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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Paldies EKL partnerorganizācijas - jūsu plašais atbalsts balsojumā par EKL prezidentu A. Gobiņu kā 
MK un NVO sadarbības memoranda padomes locekli ir iedrošinājums un iedvesma atbildīgi strādāt 
arī turpmāk. Jau 30. sept. plkst. 11:00 notiks pirmā, jaunā sasaukuma memoranda padomes sēde, 
cita starpā diskutējot par izmaiņām biedrību un nodibinājumu likumā. 
 
EKL ir pārliecināta, ka ir labi priekšnoteikumi, lai jaunajā sasaukumā izdotos uzlabot sadarbību NVO  
starpā, kā arī sadarbību starp NVO un valsts pārvaldi tā, lai nākotnē varētu runāt par kvalitatīvu  
pilsonisku dialogu Latvijā. Tieši visu pušu savstarpējais dialogs ir pamats kvalitatīvai likumdošanai. 
 
Eiropas Kustība Latvija 
 
 

*** 
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*** 
 

PASĀKUMI 
 

1. EKL prezidents ievēlēts MK un NVO sadarbības memodanda padomē, plašs darbu saraksts 
Pateicamies par atbalstu balsojumā, sveicam kolēģus ar ievēlēšanu. Jaunais memoranda padomes 
sastāvs: 
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Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats 

Rasma Pīpiķe „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore 

Andris Gobiņš „Eiropas Kustība Latvijā” prezidents 

Gundars Jankovs „Sabiedrība par atklātību-Delna” direktors 

Mārtiņš Šteins “Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents 

Āris Ādlers „Latvijas Lauku forums” izpilddirektora vietnieks 

Rihards Bunka „Latvijas Juristu apvienība” valdes priekšsēdētājs 

Zaiga Pūce „Ascendum” valdes priekšsēdētāja 

Terēzija Mackare „Rīgas aktīvo senioru alianse” valdes priekšsēdētāja 
 

EKL redzējums par memoranda padomes nākotnes prioritātēm: 

• Veiksmīgāk izmantot jaunā memoranda un padomes nolikuma iespējas. Uzskatām, ka 
memoranda teksta un padomes nolikums jaunajā redakcijā, kā arī pēdējā pusotra gada darbs, 
nodrošina labu pamatu, lai darbu veidotu kvalitatīvi jaunā un augstākā līmenī, cita starpā, plašāk 
izmantojot iespēju veidot darba grupas tādās jomās, kas Latvijas NVO ir būtiskas, veicināt 
sadarbību ar Nacionālo Trīspusējo sadarbības padomi un tā darba grupām, atjaunojot NVO 
pārstāvju sagatavošanās tikšanās pirms memoranda padomes sēdēm u. tml.  

• Attīstīt pilsonisko dialogu Latvijā. Veicināt memoranda padomes un ministriju konsultatīvo 
padomju sadarbību, kā arī pārresorisku pilsonisko dialogu Latvijā. Nenoliedzami šī dialoga 
kvalitatīvai finansēšanai nepieciešams atbilstošs finansējums NVO darbībai (NVO fonds ar valsts 
budžeta un citiem resursiem). 

• Stiprināt memoranda padomes sadarbību ar valsts pārvaldi. Izmantojot sadarbības iespējas 
ar tikko apstiprināto, jauno Valsts kancelejas direktoru M. Krieviņu, Pārresoru koordinācijas 
centru, Ministru prezidenti u.c. mērķtiecīgas un stratēģiskas NVO darbības vides un to līdzdalības 
iespēju attīstīšanā. Ar konkrētiem memoranda padomes darbības rezultātiem sevi pierādīt un, 
cerams, iegūt plašu NVO un lēmumu pieņēmēju un veidotāju uzticību.  

