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Tāda ir tradīcija – Veco 
gadu aizvadīt un Jauno sagaidīt 
ar eglē aizdegtām svecītēm. Ar to 
mēs pavēstām, ka lauzta ir ziemas 
pretvara, ka ejam pretī pavasa-
rim. Svecītes aizdedzinot, tumsai 
gabalu atšķeļam, gaismai – pie-
liekam. Bet mirklis ir īss. Eglītēm drīz 
nobirst skujas. To rotājumus no-
ņem – līdz nākamajai gadu mijai.                                                                               
(M. Kvite „Miniatūras”)

Sācies 2015. gads – Kazas 
gads. Horoskops vēsta, ka Kazas 
gads nāk ar kaprīzās ragaines da-
bai cienīgiem, neaprēķināmiem no-
tikumu pavērsieniem. Tomēr Kaza, 
ganīdamās labu ganu un padom-
devēju uzraudzībā, var gūt vērā 
ņemamus panākumus. Neraugoties 
uz to, ka politikas sakarā iespējamas 
domstarpības, pamazām iestāsies 
līdzsvars. Gads labvēlīgs mākslinie-

kiem.
Arī mēs, pārējie, kuri neesam 

ne mākslinieki, ne aktieri, drīkstam 
atļauties pa ekstravagancei, dažai 
labai kaprīzei. Raudzīsimies pasaulē 
ar cerībām!

Sākot Jauno gadu mazliet 
atskatīsimies uz pagājušo. 19. de-
cembrī skolā notika Ziemassvētku 
ieskaņas koncerts. Katra klase bija 
sagatavojusi priekšnesumu. 1. - 2. 
klase rādīja nelielu ludziņu par to, 
kā pelītes sagaidīja Ziemassvētkus. 
3. - 4.klase dziedāja dziesmu. 5.klase 
bija sagatavojusi Anitas Grīnieces 
lugu „Putnubiedēkļu Ziemassvētki”. 
Izrādē piedalījās klase kopā ar savu 
audzinātāju. 6.klase skandēja dzejo-
ļus un rādīja leļļu teātri. 7.klase iepa-
zīstināja ar Ziemassvētku ticējumiem, 
mīklām un dziesmām. 8.klases izpildī-
jumā redzējām deju „Zvaniņš skan”. 

9.klase rādīja improvizētu izrādi par 

Sniegbaltīti un 7 rūķīšiem. 

Kā jau katru gadu, arī šogad 

skolēni saņēma grāmatas par labām 

un teicamām sekmēm mācībās, par 

uzcītību, par kreativitāti. Vēl šogad 

tika piešķirta naudas balva par lie-

lāko izaugsmi mācībās salīdzinot 

ar iepriekšējo mācību gadu. Balvu 

saņēma 8. klases skolnieks Daniels 

Pavlovičs. Viņam arī bija visaugstākā 

vidējā atzīme mācībās. Šo tradīciju 

ieviesa skolas absolventu vaka-

rā bijusī audzēkne Aija Voitiške. Arī 

otrā semestra beigās tiks piešķirta 

naudas balva par lielāko izaugsmi. 

Jāteic, ka te nu ir iespēja šo balvu 

iegūt ikvienam skolēnam. Vajag tikai 

labi mācīties!

NR. 9. AVĪZERUBEŅU
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Nu jau par tradīciju kļuvis 
mūsu skolā katru gadu rīkot Eru-
dītu konkursu. Pirmā kārta šogad 
bija novembrī, par godu Latvijas 
dzimšanas dienai. Konkursā pie-
dalījās piecas komandas.

Visi jautājumi bija par Latviju. 

Katrai komandai vēl bija sevi jāpre-
zentē. Visatjautīgāk sevi parādīja  
komanda „Laimdota un četri Lāčplē-
ši”. Tāpat ļoti gaumīga prezentāci-
ja bija komandai „No sirds Latvijai”. 
Pēc pirmās kārtas līderi ir komanda 
„No sirds Latvijai”, 2.vieta – „Savējie”, 

3.vieta – „Laimdota un četri Lāčplē-
ši”, 4.vieta – „Gaļas nams”, 5.vieta – 
„Atjautīgās”.

