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Pavisam tuvu esam pienākuši Ziemassvētkiem un Jaunā gada 
slieksnim. Gada nogale šogad ir īpaši balta, un tas ļauj mums labāk sajust 
ziemas īsto noskaņu. Šis ir laiks, kad vērtējam sasniegto un piedzīvoto, un 
arī mēs – Jelgavas Europe Direct Informācijas centrs – izvērtējam savus 
darbus un aktivitātes. Svarīgākais, ko varam secināt – mēs neesam 
stāvējuši malā, bet centušies informēt, atbalstīt un aktivizēt gan novada 
skolēnus un jauniešus, gan pašvaldības speciālistus, bibliotēku darbiniekus, 
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, gan arī tos, kas vairs nav tik spraigā 
apritē – novada seniorus. Visi šie notikumi un pasākumi veido raibu 2010. 
gada kaleidoskopu. 
 
 

Katram no Jums šajā svētku priekšvakarā vēlam, lai 
Ziemassvētku laiks Jūsu mājās ir gaišs un priecīgs, un 

Jaunais gads atnāk ar jaunu darboties prieku un 
savstarpēju sapratni! 

Uz tikšanos un sadarbību Jaunajā – 2011. gadā! 
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Latvija Latvija Latvija Latvija –––– Ziemassvētku eglītes dzimtene Ziemassvētku eglītes dzimtene Ziemassvētku eglītes dzimtene Ziemassvētku eglītes dzimtene 

 

Šogad atzīmējam 500 gadu jubileju, kopš 1510. gadā Rīgā 
Melngalvju brālības pārstāvji izrotāja pirmo Ziemassvētku egli. Ir 
zināms, ka tā atradusies Rātslaukumā, un nostāsti vēsta, ka 
pirmā Ziemassvētku eglīte bijusi izrotāta ar papīra puķēm. Pirmās 
Ziemassvētku eglītes atrašanās vieta tagad ir iezīmēta ar 
piemiņas plāksni. Šogad Ziemassvētku laikā pilsētā tiks godināta 
gadsimtiem ilgā tradīcija, rotājot egles visos lielākajos Rīgas 
pilsētas laukumos, pie kultūras namiem un tirdzniecības centriem. 
Galvenā piecsimtgadei veltītā pilsētas egle atrodas Rātslaukumā, 
iepretim Melngalvju namam. 

Līdzās jau pierastiem un jauniem Ziemassvētku rotājumiem, 
kas grezno Rīgas ielas un laukumus, līdz 17. janvārim Rīgas 
pilsētvidē apskatāms arī jaunais projekts „Rīgas Ziemassvētku 
egļu ceļš”. Tā ietvaros kopumā uzstādīti 25 objekti, kuru vidū 
skatāmas gan tradicionāli rotātās egles, gan arī oriģinālas dizaina 
egles. Projektā dizaina egles ir veidotas gan ar Latvijas Mākslas 

akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas studentu, gan konkursā uzvarējušo mākslinieku un uzņēmēju 
palīdzību.  
Rīgas Ziemassvētku egļu ceļa karte atrodama šeit: 
http://www.rdkd.lv/uploads/images/Eglu-cels-LV-internetam.jpg 

 
Savukārt Latvijas Banka Eiropas Savienības piemiņas monētu 

programmā "Eiropas mantojums" laidusi apgrozībā sudraba monētu 
"Ziemassvētku eglīte". Monētas aizmugurē mākslinieki tēlojuši vēl kādu 
Ziemassvētku tradīciju - ķekatniekus maskās. Saulgriežu rituāli ar iešanu 
ķekatās, budēļos vai čigānos izsenis saistīti arī ar eglītes godāšanu.  

Avots: internetresursi 
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Grūto lēmumu gadsGrūto lēmumu gadsGrūto lēmumu gadsGrūto lēmumu gads    
 
 

                                   Iveta Šulca  
                                  Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja  

    
Eiropas pilsētas izgreznojušās Ziemassvētkiem. Vēl rosība, kurā gan jaušams – drīz iestāsies 

miers. Notikumu bijis daudz, un to svarīguma vērtējums dažādiem vērtētājiem atšķirīgs. 
Globalizētajā pasaulē notikumi vienā kontinentā nu ir svarīgi arī citos. Diezgan skaudri par to 
atgādināja gan pasaules finanšu krīze, gan dažu valstu izraisītais eiro kursa kritums. Mēs visi esam 
vienā laivā, kurā ir gan Afganistānas karš, gan Ziemeļkorejas kodolambīcijas, gan terora pieteikums 
līdz šim klusajā Zviedrijā.  

Eiropas Savienība ir vienīgais sekmīgais un gadu desmitus noturīgais mēģinājums Eiropas 
vēsturē kopīgās problēmas kopīgi risināt. 2010. gads ir bijis jaunās Komisijas un Eiroparlamenta 
darba sākuma laiks. Tieši no ES, nevis valsts budžeta, zemnieki saņem finanšu atbalstu. Lai arī tas ir 
mazāks nekā franču vai vācu zemniekiem, tas ir trīs reizes lielāks nekā tas, ko valsts spētu dot, ja 
mēs nebūtu ES. Stājies spēkā Lisabonas līgums, kas pēc ES vēsturē lielākās jaunu valstu 
uzņemšanas ievērojami uzlabojis un paātrinājis sadarbību un lēmumu pieņemšanu nu jau starp 27 
dalībvalstīm. Tas pirmo reizi arī noteicis pienākumu konsultēties ar parlamentiem un sabiedrību. 
Latvijas cilvēki bijuši aktīvākie, piedaloties ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes 
apspriešanā. Latvijas diplomāti sekmīgi startē konkursos uz darbu kopējā ES ārlietu dienestā. Tā 
izveidi noteica Lisabonas līgums, un to sāka veidot šogad. ES valstu vadītāji vienojušies arī par 
kopīgiem uzdevumiem, kā noturēt konkurētspēju un apsteigt vadošās pasaules ekonomikas 
nākamos 10 gados. Bijuši arī agrāk neplānoti darbi, piemēram, lēmums par ES finanšu stabilizācijas 
fonda izveidi, kurš palīdzēs grūtībās nonākušajām eirozonas valstīm. Lēmumi par palīdzību Grieķijai 
un Īrijai nenāca viegli, tomēr risinājumi tika atrasti. Tikmēr Latvija izraisījusi starptautisku atzinību, 
īsā laikā realizējusi lielu budžeta konsolidāciju un spējusi atgriezties pie izaugsmes. Bez ES atbalsta, 
kas ir lielākais aizdevējs, tas nebūtu izdevies. 

Šis ir arī Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šodien valsts lielāko daļu 
darba tirgus atbalsta pasākumu var finansēt, tikai pateicoties Eiropas sociālajam fondam. Sadarbībā 
ar partneriem internetā darbojas sociālo iespēju karte. 

2010. nav bijis vieglu uzvaru gads, tas bijis grūtu, bet vajadzīgu lēmumu gads. Gadumija ir 
sava veida spēka avots. Šis ir laiks, kad biežāk darām un vēlam apkārtējiem labo. Tā paši kļūstam 
stiprāki. Laimīgu un stipru 2011. gadu! 
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Arī Jaunajā – 2011. gadā būsiet gaidīti  
Europe Direct Informācijas centrā  

Pasta ielā 37, Jelgavā 
vai sazināsimies pa telefonu 63012258 

 
Vairāk informācijas par centra aktivitātēm un  

Eiropas Savienības aktualitātēm  
www.edic.jrp.lv 
www.esmaja.lv 
www.es.gov.lv 

http://europa.eu/index_lv.htm 
 


