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Šajā numurā lasiet:
Europe Direct Informācijas centra aktualitātes:
- Europe Direct organizē Vircavas upes tīrīšanas akciju
- Jelgavas novada projektu speciālisti iepazīstas ar Vecpiebalgas novada
pieredzi projektu īstenošanā

Aktuāli Eiropas Savienībā un Latvijā
- Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs apsveic Latviju de facto atjaunošanas
20. gadadienā
- Rīgā atklāj Islandes skvēru
- Latvija joprojām pirmajā vietā starp ES valstīm ESF finansējuma apguvē

Informācijas centra darba laiks:
Pirmdien – ceturtdien:
Piektdien:

9:00 - 16:00
9:00 - 15:30

Izmanto savas iespējas Eiropas Savienībā!
„Europe Direct” informācijas centra darbību finansē
Jelgavas novada pašvaldība un Eiropas Savienība

Tālrunis: 63012258
E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv
Mājas lapa: www.edic.jrp.lv
Adrese: Pasta iela 37, Jelgavā
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Europe Direct organizē Vircavas upes tīrīšanas akciju
Europe Direct informācijas centrs (EDIC) sadarbībā Jelgavas novada pašvaldības Attīstības
nodaļu un Platones pagasta pārvaldi 5. augustā organizēja praktisko semināru “Vietējās aktivitātes
mazo upju tīrīšanā”.
Semināra pirmajā daļā hidrobiologs un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Andris Urtāns
iepazīstināja dalībniekus ar šīs tēmas nozīmību un situāciju mazajās upēs, savukārt Europe Direct
Informācijas centra vadītāja Tabita Šķerberga prezentēja aizvadītā pusgada projekta aktivitātes un
demonstrēja 2010. gada EDIC publicitātes video.
Semināra turpinājumā „bruņojušies” ar izkaptīm, grābekļiem, zāģiem, ķekšiem un cimdiem ap
30 semināra dalībnieki, sekojot profesionāliem norādījumiem, veica konkrēta Vircavas upes posma
tīrīšanu, kas, neskatoties uz ierobežoti ieguldītajiem resursiem, tomēr ir ļoti nozīmīga. Jāatzīmē arī
dalībnieku atsaucība, jo pasākumā piedalījās Platones, Glūdas, Lielplatones, Elejas un Valgundes
pagastu pārstāvji, kuri varēs iegūto pieredzi pielietot līdzīgās aktivitātēs savos pagastos.
Šajā dabas aizsardzības akcijā, kas kalpos kā pirmais impulss tālākām aktivitātēm un projektu
līdzekļu piesaistei jau mērogā lielākiem centieniem attīrīt Jelgavas novada upes, iesaistījušies gan
pašvaldības darbinieki, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji.
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Jelgavas novada projektu speciālisti iepazīstas ar
Vecpiebalgas novada pieredzi projektu īstenošanā
12. augustā Europe Direct Informācijas centrs
Jelgavā organizēja novada Attīstības nodaļas un
pagastu projektu speciālistu pieredzes apmaiņas
izbraukuma semināru „Labās prakses piemēri ES
projektu
īstenošanā
Vecpiebalgas
novada
pašvaldībā”.
Vecpiebalgas novada pašvaldība izvietota
Vecpiebalgas muižā, kur jelgavniekus sagaidīja
domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone un
sniedza ieskatu pašvaldības darbā un projektu
īstenošanā. Novada pašvaldība aktīvi realizē Lauku
atbalsta dienesta, Eiropas Lauksaimniecības virzības
un garantiju fonda (ELVGF) projektus aktivitātē
„Pamatpakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem”, Nīderlandes fonda KNHM u.c. programmu
projektus. Tāpat novadā ir aktīva uzņēmējdarbība, viens no veiksmes stāstiem ir Vecpiebalgas muižā
izvietotā “Piebalgas Porcelāna Fabrika”, kura izceļas ar oriģināliem izstrādājumiem un piedāvājumu –
porcelāna trauku apgleznošana ar profesionālajām krāsām.
Dienas gaitā bija iespēja apskatīt Vecpiebalgas Kultūras namu, Taurenes pagasta pārvaldi un
kultūras namu, sociālā atbalsta centra telpas, kā arī tūrisma objektus – Kārļa Skalbes muzeju
„Saulrieti” un Vecpiebalgas ūdensrožu dīķus. Tūrisms ir viena no aktīvākajām uzņēmējdarbība
nozarēm Vecpiebalgas novadā.
Projekta speciālisti ir viena no EDIC mērķa grupām, kuru kapacitātes paaugstināšana ir svarīga,
lai uzlabotu projektu sagatavošanas un ieviešanas kvalitāti. Vidzemes plānošanas reģions, tai skaitā
Vecpiebalgas novads, ir Jelgavas novada partneri arī TRANS IN FORM projektā.
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Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs apsveic Latviju de facto
atjaunošanas 20. gadadienā
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Ježijs Buzeks (EPP, Polija) apsveic
Latviju neatkarības - de facto atjaunošanas 20. gadadienā, kas aprit 21.
augustā, norādot, ka Latvijas tautas neatlaidība un apņēmība var kalpot par
paraugu citām Eiropas tautām.
J. Buzeks savā apsveikumā uzsver: "Es vēlos no sirds apsveikt Latvijas
tautu, kuras neatlaidība un apņēmība var kalpot par paraugu citām Eiropas tautām." Viņš norāda, ka
kopš izstāšanās no Padomju Savienības Latvija ir ļoti daudz sasniegusi – ne tikai pretojās okupācijai,
izcīnīja neatkarību, bet arī spēja pārvarēt ļoti dziļu ekonomisko lejupslīdi. Latvijas tautas apņēmība un
mērķtiecība, ar kādu tikai īstenotas smagi, taču nepieciešami pasākumi ekonomiskas krīzes
pārvarēšanai, var kalpot par piemēru citām valstīm.
"ES zinu, ka arī pašreiz situācija nebūt nav viegla Latvijā, taču esmu pilnīgi pārliecināts, ka
ekonomiskā izaugsme, kas ir vērojama pēdējā gada laikā, turpināsies un ļaus valstij nostiprināties un
veicinās labklājību. Latvijas iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka var paļauties uz Baltijas kaimiņu un
visas ES solidaritāti. Kopa mēs no krīzes iziesim vēl stiprāki kā iepriekš," saka J. Buzeks.
J. Buzeks atzīmē, ka Latvija īsā laika posmā ir sasniegusi ļoti daudz - ir pilntiesīga un brīva
dalībniece pasaulē un Eiropas Savienībā, kura ir veidota, balstoties uz vērtībām, par kurām Latvijas
iedzīvotāji cīnījās.
Avots: Nozare / LETA

