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RĪGĀ ATKLĀJ LATVIJAS PREZIDENTŪRU

Ar muzikāli krāšņu priekšnesumu ceturtdien, 8.janvārī, Latvijas Nacionālajā operā 
atklāta Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Tas ir simbolisks starts 
izaicinājuma pilniem sešiem mēnešiem, kad Latvija pirmo reizi stūrēs ES kuģi. Koncertā 
uzstājās virkne mūzikas pasaulē augstu novērtētu Latvijas mākslinieku, kuri skatītājus 
visā Eiropā priecēja ar izciliem skaņdarbiem.

Latvijas prezidentūras ES Padomē atklāšanas pasākumā viesus uzrunāja Latvijas prezidents 
Andris Bērziņš, Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans 
Klods Junkers, kā arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma.

Pasākumā uzstājās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO), Valsts Akadēmiskais koris 
"Latvija", čellists Ēriks Kiršfelds un pianists Reinis Zariņš. Koncerts sākās ar ganu gavilēm – Latvijas 
lauku dabas ainavas klausītāju iztēlē uzbūra Ērika Ešenvalda speciāli šim notikumam 
komponētais skaņdarbs "Pēc negaisa". Tam sekoja Pētera Vaska Čella koncerts, kas savās 
noskaņās atgādina par Baltijas valstu neatkarības apdraudējumu 1991.gadā. Bet noslēgumā 
skanēja Ludviga van Bēthovena Kora fantāzija, kuras pamattēma sasaucas ar ES himnas – 
"Odas priekam" – vareno melodiju. Koncertu diriģēja LNSO mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents Andris Poga.
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Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa uzruna

Ministru prezidentes
Laimdotas Straujumas uzruna

Eiropadomes priekšsēdētāja
Donalda Tuska uzruna (angliski)

LINDA JĀKOBSONE

Prezidentūras komunikācijas 
un sabiedrisko attiecību 
departamenta vadītāja
+371 67011757
+371 29123348
linda.jakobsone@es2015.lv

https://www.youtube.com/watch?v=sKTzO0n5lOc

Jaunumi EIROPĀ

https://eu2015.lv/images/notikumi/2015_01_08_Berzins_speech.pdf
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015_01_08_PM_Straujuma_speech.pdf
https://eu2015.lv/images/notikumi/2015_01_08_Tusk_speech.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sKTzO0n5lOc


 Vienkārši par sarežģīto – Latvijas prezidentūra ES 
                          Padomē skaitļos
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Jaunumi EIROPĀ
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                  - tik valstu draudzīgā pulciņā norit 
sadarbība, prezidējot ES Padomē. Mūsu 
trio ir Itālija (01.07.2014.- 31.12.2014.), 
Latvija (01.01.2015.-30.06.2015.) un 

1500                          - tik daudz dažādu 
sanāksmju prezidentūras laikā 
notiks Briselē un Luksemburgā. Tas 
nozīmē vidēji četras sanāksmes 
dienā. Starp citu, tā ir lieliska ideja 
jaunam Ginesa pasaules rekordam 
– esi pirmais, kurš apmeklē visas šīs 
sanāksmes! Jāteic gan, ka tādā 
gadījumā ir jārēķinās ar bargiem 
apsargu skatieniem un iespēju tik 
aizturētam, jo dažas no šīm 
sanāksmēm nav paredzētas 
plašākai publikai. 

2500                       - tik daudz ārvalstu amatpersonu 
           prezidentūras laikā apmeklēs Latviju. Starp 

citu, tas ir aptuveni tikpat cilvēku, cik 2014. gadā 
apmeklēja festivālu „Positivus”.

                    - paredzams, ka tik 
daudz ārvalstu mediju ar 
diktofoniem, fotoaparātiem, 
kamerām un mikrofoniem 
ieradīsies Latvijā, lai atspoguļotu 
prezidentūras norises. Citu starpā 
viņi vērtēs un stāstīs ne vien par 
politiku, bet arī par mūsu sadzīvi, 
dabu un cilvēkiem, tāpēc, 
ieraugot ārzemju žurnālistu, iztaisno 
muguru, smaidi un centies atstāt 
vislabāko iespaidu. 

