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 Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,   No sirds sveicam Latvijas 97. gadadienā! Mums ir sava valsts, brīva un demokratiska, tas ir 
iemesls svinēt un pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas veicinājuši Latvijas atpazīstamību ES un spēcīgāku izpratni par Eiropu Latvijā un Latviju Eiropā! Nobalso jau šodien par savu 2015. 
gada Eiropas cilvēku Latvijā: http://www.visidati.lv/aptauja/1123225555/  
 Pēc traģiskajiem terora uzbrukumiem Parīzē daudzi Latvijā un citur Eiropā diskutē par to, kas 
būtu jādara, lai nākotnē mazinātu šādu noziegumu iespējamību. Iespējamo darbību ir daudz un dažādos līmeņos. Minēsim dažus piemērus: teroristiem robežas nav īpašs šķērslis, tāpēc ES un tās dalībvalstīm jāstiprina pārrobežu sadarbība starp dienestiem, kas var novērst šādus 
uzbrukumus; jāstiprina demokratiskās vērtības un izglītība; turklāt, ikkatrs no mums arī var dot savu artavu - spītēt teroristu vēlmei, nepakļausimies bailēm un naidam! ES valstu vadītāji savā 
paziņojumā rakstīja: "Labais ir spēcīgāks par ļauno!" Vācijas kanclere uzrunā uzsvēra: "Mūsu 
brīvība ir spēcīgāka par terorismu!".  
Eiropas Kustība Latvijā  

*** SATURS  
I PASĀKUMI  
1. Apmācības "Formula – 2: starptautiskais projektu ideju maratons" 11.-13.12.2015. 
2. LUX Kino balvas dienas Rīgā. 3. Seminārs par studiju iespējām ārzemēs 25.11.2015. 
4. Aktuālas un interaktīvas lekcijas par Eiropas Savienību. 
5. Sociālās uzņēmējdarbības forums 26.- 27.11.2015.  
II KONKURSI  
6. Konkurss “Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta”. 
7. Stažieru programma “Darbs valsts pārvaldē”. 8. Konkurss profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodu apguvei. 
  III EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS 
9. Sākas balsojums par 2015.gada Eiropas cilvēku Latvijā. 10. EKL darbiniece Liene Valdmane saņem LR Kultūras ministrijas pateicību. 
11. Ar pasākumu jauniešiem noslēdzies EKL projekts “Eiropas Pēdas Latvijā”. 
12. Veiksmīgi noritējis ES informācijas sniedzēju forums. 13. EKL prezidents piedalās panelī un uzrunā augstākā līmeņa pasākumā Saksijas-Anhaltes 
Valsts kancelejā.Vācijā 14. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās 
 

***  
I PASĀKUMI 

 1. Apmācības "Formula – 2: starptautiskais projektu ideju maratons"  
11.-13.12.2015 
No 11. līdz 13. decembrim notiks starptautiskas apmācības Latvijas un Igaunijas dalībniekiem, 
kuriem interesē darbs ar jauniešiem un kuri vēlas uzzināt vairāk par Jaunatnes jomas 
projektiem, kā arī kuri labprāt īstenotu savus Jauniešu apmaiņas projektus. “Formula - 2: starptautiskais projektu ideju maratons” ir starptautisks apmācību kurss programmas 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” jaunpienācējiem – cilvēkiem, kuri vēlas sākt rakstīt un īstenot Jauniešu apmaiņas projektus.  
Šīs apmācības tiek organizētas Latvijas un Igaunijas jaunatnes darbiniekiem, 
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jauniešu līderiem, projektu vadītājiem, kā arī jauniešiem (15 līdz 30 gadus veciem), kuri ir motivēti īstenot savus projektus un vēlētos vairāk uzzināt tieši par Jauniešu apmaiņas 
projektiem. Vieta: Latvija, Baltezers 
Pieteikšanās līdz: 23.11.2015 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/piesakies-apmacibam-formula-2-
starptautiskais-projektu-ideju-maratons 
 2. LUX Kino balvas dienas Rīgā 
Latvijas dzimšanas dienas nedēļā Rīgā notiks LUX Kino balvas dienas - ikvienam valsts 
iedzīvotājam būs iespēja bez maksas noskatīties trīs ievērojamas filmas, kas izvirzītas Eiropas 
Parlamenta LUX Kino balvai. LUX Kino balvu 2007.gadā iedibināja un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments. Balvai ir divi galvenie mērķi - vērst uzmanību uz Eiropas sabiedrībai aktuāliem 
jautājumiem un atbalstīt Eiropas valstu kopražojuma filmu izplatīšanu ES. Filmu izplatīšana ir Eiropas kino „Ahileja papēdis”, un situāciju vēl vairāk sarežģī valodas barjera. Tādēļ filmas, 
kas izvirzītas LUX Kino balvu  finālam, ir subtitrētas 24 oficiālajās ES valodās un bez maksas 
tiek izrādītas visās 28 dalībvalstīs. Papildu informācija: 
http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/2015/novembris_2015/lux_kino_2015.html 
 
