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EDC uzdevumi 

• Veicināt un attīstīt studijas un pētniecību Eiropas integrācijas jomā 

• Nodrošināt sabiedrību ar neitrālu, precīzu un faktiem atbilstošu informāciju par ES 

• Aicināt sabiedrību uz pilsoņu dialogu 

 

 

EDC bez maksas pieejami dažāda tipa izdevumi par ES institūcijām, attīstību, tiesībām, zinātni, izglītību, 
ekonomiku, lauksaimniecību, vidi un sociālo politiku, likumdošanu, u. c. tematiem.  

Ikvienam iespējams pieteikties studiju procesam nepieciešamajām bezmaksas drukātajām publikācijām, 
kā arī konsultācijām par datubāzēm, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: edc@rsu.lv. 

 

Centrs ir brīvi pieejams RSU studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī visiem interesentiem. 



EDC informācija RSU Bibliotēkas tīmekļa vietnē 



EDC tīmekļa vietnes sadaļā noderīgas saites 



Jeb EU Bookshop 

Pieejamas Eiropas Savienības oficiālās 
publikācijas, kuras var lejupielādēt PDF 
formātā vai pasūtīt drukātā veidā, sūtot 
pieprasījumu uz e-pastu: edc@rsu.lv. 

Eiropas Savienības publikāciju birojs 



EUR-Lex – bezmaksas piekļuve ES tiesību aktiem un citiem 

dokumentiem, kas nav uzskatāmi par konfidenciāliem 

Eurostat – vadošais statistikas birojs Eiropā 

Statistics Explained – vienkāršā valodā skaidrota biežāk 

pieprasītā statistikas informācija 

Whoiswho – uzziņu katalogs, ES iestāžu administratīvo 

struktūra, ES iestāžu augstākā līmeņa ierēdņu vārdi, uzvārdi 

un darbavietas adreses 

E-tiesiskuma portāls – vienots elektronisks informācijas 

avots tieslietu jomā, kura uzdevums ir 22 valodās sniegt 

informāciju par tiesību sistēmām visā ES 

Eurovoc – daudzvalodu un daudznozaru tēzaurs, kas aptver 

ES darbības jomu terminoloģiju, kurā uzsvars likts uz 

Parlamenta darbu 

CORDIS – Informācija par ES finansēto projektu rezultātiem 

Eiropas Savienības datubāzes 

http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Statistics_Explained
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Statistics_Explained
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Statistics_Explained
http://europa.eu/whoiswho/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lv
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lv
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=lv
https://publications.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-dataset/-/resource/dataset/eurovoc
https://cordis.europa.eu/en


Jaunākā informācija no Pieejama informācija no: Eiropas Savienības biroja, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, Ministru kabineta, un citiem resursiem. 

Aicinām sekot līdzi! 

 

 

Jaunākie notikumi arī Facebook lapā 



Paldies par uzmanību! 
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