                   - tik daudz dažāda līmeņa un satura 
pasākumu prezidentūras laikā notiks Latvijā. Mēs jau 
nebūt nelielāmies, bet tas ir krietni vairāk nekā mūsu 
priekšgājējiem itāļiem. 
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230                   - tik jauni auto nodoti lietošanā        
prezidentūras organizatoriem. 170 no tiem ir vieglās 
automašīnas „BMW”, kas paredzētas ārvalstu 
delegāciju vadītājiem, savukārt vēl 50 mikroautobusi 
„Ford” vizinās pavadošās delegācijas. Jāteic gan, ka 
prezidentūras rīkotāji viesus mudina būt 
videi draudzīgiem un, pārvietojoties pa 
Rīgu, pēc iespējas biežāk 
izmantot sabiedrisko transportu 
vai doties kājām, kas, starp 
citu, dod lielisku iespēju 
izbaudīt Rīgas brīnišķīgo 
arhitektūru. 
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Luksemburga (01.07.2015.-31.12.2015.). 
Trīs valstu prezidēšanas cikls ieviests kopš 
2009. gada, kad stājās spēkā Lisabonas 
līgums. Tas nozīmē, ka prezidentūra tiek
īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas 
prezidentūru cita pēc citas, pamatojoties uz kopīgu trio 
darba programmu. Trio prezidentūras izveidotas, lai 
nodrošinātu Padomes darba pēctecību, kā arī veicinātu 
resursu efektīvāku izmantošanu.
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 Vienkārši par sarežģīto – Latvijas prezidentūra ES 
                          Padomē skaitļos

Jaunumi EIROPĀ
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6                - tik ilgu laiku Latvija „stūrēs” ES kuģi un    
   varēs lepoties ar 
Eiropas Savienības Padomē. Lai gan 

laika ir daudz, arī darāmo darbu saraksts nav no 
īsajiem: jāorganizē un jāvada visu līmeņu 
sanāksmes un pasākumi, jāierosina 
pamatnostādnes, kā arī jāspēj rast kompromisus, 
lai Padome varētu pieņemt lēmumus. Gaidāms 
aizraujošs pusgads! 

prezidējošās valsts 
statusu 

mēneši

650                      - tik daudz siera prezidentūras viesu 
         uzņemšanas vajadzībām tika patērēts  
         Kiprā. Varbūt mēs varētu uzstādīt patērēto 

saldo biezpiena sieriņu vai apēsto kartupeļu 
rekordu? 

kilogrami

200 000
 - tāda ir tirāža 

prezidentūrai veltītajai pastmarkai, ko 
janvāra sākumā izdeva „Latvijas Pasts”. 
Zīmīgi, ka Latvijas pirmajai prezidentūrai 
ES Padomē veltītā pastmarka ir arī 
pirmā, ko šajā gadā izdod „Latvijas 
Pasts”. Uz tās attēlots prezidentūras 
logo, un pastmarkas nominālvērtība ir 
0,64 EUR, kas atbilst vienkāršas 
pastkartes nosūtīšanas izmaksām uz 
jebkuru no ES valstīm. Iepriecini radus 
un draugus ārzemēs – aizsūti viņiem 
sveicienus ar jauno pastmarku!

175                      - tik daudz dažāda izmēra vadu bija 
nepieciešams prezidentūras 

nodrošināšanai Dānijā.  Tas ir aptuveni tikpat, cik no 
Rīgas līdz Igaunijas pilsētai Pērnavai. Lai gan vadu 
bijis daudz, dāņi pārliecinoši teic, ka vados neviens 
augsta ranga politiķis neesot sapinies. 
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                 - no tik burtiem sastāv      
`     vārdkopa „Eiropas 

Savienības Padome”. Tā ir galvenā 
un augstākā Eiropas Savienības 
lēmējinstitūcija, taču tai nav 
likumdošanas iniciatīvas. Eiropas 
Savienības Padome sastāv no 
ministriem, kas ir ES dalībvalstu 
valdību pārstāvji. Tas, kuras nozares 
ministrs katru reizi pārstāv valsti, 
atkarīgs no izskatāmā jautājuma.



