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Atzīmējot Starptautisko Zemes dienu, stāda kokus Elejas 

muižas parkā 
 

30. aprīlī Elejas muižas parka teritorijā notika Zemes dienas 
pasākums, kura laikā tika iestādītas Holandes liepas, tādējādi uzsākot 
vēsturiskās koku alejas atjaunošanu. Koku stādīšanā piedalījās Europe 
Direct Informācijas centra, Jelgavas novada pašvaldības un vietējā 
pagasta darbinieki, Elejas bērnu un ģimeņu centra jaunieši un LLU 
studenti, kuri ir iesaistīti parka izpētē. Bet ar koku stādīšanu pasākums 
nebeidzās, jaunieši un studenti diplomēta arborista vadībā devās uz 
muižas parku, kur iepazinās ar parkā augošām koku sugām un 
aizsargājamiem augiem, attīrīja no krūmiem dižkokus. Svarīgākais šajā 
pasākumā bija tas, ka Elejas bērni un jaunieši ne tikai piedalījās koku 
stādīšanā, bet arī apņēmās par tiem rūpēties. Europe Direct centra 

darbinieki informēja dalībniekus par Starptautisko Zemes dienas būtību un mūsu kopējo pienākumu 
izturēties saudzīgi un atbildīgi pret apkārtējo vidi, kā arī uzdāvināja suvenīrus un informatīvos 
materiālus aktīvākajiem dalībniekiem un pasākuma atbalstītājiem.  

 
Elejas muižas parkam ir liela kultūrvēsturiska vērtība, tajā saglabājušās senās alejas, retas koku 

un augu sugas, tādēļ arī atjaunotajai alejai tika iegādātas tieši Holandes liepas, kādas šeit ir bijušas 
un ir vispiemērotākās. Pasākuma dalībnieki atzina, ka ļoti noderīgi bija saņemt speciālista ieteikumus 
un padomus koku stādīšanā.  

 
Šajā dienā Vislatvijas talkas ietvaros notika arī Elejas muižas parka teritorijas sakopšanas darbi.  
Jau kopš 1990. gada 22. aprīlī Latvijā tiek svinēta Starptautiskā Zemes diena. Zemes dienas 

atzīmēšanu kā ikgadēju vides jautājumu aktualizēšanas pasākumu 1970. gadā ieviesa Amerikas 
Savienotajās Valstīs un tās galvenais mērķis ir atgādināt, cik trausla ir Zeme, un aicināt saglabāt tās 
dabisko vidi. 
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Atzīmējot Starptautisko Zemes dienu, stāda kokus Elejas 
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Ko varam darīt, lai iepriecinātu zemi uz kuras dzīvojam ? 

 

• Brauc prātīgāk un ekonomiskāk ar mašīnu. Vairāk izmanto K2 (kājāmgājējs). Atceries, ka ir 
velosipēds… ar kuru Tu tik sen neesi braucis 

• Neaizmirstiet kārtīgi aizvērt ledusskapim durvis un novietojiet to noēnotā vietā. Jūsu ledusskapis 
ir enerģijas monstrs, kas patērē aptuveni 10-15 % no visas elektrības, par kuru jūs maksājat. 
Rūpējieties, lai tam nav vajadzīga vēl papildus enerģija. 

• Pārejiet uz enerģiju taupošajām spuldzītēm un rūpīgāk piedomājiet, cik daudz gaismas ir 
vajadzīgs mājās. Varbūt nav jēgas apgaismot visu dzīvokli, ja tu skaties televizoru viesistabā? 

• Arī māju siltumizolācija ir būtisks solis, lai palīdzētu saglabāt vidi. Jo mazāk siltuma aizplūst, jo 
mazāk degvielas jādedzina, lai sasniegtu optimālo temperatūru. Nu un tālāko jau jūs paši varat 
izdomāt … 

• Arī trauku mazgāšana ar rokām ietaupa enerģiju un samazina nepieciešamo resursu patēriņu. 
Ja nu tomēr esat mazgājamās mašīnas piekritējs, pagaidiet, kamēr tā piekrājas pilna un tad 
izmantojiet, nevis tērējiet resursus vienas krūzītes mazgāšanai. 

