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Radoši par Eiropas Savienību 
 
 

Šī gada 23. martā Jelgavā notika skolotāju talākizglītības 
seminārs „Brīnumainā Eiropa”, kur Jelgavas novada mācību iestāţu 
pedagogi tika iepazīstināti ar skolotāju politiskās izglītības darba 
burtnīcu, kā zināšanas par Eiropu apgūstamas radoši un aizraujoši. 

Semināru organizēja Konrāda Adenauera fonds sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Eiropas Direct 
Informācijas centru Jelgavā, tajā skolotājiem bija iespēja 
interaktīvā veidā iepazīties ar faktiem  par Eiropas Savienību, 
„izspēlējot” vairākus grāmatā piedāvātos vingrinājumus, lai 

papildinātu savas metodiskās prasmes saistībā ar zināšanām par ES un jauniegūto informāciju 
izmantotu savā pedagoga darbā. 

Šādi semināri ar Europe Direct informācijas centru atbalstu no gada sākuma tiek organizēti 
vairākās Latvijas pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī, Alūksnē, Gulbenē, 
Rēzeknē, Madonā, Daugavpilī, Kuldīgā un Rīgā. 

Iegūtais mācību materiāls būs labs palīgs pedagogu ikdienas darbā, lai celtu audzēkņu 
informētības līmeni un interesi par Eiropas Savienību, jo tieši jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kam ir 
svarīgi iegūt zināšanas par ES un tās sniegtajām iespējām.  
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Latvijā svin Starptautisko sieviešu dienu 

 
8. martā daudzviet pasaulē un arī Latvijā tiek svinēta 

Starptautiskā sieviešu diena, kuras pirmsākumi meklējami 
vairāk nekā pirms 100 gadiem. 

1910. gadā Kopenhāgenā 2. starptautiskajā 
sociālistiskajā sieviešu konferencē pēc Klāras Cetkinas 
ierosinājuma tika nolemts 8. martā svinēt Starptautisko 
sieviešu dienu kā solidaritātes dienu cīņā par sieviešu 
līdztiesību ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā jomā. 

Sieviešu cīņa par savām tiesībām aizsākās jau krietni 
agrāk – 1857. gada 8. martā, kad Ņujorkas 
tekstilrūpniecības strādnieces devās ielās, lai paustu 

protestu pret zemajām algām un 14 stundu darba dienu. 
1908. gada 8. martā Ņujorkas sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija organizēja masveida 

mītiņu, kura pamatdoma bija aizsargāt sieviešu tiesības. Tūkstoši sieviešu devās Manhetenas ielās, lai 
pieprasītu lielāku darba samaksu, ieviest aizliegumu bērniem strādāt un iegūtu balss tiesības 
vēlēšanās. 

Eiropā Starptautisko sieviešu dienu sāka svinēt kopš 1911. gada, Austrumeiropā – kopš 1913. 
gada. 1977. gadā ANO pieņēma rezolūciju, kurā tiek pausta vēlme, lai visas tās dalībvalstis 8. martu 
par godu cīņai par sieviešu tiesībām pasludina par Starptautisko sieviešu dienu. 

Bijušajā Padomju Savienībā 8. marts bija kļuvis par "sarkano tulpju dienu", kad siltumnīcā 
uzziedināta tulpe un kāda sīka dāvaniņa tika visām sieviešu kārtas būtnēm – no bērnudārzniecēm līdz 
veco ļauţu pansionātu iemītniecēm. Kopš 1966. gada līdz PSRS sabrukumam tā bija arī brīvdiena. 

Latvijas Saeima 2007. gada 24. maijā pēc vairāku gadu pretestības pieņēma grozījumus likumā 
"Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām", nosakot, ka 8. martā tiek svinēta Starptautiskā 
sieviešu diena. 

Aizvien nestabilā situācija ekonomikā negatīvi ietekmējusi 8. marta jeb Sieviešu dienas 
svinēšanas paradumus. Katrs piektais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs apgalvo, ka šos svētkus nesvin 
tāpēc, ka valstī ir krīze un nav ko lieki tērēties, liecina pēc "P.R.A.E. Sabiedrisko attiecību" pasūtījuma 
veiktā socioloģiskajā pētījuma dati. 

Avots: ziņu aģentūra LETA 
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15. marts – Starptautiskā patērētāju  

tiesību aizsardzības diena 

 
2010. gadā mēs, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija kopā ar reģionālajām 

nodaļām, saņēmām 5320 sūdzības, no kurām viena trešdaļa bija par mājokļiem. Šobrīd, krīzes laikā, 
daudziem Latvijas iedzīvotājiem smagākais jautājums saistās tieši ar mājokļa apsaimniekošanu.  