Ārlietu ministrijas interneta vietnē http://www.am.gov.lv/lv/Ministrija/vesture/izstades/neatkaribai-20
pieejama dokumentu publikācija „Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai 20 gadu: Dokumenti
par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas atzīšanu un diplomātiskajiem sakariem, 1991”
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Rīgā atklāj Islandes skvēru
22. augustā Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis un Islandes
ārlietu ministrs Ossurs Skarphedinsons (Össur Skarphéðinsson) svinīgā
ceremonijā atklāja Islandes skvēru Rīgā. Jaunais skvērs atrodas Ķīpsalā, starp
Krišjāņa Valdemāra, Āzenes un Ķīpsalas ielām – vietā, kur jau atrodas 2004.
gadā trīs Baltijas valstu premjeru iestādītas liepas.
„22. augustā aprit 20 gadi kopš Islandes Republikas vēsturiskā lēmuma
atzīt Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Šis lēmums bija ārkārtēji nozīmīgs, jo
tādējādi Islande iedrošināja arī citas valstis sekot savam piemēram,” uzsver ārlietu ministrs. „Tomēr
Islandes loma Latvijas neatkarības atgūšanā ir vēl plašāka. Tā jau 1990. gada 18. decembrī Islandes
Altings (parlaments) pieņēma rezolūciju Par atbalstu Baltijas valstīm cīņā par neatkarību, kurā
uzsvērts, ka līdz brīdim, kamēr Baltijas valstis nebūs pilnībā atguvušas savu neatkarību, konflikti
Eiropā nebūs atrisināti.”
Lai godinātu Islandes vēsturisko lomu Latvijas valstiskās neatkarības un suverenitātes
atjaunošanā, ārlietu ministrs Ģ.V. Kristovskis gada sākumā nosūtīja Rīgas Domei vēstuli, ierosinot
piešķirt Islandes vārdu kādai no Rīgas ielām vai laukumiem. Pēc diskusijām domes komitejās par
piemērotāko tika atzīts jaunais skvērs Ķīpsalā. „Esmu gandarīts par jautājuma operatīvo izskatīšanu
un Rīgas domes atbalstu minētajam ierosinājumam”, norāda ārlietu ministrs.
Svinīgajā skvēra atklāšanas ceremonijā piedalījās Baltijas un Ziemeļvalstu vēstnieki, kas
akreditēti Latvijā, kā arī Latvijas Augstākās Padomes deputāti, kas 1991. gada 21. augustā atbalstīja
Konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanu.
Latvijas un Islandes divpusējās attiecības tradicionāli ir ļoti labas. Cieša sadarbība izveidojusies
izglītības un kultūras jomā, attīstīti ekonomiskie sakari. Abu valstu sadarbība balstās uz reģionālo
piederību, kopīgu vērtību izpratni un interesēm Eiropas ekonomiskās un politiskās integrācijas, kā arī
drošības jautājumos.
2009. gada 16. jūlijā Islande iesniedza dalības pieteikumu Eiropas Savienībā. 2010. gada 27.
jūlijā ar Islandi tika uzsāktas ES pievienošanās sarunas. Latvija ir gandarīta par ES pievienošanās
sarunu sākšanu ar Islandi un atbalsta šīs valsts ES integrācijas procesu.

