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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  

 

Šī un nākamā nedēļa Latvijā un arī citur Eiropā aizritēs Austrumu partnerības gaismā. Aicinām aktīvi  

iesaistīties dažādos pasākumos un sekot līdzi notiekošajam.  

 

Eiropas Kustība Latvijā 

 

*** 

SATURS 

 

I PASĀKUMI 
 

1. Jau šodien plkst. 15:00 viesnīcā Latvija: ES-Gruzijas attiecību konference. 19.maijs 

2. ES Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konference un samits tiešsaistē internetā. 20., 

21.maijs 

3. Apbalvos Daugavpils Krievu liceja komandu Generatio par sasniegumiem konkursā „Video 

challenge 2015”. 21.maijs 
4. ''Nevalstisko organizāciju projektu programma'' uzsākšanas seminārs mikroprojektu īstenotājiem. 

26.maijs 

5. Pieredzes apmaiņas seminārs ”Karjeras atbalsts augstskolās: resursi un iespējas”. 27.maijs 

6. Starptautisks forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. 8.jūnijs 

7. Latvijas – Japānas jauniešu apmaiņas programma. 

8. Eksporta forums Magnetic Latvia 2015. 28.-29.maijs 

9. Igaunijas - Latvijas programmas projekta Riverways noslēguma konference 

 

II KONKURSI 

10. Stāstu konkurss „Sea of Words” 

11. Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss „Nākotnes transports” 
 

 

III EKL ziņas 

12. Notiks EKL Biedru kongress. 8. jūnijā plkst. 16:00, RLB telpās 

13. Nosvinēta Eiropas Diena! 

14. Noslēgusies Eiropas mobilā eskpreša tūre akcijas „Atpakaļ uz skolu 2015” ietvaros 
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I PASĀKUMI 

1. Šodien, otrdien, 19. maijā plkst. 15:00-18:00 konference par ES un Gruzijas sadarbību 

viesnīcā Latvija. 

 

 

Konference “ EU-GEORGIA ASSOCIATION AGENDA IMPLEMENTATION MONITORING” notiek 

angļu valodā. 

Piedalās Gruzijas ES lietu ministra pirmais vietnieks Archil Karaulashvili, ES Ārējā dienesta 

departamenta direktors Dirk Schuebel, Saeimas Eiropas Lietu komisijas priekšsēde Lolita Čigāne, 

EKL prezidents A. Gobiņš un citi augstākā līmeņa pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņēmēju 

pārstāvji. 

15:15 Opening  

15:30-16:15  Panel I: Georgia's European Path and the Future of Eastern Partnership   

16:15-17:00  Panel II: Strengthening of Democratic Institutions – Rule of Law, Corruption  

17:00-17:45  Panel III: Protection of Individual and group rights: Women, Children and Workers  

Papildu informācija: http://delna.lv/2015/05/14/gruzija-austrumu-partneriba-un-eiropas-savieniba-

konference-19-maija/ 

Reģistrācija: https://docs.google.com/forms/d/1rzqjXKlEJxcyTDuVQnciwgdF5pgeQ89S5s-

noai8Brk/viewform 

 

2. ES Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konference un samits tiešsaistē 

internetā. 20., 21.maijs 

 

 

Konference notiek latviešu un angļu valodā (tulkojums pieejams arī krievu valodā). Konference Rīgā 

pulcēs ap 300 vadošos pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus no visām ES un tās kaimiņvalstīm, 

Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas. Konferences laikā tiks 

izstrādāti ieteikumi ES institūcijām un ES kaimiņvalstīm, kas nodrošinātu efektīvāku un labāku 

Austrumu partnerības mērķu sasniegšanu. Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš vadīs 

paneli un darba cēlienu par labo pārvaldību ES kaimiņu attiecībās un pilsoniskās sabiedrības lomu 

tās nodrošināšanā. 

Atgādinām, ka vienlaikus notiek arī austrumu partnerības mediju konference un ES samits, kas abi 

arī būs redzami tiešsaistē www.eu2015.lv  

Programma un papildu informācija: https://eu2015.lv/events/political-meetings/eastern-

partnership-civil-society-conference-2015-05-20 

Tiešraide no 20.05. plkst. 9:00 – 21.05. plkst. 14:00:  EU2015.LV 

http://delna.lv/2015/05/14/gruzija-austrumu-partneriba-un-eiropas-savieniba-konference-19-maija/
http://delna.lv/2015/05/14/gruzija-austrumu-partneriba-un-eiropas-savieniba-konference-19-maija/
http://www.eu2015.lv/
https://eu2015.lv/events/political-meetings/eastern-partnership-civil-society-conference-2015-05-20
https://eu2015.lv/events/political-meetings/eastern-partnership-civil-society-conference-2015-05-20
http://eu2015.lv/news/watch-live
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3.Apbalvos Daugavpils Krievu liceja komanda Generatio par sasniegumiem konkursā „Video 

challenge 2015”. 21.maijs 
 

Š.g. 21.maijā plkst. 13:00 Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pasniegs Goda rakstus un 

balvu Daugavpils Krievu liceja komandas Generatio dalībniekiem, kas piedalījās radošā konkursā 

