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Februāris Latvijā pagājis Brīvprātīgā darba gada zīmē. Sekojot līdzi Eiropas Savienības mājas 
organizētajām aktivitātēm redzam, ka organizēti ļoti daudz pasākumu visdažādākajām mērķa grupām 
un lielākā daļa no tiem veltīti brīvprātīgajam darbam. Un arī reģionos bijušas ne mazums aktivitātes. 

Arī Jelgavas novada NVO pārstāvjiem bija iespēja viesoties ES mājā, lai iepazītos ar institūcijām, 
kas šeit darbojas un iespējām, ko tās sniedz. Vairums no pasākuma dalībniekiem ES mājā viesojās 
pirmo reizi un novērtēja šo iespēju kā ļoti noderīgu.  

Par vizīti ES mājā, par semināru Leader programmas projektu 
sagatavošanā, par drošāka interneta dienu, un visbeidzot interesanti dati 
par uzticēšanos vai neuzticēšanos Eiropas Savienībai uzzināsiet šajā 
apkārtraksta numurā.  

 

Šajā numurā lasiet: 

 
 Europe Direct Informācijas centra aktualitātes: 

o Projektu sagatavošanas seminārs 2 

o Jelgavas novada NVO pārstāvji un pagastu  

mūžizglības speciālisti viesojas ES mājā 4 

 Aktuāli Eiropas Savienībā un Latvijā  

o Vispasaules Drošāka interneta diena 2011 3 

o Uzticība, ticība un Eiropa /I.Šulca/ 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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NVO pārstāvji, uzņēmēji un pašvaldību darbinieki pilnveido 

savas projektu iesniegumu sagatavošanas prasmes 
 

 

8. februārī Jelgavas novada pašvaldībā notika Jelgavas lauku partnerības  
"Lielupe" un "Europe Direct" Informācijas centra organizēts seminārs „LEADER pieejas 
īstenošana kā instruments uzņēmējdarbības veicināšanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā lauku teritorijās” par projektu iesniegumu sagatavošanu Leader projektu 
konkursa 3. kārtai. Seminārā piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu NVO pārstāvji, 
uzņēmēji un pašvaldību darbinieki ar dažādu pieredzi projektu sagatavošanā.  

ES fondu līdzekļi ir viens no instrumentiem, kā ekonomiskās krīzes laikā mazināt 
sociālo spriedzi, bezdarbu un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Īstenojot 
projektus, biedrība „Lauku partnerība Lielupe” aizvadītajos gados sadarbībā ar lauku 
pašvaldībām ir devusi lielu ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā laukos un sociālās 
atstumtības mazināšanā. Seminārā bija vērojama ļoti liela dalībnieku interese par 
projektu iespējām.  
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Vispasaules Drošāka interneta diena 2011 

 
8. februārī vairāk nekā 60 valstis visā pasaulē apvienojas, lai 

astoto gadu pēc kārtas atzīmētu Vispasaules Drošāka interneta dienu. 
Šogad kampaņas “Internets - tā nav spēle, tā ir TAVA dzīve!” 
mērķis ir vērst sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu uzmanību uz 
virtuālās dzīves nozīmi, uz to, kā aktivitātes virtuālajā vidē ietekmē 
personas reālo dzīvi.  

Kā cilvēki veido savu virtuālo identitāti? Kādu sociālo ietekmi atrašanās virtuālajā vidē atstāj uz 
reālo dzīvi? Kādas pretrunas pastāv starp personas reālās dzīves identitāti un to, kā viņš pasniedz sevi 
virtuālajā vidē? Visi šie jautājumi ir aktuāli šī gada Drošāka interneta dienā. 

Vispasaules Drošāka interneta dienas svinībās iesaistījās 30 Insafe tīkla valstu nacionālie 
Drošāka interneta centri un 40 sadarbības valstis visā pasaulē, apvienojot jaunus cilvēkus un 
pieaugušos kopīgai Drošāka interneta dienas atzīmēšanai, organizējot nacionālos, reģionālos 
pasākumus, kā arī aktivitātes internetā, lai informētu sabiedrību par šo jautājumu nozīmi. 

Šajā dienā Latvijas skolā varēja vērot diskusijas „Internets zem lupas” tiešraidi par drošību 
internetā, kurā piedalījās un savu viedokli izteica gan bērni un jaunieši, gan sabiedrībā pazīstami 
cilvēki. Tiešraidi ar interesi noskatījās Jelgavas novada Staļģenes vidusskolā, jo  diskusijā piedalījās arī 
skolas audzēknes Monta Badūne un Katrīna Segliņa.  

Padomi, lietojot internetu: 
 Neievieto personisku informāciju;  
 Neraksti un nesūti neko tādu, ko nevēlies, lai citi par tevi 

zinātu; 
 Padomā, pirms ievieto informāciju internetā! Izdzēst to būs 

grūti! 
 Ierobežo laiku, ko pavadi internetā! Neaizmirsti sazināties ar 

draugiem arī reālajā dzīvē! 
 Neturpini saraksti, ja čata vai vēstuļu biedrs kļūst agresīvs un rupjš, apvaino vai draud, 

izsaka nepiedienīgus priekšlikumus, uzstājīgi aicina uz satikšanos. Informē par to portāla 
vadību, uzticamus pieaugušos vai zvani pa uzticības tālrunu 116111 
 

Avots: www.drossinternets.lv   

http://www.drossinternets.lv/
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Jelgavas novada NVO pārstāvji un pagastu mūžizglības 

speciālisti viesojas ES mājā 

 
Š. g. 23. februārī Jelgavas novada NVO pārstāvji un pagastu mūžizglītības 

speciālisti Europe Direct Informācijas centra Jelgavā organizētā vizītē 
apmeklēja Eiropas Māju, Rīgā, lai iepazītos ar ES mājas jaunumiem un iegūtu 
informāciju par Eiropas brīvprātīgā darba gada aktualitātēm. 