Sākoties otrajam semestrim 
katra komanda saņēma neklātienes 
uzdevumu – izveidot plakātu par ve-
selīgu dzīves veidu. 

ERUDĪTU KONKURSS

ŠODIEN UN VISĀM NĀKAMAJĀM 
JAUNĀ GADA DIENĀM

Meklē cilvēkos labo.
Nekad nenoraidi pastieptu 

roku.
Smaidi bieži, tas neko nemak-

sā, bet rada tik daudz laba.
Pieņem sāpes un vilšanos kā 

dzīves daļu.
Zini, kad jāklusē, kad jārunā.
Pagriez pulksteni piecas minū-

tes ātrāku.
Katru dienu sāc ar savu iemī-

ļoto mūziku.

Nezaudē mirkļa burvību, do-
mājot, kas būs pēc tam.
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Kas motivē tevi mācīties?
Darba alga un nākotnes sa-

sniegumi.
Lai sasniegtu tik labus re-

zultātus mācībās, ir nepieciešams 
papildus ieguldīt darbu?

Jā, ir nepieciešams paplašināt 
savu redzesloku, skatoties dokumen-
tālās filmas un lasot grāmatas.

Kurš mācību priekšmets tev 
patīk vislabāk?

Ģeogrāfija, angļu valoda, 
matemātika.

 Vai tie tev arī padodas la-
bāk?

Jā, bet dažreiz tie apnīk.
Cik ilgi tu pildi mājas dar-

bus?
Stundu līdz trīs 3 stundas, ja ir 

uzdots radošais darbs.
Vai ir kas tāds, kas tev ap-

grūtina mācību procesu?
Jā, slinkums.
Ko draugi domā par tavām 

sekmēm?
Domā, ka tās ir pārāk labas 

un uzskata, ka vajadzētu uzlabot arī 
savas sekmes.

Ko tu dari brīvajā laikā?
Atpūšos, dodos ārā svaigā 

gaisā un uzspēlēju kādu spēli.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?
Doties uz vidusskolu, augstsko-

lu un atrast interesantu un patīkamu 
darbu.

Ko tu novēli skolēniem sākot 
otro semestri?

Neslinkot un mācīties no sirds!

INTERVIJA AR DANIELU
PAVLOVIČU

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI 
ANNU SKAIDRĪTI GAILĪTI
22. decembrī Jēkabpils  

Valsts ģimnāzijā latviešu valodas 
un literatūras skolotājiem tika no-
organizēta tikšanās ar vienu no 
vislasītākajām  rakstniecēm Lat-
vijā - Annu Skaidrīti Gailīti. Jāteic, 
ka sen jau esmu gribējusi satikties 
ar šo rakstnieci. Esmu izlasījusi 
gandrīz visas viņas grāmatas. Ļoti 
gribējās dzirdēt viņas domas par 
saviem darbiem.

Visu mūžu Anna Skaidrīte Gai-
līte ir darbojusies žurnālistikā, bet 
nekad savā mūžā nebija  domājusi, 
ka pievērsīsies rakstniecībai. Žurnālis-
tika un rakstniecība nav radniecīgas 
sfēras. Tās pat traucēja viena otrai. 
Strādājot par žurnālisti daudzus ga-
dus, pieradusi īsi rakstīt notikumus, re-
cenzijas, tekstus, spiest kopā informā-
ciju, pateikt pēc iespējas vairāk. Viss 

