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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Klāt jaunākās ziņas no Eiropas Kustības Latvijā!  Priecājamies, ka rudens mūs lutina ar gardu ābolu 
un citu rudens labumu ražu! Tāpēc šoreiz Jums piedāvājam bagātīgu informāciju par vairākiem 
pasākumiem, konkursiem, ka arī līdzdalības iespējām, u.c.  
 
Ražīgajā rudenī mūsu ziņas saņemsiet katru otrdienu :) 
 
Patīkamu lasīšanu vēlot,  
 
Kristīne Krapāne, Kristīne Gailīte, EKL 
 

*** 
SATURS 

 
PASĀKUMI 
 

1. Pasākums par Austrumu partnerību “From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Priorities, 

Goals, Achievements of the Eastern Partnership” 

2. Lielais Eirovebinārs: svarīgākā informācija un ekspertu atbildes uz jautājumiem par eiro 

3. Zviedru zinātnieka lekcija par pārvaldības kvalitāti – 1.oktorbis 

4. Publiska diskusija „Interaction of European and Belarussian economic models: risks, opportunities, 

limitations” 

5. Uzzini par karjeras iespējām Eiropas Savienības institūcijās 

6. Noderīgi semināri par Eiro ieviešanu – praktiskās vadlīnijas un darba līgumu turpinātība 

7. Aicinām apmeklēt ceļojošo izstādi „Eiro – mūsu valūta” 
 
KONKURSI 

8. Projektu iesniegumu konkurss programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana” ietvaros 

9. Eseju konkurss vidusskolēniem „Eiropa un mēs” 

10. Latvijas Zaļā kustība meklē koordinatoru! 
 
 

LĪDZDALĪBA UN EIROPAS KALENDĀRS 

11. Aicinājums pieteikt pretendentus Sabiedrības vienotības balvai 

12. Drīzumā komentēšanai būs pieejams Eiropas Pilsoņu gada alianses rekomendāciju dokumentes 

politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem * 

13. Mēs runājam! Aicinām iepazīties ar EKL pārstāvju sniegtajām intervijām par ES jautājumiem * 

14. Aicinājums palīdzēt – atbalstīt centienus nodibināt Valsts onkoloģijas un radioterapijas centru 

Kiprā 

15. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās * 
 

*** 
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PASĀKUMI 
 
1. Pasākums par Austrumu partnerību “From the Vilnius Summit to the Riga Summit: 

Priorities, Goals, Achievements of the Eastern Partnership” 

 

Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar Ārlietu ministriju rīkos publisku pasākumu par Austrumu 
partnerību: “From the Vilnius Summit to the Riga Summit: Priorities, Goals, Achievements of the 
Eastern Partnership”, kas notiks š. g. 9. oktobrī, plkst. 10:00-12:30. Diskusijā piedalīsies augsta 
līmeņa eksperti, tai skaitā Moldovas Ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministre, pētnieki no 
Armēnijas un Somijas. Diskusiju moderēs LĀI direktors Andris Sprūds un to atklās Ārlietu ministrijas 
Valsts sekretārs. 
Pasākuma vieta – Rīgas Juridiskā augstskola, Strēlnieku iela 4k-2, Rīga. Konferences darba valoda 
– angļu. 
 

Plašāka informācija par pasākumu šeit: http://www.liia.lv/en/news/roundtable-discussion-from-the-
vilnius-summit-to-t/  
 

2. Lielais Eirovebinārs: svarīgākā informācija un ekspertu atbildes uz jautājumiem par eiro 

 

Jau 25. septembrī, plkst. 10:00-16:00, ikviens ir aicināts uzzināt visu par eiro Lielajā Eirovebinārā jeb 
interneta tiešraides seminārā, kas norisināsies Latvijas Komercbanku asociācijas interneta lapā 
www.bankasoc.lv. Kā eksperti piedalīsies zinošākie valsts pārvaldes un finanšu nozares speciālisti. 
Vebinārs būs noderīgs ikvienam - no darba ņēmēja un pensionāra līdz grāmatvedim un finanšu 
direktoram. 

