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Maijs – Eiropas mēnesis 
 

Eiropas Savienības Dārza svētki 

„Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt!” 
 

1950. gada 9. maijā – piecus gadus pēc II pasaules kara beigām – Francijas ārlietu ministram 
Robertam Šūmanam radās plāns apvienot Eiropas valstu ogļu un tērauda nozares, lai tā novērstu vēl 
viena kara iespēju. Šī ideja īstenojās realitātē un kļuva par Eiropas Savienības sākumpunktu, tāpēc 9. 
maiju visā Eiropas Savienībā atzīmē kā Eiropas Dienu. 

Latvijā arī šogad turpinās 2009. gadā veiksmīgi uzsāktā tradīcija atzīmēt Eiropas dienu ar 
Eiropas Savienības Dārza svētkiem Vērmanes dārzā 8. maijā. Šogad pasākums veltīts Eiropas 
Brīvprātīgā darba gadam 2011, lai popularizētu brīvprātīgo darbu kā aktīvā pilsoniskuma veidu Latvijā 
un visā Eiropas Savienībā. Katram interesentam šajā dienā ir iespēja baudīt interesantu un plašu 
svētku programmu.  

Avots: 
LETA/ Nozare.lv 

Plašāk par svētku norisi lasiet www.esmaja.lv 

http://www.esmaja.lv/
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Šajā numurā lasiet: 

 
o Europe Direct Informācijas centra aktualitātes: 

Eiropas dienas pasākumi:  
o Interesanti par Eiropas Brīvprātīgo darbu Jelgavas  

Valsts ģimnāzijā 
3 

o „Ceļojums pa Eiropu” kopā ar Kalnciema pagasta iedzīvotājiem 4 
 

 Aktuāli Eiropas Savienībā un Latvijā  

o Diskusija pie kafijas tases „Solidaritāte vai savrupība?” 5 
o Jauns ţurnāls par Latvijas interesēm Eiropas Savienībā  7 
o 22. maijā – Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena 8 

 

Informācijas centra darba laiks: 
 

Pirmdien – ceturtdien:    9:00 - 16:00 
Piektdien                       9:00 - 15:30 
 

Tālrunis: 63012258 

E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv  

Mājas lapā: www.edic.jrp.lv 

 

Lpp.nr 
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Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi interesējas par Eiropas 

Brīvprātīgo darbu 
 
Atzīmējot Eiropas dienu, Europe Direct 

Informācijas centrs Jelgavā organizēja tikšanos 
ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kuri 
bija ieinteresēti vairāk uzzināt par Brīvprātīgo 
darbu. Par šo 2011. gada tēmu prezentāciju 
bija sagatavojusi  Zemgales NVO Centra 
pārstāve Zane Stalte un David Moutrille 
(Dāvids) – brīvprātīgais no Francijas, kas 
Eiropas brīvprātīgā darba projekta ietvaros 
uzturas  Jelgavā un darbojas Bērnu un jauniešu 
Mūzikas klubā. 

Pasākuma ievadā Europe Direct 
Informācijas centra vadītāja Tabita Šķerberga 
informēja par EDIC tīklu un tā aktivitātēm 
Jelgavā, kā arī Eiropas dienas pasākumiem. 
Turpinājumā Zane pastāstīja par brīvprātīgā 

darba būtību un iespējām, kā arī izskaidroja, kā 
jārīkojas, ja izlemts iesaistīties Eiropas 
brīvprātīgo darbā un doties ārpus Latvijas. 
Zanes stāstījums bija balstīt uz viņas personīgo 
pieredzi brīvprātīgā darbā, un pašlaik viņa 
darbojas Zemgales NVO centrā, kurš ir gan 
brīvprātīgo nosūtītāja, gan saņēmēja 
organizācija. 

