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Cienījamais lasītāj! 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra (turpmāk – ESIA) savas pastāvēšanas laikā četru gadu 
garumā ir sniegusi Latvijas iedzīvotājiem informāciju par Eiropas Savienību (ES) un Latvijas dalību 
tajā gan Rīgā, gan 33 Eiropas Savienības informācijas punktos (ESIP) rajonu un pilsētu 
bibliotēkās. ESIA rīkojusi lekcijas, apmācības, seminārus un diskusijas, izdevusi publikācijas, 
koordinējusi komunikāciju ar sabiedrību par ES valsts pārvaldē. Jau kopš 2006. gadā ESIA īpašu 
uzmanību pievērsa formālajai un neformālajai izglītībai ES jautājumos – izdodot mācību materiālus 
skolēniem, rīkojot apmācību seminārus skolotājiem, nosūtot skolām piedāvājumu sadarbībai 
projektu nedēļu laikā un mācību palīgmateriālus un stundu plānus. ESIA iedibināja tradīciju 
Eiropas nedēļas laikā organizēt akciju „Uz savu skolu!”, kuras ietvaros valsts pārvaldes un ES 
institūciju darbinieki atgriežas skolas solā un diskutē ar jauniešiem par ES jautājumiem. Lai sniegtu 
plašāku informāciju visiem Latvijas iedzīvotājiem, ESIA realizējusi projektu konkursus 
nevalstiskajām organizācijām un paplašināja sadarbību ar ESIP, nodrošinot reģionāliem 
informācijas centriem iespējas saņemt finansējumu informatīvu pasākumu organizēšanai. Darīts 
daudz, lai pēc iespējas vairāk cilvēku zinātu, kur iegūt atbildes uz jautājumiem par ES.  

ESIA kā Ministru prezidenta pārraudzībā esoša valsts aģentūra tika izveidota 2005.gada 
1.februārī. Savukārt 2008.gada nogalē valsts pārvaldes reformu kontekstā Ministru kabinets lēma 
par aģentūras reorganizāciju, daļu funkciju no 2009.gada 1.janvāra nododot Valsts kancelejai.  

Neskatoties uz institucionālām izmaiņām, darbu Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28 
(Rīga) turpina Eiropas Savienības informācijas bibliotēka. Tāpat Valsts kancelejas paspārnē arī 
turpmāk tiek veikta sabiedrības informēšanas koordinēšana par Eiropas Savienību un Latvijas 
dalību tajā; organizēta sadarbība ar 33 Eiropas Savienības informācijas punktiem informācijas 
izplatīšanai reģionālā līmenī; uzturēta interneta vietne www.es.gov.lv par ES jautājumu 
aktualitātēm Latvijas kontekstā; iespēju robežās organizēti semināri un diskusijas; realizēti kopēji 
sadarbības projekti ar partneriem no nozaru ministrijām, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā un nevalstiskā sektora. 

Paldies visiem ESIA darbiniekiem par paveikto! Un paldies Jums, lasītāj, par interesi pilnveidot 
zināšanas par Latvijas lomu un iespējām Eiropas Savienības kontekstā!  

 

 

Valsts kancelejas direktore        Gunta Veismane 
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1. Pamatinformācija 

 

Valsts aģentūra „Eiropas Savienības informācijas aģentūra” (ESIA) nepilnus četrus gadus savas 
darbības nodrošināja sabiedrībai pilnīgu, aktuālu un viegli pieejamu informāciju par Eiropas 
Savienību (ES) un Latvijas dalību tajā dažādās formās (bibliotēka, publikācijas, konsultācijas, 
uzziņas, semināri, apmācības, diskusijas, lekcijas, konkursi, akcijas u.c.). ESIA virsmērķis ir bijis - 
uz zināšanām balstītas diskusijas veicināšana sabiedrībā par ES.  

ESIA bija Ministru prezidenta pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas savu darbu uzsāka 2005.gada 
1.februārī. Ministru prezidents pārraudzību īstenoja ar Valsts kancelejas starpniecību.  

2008.gadā ESIA veica šādus uzdevumus: 

1. Koordinēja sabiedrības informēšanas stratēģijas par ES un Latvijas dalību tajā 2006. – 
2008. gadam īstenošanu valsts pārvaldē. 

2. Nodrošināja sabiedrību ar informāciju atbilstoši sabiedrības informēšanas stratēģijai par ES 
un Latvijas dalību tajā. 

3. Iesaistīja informācijas starpniekus (piemēram, lektorus, skolotājus, plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjus, bibliotekārus) sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā. 

4. Sadarbojās ar institūcijām un organizācijām, kas sniedz informāciju par ES un Latvijas 
dalību tajā (piemēram, ar Saeimas ES informācijas centru, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, nevalstiskajām 
organizācijām, dažādiem informācijas centriem), kā arī ar ES institūcijām, valsts pārvaldes 
iestādēm un privātpersonām. 

5. Organizēja sabiedrības diskusijas, informatīvas akcijas, izstādes, konkursus un citus 
pasākumus par Latvijas dalību ES. 

6. Uzkrāja, sistematizēja, kataloģizēja, bibliografēja un saglabāja iespieddarbus, elektroniskos 
izdevumus un citus dokumentus par ES un Latvijas dalību tajā. 

7. Izstrādāja informatīvos materiālus un sagatavoja publikācijas par aktuāliem ES 
jautājumiem. 

8. Veicināja informācijas izplatību Latvijas reģionos sadarbībā ar ES informācijas centriem. 
9. Apmācīja lektorus un citus informācijas starpniekus (piemēram, skolotājus, plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjus, bibliotekārus) ES jautājumos. 
10. Nodrošināja interesentus ar aktuālo informāciju apkopojumu par Latvijas dalību ES. 
11. Organizēja sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus. 

Ar 2009.gada 1.janvāri ESIA tika reorganizēta, pievienojot to Valsts kancelejai. Tika noteikts, ka 
turpmāk Valsts kanceleja koordinēs sabiedrības informēšanu par Eiropas Savienību un Latvijas 
dalību tajā.  
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2. ESIA darbības rezultāti 

 

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2006.gada 9.februārī apstiprināto Eiropas Savienības informācijas 
aģentūras darbības stratēģiju 2006. - 2008.gadam galvenās ESIA noteiktās prioritātes var iedalīt 
trīs darbības virzienu blokos: 

1. Diskusiju veicināšana Latvijā par ES un Latvijas dalību tajā. 
2. Informācijas starpnieku apmācība un kvalifikācijas celšana. 
3. Centrālo valsts pārvaldes iestāžu darbības koordinācija ES lietu komunikācijā. 

 

2.1. Sabiedrības informēšana par ES un Latvijas dalību tajā 

2.1.1. Informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana 

ESIA 2008.gadā sagatavoja un izplatīja 32 dažādus izdevumus 
par ES jautājumiem. Tika sagatavotas 14 faktu lapas sadarbībā ar 
nozaru ministrijām par ES politiku jautājumiem un ESIA jaunumi 
tika izdoti tikai elektroniski. Faktu lapas par ES pamatjautājumiem 
tika atjauninātas un publicētas ESIA tīmekļa 
vietnē 

2008.gadā izdoti 4 žurnāla „Latvija Eiropas 
Savienībā“ numuri. Aprīlī izdots žurnāla devītais 
numurs par tēmu ES pilsoņu tiesības. Jūlijā izdots 
desmitais numurs, kas veltīts interešu aizstāvībai 
ES. Oktobrī izdots žurnāla vienpadsmitais numurs 
par Latvijas izglītības sistēmas spēju nodrošināt 
Latvijas iedzīvotāju konkurētspēju Eiropā un 
pasaulē. Decembrī tika izdots žurnāla 
divpadsmitais numurs par inovācijām un to nozīmi 
valsts attīstībā un konkurētspējā.  

