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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,

Tuvojas gadu mija, kad ierasts atskatīties uz paveikto. 2015. gads Latvijai bija prezidentūras gads,
Raiņa un Aspazijas gads, atjaunotā Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja atvēršanas gads. Gudru,
prasmīgu, entuziastisku un eiropeisku cilvēku mums visapkārt tik daudz, taču tos, kas sabiedriskā
balsojumā gūs lielāko atbalstu, īpaši godināsim ar titulu 2015. gada Eiropas cilvēks Latvijā.
Aicinām
arī
Jūs, Jūsu
draugus
un
radus
līdz
26.
decembrim
balsot
http://www.visidati.lv/aptauja/1133972983
Eiropas Kustība Latvijā
***
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I PASĀKUMI

1. Stāstu vakars par Ziemassvētku tradīcijām Eiropas valstīs. 17.12.2015

Eiropas Savienības māja aicina ikvienu interesentu 17.decembrī no plkst. 16 līdz 18 apmeklēt
pasākumu „Eiropa gatavojas Ziemassvētkiem” un iepazīt svētku svinēšanas tradīcijas un kultūru
Zviedrijā, Polijā, Itālijā un Francijā.
Vieta: ES Māja, Rīga, Aspazijas bulv.28
Papildu informācija: http://esmaja.lv/ziemassvetki/es-maja-stastu-vakars-parziemassvetku-tradicijam-eiropas-valstis
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2. Konference ”On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”. 13.16.04.2016
Konference ”On Track” ir daļa no SALTO ilgtermiņa iekļaušanas stratēģijas, lai sasniegtu NEET
jauniešus un atgrieztu viņus atpakaļ sabiedrībā un sistēmā. NEET jaunieši ir tie, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu. Viņi ir ārpus sistēmas, piemēram, izslēgti no skolas, bezdarbnieki, kas
nav reģistrējušies NVA, bezpajumtnieki, kas nemāk sameklēt palīdzību, jaunieši, kas dzīvo
pretlikumīgos apstākļos un ir izslēgti no sabiedrības. Konferences galvenais mērķis ir
popularizēt ilgtspējīgu sadarbību starp dažādu sektoru profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas
NEET jauniešiem aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū.
Vieta: Bratislava, Slovākijā
Pieteikšanās: 2016. gada 10. janvāris
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/track-dazadas-jaunatnes-darba-pieejasdazadam-neet-situacijam
3. SOHO apmācības EBD atbalsta personām. 4.04.-8.04.2016

Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba
vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu
kvalitāti – piedalies! Apmācību dalībniekiem tiks nodrošināta arī aktuālākā informācija par
programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā".
Vieta : Islande
Pieteikšanās: 24.01.2016
Papildu informācija : http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/soho-apmacibas-ebd-atbalsta-personam-0
4. Strukturētā dialoga vēstnieku programma

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedāvā iespēju ikvienam Latvijā dzīvojošam jaunietim, vecumā no
13 līdz 25 gadiem, kļūt par Strukturētā dialoga vēstnieku un piedalīties vēstnieku programmas
aktivitātēs Latvijā un Eiropā.
Pieteikšanās: 17.12.2015
Papildu informācija: https://europa.eu/youth/node/32962_en
5. Līdz 31. dec. piesakies Eiropas Jaunatnes pasākumam Strasbūrā (EYE)

Eiropas Parlaments aicina kļūt par dalībniekiem Eiropas Jaunatnes pasākumā (EYE), kas notiks no
2016. gada 20. līdz 21. maijam. EYE 2016 notiks dažādi pasākumi, kura devīze ir “Kopā mēs varam
radīt pārmaiņas” politiskajā, sociālajā un kultūras jomā.
Visas aktivitātes būs vērstas uz piecām galvenajām tēmām: karš un miers (perspektīvas mieram
pasaulē); apātija vai piedalīšanās (dinamiskas demokrātijas programma); atstumtība vai iekļaušana
(represijas pret jauniešu bezdarbu); stagnācija vai inovācija (rītdienas darba pasaule); sabrukums vai
veiksme (jaunas iespējas ilgtspējīgai Eiropai).
Iespēja pieteikties par palīgu - brīvprātīgo Eiropas Jaunatnes Dienās 2016, kas notiks laikā no 16.22.05.2016 http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/volunteers.html
“Pieteikšanās EYE 2016 iespējama līdz 2015. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad dalībnieku
skaits sasniegs 7000 dalībnieku.”
Vieta: Eiropas Parlaments, Strasbūra, Francija
Papildu informācija: https://europa.eu/youth/node/30666_en

Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa Nr. 2015-25 , 2015. gada 15. decembrī
Lappuse 3 no 5