Patērētāji ir ļoti iecietīgi 
Ir pienācis laiks valdošiem politiķiem saprast – nodokļus, tarifus, kuri attiecas uz mājokli, 

nedrīkst paaugstināt. Pēc pagājušā gada pētījuma 88% patērētāju par savu mājokli norēķinās ar 
grūtībām. Asociācija ir vienīgā organizācija valstī, kas cīnās par mājokļa jautājumiem, jo Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs diemţēl ar šo jautājumu nenodarbojas. Skumji ir tas, ka šajā jomā nav 
atklātuma. Patērētāji nesaņem pietiekošu informāciju, kur paliek viņu ikmēneša maksātie līdzekļi. Bet 
mūsu patērētāji ir tik pacietīgi! Viņi labprāt uzkrīt uz pleca un paraud, nevis iesaistās kopīgā cīņā – 
tam diemţēl nepietiek dūšas. Daļēji cilvēkus var saprast, jo kurš grib cīnīties pret vietējo varu, kura to 
nemēdz aizmirst?  

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijai jādarbojas kā informācijas punktam. 
Sabiedrībai pietrūkst informācijas, kur griezties veselības jautājumos, darba aizsardzības jautājumos, 
pārtikas aizsardzības jautājumos u.c. Mēs to izskaidrojam, jo mums ir kontakti ar visām institūcijām. 
Cenšamies izvairīties no atbildes – Tā nav mūsu funkcija!  

Par elektroenerģijas apstiprinātiem tarifiem saņēmām vairāk kā 500 zvanus nedēļā, tādēļ arī 
pārsūdzējām šo lietu Apgabala administratīvā tiesā. Mēs uzskatām, ka ir pārkāpti seši punkti un nav 
notikusi diskusija ar sabiedrību. 

Kā ar ES likumdošanas izpildi? 
Vai Latvijā patērētājs ir aizsargāts? Varētu atbildēt jā un nē. Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts, tās 

likumdošana tiek harmonizēta ar kopējo ES likumdošanu. 
Bet kā ar likumdošanas izpildi? Jebkuru jautājumu var apstrīdēt tiesā, bet tiesa ievelkas vismaz 

divu gadu garumā. Bieţi gadās tā - kad jautājums izskatīts tiesā, tas vairs nav aktuāls. Turklāt tiesa 
prasa līdzekļus, kuri nav mazi. Tiesā patērētājs aci pret aci satiekas ar uzņēmēja augsti kvalificētu 
advokātu. 
Turklāt mums tomēr ir spēcīgs lobijs, kurš nav mazsvarīgs. Tādēļ ir tik maz sūdzību ES tiesā, jo 
vispirms ir jāiziet caur Latvijas tiesu sistēmai. 

Tekla Ţabova  
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas Padomes priekšsēdētāja 

Pilnu raksta tekstu lasiet http://www.esmaja.lv/index.php?lapa=raksts&id=3324 
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Zemes stunda 
 

2011. gada 26. martā visā pasaulē norisinājās Zemes 
stunda, kuras laikā katrs aicināts uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu, 
lai simboliski parādītu savu nostāju pret klimata izmaiņām. 

Kas ir Zemes stunda? 
Zemes stunda ir Pasaules Dabas Fonda organizēta vispasaules 

akcija, kuras laikā uzņēmumi, pašvaldības un ikviens cilvēks izslēdz 
apgaismojumu uz vienu stundu, lai simboliski demonstrētu atbalstu aktīvai 
rīcībai pret klimata pārmaiņām. 

Zemes stunda ir simbolisks pasākums, kas paredzēts, lai ikvienam 
pasaules iedzīvotājam dotu iespēju uzskatāmi parādīt valstu vadītājiem 

savu nostāju globālu un tālredzīgu lēmumu un stingras klimata politikas nepieciešamībā. 
Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums, kāds jebkad noticis. Tās laikā 

miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei vienojas, izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, lai pieprasītu 
izlēmīgu rīcību klimata problēmu risināšanai. 

Šogad Zemes stunda notika 134 valstīs un teritorijās, kas ir jauns akcijas dalībnieku skaita 
rekords un ikviens akcijas dalībnieks tiek aicināts apņemties kādu videi draudzīgas rīcības īstenošanu, 
ko varētu paveikt ikdienā. 