Izplatīti 10 elektroniskā izdevuma „Latvija Eiropā jaunumi“ numuri. Tāpat izveidotas izstādes 
plakātu formātā „par Slovēniju un Franciju, lai atspoguļoti valstu prezidentūru ES. Atjaunoti un 
izdoti bukleti „Kur internetā atrast informāciju par Eiropas Savienību?”, „Informācijas avoti par 
Eiropas Savienību”, kā arī atkārtoti izdots mācību materiāls sākumskolām par ES „Ceļojums pa 
Eiropas Savienību”. ESIA ik nedēļu gatavo pārskatu par svarīgākajām ES aktualitātēm, nosūtot to 
interesentiem elektroniski, kā arī ievietojot mājas lapas sadaļā „ES aktualitātes”. 2008.gadā izsūtīti 
51 iknedēļas ES aktualitāšu pārskats.  

ESIA tīmekļa vietnē publicēti atjaunoti informatīvi materiāli „Informācijas avoti par Eiropas 
Savienību"; "Kur internetā atrast informāciju par ES?". 
Sagatavots pārskats par Lisabonas līguma salīdzinājumu salīdzinot ar esošajiem ES 
pamatlīgumiem un Īrijā notikuša referenduma rezultātiem. Tas pieejams ESIA mājas lapā, 
ministriju mājas lapās un jūlijā nosūtīts masu medijiem.  
 
Aģentūra veikusi nozīmīgas aktivitātes formālajā izglītībā. 2008.gadā tika izplatīti aģentūras 
izstrādātie mācību palīgmateriāli sākumskolai „Ceļojuma pa Eiropas Savienību, pamatskolai 
"Eiropas Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos" un vidusskolai "Eiropas Savienības dalībvalstis", 
kā arī 10 mācību stundu plāni darbam ar ES jautājumiem. Augustā un septembrī stundu plāni 
prezentēti ap 500 skolotājiem Rīgas, Talsu, Rēzeknes, Madonas, Krāslavas u.c. rajonos. Par godu 
9. maijam – Eiropas dienai organizētajā skolēnu zīmējumu un pasaku konkursā „Manas Eiropas 



pasakas” labāko skolēnu darbu, ko žūrija izvēlējās ESIA publicēja un visām Latvijas 
vispārizglītojošām skolām nosūtīja kā kalendāru sākumskolēniem „Manas Eiropas pasakas”. 
 

2.1.2. ESIA publiskā bibliotēka 

ESIA bibliotēkā regulāri tika uzkrāti izdevumi par ES jautājumiem un visu ES tiesību aktu 
publikācijas ES oficiālajā žurnālā, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam ar tiem iepazīties 
sešas dienas nedēļā. ESIA mājas lapā lasītāji varēja iegūt informāciju par bibliotēkā pieejamajiem 
materiāliem elektroniskajā katalogā. ESIA regulāri palīdzēja atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti uz 
vietas bibliotēkā, kā arī telefoniski, pa pastu un e-pastu vai arī aizpildot elektronisko veidlapu ESIA 
mājas lapā. Turpmāk bibliotēkas darbs turpināsies VK pārraudzībā un minētās bibliotēkas funkcijas 
tiek realizētas arī šobrīd. 

2008.gadā ESIA publiskajā bibliotēkā apkalpoti  2546 lietotāji, kopumā sniegtas 1427 uzziņas par 
ES jautājumiem. Sniegto uzziņu skaits ik gadu samazinās, ko var skaidrot arī ar to, ka aizvien 
pieejamāka ir informācija internetā, ko nodrošina gan centrālās ES institūcijas, gan valsts 
pārvaldes iestādes un ESIA mājas lapa. ESIA bibliotēkas fondā ir pieejami vairāk nekā 3485 
dokumenti, 55 ārzemju un Latvijas periodiskie izdevumi un publikācijas, kā arī ES oficiālie 
dokumenti. 

6

Bibliotēka piedāvā izmantot: 

 grāmatu fondu; 
 Latvijas un ārzemju periodiskos 

izdevumus; 
 centrālās un reģionālās preses 

apskatus (kopš 1998. gada); 
 ES dokumentus (kopš 1952. gada); 
 oficiālās ES publikācijas; 
 faktu lapas un bukletus par dažādām 

ES tēmām. 

Lasītāji bibliotēkā var izmantot: 
 datu bāzes; 
 bezmaksas pieeju internetam gan 

pie bibliotēkas datoriem, gan 
bezvada pieslēgumu, izmantojot 
savus portatīvos datorus; 

ESIA bibliotēka 

 apkopojumu par saitēm internetā 
par ES jautājumiem; 

 audiovizuālos materiālus; 
 elektronisko grāmatu katalogu – 

http://www.es.gov.lv/lv/biblioteka/e
lektroniskais_katalogs/,  

 mikrofišu lasītavu. 
 
Bibliotēkā pieejami audiovizuālie 
informācijas resursi (VHS, CD un DVD 
formātā) par ES darbību un institūcijām, 
ES dalībvalstu un kandidātvalstu politiku, 
ekonomiku un kultūru, kā arī Latvijas 
dalību ES. Lasītavā elektroniskos 
izdevumus iespējams noskatīties un 
noklausīties, kā arī ņemt līdzi un izmatot 
to ārpus bibliotēkas. 

Bibliotēkā sniegto uzziņu skaits
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Bibliotēkā tiek apzināti, iegādāti un kataloģizēti jaunākie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi un citi 
dokumenti par ES un Latvijas dalību tajā latviešu, angļu un arī citās valodās.  

Turpinās darbs pie bibliotēkas audiovizuālo līdzekļu kolekcijas paplašināšanas. 2008. gadā tika 
aktīvi turpināta sadarbība ar augstskolu pasniedzējiem, studentiem, skolotājiem, bibliotekāriem un 
citiem sadarbības partneriem lai popularizētu bibliotēkas pakalpojumus. 

2008.gada 27.novembrī atzīmējot ESIA bibliotēkas 10 gadu jubileju, Eiropas Informācijas 
sabiedrības fonda (European Foundation for Information Society) prezidents Dons Hulio Gomezs 
Pomars atklāja elektronisko pakalpojumu sniedzēju Administratel, kas ir izvietots ESIA bibliotēkā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.  

2.1.3. ESIA mājas lapa 

ESIA visa gada gaitā uzturēja un veica nepieciešamos uzlabojumus (tehniskus un saturiskus) 
mājas lapai www.esia.gov.lv, papildinot ar aktuālu informāciju par ES darbības jautājumiem un 
citām aktualitātēm, dokumentiem, plānotajām diskusijām, semināriem, konferencēm, jaunākajiem 
pētījumiem, faktu lapām, bukletiem un žurnāliem, informāciju par dažādām iespējām ES utt. ESIA 
mājas lapas apmeklējumu skaits 2008.gadā bija 260 631. 

