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 Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,   Zināmi 2015. Gada Eiropas cilvēka Latvijā TOP 5 kandidāti. Ļoti priecāsimies arī par Jūsu balsojumu! Saite: http://www.visidati.lv/aptauja/1130862382/  Šī brīža TOP piecinieks (alfabētiskā secībā): volejbolisti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, mecenāti Ināra un Boriss Teterevi, skolotāja Iveta Ratinīka, Zvannieku mājas vadītājs Juris Cālītis, šovpavārs Mārtiņš Sirmais.  Atgādinām, ka TOPa desmitnieka kandidāti bija arī: Aminata, Gaļina Timčenko, Ilze Juhansone, Inese Galante un Laimdota Straujuma. Tituls GADA EIROPAS CILVĒKA LATVIJĀ tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. Sīkāka informācija sadaļā EKL Ziņas.  Eiropas Kustība Latvijā  
 *** SATURS  I PASĀKUMI 
 1. Konference “Atbildība un politiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”. 04.12.2015 2. Informatīvs seminārs par ERASMUS+ augstākās izglītības starptautiskajām aktivitātēm. 14.12.2015 3. Apmācības organizācijām, kas veicina sociālo iekļaušanu 4. Eiropas gads attīstībai EYD2015 noslēguma pasākums „Doma. Rīcība. Pasaules attīstība”. 04.12.2015 5. Konference "Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”. 10.12.2015 6. E-Twinning seminārs par sadarbības projektu īstenošanu. 22.12.2015  II KONKURSI 7. Video konkurss skolēniem „Pieslēdzies savējiem!” 8. Konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem 9. Stipendijas doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā 10. Līdzfinansējums transporta jomas projektiem  
 EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS 11. Gada Eiropas Cilvēks Latvijā TOP 5 – sākas karstais balsojums 12. EKL prezidents piedalās Austrumu Partnerības pilsoniskās sabiedrības forumā Kijivā 13. A. Gobiņš atklāj Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas mediju konferenci Luksemburgā 
14. EKL prezidents, tiekoties ar Ukrainas ministru vietniekiem ES jautājumos un Eiropas Kustības dalīborganizācijām, aktualizē ES integrācijas jautājumus 15. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās  

 
*** 
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 I PASĀKUMI  1. Konference “Atbildība un politiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”. 04.12.2015 
 Piektdien, 4. decembrī ES Mājā notiks Eiropas Konservatīvo un reformistu alianses (AECR) rīkotā konference “Atbildība un politiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi migrācijas krīzei Eiropā”, kas pulcēs virkni ietekmīgus ārzemju un pašmāju akadēmiķus, migrācijas ekspertus un politikas veidotājus. Pasākuma ietvaros Adam Rodriques no Starptautiskās iniciatīvas pret transnacionālo organizēto noziedzību iepazīstinās ar šīs organizācijas paveikto darbu saistībā ar migrantu kontrabandas tīklu uz Eiropu sazīmēšanu. Žurnāla Newsweek žurnālists Alex Perry stāstīs par migrantiem un Vidusjūras mafiju. Savukārt Kembridžas universitātes profesors Robert Rowthorn runās par imigrācijas radīto fiskālo ietekmi uz valstu ekonomikām. Eiropas Parlamenta deputāts Jussi Halla-aho pievērsīsies Somijas pieredzei migrācijas jautājumu kontekstā, kamēr pašmāju EP deputāts Roberts Zīle uzstāsies ar prezentāciju "Migrācijas krīze un politiskā realitāte". Latvijas Universitātes profesors Leons Taivāns iztirzās masu imigrācijas politiskos un ekonomiskos aspektus, bet Latvijas Radio žurnālists Uģis Lībietis uzstāsies ar priekšlasījumu par bēgļiem kā  mediju un politiskās propagandas upuriem. Vieta: ES Māja, Aspazijas bulv.28, Rīga Papildu informācija: http://www.esmaja.lv/migracija/konference-mekles-risinajumus-es-migracijas-krizei 

