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ZIŅU LAPĀ LASIET:
SVEICAM EIROPAS DIENĀ
Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek
atzīmēta Eiropas diena, stiprinot zināšanas
un izpratni par Eiropas vērtībām, kultūru
dažādību un iespējām. Kopā no sirds kā
labos, kā ne tik labos laikos.
Visā Latvijā notiks virkne pasākumu, kurus
organizē Latvijas iedzīvotāji, organizācijas un
uzņēmumi, apzinoties savu līdzdalību
Eiropas un Latvijas tagadnes un nākotnes
veidošanā. Vairāk par pasākumiem uzzini
ŠEIT
Aicinām locīt miera baložus!
Balodis ir starptautisks miera simbols. Putns,
kas vienmēr atgriežas mājās, nesot labas
vēstis. Lai miera baloži ātrāk nestu vēsti par
mieru Ukrainā, aicinām demokrātijas
nedēļā locīt miera baložus un izvietot tos
redzamās vietās. Apskati divas idejas miera
baložu locīšanai Ziņu lapas 9. un 10. lappusē!
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Eiropas eksāmens jau
pavisam drīz!
Viļānieši darina putnu
būrus mājas strazdiem
Salas pamatskola piedalās
Erasmus+ projektā
Turpinās ESF projekta
“Veselības veicināšanas
pasākumi Aglonas novadā"
Vides diena un Europe
Direct Dienvidlatgales
centra atklāšana
Miera balodis

Eiropas eksāmens
jau pavisam drīz!
“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kas,
atzīmējot Eiropas dienu, notiek jau astoto gadu.
Šogad tajā var piedalīties gan skolēni, sākot jau no
1. klases, gan pieaugušie līdz pat sirmam
vecumam. Tests ir izzinošs un atraktīvs veids, kā
katram pašam pārbaudīt un paplašināt savas
zināšanas par Eiropas Savienību.
Šogad “Eiropas eksāmens” notiek no 7. maija
plkst. 8.00 līdz 9. maija plkst. 21.00 tīmekļa vietnē
www.esmaja.lv
Katrai vecuma grupai sagatavoti tai atbilstoši jautājumi, un pieaugušajiem testā tiks piedāvātas
divas grūtības pakāpes (standarta un eksperta līmenis). Šogad Eiropas eksāmenā ir izveidotas arī
divas jaunas nominācijas: “Aktīvākā valsts vai pašvaldības iestāde” un “Aktīvākais
Latvijas uzņēmums”.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā Eiropas eksāmenā piedalījās 37 611 dalībnieku, to skaitā 64%
Latvijas skolu skolēni, aktīvākie no tiem – pamatskolas. TOP 3 aktīvākās pilsētas – Rīga, Jelgava,
Daugavpils, nedaudz atpaliekot Liepājai un Valmierai.
“Eiropas eksāmenu” organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību
“Eiropas Kustība Latvijā”. Vairāk informācijas par Eiropas eksāmenu šeit.
8 fakti par “Eiropas eksāmenu”:
1. 2022. gadā “Eiropas eksāmens” notiek 7., 8. un 9. maijā, tiešsaistē www.esmaja.lv.
2. Ikviens var kārtot “Eiropas eksāmenu” sev ērtā laikā – atver eksāmena vietni un piedalies.
3. “Eiropas eksāmenā” katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi.
4. Katrai vecuma grupai ir atbilstoši jautājumi. Pieaugušie var izvēlēties sev piemērotu grūtības
pakāpi vai izmēģināt spēkus abās grūtības pakāpēs (standarta un eksperta līmenis).
5. “Eiropas eksāmenā” jāatbild uz 20 jautājumiem. 1.–3. klases skolēniem jāatbild uz 10
jautājumiem.
6. Ikviens dalībnieks e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto
punktu skaitu.
7. “Eiropas eksāmenā” tiek apbalvoti pieci dalībnieki katrā vecuma grupā, aktīvākā Latvijas
skola un aktīvākā Latvijas klase. Šogad nominācijas papildina “Aktīvākā valsts vai pašvaldības
iestāde” un “Aktīvākais Latvijas uzņēmums”.
8. Skolas
savu
dalību
eksāmenā
jau
iepriekš
var
pieteikt
šeit:
https://ej.uz/Eiropas_eksamens_2022

