palīdzēja un atbalstīja mūs šī projekta laikā - Preiļu 1. pamatskolas kolektīvam, Preiļu novada
vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Jauniešu centram "Četri", uzņēmējiem.
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Pasaules arhitektūras diena
Krāslavā “Sakrālās
arhitektūras mantojums”

Šī gada 6.oktobrī Latvijas Arhitektu savienība
sadarbībā ar Krāslavas novada domi Krāslavā organizēja
Pasaules arhitektūras dienai veltītu kompetences
paaugstināšanas pasākumu arhitektiem un citiem interesentiem, kas pulcēja aptuveni 130
dalībniekus.
Šī gada izvēlētā tēma “Sakrālās arhitektūras mantojums”, bija pamatota galvenokārt ar to, ka
šogad Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu baznīcas ēka svinēja 250 gadu jubileju un tajā tiek īstenoti
vairāki sekmīgi restaurācijas projekti, kas varētu kalpot kā labā pieredze arī citos kultūras mantojuma
objektos. Arī Krāslavas novada dome ir izvirzījusi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību
kā vienu no pašvaldības attīstības prioritātēm, un pēdējo gadu laikā ir realizēti daudzi projekti, ar ko
pilsēta var lepoties un parādīt.
Pasākuma programmā bija vairākas saturīgas prezentācijas. Lektores mākslas zinātnieces
Rūtas Kaminskas sakrālās arhitektūras mantojuma tēma aptvēra visu Latgales reģionu, sākot ar
vispārīgu Latgales sakrālā mantojuma apskatu, turpinot ar konkrētiem, godalgotiem objektiem un
nobeigumā - ar Krāslavas arhitektūru, kuras neatņemama sastāvdaļa ir četru reliģisko konfesiju –
katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku – sakrālās celtnes. Ļoti vērtīga bija arī Latvijas
arhitektūras gada balvu saņēmušās Ludzas Lielās sinagogas projekta autora Pētera Blūma stāstījums
par sinagogas restaurāciju un dažām hrestomātiskām problēmas baznīcu ēkās, savukārt arhitekte
Baiba Vērpe, kas vienlaikus bija arī pasākuma moderatore, sniedza kodolīgu ieskatu Krāslavas
pilsētas arhitektūrā, akcentējot baroka laika mantojumu un Krāslavai tik raksturīgo koka arhitektūru.
Pēc izglītojošā bloka visiem Arhitektu dalībniekiem bija iespēja apskatīt Krāslavas
kultūrvēsturisko centru, iepazīstot gan Krāslavas sakrālo mantojumu, gan Krāslavas pils kompleksu.
Paldies par atbalstu un līdzddarbošanos arhitektu gada pasākuma organizēšanā - Latvijas
Arhitektu savienībai, Krāslavas novada domei par finansiālo atbalstu, visiem kolēģiem no Kultūras
nama, Attīstības nodaļas, Administratīvās nodaļas, Tūrisma informācijas centra, informatīvā
izdevuma “Krāslavas Vēstis”, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja, Būvvaldes, kas iesaistījās
pasākuma plānošanā un īstenošanā, Krāslavas pamatskolas bērnu vokālajam ansamblim
“Notiņas” un viņu vadītājai Inārai Krutei (par skaisto priekšnesumu un īpašs paldies par pacietību!),
personīgi lektoriem Rūtai Kaminskai, Pēterim Blūmam un Baibai Vērpei, VKPAI Latgales reģiona
inspektorei Dzintrai Bukevičai, kā arī diviem sakrālā mantojuma objektiem, ko bija iespēja apmeklēt
klātienē - Krāslavas Romas katoļu baznīcas draudzei un Krāslavas Aleksandra Ņevska pareizticīgo
baznīcai.
Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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Darba devējiem NVA piedāvā iespēju
nodarbināt jauniešus ar profesionālo
vai augstāko izglītību, saņemot ESF
finansiālu atbalstu