3. Seminārs par studiju iespējām ārzemēs 25.11.2015 
25. novembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 aicinām vidusskolēnus, studentus un citus interesentus apmeklēt informatīvo semināru „Augstākā izglītība ārvalstīs. Ar ko sākt?” un noskaidrot, kas nepieciešams, lai veiksmīgi uzsāktu studijas ārvalstīs. Vidusskolu pēdējo klašu skolēniem un 
citiem interesentiem, kuri jau nākamajā rudenī vēlas uzsākt studijas kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts augstskolā, šis ir piemērotākais laiks izzināt un izvērtēt iespējas. Vieta: ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga 
Papildu informācija: http://www.esmaja.lv/izglitiba-es/es-maja-informes-par-studiju-iespejam-
arvalstis 
 
4. Aktuālas un interaktīvas lekcijas par ES 
Eiropas Savienības māja skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, augstskolām, NVO un citiem interesentiem piedāvā iepazīties ar ES institūciju darbību grupu vizītēs, sniedzot 
informāciju par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu 
pārstāvniecību un Eiropas Savienības aktualitātēm. Vieta: ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga 
Papildu informācija: http://www.esmaja.lv/es-maja/piesaki-grupas-viziti-es-maja-aktualas-un-
interaktivas-lekcijas-par-es 
 
 5. Sociālās uzņēmējdarbības forums 26.- 27.11.2015 
Jau septīto gadu pēc kārtas Rīgā notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums, kas pulcēs 
sociālos uzņēmējus un pārmaiņu nesējus, kam no sirds rūp iedzīvotāju un viņu kopienu dzīves 
uzlabošana. Interesentiem būs iespējams dzirdēt Eiropas sociālo uzņēmēju iedvesmas stāstus un diskusijas par sociālās uzņēmējdarbības tiesisko ietvaru, kā arī finansējuma iespējām 
Latvijā. Vieta: Nordic Club House, Kalēju ielā 3, Rīga 
Papildu informācija: http://sefriga.lv/conference/social-entrepreneurship-forum-2015/ 

  
II KONKURSI  
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6. Konkurss Erasmus + profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi 2016. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Profesionālās izglītības un 
mācību mobilitātes hartu (VET Harta) pieteikumiem. Aicinām institūcijas un organizācijas, kas 
aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, sagatavot un iesniegt VET Hartu 
pieteikumus.  Iesniegšanas termiņš: 19.05.2016 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text
_id=38584 
 7. Stažieru programma „Darbs Valsts pārvaldē” 
No 9. novembra līdz 4. decembrim Valsts kanceleja aicina ārvalstīs dzīvojošos Latvijas 
jauniešus pieteikties stažieru programmai “Darbs valsts pārvaldē”. Programmā tiks uzņemti 6 jaunieši, kuriem no 2016. gada 1. februāra līdz gada beigām būs iespēja stažēties kādā no 
Latvijas valsts pārvaldes iestādēm. Papildu informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/izsludinata-pieteiksanas-stazieru-
programmai-darbs-valsts-parvalde 
8. Konkurss profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodas apguvei 
Ikvienam profesionālās mācību iestāžu audzēknim, kas šobrīd iziet mācību praksi, ir iespēja divas nedēļas ārzemēs mācīties angļu, franču, vācu vai spāņu valodu. Līdz 23. novembrim 
ievieto Facebook, Twitter vai Instagram savu foto vai video no prakses, ar parakstu "I’m taking part in the #lovemyapprenticeship contes"! Pieteikšanās līdz: 23.11.2015 
Papildu informācija: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2361&furtherNews=yes 
 