Projektu 
            iESpējas
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2014./2015. gadā Daugavpils Universitāte LR Kultūras ministrijas izsludinātā konkursā „Valodas 
un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības 
veidošanai” ir saņēmusi atbalstu projekta projektam “Trešo valstu valstspiederīgo sociokultūras 
adaptācijas pasākumi integrācijai Latvijas sabiedrībā – DRAUGOS AR LATVIJU” (Granta 
līguma Nr. IF/2013/1.a./18) realizācijai.

- personas, kas dzīvo Latvijas Republikā un kuras neviena valsts saskaņā ar tās  
likumiem nav  atzinusi par saviem pilsoņiem;

- personas, kuras nav LR, citas ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices konfederācijas 
pilsoņi;

- trešo valstu (Ukraina, Baltkrievija, Krievija, Tadžikistāna, Azerbaidžāna un tml.) 
pilsoņi, kas LR ieradušies pēdējo 10 vai 5 gadu laikā pirms šī Integrācijas fonda 
projekta īstenošanas un legāli uzturas LR teritorijā; 

- trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir saņēmuši atļauju ieceļošanai LR, lai tiem pirms 
ieceļošanas nodrošinātu integrācijas pakalpojumus.

Daugavpils Universitāte ir lielākā izglītības institūcija Latgalē ar lielu pieredzi 
Eiropas Struktūrfondu un integrācijas projektu realizēšanā.

Projekta mērķauditorija:

Ja jūs esat piederīgs kādai no šīm iedzīvotāju kategorijām, aicinām pieteikties 

Mācību laikā par atbildīgu nodarbību apmeklēšanu un zināšanu apguvi 

, kā arī, lai nostiprinātu zināšanas, jums būs iespēja piedalīties  
bezmaksas ekskursijā, nometnē, apmeklēt „Valodas runātāju klubiņu”.

Aicinām pieteikties ne tikai daugavpiliešus, bet arī visas Austrumlatgales un Latvijas 
iedzīvotājus. Varēsim piedāvāt jums apmaksātu izmitināšanu Daugavpilī. Projekta aktivitātes 
un kursi Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes telpās. Esam gatavi organizēt grupas ārpus 
Daugavpils.

Projektu ieviesīs augsti kvalificēti pedagogi ar lielu darba pieredzi, izmantojot mūsdienīgu 
metodiku. Nodarbību laiks un dienas tiks saskaņotas ar kursu apmeklētājiem pēc grupu 
nokomplektēšanas.

3 mēnešu 
bezmaksas latviešu valodas, Latvijas vēstures un Latvijas valstsmācības  kursiem. 

saņemsiet mācību 
stipendiju 75 EUR mēnesī

Informācija un pieteikšanās:
pa mobilo tālruni: 28928293
e-pastā: 

Plašāka informācija Daugavpils 
Universitātes mājaslapā: , 
sadaļā „DRAUGOS AR LATVIJU”.

kursidu@inbox.lv

www.du.lv

Pieteikšanās projekta aktivitātēm – no 2014. gada 5. decembra.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Jaunumi EIROPĀ

http://www.du.lv/lv


Projektu 

            
iESpējas

Jaunumi EIROPĀ

Tiek izsludināts projektu konkurss vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides 
izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 
2015.gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda padomes 2014.gada 15.decembra sēdes Nr.18 lēmumu, izsludina projektu konkursa I 
kārtu vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana 
skolas vecuma bērniem” finansējuma saņemšanai 2015.gadā. Projektu konkursa mērķis ir 
finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta skolas vecuma bērnu vides izglītība un 
audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas diennakts vai dienas vides izglītības nometņu 
organizēšana skolas vecuma bērniem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir 
veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides 
aizsardzībā, kur vismaz 50% no kontaktnodarbībām tiek veltītas tēmām, kas saistītas ar vides un 
dabas aizsardzību un resursu taupīšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, 
pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās 
no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācijas mājas lapas  sadaļā – 

.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr. 67503323, e-pasts: 

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

EUR 80 000.