Interesanti savā personīgajā pieredzē 
dalījās Dāvids – brīvprātīgais no Francijas, kurš 
Jelgavā darbojas jau 3 mēnešus, bet kopā šeit 
uzturēsies 9 mēnešus. Jauniešiem bija iespēja 
jautāt par praktiskām lietām un izjūtām, ar 
kādām saskaras brīvprātīgie, darbojoties citā 
valstī – gan kultūras atšķirībām, gan sadzīves 
un komunikācijas problēmām.  
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„Ceļojums pa Eiropu” kopā ar Kalnciema pagasta iedzīvotājiem 
 

Turpinot Eiropas dienas aktivitātes, 17. maijā Kalnciema pagasta kultūras namā notika Europe 
Direct informācijas centra (EDIC) organizēts interaktīvs pasākums „Ceļojums pa Eiropu”. Pasākuma 
ievadā Kalnciema bibliotēkas telpās tika atklāta Latvijas Nacionālas bibliotēkas ceļojošā izstāde 
„Leģendas par Čehijas pilīm un cietokšņiem”, kas pasākumam piešķīra starptautisku skanējumu, jo 
izstādi atklāja Čehijas vēstnieks Latvijā.  

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, un, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, nopelnīt Europe Direct suvenīrus un balvas. 
Jāatzīmē, ka Kalnciema iedzīvotāji bija ļoti erudīti, un uzvarētājus nācās noteikt lozējot.  

Lauku teritoriju iedzīvotāji ir viena no svarīgām Europe Direct Informācijas centra mērķa 
grupām, jo ir būtiski ar ES informāciju nodrošināt attālāk dzīvojošus iedzīvotājus, kuri regulāri 
neapmeklē novada centru Jelgavā. EDIC pasākuma dalībniekiem un Kalnciema bibliotēkai dāvināja ES 
informatīvos bukletus un kartes.  

Atbalstot vides aktivitātes, pasākuma noslēgumā pie kultūras nama tika iestādīti košumkrūmi.  
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Kādu pozīciju izvēlēsimies - „Solidaritāti vai savrupību?” 

 

19. maijā Jelgavā notika diskusija pie 
kafijas tases „Solidaritāte vai savrupība?”. Ar 
Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotājiem 
diskusijā tikās Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, 
politologs Ivars Ījabs un RSU Humanitāro 
zinātņu katedras vadītāja, Dr.phil. Vija Sīle un 
diskusijas vadītājs Igors Šuvajevs. 

Solidaritātei Latvijā šķēršļu ir pārāk daudz 
– nesavtīga rīcība šķiet aizdomīga, indivīdi 
cenšas kļūt aizvien neatkarīgāki no sabiedrības, 
un solidaritāti neveicina nedz tirgus 
ekonomikas apstākļi, nedz valsts birokrātija. 
Taču solidaritāte ir tieši tas, bez kā tauta nevar 
pastāvēt. Tā Jelgavā secināja eksperti Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā 
diskusijā „Solidaritāte vai savrupība?” 
Eksperti bija vienisprātis, ka solidaritāte veido 
pilsonisku sabiedrību. Tas nozīmē, ka cilvēkiem 
nav vienalga, kādā sabiedrībā viņš dzīvo. 
Svarīgi ir saprast, cik lielā mērā mēs esam 
gatavi paplašināt to cilvēku loku, par kuriem 
mums nav vienalga – no ģimenes līdz  
 

kaimiņiem un visbeidzot līdz visai tautai 
kopumā. Pirmatnējās ciltīs, ja cilvēks noklīda 
no savas kopienas, tas bija lemts bojāejai. 
Mūsdienās ir otrādi – cilvēki izdzīvošanu bez 
sabiedrības uzstāda par pašmērķi. 

Ivars Ījabs, politologs: „Jau kādu laiku 
dzīvojam sabiedrībā, kurā cilvēkam māca 
pastāvēt katram pašam par sevi. Modernā 
sabiedrība ir uzbūvēta uz šāda pastāvēšanas 
modeļa, kurā solidaritāte nav pašsaprotama un 
netiek veicināta.” 

Tirgus ekonomika un valsts birokrātija ir 
divi mehānismi, kam būtu jāspēj, bet tie nespēj 
risināt šīs problēmas. Ivars Ījabs: „Tirgus ir 
postošs un visbieţāk izjauc attiecības, padara 
dzīvi neciešamu. Savukārt valstij Latvijas 
iedzīvotāji neuzticas, tāpēc arī nav gatavi 
maksāt nodokļus. Tajā pašā laikā – paļaujas uz 
valsti un uzskata, ka no tās ir atkarīga 
labklājība. Tieši tāpēc ne tirgus, ne valsts šīs 
problēmas neatrisinās.”  