• Jūsu veļa lieliski izmazgāsies arī 40oC, nevajag to pārvārīt! 

• Iestādiet koku, nepļaujiet mauriņu karstā laikā, apzaļumojiet savu apkārtni. 

• Iestājieties par bioloģiski audzētu pārtiku. Pesticīdi ne tikai nogalina nevēlamos organismus, bet 
arī mikroorganismus, kas CO2 notur augsnē. Tiem mirstot, CO2 
nonāk atmosfērā. Ēdiet vietējo pārtiku, jo tās pārvietošanai un 
piegādei ir nepieciešams mazāks resursu patēriņš. Ēdiet augļus 
un dārzeņus sezonas laikā. Latvijas zemenes ir garšīgākas, ir 
vērts gaidīt tās līdz vasarai! Un noteikti iestādiet savu dārziņu. 
Kaut vai dilles un pētersīļus podiņā. 

• Lietojiet pārstrādātus un pārstrādājamus materiālus. 

• Esiet minimālists, kas pērk kvalitatīvus un ilgi kalpojošus produktus. 
 
Zeme mums ir tikai viena. Rezerves variantu nav. Saudzēsim to! 
 

    Avots: http://kllproject.lv/2010/04/22/zemes-diena/ 
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Nāc talkā Latvijai! 
 

Šodien Lielā talka: tūkstošiem cilvēku visā Latvijā piedalās Lielajā talkā. 
Aprakstīt visus labos darbus laikam nav iespējams. Latvietis dažkārt tiek 
iztēlots kā savrupnieks, kuru interesē tikai savs stūrītis, savs kaktiņš zemes. 
Tomēr mūsu cilvēku vienotība svarīgos brīžos ir apbrīnas vērta.  
 Talka parāda šo kopības tradīciju: ikdienā paraduši balstīties tikai uz saviem 
spēkiem, nevilcināmies saukt palīgā un aicināti paši ejam palīgā tur, kur viena 
spēku par maz. Siena talka, kartupeļu talka, arī mēslu talka – tie ir jēdzieni no 
mūsu tautas ikdienas, bez falša patosa un "ķeksīša" piegaršas, kāds nāca 

padomju gados. Šodien savas apkārtnes sakārtošanā kopā ir arī tie, kas vēlēšanās balsoja katrs par 
savu sarakstu un kas Latvijas attīstību katrs saredz pavisam citādu. Kopā ir jauni un veci. Kāds prieks 
var būt lielāks par to, kad redzi – vēl kāds dzimtās zemes stūrītis sakārtots! Kāds vēl labāks piemērs 
var tikt rādīts bērniem: Latvijas sakārtošana sākas ar savu sētu. Sakārtojot to, tu uzņemies atbildību: 
tā ir mana māja, mana sēta, mana valsts! 

 
Talka ilgst dažas stundas. Šajā laikā cilvēki visā Latvijā veic brīvprātīgu darbu. Tas ir tad, kad 

brīvprātīgi un bez maksas veltām savu laiku un zināšanas, lai veiktu sabiedrībai vajadzīgu darbu. Visa 
gada garumā ES valstīs šis ir brīvprātīgā darba gads. Tas darīts ar nolūku, jo pagaidām starp 
dalībvalstīm joprojām nav vienādas izpratnes par to, kas īsti uzskatāms par brīvprātīgu darbu. Ļoti 
dažāda ir arī atbalsta politika valstīs. Lai gan ir aprēķināts, ka šāds darbs var dot pat līdz pieciem 
procentiem valsts iekšzemes kopproduktā. Latvijas rīcībā ir finansiālā palīdzība no ES budžeta. JSPA 
(skat. uzziņu) šogad pārvalda 600 000 eiro lielu budžetu brīvprātīgā darba atbalstam ES programmā 
"Jaunatne darbībā". Savukārt VIAA apsaimnieko 400 000 eiro senioru brīvprātīgā darba atbalstam ES 
mūžizglītības programmā. 