Atzīmējiet kalendārā – 7., 8., 9. maijā “Eiropas eksāmens”!
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Kad
dabas
draugu
centrā
“Dadzis” Viļānu pievārtē pār
putnu balsīm skaļāk dzirdama
āmuru klaudzēšana, klāt ir
ikgadējās Putnu dienas un
būrīšu
gatavošana
mūsu
spārnotajiem kaimiņiem. Šogad
darbnīca norisinājās kā viena no
aktivitātēm Eiropas Savienības
programmas “URBACT” projektā
“Volunteering
cities+”
jeb
“Brīvprātīgā darba pilsētas”.

“Mums ir sagatavoti materiāli 60 putnu
būrīšiem,” pastāstīja darbnīcas vadītāja,
Viļānu dabas draugu rodošās pētniecības
centra “Dadzis” vadītāja Irina Klimanova.
“Putnu
būrīši
ir
domāti
“pavasara
vēstnešiem” mājas strazdiem. Dalībnieki
putnu būrīšus var paņemt līdzi uz mājām
un pielikt kokā savā īpašumā, savukārt
pārējie būrīši tiks pielikti šeit mežā, kā arī
aiznesīsim pielikt Viļānu centrā pie lielā
ozola un Lakstīgalu saliņā.”
Putnu būrīši esot kā konstruktori, ko
vispirms jāapgūst pieaugušajam un tad
jāiemāca arī bērniem - teica sanākušie
putnu būrīšu meistari.
Brīvprātīgais darbs kopienas labā ir viena
no galvenajām pilsoniskās līdzdalības
formām visā Eiropas Savienībā, tāpēc to ir
svarīgi veikt, attīstīt un popularizēt. Arī
neliela domubiedru grupa var uzlabot
ikdienas dzīvi Viļānos un apkārtnes
pagastos. Aicinām ikvienu iedzīvotāju būt
daļai no šīs brīvprātīgo kustības! Sekojiet
līdzi
informācijai
par
turpmākajām
brīvprātīgā darba aktivitātēm!
Vairāk informācijas:
pa tālruni 26554478
vai rakstot uz e-pastu:
Inta.Rimsane@rezeknesnovads.lv
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Salas pamatskola piedalās Erasmus+
projektā ENGAGE, audzēkņi nesen
atgriezušies no projekta noslēguma
pasākuma Islandē

Salas pamatskola no 2019.
gada septembra piedalās
Engaging Rural Youth
(ENGAGE) Erasmus+ projektā,
kuru plānots īstenot līdz 2022.
gada vasarai.