bija ierobežots – vārdi, rindas. Kad 
nonāca rakstniecībā, viņai pavērās 
priekšā milzīgie plašumi, varēja pēc 
patikas izrakstīties, iet dziļumā un tā-
lumā.  Kaut uzrakstījusi 15-16 grāma-
tas, joprojām pieķer sevi pie domas,  
ka gribas spiest tekstu, izteikties pēc 
iespējas īsāk. “Bet, ja mēs uzskatām, 
ka mūsu dzīve nav tikai nejaušību – 
laimīgu vai nelaimīgu – nejaušību vir-
tene, sagadīšanās, tomēr ir kaut kas, 
kas mūs vada, kas mūs noved pie tā, 
pie kā mums jānonāk. Visa dzīve, viss 
darbs, pieredze bija gatavošanās 
tieši šiem te pēdējiem 20 gadiem.” 
Smagas slimības rezultātā, kad  viss 
pārējais bija liegts darīt, atlika vairs 
vienīgi tikai domas un papīrs un spē-
ja pierakstīt.

Par ļoti vērtīgu  uzskata tikša-
nos ar saviem lasītājiem, jo tad var 

sajust atgriezenisko saiti, uzzināt, kas 
un kāpēc viņus ir saviļņojis. “Mūsdie-
nu lasītājs ir sirds gudrs un atmaskos 
jebkādu neīstumu. Ja caur varoņiem 
piedāvāsi savas sirds atvērtību, at-
klātumu un labvēlību, tad to pašu arī 
saņemsi pretī. Protams, notiek tā, ka 
piemirstas kādreiz uzrakstītais teksts 
un tad ir pat ļoti interesanti paņemt 
pirms gadiem piecpadsmit uzrakstīto 

foto - www.la.lv

Foto no Daniela personīgā arhīva
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un sākt lasīt ne vairs kā autoram. Sa-
jūtas mēdz būt dažādas. Kādā lap-
pusē uzrakstītais patīkami pārsteidz 
un gribas iesaukties: padomā tik, cik 
forši esmu pateikusi! Taču gadās arī 
tādas vietas, par kurām gribas teikt: 
nu nē!”

Daudz lielāku pārsteigumu un 
prieku šogad rakstniecei sagādāja 
aptauja „Lielā lasīšana”, kurā katrs 
Latvijas iedzīvotājs varēja nosaukt 
savas mīļākās grāmatas. Izrādījās, 
ka to bija izdarījuši vairāk nekā 36 
tūkstoši lasītāju, minot gan pasaules 
bestsellerus, gan latviešu un ārzemju 
klasiķu darbus, gan arī bērnu litera-
tūru un dzeju. No četriem ar pusi tūk-
stošiem nosaukto grāmatu, viens no 
dokumentālajiem romāniem „Alīna” 
ierindojās piecdesmit astotajā vietā, 
bet vairāki citi bija iekļuvuši pirmajos 
simtniekos. Annai Skaidrītei Gailītei 
ļoti patika arī tas, ka pēc vairākām 
kārtām šīs aptaujas finālā nonāca un 
uzvarēja ne jau kāds pasaulslavens 
bestsellers, bet Kārļa Skalbes visiem 
zināmā pasaka „Kaķīša dzirnaviņas”, 
kas arī, apliecina lasītāja viedumu, 
spēju saskatīt īsto vērtību mums visiem 
zināmos un tautai tuvos simbolos.

„Ja runājam par literatūru, tad 
ir sastopami dažādi viedokļi. Kritiķis 
Berels ir teicis, ka literatūrā nav nekā 
definējama. Ja nav, tad jau pie litera-
tūras var pieskaitīt pat cenrāžus vei-

kalā, afišas, jo tas arī ir rakstīts vārds. 
Ja iziet no šādas attieksmes, tad jau 
tagad postmodernā literatūra aiziet 
citu ceļu un rakstnieks vairs nav tas 
arhitekts, kas vispirms rok pamatus, 
tad ceļ karkasu, pēc tam visas pārē-
jās detaļas. Bet ļoti bieži vienkārši sa-
met baļķus, paneļus krustu šķērsu. Tad 
liek vadītājam (lasītājam) celt māju, 
rāpties, krist, pacelties, aizķerties kaut 
kur. Neteiksim, ka tas nav vajadzīgs. 
Ļoti bieži mūsu laikmetam piederīgs 
un  interesants.”