 
Talkas ir īslaicīga spēku apvienošana, brīvprātīgo darbs ir vairāk pastāvīga darbošanās 

sabiedriskam labumam. Un talka un brīvprātīgo darbs lieliski var papildināt viens otru: brīvprātīgo 
darbā var veltīt spēkus un laiku, piemēram, lai veicinātu dabai draudzīgu domāšanu. Lai braucēji 
tukšās pudeles nenosviestu ceļmalās, lai salauztās bērnu šūpoles salabotu, nevis salauztu pavisam. 
Darba un vietu, ko sakopt, pietiks vienmēr. 

 
Iveta Šulca  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja  
avots: www.esmaja.lv 
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Europe Direct Informācijas centru apkopotā statistika liecina: 

tendence  “Mēs te, Eiropa – tur” iet mazumā 

 
“Man vajag naudu biznesa sākšanai.” “Gribu strādāt ārzemēs.” “Vai, ceļojot pa Eiropu, ir derīga 

mana auto apdrošināšana?” Ar šādiem un līdzīgiem jautājumiem ik dienu Europe Direct informācijas 
centros (EDIC) un Eiropas Savienības informācijas punktos (ESIP) vēršas daudzi Latvijas iedzīvotāji. 
To darbinieki atzīst – cilvēki lielākoties nāk nevis, lai uzzinātu, kas jauns Eiropas Savienībā, bet gan lai 
saprastu, kā viņi var risināt sev būtiskus jautājumus. 

 
Kā norāda Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca – pērn abos 

informācijas centru tīklos sniegti vairāk nekā septiņi tūkstoši dažādu uzziņu. Pēc viņas tik apmeklēti 
centri bijuši, jo EK to darbības nodrošināšanā sadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un  rūpniecības 
kameru, bibliotēkām un pašvaldībām. “Mēs uzticamies vietējo partneru zināšanām, tāpēc esam 
spējuši nodrošināt šādu rezultātu. Manuprāt, Europe Direct strādā kā antenas reģionos un, tās ir 
cilvēku vajadzību "acis un ausis", kas piedāvā noderīgu informāciju – piemēram, semināri jaunajiem 
uzņēmējiem, apmācība projektu rakstīšanā, sarunas par aktuāliem ES politikas jautājumiem. Es 
vienmēr esmu uzsvērusi, ka Latvijas eiropesimists drīzāk ir slikti informēts eirooptimists, un zināšanas 
bieži vien ne tikai pozitīvi maina cilvēku viedokli, bet arī paver plašākas iespējas,” uzskata I. Šulca.  
“Cilvēki pie mums nestāv rindā, lai uzzinātu ikdienas aktualitātes - par tām viņus informē mediji. 
Cilvēks nāk tad, ja pašam ir kāda interese, piemēram, kā uzcelt pirtiņu, saņemt Eiropas fondu naudu 
pļavai, ko viņš kopj un tamlīdzīgi,” skaidro Valmieras ESIP vadītāja Malva Šķēle. Aktīvākie ESIP 
apmeklētāji šajā reģionā esot skolēni, kuriem jāizstrādā visdažādākie projekti saistībā ar Eiropas 
Savienību. Taču nopietnākie ES direktīvu, iniciatīvu pētnieki un analizētāji esot Vidzemes augstskolas 
studenti. “Pie pārējās sabiedrības mēs, tā teikt, ejam tautā paši,” skaidro Malva Šķēle.”Zemniekiem 
rīkojam seminārus ne tikai par platībmaksājumiem, bet arī par mūžizglītības iespējām. Sekojot valstī 
notiekošajam, aicinām uz tikšanos ar ekspertiem, kuri vislabāk var izskaidrot kādu tā brīža aktualitāti, 
piemēram, valsts nodokļu  politiku,” stāsta EDIC vadītāja. 