Avots: www.esmaja.lv
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Latvija joprojām pirmajā vietā starp ES valstīm ESF
finansējuma apguvē
Starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm Latvija arī pēc jūlija beigu datiem ieņem pirmo vietu
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma apguvē, atsaucoties uz jaunākajiem Eiropas Komisijas (EK)
datiem, pavēstījusi Finanšu ministrija (FM).
Šie dati rāda, ka valsts budžetā no EK atmaksāti 55,9% no kopējā 2007.-2013. gada ESF
piešķīruma apjoma, tādējādi Latvija ieņem līderpozīcijas. Savukārt Igaunija ierindojas otrajā vietā ar
46,5%, bet Lietuva - sestajā vietā ar 38,4%.
FM valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Aleksandrs Antonovs uzskata, ka Latvijas
labie ESF apguves rādītāji nav skaidrojami vienīgi ar fonda projektos sniegto aktīvo atbalstu
nodarbinātības jomai un bezdarba samazināšanai šī brīža ekonomiskajā situācijā, bet arī Latvijas
spēju ātri reaģēt uz vajadzībām un izmaiņām sociālajā jomā, pārdalot finansējumu no gausāk
apgūstamām ES fondu aktivitātēm uz tādām, kurām finansējums ir prioritārāks.
Piemēram, šā gada aprīlī ar grozījumiem tika pārdalīts finansējums 355 000 latu apmērā doktora
studiju programmu īstenošanai, lai sekmētu doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaita pieaugumu, bet
jūnijā 7,2 miljoni latu tika novirzīti bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai pēc darba devēju
pieprasījuma Latvijas tautsaimniecības attīstībai prioritārās nozarēs.
Savukārt, ņemot vērā nepieciešamību sekmēt nodarbinātības pieaugumu 2012. un 2013.gadā,
vēl plānots piešķirt papildu finansējumu aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanai 23 miljonu latu
apmērā.
Kopumā Latvijai 2007.-2013.gada periodā ESF projektiem piešķirts 387 miljonu latu liels
finansējums.
Jau ziņots, ka arī saskaņā ar maija sākumā apkopotajiem datiem Latvija starp 27 ES dalībvalstīm
ierindojās pirmajā vietā pēc veiktajām atmaksām valsts budžetā ESF par ESF projektiem.
Līdz maijam EK Latvijas budžetā bez avansu maksājumiem bija atmaksājusi ap 143 miljoniem
latu, kas ir aptuveni 37% no kopējā piešķīruma Latvijai.
Elizabete Rutule
Nozare.lv
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