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 KONTROLPUNKTI  

1.  Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca  
 

2.  Centrālā vēlēšanu komisija 
 

3.  Mākslas muzejs „Rīgas Birža” 
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4.  Rīgas Doms 
 

5. 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
 

6. 

 

Latvijas Universitāte 
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7. 

 

Spīķeri  
 

8. 

 

Skulptūra „Leste” 
 

9.  Gaismas pils - Latvijas Nacionālā bibliotēka 
 

10. 
 
 
 

 

Eiropas Savienības māja 
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ERUDĪCIJAS UZDEVUMI 
 

6. 

Latvijas Universitāte ir noslēgusi ieguldījumu līgumu ar Eiropas Investīciju banku, lai īstenotu pirmo 
stratēģisko (lielo) investīciju projektu Latvijā „Junkera plāna” ietvaros. „Junkera plāns” ir Eiropas 
Komisijas un Eiropas Investīciju bankas kopīgi īstenota iniciatīva – Eiropas Stratēģisko investīciju 
programma -, lai palielinātu investīciju līmeni, atbalstītu inovācijas, stimulētu izaugsmi un radītu jaunas 
darba vietas visā Eiropas Savienībā. Līgums noslēgts par 30 miljonu eiro finansējumu Akadēmiskā centra 
otrā posma attīstībai Torņakalnā. 

1. 

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca ir kultūras mantojuma objekts, kas celts ap 1260. gadu. 
Vēsturisko ēku kompleksa atjaunošana un kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana tika veikta ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Šī fonda ietvaros tiek veicināta reģionu un pilsētu attīstība. 
Piemēram, modernizējot sabiedrisko transportu, uzlabojot ceļus un ietves, veicinot jauniešu 
nodarbinātību u.c. 
Projekta rezultātā tika veikta ēkas fasādes renovācija – restaurācija, jumta seguma nomaiņa, grīdas 
seguma nomaiņa, iekštelpu kultūrvēsturiskā izpēte, inventarizācija un konservācija, ieviesti vides 
pieejamības risinājumi personām ar redzes traucējumiem, vecākiem ar bērniem un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. 

Rekonstrukcija tika pabeigta līdz 2014. gadam, kurā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. 

2. 

Centrālā vēlēšanu komisija ir pastāvīga un vēlēta Latvijas valsts  institūcija, kuras pienākumos ietilpst gan 
Eiropas Parlamenta, gan Saeimas un pašvaldību vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu sagatavošana un vadīšana.  

Nākošās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiks 2019. gada 
maijā. Latvijā šajās vēlēšanās varēs balsot visi balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu 
vecumu.  

Šajā institūcijā ievēlētie deputāti kopā ar Eiropas Savienības Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras, 
pēc aptuvenām aplēsēm, ietekmē apmēram 80% no Latvijas likumiem. Tādēļ, nobalsojot šajās vēlēšanās, 
Jūs varat ietekmēt to, kuri astoņi deputāti no Latvijas pieņems likumus Eiropas līmenī, kas vistiešākajā 
veidā attieksies arī uz Jums. 

7. 

Spīķeru kvartāla un promenādes rekonstrukciju un labiekārtošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departaments ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu realizēja 2010.-2013.gadā (kopējais ERAF 
ieguldījums – 3 618 090 EUR), uzlabojot publisko ārtelpu Daugavas labajā krastā. Tas ir iekļauts 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) pasaules kultūras mantojuma 
teritorijā – Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā. 
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Infrastruktūras uzlabojumi, vides, ekonomisko, sociālo un kultūras aspektu sasaiste, kā arī efektīva 
publiskā un privātā sektora partnerība ir veicinājusi pilsētvides attīstību iepriekš novārtā pamestajā 
vietā, kas atrodas Rīgas centrā.  

3. 

Mākslas muzejs „Rīgas birža” ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta laikā no 1852. līdz 
1855. gadam, atdarinot Venēcijas renesanses palaco formas, kas simbolizē bagātību un pārpilnību. 2013. 
gadā iestāde saņēma īpašu balvu, ierindojoties astoņu pēdējo gadu laikā jaunatklāto Eiropas veiksmīgāko 
muzeju kategorijā. Balvu piešķir Eiropas Muzeju Forums, kas tiek organizēts Eiropas Padomes paspārnē. 
Eiropas Padome ir vecākā politiskā organizācija Eiropā, kura dibināta 1949. gadā. Tā nav Eiropas 
Savienības institūcija. Eiropas Padomes mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu. Latvija 
Eiropas Padomei pievienojās 1995. gadā.  

10. 

Eiropas Solidaritātes korpuss ir iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt 
brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir 
palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Jaunieši var reģistrēties programmā, sākot no 17 gadiem, bet 
projektos var sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. Dalība projektos ir iespējama līdz 30 gadu vecumam. 

Programmas mērķis ir dot jauniešiem iespēju veidot iekļaujošāku sabiedrību, sniedzot palīdzību 
neaizsargātākajiem un pārvarot sabiedrības izaicinājumus. Tā piedāvā pozitīvu un iedvesmojošu pieredzi 
jauniešiem, kuri vēlas palīdzēt, mācīties un pilnveidoties. 

9. 

Eiropas Savienības Padomes Eiropas Savienībā ir „dalībvalstu balss”, jo tās dalībnieki ir visu ES 
dalībvalstu valdību ministri, kuri ir kompetenti apspriežamajā politikas jomā. 

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, šī institūcija kopā ar Eiropas Parlamentu apspriež un 
pieņem ES tiesību aktus. 

Prezidentūras pilnvaras šajā institūcijā ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. 
Prezidentvalsts vada visu līmeņu sanāksmes, palīdzot nodrošināt darba nepārtrauktību. Šobrīd, 2017. 
gada otrajā pusgadā, prezidējošā valsts ir Igaunija. 

8. 

Skulptūras „Leste” autore ir tēlniece Olga Šilova. Objekta nosaukuma tulkojums no lībiešu valodas ir bute, 
zivs. 

4. 

Rīgas Doms ir nacionālās nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā. Tā pamatakmens likts 1211. gadā. Viens no retiem būvmākslas paraugiem ir Latvijā vecākās 
koka konstrukcijas, kas izbūvētas 16.gadsimta beigās, un zvanu tornis, kura mūrī un apakšējā zvanu torņa 
kupolā ir senākās koka konstrukcijas daļas. 

Ar ES fondu līdzfinansējumu objekts tika vērienīgi rekonstruēts un restaurēts. 
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Objektam pieguļošajā teritorijā šajā vasarā ir izveidots bērnu rotaļu laukums „Labirints”. Bronzas 
dzīvnieku skulptūras tajā tapušas, iedvesmojoties no mītiskajiem viduslaiku dzīvniekiem. 

5. 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 
Latvijā 2014.–2020.gada plānošanas periodā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda sadarbības iestādes funkcijas – uzrauga projektu un programmu ieviešanu un kontrolē izdevumu 
atbilstību. 

Latvija saņem finansējumu arī citu fondu ietvaros, informācija pieejama: http://ej.uz/ESfondiLV.  

 

http://ej.uz/ESfondiLV

