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Šajā numurā lasiet:
Europe Direct Informācijas centra aktualitātes:
- Aizvadīti Jelgavas un Ozolnieku novadu 10. Grāmatu svētki
- Eiropas valodu dienā – spāņu valodas un kultūras pēcpusdiena LLU
- Ciemos pie Europe Direct kolēģiem Helsinkos
Aktuāli Latvijā un Eiropas Savienībā:
- Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā jauna vadītāja
- Eiropas mobilitātes nedēļa – jau 10. reizi

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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Septembrī veiksmīgi aizvadīts viens no gada nozīmīgajiem
pasākumiem – Jelgavas un Ozolnieku novadu
10. Grāmatu svētki
„Europe Direct‖ Informācijas centrs Grāmatu svētkos piedalījās jau ceturto reizi. Šie svētki
pulcē bibliotekārus, grāmatu lasītājus un aktīvos pagastu iedzīvotājus, kā arī skolēnus, sniedzot
iespēju ne tikai iegādāties grāmatas tuvāk dzīvesvietai un bieži par zemāku cenu nekā grāmatu
veikalos, bet arī piedalīties plašajā pasākumu programmā.
2. septembrī Ozolnieku vidusskolā valdīja rosība – izdevniecības piedāvāja iegādāties jaunākās
grāmatas, visas dienas garumā notika lekcijas un diskusijas par aktuālām tēmām, kā arī tikšanās ar
politiķiem – veselības ministru Juri Bārzdiņu, 10. Saeimas deputāti Ingrīdu Circeni u.c.
Daudz interesentu, īpaši jaunieši, bija pie Latvijas Zemessardzes telts, kur varēja sastapt
zemessargus formas tērpos, iepazīties ar Zemessardzes tehniku un ekipējumu un izdevumu „Tēvijas
sargs‖. Visas dienas garumā bija atvērts Ozolnieku Moto muzejs.
„Europe Direct‖ centra stendā gan abu novadu bibliotekāri, gan interesenti varēja saņemt
bezmaksas informatīvos materiālus par dažādām ES darbības jomām, sacensties Eiropas puzles
salikšanā, bet jaunāko klašu skolēniem bija iespēja uzzināt par Eiropas Savienības valstīm, to vēsturi,
ģeogrāfiju, valodu daudzveidību, simboliem, svētkiem un tradīcijām utt., kā arī pārbaudīt savas
zināšanas viktorīnā un saņemt balvas ar Europe Direct simboliku. Šādi pasākumi palīdz paplašināt
redzesloku un veicina izpratni par Eiropas Savienības būtību un Latvijas dalību tajā, tādēļ EDIC
darbinieki novērtē šo kā lielisku iespēju komunicēt ES aktualitātes visdažādākajām mērķa grupām.
Lielu atbalstu EDIC darbiniekiem sniedza brīvprātīgie jaunieši no Elejas, Lielplatones un Platones
pagastiem, darbojoties informāciju stendā, organizējot Eiropas puzles aktivitātes un asistējot
nodarbībā skolēniem.
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Eiropas valodu dienā – spāņu valodas un kultūras
pēcpusdiena LLU
Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu, kad tiek
pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, to daudzveidībai un apguvei.
Galvenos pasākumus Latvijā jau septīto gadu rīko Latviešu valodas aģentūra, piedāvājot Eiropas
Valodu dienas pasākumus, kuros aicināts piedalīties ikviens interesents. Šajā laikā daudz interesantu
pasākumu notiek arī ES mājā un reģionos, lai informētu par Eiropas valstu un valodu daudzveidību.
Valodu dienas pasākumos jau no savas darbības pirmsākumiem iesaistās arī Europe Direct
Informācijas centrs Jelgavā, sniedzot prezentācijas gan skolēniem un studentiem, gan plašai publikai.