 2. Informatīvs seminārs par ERASMUS+ augstākās izglītības starptautiskajām aktivitātēm. 14.12.2015 
2015. gada 14. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvjus un citus interesentus uz informatīvu semināru par Erasmus+ programmas 3 starptautiskās sadarbības aktivitātēm augstākajā izglītībā, ko administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra EACEA. Pasākumā tiks sniegta aktuālākā informācija par EK izsludināto Erasmus+ programmas 2016. gada konkursu šajās aktivitātēs, nosacījumiem, termiņiem, dokumentāciju, kā arī plānota Latvijas augstskolu dalīšanās pieredzē projektu sagatavošanā un īstenošanā (iepriekš – Erasmus Mundus, Tempus, Žana Monē programma). Vieta: Valsts Administrācijas skola, Raiņa bulv. 4, Rīga Papildu informācija: Pieteikšanās līdz 08.12.2015. http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38611 
 

3. Apmācības organizācijām, kas veicina sociālo iekļaušanu 
Starptautiskie projekti (jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs u.c.) var būt iespēja, kas pilnībā izmaina jauniešu dzīvi. Šīs apmācības sniegs konkrētus piemērus, kādas idejas var īstenot 
starptautiskajos "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos, iepazīstinās ar citām organizācijām, kas darbojas sociālās iekļaušanas jomā, izskaidros, kāds finansējums ir pieejams iekļaujošajiem projektiem, kā arī soli pa solim parādīs, kā norisinās pieteikšanās process.  Vieta: Somija Papildu informācija: Pieteikšanās līdz 8.decembrim, norise:  9.-13.februāris http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/apmacibas-organizacijam-kas-veicina-socialo-ieklausanu-mobility-taster-inclusion 
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4. Eiropas gads attīstībai EYD2015 noslēguma pasākums „Doma. Rīcība. Pasaules attīstība”. 4.12.2015 
Eiropas gads attīstībai (EYD2015) ir pirmais tematiskais Eiropas gads, kas veltīts kādai no Eiropas Savienības ārpolitikas jomām – palīdzības sniegšanai mazāk attīstītām valstīm. Latvija divpusēji galvenokārt sniedz atbalstu jeb attīstības sadarbību tuvākajiem kaimiņiem – Ukrainai, Moldovai, Gruzijai un citām valstīm. Noslēguma pasākums apkopos EYD2015 ietvaros paveikto, parādīs labo praksi un personiskus iedvesmas stāstus, gan rosinās diskusijas ekspertu un dalībnieku vidū. Vieta: Kalnciema kvartāls, Kalnciema iela 35, Rīga Papildu informācija: http://lapas.lv/wp-
content/uploads/2015/11/PROGRAMMA_Doma.Riciba.Pasaules_Attistiba._4.12.1.pdf  5. Konference "Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”. 10.12.2015 
Šī gada 10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko praktisku konferenci "Programma Apvārsnis 2020 Latvijā – sasniegtais un iespējas”. Konferencē tiks sniegta informācija par Latvijas dalībnieku sekmēm Apvārsnis 2020 programmas pirmo divu gadu projektu konkursos, kā arī iezīmēs izaicinājumus, kas jāpārvar, lai turpmākā dalība būtu veiksmīgāka. Eiropas Komisijas Pētniecības un attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvis informēs par jaunām Eiropas Komisijas iniciatīvām kvalitatīvu projektu atbalstam un atbalsta instrumentiem, kas izveidoti, lai veicinātu 
Latvijas un citu Centrālās un Austrumeiropas valstu dalību un celtu to konkurētspēju Eiropas Kopējā pētniecības telpā. Vieta: Latvijas Universitātes Akadēmiskā dabaszinātņu centra Magnum auditorija, Jelgavas iela 1, Rīga Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16724_riga-notiks-apvarsnis-2020-konference  
6. E-Twinning seminārs par sadarbības projektu īstenošanu. 22.12.2015 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros 
aicina dažādu priekšmetu skolotājus pieteikties dalībai eTwinning seminārā. Seminārs paredzēts, lai pilnveidotu pedagogu profesionālās prasmes, izmantojot projektu metodi un modernās tehnoloģijas pedagoģiskajā darbā. 
Vieta: Biznesa augstskola “Turība”, Graudu iela 68, Rīga Papildu informācija: http://www.es.gov.lv/news/skolotajus-aicina-pieteikties-etwinning-seminaram-par-sadarbibas-projektu-istenosanu   II KONKURSI 
 

