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Pasākumu atklāja Valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš uzsvēra, ka šī foruma „nozīmi nevar novērtēt par 
zemu, jo Eiropas Savienības valstu redzējums par attīstības plāniem līdz 2030.gadam liek domāt, ka 
katram cilvēkam būs pašam jānovērtē kā rīkoties, ko apgūt un strādāt. Ir pilnīgi skaidrs, ka laukos tas būs 
jādara katram individuāli. Pasākumi ar šādu programmas uzstādījumu, kas rosina katram pašam meklēt 
savu vietu, ir ļoti nepieciešami.''
 ''Šis ir pasākums, kas ļoti tieši parāda, kāda ir prezidentūrai un Eiropas Savienības darbam sasaiste ar 
katru Latvijas lauku iedzīvotāju. Piemēram, Lauku kopienu parlamenta darba grupa par attālinātām 
darba iespējām, izmantojot interneta tehnoloģijas laukos, ir tieši saistīta ar vienu no Latvijas 
prezidentūras prioritātēm – Digitāla Eiropa,'' tā Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ārlietu ministrijas 
parlamentārā sekretāre.

Parlaments noslēdzās ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kura iekļauj ieteikumus un konkrētas apņemšanās 
nākamajos divos gados un ilgtermiņā. Rezolūcijā iekļautas apņemšanās trīs līmeņos: vietējā, 
nacionālajā un ES līmenī. Rezolūciju ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā tuvākajā laikā nodos 
atbildīgajām iestādēm Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijā kā prezidējošā valstī 
izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015.gada Eiropas Lauku parlamentā 
Austrijā.
 
Rezolūcija pieejama šeit: http://www.laukuforums.lv/rezol363cija.html
   
Vairāk informācijas: www.laukuforums.lv
  
Nepieciešamības gadījumā kontaktinformāciju Kopienu parlamenta dalībniekiem no Krāslavas 
novada jautāt, rakstot uz laukuforums@gmail.com.

KONTAKTI 
Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums 
E-pasts: laukuforums@gmail.com, tel. 288 55 427
Vairāk informācijas: www.

Uz tikšanos 3.Lauku kopienu parlamentā 2017.gadā!

laukuforums.lv

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisinājās Latvijas 
Lauku kopienu parlaments. Tajā pulcējās vairāk nekā 250 vietējo kopienu līderi, nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, lauku attīstības jautājumu speciālisti, amatpersonas, 
akadēmiķi un ikviens, kurš vēlas piedalīties lauku attīstības procesā, no visas Latvijas, Eiropas 
Savienības un citām valstīm, to skaitā arī četri Krāslavas novada pārstāvji. Pasākuma mērķis bija 
diskutēt par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem un rast risinājumus, iespējas lauku reģionu 
attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai. 
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Krāslavas novada iedzīvotāji 

            

iesaistījušies 
Lauku kopienu parlamentā izvirzot prioritātes

 nākamajiem diviem gadiem 
ES Krāslavas novadā

Trīs dienu laikā dalībnieki piedalījās dažādās 
tematiskajās sesijās par lauku ekonomiskā 
potenciāla stiprināšanu, kas palielinātu ES 
konkurētspēju un uzlabotu dzīves kvalitāti, 
veicinot pilsoniskās sabiedrības veidošanos 
ārpus attīstības centriem, kā arī par 
iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanu lauku teritorijās 
un starptautisko sadarbību. Sesijām sekoja 
darbs tematiskajās grupās, kurās kopā ar 
moderatoriem dalībnieki diskutēja par līdz šim 
sasniegto un izstrādāja rekomendācijas un 
ieteikumus vietējā, nacionālā un ES līmenī. 

http://laukuforums.lv/
http://www.laukuforums.lv/rezol363cija.html
http://www.laukuforums.lv/


Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 2798,73, no tā 
publiskais finansējums  ir 2581,85 un 260 euro ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Projekta rezultātā tika iegādāti skatuves tērpi, apavi un mūzikas instrumenti Aizkalnes Tautas 
nama vokālais sieviešu ansamblim, kurš nākošajā  gadā svinēs savas pastāvēšanas 25 gadu 
jubileju. Ansambļa repertuārā ir bagāts dziesmu pūrs, tautasdziesmas, orģināldziesmas, garīgās 
dziesmas un šlāgeri. Sevišķi naskas Aizkalnes sievas ir uz apdziedāšanu, kur tiek liktas lietā jestras 
apdziedāšanas dziesmas vēl no  vecvecmāmiņu pūru lādēm, ar ko iemantojušas  sev labu 
atpazīstamību un klausītāju atsaucību. Ansamblis kuplina  ne tikai sava pagasta un novada, bet 
arī kaimiņu novadu  pasākumus.

