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Transatlantiskie līgumi - svarīgi uzņēmēju konkurētspējai un arī drošībai 

Transatlantiskajiem tirdzniecības līgumiem ir 
stratēģiska ietekme – tie ne tikai stiprinātu 
biznesa saites starp abiem kontinentiem, bet arī 
nozīmētu lielāku drošību ģeopolitiski, – diskusijā 
par ES ārējiem tirdzniecības līgumiem uzsvēra 
Artis Pabriks, Eiropas Parlamenta (EP) 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas deputāts 
un galvenais ziņotājs par ES-Kanādas brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (Eiropas Tautas partijas 
(Kristīgie demokrāti) grupa/Vienotība).  
 
EP Informācijas biroja rīkotajā diskusijā "ES Ārējo 
tirdzniecības līgumu ietekme uz ģeopolitiku un 

ekonomiku" deputāts norādīja: "Ja vēlamies eksportēt un tirgoties, būtu jocīgi iebilst pret kādu 
tirdzniecības līgumu – neatkarīgi no tā, vai tas ir ar Kanādu, Ameriku, Ķīnu, vai citu valsti. Ja nebūs 
tirdzniecības, tad Latvijas ekonomikai vienkārši nav cerību."  

Viss raksts 
Infografika: "Ko mainīs ES tirdzniecības līgums ar ASV?" 

 

EP Prezidents: Transformāciju piedzīvojušām valstīm kā Latvijai ir pieredze un 
drosme vadīt pārmaiņas 

„Par Latvijas prezidentūru ES un Eiropas Parlamenta prioritātēm ir liela 
viedokļu vienprātība. Latvijai ir vērienīgi mērķi: Ž. K. Junkera 300 
miljardu eiro investīciju plāns, iekšējais digitālais tirgus un enerģētikas 
savienība. Darbs pie šo mērķu īstenošanas turpināsies ilgtermiņā, bet 
pirmie seši mēneši būs īpaši nozīmīgi, lai tos sāktu realizēt. Valdība 
Latvijā ir izlēmīga, tai piemīt drosme risināt šos jautājumus. Pēc savas 
pieredzes varu teikt, ka mazu valstu prezidentūras ir ļoti saistītas ar 
reformu panākumiem,” savas pirmās vizītes laikā Latvijā teica EP 
Prezidents Martins Šulcs (Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa).  
 
Tuvojoties Latvijas prezidentūrai ES padomē, ceturtdien Rīgā viesojas EP Prezidentu konference, 
ko veido EP Prezidents un politisko grupu priekšsēdētāji, kā arī citas EP augstākās 
amatpersonas.   
 
M. Šulcs uzsvēra, ka nozīmīga ir izaugsme – turklāt nevis kā pašmērķis, bet veids, kā radīt jaunas 
darba vietas, jo daudzās ES valstīs ir liels jaunatnes bezdarbs, un tas ir graujoši veselai paaudzei 
bez nākotnes izredzēm. Tāpat nozīmīga ir sadarbība enerģētikas jomā, lai nodrošinātu lielāku 
enerģētisko neatkarību. Viņaprāt, liela vērība jāpievērš Austrumu partnerībai, kas ir aktuāls temats, 
gaidot Rīgas samitu nākamā gada maijā. Runājot par digitālo tirgu, EP prezidents minēja 21. 
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gadsimta „izejvielas” – datu – nozīmi, jo svarīgi saprast, kā tos izmantot izaugsmes labā.  
 
M. Šulcs arī pozitīvi raugās uz faktu, ka Baltijas valstīs „pie vadības stūres” ir stipras sievietes. 
Viņaprāt, spēcīgu sieviešu pārstāvniecība vēl lielākā skaitā noderētu visā Eiropas Savienībā. Viss 
raksts 

 

Infografika: ES budžets: kur tiek izlietota ES nauda un kas ir tās avots 

Tā kā Eiropas Parlaments lemj par Eiropas 
Savienības budžetu, publicējam infografiku par 
ES izdevumiem atbilstoši katrai ES dalībvalstij.  

Infografika palīdzēs labāk izprast ikgadējo un 
daudzgadu budžetu. 

Pārskatā izmantoti jaunākie dati, kas publicēti 
Eiropas Komisijas 2013. gada Finanšu ziņojumā. 

Aprēķini procentos attiecas uz naudu, kas 
ieguldīta 28 ES dalībvalstīs. Nauda, kas tērēta 
ārpus ES, nav iekļauta šajos aprēķinos. 
Infografika 

 

 

Kārļa Lielā balva: sākusies pieteikšanās 2015. gada konkursam! 

Vai esi 16-30 gadus vecs(-a) un piedalies Eiropas mēroga 
projektā? Izmanto iespēju un piesakies Eiropas jaunatnes 
Kārļa Lielā balvas konkursam, kura mērķis ir jauniešu vidū 
veicināt Eiropas apziņas veidošanos.  
 