Papildu informācija: http://mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-
memorandu 
 
2. EKL prezidents tiekas ar Nīderlandes un Polijas vēstniekiem  
Pēdējās dienās EKL prezidentam pēc jauno Nīderlandes un Polijas vēstnieku iniciatīvas bija iespēja 
iepazīstināt ar EKL darbu, kā arī diskutēt par aktuālām ES tematikām. Īpaša interese vēstniekiem bija 
par sabiedriskās domas attīstību kopš dalības ES, kā arī pēdējos mēnešos. 
Vēstnieki sarunā bija ļoti atsaucīgi un gatavi dalīties pieredzē ar EKL par to, kāda ir šo ES dalībvalstu 
labākā prakse ES tematiku iekļaušanā izglītībā. Ļoti iespējams, ka jau tuvākajā nākotnē norisināsies 
seminārs vēstniecībām un to partneriem par EKL redzējumu uz ES aktualitātēm Latvijā. 
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3. PolitCafe par bēgļiem. 30.09.2015  
Š.g. 30.septembrī neformālā gaisotnē bārā Greenwood no 19:00-21:00, sadarbībā ar Friedrich-Ebert-Stiftung notiks 
„PolitiCafe PAR bēgļiem”, kurā runāsim par nepieņemamo tendenci Latvijā dehumanizēt bēgļus.  
Komunikācijas zinātnes doktore Olga Procevska runās par bēgļu dehumanizāciju Latvijas medijos. 
Gerda Makarova, kura tulko uz/no arābu valodas un ir strādājusi ar imigrantiem un bēgļiem no 
Tuvajiem Austrumiem, stāstīs par bēgļiem Latvijā. 
Delfi žurnālists un komunikācijas zinātnes doktorants Filips Lastovskis komentēs, kāpēc Latvijā (un 
ne tikai) mediji dehumanizē bēgļus. 
Vieta: Bārs Greenwood, Krāmu iela 3, Rīga 
 
4. Projekts „YALA2.0: Your Active Life in Aveiro”  
Projekts „YALA2.0: Your Active Life in Aveiro” piedāvā iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā 
Portugālē, sākot ar 2016. gada februāri vai martu, ilgums - 7 mēneši. 
Organizācijas "Agora Aveiro" misija ir radīt aktīvu sabiedrību, līdz ar to galvenās aktivitātes ir 
saistītas ar šo tēmu: brīvprātīgais iesaistīsies jau notiekošajās aktivitātēs, piemēram, partizānu 
kustībā. Papildus tam jaunietis ir aicināts uzsākt savu iniciatīvu par sev interesējošu tēmu. 
Piesakoties, kā savu nosūtītājorganizāciju (sending organization) jānorādā Radi Vidi Pats! 
Ja ir kādi jautājumi, rakstīt Lindai uz evs@radividipats.lv 
Vieta: Portugāle 
Papildu informācija: http://agoraaveiro.org/evs/become-evs-in-agora-aveiro/ 
 
5. Atvērto durvju diena Izglītības un zinātnes ministrijā. 9.10.2015 
Atvērto durvju dienā, 9.oktobrī, aicinām ciemos uz Izglītības un zinātnes ministriju, kur varēs uzzināt 
ne tikai par brīvprātīgā darba iespējām, bet arī iepazīties ar ministrijas darbību.  
Stāstīsim par brīvprātīgā darba veidiem un iespējām gan Latvijā, gan ārvalstīs. Savā brīvprātīgā 
pieredzē un gūtajās atziņās dalīsies ministrijas darbinieki, savukārt kolēģi no Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras pastāstīs par Eiropas brīvprātīgā darba programmu, kas paver iespēju būt 
brīvprātīgajam arī citās valstīs.  
Vieta: Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2, Rīga 
Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1312-atverto-durvju-diena-vares-uzzinat-
parr-brivpratiga-darba-iespejam 
 
6. Baltijas jūras reģiona partnerību veicinošais seminārs „Linking ideas, networking 
citizenship” 14.-16.10.2015 
Š.g. 14.-16.oktobrī  notiks Baltijas jūras reģiona partnerību veicinošais seminārs „Linking ideas, 
networking citizenship”. Uzsvars šajos seminārostiek likts atsaucoties uz ES programmu „Eiropa 
pilsoņiem”. Semināru organizē programmas informācijas punkts Lietuvā, sadarbībā ar programmas 
informācijas punktiem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas.  
Divu dienu seminārs savedīs kopā aptuveni no 30 līdz 40 nevalstisko organizāciju un pašvaldību 
pārstāvju no 5 valstīm Baltijas jūras reģionā (Igaunija, Latvija, Lietuva, Zviedrija un Somija).  
Galvenais semināra mērķis ir veidot sadarbības saites potenciālajiem projektiem ES programmas 
„Eiropa pilsoņiem” ietvaros nākotnē.  
Vieta: Viļņa, Lietuva 
Papildu informācija:  http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/ 
 