ENGAGE projekta “Lauku jaunatnes iesaistīšana” mērķis
ir atbalstīt jauniešus lauku kopienās četrās Eiropas
valstīs – Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā – aktīvi
iesaistīties dažādu ar lauku attīstību saistītu darbību
īstenošanā un piedalīties turpmāko lēmumu pieņemšanā
savās kopienās.
2020. un 2021. gada laikā tika noorganizētas vairākas
skolēnu tiešsaistes konferences, kuru laikā visu četru
valstu skolēni prezentēja sevi, savu skolu, dzimto pilsētu
un valsti pārējiem projektā iesaistīto skolu skolēniem.
ENGAGE projekta ietvaros ir izstrādāts 4 nedēļu mācību
kurss, kas 2022. gada februāra un marta laikā tika
izmēģināts ENGAGE projektā iesaistītajās valstīs Islandē,
Zviedrijā, Somijā un Latvijā.
ENGAGE projektu mācību kursa laikā dalībnieki pārrunāja
tēmas, kas saistītas ar lauku attīstību un lauku kopienu
atdzīvināšanu un ilgtspēju. Skolēni gan individuāli, gan
grupās strādāja pie savu ideju izstrādes, lai atbalstītu
lauku attīstību un stiprinātu savas kopienas. Mācību
kursa beigās šīs idejas tika prezentētas vietējās kopienas
ieinteresētajām
pusēm,
pašvaldības
pārstāvjiem,
vietējām organizācijām.
Liels prieks, ka mūsu skolēnu domas un idejas bija ne
tikai uzklausītas, bet arī sadzirdētas. Pašlaik vietējās
Smelteru kopienas biedrība “Sabiedriskais centrs
“Smelteriešu cimdiņš” raksta jaunu projektu, lai palīdzētu
īstenot vienu no jauniešu izteiktajām idejām par jauniešu
istabiņas paplašināšanu un uzlabošanu. Ja projekts tiks
apstiprināts, tad jau vasarā šī ideja tiks realizētā, kas
apliecinās to, ka arī jauniešiem ir iespējas darīt labas
lietas savas kopienas attīstībā.
Kā noslēgums šim projektam bija brauciens uz Islandi.
Aprīļa sākumā seši skolēni un divi skolotāji no Salas
pamatskolas devās uz Islandi pie sadarbības skolas
Nesskóli pilsētā Neskaupstaður, kurā satikās visi
ENGAGE projektā iesaistīto skolu skolēni no Islandes,
Zviedrijas, Somijas un Latvijas.
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Nedēļu garais piedzīvojums bija pilns ar neaprakstāmām dabas ainavām, ar dažādām radošajām
nodarbībām, sadraudzības vakariem, ekskursijām un kopā pavadīšanas brīžiem. Galvenajā
noslēguma konferencē katrai valstij vajadzēja dalīties savā projekta realizēšanas pieredzē un
pārstāvēt savu valsti, prezentējot tās nacionālos ēdienus, stāstīt un atbildēt uz neskaitāmajiem
jautājumiem par savu zemi Latviju. Kā arī, pateicoties tam, ka Salas pamatskolas skolēni visi ir arī
folkloras kopas “Dzeipureņš” dalībnieki, tad tika izdejotas arī latviešu tautas rotaļas un dejas.
Zviedri, somi un islandieši ar lielu interesi un entuziasmu leca līdzi mūsu tautas deju soļiem, kurus
pacietīgi viņiem mācīja Salas skolas jaunieši.
Lai arī vecuma ziņā Salas skolas skolēni bija visjaunākie, tas netraucēja godam pārstāvēt Latviju
un iepazīstināt pārējās valstis ar mūsu kultūru, tradīcijām, dabu un ar lepnumu stāstīt par savu
skolu.
Paldies Friends of rural development Islandē, paldies mūsu sadarbības lauku kopienu skolai
Nesskóli Islandē par sirsnīgo uzņemšanu, paldies Anttolan yhtenäiskoulu un Kaakkois Suomen
Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola Zviedrijā un, protams, mūsu Salas
pamatskolas skolēniem Amēlijai, Melānijai, Anetei, Jānim, Reinim un Marekam par
uzdrīkstēšanos, drosmi un atsaucību.
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Turpinās ESF projekta “Veselības
veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas,
Šķeltovas un Grāveru pagastos” īstenošana
Aglonas novada dome
2017. gadā uzsāka
projekta Nr.
9.2.4.2./16/I/002
“Veselības
veicināšanas pasākumi
Aglonas novadā”
realizēšanu.

