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 Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,   Rudens ir ražas laiks – pēc aktīva darba noslēdzas projekts “Eiropas pēdas Latvijā.2015”, kurā piedalījās vairāk kā 300 skolēni, meklējot Eiropas pēdas Latvijā un izliekot tajās slēpņus. Tādejādi skolēni apguva prasmi strādāt ar informāciju, radīt jaunu saturu, popularizēt to – tās ir pamatprasmes mūsdienu cilvēka rīcībspējai, kas tiek uzsvērtas arī kompetenču pieejā izglītībā, kas uzsākta Latvijā un līdz 2020. gadam tiks īstenota izglītības sistēmā. Eiropas Kustība Latvijā saka sirsnīgu paldies visiem sadarbības partneriem un turpina strādāt, lai īstenotu arvien jaunas idejas, kas ļautu mums visiem līdzdarboties, sadarboties un izjust Latviju un Eiropu kā daļiņu sevis,  Eiropas Kustība Latvijā   *** SATURS  PASĀKUMI 
 1.Massive Open Online apmācības par Erasmus+. 2.- 9.11.2015 2.Interaktīva izstāde Cēsīs. 5.-6.11.2015 3.Orientēšanās sacensības “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā pilsētā” Preiļos. 20.10 – 10.11.2015 4.Starptautiskais partnerību veicinošs seminārs „Baltic Remembrance Networking event”. 26-27.11.2015 5.Pieredzes apmaiņas pasākums par darbu ar jauniešiem slēgtās institūcijās. 24.-27.02.2016   KONKURSI 6. Projektu konkurss Erasmus +  7. Kārļa Lielā balvas konkurss 8. Konkurss jauniešiem „Tu esi Latvija” 9.Projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta 

programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros  
 EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS 10. Ilgtspējas attīstības mērķi 
11. Apaļā galda diskusija „...and suddenly, somebody saud EU” 
12. Projekta „Eiropas pēdas Latvijā.2015” noslēguma pasākums 5.11.2015 
13. Eiropas kalendārs 
 

***  PASĀKUMI  1. Massive Open Online apmācības par Erasmus+. 2.- 9.11.2015 Bezmaksas apmācības par Erasmus + notiks no 2015. gada 2. līdz 29. novembrim. Apmācības koordinē SALTO Resursu centrs sadarbībā ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Beļģijas (FR), Francijas, Īrijas, Polijas, Ungārijas un Islandes Nacionālajām aģentūrām. Uz apmācībām aicināti jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un cilvēki, kuriem interesē un kuri vēlas vairāk uzzināt par “Erasmus+” programmu un Eiropas jauniešu sadarbību.  
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Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pievienojies-otrajam-massive-open-online-apmacibam-mooc-par-erasmus  2. Interaktīva izstāde Cēsīs. 5.-6.11.2015 
Ieskatīties Latvijas nākotnē ikvienu Cēsu un tās apkārtnes novadu un pilsētu iedzīvotāju aicina Finanšu ministrija, piedāvājot ekskluzīvu iespēju interaktīvā izstādē uzzināt par ieguvumiem, ko Latvijai sniegs Eiropas Savienības (ES) fondi līdz 2020. gadam. Izstāde tiek piedāvāta, gatavojoties gaismas festivālam “Staro Rīga”, lai šo stāstu varētu izbaudīt arī tie, kam nebūs iespēja apmeklēt pasākumu galvaspilsētā. Savukārt tiem, kas iecerējuši doties uz festivālu Rīgā, šī būs ekskluzīva 
iespēja jau iepriekš ieskatīties aizraujošajā stāstā, ko “Staro Rīga” laikā no 18. līdz 21. novembrim piedāvās Finanšu ministrija uz savas ēkas fasādes Smilšu ielā 1.Projekcija “Ieskaties Latvijas nākotnē” viesosies arī citās Latvijas reģionu pilsētās – 12. novembrī Talsos, 13. novembrī Kuldīgā, 26. novembrī Daugavpilī un 27. novembrī Rēzeknē. Vieta: Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12-1, Cēsis Papildu informācija: http://www.esfondi.lv/jaunumi/interaktiva-izstade-cesis-bus-ekskluziva-iespeja-ieskatities-latvijas-nakotne 
 