2.1.4. Diskusijas un semināri 

ESIA rīkoja diskusijas un citus pasākumus par 
ES jautājumiem (izbraukuma lekcijas skolās, 
bibliotēkās, ESIA telpās), t.sk. organizētas 77 
sabiedrības diskusijas un citi pasākumi, kuras 
apmeklējuši 2687 interesenti.  

2008.gadā sadarbībā ar Eiropas Parlamenta 
informācijas biroju Latvijā turpināts diskusiju 
cikls „Man ir ko teikt!”. 2008. gadā notikušas 6 
diskusijas par Darbu ES institūcijās; par tēmu 
„Vai iespējama vienota Eiropas vēsture”; 
Reģionalizācijas jautājumiem Eiropā - Baltijas 
jūras reģiona perspektīvas; par to, vai ES 
nauda Latvijā tiek izmantota efektīvi un 
finanšu krīzi pasaulē un ES. Ar diskusiju 
materiāliem var iepazīties ESIA mājas lapā 
http://www.es.gov.lv/lat/diskusiju_cikls.  

Diskusija „Vai iespējama vienota Eiropas vēsture?”,  
2008.gada 12.aprīlī Eiropas Savienības mājā. 

Pasākumu skaits
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ESIA darbinieki ar lekcijām un nodarbībām 
2008.gadā piedalījušies 269 pasākumos, ko 
apmeklējuši 11712 interesenti. Pasākumi tika 
rīkoti skolās, nevalstiskajās organizācijās 
(NVO) un bibliotēkās dažādos Latvijas 
reģionos.  

ESIA arī 2008.gadā turpināja izmantot 
2006. gadā izveidoto interaktīvo spēli skolām 
un citiem interesentiem „40 minūtēs apkārt 
Eiropai”. Spēle kopumā spēlēta 143 
pasākumos ar ESIA līdzdalību, kā arī to 
izmantojuši citi sadarbības partneri savos 
informatīvajos un izglītojošos pasākumos par 
ES tematiku. 
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2008.gadā tika organizēti arī divu ES prezidējošo valstu prezidentūras ES atklāšanās pasākumi 
16.janvārī notika Slovēnijas prezidentūras atklāšanas pasākums, kurā ar Slovēnijas prezidentūras 
prioritātēm iepazīstināja Slovēnijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā V.E. 
Vojislavs Šucs. 2008.gada 1.jūlijā notika Francijas prezidentūras atklāšanas pasākums, kurā ar 
prezidentūras prioritārajiem jautājumiem interesentus un medijus iepazīstināja V.E. Paskāla Fieskī 
kungs Francijas Republikas vēstnieks Latvijā. 
 
ESIA sadarbībā ar nozaru ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atzīmējot 
Eiropas dienu - 9.maiju, aicināja valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, Saeimas deputātus, Eiropas 
Parlamenta deputātus un darbiniekus, Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības (ES) 
institūciju darbiniekus un pārstāvjus no Latvijas piedalīties Eiropas dienās centrālajā pasākumā - 
akcijā „Uz savu skolu!”. Akcijas mērķis bija aicināt atgriezties savās skolās un pastāstīt par savu 
darbu, kas saistīts ar Latvijas dalību ES un, lai veicinātu skolēnu zināšanas par Latvijas dalību 
lēmumu pieņemšanā ES, un par 9.maiju - Eiropas dienu, datumu, kas ir kļuvis par Eiropas simbolu. 
Ideju, ka dažādu institūciju darbinieki dodas uz savām 
skolām, realizēja Vācija, tai esot ES prezidējošai valstij. 
Vācija aicināja savus pilsoņus, kuri strādā ES institūcijās, 
doties uz savām skolām, lai iepazīstinātu jauniešus ar 
darbu ES iestādēs un ES. Līdzīgu projektu realizēja 
Portugāle, kuras laikā arī Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs devās uz savu skolu Lisabonā, un 
Slovēnijā. Arī vairākās citās ES dalībvalstīs tika plānotas 
līdzīgas akcijas.  
 
9.maijā 119 valsts pārvaldes darbinieki, politiķi, 
amatpersonas un ES institūcijās strādājošie devās uz 
savām skolām, piedaloties akcijā „Uz savu skolu!”.  

Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze Rīgas 
49. vidusskolā  
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Ministru prezidents Ivars Godmanis vadīja mācību 
stundu Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, stāstot skolēniem par 
ES darbības principiem un galvenajām darbības jomām, 
kas svarīgas Latvijai.  
 
Akcijas laikā ar skolēniem par Eiropas dienu un savu 
darbu saistībā ar ES stāstīja arī vides ministrs Raimonds 
Vējonis, bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks, 
īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu 
pārvaldes lietās Normunds Broks, tieslietu ministrs 
Gaidis Bērziņš (8.maijā), īpašu uzdevumu ministrs 
sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns un 
labklājības ministre Iveta Purne, kā arī Eiropas 
Parlamenta deputāti Georgs Andrejevs, Valdis 

Ministru prezidents Ivars Godmanis Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijā  

Akcijas „Uz savu skolu!” reģionālais pārklājums 

 

http://www.esia.gov.lv/lat/eiropas_diena/
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/archive/presidencyue/dia_projecto_europeu_pt.htm


Dombrovskis un Roberts Zīle. Akcijas dalībnieki 
un skolas interaktīvā kartē un fotoattēlos atrodami 
Eiropas Savienības informācijas aģentūras 
(ESIA) mājas lapā www.es.gov.lv/eiropas_diena/.  
 
Eiropas dienai veltītu svinīgu pasākumā 
„Latvijas veiksmes un izaicinājumi Eiropas 
Savienībā” Rīgas Latviešu biedrības namā rīkoja 
Eiropas Kustība sadarbībā ar LR Ārlietu 
ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību 
Latvijā, ESIA un Eiropas Parlamenta Informācijas 
biroju Latvijā. Pasākumā tika apbalvoti arī ESIA 
rīkotā pamatskolu skolēnu komiksu konkursa 
„Kā Latvijai Eiropā iet?” uzvarētāji un bija 
aplūkojama konkursa darbu izstāde.  Eiropas dienai veltītu svinīgu pasākumā „Latvijas veiksmes un 

izaicinājumi Eiropas Savienībā” 
 
Eiropas dienas ietvaros ESIA sadarbības partneri 
Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai rīkoja 
ielu akciju „Eiropas Dīvāns” Rīgas centrā pie 
Latvijas Nacionālās operas tiltiņa. Ielu akcija tika 
īstenota ar AB.LV Sabiedriskā labuma fonda un 
ESIA finansiālu atbalstu. 
 
Eiropas dienai veltītus pasākumus rīkoja arī 
Eiropas Savienības informācijas punkti (ESIP) 
Latvijas rajonu bibliotēkās un „Europe Direct” 
informācijas punkti (EDIP) Rīgā un citur Latvijā, 
kā arī skolas un citas organizācijas. Pilns 
pasākumu kalendārs ar visiem Eiropas dienai 
veltītajiem pasākumiem atrodams mājas lapā 
internetā: http://www.es.gov.lv/eiropas_diena/.  
 ESIA rīkotā pamatskolu skolēnu komiksu konkursa „Kā 

Latvijai Eiropā iet?” uzvarētājas Balvu ESIP jau trešo gadu, sadarbībā ar 
laikrakstu "Vaduguns" par godu Eiropas dienai 
rīkoja konkursu "ES valstis tuvplānā". 7. maijā 
tika rīkota dalībnieku kopā sanākšana lai 
iepazītos ar Portugāles un Spānijas kultūru, kā arī 
lai pārbaudītu savas zināšanas ar spēles "40 
minūtēs apkārt Eiropai" palīdzību. 
 