  III EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS  
10. Sākas balsojums par 2015. gada Eiropas cilvēku Latvijā 
Tituls Gada Eiropas cilvēka Latvijā ik gadu tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem 
devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā, ko tradicionāli 
organizē Eiropas Kustība Latvijā. 
Jau astoņpadsmit gadus notiek balsojums par GADA EIROPAS CILVĒKU LATVIJĀ, kas ir 
iespēja atskatīties uz gada aktualitātēm sabiedrības dzīvē, izvērtēt notikušo, izteikt cieņu un atzinību ievērojamām personībām, kuras ļāvušas apzināties mūsu pašu vērtības un 
pienesumu Eiropai. Līdzšinējos gados ar savu balsojumu esam pateikuši paldies Vairai Vīķei 
Freibergai. Andrim Piebalgam, Zbigņevam Stankevičam, Renāram Kauperam, Inai Strazdiņai, Aigaram Apinim, Valdim Dombrovskim, Mairim Briedim un citiem. 
Balsojums norit no 11. novembra līdz 16. decembrim 
http://www.visidati.lv/aptauja/1123225555/ . Apbalvošanas ceremonija plānota 29.decembrī.  
Piedaloties balsojumā, aicinām pieteikt kandidātus no dažādām darbības sfērām – kultūras, 
izglītības un zinātnes darbiniekus, politiķus, finansistus un uzņēmējus, ārstus, žurnālistus, lauksaimniekus, uzņēmējus u.tml. 
Balso šeit: http://www.visidati.lv/aptauja/1123225555/ 
 

 11. EKL darbiniece Liene Valdmane saņem LR Kultūras ministrijas pateicību 
Eiropas Kustības Latvijā darbieniece Liene Valdmane par veiksmīgu projekta “Eiropas pēdas 
Latvijā” īstenošanu un darbību kopumā 14.novembrī. saņēma LR Kultūras ministrijas 
pateicību par ieguldījumu starpkultūru dialoga veicināšanā un mazākumtautību jauniešu integrācijā. 
Foruma ietvaros EKL projektu vadītāja/padomniece Liene Valdmane un LJP 
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prezidents Emils Anškens vadīja darba grupu “Mazākumtautību jauniešu līdzdalība”. EKL līdzdalība forumā bija iespējama pateicoties projektam „Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = 
ES” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/191/1/NAC/023/2013), kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

 

  12. Ar pasākumu jauniešiem noslēdzies EKL projekts “Eiropas Pēdas Latvijā-2015” 
2015. gada 5. novembrī noslēdzās Kultūras ministrijas atbalstīts projekts skolēniem „Eiropas pēdas Latvijā-2015”. Noslēguma pasākums notika 29.oktobrī pludmales sporta centrā un tajā 
pulcējās 22 skolu komandas, kas aktīvi piedalījās projektā gan veidojot slēpņus, gan meklējot 
citu komandu izliktos slēpņus. Tā kā projekts bija balstīts uz komandas darbu un aktīvu līdzdarbošanos, arī noslēguma pasākumā skolēniem bija iespēja apliecināt sevi, kopā ar 
volejbola čempioniem Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu piedaloties volejbola turnīrā. 
Projekta „Eiropas pēdas Latvijā-2015” 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. 
Lai ļautu skolēniem apgūt jaunas prasmes un nostiprinātu prasmi strādāt ar informāciju, kā 
projekta aktivitāšu platforma tika izvēlēta slēpņošanas spēle. Slēpņošana nav tikai aizraujoša spēle, tā attīsta skolēniem prasmi atrast informāciju, strukturēt to, analizēt un veidot pašiem 
savu vēstījumu (slēpņa aprakstu), kā arī stiprina pilsonisko un sociālo kompetenci, praktiskā darbībā apzinoties katra indivīda līdzatbildību savas dzimtās vietas izzināšanā un 
popularizēšanā. Skolēni profesionāļu vadībā apguva arī koordinātu noteikšanu, iepazina darbu 
ar kartēm un dodoties brīvā dabā, izjuta īstu piedzīvojumu garšu. 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), 
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Mazsalacā (izlikti 3 slēpņi), Cēsīs (izlikti 3 slēpņi), Skrīveros (izlikti 3 slēpņi). Kopumā projekts sasniedza vaināk nekā 1000 jauniešus klātienē, no tiem aktīvi piedalījās vairāk nekā 300 
skolēnu, izliekot 99 slēpņus slēpņu sērijā „Eiropas pēdas Latvijā.2015”.  