Ja vēlaties uzzināt par to plašāk, skatieties šeit: 
http://www.bankasoc.lv/lv/aktualitates/jaunumi/jaunumi/lielais-eirovebinaars-jau-25-septembri-
svarigaakaa-informaacija-un-ekspertu-atbildes-uz-visiem-jautaajumiem-par-eiro/ 
 

3. Zviedru zinātnieka lekcija par pārvaldības kvalitāti – 1.oktorbis 

Mediju Studiju centrs Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā aicina interesentus uz publisko 
lekciju, ko vadīs zviedru politikas zinātnieks Bo Rothstein. Lekcijā „Quality of Government: What 
you get? - What it is? - How to get it?’’ tiks izklāstītas dažādas tēmas par to, ko nozīmē labā 
pārvaldība, kā arī valdības darba kvalitāte, kā to noteikt, novērtēt un uzlabot, un ko tas nozīmē 
iedzīvotājiem. 

Lekcija notiks šī gada 1. oktobrī, plkst. 17:00 –19:00, Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Strēlnieku 
ielā 4a, Rīga. Lekcija norisināsies angļu valodā. 

Plašāka informācija: http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/upcoming-events/rothstein.html 

4. Publiska diskusija „Interaction of European and Belarussian economic models: risks, 

opportunities, limitations” 

Latvijas Ārpolitikas institūts un Polijas Republikas vēstniecība Rīgā aicina piedalīties 
publiskajā diskusijā „Interaction of European and Belarusian economic models: risks, 
opportunities, limitations”, kurā piedalīsies eksperti no Baltkrievijas, Polijas un Latvijas. 

http://www.liia.lv/en/news/roundtable-discussion-from-the-vilnius-summit-to-t/
http://www.liia.lv/en/news/roundtable-discussion-from-the-vilnius-summit-to-t/
http://www.bankasoc.lv/
http://www.bankasoc.lv/lv/aktualitates/jaunumi/jaunumi/lielais-eirovebinaars-jau-25-septembri-svarigaakaa-informaacija-un-ekspertu-atbildes-uz-visiem-jautaajumiem-par-eiro/
http://www.bankasoc.lv/lv/aktualitates/jaunumi/jaunumi/lielais-eirovebinaars-jau-25-septembri-svarigaakaa-informaacija-un-ekspertu-atbildes-uz-visiem-jautaajumiem-par-eiro/
http://www.sseriga.edu/en/news-and-events/upcoming-events/rothstein.html
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Diskusijas norises laiks un vieta – š.g. 30. septembris, plkst. 14:00-17:30, Eiropas Savienības māja 
(Rīga, Aspazijas bulv. 28).  

Diskusijā tiks apspriesti tādi temati, kā „‟Baltkrievijas modelis Starptautiskajā kontekstā un 
pamatnostādnes attiecībā uz ES politiku‟‟, kā arī „‟Iespējas veidot ilgtspējīgu ES un Baltkrievijas 
sadarbību enerģētikas, vides un citās jomās‟‟. Pasākuma valoda – angļu. 

Lai pieteiktu savu dalību, sazinieties ar Diana.Potjomkina@liia.lv (+371 2888 3143). 

5. Uzzini par karjeras iespējām Eiropas Savienības institūcijās 

 
ES māja aicina apmeklēt U. Šalajeva (Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvis) lekciju par 
karjeras iespējām ES institūcijās. Lekcija norisināsies piektdien, 27.septembrī, pulskt. 14:00 (ES 
māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga). 
 
Eksperts atbildēs uz sekojošiem jautājumiem: 
 
• Kādas karjeras iespējas piedāvā ES institūcijas? 
• Kur meklēt informāciju? 
• Kādas prasmes nepieciešamas? 
• Kā atrast sev vispiemērotāko darba piedāvājumu? 
• Kādi ES [EPSO] testi jānokārto darbam ES institūcijās? 
• Ar ko atšķiras darba intervijas ES institūcijās ar darba intervijām starptautiskajās organizācijās? 
 
Interesenti tiek aicināti pieteikties jau iepriekš (vietu skaits ierobežots), rakstot uz e-pasta adresi 
esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.  
 