„Video challenge 2015”, ko rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Konkursa uzdevums 

bija radīt savu Eiropas himnas Oda priekam versiju un izveidot video. Konkursā tika iesniegti 

apmēram 100 darbi, daugavpilieši šajā Eiropas mēroga konkursā,  ieguva godpilno 7.vietu.  

Daugavpiliešu video  skatāms šeit http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/index.html 

Vieta: ES Māja, Aspazijas bulv.28, Rīga 

 

4. „Nevalstisko organizāciju projektu programma” uzsākšanas seminārs mikroprojektu 

īstenotājiem. 26.maijs 
 

Š.g. 26.maijā Sabiedrības integrācijas fonds aicina nevalstiskās organizācijas, kas plāno īstenot 

mikroprojektus, apmeklēt uzsākšanas semināru „Nevalstiskās organizācijas projektu programma”. 

Vieta: ES Māja, Aspazijas bulv.28, Rīga 

Papildu informācija: www.esmaja.lv 

 

5.Pieredzes apmaiņas seminārs ”Karjeras atbalsts augstskolās: resursi un iespējas”. 27.maijs 

Šā gada 27. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta 

departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē pieredzes apmaiņas semināru “Karjeras 

atbalsts augstskolās: resursi un iespējas”. 

Vieta: Valsts Administrācijas skola, Raiņa bulvārī 4, 119. auditorija, Rīga 

Papildu informācija: 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/?text_id=38314 

 

6. Starptautiskais forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. 8.jūnijs 

Š.g. 8. jūnijā notiks globālās izglītības forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”, kas 

ir viens no lielākajiem ilgtspējas pasākumiem IAC īstenotajā Eiropas Komisijas projektā „Globālā 

dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Foruma mērķis ir iepazīstinās ES un Austrumu 

partnerus ar Latvijas labo praksi globālajā izglītībā, veicinot jomas profesionāļu sadarbību un 

iesaistot sabiedrību debatēs par izglītības lomu Eiropas nākotnes veidošanā. 

Vieta: Vidzemes augstskola, Valmiera 

Plašāka informācija: http://lapas.lv/event/?eventId=22&date=2015-06-08 

http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/index.html
http://www.esmaja.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/?text_id=38314
http://lapas.lv/event/?eventId=22&date=2015-06-08
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7. Latvijas - Japānas apmaiņas programma 

Apmaiņas programmas mērķis ir veidot labāku sapratni un draudzīgas attiecības starp Latvijas un 

Japānas jauniešiem, tādējādi stiprinot starptautisko sadarbību un sniedzot iespēju jauniešiem labāk 

iepazīt un izprast abu valstu kultūru un sabiedrību, kā arī veicināt jauniešu līderību globālā līmenī.  

Pieteikšanās līdz: 01.06.2015 

Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-

apmainas-programma 

   

8. Eksporta forums Magnetic Latvia 2015. 28.-29.maijs 

Š.g. 28.-29. maijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus un 

eksportētājus piedalīties gada nozīmīgākajā eksportam veltītajā divu dienu pasākumā – Eksporta 

forumā Magnetic Latvia 2015.  

Pieteikšanās līdz: 21.05.2015 

Vieta: Spīķeru koncertzālē, Adrese: Rīga, Maskavas iela 4/1 

Papildu informācija: http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/eksporta-forums-magnetic-latvia-2015 

 

9. Igaunijas - Latvijas programmas projekta Riverways noslēguma konference 
Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar projekta partneriem  ielūdz uz Igaunijas - Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta 'Riverways'  noslēguma konferenci Hāpsalu, 

Igaunijā šā gada 26.maijā. Konferences ietvaros būs iespēja uzzināt gan skaitļus un faktus par to, 

kas projekta ietvaros radīts un paveikts, gan arī izbaudīt mazliet neformālu "skatu no malas" uz 

ūdenstūrisma nozari kā tādu, gan arī doties nelielā izbraucienā ar tvaika kuģīti, ko projekta ietvaros 

būvējuši - renovējuši projekta igauņu kolēģi.  