Vija Sīle papildināja: „Latvijā pastāv 
aizdomas par to, ka nevar būt nesavtīga 
labdarība, pastāv pat uzskats, ka tas, ko dara, 
neprasot samaksu, nevar būt kvalitatīvi. Tas ir 
nepareizi. Nav augstākas vērtības par to, kas 
nāk no sirds. Neskatoties uz labklājības līmeni, 
ikviens var nonākt situācijā, kad viens 
problēmu nevar atrisināt. Es teiktu, ka Latvijas 
iedzīvotājiem raksturīga savrupības kopība – 
kamēr problēmu varam risināt paši, to darām, 
un tikai traģiskos gadījumos darbojamies 
kopā.” 
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Rūta Dimanta ir vienisprātis ar Viju Sīli, 

piebilstot, ka Latvijas iedzīvotāji kļūst solidāri 
arī kopīgos sporta pasākumos. Rūta Dimanta: 
„Labdarība nav pienākums, tā ir brīvprātīga 
dalīšanās ar savu privāto labumu. Tas ir tas, 
kas mums jādara, lai tiktu sasniegts kopīgs 
labums – bez tā nevar būt arī privāts labums. 
Var ilgstoši cīnīties ar sistēmu, vai tā vietā 
izvēlēties palīdzēt kādam tūlīt. Uzskatu, ka 
labdarība, dalīšanās ir tas, kas raksturo 
nobriedušu sabiedrību.” 

Uzziņai: „Eirodzīve – kāpēc?” ir EK 
pārstāvniecības Latvijā vadītājas Ivetas Šulcas 
ierosināts diskusiju cikls – neformālas sarunas 
pie kafijas galda par sabiedrībai būtiskām un  

 
aktuālām tēmām, kas saistītas ar Latvijas 
dalību Eiropas Savienībā. 

Diskusiju ciklu vada filosofs, Latvijas 
Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. 
Sarunās piedalās Latvijā pazīstami cilvēki – 
viedokļu līderi: eksperti, zinātnieki un politiķi. 
Sarunu mērķis ir mudināt paraudzīties uz 
mūsdienu sabiedrību, tās vērtībām un runāt 
par cilvēku izjūtām Latvijā un Eiropā. 

Informāciju sagatavoja: 
EK pārstāvniecības Latvijā 

diskusiju cikla „Eirodzīve – kāpēc?” 
Latvijas reģionos sabiedrisko attiecību 

konsultante 
Lauma Ozoliņa 
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Izdots jauns žurnāls par Latvijas interesēm Eiropas Savienībā 

 
2011. gada 27. maijā iznācis pirmais 

numurs ţurnālam "Latvijas intereses Eiropas 
Savienībā". Šis izdevums turpmāk tiks publicēts 
četras reizes gadā gan drukātā, gan 
elektroniskā formātā. Katrs no tā numuriem 
būs veltīts kādai no ES aktuālajām tēmām. 
Lasītāji arī tiks informēti par ES 
aktualitātēm, varēs lasīt intervijas ar 
cilvēkiem, kuri veido un ietekmē 
Eiropas politiskos procesus, kā arī 
iepazīties ar pētījumu kopsavilkumiem 
par svarīgām ES tēmām. 

Ţurnāla mērķis ir veicināt diskusiju 
sabiedrībā par ES jautājumiem, uzlabot 
Latvijas nacionālās spējas Eiropas 
Savienības rīcībpolitiku izstrādē, kā arī 
sekmēt Latvijas gatavošanos 
prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā. 
Tā zinātniskā redaktore ir Ţaneta Ozoliņa, 
redkolēģijas sastāvā ir pārstāvji no Ārlietu 
ministrijas, Eiropas Parlamenta Informācijas 
biroja Latvijā, Latvijas Politologu biedrības, 
Saeimas Eiropas lietu komisijas, Eiropas 
Kustības Latvijā un Latvijas Universitātes. 
Projektu īsteno Latvijas Politologu biedrība.  