 7. Video konkurss skolēniem „Pieslēdzies savējiem!”  
“AFS Latvija” Starpkultūru programmas izsludina pieteikšanos video konkursam 8. līdz 12. klašu skolēniem „Pieslēdzies savējiem!”, kurā uzņemtais video atspoguļo jauniešu iesaisti pilsētas un novada dzīvē, sabiedriskajās aktivitātēs. Galvenā balva – dienas nometne kopā ar viesskolēniem no ārvalstīm un YouthPass sertifikāts.  Termiņš: 15.12.2015 Papildu informācija: http://www.afs.lv/konkurss/?utm_source=Mediji&utm_campaign=25af74b962-Ko11_17_2015&utm_medium=email&utm_term=0_56cc0b275e-25af74b962-346781869  
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8. Konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem 2016.gadam  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. Šogad Erasmus+ programmā Latvijai pieejamais finansējuma apmērs ir palielināts, sasniedzot vairāk nekā 14 miljonus eiro izglītības sektoram. VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Papildu informācija: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38558  9. Stipendijas doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā Līdz 2016. gada 31. janvārim iespējams pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā. Pētniecība doktorantūras studiju līmenī Eiropas Universitātes institūtā var tikt veikta šādās nozarēs: Ekonomika, Vēsture un civilizācija, Tiesību zinātne, Politika un sociālās zinātnes. Papildu informācija: http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?year=2015&text_id=38566  
10. Līdzfinansējums transporta jomas projektiem Līdz 2016.gada 2.februārim Satiksmes ministrijā jāiesniedz projektu pieteikumi, lai pretendētu uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) līdzfinansējumu. Šī gada EISI uzsaukumā visām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieejamais vispārējais finansējums, uz kuru var pretendēt arī Latvija, ir 1.09 miljardi eiro. Eiropas Komisija (EK) piešķirs atbalstu konkursa kārtībā, izvērtējot visu dalībvalstu iesniegtos pieteikumus. EK lēmumu paredzēts pieņemt līdz 2016.gada jūlijam. Papildu informācija : http://www.es.gov.lv/news/var-pieteikties-eisi-lidzfinansejumam-transporta-jomas-projektiem?print   III EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS  11. Gada Eiropas Cilvēks Latvijā TOP 5 – sākas karstais balsojums 2015. gada  novembrī tika uzsākts sabiedriskais balsojums par 2015. gada Eiropas Cilvēku Latvijā.  TOP 10 kandidātu sarakstā iekļuva (alfabētiskā secībā): Aminata, Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, Gaļina Timčenko, Ilze Juhansone, Ināra un Boriss Teterevi, Inese Galante, Iveta Ratinīka, Juris Cālītis, Laimdota Straujuma, Mārtiņš Sirmais. Paldies par aktīvo balsojumu!  Apkopojot iegūtos rezultātus - TOP 5 (alfabētiskā secībā): Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš Ināra un Boriss Teterevi Iveta Ratinīka Juris Cālītis Mārtiņš Sirmais Aicinām izvēlēties, jūsuprāt, titulam piemērotāko  no TOP 5 kandidātiem vai nominēt savu http://www.visidati.lv/aptauja/1130862382/ .  
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12. EKL prezidents piedalās Austrumu Partnerības pilsoniskās sabiedrības forumā Kijivā 
Pateicoties Ārlietu ministrijas finansējumam, EKL prezidentam tika dota iespēja piedalīties ikgadējā Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības forumā, kas pulcē lielu daļu vadošo Austrumu partnerības valstu un ES dalībvalstu NVO. Forums no 19. līdz 22. novembrim notika Kijivā, Ukrainā. Forumā, kā atzītā EK konsultatīvā formā, tika pieņemtas rezolūcijas par Eiropas programmām kaimiņvalstīs, pilsoniskās sabiedrības lomu, izglītības jautājumiem, dabas aizsardzību un cilvēktiesībām. Forums deva lielisku iespēju dalīties Latvijas pieredzē, kā arī individuāli tikties ar NVO pārstāvjiem no ES kaimiņvalstīm. Iezīmējas arī divas konkrētas sadarbības iespējas Latvijas NVO (viena izglītības, otra vēlēšanu reformu jomā). 
Dalība forumā ir īpaši vērtīga Latvijas pilsoniskās sabiedrības redzamības veicināšanai.  EKL prezidents izveidojis ziņojumu par forumu, kas nodots Ārlietu ministrijai un nosūtīts ieinteresētām NVO. Ziņojuma ietvaros izklāstīti pieci līdzdalības modeļi Latvijas NVO darbībai forumā nākamajos gados, kā arī apkopotas galvenās NVO un augsto amatpersonu prasības un ieteikumi. Interesenti ziņojumu var saņemt EKL birojā, rakstot uz info@eiropaskustiba.lv  Gatavošanās forumam, kā arī tajā ieguldītie laika resursi bija iespējami pateicoties EKL īstenotam SIF projektam (informācija par projektu lejā). Papildu informācija (angļu valodā): http://eap-csf.eu/en/annual-csf-assemblies/assembly-2015/  