Smiltenes ESIP rīkoja noslēguma pasākumu 
radošo darbu konkursam skolēniem „Mūsu mājas 
– Eiropa” Smiltenes Centra vidusskolas, 
Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes tehnikuma un 
Smiltenes 29.arodvidusskolas audzēkņiem. 
 
Saldus ESIP notika pastkaršu konkursa „Es, tu, 
mēs…ES” noslēguma pasākums un apbalvošana 
konkursa uzvarētājiem. 

Kluba „Māja” rīkotajā ielu akcija „Eiropas Dīvāns” 

 
Jēkabpils ESIP rīkoja pasākumu Lietuvas kultūras nedēļas Jēkabpilī laikā - „Radoša cilvēka 
integrācija Eiropā”, kā arī Eiropas dienai veltītu pasākumu - plakātu konkursu „Latvija Eiropā”  
pilsētas un rajona iedzīvotājiem. 
Alūksnes ESIP rīkoja erudīcijas konkursu skolēniem „Eiropas zaļais dārgakmens – Slovēnija” 
sākumskolas audzēkņiem par ES prezidējošo valsti Slovēniju. 
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Madonas, Valmieras un Rēzeknes ESIP rīkoja tikšanās skolās ar 
skolēniem dažādu institūciju pārstāvjiem un vairākos Eiropas 
Savienības informācijas punktos visā Latvijā tika rīkota spēles „40 
minūtēs apkārt Eiropai” spēlēšana dažādām auditorijām un 
bibliotēkās rīkotas dažādas izstādes par ES jautājumiem 
(Šengenas zonas paplašināšanās, ES dalībvalstis, literatūras 
izstāde un literatūras pārskats „Kopā ar Eiropu nākotnes ceļos”, 
SOLVIT u.c.) Ventspils rajona ESIP, Liepājas, Bauskas un Preiļu 
ESIP rīkoja skolēniem izzinošus konkursus. 

2008.gada 12.maijā Eiropas Savienības mājā Rīgā notika Eiropas 
Savienības informācijas aģentūras (ESIA) rīkotā sākumskolas 
konkursa „Manas Eiropas pasakas” uzvarētāju apbalvošanas 
pasākums.  
 
Pasākumā piedalījās Virbu pamatskolas (Talsu raj.) 4.klase, kuras 
darbs tika atzīts par labāko. Viņu veidotais 2008./2009.mācību 
gada pasaku kalendārs „Taureņu ceļojums” tiks iespiests 
tipogrāfijā un septembrī nosūtīts visām Latvijas skolām. Virbu 
sākumskolēnu kalendārā Taureņu parlaments bija nolēmis izvirzīt 
izlūkus, kas dodas iepazīt Eiropas Savienības dalībvalstis, tādēļ 
katra mēneša pasaka ir par kādu no valstīm.  

Kalendārs „Taureņu parlaments” - 
augusta mēneša ilustrācija - 
Spānija” 

 
Pasākumā piedalījās arī otro vietu ieguvēji – Rekavas vidusskolas (Balvu raj.) 4.klase, Rīgas 
85.vidusskolas 2. klase un Rīgas Purvciema vidusskolas 4.klase.  
 
Kalendāros skolēni sacerēja un ilustrēja pasakas, kurās pasaku tēli ceļoja no Latvijas uz dažādām 
ES dalībvalstīm, atklājot Eiropas tautu tradīcijas, kultūru, valodas, pazīstamas vietas, jau zināmus 
literārus tēlus, piedāvāja savus variantus par to, kā radusies ES, kā Latvija tajā iestājusies un 
fantazēja par to, kā radušies Eiropas valstu nosaukumi.  
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2.1.5. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 
 
2008. gadā sagatavotas 81 preses relīzes, sniegtas 14 intervijas radio, televīzijā, Latvijas 
centrālajos un reģionālajos laikrakstos. Visa gada garumā tika realizēta sadarbība ar Latvijas 
pensionāru federāciju katrā tās izdotajā avīzē „Latvijas Pensionārs” publicējot aktuālo un noderīgo 
informāciju. Sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecību Latvijā sagatavots ES mājas vadītāju raksts par Eiropas dienas nozīmi, kas 
piedāvāts reģionālajiem izdevumiem. ESIA darbinieki snieguši 2 intervijas – žurnālam „Kas Jauns” 
un žurnālam „Ieva”. Plašsaziņas līdzekļiem tika sagatavots skaidrojošs materiāls par izmaiņām, ko 

Sākumskolas konkursa „Manas 
Eiropas pasakas” uzvarētāju 
apbalvošanas pasākums. Virbu 
pamatskolas skolēni, konkursa 
uzvarētāji 

Sākumskolas konkursa „Manas 
Eiropas pasakas” uzvarētāju 
apbalvošanas pasākums 

Sākumskolas konkursa „Manas 
Eiropas pasakas” uzvarētāju 
apbalvošanas pasākums. Rekavas 
vidusskolas skolēni 
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r ES tēmām, ko septembrī publicējusi „Karjeras Diena”, „Izglītība un Kultūra”, 
„Skolotājs.lv”. 

 „Diena” pielikumu „Karjeras 
Diena”, laikrakstu „Izglītība un Kultūra”, žurnālu „Bibliotēku Pasaule”.  

.1.6. Sabiedriskās domas aptaujas 

ieviestu Lisabonas līgums, un Īrijā notikušā referenduma rezultāti. NVO institūta ikmēneša 
izdevumam sagatavots raksts par iespējām, ko ESIA un ES māja piedāvā NVO, kas publicēts 
septembra numurā. Septembrī sagatavota informācija par jaunizveidotajiem stundu plāniem 
skolotājiem pa

ESIA turpinājusi sadarbību ar specializētajiem medijiem – laikraksta

2
 
ESIA 2008.gadā katru mēnesi veica 
sabiedriskās domas aptaujas. Aptauju 
rezultāti pieejami ESIA mājas lapā 
http://www.es.gov.lv/lat/sdp. Ik mēnesi 
Latvijas iedzīvotāju aptauja tika veikta, lai 
noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi par 
atvijas dalību ES.  

(decembra rezultāti 
pievienotajā grafikā).  

e respondentu (53%) atzīmēja atbildi „neesmu meklējis informāciju par ES 
jautājumiem”.  

ju par ES jautājumiem – 70,7% (2008.gada janvārī – 68,4%, 2006.gada novembrī – 
62,3%). 