 
Poztīvais, ko EDIC darbības laikā fiksējuši Valmierā ir arī tas, ka cilvēki krietni vien retāk nekā 

pirms gadiem pieciem noraidoši skatās uz ES. “Pamazām laikam rodas tā pašapziņa, ka esam Eiropas 
Savienībā. Tiesa gan, kādā strīdus situācijā joprojām jūtam, ka cilvēki ir skeptiski. Tikai ne vairs – 
mēs te, viņi tur kategorijā, bet gan dalījumā jaunās-vecās dalībvalstis un to nostājas,” norāda 
M.Šķēle. 
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Arī Gulbenes EDIC vadītāja Antra Sprudzāne piekrīt – cilvēkus interesē viņu ikdienu skarošas  

lietas. “Īpaši pavasarī aktualizējas jautājumi par izglītības iespējām ārpus Latvijas un to, kas 
nepieciešams, ceļojot citās valstīs. Visa gada garumā cilvēki interesējas par iespējām izmantot ES 
struktūrfondus, to, kā atrast darbu citā ES valstī. Tad nu esam galvenie palīgi,” atzīst A. Sprudzāne. 
Ļoti liela atsaucība bijusi semināros par mājokļu siltināšanas programmu, arī speciālisti izrādījušies 
atsaucīgi un spējīgi apmierināt cilvēku interesi. Tā kā EDIC atrodas bibliotēkas telpās, tad šajā 
seminārā sastapti cilvēki, kuri nekad bibliotēkā nav bijuši redzēti – nu viņi apmeklējot arī to. 
“Vislielākais prieks ir tad, ja saka – vajag vēl ko līdzīgu rīkot,” atzīst Gulbenes EDIC vadītāja, minot 
piemēru par semināru vēstures skolotājiem. “Bijām sarīkojuši semināru, lai izskaidrotu Lisabonas 
līgumu. Pedagogi vēlāk atzina, ka nu droši var doties klases priekšā, lai šo Eiropas Savienībai būtisko 
dokumentu izskaidrotu,” stāsta A. Sprudzāne.  
 

EDIC Gulbenē  rīko arī dažādus kultūras vakarus, apmāca cilvēkus, kur un atrast viņiem 
nepieciešamo informāciju. “Jo, kam ir informācija, tam ir vara un tas valda,” uzsver A. Sprudzāne. 

Daudz interesantu projektu ar EDIC atbalstu īstenojuši arī apkaimes jaunieši. Tā pērn viņi 
izstrādājuši projektus par to, kādu redz savu novadu – tas iesniegts novada vadībai. Savukārt šogad, 
īstenojot Brīvprātīgā darba gada mērķus, jaunieši labprātīgi īstenos autobusu pieturas sakārtošanu, 
veidos puķu dobes un mācību materiālu sporta nodarbībām.  

 
A. Sprudzāne: “Prieks, ka jaunieši iesaistās 

brīvprātīgajā darbā, jo veicot aptauju par to, ko cilvēki zina 
par brīvprātīgo darbu izrādījās – 42% par to vispār nav 
informēti, 30% zina, kas tas ir un 90% atzīst, ka Latvijā šī 
kustības nav attīstīta. Arī jomas, kurās brīvprātīgie var 
darboties aptaujātie,  nosauc vien dažas – 37% min sociālo 
bloku – palīdzību pensionāriem, slimiem cilvēkiem. Otrajā 
vietā ierindots darbs dzīvnieku patversmēs. Tad nu mēs 
šogad skaidrosim, ka brīvprātīgā darbs aptver krietni vien 
plašāku jomu loku.”  

 
Ilze Bērziņa, žurnāliste  

Avots: http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3569
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Vācija atver darba tirgu.  

Vāciešiem nevajag mūsu darba rokas, bet tikai smadzenes. 

