
 1 

 
Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 
2011.gada 25.augustā        Nr.6 (6), bezmaksas 
 

 
Informācija medijiem 

12.08.2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atzīmējot Starptautisko jaunatnes dienu, aicina jauniešus piedalīties video reklāmas 
konkursā „Iesaisties“   

 
Šogad, Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrija, atzīmējot Starptautisko 
jaunatnes dienu, izsludina video reklāmas konkursu Latvijas jauniešiem „Iesaisties“. Uzvarētājs balvā saņems 
jaudīgu portatīvo datoru no Lattelecom. 
 
Video reklāmas konkursā „Iesaisties“ tiek aicināti piedalīties visi Latvijas jaunieši vecumā no 15 līdz 21 gadam. Piedalīties 
konkursā var individuāli vai grupā (no 2 – 6   personām). Video reklāmas konkurss norisināsies no š.g. 12.augusta līdz 
1.novembrim. Sīkāka informācija par pieteikšanos un konkursa nolikums ir pieejams  konkursa mājas lapā 
www.iesaisties.lv. 
 
Video reklāmas konkursa mērķis ir ieinteresēt pašus jauniešus apzināt brīvprātīgā darba iespējas savā dzīvesvietā, 
iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā un popularizēt brīvprātīgo darbu, aicinot savus vienaudžus  un līdzcilvēkus 
pievienoties brīvprātīgā darba kustībai.  
„Latvijā Starptautisko jaunatnes dienu atzīmē jau divpadsmito gadu kopš 1999.gadā 17.decembrī Apvienoto Nāciju 
organizācijas Ģenerālā asamblejā tika pieņemta rezolūcija, kurā tika noteikts, ka 12.augusts ir atzīmējams kā Starptautiskā 
jaunatnes diena, lai vērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību nepieciešamībai nodrošināt ilgspējīgu atbalstu jaunatnei. 
Šogad, atzīmējot šo dienu, kā arī ņemot vērā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 „vēstījumu”, Izglītības un zinātnes 
ministrija izsludina video reklāmas konkursu „Iesaisties” jauniešiem par brīvprātīgā darba tematiku. Video reklāmas 
konkursa rīkošana ir viens no veidiem kā jauniešu vidū aktualizēt brīvprātīgā darba tematiku, veicinot viņu izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un ieguvumiem. Būtiski ir parādīt, ka ir daudz un dažādas iespējas kā lietderīgi un interesanti 
pavadīt savu brīvo laiku, un viena no tām ir iesaistoties brīvprātīgā darba kustībā,“ skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna Sīmansone. 
Jaunieši darbus var veidot par piecām brīvprātīgā darba jomām: sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, 
dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi. Labākā darba autori katrā jomā balvā saņems jaudīgu portatīvo 
datoru no Lattelecom. Savu simpātijas balvu dalībniekiem pasniegs Eiropas Hītu Radio. 
 
Darbus vērtēs speciāli izveidota konkursa komisija, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, nevalstisko 
organizāciju, Eiropas Hītu Radio un Lattelecom pārstāvji. Informatīvo atbalstu konkursam sniedz Eiropas Hītu Radio, 
Uzziņu dienests 1188 un Latvijas televīzijas raidījums „Sems“. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti š.g. 25. novembrī 
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 noslēguma interaktīvajā konferencē. 
 
Plašāka informācija par video reklāmas konkursu ir pieejama  mājas lapās www.iesaisties.lv, www.izm.gov.lv/ebdg2011, 
portālos www.jaunatneslietas.lv, www.e-skola.lv, www.pilseta24.lv. 
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Papildus informācija 
Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā 
darba gadu (EBDG) aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības 
un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas 
stiprināšanā.  
 
Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā. Vairāk par EBDG un tā 
aktivitātēm: www.izm.gov.lv/EBDG.html un portālā pilseta24.lv . 
 
Par brīvprātīgā darba aktualitātēm nevalstisko organizāciju mājas lapās: www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, 
www.iespejukarte.lv, www.manrup.lv, www.prakse.lv. 
 
Kontaktinformācija: 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja 
Diāna Sīmansone 
E-pasts: diana.simansone@izm.gov.lv  
Tālr.: 67047994 
 
2C Korporatīvās komunikācijas  
Projektu vadītāja 
Maija Lazdiņa 
E-pasts: maija.lazdina@2c.lv   
Tālr.: 67280759 
 
 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem  

23.08.2011.  

Akcijā Pirmā reize vērtēs politisko partiju devumu jauniešu dzīves kvalitātes paaugstināšanā 

  Lai jauniešus motivētu piedalīties gaidāmajās Saeimas vēlēšanās un palīdzētu viņiem izšķirties, par ko atdot savu 
balsi, ir sākusies akcija Pirmā reize. Tās mērķis ir vērtēt politisko partiju un apvienību redzējumu jauniešu dzīves 
kvalitātes uzlabošanā. 

Jauniešiem nav viegli izvēlēties, par ko atdot savu balsi, jo vairākums politisko partiju savās priekšvēlēšanu aktivitātēs 
izvairās skart jaunatnei svarīgus jautājumus vai arī tos apskata ļoti vienkāršoti. Netiek arī sniegtas skaidras atbildes, kā 
uzlabot zemo jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā. 