Anna Skaidrīte Gailīte teic, ka 
ir stagnācijas laika produkts, un pie-
der pie fundamentālajām vērtībām. 
Viņa mājas (šajā gadījumā literārais 
darbs) sāk ar pamatīgiem pamatiem. 
“Un tad, kad ir karkass, tas ir sižets, 
tad var laist mājā tās iedzīvotājus, 
varoņus, un tad var notikt tas viss, 
kas notiek viņu savstarpējās sarunās, 
attiecībās. Nevar jau sākumā pielikt 
varonim pie krūtīm viņa CV – viņš ir 
tāds un tāds, dara to un to. Ja rakst-
nieks tā izdarīs, tad lasītājam tas būs 
ļoti neinteresanti. Viņš neticēs šiem 
apgalvojumiem, kas pasaka priekšā 
kāds viņš ir. Kad māja uzcelta, jālaiž 
iekšā varoņi, jāliek viņiem darboties. 
Tieši šī darbošanās, mijiedarbība 
veido attiecības starp cilvēkiem, 
atklāj katra raksturu, intereses. Tas ir 
pats grūtākais. Šoreiz parunāsim par 
savstarpējām attiecībām literatūrā 
un dzīvē. Mēs katrs esam sociāla 
būtne, nevaram dzīvot viens pats, 
noslēgties no apkārtējās vides. Labi 
zinām, ka no savstarpējām attiecī-
bām iespaidojamies. No vēstures 
redzam, kas noticis ar cilvēkiem, kuri 
kā Maugļi izauguši, vai bieži vecāki 
nav ļāvuši bērniem komunicēties ar 
citiem. Svarīgi savstarpējās attiecī-
bās ir, cik brāļi un māsas ieliek viens 
otrā, cik skolotāji ieliek skolēniem, ko 
darbabiedri ieliek viens otrā. No tā 
veidojas arī raksturi, un tiek iespaidoti 
pat cilvēku likteņi.”

Ieraugot grāmatu „un tad ie-
nāca postītājs” rakstniecei jāraud. 
Tāda nu viņa ir. Varbūt tāpēc, ka 

asaras ir tik 
ļoti tuvu, viss 
iznāk. Grā-
matā „...un 
tad ienāca 
p o s t ī t ā j s ” 
rak s tn iece 
runā par 
savām attie-
cībām, savu 
bērnību, kas 
viņu veidoja kā personību. Caur ta-
gadējo dzīves pieredzi saprot, cik 
ļoti daudz ielikuši vecāki.  “Nevar 
atgriezt atpakaļ laiku, pateiktu vār-
du, nevar īstenot garām palaistās 
iespējas. Tas vairs neatnāks. Tagad 
šo darbu laikam nedotu lasīt nevie-
nam, jo pasaulē ir negodīgi ļaudis, 
kas var izzagt mīļo piederīgo tēlus 
no grāmatas lappusēm, viņus saplo-
sīt un pataisīt par sava plaģiāta va-
roņiem.” Šis atgadījums, kaut ļoti sens, 
sāp vēl arvien.

Puse no uzrakstītajiem darbiem 
ir dokumentālā proza, kur pamatā ir 
reālu cilvēku likteņi. Šīs grāmatas pa-
ņem ļoti daudz emociju, sirdsmieru. 
Faktiski arī pēc uzrakstīšanas tās vēl 
ilgi, ilgi vibrē, un tie varoņi vēl dzīvo 
labu laiku, un viņa no tiem vēl nav 
atdalījusies. Rakstot dokumentālos 
darbus rakstniece izjūt milzīgu atbil-
dību, jo nevar pats neko izdomāt, esi 
ielikts rāmjos. Viss jāpārbauda, jāsēž 
arhīvos. Piemēram, rakstot par Kalves 
dzimtu, tika izpētīti 5 tūkstoši baz-
nīcas grāmatu. Dokumentāli darbi 
prasa milzīgu sagatavošanos. Viena 
rindkopa grāmatā ir nedēļas darbs  
arhīvos. Tagad ir vieglāk, jo daudz 
ko var atrast internetā. 