Diemžēl  visu šo gadu laikā ansamblim ir sašūtas tikai blūzes, visi pāŗējie tērpi ir gādāti par 
personīgajiem līdzekļiem, aizlienēti  vai  pielāgoti uzstāšanās reizēm un ne vienmēr izdodas tos 
sakomplektēt daudz maz vienādus. Muzikālajam pavadījumam ansambļa vadītāja izmanto 
savu personīgo akordeonu un citus mūzikas instrumentus. Patreiz projekta ietvaros ir iegādātas  
linu auduma tautiska stila sieviešu kleitas ar apmetni un rakstainas jostas pēc Aizkalnes pagasta 
tautas tērpa parauga, svārki, blūzes un rakstainas mākslīgā zīda šalles, ādas pastalas un kurpes  8 
dalībniecēm. Veicot cenu aptauju, tērpi tika izgatavoti pēc pasūtījuma pie Imeldas Vucenas 
Preiļos, jostas auda  Rita Teilēne no Līvāniem, kurpes un pastalas  tika izgatavotas SIA "Kristāla 
kurpīte". Mūzikas  instrumenti- lielās bungas ar  vāli, 7- dūru cītaru, lielo trīsstūris, trideksnis, koka 
šeikeri izgatavoja  IU "Ģunāra Igauņa mūzikas darbnīca".  Mūzikas instrumenti tiks izmantoti  ne 
tikai uzstājoties pagasta un sabiedriskā centra rīkotajos  pasākumos, bet arī  iegādāto mūzikas 
instrumentu spēli  ansambļa vadītājas vadībā varēs apgūt interesenti no pagasta iedzīvotāju 
vidus, tādējādi papildinot Aizkalnes pagasta pašdarbnieku pulku.

Biedrības valdes priekšsēdētāja 
JANĪNA BEČA,

Biedrība „Sabiedriskais  centrs Aizkalne"  ir realizējusi  
projektu "Atbalsta pasākumi Aizkalnes pagasta 
iedzīvotāju radošo spēju attīstīšanai"    ELFLA  
pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā" aktivitātē "Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem".

Biedrībā "Sabiedriskais centrs Aizkalne" 

ES Preiļu novadā
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realizēts jauns projekts

Biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne” telpu 
atklāšanas pasākums 2011. gada 24. novembrī



Mammadaba Gaigalavas pamatskolā
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Visa mācību gada laikā skolas dabas draugu pulciņš, sākumskolas un pamatskolas klašu skolēni mācās 
dabā, āra nodarbībās, piedalās rudens un pavasara apkārtnes sakopšanas talkās, izgatavo un uzliek 
putnu būrīšus, piedalās Meža dienās, brauc ekskursijās, kurās vairāk uzzina par meža apsaimniekošanu un 
kopšanu. Gaigalavas skolēniem ļoti patīk piedalīties orientēšanās sacensībās Mammasdabas Dēka mežā, 
kurā var parādīt ne tikai savu fizisko sagatavotību un veiklību, bet arī zināšanas par mežu.

Īpašu paldies gribam pateikt AS Latvijas Valsts meži par veiksmīgi organizēto Meža dienu. 30.aprīlis daudzu 
3.-9.klašu skolēnu vērtējumā bija interesantākā šī mācību gada diena. Rēzeknes meža iecirkņa vadītāja 
Jevģēnija Mihailova un meistara Jura Mežatuča vadībā skolēni mācījās, kā pareizi stādīt kokus: apguva 
prasmes darboties ar speciālu koku stādīšanas aprīkojumu, uzzināja, kāds intervāls starp stādiem jāievēro, 
cik dziļi tie jāstāda, rēķināja, cik stādi nepieciešami noteiktai platībai. J.Mihailovs kopā ar bērniem devās 
dziļāk mežā, lai palīdzētu dziedošajiem meža draugiem un izvietotu tur putnu būrus. Pēc paveiktā darba 
skolēnus gaidīja patīkama aktīva atpūta pie Svētiņu ezera, ko organizēja meža datu uzturēšanas speciālisti 
Inese Apšeniece un Ivars Seņkāns. Patika viss: ugunskurā ceptās desiņas, izzinošās spēles, stafetes, balvas. 
Pateicoties AS Latvijas Valsts meži darbiniekiem, skolēni ieguva jaunas zināšanas par mežu, tās floru un 
faunu, apguva jaunas lietderīgas prasmes un iemaņas.

Gaigalavas pamatskola Mammadaba meistarklasē ieguvusi Starptautiskā vides izglītības fonda 
(Foundation For Enviromental Educaton – FEE) vides izglītības programmas „Izzini mežu!” diplomu. Šādi 
diplomi šogad tiks piešķirti 22 pasaules valstīs, kuras īsteno LEAF programmas. Latvijā 23 skolām piešķirts 
augstākās pakāpes diploms – Certificate of Achievement; starp tām mūsu – Gaigalavas pamatskola!