7. Neformālās līderu apmācībās jauniešiem "LEC" jeb lēciens pretī piedzīvojumam – LOVE 

EVERY CHALLENGE. 
Neformālās līderu apmācībās jauniešiem "LEC" jeb lēciens pretī piedzīvojumam - LOVE 
EVERY CHALLENGE no 25.09. līdz 27.09. Te būs iespējas rast atbildes uz daudziem 
jautājumiem, gūt pieredzi komandas darbā un vairot motivāciju turpmākam darbam. 
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Vieta: atpūtas komplekss "Albatross", Ķesterciems 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/laiks-sapnot-un-laiks-darit 
 
8. "Jaunietis – Jaunietim II" Rīgas un Latgales reģionā 
Aicinām jauniešus piedalīties Rīgas un Latgales reģionu neformālās izglītības apmācībās par 
vienaudžu izglītību. 
Apmācību mērķis ir attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas 
nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai. Tiks piedāvāta iespēja dalīties pieredzē 
par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties, aktualizēt neformālās izglītības 
dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā, nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, 
laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību, atbalstīt dalībniekus 
mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi, veidot savstarpējo 
vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai. 
Apmācības Rīgā: 2015. gada 9.-11. oktobrī, viesu namā "Vecupenieki", Spuņciemā, Salas pagastā, 
Babītes novadā (www.vecupenieki.lv). Pieteikšanās līdz 28.septembrim. 
Apmācības Latgalē: 2015. gada 16. - 18. oktobrī, Latgales reģionā, viesu namā "Rāznas Līcis" 
(www.raznaslicis.lv, Rēzeknes novadā). Pieteikšanās līdz 30.septembrim. 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunietis-jaunietim-ii-rigas-regiona;  
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunietis-jaunietim-ii-latgale 
 
9. Starptautiska konference “Tehnoloģiju iespējas svešvalodas mutvārdu runas praksei”. 

30.09.2015 
Konferences dalībniekiem būs iespēja piedalīties plenārsēdēs un paralēlās sekciju sēdēs, kuras 
vadīs pieredzējuši svešvalodu  pasniedzēji  no Lielbritānijas, Spānijas un Latvijas, kā arī  praktiski 
izmēģināt dažādus tiešsaistes rīkus svešvalodas apguvei. 
Konference ir veltīta izaicinājumiem,  izmaiņām un iespējām, kuras piedāvā mūsdienu tehnoloģijas, 
lai veiksmīgāk apgūtu svešvalodu. Konferences gaitā tiks prezentēta inovatīva mācību bezmaksas 
platforma “Babelium”, kas apvieno mūsdienu tehnoloģijas un specializētu saturu svešvalodas 
mutvārdu runas apguvei un pilnveidei.  
Konferencē pulcēsies  profesionālās izglītības, pieaugušo neformālās izglītības, augstskolu un skolu 
mācībspēki no dažādām Eiropas Savienības valstīm.  
Vieta: Viesnīcas Avalon Hotel, 13. janvāra iela 19, Rīga 
Papildu informācija: http://latconsul.lv/lv/articles/view/ielugums-uz-starptautisku-konferenci-
tehnologiju-iespejas-svesvalodas-mutvardu-runas-praksei 
 

 
KONKURSI 

 