Pēc „Neredzamo važu gūstā” 
(par vācu zēnu, ko nolaupīja viena 
latviete pēckara gados), bija ļoti 
smagi, jo bija ļoti daudz jāvāc ma-
teriālu, Anna Skaidrīte Gailīte bija 
nosolījusies nekad vairs neatgriezties 
pie grūtā dokumentālā žanra, tomēr 
tas neizdevās. Viņa saņēma mīļu ai-
cinājumu paviesoties Latvijā pazīsta-
mās Budovsku dzimtas vasaras mītnē, 

foto - www.zvaigzne.lv

foto - www.latvijaslaudis.lv
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kas atrodas Kolkā, pašā jūras krastā, 
kur Dižjūra ar Mazjūru satiekas pie 
garā sēkļa un nemitīgi strīdas. Tā bija 
fantastiski skaista nedēļa, kuras laikā 
tuvāk iepazina ārstu un politiķi Māri 
Budovski, viņa brāli arī ārstu trau-
matologu Gunti, Māra dzīvesbiedri 
kādreiz pasaulslaveno basketbolisti 
Skaidrīti Smildziņu - Budovsku, bet 
Fanijas Budovskas personā satika 
visvecāko lībieti Latvijā. Šai šarman-
tajai kundzei pavasarī jau tikusi at-
zīmēta 100 gadu jubileja, bet viņa 
arvien vēl sprēgā asprātībā un spēj 
atcerēties vissenākos notikumus gan 
no savas dzīves, gan Kolkas vēstu-
res. Rakstniece ir iecerējusi uzrakstīt 
šīs neparastās sievietes dzīves stās-
tu. Atkal jāpavada daudz laika, lai 
izpētītu vēsturiskos faktus Budovsku 
dzimtas piederīgajiem. Tādēļ arī ta-
gad, kad visi Budovski pārcēlušies uz 
Rīgas dzīvokļiem, bieži sazvanās ar 
Faniju un kā senas draudzenes pār-
spriež šī brīža aktuālākos notikumus. 
Nebeidz apjūsmot viņas dzīvesprie-
ku un enerģiju, bet vēl nezin vai  iz-
dosies šo dzirkstīgumu ielikt grāmatas 
lappusēs. Tādēļ visas domas pašlaik 
aizņem Fanija. Tas būs pēdējais do-
kumentālais darbs.

 Nogurusi no dokumentālās 
prozas rakstīšanas, rakstniece gribē-
ja uzrakstīt  kaut ko citu.  Grāmata 
„Es stāstīšu visu” ir par to, ko nozīmē, 
ja cilvēks nokļūst ekstremālā situāci-
jā. “Kad nobirst viņam visa glance, 
viss ārējais, un viņš paliek tāds, kāds 
viņš faktiski ir, un kas tad atklājas, cik 
daudz cilvēks slēpj sevī tos skeletus 
skapī. Mums visiem ir savi skeleti.”

Rakstniece Anna Skaidrīte 
Gailīte konkursā “Zvaigznes grāmata 
2007’’ vidusskolēniem veltīto prozas 
darbu grupā uzvarējusi ar darbu Pa-
trīcijas dienasgrāmata; 2009. gadā 
autore saņēmusi bibliotēku atbalsta 
fonda balvu akcijā Lasītākās grā-
matas,  kā arī jauniešu žūrija 2009: 
8.-9.klase 1. vieta. „Patrīcijas dienas-
grāmata” ir tapusi  uz 3. vidusskolas 
bāzes  sajūtām. Skolotājas Lilija un 

Sandra atļāva piedalīties un pavē-
rot literatūras stundas. Ieraugot to, 
kā jāstrādā skolotājiem šodien, kur 
viņiem ir jābūt gan literātiem, gan 
aktieriem, rakstniece bija šokā. Puiši 
sēd krēslos un atbild sēžot skolotājai, 
kura stāv klases priekšā kājās. Taču 
parunājot ar bērniem pēc stundām 
bez audzinātājas klātbūtnes, viņa 
secināja, ka bērni ir zinoši, gudri, 
atvērti.  „Patrīcijas dienasgrāmatai ” 
konkrētu prototipu nav.

