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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,
Kā par laimi - Eiropas tēmas Latvijā šobrīd nesaistās tikai ar trauksmainajiem notikumiem Grieķijā un
šīs valsts valdības pārsteidzošo rīcību, bet arī ar pozitīvām ziņām – ar veiksmes stāstu noslēdzas
Latvijas prezidentūra ES Padomē: pēc daudzu gadu darba un smagām, 12 stundu garām debatēm
panākta vienošanās par mobilo viesabonēšanas piemaksu atcelšanu.
Prezidentūras rezultātu apkopojums šīs ziņu lapas III sadaļā.
EKL prezidents Andris Gobiņš, balstoties uz sarunām ar ekspertiem NVO vidē un ārpus tās,
prezidentūru uzskata par ļoti veiksmīgu. “Īpašs prieks par sabiedrības līdzdalības prioritāti, kas
izpaudusies ļoti kvalitātīvos pasākumos, kuros vadošā lomā piedalījušies NVO pārstāvji vai arī tos
rīkojuši, t.sk. EKL līdzrīkotais starptautiskais NVO Forums.” Vairāk lasiet III sadaļā.
Eiropas Kustība Latvijā
***
SATURS
I PASĀKUMI
1. Sarunu festivāls „Lampa”. 3.- 4.07.2015
2. Labdarības koncerts Ukrainas bērniem Dzintaru koncertzālē. 6.07.2015
3. Projektu nakts. 21.- 22.08.2015
4. Eiropas festivāli
II KONKURSI
5. Pētniecības darbu konkurss „Attīstības sadarbības politika Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē”
6. INTERREG EUROPE programmas 2014 - 2020 konkurss
7. Projektu pieteikumu konkursa 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei.
8. Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
III NOSLĒDZAS PREZIDENTŪRA
Skaties noslēguma preses konferenci, lasi kopsavilkumu un sasniegumu pārskatus
***
I PASĀKUMI
1. Sarunu festivāls „Lampa”. 3.- 4.07.2015
Ideju par sarunu festivālu LAMPA attīstīja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Swedbank un ilgtspējīgu
pārmaiņu aģentūra SPARK no Dānijas, iedvesmojoties no līdzīgiem demokrātijas festivāliem Dānijā,
Zviedrijā un Igaunijā. Sarunu festivāla pamatā ir trīs būtiski principi – uzticēšanās, ilgtspēja un
daudzveidība, uz kuriem būvēti sarunu festivāla notikumi. Programmas veidošanā iesaistījušās
neskaitāmas biedrības un nodibinājumi. Visu festivāla laiku apmeklētājus Eiropas Savienības mājas
teltī gaidīs informācijas konsultanti, kuri stāstīs par Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta darbu
un ikdienu, prakses iespējām ES institūcijās un ES finansēto Jauniešu garantijas programmu.
Vieta: Cēsis
Plašāka informācija: http://www.festivalslampa.lv/lv/festivals/
2. Labdarības koncerts Ukrainas bērniem Dzintaru koncertzālē. Pirmdien, 6. jūlijā 2015
Koncerts notiek pirmdien 6. jūlijā plkst. 19:00 Dzintaru koncertzālē. Koncerts notiek Ukrainas bērnu,
kas cietuši karā atbalsta pasākumiem sanatorijās Latvijā. Režija - Andrejs Žagars,
Scenārijs - Nora Ikstena, Visi mākslinieki koncertā uzstājas bez atlīdzības: Inese
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Galante, Sergejs Jēgers, Sonora Vaice, Jānis Stībelis, dzejniece Liāna Langa, Liepājas simfoniskais
orķestris, jauniešu koris „Kamēr...”, Rīgas Doma meiteņu koris u.c.
Organizē Rotary klubi Latvijā
Vieta: Dzintaru koncertzāle Jūrmalā
Plašāka informācija:
https://www.facebook.com/rotaryridzene/photos/gm.1649429318675210/696224340523124/?type=1
&theater
Biļetes:
http://www.bilesuparadize.lv/events/event/42040
3. Projektu nakts. 21.-22.08.2015
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros tiek organizēta projektu
nakts, kuras laikā tiks organizētas interaktīvas apmācības 24 h garumā. Tā ir iespēja attīstīt ideju, gūt
izpratni par jaunatnes jomas projektu būtību un mērķiem, gūt treneru atbalstu nepieciešamo zināšanu
apguvē, saņemt programmas Erasmus+ administratīvās komandas konsultācijas u.c.
Vieta: Babīte
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/augusta-notiks-projektu-nakts
4. Eiropas festivāli
Apkopota informācija par dažādiem interesantiem un populāriem Eiropas mūzikas un mākslas
festivāliem šovasar.
Papildu informācija: http://e-art.lv/2015-gada-eiropas-festivali/
II KONKURSI
5. Pētniecības darbu konkurss „Attīstības sadarbības politika Latvijā, Eiropas Savienībā un
pasaulē”
Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu
ministriju un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai izsludina pētniecisko darbu konkursu par
attīstības sadarbību, kurā piedalīties ir aicināti studenti no visām Latvijas augstākās izglītības
iestādēm. Konkurss tiek organizēts Eiropas attīstības gada (EYD2015) pasākumu programmas
ietvaros, un tā mērķis ir motivēt Latvijas studentus pētniecībai attīstības sadarbības jomā un sniegt
savu skatījumu uz ES un Latvijas attīstības sadarbības politikām.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2.11.2015
Papildu informācija: https://europa.eu/eyd2015/lv/latvia/events/konkurss-studentiem
6. INTERREG EUROPE programmas 2014 - 2020 konkurss
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu
„Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE
kontaktpunkts Latvijā, informē, ka ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.2020.gadam pirmais konkurss.