Pieteikšanās sākās 2014. gada 2. decembrī un ilgs līdz 

2015. gada 2. februārim. Uzvarētāji iegūst ne tikai atzinību un iespēju iepazīstināt plašāku 
auditoriju ar savu projektu, bet arī naudas balvu.  
 
Šogad pirmā vieta tika piešķirta dāņu projektam "Our Europe", kura komanda gada laikā apceļoja 
24 Eiropas valstis un intervēja vietējos jauniešus par sadzīvi, izglītību un darba apstākļiem. Viss 
raksts 
 

LUX filmu dienas Rīgā no 14. - 19.decembrim kino Splendid Palace! 

 

Šogad Eiropas Parlamenta LUX filmu dienās, kas norisināsies no 14.-19. decembrim Rīgā, 
kinoteātrī Splendid Palace,Eiropas kinomīļi varēs bez maksas noskatīties trīs ievērojamas filmas - 
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Meiteņu Banda, Ida un Klases ienaidnieks. Tās atspoguļo Eiropas tradīciju un kino daudzveidību. 
Triju konkurējošo filmu attēlotās ainavas ir ļoti daudzveidīgas, taču tās apvieno jaunība kā vadošā 
tēma. Visas demonstrētās filmas ir uzņemtas 2013. un 2014. gadā.  
 
Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu epriga@europarl.europa.eu - vietu skaits ierobežots! Lūdzu, 
norādīt filmu un datumu, kad to vēlaties apmeklēt! 
 
MEITEŅU BANDA (BANDE DE FILLES) 
Režisore: Céline Sciamma 
Valsts: Francija 
Gads: 2014 
Ilgums: 1st. 52 min. 
Lomās: Idrissa Diabaté, Karidja Touré, Tatiana Rojo, Rabah Naït Oufella, Yannick Ruiz 
Bezmaksas seansi: 14. un 15. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes ielā 61 
 
IDA 
Režisors: Paweł Pawlikowski 
Valsts: Polija, Dānija 
Gads: 2013 
Ilgums: 1st. 30 min. 
Lomās: Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Adam Szyszkowski, Agata 
Trzebuchowska 
Bezmaksas seansi: 16. un 17. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes iela 61 
 
KLASES IENAIDNIEKS (RAZREDNI SOVRAŽNIK) 
Režisors: Rok Biček 
Valsts: Slovēnija 
Gads: 2013 
Ilgums: 1st. 52 min. 
Lomās: Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebil, 
Voranc Boh, Jan Zupančič, Daša Cupevski 
Bezmaksas seansi: 18. un 19. decembrī plkst. 18:30 kino Splendid Palace mazajā zālē, 
Elizabetes iela 61 

Viss raksts 

Noskaidroti labākie pēddziņi! 

Vai zinājāt, ka viens no vecākajiem Liepājas 
metālkonstrukcijas tiltiem – Oskara Kalpaka tilts 
- ir projektēts pēc franču inženiera A.G.Eifela 
skices? Vai zinājāt, ka 1812. gadā Krāslavā bijis 
Napoleona Bonaparta karaspēks? Jā, 
pateicoties izcilām pēddziņu komandām, kas 
piedalījās skolēnu konkursā “Eiropas pēdas 
Latvijā”, esam uzzinājuši daudz interesantu 
faktu. Konkursa “Eiropas pēdas Latvijā” mērķis ir 
radošā, mūsdienīgā un interaktīvā veidā veicināt 
jauniešu savstarpējo sadarbību, meklējot ES 
dalībvalstu pēdas Latvijā – kultūrā, vēsturē, 
zinātnē, arhitektūrā, uzņēmējdarbībā, dabā. 

Piedaloties konkursā, katra komanda veidoja video par savā pilsētā un novadā redzamajām 
Eiropas pēdām, kā arī piedalījās erudīcijas konkursā par Eiropas Savienību.  

http://www.europarl.lv/
mailto:epriga@europarl.europa.eu
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Konkursa fināls norisinājās 5.decembrī ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, kur tikās piecas 
spēcīgākās komandas – Rīgas 15.vidusskola, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija un Daugavpils Krievu vidusskola – licejs. 
Finālā komandas cīnījās par ievērojamu balvu fondu: 1. vietas ieguvēji saņem planšetdatorus, 2., 
3.vietas ieguvēji – go pro kameras. 

Sīvā cīņā tika noskaidroti konkursa uzvarētāji - pirmo vietu ieguva Daugavpils Krievu vidusskola - 
licejs komanda, otro vietu ieguva Daugavpils Valsts ģimnāzija un trešajā vietā ierindojās Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola. Viss raksts  
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