 
Aptuveni 40 % vāciešu ir negatīvi noskaņoti un ar bažām gaida 1. maiju, kad tiks atvērts Vācijas 

darba tirgus darbaspēkam no astoņām dalībvalstīm, tai skaitā Latvijas, kuras Eiropas Savienībai 
pievienojās 2004.gadā, liecina Ķelnes Vācijas ekonomikas institūta (IW) veiktās aptaujas dati. 
Vislielāko satraukumu vāciešos rada potenciālais mazkvalificēta darbaspēka pieplūdums. Savukārt 
izglītotus un kvalificētus darba meklētājus (ārstus, IT speciālistus) vācieši labprāt pieņems savā zemē. 
Kā uzrāda Vācijas Integrācijas un migrācijas fonda nesen veiktais pētījums, 60% aptaujāto atbalsta 
augsti kvalificēta darbaspēka ierašanos no citām ES valstīm.  

 
Pēc IW aplēsēm Vācijā nākamo desmit gadu laikā iebraucēju skaits no Austrumeiropas un 

Centrāleiropas valstīm varētu sasniegt 1,2 miljonus. Pirmajos divos gados brīvu darba spēka kustību 
varētu izmantot jau ap 800 tūkstošiem iebraucēju.  

 
Vācijas valdības aprēķini gan ir pieticīgāki, prognozējot, ka ik gadus Vācijā ieradīsies ap 140 000 

austrumeiropiešu, vēsta ziņu aģentūra DPA.  
 
Š.g. februārī Vācijā bija reģistrētas 417 224 vakances, bet martā brīvo darba vietu skaits 

pieauga līdz 442 094. Pārsvarā meklēts tiek kvalificēts darbaspēks. Turklāt Vācijā nereti zināšanu un 
prasmju prasības ir augstākas nekā citviet Eiropā.  

 
Vācija un Austrija ir beidzamās no „vecajām” dalībvalstīm, kuras, izmantojot visu ES 

likumdošanā pieļauto pārejas periodu, tikai tagad pēc septiņiem gadiem atver darba tirgu 
jaunpienācējām - Polijai, Čehijai, Slovākijai, Slovēnijai, Ungārijai, Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Darba 
spēka kustības ierobežojumi joprojām līdz 2014.gada janvārim attieksies uz Rumāniju un Bulgāriju, 
kuras ES pievienojās 2007.gadā. 

 
Vācu pētniecības institūti uzskata, ka no kaimiņvalstīm vislielākais migrācijas potenciāls ir Polijai, 

kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 38 miljonus. Arī Polijas vēstniecība Berlīnē lēš, ka tuvākajos gados 
ap 300 – 400 tūkstošiem poļu varētu ierasties darba meklējamos Vācijā. Turklāt lielākais vilnis 
gaidāms nākamajos mēnešos uzreiz pēc darba tirgus atvēršanas.  
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Neskatoties uz apjomīgajiem cipariem, diez vai darbaspēka kustība pēc šā gada 1.maija spēs 

atkārtot to migrācijas vilni, kādu pēc 2004. gada 1. maija piedzīvoja virkne no jaunajām ES valstīm. 
Toreiz Lielbritānijai, Īrijai un Zviedrijai atverot darba tirgu, no Austrumeiropas, galvenokārt Polijas, 
aizbrauca divi miljoni darbaspēka.  

 
„Bažas, ka Vācija piedzīvos milzu darbaspēka pieplūdumu, ir stipri pārspīlētas,” uzskata 

Darbaspēka pētījumu centra Vācijā vadītājs Klauss Zimmermans. „Augsti kvalificētais darbaspēks jau 
labu laiku atpakaļ ir emigrējis uz dalībvalstīm, kur darba tirgus tika atvērts agrāk, bet zemu 
kvalificētais darbaspēks jau ir te.”  

 
Pēc Berlīnes mūra krišanas un Vācijas apvienošanās laika posmā no 1991.līdz 2000.gadam 

Vācija uzņēma 800 tūkstošus ieceļotāju no Austrumeiropas un bijušajām Padomju republikām.  
 

Māra Dzirniece  
ES lietu eksperte 

Pilnu raksta tekstu varat lasīt: http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3601 
Attēls no www.social.lv 

 