10. Erasmus konkurss jaunajiem uzņēmējiem 
Augstskola RISEBA, projekta Business opportunities for European Young Entrepreneurs ietvaros un 
sadarbībā ar Biedrību Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls un Attīstības finanšu institūciju ALTUM, izsludina 
pieteikšanos biznesa projektu konkursam. Biznesa projektu konkursa mērķis ir paaugstināt studentu, 
jauno uzņēmēju interesi sekmēt uzņēmējdarbību Latvijā, attīstīt prasmes un motivēt jaunos 
uzņēmējus pilnveidot idejas, projektus līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti 
dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā. 
Papildu informācija: http://skaties.lv/latvija/bizness/biznesa-projektu-konkurss-erasmus-jaunajiem-
uznemejiem/ 
 
11. Annas Lindes fonda Kultūras un izglītības projektu konkurss 
Annas Lindes fonds aicina iesniegt izglītības un kultūras projektus 2015. gada konkursā. 
Vienam projektam piešķiramā summa sastāda no 25,000 līdz 35,000 eiro, kas sastāda no 
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25% līdz 80% no projekta kopējām izmaksām. Projektā ir jāpiedalās vismaz 2 partneriem- 1 no 
Eiropas un 1 no Vidusjūras dienvidu reģiona. 
Iesnigšana līdz: 01.11.2015 
Papildu informācija: 
http://www.esfondi.zemgale.lv/lv/jaunumi/annas_lindes_fonds_izsludina_projektu_konkursu/ 
 
12. Consumer Clasroom starpskolu konkurss 
Atklāts Consumer Classroom starpskolu konkurss 2015: Digitālais saturs - izmantojiet to un 
pasargājiet sevi! Izveidojiet interaktīvu nodarbību, videoklipu vai situācijas izspēli par to, kā jaunieši 
lieto ‘digitālo saturu’. Konkurss domāts vidusskolām (12-18 gadus veciem skolēniem) visā Eiropas 
Savienībā. 
Pieteikšanās līdz: 24.04.2015 
Papildu informācija: http://www.ptac.gov.lv/lv/news/consumer-classroom-2015-gada-starpskolu-
konkurss 
 

 
LĪDZDALĪBA UN EIROPAS KALENDĀRS 

 
 

13. VISC noslēdz sadarbības līgumu ar EKL 
VISC un EKL šī gada 18.septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, 
vispusīgu, integrētu Eiropas tematikas ietveršanu un īstenošanu Latvijas Izglītības telpā, t.sk. 
pamatnostādnēs, mācību priekšmetu standartos, programmās, mācību grāmatās, mācību materiālos, 
pedagogu tālākizglītības kursu tematikā un citās Centra atbildības un Biedrības kompetences jomās. 
Latvijas izglītības sistēmai pārejot uz kompetencēs balstītu izglītību, viena no kompetencēm ir 
pilsoniskā un sociālā kompetence, kuras saturā tiks stiprināta arī Eiropas piederības sajūta, aktīva 
līdzdarbība sabiedrības norisēs, sociālā atbildība u.c. EKL eksperti veicinās operatīvu un regulāru 
informācijas un viedokļu apmaiņu Eiropas tematikās, t.sk. Eiropeiskā identitāte, drošumspēja un 
rīcībspēja Eiropas telpā, nodrošinot konsultācijas un pēc abpusējas vienošanās arī pedagogu 
tālākziglītības kursu organizēšanu Eiropas tematikās.  

14. EKL piedāvā iespēju!  
EKL 29.oktobrī organizē apaļā galda diskusiju „Mana Eiropeiskā piederība”. Apaļā galda mērķis ir 
noskaidrot kā dažādās Eiropas valstīs veidojas bērnu un jauniešu Eiropeiskā piederība – ģimenē, 
skolā, sabiedrībā. Aicinām ekspertus (Eiropas valstu pārstāvji, cilvēki ar dzīves vai mācību pieredzi 
Eiropas valstīs) piedalīties apaļā galda diskusijā, lai dalītos pieredzē un zināšanās, tādejādi sniedzot 
ieguldījumu Latvijas izglītības telpas pilnveidē. Pieteikties rakstot info@eiropaskustiba.lv  
 
15. Eiropas Kalendārs  
1.10. Kipras neatkarības diena 
3.10. Vācijas apvienošanās diena 

 

*** 
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*** 
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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. 