L
 
Jūlijā aptaujas ietvaros respondentiem 
tika lūgts arī norādīt, cik lielā mērā viņi ir 
informēti par Eiropas Savienības kopējo 
lauksaimniecības politiku, kā arī novērtēt 
tās ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības 
attīstību. Oktobrī aptaujā tika skaidroti 
iemesli, kāpēc atbalsta vai neatbalsta 
Latvijas dalību Eiropas Savienībā. 
Decembrī tika noskaidroti uzskati par 
Latvijas dalību Eiropas Savienībā, 
zināšanu līmenis par Eiropas Savienību, 
informētība par Eiropas Savienību, 
Eiropas Savienības institūciju palīdzības 
Latvijai vērtējums un dalība Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Kā arī, par kādām 
institūcijām Latvijā, kas saistītas ar ES, 
iedzīvotāji ir dzirdējuši 
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%Bāze: visi respondenti, n=1011

Atbildes uz jautājumu "Par kuru organizāciju rīkotajiem pasākumiem sabiedrības 
informēšanai jautājumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā pēdējo 6 mēnešu laikā 
Jūs esat dzirdējis/-usi?"  (12.2008.)

 

Aptaujā oktobrī tika noskaidroti iemesli, kāpēc iedzīvotāji atbalsta vai neatbalsta Latvijas dalību ES. 
Rezultāti liecina, ka aptaujātie, kuriem ir pozitīva attieksme pret Latvijas dalību ES, to pamatoja ar 
faktu, ka ir pieaudzis ES finansiālais atbalsts un investīcijas (45%), paplašinājušās izglītības un 
studiju iespējas (37%), pieaugušas iespējas strādāt citās ES valstīs (36%), kā arī ir plašākas 
tūrisma un ceļošanas iespējas (32%). 21% iedzīvotāju atzīmēja, ka dalība ES ir Latvijas drošības 
garants. Visbiežāk respondenti, kuri pauduši kritisku attieksmi pret Latvijas dalību ES, to pamatoja 
ar uzskatu, ka ir pieaugušas cenas, inflācija, kas veicina nabadzības izplatību (46%) un ka dalība 
ES ir drauds Latvijas lauksaimniecībai (40%). Vienlīdz bieži (26%) minēti argumenti, ka dalībai ES 
ir drauds vietējai rūpniecībai, kā arī – Latvijā palielinās vai palielināsies bezdarba līmenis. 
Novembra aptaujā respondentiem tika uzdots jautājums, kur viņi visbiežāk meklē informāciju par 
ES jautājumiem. Rezultāti liecina, ka visbiežāk Latvijas iedzīvotāji informāciju meklē TV (30%), 
preses izdevumos (25%), internetā (22%), savukārt 20% informāciju par ES iegūst radio. Nedaudz 
vairāk kā pus

Pētījuma dati liecina, ka pieaug to interneta lietotāju skaits, kuriem internetā nav grūtību atrast 
informāci

 

http://www.es.gov.lv/lat/sdp


Aptaujas ietvaros iedzīvotāji 
arī norādīja, vai viņi zina, kur 
vērsties, lai iegūtu 
nepieciešamo informāciju par 
Eiropas Savienību. Saskaņā 
ar 2008. gada nogalē veiktā 
pētījuma datiem 1/10 
aptaujas dalībnieku „labi 
zina”, kur vērsties, ja viņiem 
rastos kādi jautājumi par ES. 
Vairāk nekā puse 
respondentu (52%) to 
„aptuveni zina”. Salīdzinot ar 
iepriekš veikto aptauju 
rezultātiem, var secināt, ka 
pētījuma dalībnieki 2008.gadā retāk norādījuši, ka „nezina”, kur šādu informāciju iegūt. 

Aptuveni zinu
51.8%

Labi zinu
9.8%

Nezinu
34.0%

Grūti pateikt/NA
4.4%

Bāze: visi respondenti, n=1011

Atbildes uz jautājumu "Ja Jums rastos kādi jautājumi par Eiropas Savienību, vai Jūs 
zinātu, kur vērsties, lai iegūtu nepieciešamo informāciju?"  (12.2008.) 

Uz jautājumu „Par kuru organizāciju rīkotajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai jautājumos 
par Latvijas dalību Eiropas Savienībā pēdējo 6 mēnešu laikā Jūs ir dzirdējuši?” datu apkopojums 
kopš 2005.gada liecina, ka 2008.gadā biežāk nekā iepriekšējās aptaujās pētījuma dalībnieki 
atzīmēja, ka ir dzirdējuši par Eiropas Savienības informācijas punktu bibliotēkās rīkotajiem 
pasākumiem. Salīdzinot ar 2007.gada aptaujas rezultātiem, ir pieaudzis gandrīz visu organizāciju 
minēšanas biežums. 

 

2.2. Informācijas starpnieku apmācība un kvalifikācijas celšana 

2008.gadā ESIA organizējusi apmācības par aktuālajiem ES jautājumiem dažādām mērķa 
grupām – skolotājiem, bibliotekāriem, skolu Eiropas klubu jauniešiem un skolotājiem un 
iedzīvotājiem. Kopumā ESIA rīkojusi 32 informatīvos pasākumus un seminārus lektoru un citu 
informācijas starpnieku apmācīšanai, kuros piedalījušies 1038. Tajā skaitā ESIA sadarbībā ar ĀM 
rīkoja 5 informatīvus seminārus iedzīvotājiem par ES jautājumiem „Eiropas Savienība – tās 
veidošanās, darbība, institūcijas, lēmumu pieņemšana un Latvijas dalība tajā”. Tajos piedalījās 214 
dalībnieki. 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību visā Latvijā, ESIA atbalsta 33 Eiropas Savienības 
informācijas punktu (ESIP) tīklu rajonu un pilsētu centrālajās bibliotēkās, nodrošinot tos ar 
jaunākajiem izdevumiem par ES, apmācot ESIP koordinatorus semināros un pieredzes apmaiņas 
braucienos, kā arī veicinot to atpazīstamību. ESIP darbojas kopš 2000.gada, atbildot uz iedzīvotāju 
jautājumiem par ES un organizējot informatīvus pasākumus. Saskaņā ar 2008.gada decembra 
sabiedriskās domas aptauju par ESIP rīkotajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai bija 
dzirdējuši 17,5% iedzīvotāju. Otrs zināmākais informācijas sniedzējs - Eiropas Komisijas atbalstītie 
Europe Direct informācijas centri (EDIC), par kuriem bija dzierdējuši 3,3% aptaujāto. ESIP 
koordinatoriem rīkoti 4 semināri par aktuālām ES tēmām. Šīs apmācībās tika rīkotas sadarbojoties 
ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, kura seminārus atbalstīja finansiāli, kā arī piesaistīja 
Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas punktu darbiniekus.  

2008.gadā ESIA atbalstīja ESIP, piešķirot finansējumu projektiem, kuros realizētas reģionālās 
informatīvās aktivitātes par ES jautājumiem. Līdz ar šādu iespēju ESIP koordinatori aktīvāk 
iesaistās projektu rīkošanā un koordinēšanā, kas ievērojami palielina informatīvo pasākumu skaitu 
un kvalitāti reģionos, piesaistot vietējos ekspertus un interesentus, kā arī vairoja ESIP 
atpazīstamību. Gada laikā ESIP apmeklējuši 21940 interesenti un ESIP koordinatori snieguši 
11714 uzziņu par ES jautājumiem. 
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http://www.es.gov.lv/lv/esip/esip_kontakti/
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Aģentūrai vienmēr ir bijusi īpaši nozīmīga sadarbība ar skolām. ESIA sadarbojusies ar skolām 
projektu nedēļu laikā, darbinieki vadījuši nodarbības gan ESIA telpās, gan dodoties uz skolām visā 
Latvijā. ESIA 2008.gadā izveidoja 10 mācību stundu plānus skolotājiem par ES jautājumiem, kurus 
var izmantot pasniedzot nodarbībās, kas ietver ES tematiku. Stundu plāni tika izstrādāti saskaņā ar 
jau ESIA sagatavoto mācību materiālu par ES pamatskolām. Stundu plāni un īpašs piedāvājums 
skolām projektu nedēļu laikā, ko ESIA izstrādājusi sadarbībā ar citām institūcijām un organizācijām 
pieejams ESIA mājas lapā http://www.es.gov.lv/lat/iespejas_skolam.  