Ar grāmatu „Alīna. Likteņa cel-
tā un likteņa gremdētā” rakstniecei 
ir  īpašas  attiecības. Viņa bija ap-
solījusi Alīnai, kad uzrakstīs grāmatu, 
tad uzliks pieminekli uz kapu kopiņas. 
Savu solījumu rakstniece ir izpildījusi. 
Uz Alīnas kapu kopiņas ir pieminek-
lis, kurā  iecirsts grāmatas vāks. Katru 
pavasari kopā ar vīru brauc apkopt 

kapu, sastādīt puķes.  Annai Skaidrī-
tei Gailītei liekas, ka Alīna no tās sa-
vas pašreizējās pasaules uz viņu no-
raugās ļoti labvēlīgi, jo ir piepildīta 
vēlēšanās uzrakstīt par viņu grāmatu. 
Alīnas dzīve, protams, bija ārkārtīgi 
traģiska un neparasta, un tā it kā 
sadalījās divās daļās: kad viņa vēl 
bija jauna, skaista un tad, kad viņa 
bija veca un slima un diezgan nici-
nāta, un  pierakstos, ko viņa bija at-
stājusi, rakstniece meklēja tieši viņas 
dvēseles stīgas, dvēseles sāpes, un 
mēģināja saskatīt visu labo. Un Alīna 
ir joprojām kopā ar rakstnieci, varētu 
teikt, ka tā viņpasaule nav kaut kur 
tālu projām, bet tepat kaut kur bla-
kus, tikai citā dimensijā.

Interesanti, ka jaunībā rakst-
niecei bija viens mēģinājums uzraks-
tīt grāmatu. Viņai likās, ka stāsts bija 
labs. Pirmais lasītājs bija brālis (arī žur-
nālists). Taču darbs tika nolīdzināts 
pat zemāk par zemi. Tā viņa nolēma, 
ka vairāk nerakstīs. Kad smagas slimī-
bas rezultātā Anna Skaidrīte Gailīte 
nonāk slimnīcā, viņa aizdomājas par 
to, ka mazbērniem nebūs, ko atcerē-
ties par vecmāmiņu. Tātad bija kaut 
kas jāatstāj. Un slimnīcas palātā uz 
lapiņām tika pierakstītas bērnības at-
miņas. Tas bija sākums pašai pirmajai 
grāmatai „...un tad ienāca postītājs”.

Annai Skaidrītei Gailītei patīk 
Jāņa Joņeva, Arno Jundzes un Ingas 
Žoludes darbi. Inga Žolude vei-
dojas par talantīgu rakstnieci. Viņa 
nonāks pie īstajām vērtībām. Pašlaik 
latviešu literatūra ir sieviešu rokās. 

foto - www.zvaigzne.lv

foto - www.zvaigzne.lv

foto - www.latvijaslaudis.lv
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1991. gada 13. janvārī, 
protestējot pret padomju kara-
spēka agresiju Viļņā, Rīgā Dau-
gavmalā notika lielākā demons-
trācija Latvijas vēsturē. Tajā 
piedalījās aptuveni 700 000 
cilvēku, ikviens, kuram bija ie-
spēja, steidzās uz Rīgu, lai pro-
testētu pret draudošo Padomju 
Savienības agresiju Baltijā. Pēc 
manifestācijas daudzi cilvēki palika 
Rīgā – Vecrīgā ap parlamenta ēku, 
valdības namu, radio un televīzijas 
ēkām cēla barikādes. Pēc valdības 
aicinājuma zemnieki uz Rīgu devās 
ar smago lauksaimniecības tehni-
ku. Latvijas Tautas fronte izveidoja 
aizsardzības štābu, daļa deputātu 
dienu un nakti uzturējās parlamenta 
ēkā, lai nepieļautu Augstākās Pado-
mes darba pārtraukšanu.