6. Seminārs par „Karjeras kompass” praktisku izmantošanu. 28.01.2016
2016. gada 28. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko mācību semināru „Karjeras
kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.
„Karjeras kompass” metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands, ar Euroguidance
Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.
Vieta: VIAA, Z.A. Meierovica bulvāris 16-1, Rīga
Papildu informācija:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/?text_id=38631
II KONKURSI

7. Konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartām (pieteikumi līdz
19.05.2016)
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. Šogad Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību
mobilitātes hartu konkurss tiek izsludināts otro reizi. Aicinām institūcijas un organizācijas, kas aktīvi
darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, sagatavot un iesniegt VET Hartu
pieteikumus. “VET Hartas 2016. gada konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 19.
maijs (plkst. 12:00 pēc Briseles laika).”
Papildu informācija:
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8584
8. “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi (pieteikumi līdz 04.02.2016)
2016. gads būs jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020.
gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30
gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties
ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un
īstenojot projektus. “Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs
iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Rīgas laika”.
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/r/sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatnedarbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro
9. EUROSCOLA konkurss (pieteikumi līdz 31.01.2016)
Joprojām ir iespēja piedalīties EP Informācijas biroja izsludinātajā EUROSCOLA konkursā 10.12.klašu skolēniem. Balva - iespēja dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā
(Francijā). “Izsludinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2016. gada 31. janvārim, tas
nozīmē, ka skolas, jauniešu centri vai jauniešu NVO līdz 2016. gada 31. janvārim var iesūtīt darbus
atbilstoši šim nolikumam.”
Papildu informācija : http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html
III EKL ZIŅAS

10. EKL Latvijā ar saviem priekšlikumiem piedalās Latvijas Ārpolītikas ziņojuma sagatavošanā
Turpinot pēdējo gadu labo tradīciju, 11. decembrī notika Ārlietu ministrijas gatavotā Ārpolitikas un ES
lietu ziņojuma projekta apspriede ar NVO un citiem ES un ārlietu ekspertiem, kā arī
Saeimas deputātiem. Eiropas Kustības Latvijā valdi diskusijās pārstāvēja EKL prezidents
A. Gobiņš. EKL prezidents ierosināja pirmos papildinājumus un precizējumus. Šie
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precizējumi tiks precizēti EKL valdes sēdē ceturtdien. Irosinātie precizējumi ir šādi – 1) vēlams
ziņojumā pieminēt arī pozitīvos sasniegumus tajās jomās, kurās tādi ir, 2) vēlama papildus sadaļa
par Latvijas interešu vadību ES un citos starptautiskos formātos, kas nepieciešami sastopoties ar
lieliem
izaicinājumiem (piem., propaganda), bet strādājot ar ierobežotiem resursiem, 3) nepieciešams dažās
vietās
tēmu
uzskaiti
papildināt
ar
vēlamajiem
sasniegumiem/
rezultātīvajiem rādītājiem, 4) spēcīgāk norādīt uz kohēzijas politiku/konverģenci, kā lielo mērķi ES
politikā kopumā, 5) veidot sadaļu par ES un ārpolitikas komunikāciju Latvijas sabiedrībai un
sabiedrības
iesaisti
ārpolītikā,
t.sk.,
ar
diasporas
palīdzību.
Papildus tam, būtu nepieciešams arī akcentēt austrumu kaimiņvalstu politiku un vajadzību veidot
ES/ārlietu stratēģiju.
Ārlietu un ES lietu debates Saeimā notiks 2016.gada 26.janvārī.

11. Latvijā un ES atzīmē ES tematiskā Attīstības gada noslēgumu
4. decembrī Rīgā un 9. decembrī Luksemburgā notika Eiropas Kustības Latvijā ierosinātā Eiropas
Attīstības gada noslēguma pasākumi. Atgādinām, ka tematisko gadu pirms 4,5 gadiem sarunā ar
Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) ierosināja tieši EKL. Vēlāk EKL un CONCORD bija
izšķirošā loma gada tematikas izcīnīšanā. Izcilu atbalstu nodrošināja arī toreizējais ES attīstības
komisārs A.Piebalgs un viņa komanda (īpaši jāpiemin P.Ustubs). Gada aktivitāšu īstenošanu ES un
Latvijā koordinēja LAPAS.

***
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Sekojiet EKL jaunumiem!
Twitter

http://twitter.com/EiropasKustiba

Draugiem.lv

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

Facebook

Jaunākās ziņas,
kontakti
Starptautiskā EK

http://ej.uz/EKL_Facebook

www.eiropaskustiba.lv
info@eiropaskustiba.lv

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.