Mammadaba meistarklasi šogad pabeigušas 549 klases 
no 133 Latvijas skolām. Par meistariem ir kļuvuši 2943 
skolēni: Zeļļu titulu ir ieguvuši 1190 skolēni, bet mācekļu – 
4798. Gaigalavas pamatskolas dabas draugu pulciņš, 
1.-5.un 8.-9. klašu skolēni un klašu audzinātāji šī mācību 
gada laikā ieguva meistara diplomus un nozīmītes, 
6.-7.klase – zeļļu diplomu.

Gaigalavas pamatskola ir kļuvusi par Mammadaba 
vēstniecību Ziemeļlatgalē. Šo godu – kļūt par 
mammadaba vēstniecību – ir nopelnījušas astoņas 
„zaļākās” republikas skolas, pierādot mīlestību pret mežu 
un apkārtējo vidi un vispusīgi integrējot vides izglītību 
skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.

Dabas draugu pulciņa skolotāja 

Šogad īpaši ir jāatzīmē arī dalība meža olimpiādē, kura vainagojās ar 2.vietas iegūšanu valsts līmenī. Meža 
olimpiādes norises vieta ir Tērvetes dabas parks, kura teritorijā arī norisinājās meža olimpiādes fināls. 
Neaizmirstami ir šī pasākuma mirkļi, jo starp finālā iekļuvušajām komandām bija sīva cīņa un konkurence. 
Rezultātā Gaigalavas pamatskolas komanda ieguva otro vietu un balvā – braucienu ar prāmi uz 
Stokholmu.

VIJA ARMUŠKA,

ES Rēzeknes novadā

„Izzinot mežu!” jeb „Learning about 
Forest – LEAF” ir Globālā Vides izglītības 
fonda (FEE) mācību programma, kas 
smaržo pēc skujām un lapām, pēc īsta 
meža. Tā rosina skolotājus iekļaut 
vispārējās izglītības mācību 
priekšmetos tēmas un pasākumus, kas 
saistīti ar praktisko zināšanu, pieredzes 
un iemaņu gūšanu, kad skolēni atrodas 
tiešā saskarē ar mežu un apkārtējo vidi. 
Gaigalavas pamatskola jau sesto gadu 
piedalās projektā Mammadaba, kuru 
atbalsta AS Latvijas Valsts meži un kura 
tiek īstenota sadarbībā ar Vides 
izglītības fonda Latvijas pārstāvniecību.



Projekta „Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!” 

               aktivitātes arī Sakstagala pagastā

European Association „World-Our Home” jau 
no 2015.gada februāra piedalās Eiropa 
pilsoņiem projektā ALTIUS: „Act Locally, Think 
Internationally. Unian(s) Elections” 
(„Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!”).

Projekta mērķis ir vairot vietējo kopienu 
izpratni un nodrošināt iedzīvotājus ar vietu, 
laiku un līdzekļiem, lai viņi varētu izteiktu savu 
viedokli par ES, kā arī palīdzēt viņiem izprast 
savu lomu un vietu ES. Projekta ideja ir 
motivēt ES pilsoņus domāt starptautiski, 
darbojoties lokāli, lai beigās varētu veidot ES 
tādu, par kādu viņi sapņo.
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Projekts ilgst 18 mēnešus un tajā piedalās partnerorganizācijas no 6 valstīm – Grieķijas, Itālijas, 
Bulgārijas, Francijas, Horvātijas un Latvijas. Projektā tiek izmantotas dažādas vietējas un 
starptautiskas aktivitātes, fokusējoties uz pētījumu, debatēm un informatīviem pasākumiem.

Projekta nākamās tikšanās norisināsies 2016.gadā Grieķijā, Horvātijā un Itālijā, kur European 
Association „World-Our Home” pārstāvji dosies gūt jaunas zināšanas un starptautisku pieredzi.

Viens no pasākumiem, ko organizēja European Association „World-Our Home” bija 
starptautiskā konference „Iedzīvotāju iesaistīšanās: Mans viedoklis un darbība! ”, kas 
norisinājās no 5.-8. maijam Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Konferenci rīkoja EA „World-Our 
Home” direktore Natālija Covvo, projektu koordinatores Dace Deksne un Iveta Graudiņa.

Konference tika organizēta gan Rēzeknē, gan Sakstagala pagastā. Viena no konferences 
daļām notika izbraukumā uz Sakstagalu, kur Bulgārijas, Horvātijas, Francijas, Grieķijas un Itālijas 
pārstāvji tika iepazīstināti ar aktīvākajām nevalstiskākajām organizācijām Sakstagala 
pagastā. Tika salīdzināta dzīve pilsētā un laukos, diskutēts par to, ka arī laukos var aktīvi 
darboties, piedalīties Eiropas procesos, īstenot Eiropas projektus un ienest savā pagastā 
Eiropas dvesmu. Projekta pārstāvjiem bija iespēja iepazīties arī ar F.Trasuna muzeju 
„Kolnasāta”, kā arī apskatīt vietējo J.Klīdzēja pamatskolu un iepazīties ar lauku 
skolas ikdienu un iespējām, ko sniedz Eiropas un vietējie projekti.