Priekšstati un stereotipi par Spāniju
26. septembrī, laužot stereotipus par spāņiem un
iepazīstot Eiropas valodu daudzveidību, Jelgavas pils
Sudraba zālē aizvadīta ―Spāņu valodas un kultūras
pēcpusdiena‖.
„Valodas
zināšanas
nav
tikai
personīga
kompetence vai cieņas izrādīšana savai un citu tautu
kultūrai. Tās mūs visus padara stiprākus, drošākus un
bagātākus,‖ atklājot pasākumu, teic Sociālo zinātņu
fakultātes (SZF) dekāns Voldemārs Bariss.
Kā pasākuma goda viesis LLU bija ieradies Spāņu kultūras centra ―Séneca‖ vadītājs Havjers
Fernandes Crus (Javier Fernandez Cruz), kurš klātesošos iepazīstināja ar izplatītākajiem priekšstatiem
un stereotipiem par Spāniju.
―Daudzi domā, ka Spānijā ir tikai karsts laiks, taču tā nebūt nav – valstī ir vairākas klimata
zonas, un vietām sniegotus kalnus no saulainām pludmalēm šķir tikai 45 kilometri. Vai, piemēram,
valda uzskats, ka visiem spāņiem patīk vēršu cīņas. Patiesībā tikai 22 procenti spāņu atzinīgi vērtē šo
gadsimtiem seno tradīciju.‖ H.F.Crusa stāstījumā bija dzirdami arī daudzi interesanti fakti par Spānijas
tautām, vēsturi, nacionālajām īpatnībām un simboliem.
Spāniju par savu sapņu zemi vienmēr dēvējušas Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas
studentes Ieva Koloda un Diāna Kozlova, kurām izdevās uz to doties kā ―Erasmus‖ studentu
apmaiņas programmas dalībniecēm. Viņas labprāt kavējās atmiņās un dalījās ar spilgtākajiem Spānijā
gūtajiem iespaidiem, īpaši akcentējot tās iedzīvotāju nesavtīgo atsaucību un izpalīdzību.
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Ar prezentāciju par Eiropas Savienību un tās valodām uzstājās
Eiropas Komisijas ―Europe Direct‖ Informācijas centra Jelgavā pārstāve
Tabita Šķerberga. Tāpat pasākuma apmeklētājiem bija iespēja
piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas par Spāniju, kā arī
nobaudīt šīs valsts tradicionālās uzkodas, spāniski sauktas par ―tapām‖.
―Spāņu valodas un kultūras pēcpusdienu‖ organizēja SZF Valodu katedra sadarbībā ar Europe
Direct Informācijas centru Jelgavā, atzīmējot Eiropas Valodu dienu, kurā jau desmito gadu pēc kārtas
īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, to daudzveidībai un apguves nepieciešamībai.
Ilvija Gaidukoviča
www.llu.lv
Spāņu kultūras centra SENECA vadītāja Havjera Fernandesa Crusa rakstu „Kāpēc mācīties spāņu
valodu?‖ lasiet http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=4416
Vairāk informācijas par spāņu kultūras centru atradīsiet mājas lapā http://www.seneca.lv
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Pie Europe Direct kolēģiem Helsinkos
Jau vairākus gadus Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā,
savas darbības pilnveidei un sadarbības veicināšanai EDIC tīklā,
dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz kaimiņu valstīm. Šogad no 26.
– 29. septembrim EDIC darbinieki Tabita Šķerberga, Inese Cinovska
un Dagnija Špele devās uz Helsinkiem, lai iepazītos ar vietējā EDIC
darbību.
EDIC Helsinkos darbojas Somijas Ārlietu ministrijas pakļautībā,
izvietota plašā informācijas centrā, kur ir pieejams daudzveidīgs
informācijas klāsts par Eiropas Savienību.
Tā kā centrs atrodas valsts galvaspilsētā, tas ikdienā apkalpo
ievērojamu apmeklētāju skaitu gan klātienē, gan telefoniski un pa e-pastu, iesaistās vērienīgos
pilsētas un valsts mēroga informatīvos pasākumos, kā arī darbojas informācijas sniegšanā skolēniem
un Helsinku universitātes studentiem. Jauniešu auditorijā tiek apskatītas aktuālas tēmas par vides
jautājumiem, brīvprātīgo darbu un citām ES aktualitātēm. Tikšanās laikā Helsinku EDIC darbinieki
sniedza prezentāciju par centra aktivitātēm, savukārt EDIC Jelgavā pārstāvji demonstrēja savu
publicitātes video un iepazīstināja ar ES informācijas interneta resursiem Latvijā, kā arī savstarpēji
apmainījās ar interesantākajiem informatīvajiem materiāliem. Helsinku kolēģus ieinteresēja Latvijā
izstrādātie pedagoģiskie mācību materiāli – prezentācijas par ES jautājumiem.
Vizītes laikā apmeklējām arī Eiropas Komisijas pārstāvniecību Somijā, Helsinku Universitātes
Dokumentāciju centru, kur pieejama plaša datu bāze ES un
vispārējā likumdošanā, kas ir nozīmīgs informācijas avots
studentiem mācību procesā, kā arī plašai publikai.
Vizītes laikā notika arī tikšanās ar nevalstiskās sieviešu
organizācijas „Marta‖ pārstāvēm, kas deva jaunas idejas par
dažādu paaudžu sieviešu sadarbības formām.
Brīvajā laikā bija iespēja iepazīties ar interesantākajiem
tūrisma objektiem Helsinkos – Senāta laukumu un Balto baznīcu,
Tirgus laukumu, pieminekli komponistam Sibēliusam, Klints
baznīcu.
Vairāk skatiet http://www.edic.jrp.lv/?p=1153#more-1153
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Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā jauna vadītāja
2011. gada 1. septembrī Eiropas Komisijas pārstāvniecības
vadītājas amatā Latvijā stājusies Inna Šteinbuka, nomainot
iepriekšējo vadītāju Ivetu Šulcu.
Kopš 2009. gada Inna Šteinbuka ir bijusi Sociālās un
informācijas sabiedrības statistikas jomas direktore Eurostat.
Viņai ir doktora grāds ekonomikā, un kopš 1997. gada viņa ir
bijusi ekonomikas profesore Latvijas Universitātē. Kopš 1998.
gada
viņa
ir
bijusi
Latvijas
Zinātņu
akadēmijas
korespondētājlocekle.
Inna Šteinbuka sāka strādāt Eiropas Komisijā 2005. gadā
kā Ekonomikas un reģionu statistikas jomas direktore Eurostat. Pirms tam viņa laikposmā no 2001.
līdz 2005. gadam vadīja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kura atbild par
elektrības, gāzes un telekomunikāciju tirgu, kā arī dzelzceļa un pasta pakalpojumiem. No 1999. līdz
2001. gadam viņa bija Starptautiskā Valūtas fonda izpilddirektora vecākā padomniece Vašingtonā. No
1991. gada līdz 1999. gadam viņa strādāja Latvijas Republikas Finanšu ministrijā, vispirms ieņemot
Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta direktores amatu, bet vēlāk – kā finanšu
ministra padomniece.
2008. gadā Inna Šteinbuka saņēma valsts augstāko apbalvojumu – III šķiras Triju zvaigžņu
ordeni par izciliem sasniegumiem ekonomikā un finanšu nozarē.
Innas Šteinbukas plašā pieredze palīdzēs Pārstāvniecībai Latvijā pildīt būtisku lomu saziņā ar
Latvijas iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinās sadarbību starp Eiropas Komisiju un
valsts un reģionu iestādēm, kā arī citām ieinteresētājām personām.