3. Orientēšanās sacensības “Eiropas Savienības ieguldījums Tavā pilsētā” 
Vēl var paspēt iesaistīties un piedalīties orientēšanās sacensībās „Eiropas Savienības ieguldījums Tavā pilsētā”, kas notiek Preiļos, lai iepazītu pēdējo desmit gadu laikā Preiļu pilsētā dažādās jomās realizētos projektus, kuros ieguldīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Anketu var saņemt Eiropas Savienības un Europe Direct informācijas centrā  (Preiļu Galvenās bibliotēkas 2.stāvā, Kārsavas ielā 4) Laiks: 20.10-10.11.2015 Papildu informācija : http://www.preilubiblioteka.lv/files/754EDIC_orientesanas_konkurss22.pdf 
 4. Starptautisks, partnerību veicinošs seminārs „Baltic Remembrance Networking event”. 26-27.11.2015 
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā, sadarbībā ar programmas informācijas punktiem Igaunijā un Lietuvā šā gada 26.-27.novembrī rīko starptautisku partnerību veicinošu semināru Rīgā "Baltic Remembrance Networking event". Galvenais pasākuma mērķis ir savest kopā aptuveni 30 dalībniekus no dažādām organizācijām un institūcijām Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar domu atrast partnerus un attīstīt sadarbību ES programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) ietvaros. Papildu informācija: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6938  5. Pieredzes apmaiņas pasākums par darbu ar jauniešiem slēgtās institūcijās. 24.-27.02.2016 
Pasākuma mērķis ir dot iespēju slēgto institūciju (piemēram, ieslodzījuma vietu, bēgļu nometņu u.c) darbiniekiem satikties un dalīties pieredzē darbā ar jauniešiem,  un izzināt neformālās izglītības lomu tajā. Laiks: 24.-27.02.2016 Vieta: Rīga, Latvija Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pieredzes-apmainas-pasakums-par-darbu-ar-jauniesiem-slegtas-institucijas    
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 KONKURSI 
 

 6. Projektu konkurss Erasmus + Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2016. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā. Galvenās programmas aktivitātes ir personāla mobilitāte un stratēģiskās partnerības projekti visos izglītības sektoros – augstākajā, profesionālajā, skolu un pieaugušo izglītībā. Papildu informācija:  http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38558   7. Kārļa Lielā balvas konkurss Kārļa Lielā balvu jauniešu projektiem Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds piešķir kopš 2008. gada, lai sekmētu saprašanos, veicinātu kopīgas eiropeiskās identitātes izjūtas veidošanos un sniegtu praktiskus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi. Ja esi 16-30 gadus vecs(-a) un piedalies kādā Eiropas mēroga projektā, tad izmanto iespēju un piesakies Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam, kura mērķis ir jauniešu vidū veicināt Eiropas apziņas veidošanos. Uzvarētāji iegūst ne tikai atzinību un iespēju iepazīstināt plašāku auditoriju ar savu projektu, bet arī naudas balvu. 2015. gadā pirmā vieta tika piešķirta Luksemburgas studentu projektam @RealTime WW1, kura mērķis ir tviterī atainot dzīvi Pirmā pasaules kara laikā.Šogad Latviju Eiropas jaunatnes 
Kārļa Lielā balvas konkursā pārstāvēja "BEST - Riga" organizētais "Eiropas BEST inženieru sacensības 2014" fināls, kas Rīgā pulcēja 116 labākos inženierzinātņu studentus no visas Eiropas. Trīs labākie projekti saņem ne tikai atzinību, bet arī naudas balvu: 5000 eiro apmērā par labāko projektu, 3000 eiro par otro vietu un 2000 eiro par trešo vietu. 2016. gada rudenī laureāti apmeklēs Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā. Pieteikšanās: 25.01.2016 Papildu informācija: http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/klb.html  8. Konkurss jauniešiem „Tu esi Latvija” 
Līdz 25. novembrim jaunieši aicināti piedalīties video, foto un stāstu konkursā “TU ESI LATVIJA”, lai parādītu un izstāstītu savu stāstu par Latviju.  Kampaņa “TU ESI LATVIJA” tiek organizēta ar mērķi veicināt jauniešos piederības sajūtu Latvijai un motivāciju aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē. Kampaņu “TU ESI LATVIJA” organizē biedrība “NEXT”, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, portālu Draugiem.lv, žurnālu “IR” un Latvijas elektrovelosipēdu ražotāju “Blue Shock Bike”. Kampaņa “TU ESI LATVIJA” tiek finansēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam ietvaros. Papildu informācija: http://viaa.gov.lv/lat/viaa/citas_aktualitates/?text_id=38552  9. Projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības vicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO sadarbības atbalstam)”  Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu 2016. gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" ietvaros, kas tiek finansēta no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. 
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Projektu iesniegšana: 12.01.2016 Papildu informācija: http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9850%3AIzsludina-atklatu-projektu-konkursu-2016-gada-istenojamiem-projektiem-programmas-%E2%80%9EPilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-%28atbalsta-programma-diasporas-NVO-darbibas-atbalstam%29%E2%80%9D-ietvaros&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv   EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS  10. Ilgtspējas attīstības mērķi 
 

Latvijas un citas pasaules valstis vienojas par Ilgtspējas attīstības mērķiem. Šie mērķi attiecas gan uz katru no valstīm, kas dokumentu parakstījušas, gan arī uz Latvijas un citu bagāto valstu palīdzību mazāk priviliģētajām valstīm (Latvija joprojām ir pasaules bagātāko valstu topa piecdesmitniekā).  Ilgtspējas attīstības mērķi: 1.visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs; 2.izskaust badu, panākt pārtikas drošību un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību; 3.nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem; 4.nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas; 5.panākt dzimumu līdztiesību, sniegt vienlīdzīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm; 6.nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību un ilgtspējīgu pārvaldību; 7.nodrošināt piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu; 
8.veicināt nepārtrauktu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un cilvēka cienīgu darbu; 9.veidot izturīgu un ilgtspējīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas; 10.samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē; 11.padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, elastīgas un ilgtspējīgas; 12.nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa un ražošanas modeļus; 13.veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi; 14.saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību; 
15.aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi pārvaldīt mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu; 16.eicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību, ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos; 17.stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai. 
 