20. janvārī padomju militārās 
specvienības ieņēma LR Iekšlietu mi-
nistriju, izraisot Rīgas centrā apšaudi, 
kurā gāja bojā vairāki cilvēki.

1991. gada barikādes ir 
unikāla vēstures pieredze ne tikai 
latviešu tautai, bet arī paraugs pa-
saulei šodien, kad mēs visi stāvam uz 

satraucošu notikumu sliekšņa. Mazā 
latviešu tauta, tik liela savā mīlestī-
bā pret savu zemi un tās brīvību, ka 
spēja nostāvēt pret milzīgu agresīvu 
pārspēku. Ne jau traktori un mašīnas 
spētu nosargāt mūsu brīvību, bet 
mūsu kopīgās lūgšanas, mūsu dzī-
vā roku ķēde un tautas dziesma, ar 
kuru aizslēdzām savas Rīgas vārtus. 
Katrs barikāžu aizstāvis līdz dvēse-
les dziļumiem izjuta tautas dziesmas 
jēgu: “Labāk manu galvu ņēma, nekā 
manu Tēvuzemi!” Barikāžu aizstāvji, 
bijām tam gatavi.

Atskatoties uz laiku, kas ir pa-
gājis no brīža, kad mēs cēlām ba-

rikādes un stāvējām uz tām, gribu 
citēt profesora I.Kalviņa vārdus: „Mūs 
vienoja cerības uz nākotni. Vai mēs 
esam sasnieguši to, pēc kā ilgojā-
mies? Vai esam kļuvuši labāki, stiprāki, 
labestīgāki un godīgāki? Daudziem 
un bez iemesla, atceroties šo laiku, 
saglabājies rūgtums sirdī par nepie-
pildītām cerībām. Par to, kas mums vi-
siem sāp, vainojam tos, kuri uzņēmās 
vadīt šo valsti. Bet varbūt arī mums, 
kas veidojam savu valsti, pietrūcis 
garīgā spēka un gudrības, lai sa-
prastu, ka valsts ir tik laba, cik labi 
esam mēs paši.”

20. JANVĀRIS – 1991. GADA 
BARIKĀŽU AIZSTĀVJU 

ATCERES DIENA

foto - www.latvijaslaudis.lv

KAS IR EIROPAS SAVIENĪBA?
Eiropas Savienības (ES) 

pirmsākumi saistāmi ar 1951. 
gadu, kad dibināta Eiropas Ogļu 
un tērauda kopiena. Tā veidota, 
lai apvienotu Eiropas valstu resursus, 
kas nepieciešami ieroču ražošanā, 
tādējādi novēršot jaunu karu iespē-
jamību dalībvalstu starpā. 1957.
gadā tika izveidotas vēl divas ko-
pienas - Eiropas Ekonomikas kopie-

na, kas iedibināja muitas savienību, 
un Eiropas Atomenerģijas kopiena. 
Vēlāk tās apvienojās Eiropas Kopie-
nā, kas 1992. gadā pārdēvēta par 
ES.

Latvija ES pievienojās 2004. 
gada 1. maijā

ES GALVENĀS INSTITŪCIJAS
EIROPAS PARLAMENTS (EP) 

ir Eiropas Savienības pilsoņu vēlē-
ta iestāde, kas pārstāv vairāk nekā 
500 miljonus ES iedzīvotāju. EP ir 
atbildīgs par likumu pieņemšanu. To 
veido 751 deputāts, kuru ievēl uz 
pieciem gadiem. Latviju EP pārstāv 
astoņi deputāti. Pēdējās vēlēšanas 
notika 2014. gada maijā. EP galve-
nā ēka atrodas Strasbūrā (Francija), 
bet darbs notiek arī Briselē (Beļģija).
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EIROPADOME
Briselē pulcē ES valstu politis-

kos līderus (valstu premjerministrus vai 
prezidentus), lai apspriestu aktuālos 
jautājumus un lemtu par turpmāko ES 
attīstību. Eiropadomes sanāksmes ir 
augstākā līmeņa tikšanās, kuru laikā 
pieņem stratēģiskos lēmumus. To laikā 
tiek skatīti jautājumi, kurus nevar lemt 
zemāka līmeņa sanāksmēs.

