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Šajā numurā lasiet: 
 

 Europe Direct Informācijas centra aktualitātes: 

o Jelgavas novada senioru Ziemassvētku ceĜojums 2 

o Futuroloăijas seanss 3 

 

 ES un EK pārstāvniecības Latvijā aktualitātes: 

o 5. decembrī ES mājā atzīmē Starptautisko 

    brīvprātīgā darba dienu 4 

o Atjaunota es.gov.lv mājas lapa 5 

 

 

 

Informācijas centra darba laiks: 

 

Pirmdien – ceturtdien:    9:00 - 16:00 

Piektdien                       9:00 - 15:30 

 

Tālrunis: 63022751 

E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv  

Mājas lapā: www.edic.jrp.lv 

 

Lpp.nr 
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 CeĜojums pa Eiropu Zi CeĜojums pa Eiropu Zi CeĜojums pa Eiropu Zi CeĜojums pa Eiropu Ziemassvētku noskaĦāsemassvētku noskaĦāsemassvētku noskaĦāsemassvētku noskaĦās  
 

 

17. decembrī novada pašvaldībā uz 
Ziemassvētku pasākumu pulcējās novada 
seniori, ko organizēja Europe Direct 
Informācijas centrs Jelgavā sadarbībā ar 
Jelgavas novada pensionāru apvienību. Šogad 
pirmo reizi pasākumā piedalījās arī novada 
sociālās aprūpes centru iemītnieki no Elejas, 
Kalnciema un Jaunsvirlaukas. 

Pasākuma sākumā tika prezentēti 
interesanti fakti par Eiropas Savienības (ES) 

valstīm, centra darbību aizvadītajos piecos 
gados, kā arī sniegts ieskats Ziemassvētku 
tradīcijās Eiropā. Pasākuma dalībnieki ar 
ieinteresētību iegrieza Eiropas laimes ratu un 
atbildēja uz jautājumiem par ES, saņemot 
Europe Direct balvas. 

Skaistu un daudzveidīgu muzikālu 
programmu klātesošiem sniedza Latvijas Trīs 
tenori. Pasākuma noslēgumā katram svētku 
dalībniekam tika dāvināta neliela svētku 
dāvana, draudzīgas sarunas norisinājās pie 
svētku cienasta. 

2010. gads Eiropā ir gads cīņai ar 
nabadzību un sociālo atstumtību, tādēļ arī šis 
pasākums bija vērsts uz to, lai senioriem ļautu 
justies vajadzīgiem un sagādātu svētku prieku. 
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Vai esi kādreiz ceļojis nākotnē? Neesi, bet 
vienmēr taču esi to vēlējies, vai ne? 

Šāda iespēja bija 3. decembrī Jelgavā, kad Klubs 
“Māja” – jaunatne vienotai Eiropai rīkoja “Futuroloģijas 
seansu” – radošo pēcpusdienu par Eiropas 
nākotni. Pasākumā bija iespēja radošās diskusijās 
spriest par izglītību, apkārtējo vidi, ES paplašināšanos un 
Latviju Eiropā. 

Projekta mērķis ir likt jauniešiem aizdomāties par 
Eiropas un līdz ar to arī savu nākotni, palīdzēt apzināties 
Eiropas perspektīvas, kā arī meklēt veidus, kā izveidot 
sev vēlamu Eiropu. Ar radošām metodēm tiek radīta 
nākotnes vīzija, kā arī izvirzīti priekšlikumi, kā veidot 
nākotni tādu, kādu jaunieši vēlētos redzēt.  

Nākotnes pēcpusdiena tika rīkota sadarbībā ar 
Europe Direct informācijas centru Jelgavā.  

 

 

„Futuroloăijas seanss” Jelgavā „Futuroloăijas seanss” Jelgavā „Futuroloăijas seanss” Jelgavā „Futuroloăijas seanss” Jelgavā     
 diskusija jauniešiem par Eiropas nākotni diskusija jauniešiem par Eiropas nākotni diskusija jauniešiem par Eiropas nākotni diskusija jauniešiem par Eiropas nākotni    
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5. decembrī atzīmē 5. decembrī atzīmē 5. decembrī atzīmē 5. decembrī atzīmē     
Starptautisko brīvprātīgā darba dienuStarptautisko brīvprātīgā darba dienuStarptautisko brīvprātīgā darba dienuStarptautisko brīvprātīgā darba dienu    