Pirmā numura ievadā Ţaneta Ozoliņa 
raksta: "Ceram, ka jaunais izdevums, kas 
aizpilda pastāvošo vakuumu ES jautājumu 
analīzē Latvijā, kļūs par informācijas avotu un 
palīgu ekspertiem, politiķiem, mācību spēkiem 
un studējošajiem. Kopš Latvijas iestāšanās 

procesa sākuma 1995. gadā valstī ir 
izveidojusies ievērojama ES lietu 
ekspertu grupa. Saskaņā ar Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
datiem mūsu valstī ir 193 cilvēki, kas 
ir lietpratēji visdaţādākajās ES 
politiku jomās. Ţurnāls ir labākais 
formāts, kurā atspoguļot 
visdaţādākos viedokļus, tādēļ ikviens 
tiek aicināts dalīties savās zināšanās 
un vairot izpratni par Eiropas 
integrāciju un Latvijas vietu tajā." 

Ţurnāli drukātā formātā būs pieejami 
visos Eiropas Savienības informācijas punktos  
un Europe Direct informācijas centros Latvijā. 
Ţurnāla teksts pieejams elektroniskā formātā 
interneta vietnēs www.esmaja.lv 
un www.es.gov.lv. 

Ţurnāla pirmā numura tēma ir Eiropas 
Savienība pēc Lisabonas līguma.  

 

http://www.esmaja.lv/
http://www.es.gov.lv/eiropa-isuma/publikacijas/zurnals-latvijas-intereses-eiropas-savieniba
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22. maijā – Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena 

Zāģējot zaru, uz kura sēžam  
Eiropas Vides komisārs Janess Potočniks 

Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena, ko mēs atzīmējam 22. maijā, ir labs iemesls, lai 
ne tikai godinātu dabu, bet arī atgādinātu, ka cilvēks nav vienīgā dzīvības forma uz šīs planētas. Mēs 
sevi varam uzskatīt par "inteliģentu" sugu, taču mūsu attieksmē, vismaz attiecībā uz vidi, ir tikai 
daţas pazīmes, kas liecina, ka tā varētu būt patiesība. Ir acīmredzams, ka mēs riskējam atstāt šo 
vērtīgo planētu nākamajām paaudzēm izpostītu vai vismaz apkraut tās ar milzīgu finansiālu un vides 
slogu, lai atrisinātu problēmas, kuras mēs nespējām atrisināt.  

Bioloģiskā daudzveidība ir klimata pārmaiņu neredzamā puse. Tomēr, lai gan šķiet, ka pasaule 
beidzot ir aptvērusi, ar ko draud klimata pārmaiņas, tā joprojām nav pilnībā sapratusi, kādas sekas 
var izraisīt bioloģiskās daudzveidības zudums.  

Viens no iemesliem ir tāds, ka politikas veidotāji un uzņēmēji vēl nav pilnībā izpratuši 
ekonomiskos argumentus par labu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai. 

Līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits būs sasniedzis 9 miljardus cilvēku. Nav jābūt 
ģēnijam, lai saprastu, ka esam uz ļoti slidena ceļa virzienā uz ekoloģisku katastrofu. 

Dabas aizsardzība ir gan morāla, gan ētiska rakstura jautājums. Nav šaubu, ka mums ir 
jāsaglabā planētas dabas brīnumi planētas un nākamo paaudţu labad, bet, ja daţiem tas nav 
pietiekami pārliecinošs arguments, tad tādam vajadzētu būt ekonomiskajam argumentam. Mūsu pašu 
interesēs ir tos saglabāt un atjaunot, pretējā gadījumā mēs "zāģējam zaru, uz kura paši sēţam". Un, 
ja mēs neveiksim šos saprātīgos ieguldījumus tagad, lai aizsargātu dzīvības daudzveidību un veselīgas 
ekosistēmas, kas vērojamas mums apkārt, tad vēlāk mums būs jāmaksā krietni vairāk, lai mēģinātu 
atjaunot to, kas ir zaudēts. 

 
Pilnu raksta tekstu lasiet: 

http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=3741 

 