2015.gada 19.janvāris – 2015.gada 30.janvāris.

www.lvafa.gov.lv „Projektu konkursi”, „Projektu 
konkursa nolikumi”

lvafa@lvafa.gov.lv

66

http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
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APBRĪNAS  
VĒRTA 

Latvijas 
daba 

Latvijas prezidentūra 
Eiropas Savienības 
Padomē

aizņem aptuveni 52% Latvijas  
teritorijas, ierindojot to 
starp zaļākajām 
valstīm pasaulē. 

platākais 
ūdenskritums  
Eiropā 
(249 m).

VENTAS RUMBA –MEŽI –

ZELTA RUDENS 
SIGULDĀ –

Gaujas senlejas 
ainavas krāsaino 
koku lapu 
vilinājums.

atrodas vien 50km 
attālumā no Rīgas, tāpēc  
ir lieliska vieta, kur  
iepazīst neskarto  
purvu ekosistēmu.

ĶEMERU  
NACIONĀLAIS 
PARKS –

sena svētvieta, kas slavena  
ar savu enerģētiku un 
neparastajiem 
akmeņu krāvumiem.

POKAIŅU MEŽS –

mazās un lielās 
jūras satikšanās 
vieta.

KOLKASRAGS –

BALTIJAS JŪRA    –

jaunākā, saldākā un seklākā  
jūra uz zemes, kas lepojas ar  
vienu no savām lielākajām 
bagātībām – 
dzintaru.

Latvijas zaļais tūrisms,  
kad iedzīvotāji dodas  
mežā vai purvā, lai  
ievāktu dabas  
labumus.

SĒŅOŠANA/ 
OGOŠANA – 

tradīcijas un vērtības,  
kas imunitātes un 
veselības stiprināšanai 
koptas jau gadu 
simtiem.

BĒRZU SULA –

GAUJAS  
NACIONĀLAIS 
PARKS –
tajā atrodas divas trešdaļas 
no Latvijā zināmajām alām, 
tostarp augstākā ala un 
lielākā grota baltijā – 
gūtmaņala.

ČETRI GADALAIKI – 

iespēja gada laikā 
ieraudzīt četras 
dažādas Latvijas.

INTERESANTI

            



KONTAKTI

LAURA IEVIŅA

Europe Direct informācijas
centra vadītāja
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95,
3. stāvs, 33. kabinets
E-pasts: laura.ievina@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 64607177

 

MADARA ĻAKSA

Europe Direct informācijas
centra vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 
95,3. stāvs, 35. kabinets
E-pasts: madara.laksa@
rezeknesnovads.lv
Tel.: 26531297, 64607198

 

DAIGA KORSAKA

Europe Direct informācijas centra 
vadītājas asistente
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95
E-pasts: korsakadaiga@inbox.lv
Tel.: 28325469

 

ILONA SKORODIHINA

Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: 
Tel.: 65381228, 26819391

 

ilona1973@ inbox.lv

BENITA IVDRE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

VELTA POPA

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: veltapopa@inbox.lv
Tel.: 65381230, 29991263

 

INA RUSIŅA
Europe Direct informācijas
centra Austrumlatgalē 
koordinatore Preiļos
Adrese: Preiļi, Kārsavas 4
E-pasts: preilubiblioteka@
inbox.lv
Tel.: 65381231, 28661351

 

ILONA CABULE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore 
Krāslavā; Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: icabule@inbox.lv
Tel.: 29978738

 

INTA KUŠNERE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

 

VALENTĪNA MAGIDAS

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Krāslavā
Adrese: Krāslava, Dīķu 5
E-pasts: kraslbibl@apollo.lv
Tel.: 65624096

 

IRĒNA ANDŽĀNE

Europe Direct informācijas centra 
Austrumlatgalē koordinatore Ludzā
Adrese: Ludza, Stacijas 41
E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
Tel.: 65781194

 

JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

INFORMATĪVO BIĻETENU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 
KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI
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