6. Noderīgi semināri par Eiro ieviešanu – praktiskās vadlīnijas un darba līgumu turpinātība 

 

Aicinām apmeklēt seminārus par Eiro ieviešanu: 
 

Seminārs uzņēmējiem par eiro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām – 2. oktobris, plkst. 10:00, Valsts 

ieņēmumu dienesta Lielajā zālē, Smilšu iela 1-4, 2. stāvs. Plašāka informācija: 

http://eiro.lv/lat/kalendars/890 
 

Seminārs par darba līgumu turpināmību  - 26. septembrī, plkst. 14:00, Valsts ieņēmumu dienesta 

Lielajā zālē, Smilšu ielā 1-4, 2. stāvs. Plašāka informācija: http://eiro.lv/lat/kalendars/949 

 

7. Aicinām apmeklēt ceļojošo izstādi „Eiro – mūsu valūta” 

 

Rīgas Latviešu biedrības namā (2. stāvs) vēl līdz 17. oktobrim būs skatāma ceļojošā izstāde “Eiro – 

mūsu valūta”. Izstāde piedāvā iepazīties ar ES veidošanās procesu un eiro, – tā noteikti būs 

interesanta bērniem un jauniešiem, jo tiek piedāvātas vairākas interaktīvas spēles, monētas kalšana, 

loterija.  

Izstāde būs skatāma arī Daugavpilī (21. oktobris – 29. novembris) un Liepājā (2. decembirs – 7. 

janvāris). Vairāk par izstādi lasiet šeit: http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/atklata-celjojosha-izstade-eiro-

-musu-valuta.a65274/ 

 
 

mailto:esmaja@esmaja.lv
http://eiro.lv/lat/kalendars/890
http://eiro.lv/lat/kalendars/949
http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/atklata-celjojosha-izstade-eiro--musu-valuta.a65274/
http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/atklata-celjojosha-izstade-eiro--musu-valuta.a65274/
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KONKURSI 
 

 
8. Projektu iesniegumu konkurss programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana 
un atjaunināšana” ietvaros 
 

LR Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras mantojuma 
saglabāšana” un neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras apmaiņa”.  

Lai informētu potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus grantu shēmā „Kultūras mantojuma 
saglabāšana”, KM  22. oktobrī plkst. 13:00, ES mājā, Aspazijas bulvāris 28, 1. stāva zālē organizē 
informatīvo semināru „Grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta iesnieguma 
sagatavošana”. Tāpat arī potenciālie projektu iesniegumu iesniedzēji grantu shēmā „Kultūras 
apmaiņa” aicināti apmeklēt informatīvo semināru „Grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” projekta 
iesnieguma sagatavošana” 23. oktobrī plkst. 13:00, ES mājā, Aspazijas bulvāris 28, 1. stāva zālē.  

Interesenti aicināti pieteikties līdz 18. oktobrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketas KM tīmekļa 
vietnē www.km.gov.lv. 

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/aktualitates.html?news_id=3771 

9. Eseju konkurss vidusskolēniem „Eiropa un mēs” 
 

Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā 

aicina jauniešus piedalīties eseju konkursā vidusskolēniem „Eiropas Parlaments un mēs”. 

Labākajiem būs iespēja pārstāvēt Latviju Euronest-Scola pasākumā Strasbūrā, Francijā. Lai 

piedalītos konkursā, trīs cilvēku komandai jānosūta eseja par tēmu „Eiropas Parlamenta lēmumu 

nozīme jauniešu dzīvē”  līdz 27. septembrim elektroniski uz e-pasta adresi birojs@klubsmaja.lv 

Sīkāk par noteikumiem: http://www.klubsmaja.lv/index.php/konkursi-un-sacens%C4%ABbas/244-

ep11 

10. Latvijas Zaļā kustība meklē koordinatoru! 
 

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE 

Bankwatch Network. Galvenās prasības pretendentiem: 

 Augstākā izglītība vides zinātnē, vides pārvaldībā, vadības zinātnē vai citā atbilstošā jomā;   

 Pieredze projektu vadībā; 

 Iepriekšēja pieredze darbā nevalstisko organizāciju sektorā Latvijā; 

 Pieredze pasākumu organizēšanā; 

 Ļoti labas lietišķās angļu valodas zināšanas; 

 Starptautiskās sadarbības pieredze, tai skaitā ar Eiropas Savienības programmām; 

 Vēlama pieredze darbā ar ilgtspējīgas enerģētikas un/vai energoefektivitātes jautājumiem; 

 Labas iemaņas darbā ar datoru. 
 