Informācijai:

Komisijai ir pārstāvniecības visās ES dalībvalstīs. Tās pārstāv Komisiju dalībvalstīs, informē
plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību par tās politiku un ziņo Komisijai par būtiskām norisēm valstī.
Avots: www.es.gov.lv

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

6

“Europe Direct”
Informācijas centrs Jelgavā

Ziņu lapa
2011. gada Nr.9

2011. gadā – Eiropas mobilitātes nedēļas desmitā gadadiena
No 2011. gada 16. līdz 22. septembrim simtiem lielāku un mazāku Eiropas pilsētu piedalās jau
desmitajā Eiropas mobilitātes nedēļā, un to iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties visdažādākajos
pasākumos, kas popularizē ilgtspējīgu mobilitāti. Šāgada temats "Alternatīvā mobilitāte" tiecas
veicināt resursu ziņā efektīvas alternatīvas vieglajiem automobiļiem, kas turpina dominēt pilsētas
transportā. Mobilitātes nedēļa mudina pašvaldības un iedzīvotājus demonstrēt, cik daudz pozitīvu
aspektu ir citiem transporta līdzekļiem.
Par vidi atbildīgais Komisijas loceklis Janess Potočniks saka: "Nu jau desmito gadu Eiropas
mobilitātes nedēļa atbalsta pilsētu centienus veidot saviem iedzīvotājiem labāku vidi. Tai ir bijuši
milzīgi panākumi, un nu tā jau ir ieguvusi pasaules mērogus. Mobilitātes nedēļa ļauj cilvēkiem
padomāt par jauniem un labākiem pārvietošanās veidiem un pasākumiem, kas pilsētas padara par
tīkamu vietu dzīvošanai."

Alternatīvi transporta līdzekļi

Pārmērīga automobiļu lietošana kaitē dzīves kvalitātei mūsu pilsētās. Problēmas simptomi ir
troksnis, gaisa piesārņojums, sastrēgumi un sabiedriskās telpas sašaurinājums. Līdz ar tādu resursu
kā enerģija, zeme, ūdens un izejvielas pieejamības samazināšanos pieaug izpratne par to, ka vajag
alternatīvas transporta formas, kas izraisa mazāku piesārņojumu, patērē mazāk resursu un palīdz
mazināt siltumnīcefekta gāzu izmeti. Eiropas 2011. gada mobilitātes nedēļas mērķis ir mudināt
pilsētās dzīvojošos Eiropas pilsoņus izmantot tādus pārvietošanās veidus, kas rada mazāk ogļskābās
gāzes: iešanu kājām, riteņbraukšanu vai sabiedrisko transportu.

Mobilitātes nedēļas desmitā gadadiena

2011. gada pasākumi iezīmē Eiropas mobilitātes nedēļas desmito gadadienu. Pēdējos desmit
gadus mobilitātes nedēļa ir atbalstījusi pilsētu centienus radīt iedzīvotājiem patīkamāku un veselīgāku
vidi, mudinot viņus mazināt satiksmes sastrēgumus un veicinot ilgtspējīgus un cilvēka muskuļu
darbinātus transporta veidus.
Kopš 2002. gada, kad mobilitātes nedēļa notika pirmoreiz, tās dalībnieku skaits nemitīgi pieaug.
2010. gadā, kad devīze bija „Ceļo gudrāk, dzīvo labāk!‖, rekordliels skaits — 2221 pašvaldība —
parakstīja Eiropas Mobilitātes nedēļas hartu un/vai reģistrēja savus pasākumus kampaņas vietnē
www.mobilityweek.eu.
Pilnu raksta tekstu lasiet: http://ec.europa.eu/latvija/news
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