ES Latvijā

Līdz šī gada 20. oktobrim darba devēji Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) filiālēs var iesniegt pieteikumus
Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta "Jauniešu garantijas"
pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanai un
nodarbināt savā uzņēmumā jauniešus bezdarbniekus ar
profesionālo vai augstāko izglītību.
Pirmo pusgadu NVA ik mēnesi darba devējam maksā
dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai
(jaunietim ar invaliditāti - 300 eiro), otro pusgadu - 160 eiro
apmērā (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro). Darba devējam ir
jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt
mazāka par valstī noteikto minimālo algu.
NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās
algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA
apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.
ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA
reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd
nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja
var strādāt sešus vai divpadsmit mēnešus.
Pieteikt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko vai profesionālo izglītību var
komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Darba vietai ir jābūt izveidotai
speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, darba devējs
nevar nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.
Kā darba devējam pieteikties pasākumam?
1. solis: Jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) sadaļā ”Darba devējiem”
2. solis: Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3. solis: Līdz 2017. gada 20. oktobrim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu pieteikums jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā
plānots veidot darba vietu.
Detalizētāka informācija par ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākumu "Pirmā darba pieredze
jaunietim" izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem”
PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
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ES Latvijā

Izsludināts Latvijas mēroga
eseju konkurss jauniešiem
“Latvijas nākotne … Eiropā”

Mecenāts un starptautiskās organizācijas “ONE”
Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs izsludināja Latvijas
mēroga eseju konkursu “Latvijas nākotne … Eiropā”
jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši –
neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo – gan
Latvijā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem konkursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas.
Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu
eseju – kurā no 3000 līdz 5000 vārdu – par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas
Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā.
Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem
jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni
piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Esejai jābūt autora paša oriģināldarbam un tā nedrīkst būt iepriekš
publicēta.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K.Junkers, uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus Strasbūrā š.g.
13.septembrī norādīja, ka “Es vēlējos uzsākt procesu, kurā Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu
nākotni.” Komisijas vadītājs Junkers uzsvēra, ka “tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu labi
jāizprot un jāciena mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī šīs četras [Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija] valstis –
Eiropa bez tām nebūtu vienots veselums.” un “mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] Savienībai.”
Laika posmā no š.g. 1.decembra līdz 2018.gada 31.janvārim iesniegtās esejas vērtēs Andrejs
Pildegovičs, Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; Ilze Juhansone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra
vietniece; Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; Zita Lunde, portāla TVNET galvenā
redaktore; un projekta “Latvijas nākotne … Eiropā..” idejas autors un tā vadītājs, “ONE” Jaunatnes vēstnieks
Beļģijā un mecenāts Uldis Šalajevs.
Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešus, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības
plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030.gadam.
Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, labāko darbu autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma
un apbalvošanas ceremoniju 2018.gada 16.februārī (laiks un vieta tiks precizēta vēlāk). Projekta “Latvijas
nākotne … Eiropā..” idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un
naudas balvas: I.vietas ieguvējam/-ai – € 500; II.vietas ieguvējam/-ai – € 300 un III.vietas ieguvējam/-ai – € 100 (2
personām). Vērtīgas pārsteiguma balvas gaida arī citus esejas autorus un 50 konkursa dalībnieki saņems
pateicības rakstu par dalību konkursā. Balvu fonds galvenokārt ir atsevišķu žūrijas komisijas locekļu
mērķziedojums no viņu privātajiem līdzekļiem.
Līdz 2018.gada 9.februārim tiks paziņoti konkursa rezultāti un idejas no labākajām esejām tiks iesniegtas
valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē “Eiropas Jaunatnes Portāls” (http://ej.uz/grz5) un
tiešsaistes sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa,
https://twitter.com/LVNakotneEiropa un https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, kā arī citu atbalstītāju
tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.
Esejas iesniedzamas - vai jautājumu gadījumā par konkursu, sazinoties ar projekta "Latvijas nākotne … Eiropā"
idejas autoru un tā vadītāju Uldi Šalajevu – elektroniski uz: Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com
Vairāk informācijas:
https://europa.eu/youth/node/48853_en
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KONTAKTI
DAIGA KORSAKA

INTA RIMŠĀNE

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

MADARA BĒRTIŅA

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

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

INTA KUŠNERE

INA RUSIŅA

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

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