ESIA koordinējusi Eiropas klubu kustību Latvijas skolās, apmācot klubu jauniešus un skolotājus - 
koordinatorus semināros. Tika 
nodrošināta Latvijas Eiropas klubu 
pārstāvju dalība starptautiskā 
konferencē Polijā. ESIA uzturēja klubu 
kontaktu datu bāzi, kā arī aktīvi 
piedalījās skolu organizētajos 
pasākumos, nodrošinot jaunākos 
informācijas materiālus un balvas 
konkursiem, veicinot jaunu Eiropas 
klubu veidošanu. 2008.gadā Eiropas 
klubi rīkoja vairākus pasākumus, 
piemēram, Ādažu Eiropas klubs rīkoja 
konferenci „Starpkultūru dialogi”, 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Eiropas 
klubs rīkoja konkursu jauniešiem no 
Valsts ģimnāzijām visā Latvijā „Valstis 
un valodas”. Ar ESIA atbalstu 2008.gadā 51 skolās darbojas Eiropas klubi. Eiropas klubi skolās 
veicina sadarbību starp skolēniem un skolotājiem ar mērķi uzlabot viņu zināšanas par Eiropu, 
Latvijas dalību ES un Eiropas Padomi, kā arī rīko pasākums par šiem jautājumiem.  

Ādažu vidusskolas Eiropas kluba „Mazie Eiropieši” 2008.gada 9.aprīlī 
rīkotā konference „Starpkultūru dialogs”. 

 

2.3. Centrālo valsts pārvaldes iestāžu darbības koordinācija ES lietu komunikācijā 

2.3.1. Politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrāde 
 
2008. gada 17. jūnija MK sēdē tika izskatīts ESIA informatīvais ziņojums par „Pamatnostādņu 
komunikācijai ar sabiedrību ES jautājumos 2006.-2011.gadam” un „Programmas komunikācijai ar 
sabiedrību ES jautājumos 2007.-2011.gadam” ieviešanas gaitu 2007.gadā.  
Saskaņā ar 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta protokola Nr. 42 31.§ 2.punktā doto uzdevumu 
(Nr.2122) 2008. gada 12. augustā ESIA iesniedza Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā 
divus rīkojuma projektus:  

• „Grozījumi „Programmā komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.-
2011.gadam””;  

• „Grozījumi „Pamatnostādnēs komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 
2006.-2011.gadam””. 

2008. gada 26. jūnijā ESIA iesniedza izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē tiesību akta 
projektus grozījumiem politikas plānošanas dokumentos „Pamatnostādnes komunikācijai ar 
sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2006. – 2011. gadam” un „Programma komunikācijai ar 
sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007. – 2011. gadam.” 2008. gada 4. novembra 
Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti minētie rīkojuma projekti.  

2.3.2. Darba grupa komunikācijas ar sabiedrību ES jautājumos koordinācijai 
 
2008.gadā ESIA iesniegusi apstiprināšanai grozījumus Koordinācijas darba grupas sastāvā – ar 
Ministru prezidenta rīkojumu nomainīti 9 tās pārstāvji. 
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2008.gadā notikušas 10 Koordinācijas darba 
grupas sanāksmes.  

2008.gadā sanāksmēs tika apspriesti jautājumi 
par Eiropas dienas pasākumiem un to 
koordināciju, komunikācija par Lisabonas līgumu, 
ES informācijas sniedzēju foruma organizēšana, 
NVO projektu konkursa organizēšana, prezentēts 
ceļvedis darbam ES institūcijās, e-VAS projekts, 
diskutēts par Eiropas Komisijas un Latvijas 
valdības Vadības partnerības ieviešanu 
komunikācijai ES jautājumos – iestāžu 
priekšlikumi par potenciāliem komunikācijas 
projektiem, kā arī regulāri tika prezentēta jaunākā 
informācija par ES Padomes informācijas darba 
grupas apskatītiem tematiem un citiem ES līmeņa 
forumiem ES komunikācijai.  

Koordinācijas darba grupas pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Beļģiju (Briseli). Tikšanās ar Eiropas Komisijas enerģētikas 
komisāru Andri Piebalgu 

 
 
2.3.3. Sadarbības mehānisma attīstīšana ar Vecāko amatpersonu sanāksmi ES jautājumos 
 
ESIA prezentēja ziņojumu Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos. 
Sanāksmē sniegta informācija par Pamatnostādņu un Programmas izpildes rādītājiem 2007.gadā, 
par Eiropas dienā plānotajām aktivitātēm, īpaši centrālo pasākumu „Uz savu skolu!”, par ministriju 
un sekretariātu tīmekļa vietņu sadaļu „Eiropa Savienība”, kā arī par ESIA. izsludināto NVO projektu 
konkursu. 
 
Saskaņā ar 2008.gada 17.jūnija Ministru kabineta sēdes protokolu 31.§ ESIA līdz 2008.gada 
30.jūnijam bija jāiesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Pamatnostādnēs 
komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2006.-2011.gadam un Programmā 
komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos 2007.-2011.gadam iekļaujot prioritātēs 
zemkopības nozari. Līdz ar to ESIA saskaņo ar VAS komunikācijas prioritātes 2008. gadam, 
papildinot komunikācijas prioritāšu sarakstu 2008.gadam. 
 
Par komunikāciju par Lisabonas līgumu tika sagatavots un publiskots informatīvs materiāls, kurā 
koncentrētā veidā skaidri un pārskatāmi norādītas Eiropas Savienības darbību regulējošo 
procedūru atšķirības līdz laikam, kad Lisabonas līgums stājas spēkā, un pēc tā spēkā stāšanās. 
 
Lai izstrādātu priekšlikumu Komunikācijas plānam Vadības partnerības ieviešanai 2008.gada 
nogalei un 2009.gadam, ESIA un ĀM ir apkopojušas priekšlikumus, kas saņemti no šādām 
iestādēm – VIDM, TM, LM, FM, SM, EM, VK, ĪUMSIL, kā arī Nacionālā kino centra, 
Maksātnespējas aģentūras, VA Kultūras informācijas sistēmas. 

2.3.4. Citi jautājumi 

 ESIA aktīvi iesaistījās pārejas uz eiro komunikācijas jautājumos (tajā skaitā Eiropas 
Komisijas izveidotajā EURO Team aktivitātēs); 

 ESIA bija iesaistīta ES struktūrfondu komunikācijas vadības grupas darbā. 
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2.4. Informācija par aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem un 
izcenojumu izmaiņas prognoze nākamajam pārskata periodam 

2008.gada 2.jūnijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 „Noteikumi par valsts 
aģentūras „Eiropas Savienības informācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, kas 
stājas spēkā ar 2008.gada 7.jūniju. Cenrādis sastāv no 6 pakalpojumu pozīcijām, kas paredz 
maksu par veiktajiem kopēšanas un izdrukas pakalpojumiem. 