Daudziem Latvijas jauniešiem 11. Saeimas vēlēšanās būs iespēja pirmo reizi paust savu viedokli balsojot. Tāpēc, balstoties 
uz veiksmīgo pieredzi, kas gūta pirms 10. Saeimas vēlēšanām, arī šoruden biedrība Papardes zieds un citas jaunatnes 
organizācijas rīko akciju jauniešu politiskās iniciatīvas rosināšanai Pirmā reize. Tās ietvaros jaunieši tiksies ar partijām un 
partiju apvienībām, uzdos sev būtiskos jautājumus, un fiksēs politiķu atbildes video materiālā, ko visiem interesentiem būs 
iespēja apskatīt interneta vietnē www.draugiem.lv/pirmāreize un citviet. 

 
Pētījumi liecina, ka pašlaik Latvijas jauniešu dzīves kvalitāte ir zema, dažās jomās situācija ir pat kritiska. Valstiski vēl 
joprojām netiek risinātas tādas problēmas kā jauniešu bezdarbs, lielā atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un aizvien 
pieaugošā seksuāli transmisīvo infekciju izplatība jauniešu vidē. Šos un daudzus citus jauniešu dzīvi ietekmējošus 
jautājumus valdība jau kopš Latvijas neatkarības laikiem labprātāk izvēlas ignorēt un to risināšanu atlikt uz nenoteiktu 
laiku. 
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Akcijas Pirmā reize organizatori cer, ka vēlreiz partiju pārstāvjiem satiekoties ar jauniešiem, viņi būs spiesti atcerēties 
iepriekšējās tikšanās reizēs izskanējušos solījumus un padziļināti domāt pa to, lai jaunatne vēlētos palikt uz dzīvi Latvijā. 

Tikšanās reizēs, kas notiek biedrības Papardes zieds telpās (Rīgā, Grēcinieku ielā 34 5. stāvā), var piedalīties jebkurš 
jaunietis. Norises laiks un kandidātu vārdi, ar kuriem būs iespēja tikties, tiek publicēti jau iepriekš pieminētajā interneta 
vietnē www.draugiem.lv/pirmāreize   

Akciju Pirmā reize atbalsta Sorosa fonds – Latvija.  

Papildu informācija:  
 
Madara Aldiņa  
biedrības Papardes zieds sabiedrisko attiecību speciāliste  
Tālrunis: 67212700 
E-pasts:madara@papardeszieds.lv 
 www.papardeszieds.lv   

 

 
 

Grēcinieku iela 34, Rīgā, LV-1050 ٠ Tālr. 67212700, 
fakss 7226787 

E-pasts: info@papardeszieds.lv ٠ internetā: 
www.papardeszieds.lv 

Juridiskā adrese: Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1050 
Reģ. Nr. UR: 000801097 ٠ Reģ. Nr. VID: 40008010971 

Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081, 
Swedbank, kods: HABA LV 22 

.  

Pasienes pagasta iedzīvotāju ievērībai!  

 2011.gada 25.jūlijā ir veiktas atkārtotas ūdens analīzes Pasienes ciemā. Konstatēta neatbilstība duļķainības 
rādītājs – 9.81 NTU, amonija jonu saturs – 1.4 mg/l. 

            PVO vadlīnijas nosaka , ka amonija jonam dzeramajā ūdenī nav tiešas ietekmes uz patērētāju veselību tādās 
koncentrācijās kādas ir sagaidāmas dzeramajā ūdenī. PVO nav noteikusi pieļaujamo jonu koncentrāciju dzeramajā ūdenī 
saistībā ar iedarbību uz cilvēka veselību, bet ir noteikta smakas sliekšņa koncentrācija amonija jonu saturam dzeramajā 
ūden’ 1,5mg/l, kuru pārsniedzot izmainās dzeramā ūdens organoleptiskās īpašības. 

 Pārvaldes vadītāja S.Marčenoka  

01.08.2011. 

 
 

 
  Visus, kam ir ko atdot citiem, ja tas ir palicis pāri(runa iet par skolas 
piederumiem: burtnīcas, zīmuļi, penāli, pildspalvas, grāmatas, somas u.c.), 
aicinām  
uz SKOLAS PIEDERUMU APMAIŅAS PUNKTU  
Zilupes vidusskolā 2011.gada 2.septembrī plkst.12.00. 
! Mantām ir jābūt kārtīgā stāvoklī 
 
Всех, кто хочет поделиться с другими, если это ему уже не 
нужно(имеются в виду школьные принадлежности: тетради, карандаши, 

пеналы, ручки, учебники, сумки и др.), приглашаем на  обменный пункт школьных 
принадлежностей в Зилупскую среднюю школу 2 сентября 2011 года в 12.00. 
! Bещи должны быть пригодными для использования 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   „Zilupes novada vēstis”,  Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais   izdevums.  Adrese: Raiņa iela 13, 
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: zilupe@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu –  Aivars 
Dembovskis, t. 65707317 