11. Apaļā galda diskusija „...and suddenly, somebody saud EU” 
29.oktobrī SIF projekta „Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES” ietvaros notika apaļā galda 
diskusija “..and suddenly, somebody said EU”. Diskusijas dalībnieki dalījās pieredzē par ES tematiku 
dažādu Eiropas valstu formālajā un neformālajā izglītībā. Jaunieši raksturoja skolēnu un jauniešu 
interesi par ES tematiku,  metodes, kas izmantotas sociālās un pilsoniskās kompetences veidošanā 
skolā. Diskusijā tika pārstāvētas 7 Eiropas valstis:  Baltkrievija, Bulgārija, Francija, Vācija, Itālija, 
Portugāle un Latvija. Paldies diskusijas dalībniekiem no Homo Ecos, Jauniešu studijas “BaMbuss“, 
Kluba “Māja” un Privātajās vidusskolas Ādažu Brīvā Valdorfa skola.  
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12. Projekta „Eiropas pēdas Latvijā.2015” noslēguma pasākums 5.11.2015 
Jau otro gadu veiksmīgi tiek realizēts Kultūras ministrijas atbalstīts projekts skolēniem „Eiropas pēdas Latvijā.2015”. Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru dialogu un mazākumtautību jauniešu integrāciju, kā arī, gatavojoties Latvijas simtgadei, sekmēt skolēnu pašiniciatīvu un sadarbības prasmes, iepazīstot un popularizējot Eiropas kultūras mantojumu Latvijā, veicināt sabiedrībā apziņu par Latviju – kā vēsturisku Eiropas sastāvdaļu.  
Eiropas pēdas Latvijā iezīmējot, tika izlikti slēpņi: Rīgā (izlikti 18 slēpņi), Zvejniekciemā (izlikti 8 slēpņi), Daugavpilī (izlikti 12 slēpņi), Olainē (izlikti 3 slēpņi), Ogresgalā (izlikti 3 slēpņi), Liepājā (izlikti 
27 slēpņi), Kuldīgā (izlikti 3 slēpņi), Aizkrauklē (izlikti 6 slēpņi), Bauskā (izlikti 4 slēpņi), Pāvilostā (izlikti 3 slēpņi), Mežotnē (izlikti 3 slēpņi), Mazsalacā (izlikti 3 slēpņi), Cēsīs (izlikti 3 slēpņi), Skrīveros (izlikti 3 slēpņi). Kopumā projektā piedalījās vairāk nekā 300 skolēnu, izliekot 99 slēpņus slēpņu sērijā „Eiropas pēdas Latvijā.2015”. 
5.novembrī Sporta centrā Brazīlija notiks konkursa noslēguma pasākums, kurā tiksies 22 Latvijas skolas – gan interesantāko slēpņu izlicēji, gan aktīvākie slēpņotāji. Pasākumā kā goda viesi piedalīsies un kopā ar skolēniem pludmales volejbolu spēlēs Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.  
13. Eiropas kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās 11.11. Polijas nacionālā diena 11.11. I Pasaules kara beigu atceres diena Beļģijā 17.11. "Samta revolūcijas" - brīvības un demokrātijas diena Čehijā 

 
 

*** 



Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa Nr. 2015-22, 2015. gada 3.novembrī 
Lappuse 6 no 7  

                                                                           

  



Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa Nr. 2015-22, 2015. gada 3.novembrī 
Lappuse 7 no 7  

                                                                           

*** Sekojiet EKL jaunumiem!  
 Twitter http://twitter.com/EiropasKustiba 
 Facebook http://ej.uz/EKL_Facebook  

 Draugiem.lv  
EKL domubiedri: http://www.draugiem.lv/group/93912/ „EBD no EKL”: http://www.draugiem.lv/group/99386/ 

 Jaunākās ziņas, kontakti 
www.eiropaskustiba.lv 
info@eiropaskustiba.lv 

 Starptautiskā EK 
http://www.europeanmovement.eu 

 Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Eiropas Kustība Latvijā. Ja arī Jūs vēlaties Ziņu lapu saņemt, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@eiropaskustiba.lv. Eiropas Kustības Latvijā veidotā Ziņu lapa ir bez maksas. 