3. Budžeta informācija 

 

3.1. ESIA budžets 2008.gadā 

ESIA budžetu 2008.gadā veidoja viena no Ministru kabineta valsts budžeta programmām 10.00.00 
„Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” Ls 332 tūkst. apjomā (budžeta 
līdzekļu izlietojums parādīts tabulā). 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) 

Nr. p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā (2008.g) 
apstiprināts 

likumā/plāns ar 
izmaiņām 

faktiskā izpilde 

 1.  Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

331951 314231  313830 

 1.1.  Dotācijas 331418 311831  3111831 
 1.2.  Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
533 400 462 

 1.3.  Ārvalstu finanšu palīdzība 0 2000 1537 
 2.  Izdevumi (kopā)         
 2.1.  Uzturēšanas izdevumi (kopā) 304695 314338  313096 
 2.1.1.  Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 
organizācijās 

0 0  0  

 2.1.2.  Pārējie uzturēšanas izdevumi 297321 308238 306996 
 2.2.  Izdevumi kapitālieguldījumiem 7374 6100  6100 
 

3.2. Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem  
 
Revīzijas laikā izlases veidā tika pārbaudīts 2008.gada finanšu pārskats, veicot pārskata sakarību 
pārbaudi un pārskata datu atbilstības pārbaudes grāmatvedības uzskaites datiem, kā arī 
pārbaudīta iepriekšējā Valsts kontroles revīzijā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršana.  
 
Revīzija secināja, ka ESIA finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par ESIA finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem un ir sagatavots atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Ir konstatētas, ka vienā gadījumā ESIA nav ievērojusi Ministru kabineta 
25.11.2008. protokollēmumā Nr.62 „Par valsts budžeta izdevumu samazināšanu 2008.gada 
novembra un decembra mēnešiem” 1.9.apakšpunkts noteikto aizliegumu. 
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4. Personāls 

 

2008.gada nogalē ESIA bija 12 amata vietas. 2008.gada beigās ESIA strādāja 12 darbinieki, no 
tiem 11 sievietes un 1 vīrietis. Visi ESIA darbinieki bija ar augstāko izglītību (astoņiem darbiniekiem 
maģistra grāds, divi darbinieki turpināja studijas maģistra programmā).  

5. Komunikācija ar sabiedrību 
 

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

Pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu par ES, ir galvenais ESIA 
darbības mērķis, tāpēc informāciju par to skatīt sadaļā „ESIA darbības rezultāti”. 

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Dažādas NVO visa gada garumā ES mājas telpās rīkojušas seminārus, lekcijas un citus 
pasākumus saistībā ar ES jautājumiem. Tāpat organizācijas aktīvi interesējušās par ESIA 
izdotajiem informācijas materiāliem un ESIA bibliotēku.  

NVO pārstāvji darbojas ESIA Konsultatīvajā padomē. 

Ministru kabinetā 2007.gada 18.decembrī apstiprinātie noteikumi Nr. 929 „Kārtība, kādā tiek 
piešķirts valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par 
Eiropas Savienības jautājumiem projektu konkursu veidā” 2008.gadā ļāva piešķirt finansējumu 
NVO aktivitātēm projektu konkursa rezultātā.  

Finansējums piešķirts Latvijas Bērnu fonda, biedrības „Dzērvenīte”, biedrības „Mediju komunikāciju 
aģentūra”, biedrības „Cepums”, biedrības Jauniešu klubs „Par &Pret”, fonda „Libavas filma”, 
Latvijas Pilsoniskās alianses, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Sieviešu tiesību institūta, 
Sabiedriskās politikas centra „Providus” un biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” 
projektiem. Kopumā tika saņemti 49 projektu pieteikumi.  
 
Projektu konkursa mērķis bija finansiāli atbalstīt projektus, kas sabiedrībā veicina diskusiju par ES 
jautājumiem. Atbalstīto projektu tematiskie virzieni bija Eiropas diena un ES pamatjautājumi (2 
projekti), Lisabonas līgums (2 projekti), Starpkultūru dialoga gads (4 projekti) un enerģētika un 
klimata izmaiņas (3 projekti).  
 
1. Biedrība „Dzērvenīte" realizēja projektu „Nākotne sākas šodien” saistībā ar Eiropas dienu un 
ES pamatjautājumiem. Projektā ESIA ieguldījums LVL 1 675, biedrības līdzfinansējums LVL 480.  
Projekta mērķis: „Vairot Murmastienes pagasta iedzīvotāju zināšanas par iespējām, tiesībām un 
pienākumiem Eiropas Savienībā (ES) un piederības sajūtu tai, skaidri un nepārprotami, ar 
uzskatāmiem piemēriem demonstrējot ES finanšu ieguldījuma rezultātus apkārtējās vides 
aizsardzībā, līdzdalības veicināšanā un pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.” 
 
2. Biedrība „Sieviešu tiesību institūts" realizēja projektu „Eiropas zvaigznītes apkārt Latvijai” 
saistībā ar Eiropas dienu un ES pamatjautājumiem. ESIA ieguldījums LVL 2 498,1, biedrības 
līdzfinansējums LVL 8 826,1. Projekta mērķis: „Veicināt Latvijas pierobežas pagastu sabiedrības 
uz zināšanām balstītu diskusiju par Latvijas integrāciju un dalību Eiropas Savienībā (ES) saistībā 
ar Eiropas dienas atzīmēšanu.”   
 
3. Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" realizēja projektu „Latvijas iedzīvotāju iniciatīva Eiropas 
Savienībā” par tēmu saistībā ar Lisabonas līgumu. ESIA ieguldījums LVL 2 500, biedrības 
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līdzfinansējums LVL 800. Projekta mērķis: „Veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Savienības (ES) līmenī„. 
 
4. „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" realizēja projektu ar nosaukumu „Publiskās 
diskusijas veicināšana par Lisabonas līgumu”. ESIA ieguldījums LVL 2 500, biedrības 
līdzfinansējums LVL 693,8. Projekta mērķis: „Veicināt izpratni par Lisabonas līguma saturu, tā 
piedāvātajām iespējām un ietekmi uz Latvijas nākotni Eiropā.” 
 
5. Biedrība „Latvijas Bērnu fonds" realizēja projektu „Ar dažādām kultūrām uz kopīgu mērķi!”. 
Tematika - Starpkultūru dialoga gads. ESIA ieguldījums LVL 2 500, biedrības līdzfinansējums LVL 
835,34. Projekta mērķis: „Veicināt uz personīgo pieredzi un speciālistu viedokļiem balstītu diskusiju 
iedzīvotāju vidū par multikulturālas sabiedrības dažādiem aspektiem un attiecībām tajā. Projekta 
mērķauditoriju veido Latvijas Bērnu fonda biroja, kā arī brīvprātīgie darbinieki, kuri strādā gandrīz 
visos Latvijas rajonos sociālajā vai izglītības jomā un ikdienas darbā cieši saskaras ar bērniem, 
jauniešiem un viņu ģimenēm, kuru dzimtās vai sarunu valodas ir dažādas.”  
 