  
13. A. Gobiņš atklāj Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas mediju konferenci 
Luksemburgā 

 Luksemburgas ES Padomes prezidentūras ietvaros 26. un 27. novembrī notika Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Mediju seminārs par ES Gadu attīstībai. Semināra atklāšanas panelī kā runātājs bija aicināts ES tematiskā gada idejas autors un virzītājs Andris Gobiņš. Kārtējo reizi Latvijas NVO vārds izskanēja pozitīvā gaismā, kā arī bija iespēja parādīt ciešo sadarbību ar ES līmeņa NVO tīkliem (Concord), kuru nozīme idejas koordinācijā ir nepārvērtējama. Mediju seminārā piedalījās arī Luksemburgas attīstības ministrs un EESK prezidents.  
Papildu informācija: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-media-seminar-
2015  
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14. EKL prezidents, tiekoties ar Ukrainas ministru vietniekiem ES jautājumos un Eiropas 
Kustības dalīborganizācijām, aktualizē ES integrācijas jautājumus 
Tiekoties ar Ukrainas ministru vietniekiem ES jautājumos, 25. novembrī EKL prezidents dalījās ES integrācijas pieredzē, kā arī uzsvēra NVO nozīmi integrācijas procesā. Īpašu interesi ministru vietnieki izrādīja par aktuālām ES un Ukrainas NVO sadarbības iespējām un mehānismiem, kuros EKL bijis aktīvi iesaistīts (it sevišķi ES-Ukrainas platformas darbība, kuras dibināšanā EKL bija nozīmīga loma un kuru koordinē EESK).  Būtisku virzību un motivācijas paaugstināšanos izdevies panākt arī Eiropas Kustības Ukrainā atjaunošanā. Jau aptuveni gadu kavējas nopietnas darbības uzsākšana, taču Starptautiskās Eiropas Kustības kopsapulcē 27. novembrī Briselē EKL prezidents ar kolēģiem vienojās par tālāku virzību. Dalība Starptautiskās Eiropas Kustības kopsapulcē notika pateicoties EKL īstenotam SIF projektam (informācija par projektu lejā). Papildu informācija par Starptautiskās Eiropas Kustības kopsapulci: http://europeanmovement.eu/news/european-movement-adopts-new-policy-positions-at-members-council/  

 
 

15. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās  06.12 Somijas neatkarības diena 07.12 Spānijas konstitūcijas diena 13.12 Maltas Rebublikas 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. 