Pieteikumu iesniegšana līdz: 31.07.2015
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16509_izsludinats-interreg-europeprogrammas-2014-2020gadam-pirmais-konkurss
7. Projektu pieteikumu konkursa 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) paziņo par 2015.
gada projektu pieteikumu konkursa 2. kārtu Eiropas Savienības izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ 1. Pamatdarbības aktivitātē KA107
“Personu mobilitāte augstākajā izglītībā starp Programmas un Partnervalstīm”.
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Pieteikumu iesniegšana līdz: 24.09.2015
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16502_izsludinata-projektupieteikumu-2-karta-erasmus-augstakas-izglitibas-mobilitatei
8. Konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”
VIAA izsludina konkursu „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”. Šogad konkurss notiek jau astoto
reizi, un tajā ir aicināti pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem
darbiniekiem valodu apguves iespējas. Konkursā var piedalīties valsts pārvaldes iestādes, fiziskas
personas, neformālās izglītības sniedzēji (bibliotēkas, plašsaziņas līdzekļi) un komersanti. 2015.
gada konkursa tematiskās prioritātes ir „Valodas kā sociālās iekļaušanās veicinātājs” un „Valodu
apguve un sports”.
Pieteikumu iesniegšana līdz: 10.08.2015
Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16500_viaa-izsludina-konkursueiropas-atzinibas-zime-valodu-apguve
III NOSLĒDZAS PREZIDENTŪRA
2015. gada 30. jūnijā noslēdzas Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē.
Prezidentūras sekretariāts norāda, ka kopumā Latvijas prezidentūra ilga 181 dienu, tās laikā notika
1726 sanāksmes par ES politiku (gan Rīgā, gan ārpus Latvijas). Tāpat prezidentūras laikā tika
organizēts 831 publiskās diplomātijas pasākums 76 pasaules valstīs.
EKL prezidents Andris Gobiņš atzīst: “Īpašs prieks par sabiedrības līdzdalības/iesaistīšanas prioritāti,
kas radusies balstoties uz NVO, t.sk. EKL ierosinājumiem pirms prezidentūras. Izveidojot Ceļa karti
sabiedrības līdzdalībai, kas papildināta un apstiprināta NVO Forumā marta sākumā Rīgā, ir definēti
skaidri un reālistiski soļi tam kā turpmāk veidot kvalitatīvākus ES lēmumus. Turklāt svarīgi, ka
lēmumu pieņemšanā piedalās organizācijas un indivīdi trīs veidos: 1. paši savā starpā diskutējot un
daloties pieredzē; 2. iesaistoties nacionālā līmenī, tad, kad ministrijas veido savus atzinumus par ES
politikām; 3. ES līmenī caur NVO jumta organizācijām un pa tiešo. Īpaši nepārspīlējot, varam teikt ka
ES sācies Rīgas Process Sabiedrības Līdzdalībai.”
EKL kopumā ar uzrunām un aktīvu līdzdalību piedalījušies vairāk nekā 20 prezidentūras pasākumos ,
vairākus arī paši veidojot. A.Gobiņš: “Žēl par tiem dažiem, tomēr bieži skaļiem cilvēkiem, kas
palaiduši kārtējo iespēju garām saprast kopīgo ES lēmumu nozīmi Latvijai tagad un nākotnē. No EKL
puses vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja veidot veiksmīgu prezidentūru, kas palīdzēja kādam
viesim atrast ceļu Rīgā, vai arī aktīvi līdzveidoja Latvijas un ES nākotni vadot darba grupu utt. Tagad
ir beidzamais laiks ar pieredzējušiem ierēdņiem, politiķiem un sabiedrību kopumā veidot un īstenot
Latvijas stratēģiju ES jautājumos vidējā un ilgtermiņā. Neatslābt!“
Ārlietu ministrijas apkopojums par ES Prezidentūru. Paveiktais apkopots infografikā:
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Prezidentūras laikā notikušo pasākumu, preses konferenču, interviju video ierakstus aicinām
skatīt šeit: https://www.youtube.com/user/EU2015LV
Ekspertu viedokļus, ziņojumus par prezidentūras norisi aicinām lasīt šeit:
1. L.Straujumas un E.Rinkēviča preses konference par Latvijas prezidentūras rezultātiem. Preses
konferences video skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=plq8IlWJfoA
2. Latvijas prezidentūra ES Padomē ir izmantojusi visas tai sniegtās iespējas un panākusi vērā
ņemamu virzību izvirzītajās prioritātēs – Konkurētspējīga Eiropa, Digitāla Eiropa un Iesaistīta
Eiropa -, vienlaikus spējot nodrošināt tūlītēju un kvalitatīvu reakciju uz izaicinājumiem ES iekšējai
drošībai un ES migrācijas un patvēruma politikai. Pilnu Informatīvo ziņojumu „Par Latvija
prezidentūras
Eiropas Savienības
Padomē
rezultātiem” aicinām
lasīt
šeit:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40362519&mode=mk&date=2015-06-30
3. Infografiku skatīt https://eu2015.lv/images/news/2015_06_29_rezultati_LV.pdf
4. http://www.diena.lv/latvija/viedokli/infografika-straujuma-un-rinkevics-nosledzot-prezidenturuapmierinati-ar-rezultatiem-14102848
5. http://m.la.lv/politikas-eksperti-latvijas-prezidenturu-verte-ka-efektivu/
6. http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/es-prezidentura-devusi-parliecibu--latvijai-lieli-uzdevumi-irpa-spekam.a135706/
7. http://bb.vesti.lv/news/nosledzas-veiksmiga-latvijas-prezidentura-eiropas-savienibaspadome?1812?1812
***
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
http://www.europeanmovement.eu

Starptautiskā EK
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.