Projekta „Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!” nākamā tikšanās notika 
Bulgārijās no 24.-29.maijam, kurā piedalījās arī 4 Latvijās, Rēzeknes un Rēzeknes 
novada pārstāvji Gunta Sidorova, Ruta Polovinkina, Arita Ameļko un Māra 
Gailume, kuras guva jaunas zināšanas par aktīvu iesaistīšanos sabiedrības 
procesos, debašu organizēšanu un Eiropas pilsonību.

Projekta koordinatore,
Sakstagala jaunatnes 
lietu speciāliste

DACE DEKSNE

ES Rēzeknes novadā



ŠOBRĪD MEKLĒJAM VĒL PIECAS ĢIMENES ŠĀDIEM APMAIŅAS SKOLĒNIEM:

Anna (16) – meitene no Šveices, kas Latvijā ierodas mūzikas programmas ietvaros;

Ricarda (16) – meitene no Vācijas, kas Latvijā ierodas mūzikas programmas ietvaros;

Maximilian (16) – puisis no Vācijas, kurš jau daudzus gadus spēlē futbolu un labprāt to turpinātu 
darīt arī Latvijā sava apmaiņas gada ietvaros;

Alina (15) – meitene no Vācijas, kas brīvajā laikā aizraujas ar kikboksu, patīk peldēt un gatavot 
ēst;

Viesģimenes loma apmaiņas gada laikā ir ļoti nozīmīga. 
Tā ir iespēja ģimenei gūt starptautisku pieredzi, iepazīt 
citu kultūru savās mājās, kā arī uzlabot savas svešvalodu 
zināšanas un saskarsmes prasmes. Viesģimenes uzde-
vums ir atbalstīt jaunieti ikdienā, palīdzēt integrēties 
Latvijas sabiedrībā, kā arī izguldīt un paēdināt.

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kas vēlas gūt 
šādu pieredzi un kurai ir iespēja savās mājās uzņemt 
apmaiņas skolēnu uz vienu gadu. Mēs aicinām at-
saukties pozitīvas un atvērtas ģimenes visā Latvijā. 
Apmaiņas skolēniem nav nepieciešami grezni apar-
tamenti, bet gan draudzība un gultasvieta, istabu
 jaunietis var dalīt ar viesbrāli vai viesmāsu no Latvijas. Bez ēdienreizēm, kuras apmaiņas skolēns 
pavada kopā ar viesģimeni, pārejos ikdienas tēriņus sedz apmaiņas skolnieka īstā ģimene.

LAI KĻŪTU PAR VIESĢIMENI, AICINĀM SAZINĀTIES AR YFU LATVIJA – ZVANOT 27706596 VAI 
RAKSTOT INFO@YFU.LV.

Kontaktinformācija:
MADARA KLEINA
YFU Latvija programmu koordinatore
madara@yfu.lv
www.yfu.lv
mob.nr. 27706596

Phyllis (17) – meitene no Vācijas, kas Latvijā ļoti cer iemācīties dejot latviešu tautas dejas.

Jau šīs vasaras izskaņā jauniešu organizācijas „Youth For Understanding” Latvija (YFU Latvija) 
programmas ietvaros Latvijā ieradīsies apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm, kas 
pie mums izvēlējušies pavadīt savu apmaiņas gadu. Apmaiņas gada mērķis ir ļaut jaunietim 
iepazīt jaunu vidi un kultūru, kā arī apgūt jaunu valodu. Lai jauniešiem tas izdotos nieka 10 
mēnešu laikā, apmaiņas skolēni apmeklē vietējo skolu un dzīvo viesģimenēs.
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Youth For Understanding meklē piecas viesģimenes 

        apmaiņas skolēniem no Vācijas un Šveices

iESpēja kļūt par viesģimeni

“Youth For Understanding” jeb latviešu valodā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no 
lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē, kas sniedz iespēju vidusskolēniem 
vienu mācību gadu pavadīt kādā no pasaules valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē un 
apmeklējot vietējo skolu, šādā veidā arī vistiešāk iepazīstot viesvalsts ikdienu, tradīcijas un 
kultūru. Ik gadu YFU organizētajās programmās piedalās vairāk kā 7000 skolēni visā pasaulē. 
YFU birojs Latvijā darbojas jau kopš 1991. gada kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla 
mācību apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos.



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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