 
 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskā 
brīvprātīgā darba diena tiek atzīmēta ik gadu 5. decembrī. 
Šīs dienas mērķis ir pateikties brīvprātīgajiem par viņu darbu 
un popularizēt brīvprātīgo darbu sabiedrībā. Izglītības un 
zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta 
informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā 6. decembrī ES mājā rīkoja 

Starptautiskās brīvprātīgā darba dienas atzīmēšanas pasākumu „Esi brīvprātīgais”, lai pievērstu 
Latvijas iedzīvotāju uzmanību brīvprātīgā darba nozīmei, kā arī vienkopus pulcētu nākamā Eiropas 
Brīvprātīgā darba gada 2011 aktivitāšu īstenotājus un sabiedrības attieksmes par brīvprātīgo darbu 
veidotājus Latvijā, kas būs nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, Eiropas Direct informācijas 
centri u.c. 

„Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt.” – šādi skan Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 
sauklis. Jau tagad daudzi Latvijas iedzīvotāji veic daudz labu darbu, neprasot par to samaksu, lai 
pasniegtu savu palīdzības roku tiem, kuriem dzīvē klājies grūtāk vai arī lai palīdzētu ikdienas darbos 
savai pašvaldībai vai kaimiņam. Diemžēl Latvijā brīvprātīgā darba kustība vēl nav pietiekoši 
attīstījusies, tādēļ mums ir iespēja to mainīt un veidot pozitīvo sabiedrības attieksmi par brīvprātīgo 
darbu. 
Pasākumā piedalījās arī jaunieši no Jelgavas novada NVO.  
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Jauna es.gov.lv mājas lapaJauna es.gov.lv mājas lapaJauna es.gov.lv mājas lapaJauna es.gov.lv mājas lapa 
 
 
 
 
 
Atjaunota Latvijas valdības mājas lapa par Eiropas Savienības jautājumiem. Interneta vietnes 

mērķis ir sniegt informāciju par ES aktualitātēm, Latvijas viedokli ES jautājumos, kā arī sekmēt 
sabiedrības zināšanas un izpratni par ES. 

Mājas lapa www.es.gov.lv informēs par Latvijas līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, 
par aktualitātēm dažādās ES politiku jomās un Latvijas interesēm aktuālajos ES jautājumos. Mājas 
lapā regulāri tiks publicēti pārskati par īpašu ES aktualitāti. Šobrīd lasītāji var iepazīties ar informāciju 
par ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013.gada. 

Tāpat šajā interneta vietnē tiks sniegta informācija par iespējām, ko sniedz dalība ES attiecībā 
uz ES finansējuma saņemšanu, darbu, mācībām, ceļošanu un iesaisti ES jautājumu apspriešanā un ES 
lēmumu ietekmēšanā. 

Atsevišķa sadaļa veltīta ES informācijas sniedzējiem visos Latvijas reģionos, ļaujot lasītājiem 
atrast tuvāko ES informācijas punktu. Vienlaikus, ES informācijas sniedzējiem - ES informācijas 
centriem, bibliotēkām, skolām - tiek piedāvātas diskusiju foruma iespējas, lai atvieglotu to savstarpējo 
saziņu un saskanīgu rīcību. 

Lai sekmētu interesi un zināšanas par ES jauniešu vidū, sadaļa „Eiropa skolās” veltīta 
skolēniem un skolotājiem. Tajā pieejami informācijas materiāli darbam ar ES jautājumiem skolās, kā 
arī spēles un viktorīnas skolēniem un jauniešiem. Pieejama informācija par Eiropas klubu darbību 
Latvijas skolās. 

www.es.gov.lv notikumu kalendārā regulāri tiks ievietota informācija par Latvijā notiekošajiem 
pasākumiem, kas veltīti ES tematikai. 

Tāpat www.es.gov.lv atrodama lakoniska informācija par ES dalībvalstīm, vēsturi, ES līgumiem, 
Latvijas integrācijas vēsturi ES u.c. jautājumiem. 

www.es.gov.lv sākotnēji tika izveidota kā ES Informācijas aģentūras mājas lapa. Kopš 2010. 
gada, kad sabiedrības informēšanas par ES funkcija tika nodota Ārlietu ministrijai, mājas lapu uztur 
un aktualizē Ārlietu ministrija. Lai interneta vietne sniegtu pilnīgāku informāciju par Latvijas dalību ES 
un būtu ērtāk lietojama, tai ir izveidots jauns dizains, kā arī pieejamās informācijas struktūra un 
saturs. Projektu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības 
līdzekļiem. 

Avots: www.es.gov.lv 
 