 

  13. Veiskmīgi noritējis ES informācijas sniedzēju forums 
9. novembrī Ārlietu ministrijā notika EKL rīkotais ikgadējais Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no visas Latvijas. Forumā 
eksperti, amatpersonas, NVO pārstāvji u.c. diskutēja par notiekošo kaimiņvalstīs, bēgļu uzņemšanu, propagandu, eirozonas nākotni un vairākiem citiem ar ES saistītiem jautājumiem. 
ES informācijas sniedzēji, kas nodrošina sabiedrību ar kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par 
ES jautājumiem, ir valsts un pašvaldību ES informācijas kontaktpersonas, ES Informācijas punkti (ESIP), Europe Direct Informācijas centri (EDIC), ES info tīkli, Eiropas klubi skolās, 
mediji, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji, viedokļu līderi. Kopš 2008. gada informācijas 
sniedzēji no visas Latvijas vienkopus tiekas ikgadējā ES informācijas sniedzēju forumā. Forumu rīko LR Ārlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība, Eiropas Parlamenta 
informācijas birojs. Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forums notika Ārlietu ministrijā, to vadīja Eiropas 
Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš, forumu atklāja Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 
Andrejs Pildegovičs, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka.  
Foruma dalībnieki novērtējuma anketās ļoti augstu novērtējuši foruma saturu un organizāciju 
(9,26 punkti no 10). Daži citāti no novērtējuma anketām: "Brīnišķigst forums! Paldies! Un paldies par iespēju dzirdēt šos dažādos, interesantos dalībniekus!", "Precīzi, kompakti, 
informācijietilpīgi (fakti+statistika = izcili)", "Cilvēkiem šodienas Latvijā visvairāk trūkst informācijas.", "Izcila tēmu izvēle." "Paldies par lielisko forumu, jūs mākat sapulcināt kopā tik 
kompetentus un interesantus cilvēkus, kas tver sarežģītos ES jautājumus un spēj pasniegt 
aizraujošā veidā." 
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  14. EKL prezidents piedalās panelī un uzrunā augstākā līmeņa pasākumā Saksijas – Anhaltes Valsts kancelējā Vācijā 
Pateicoties Eiropas Kustības Vācijā aicinājumam EKL prezidents 3. novembrī piedalījās 
Saksijas-Anhaltes Eiropas Kustības 20 gadu jubilejas pasākumā. Uzrunas, bez EKL prezidzenta, teica federālās zemes Ministru prezidents, Parlamenta prezidents un citi. Panelī 
par Eiropas nākotni, kas sekoja uzrunām, piedalījās arī Saksijas-Anhaltes Eiropas lietu ministrs. 
Savā uzrunā EKL prezidents izteica gandarījumu par ES tēmu izcilo integrāciju visās federālās 
zemes polītikās, skaidro nākotnes redzējumu un plašo darbību izglītības jomā. EKL prezidents uzsvēra, ka ES nāktu par labu, ja Austrumeiropas balsis būtu labāk dzirdamas Briselē, kā arī stāstīja par Latvijas pieredzi sabiedrības līdzdalībā, kas sava veida kulmināciju piedzīvoja ES 
prezidentūras ietvaros notikušajā NVO forumā un tās ietvaros apstiprināto ceļa karti sabiedrības līdzdalībai ES un dalībvalstīs. 
Viesojoties Vācijā, EKL prezidentam bija arī plaša iespēja detalizēti iepazīties ar Eiropas Kustības Vācijā aktuālajiem projektiem un diskutēt par nākotnes sadarbības iespējām. Ļoti 
vērtīgi kontakti, dokumenti un pētījumi iegūti arī darbam ES izglītības jomā, kas bagātinās EKL 
darbu nākamajos projektos. Vēlreiz sveicam Eiropas Kustību Vācijas federālajā zemē Saksijā viņu jubilejā! 
Papildu informācija (vācu valodā) un fotografijas: http://www.netzwerk-ebd.de/nachrichten/20-
jahre-aktiv-fuer-europa-europaeische-bewegung-sachsen-anhalt-feiert-20-jaehriges-jubilaeum/  
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  15. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās * 
 
18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 28.11. Albānijas neatkarības diena 
29.11. Albānijas atbrīvošanas diena  01.12. Rumānijas Vienotības diena  

*** 
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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. 