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Aglonas novada Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru
pagasti tik pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts- Preiļu novadam. Sakarā ar to, ka
projekts turpinās, visiem iepriekšminēto pagastu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties veselības
veicināšanas pasākumos.
Projekta kopējās izmaksas sastāda – 84 440,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta
finansējums 15 %). Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz 30.08.2023.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastu iedzīvotājiem, īstenojot
vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju
grupām.
Plānotie pasākumi:
1. Sākot ar šī gada martu Aglonas vidusskolas un Priežmales pamatskolas skolēniem tiks
organizētas peldēt apmācības nodarbības Krāslavas peldbaseinā.
2. BJBLPC “Strops” katru ceturtdienu notiks fiziski aktīvās nodarbības skolēniem.
Šobrīd notiek tirgus izpētes un īgumu slēgšanas procedūras plānotajām aktivitātēm pavasaravasaras periodā: nūjošanas nodarbības, vispāratttīstošas vingrošanas nodarbības bērnu dārzā,
fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem, veselīga uztura nodarbības, ekskursija senioriem ar
fiziskām aktivitātēm, dienas nometne skolēniem “Jūtu pasaule”.
Aicinām ikvienu par projekta ietvaros plānoto aktivitāšu norisi sekot līdzi informācijai mājaslapā,
sociālajos tīklos, pagastu pārvaldēs.

Būsim aktīvi un veseli!
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Vides diena un Europe Direct Dienvidlatgales
centra atklāšana Daugavpilī 5. maijā
No 1. maija Daugavpilī darbu uzsāks Europe Direct centrs. Tā uzdevums būs informēt
sabiedrību par Eiropas Savienības (ES) jautājumiem un veidot saikni starp ES institūcijām un
iedzīvotājiem, kā arī sadarboties ar vietējām organizācijām, īstenojot dažādus projektus un
pasākumus. Europe Direct Dienvidlatgales centra atklāšana notiks 5. maijā, dienā, kad
Daugavpilī ar vairāk nekā 60 aktivitātēm un daudzveidīgiem pasākumiem Daugavpils
kultūras un izglītības iestādēs, pilsētas parkos un skvēros tiks atzīmēta Vides diena.

“Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācijai rūp
Eiropas Savienības vērtības un tās nākotne,” tā norāda LPR
Attīstības padomes un Balvu novada priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs. “LPR paspārnē savulaik darbojās ES
Struktūrfondu informācijas centrs, kas savā darbības laikā
112 reģiona apdzīvotajās vietās noorganizēja vairāk nekā
500 informatīvus pasākumus, kas reģiona attīstībai deva
nozīmīgu pienesumu. Tādēļ Eiropas Komisijas atbalsts šī
jaunā centra izveidei ir ļoti būtisks. Tā iedzīvotāji varēs
saņemt aktuālāko informāciju no pirmavota un savlaicīgi,“
turpina S. Maksimovs.
Savukārt Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs
Oskars Zuģickis piebilst: “Precīzai un aktuālai informācijai
mūsdienās ir milzīga nozīme. To, īpaši šobrīd, varam
novērtēt ikviens. Latgales dažādu apkaimju un mērķgrupu
iedzīvotājiem šī būs lieliska iespēja gan saņemt aktuālo
informāciju par Eiropā notiekošo, gan iesaistīties dažādās
iniciatīvās. Svarīgi, ka šie centri veido atgriezenisko saiti ar
ES institūcijām. Tātad mēs labāk tiksim sadzirdēti.”
Daugavpilī Vides dienā notiekošās aktivitātes sasaucas ar vairākām Eiropas Savienības aktualitātēm un izvirzītajiem
mērķiem: informācijas pieejamība ikvienam eiropietim, ceļš uz klimatneitralitāti, bioloģiskās daudzveidības
veicināšana, demokrātijas un solidaritātes iniciatīvas.
“Viens no mūsu mērķiem ir dot pienesumu arī izglītības jomā, un informēt jauniešus par iespējām, ko paver dažādas
ES finansējuma un atbalsta programmas. Tādēļ centra atklāšanas dienā sadarbībā ar Daugavpils Izglītības pārvaldi
18 skolu audzēkņiem piedāvājam iespēju piedalīties visdažādākajos pasākumos un aktivitātēs: meistardarbnīcās,
ekskursijās, konkursos, izzinošās nodarbībās un spēlēs. Vides diena tiks atklāta ar jauniešu diskusiju – hakatonu “Ar
Eiropys tvierīni Latgolā”. Tā uzvarētājiem savas idejas īstenošanai būs iespējams saņemt 1000 EUR lielu atbalstu.
Savukārt akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros jauniešiem būs iespēja diskutēt ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības
Latvijā vadītāju Zani Petri, Zviedrijas, Polijas un Grieķijas vēstniekiem u.c. amatpersonām,” informē O. Zuģickis.
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Īpaša vērība pasākumu klāstā tiks veltīta atkritumu tēmai.
Jaunieši piedalīsies atkritumu monitoringa ekspedīcijās –
šķirotonos. Skolotājiem un vides draugiem notiks izglītojoša
saruna par atkritumu auditu. Savukārt Latvijas Zaļais punkts
Dubrovina parkā no plkst. 11.00–16.00 pilsētas iedzīvotājus
informēs par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā, bet
skolēniem būs iespēja piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē,
ar virtuālās realitātes brillēm aplūkot Getliņu poligonu un PET
Baltija pārstrādes rūpnīcu, kā arī piedalīties Dabas
aizsardzības pārvaldes interaktīvajā nodarbībā ”Dabā ejot, ko
atnesi, to aiznes”.
Vides dienas pasākumi 5. maija vakarā turpināsies Cietoksnī.
Daugavpiliešiem un pilsētas viesiem būs iespēja apmeklēt
nesen renovēto Inženierarsenālu. Tur plkst.18.00 Latvijā
zināmi vides un Eiropas zaļā kursa speciālisti vakara sarunās
“Pilsētas zaļais kods” rosinās aizdomāties par zaļo
domāšanu, bet vēlā vakara stundā Daugavpils Universitātes
zinātnieki aicinās vērot Cietokšna nakts iemītniekus dabā.
Visas dienas garumā pasākumu dalībnieki varēs piedalīties
fotoakcijā, kuras ietvaros savos sociālajos mediju kontos
aicināti ievietot fotogrāfijas no dažādām dienas laikā
notikušajām
aktivitātēm,
izmantojot
mirkļbirkas:
#EDDienvidlatgale, #Daugavpils2027 un #EiropasDiena.
Europe Direct Dienvidlatgales centrs par sniegto atbalstu pateicas Daugavpils Izglītības pārvaldei un Daugavpils
skolām, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Dabas
aizsardzības pārvaldei, Augšdaugavas novada pašvaldībai, Daugavpils Universitātei, Daugavpils Inovāciju centram,
Latgales zoodārzam, Latvijas vides aizsardzības fondam, Inženieru arsenālam, Vienības namam, biedrībām
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, “Zaļā brīvība”, “Zero Waste Latvia”.
Europe Direct centrus finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Latvijā tie darbojas arī Gulbenē – ar filiālēm Madonā un
Alūksnē, Austrumlatgalē Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā. Kopumā visā Eiropā
darbojas vairāk nekā 420 Europe Direct centri, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu un objektīvu informāciju par
nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosina iedzīvotāju diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Europe Direct
centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams
visdažādākajām sabiedrības grupām.

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem
var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale,
Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas
Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Gaidām ciemos!

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs
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https://esmaja.lv/sites/default/files/inlinefiles/MieraBalodis-A4-1.pdf
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https://esmaja.lv/sites/default/files/inlinefiles/MieraBalodis-A4-2.pdf
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KONTAKTI

Rēzeknes novada pašvaldība,
3.stāvs, (33. vai 35. kabinets),
Atbrīvošanas aleja 95A,
tel. +371 64607177
e-pasts: ed@rezeknesnovads.lv
Sadarbības partneri:
Krāslavas novada centrālā bibliotēka.
Dīķu iela 5, Krāslava
Preiļu Galvenā bibliotēka,
Kārsavas iela 4, Preiļi
Rēzeknes Centrālā bibliotēka,
Atbrīvošanas aleja 81/5, Rēzekne

www.facebook.com/EDAustrumlatgale
Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē darbību finansē Eiropas
Komisija un Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Krāslavas novada
centrālo bibliotēku, Preiļu Galveno bibliotēku un Rēzeknes Centrālo bibliotēku