Plašāka informācija par vakanci un kontakti: http://www.zalie.lv/?id=0&cat=&cid=45 

 
 

http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/aktualitates.html?news_id=3771
http://www.km.gov.lv/lv/eea-grants-culture/aktualitates.html?news_id=3771
mailto:birojs@klubsmaja.lv
http://www.klubsmaja.lv/index.php/konkursi-un-sacens%C4%ABbas/244-ep11
http://www.klubsmaja.lv/index.php/konkursi-un-sacens%C4%ABbas/244-ep11
http://www.zalie.lv/?id=0&cat=&cid=45
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LĪDZDALĪBA UN EIROPAS KALENDĀRS 
 

11. Aicinājums pieteikt pretendentus Sabiedrības vienotības balvai 
 

Katru gadu, nu jau devīto reizi pēc kārtas, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) pasniegs 

Sabiedrības vienotības balvu - godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnījusi pateicību par savu 

darbu sabiedrības integrācijas jomā. Šī gada 12.septembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja 

pretendentu pieteikšanu Sabiedrības vienotības balvai. Balvas mērķis ir veicināt sabiedrības 

integrāciju un iecietību sabiedrībā, popularizējot atsevišķu personu vai organizāciju veikumu šajās 

jomās. 

Fonds aicina aktīvi iesūtīt pieteikumus par tiem labajiem cilvēkiem un organizācijām, ko pazīstat un 

kas ikdienā nesavtīgi strādā, lai sabiedrība kļūtu vienotāka, iecietīgāka un cilvēcīgāka. Šī ir iespēja 

sabiedrībai uzzināt par cilvēkiem, kas palīdz citiem justies piederīgiem mūsu straujo pārmaiņu 

skartajā sabiedrībā. Pretendentus Balvas saņemšanai var iesniegt SIF sekretariātā personīgi, 

elektroniski (info@sif.lv) vai pa pastu (Brīvības ielā 40-39, Rīga, LV-1050). 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 14.oktobris. 

Plašāk lasiet šeit: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9038%3AFonds-
aicina-pieteikt-pretendentus-Sabiedribas-vienotibas-
balvai&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv 

12. Drīzumā komentēšanai būs pieejams Eiropas Pilsoņu gada alianses rekomendāciju 
dokuments politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem * 

12.-13. septembrī Briselē norisinājās kārtējā Eiropas Pilsoņu gada alianses (EYCA) tikšanās, kur cita 
starpā turpinājās darbs pie EYCA rekomendācijām nacionālā un ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem. 
Plānots, ka rekomendāciju melnraksta dokuments tiks izplatīts tuvāko nedēļu laikā, kuru attiecīgi 
izplatīsim arī interestiem komentēšanai. Eiropas Pilsoņu gada noslēguma pasākumā Lietuvā šīs 
rekomendācijas tiks nodotas ES institūciju pārstāvjiem un pēc tam izplatītas arī tālāk. 

Foto: Latvijas Pilsoņu gada alianses pārstāves Kristīne Gailīte un Diāna Potjomkina (pa vidu) kopā ar 

EYCA koordinatoriem Vladimiru un Annu-Šarloti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3ainfo%40sif.lv
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9038%3AFonds-aicina-pieteikt-pretendentus-Sabiedribas-vienotibas-balvai&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9038%3AFonds-aicina-pieteikt-pretendentus-Sabiedribas-vienotibas-balvai&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9038%3AFonds-aicina-pieteikt-pretendentus-Sabiedribas-vienotibas-balvai&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
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13. Mēs runājam! Aicinām iepazīties ar EKL pārstāvju sniegtajām intervijām par ES 
jautājumiem * 

 

13. septembris, 2013 – A.Gobiņa dalība LR1 raidījumā „Krustpunkti”  par tēmu „Bez Eiropas 

Parlamenta nevar” http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/krustpunkta/bez-eiropas-parlamenta-

nevar.a28486/ 

18. septembris, 2013 – A.Gobiņa viedoklis LETA rakstā „Eksperti: Dombrovska izteikumi neietekmēs 

viņa izredzes kļūt par EK prezidenta kandidātu” http://nra.lv/latvija/102492-eksperti-dombrovska-

izteikumi-neietekmes-vina-izredzes-klut-par-ek-prezidenta-kandidatu.htm?view=comments 

24. septembris, 2013 – A.Gobiņa un K.Gailītes viedoklis Euranet-Plus radio sižetā „Eiropiešu neziņu 

par EP darbu skaidro ar vājo informācijas apriti” http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/eiropieshu-nezinju-

par-ep-darbu-skaidro-ar-vajo-informacijas-apr.a66026/ 

Drīzumā A.Gobiņa intervija ar Ukrainas žurnālistu Andreju Konovalovu („Vesti”) par Latvijas 

ieguvumiem no iestāšanās Eiropas Savienībā. 