Vispirms semināra dalībniekus iepazīstināja ar Eiropas Savienības (ES) 
mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabām, kā arī ES mājā izvietotajām 
institūcijām un to darbu. Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras 
pārstāve iepazīstināja ar ES programmu „Jaunatne darbībā” brīvprātīgā darba 
kontekstā. 

Nobeigumā biedrības „SEIBA” – atbalsts Gvatemalas bērniem valdes 
priekšsēdētāja Linda Jākobsone pastāstīja par savu brīvprātīgā darba pieredzi 
Gvatemalā. 

Aizvadītājā 2010. gadā Jelgavas novadā aktivizējusies NVO darbība, savukārt no 2011. gada 
februāra katrā pagastu pārvaldē ir mūžizglītības speciālists, kurš ir atbildīgs par neformālās izglītības 
veicināšanu, tādēļ šāda informatīva vizīte ir svarīga, lai tālāk šo informāciju sniegtu savās 
organizācijās un iedzīvotājiem. Pasākuma dalībnieki izteica ierosinājumus par brīvprātīgo darbu savos 
pagastos. 
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Jelgavas novada NVO pārstāvji un pagastu mūžizglības 

speciālisti viesojas ES mājā (turpinājums) 
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Uzticība, ticība un Eiropa  

 

Bez uzticēšanās nav iedomājama ne ģimenes dzīve, ne auglīgs darbs, ne valsts pastāvēšana. Lai 
gan "ticība" un "uzticība" skan ļoti līdzīgi, tās tomēr ir divas atšķirīgas lietas. Ticība nāk no sirds un 
bieži vien nav izskaidrojama, bet uzticība ir balstīta pieredzē – piemēram, es uzticos savam kaimiņam, 
jo viņš vienmēr turējis doto vārdu. Tāpēc mani īpaši iepriecinājusi ziņa, ka pusgada laikā to Latvijas 
iedzīvotāju skaits, kas uzticas Eiropas Savienībai (ES), pieaudzis no 40 līdz 50%. Iespējams, cilvēki arī 
tic ES, taču uzticēšanās ir gandrīz vai svarīgāka – tā būvēta uz līdzšinējo darbu pamata.  

Pētījuma "Eurobarometer" rezultāti, kur uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem atbildēja visu 
27 ES valstu iedzīvotāji, rāda vēl kādu būtisku tendenci – Latvijas iedzīvotāji (53%) ES vērtē kā 
spēku, kas spēj tikt galā ar finanšu krīzes radītajām sekām. Iespējamo skaidrojumu ir daudz, taču 
viens no tiem, domāju, varētu būt šāds – cilvēki ir apjautuši, ka krīzes smagāko posmu Latvijai 
palīdzējušas pārvarēt citas ES valstis, aizdodot naudu brīdī, kad citur tā nebija pieejama. Citiem 
vārdiem – ir acīmredzami, ka bez ES palīdzības Latvijai klātos smagāk, un runa nav tikai par svarīgu 
reformu veikšanai paredzēto aizdevumu, bet arī par bezdarbnieku apmācību, tiešmaksājumiem 
zemniekiem vai struktūrfondu līdzekļiem. 

Publiskajā telpā ik pa laikam kāds biedē cilvēkus, ka ES gatavojoties atņemt Latvijai suverenitāti, 
tomēr aptauja parāda, ka mūsu cilvēki pietiekami labi zina, kā ES darbojas un ko tā var, bet ko nevar 
ietekmēt. 64% iedzīvotāju pat vēlētos lielāku ES iesaistīšanos, piemēram, cīņā ar bezdarbu. Līdzšinējā 
pieredze apliecinājusi, ka ES var uzticēties. Attiecīgi augsta autoritāte ir Eiropas institūcijām: Eiropas 
Parlamentam (45%) un Eiropas Komisijai (42%). 

Interesants ir arī sava un valsts ekonomiskā stāvokļa krasi atšķirīgais vērtējums: jautājumā par 
ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanu pusgada laikā ievērojami pieaudzis to cilvēku skaits (no 15 līdz 
21%), kuri uzskata, ka lietas valstī virzās pareizā virzienā. Tomēr Latvijas ekonomikas stāvokli par 
diezgan labu uzskata tikai 6%, par sliktu – 93%. Salīdzinājumam: savu finansiālo stāvokli par labu 
uzskata 49%, par sliktu – 50%. Citiem vārdiem – valstij iet diezgan draņķīgi, bet man – tīri tā nekas… 
Optimisms vai samierināšanās ar stāvokli? Optimisms, jo, līdzīgi kā vairākums citu ES valstu pilsoņu, 
arī latvieši ES nākotni vērtē optimistiski (55%). 

Skaitļi rāda, ka ES turpina krāt Latvijas cilvēku uzticēšanos – krājas zināšanas un pieredze, un 
tiek izprasti argumenti. Uzticēšanās spārno, bet vienlaikus tā palielina atbildību. Uzticību ir grūti iegūt, 
bet viegli pazaudēt. 

Iveta Šulca  
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja  

27. februāris www.esmaja.lv
 

http://www.esmaja.lv/