Vieta: Hāpsala, Igaunija 

Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16462_igaunijas---latvijas-

programmas-projekta-riverways-nosleguma-konference 

II KONKURSI 
 

10. Stāstu konkurss „Sea of Words” 
Jau astoto gadu tiek izsludināts Annas Lindes fonda un Eiropas Vidusjūras institūta organizētais 

stāstu konkurss „Sea of Words”. Konkursa mērķis ir dialoga veicināšana starp cilvēkiem, zināšanu un 

pieredzes apmaiņa par dažādām vietējām un starptautiskajām tradīcijām. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2015 

Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/stastu-konkurss-sea-words 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jauniesiem-iespeja-piedalities-latvijas-japanas-apmainas-programma
http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/eksporta-forums-magnetic-latvia-2015
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16462_igaunijas---latvijas-programmas-projekta-riverways-nosleguma-konference
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16462_igaunijas---latvijas-programmas-projekta-riverways-nosleguma-konference
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/stastu-konkurss-sea-words
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11. Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss „Nākotnes transports” 

Satiksmes ministrija izsludina bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkursu „Nākotnes transports”, kas 

tiek rīkots iezīmējot Eiropas transporta dienu pasākumu norisi Rīgā, kas norisināsies no š.g. 22. Līdz 

23.jūnijam. Konkursa mērķis ir rosināt bērnu un jauniešu interesi par transporta attīstību. 

Iesniegšana līdz: 03.06.2015 

Papildu informācija: http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2015/05/13/1431503809_8636.pdf 

III EKL ziņas 

12. Notiks EKL Biedru kongress. 8. jūnijā plkst. 16:00, RLB telpās  

 
 

Aicinām EKL biedrus piedalīties Eiropas Kustības Latvijā (EKL) Biedru kongresā ar valdes 

vēlēšanām, kas notiks pimdien, 8. jūnijā plkst. 16:00 Rīgas Latviešu biedrības talpās (plānots), 

Merķeļa iela 13, Rīgā (ierašanās no plkst. 15:30). 

Dalību kongresā līdz 1. jūnijam lūdzam pieteikt, rakstot info@eiropaskustiba.lv, lai varam Jūs iekļaut 

reģistrā.  

Papildu informācija: http://eiropaskustiba4.101.lv/aicinam-pieteikties-ekl-biedru-kongresam-ar-

valdes-velesanam-kas-notiks-pirmdien-2015-gada-8-junija-plkst-1600-planota-rigas-latviesu-biedriba/ 

 

13. Nosvinēta Eiropas diena! 

 
 

Š.g. 9.maijā ar košām krāsām, pozitīvām emocijām un līdzdarbošanās iespēju, Eiropas Festivālā tika 

svinēta Eiropas diena. Ar populāro šovmenu Kašeru priekšgalā, Eiropas Festivāls viesojās Rīgā un 

Jelgavā, aicinot iedzīvotājus uz spēlēm, viktorīnām, sacensībām, kā arī sarunām par Eiropas 

Savienības aktualitātēm. Sakām sirsnīgu paldies European Movement International, Eiropas 

Komisijai, Sabiedrības integrācijas fondam, tc Rīga Plaza, tc Spice un Jelgavas pilsētas domei! 

Paldies ikvienam apmeklētājam, kas darbojās, piedalījās un vairoja pozitīvās emocijas! 

Papildu informācija: www.eiropaskustiba.lv  

http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2015/05/13/1431503809_8636.pdf
http://www.eiropaskustiba.lv/
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14. Noslēgusies  Eiropas mobilā ekspreša tūre akcijas „Atpakaļ uz skolu 2015” ietvaros 

 
 

Šogad jau 8 gadu pēc kārtas Latvijā norit akcija „Atpakaļ uz skolu”. Akcijas mērķis ir tuvināt Eiropas 

Savienības (ES) institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES 

jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ES un citās institūcijās. Akcija tika uzsākta martā un 

noslēgsies pēdējā maija nedēļā. Eiropas lietu ekspertu vizītes šogad papildināja Mobilais ekspresis – 

speciāli veidota izziņas platforma sākumskolas skolēniem.  Mobilais ekspresis viesojās Aizkraukles 

ģimnāzijā, Daugavpilī, Lielvārdes vidusskolā, Lielvārdes pamatskolā, Jaunogres vidusskolā, Ikšķiles 

Brīvā skolā, Talsu 2.vidusskolā, Stendes pamatskolā, Liepājas Centra sākumskolā, Liepājas 

internātpamatskolā, Liepājas 8.vidusskolā, Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, kā 

arī Eiropas dienā – tc Rīga Plaza, Spice un Jelgavā. Kopumā mobilajā ekspresī viesojušies un 

Eiropas spēlē piedalījušies vairāk kā 1500 skolēni un citi interesenti. 

Papildu informācija: www.esmaja.lv 

http://www.esmaja.lv/
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*** 

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