6. Biedrība „Cepums" realizēja projektu „Starpkultūru dialogs – mūsu ikdiena”. ESIA ieguldījums 
LVL 2 500, biedrības līdzfinansējums LVL 732,68. Projekta mērķis: „Izveidot filmu par etnisko 
minoritāšu un brīvprātīgā darba veicēju (cittautiešu) nacionālajām kultūras vērtībām un tradīcijām, 
kas tiks izplatīta 160 Zemgales reģiona skolām un ar kuras palīdzību tiks veicināts starpkultūru 
dialogs Zemgales reģionā.”  
 
7. Biedrība „Jauniešu klubs „Par&Pret"" realizēja projektu ar nosaukumu „PAPARAZZI”. Tematika 
-Starpkultūru dialoga gads. ESIA ieguldījums LVL 2 100, biedrības līdzfinansējums LVL 1 230,5. 
Projekta  mērķis: „Ar foto palīdzību tiks veicināta Latvijas sabiedrības, īpaši jauniešu, informētība 
par kultūru dažādību un saskaņa starp lauku un pilsētu jauniešiem, sekmēta komunikācija starp 
latviešu un poļu, spāņu, portugāļu jauniešu grupām, kas ir šī jauniešu iniciatīvu projekta mērķis.” 
 
8. Nodibinājums „Libavas Filma" realizēja projektu „Čigānu kultūras attīstības perspektīvas 
Eiropas Savienībā”. Tematika - Starpkultūru dialoga gads. ESIA ieguldījums LVL 2 000, biedrības 
līdzfinansējums LVL 2 000. Projekta mērķis: „ Veicinot diskusiju sabiedrībā par Eiropas Savienības 
(ES) jautājumiem, projekta ietvaros tiks uzņemta tāda paša nosaukuma dokumentālā filma. Sešu 
mēnešu laikā Kurzemes un Zemgales reģionā izveidoto dokumentālo filmu prezentēs un dāvinās 
50 abu novadu sociālo zinību skolotājiem, veicinot skolu jaunatnes informētību par čigānu kultūru.” 
 
9. Biedrība „Mediju komunikāciju aģentūra" realizēja projektu „Veido vidi pats - par lietām, ko 
varam mainīt!”. Tematika: Enerģētika un klimata izmaiņas. ESIA ieguldījums LVL 2 500, biedrības 
līdzfinansējums LVL 1 265. Projekta mērķis: „Informēt un izglītot klausītājus „Kurzemes Radio” 
raidīšanas diapazonā par enerģētikas un klimata izmaiņām pasaulē, aktualizējot šos jautājumus 
sabiedrībā, rosinot diskusijas par tiem un 
veicinot labo piemēru aktualizēšanu, lai ikviens 
saprot, ka pats var veidot vidi labāku.” 
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10. Biedrība „Talsu pauguraines dabas parka 
atbalsts" realizēja projektu „Diskusijas 
skatupunkti par ES no Natura 2000 teritorijām 
Ziemeļkurzemē”. ESIA ieguldījums LVL 
1 464,7, biedrības līdzfinansējums LVL 573,69. 
Projekta mērķis: „Veicināt sabiedrības 
izglītošanu un diskusijas par Latvijas īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju integrāciju 
vienotajā Eiropas Savienības (ES) 
aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 
teritorijas. Šajā tīklā ir visu valstu īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas. Lai veicinātu 
bioloģisko resursu aizsardzību un ilgspējīgu 

Talsu pauguraines dabas parka atbalsts" realizēja projektu 
„Diskusijas skatupunkti par ES no Natura 2000 teritorijām 
Ziemeļkurzemē” 

 



izmantošanu, jānodrošina ekonomiski un sociāli motivācijas mehānismi, jāizglīto sabiedrība un 
jāveicina diskusijas.”  
 
Visi projekti tika veiksmīgi realizēti. 
 
 
 
5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti 

Pamatojoties uz ESIA nolikuma 9.punktu, 
2006.gada 20.februārī tika izveidota ESIA 
Konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – 
Konsultatīvā padome) un izstrādāts 
Konsultatīvās padomes nolikums. Konsultatīvā 
padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, 
kurai ir padomdevēja tiesības ESIA darbības 
jautājumos, tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

2008.gadā ir notikušas 4 Konsultatīvās 
padomes sēdes. Konsultatīvās padomes sēdēs 
apskatīti šādi jautājumi: 

Konsultatīvās padomes sanāksme 2008. gada 17. decembrī 

• ESIA darba plāns 2008.gadam,  
• Plānotā EK un Latvijas valdības vadības partnerības ieviešanu Latvijā,  
• NVO projektu īstenošanas gaita. ESIA  
• Konsultatīvā padome norādīja, ka ESIA Eiropas dienas akcija „Uz savu skolu” ir izdevusies 

un būtu organizējama arī turpmāk. 
• Plānotā ESIA reorganizācija, izvērtējot ESIA īstenoto funkciju nozīmīgumu, apjomu un 

kvalitāti, saistībā ar plānoto funkciju nodošanu VK. 
• 2008.gadā sadarbībā ar ĀM un Valsts administrācijas skolu tika pievērsta uzmanība, lai 

bibliotēkā būtu pieejami resursi, kas palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem sagatavoties darbam 
ES institūcijās. 

 

6. Plāni 2009.gadam 

 

Ar 2009.gada 1.janvāri sabiedrības informēšanu par ES un Latvijas dalību tajā koordinē Valsts 
kanceleja, veicot šādus uzdevumus: 

• izstrādā stratēģiju sabiedrības informēšanai par ES un Latvijas dalību tajā, kā arī koordinē 
minētās stratēģijas īstenošanu valsts pārvaldē; 

• organizē sabiedrības diskusijas par Latvijas dalību ES un citus minētajiem jautājumiem 
veltītus pasākumus; 

• sadarbībā ar ministrijām izstrādā informatīvos materiālus un sagatavos publikācijas par 
aktuāliem ES jautājumiem; 

• sadarbībā ar ES informācijas punktiem veicina informācijas izplatību Latvijas reģionos; 
• veido un uztur interneta vietni (mājaslapu), atspoguļojot aktuālus ar Latvijas dalību ES 

saistītus jautājumus; 
• sadarbojas ar informācijas starpniekiem (piemēram, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 

bibliotekāriem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem), kas informē sabiedrību par ES un Latvijas 
dalību tajā, institūcijām un organizācijām, kas sniedz informāciju par ES un Latvijas dalību 
tajā, ES institūcijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm un privātpersonām; 
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• uzkrāj, sistematizē, kataloģizē, bibliografē un saglabā iespieddarbus, elektroniskos 
izdevumus un citus dokumentus par ES un Latvijas dalību tajā; 

• organizē sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus iedzīvotāju attieksmes noskaidrošanai 
par Latvijas dalību ES. 

 

 

Valsts kanceleja aicina Jūs uz Eiropas Savienības informācijas 
bibliotēku arī turpmāk Eiropas Savienības mājā 2. stāvā, Aspazijas 
bulvārī 28, Rīgā! 

 

 

Aicinām izmantot informācijai par Latvijas dalību ES valsts 
pārvaldes tīmekļa vietni: www.es.gov.lv 
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