EIROPAS KOMISIJA
(EK) pārstāv ES kopējās inte-

reses. EK veido komisāri, kurus apstip-
rina uz pieciem gadiem. No katras 
dalībvalsts ir pa vienam komisāram. 
Katrs komisārs atbild par konkrētu 
jomu, piemēram, izglītību vai zinātni. 
EK ir vienīgā ES institūcija, kas var ro-
sināt jaunus likumus. EK arī seko līdzi 
tam, lai dalībvalstis pildītu ES kopīgi 
pieņemtos lēmumus.

EIROPAS SAVIENĪBAS PA-
DOME pārstāv dalībvalstu valdības. 
ES Padomē nav pastāvīgu dalībnie-
ku. Katrā sēdē piedalās ministri, kuri 
atbild par apspriežamo jomu, pie-
mēram, katras dalībvalsts izglītības 
ministrs, ja sanāksmē plānots skatīt 
izglītības jautājumus. Ministri tiekas, lai 
pieņemtu tiesību aktus un saskaņotu 
politiku. Nerakstīta vienošanās ir ne-
vis balsot, bet sarunu ceļā nonākt 
pie vienota lēmuma, kas apmierina 
visas dalībvalstis.

SIMBOLI
„Vienoti dažādībā” ES moto 

Divpadsmit zelta zvaigznes uz zila 
fona, kas simbolizē pilnību un Eiropas 
vienotību Vienota valūta, ko lieto ei-
rozonas valstīs

9.maijs – Eiropas diena

LATVIJAS PREZIDENTŪRA EIRO-
PAS SAVIENĪBAS PADOMĒ

Katra Eiro-
pas Savienības (ES) 
dalībvalsts noteiktā 
secībā uz sešiem 
mēnešiem kļūst par 
prezidējošo valsti un 
vada ES Padomes 
darbu. Prezidentūra ir iespēja kat-
rai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās 
lieluma vai iestāšanās laika Eiropas 
Savienībā veidot ES dienas kārtību 
un vadīt ES Padomes darbu. Orga-
nizē ES Padomes darbu un vada 
sanāksmes, mēģinot panākt vieno-
šanos starp dažādām dalībvalstīm. 
Sadarbojas ar citām ES institūcijām, 
pārstāvot dalībvalstu intereses. Pār-
stāv ES Padomi attiecībās ar citām 
valstīm un institūcijām ārpus ES.

KO DARA PREZIDĒJOŠĀ VALSTS?
Iespēja veidot nākotnes Eiro-

pas Savienību 
Iespēja parādīt Latviju kā mo-

dernu un profesionālu valsti 

Iespēja uzlabot valsts pārval-
des darbu 

Iespēja iepazīstināt ar Latvijas 
kultūru un tradīcijām 

Iespēja popularizēt Latvijas 
preces un pakalpojumus 

Galvenie prezidentūras pasā-
kumi notiks Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā jeb Gaismas pilī. Preziden-
tūras laikā Latvijā plānotas līdz pat 
200 sanāksmēm, ārpus tās - aptuve-
ni 1500. Plānots, ka pusgada laikā 
Latviju apmeklēs no 25 000 līdz 30 
000 viesu.

 Parādi saviem draugiem ār-
zemēs labāko no Latvijas!

 Izcel Latvijas veiksmes stāstus 
un unikalitāti!

Informācija no www.isec.gov.lv 

Avīzi sagatavoja skolotāja Elga Kukle

foto - www.m.la.lv

foto - www.europarl.europa.eu

foto - www.europa.eu

foto - www.europarl.lv

foto - www.eu2015.lv

foto - www.eu2015.lv


