
Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Staiceles pilsētas bibliotēkā 

darbojas no 2009. gada. Pašreiz Latvijas bibliotēkās darbojas 32 Eiropas Savienības 

informācijas punkti, kuru darbu koordinē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Lai 

informētu par ES aktualitātēm un apspriestu kopīgu sadarbību, Ārlietu ministrija 

organizē regulārus seminārus.

Informācijas punktos ir pieejama plaša informācija un jaunākā literatūra par 

procesiem ES un Latvijas dalību tajā. 

ESIP koordinatore Staicelē – Anita Strokša

ESIP piedāvā: 

 grāmatas, bukletus, faktu lapas;

 uzziņas; 

 iespēju izmantot informācijas resursus par ES internetā;

 tematiskas izstādes;

 lekcijas, tikšanās, konkursus.

Saņemt informāciju par ES var zvanot uz: 

 EIROINFO tālruni 67211111

 EUROPE DIRECT bezmaksas tālruni Briselē 0080067891011

Atrast informāciju par Eiropas Savienību:

Saeimas Eiropas lietu komisija: http://www.saeima.lv/lv

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā: www.europarl.lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā: http://ec.europa.eu/latvija

Informācijas un diskusiju vortāls: www.esmaja.lv

Pētījumi par Eiropas Savienību: http://www.politika.lv/index.php?id=14932

Nozaru ministriju mājas lapas

Aizsardzības ministrija:  http://www.mod.gov.lv

Ārlietu ministrija:  http://www.mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija: http://www.mfa.gov.lv

Finanšu ministrija:  http://www.fm.gov.lv

Iekšlietu ministrija:  http://www.fm.gov.lv
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Izglītības un zinātnes ministrija: http://www.izm.gov.lv

Kultūras ministrija:  http://www.km.gov.lv

Labklājības ministrija: http://www.lm.gov.lv

Satiksmes ministrija:  http://www.sam.gov.lv

Tieslietu ministrija: http://www.tm.gov.lv

Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: http://www.varam.gov.lv/

Zemkopības ministrija: http://www.zm.gov.lv

Valsts kanceleja : http://www.mk.gov.lv/lv/vk/

Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri

 Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs:

http://www.rpr.gov.lv/esfondi/

 Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs:

http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi2/

 Zemgales plānošanas reģiona es struktūrfondu informācijas centrs:

http://www.esfondi.zemgale.lv/

 Kurzemes plānošanas reģiona es struktūrfondu informācijas centrs:

http://www.kurzemesregions.lv/category/kpr-es-strukturfondu-informacijas-

centrs/

 Latgales plānošanas reģiona Es struktūrfondu informācijas centrs:

http://www.latgale.lv/lv/esfondi

Nevalstiskās organizācijas:

Latvijas pilsoniskā alianse: http://www.nvo.lv/index.php

Latvijas Pašvaldību savienība: http://www.lps.lv/

Eiropas kustība Latvijā: http://www.eiropaskustiba.lv/

Klubs ”Māja” – jaunatne vienotai Eiropai: http://www.klubsmaja.lv/

Sabiedriskās politikas centrs „Providus”: http://www.providus.lv/public/

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai: http://lapas.lv/

ES oficiālā informācija presei:

http://europa.eu/press_room/index_en.htm

Jaunākā atjaunotā informācija ES institūciju mājas lapās:

http://europa.eu/geninfo/whatsnew.htm

 Portāli par ES jautājumiem – ziņas, raksti, blogi, diskusijas:

http://www.euranet.eu/lav (Eiropas radio organizāciju tīkls)

http://www.euractiv.com/
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http://euobserver.com

http://www.presseurop.eu

http://emm.newsbrief.eu (ziņas no visas pasaules, fokuss uz ES)

http://www.publicserviceeurope.com (analītiski raksti, viedokļi, diskusijas)

Public Service Review: European Union (analītiski raksti par svarīgiem valsts sektora 

jautājumiem Eiropā - veselību, izglītību, transportu, vidi u.c.) 

http://www.eurointelligence.com (komentāri un analīze par eiro zonu)

ES valstu preses pārskati:

Living Europe: http://www.livingeurope.eu/LivingEurope/index.html

Eurotopics: http://www.eurotopics.net/
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