Zemes stunda notiek 26.martā no 20:30 līdz 21:30 pēc vietējā laika, un kā pirmie akcijā 
iesaistās Jaunzēlande un Fidţi. Visā pasaulē uz stundu izdziest ievērojamākās celtnes un objekti – 
Eifeļa tornis Parīzē, Jēzus statuja Riodeţaneiro, Londonas acs un Big-Bens Londonā, Sidnejas Operas 
nams, Niagaras un Viktorijas ūdenskritumi u.c. Šogad akcijas dalībnieki visā pasaulē tika aicināti 
Zemes stundu sākt ar klusuma brīdi, godinot Japānas traģēdijā bojā gājušos. 

Latvijā atbalstu akcijai šogad paudušas 38 pašvaldības, tai skaitā arī Jelgavas pilsētas un 
novada. Akciju, domājot par resursu taupību ikdienā, atbalsta arī LR Saeima, Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis un Vides ministrs Raimonds Vējonis. Apņēmību piedalīties paudis Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers. 

Akciju Zemes stunda ar savām aktivitātēm atbalstījuši uzņēmumi, izslēdzot apgaismojumu biroju 
ēkām un reklāmām, SEB banka speciāli akcijai kopā ar grupu “Instrumenti” izveidojuši īpašu Zemes 
stundas video klipu: http://vimeo.com/21277461 

Šogad akcija Zemes stunda aicināja katru apņemties kādu videi draudzīgas rīcības īstenošanu, 
ko varētu paveikt ikdienā. Ja kaut vienu nelielu lietu skolnieks var mainīt savā klasē, darbinieks darba 
vietā, pašvaldība savā teritorijā, tad, savienojot tās kopā visā pasaulē, iespējams mainīt ļoti daudz.  

Avots: www.pdf.lv 

http://vimeo.com/21277461
http://www.pdf.lv/
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Marts ES Mājā – dzimumu līdztiesības mēnesis 
 

Marts aizvadīts, papildu uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesības 
aktualitātēm Eiropā un Latvijā. Sieviešu un vīriešu attiecības ir bijis 
aktuāls temats visos laikos un jebkurā nācijā, arī mūsdienās un Latvijā. 
Sievietes šodien ir ne tikai mātes un ģimenes pavarda kurinātājas, bet arī 
aktīvas uzņēmējas, politiķes, sabiedrības grupu līderes. Mainījusies ir arī 
vīrieša loma – mednieka ampluā nomainījis mīlošs tēvs, kas par bērniem 
rūpējas ne mazāk kā māte. Un vēl joprojām tieši PROFESIJA ir tā, par 
kuru sakām „Tas jau vīriešu (sieviešu) amats!”. 

Tāpēc martā Esmaja.lv piedāvāja rakstu sēriju „Profesija – vai stereotipu varā?”, uzrunājot tās 
Latvijas sievietes un tos vīriešus, kuru izvēlēto arodu nereti par piemērotāku atzīstam tieši pretējam 
dzimumam. Ar šiem rakstiem varat iepazīties http://www.www.esmaja.lv/?lapa=dzili 

 

Situācija sieviešu un vīriešu līdztiesībā Eiropas Savienībā 

 
Cik liela ir līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem ir Eiropas Savienībā? Katru gadu tiek izvērtēts 

situācijas uzlabojums un sagatavots ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību.  
Daţi piemēri: 
Arvien vairāk sieviešu ir profesionāli nodarbinātas, tomēr mazāk nekā vīrieši, lai gan studentu un 

augstskolu beidzēju vidū sievietes ir vairākumā. 
Sievietes par katru nostrādāto stundu joprojām pelna vidēji par 17.8% mazāk nekā vīrieši, un 

šis skaitlis nemainās. 
Kaut arī pēdējos desmit gados situācija ir uzlabojusies, joprojām ir pārāk maz sieviešu, kas 

ieņem vadošus amatus ekonomikā un politikā. 
Starp sievietēm un vīriešiem joprojām tiek nevienlīdzīgi dalīti ģimenes pienākumi. 
Sievietēm ir lielāks risks nonākt nabadzībā nekā vīriešiem. 
Sievietes lielākoties ir tās, kas cieš no vardarbības dzimuma dēļ, un sievietes un meitenes bieţāk 

kļūst par cilvēku tirgotāju upuriem.  
Avots: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=418 

 
 

 

http://www.www.esmaja.lv/?lapa=dzili