 

14. Aicinājums palīdzēt – atbalstīt centienus nodibināt Valsts onkoloģijas un radioterapijas 
centru Kiprā 
 

Vēža pacientu un radinieku asociācija Kiprā (EL.A-ZO) kopš šī gada 22. maija ir organizējusi 
diennakts streikus, prasot valdībai izveidot onkoloģijas/radioterapijas centru. Šobrīd situācija ir 
sarežģīta, jo 70% vēža pacientu ir spiesti atveseļoties Bankas Onkoloģijas centrā. Tā ir privātbanka, 
kurai pieder monopola ietekme pār onkoloģijas pakalpojumiem Kiprā, tādējādi nedodot nekādas citas 
ārstniecības iespējas vēža pacientiem. 

EL.A-ZO prezidents aicina apvienoties un palīdzēt cīņā par Valsts Onkoloģijas/Radioterapijas centra 
izveidi. Palīdzēt tiek aicinātas visas ieinteresētās organizācijas, kas varētu sūtīt atbalsta vēstules 
attiecībā uz EL.A-ZO vēlmi dibināt Valsts Onkoloģijas/Radioterapijas centru. 

Plašāka informācija: http://ey2013-alliance.eu/news-view/appeal-for-solidarity-el-a-zo-fight-to-
establish-a-state-oncologyradiotherapy-center/ 

http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/krustpunkta/bez-eiropas-parlamenta-nevar.a28486/
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/krustpunkta/bez-eiropas-parlamenta-nevar.a28486/
http://nra.lv/latvija/102492-eksperti-dombrovska-izteikumi-neietekmes-vina-izredzes-klut-par-ek-prezidenta-kandidatu.htm?view=comments
http://nra.lv/latvija/102492-eksperti-dombrovska-izteikumi-neietekmes-vina-izredzes-klut-par-ek-prezidenta-kandidatu.htm?view=comments
http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/eiropieshu-nezinju-par-ep-darbu-skaidro-ar-vajo-informacijas-apr.a66026/
http://www.lsm.lv/lv/zinas/latvija/eiropieshu-nezinju-par-ep-darbu-skaidro-ar-vajo-informacijas-apr.a66026/
http://ey2013-alliance.eu/news-view/appeal-for-solidarity-el-a-zo-fight-to-establish-a-state-oncologyradiotherapy-center/
http://ey2013-alliance.eu/news-view/appeal-for-solidarity-el-a-zo-fight-to-establish-a-state-oncologyradiotherapy-center/
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15. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās * 
 

 Septembris Oktobris 

P. 23 30  7 

O. 

24  
1 Kipras valsts svētki 
 
Starptautiskā veco ļaužu 
diena 

8 Parlamenta vēlēšanas 
Slovēnijā 

T. 25 2 9 

C. 
26 Valodu 
diena Eiropā  

3 Vācijas valsts svētki 10 Itālijas komponista 
Džuzepe Verdi 200. 
dzimšanas diena 

P. 27 4 11 

S. 
28 5 Francijas rakstnieka Denī 

Didro 300. dzimšanas 
diena 

12 Spānijas valsts 
svētki 

Sv. 

29 
 

 

6 Skolotāju diena  13 

 

*** 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

 
Šī Ziņu lapa ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu 

atbalstu. Par Ziņu lapas saturu atbild biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” 
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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. 

http://twitter.com/EiropasKustiba
http://ej.uz/EKL_Facebook
http://www.draugiem.lv/group/93912/
http://www.draugiem.lv/group/99386/
http://www.eiropaskustiba.lv/
mailto:info@eiropaskustiba.lv
http://www.europeanmovement.eu/
mailto:info@eiropaskustiba.lv

