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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Pēc Eiropai, eirozonai un sevišķi Grieķijai ļoti nemierīgām dienām šobrīd lēnām  atgriežamies pie 
tāda darba un sadarbības ES, kas ļauj no ikdienas “ugunsgrēkiem” pāriet uz ilgāka termiņa nākotnes 
plānošanu.  
 
Latvijā šobrīd ir ļoti svarīgi ES jautājumos noturēt augstu kompetences un rīcības līmeni. Tā 
nodrošināšanai Eiropas Kustības Latvijā valde aicina pievērst īpašu uzmanību četrām jomām (skat. 
šīs ziņu lapas trešajā sadaļā). 
 
Eiropas Kustība Latvijā 
 
 

*** 
SATURS 

 
I PASĀKUMI 
1. Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”. 2.-24.07.2015 
2. Seminārs „Kā efektīvāk izziņot informāciju sabiedrības medijiem un sadarbības partneriem?”.  
16.07.2015 
3. Vasaras nometne „Jaunatne vienota Eiropai”. 3.-9.08.2015 
4. Mācību vizīte Somijā. 7.-11.12.2015 
5. Starptautisks Erasmus + kontaktseminārs par uzņēmējdarbības mācīšanu. 24.-27.11.2015 
 

II KONKURSI 
6. Konkurss ”Iepazīsti Eiropu”  
7. INTERREG EUROPE programmas 2014-2020 konkurss 
8. Projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus Eiropas Savienības 
 
III EKL ZIŅAS 
9. EKL valdes aicinājums Latvijas amatpersonām, noslēdzot Latvijas prezidentūru ES Padomē 
10. Skaties rigatv24.lv raidījumu Globuss par situāciju Grieķijā 
11. Skaties euranet diskusiju par ES Attīstības sadarbības gadu 
 
 
 

*** 
I PASĀKUMI 

 
1. Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”. 2.-24.07.2015 

2015.gada 23.-24.jūlijā Cēsīs, Vidzemes koncertzālē "Cēsis" notiks konference „Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai un savam novadam”. Tās mērķis ir turpināt dialogu starp ārvalstīs dzīvojošiem 
latviešiem, Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāšanai un saišu 
stiprināšanai ar Latviju. 
Vieta: Cēsis 
Papildu informācija: http://www.diasporaskonference2015.com/ 
 

http://www.diasporaskonference2015.com/
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2. Seminārs „Kā efektīvāk izziņot informāciju sabiedrības medijiem un sadarbības 
partneriem?” 16.07.2015 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko praktisku semināru, kurā “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” projektu īstenotājiem, tiem, kas vēl tikai vēlas īstenot projektus, kā arī visiem tiem, kas vēlas 
noskaidrot, kā savas organizācijas komunikāciju ar sabiedrību padarīt efektīvāku, stāstīs par 
dažādām komunikācijas metodēm.  
Vieta: viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-efektivak-izzinot-informaciju-medijiem-un-
sadarbibas-partneriem-noskaidro-seminara 
 
3. Vasaras nometne „Jaunatne vienota Eiropai”. 1.-9.08.2015 
Klubs “Māja” jau vairākus gadus piekopj nometņu tradīciju, apvienojot jaunu zināšanu ieguvi, 
sportiskās aktivitātes, kā arī pavērot jaunus horizontus radošajās nodarbībās.  Šajā gadā kā 
aktuālā tēma ir izvēlēta sevis apzināšanās kā Eiropas nākotnes veidotājiem, skatoties caur ES 2020 
Stratēģijas prizmu. Plaša spektra aktivitātēs jauniešiem tiks dots ieskats, kas tad tieši ir šī Stratēģija 
un kādi ir tās pamatmērķi. 
Vieta: Strenči 
Plašāka informācija: http://klubsmaja.lv/index.php/9-jaunumi/431-kluba-maja-vasaras-nometne-
2015 
 

4. Mācību vizīte Somijā. 7.-11.12.2015 

Laikā no 2015. gada 7. līdz 11. decembrim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas 
Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru 
starptautiskās sadarbības pasākumu – mācību vizīti „Management, leadership and cooperation in 
secondary education (general education and VET)”, kura norisināsies Helsinkos, Turku un Jyväskylä. 
Vieta: Somija 
Pieteikšanās līdz: 31.07.2015 
Papildu informācija:  
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8388 
 

5. Starptautisks Erasmus + kontaktseminārs par uzņēmējdarbības mācīšanu. 24.-27.11.2015 

Laikā no 2015. gada 24. līdz 27. novembrim Dānijas Erasmus+nacionālā aģentūra organizē Eiropas 

Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ starptautisku 

kontaktsemināru par uzņēmējdarbību "The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education & 

Training"Kopenhāgenā. 

Semināra mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē par uzņēmējdarbības mācīšanu, 

saprast starpsektoru projektu lielo potenciālu, kā arī attīstīt idejas un atrast partnerusErasmus+ 

stratēģisko partnerību projektu pieteikumu sagatavošanai 2016. gada projektu konkursam. 
Pieteikšanās līdz: 31.07.2015 

Vieta: Dānija 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8387 
 

II KONKURSI 

 

6. Konkurss „iepazīsti Eiropu” 
Luksemburgas prezidentūra izsludina konkursu - līdz 31. decembrim iepazīsti Eiropu, katru 
dienu atbildot uz vienu jautājumu par Eiropas simboliem, arhitektūru, institūcijām u.c. 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-efektivak-izzinot-informaciju-medijiem-un-sadarbibas-partneriem-noskaidro-seminara
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-efektivak-izzinot-informaciju-medijiem-un-sadarbibas-partneriem-noskaidro-seminara
http://klubsmaja.lv/index.php/9-jaunumi/431-kluba-maja-vasaras-nometne-2015
http://klubsmaja.lv/index.php/9-jaunumi/431-kluba-maja-vasaras-nometne-2015
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38388
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38388
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38387
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38387
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tēmām! Balvās ik mēnesi: GoPro kameras, vilciena biļetes braucienam pa Beniluksa valstīm vai SPA 
apmeklējums, bet konkursa fināla uzvarētājs dosies eksotiskā ceļojumā! 
Papildu informācija: http://www.europaquiz.lu/en/#how-about 
 
7. Programmas INTERREG EUROPA 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 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-
2020.gadam pirmais konkurss. 
Iesniegšana līdz: 31.07.2015 
Papildu informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16509 
 
8. Projektu konkurss Erasmus+ mobilitātei reģionos ārpus Eiropas Savienības 
Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi projektu konkursa otro kārtu programmas Erasmus+ aktivitātē, 
kas sniedz iespēju Latvijas augstskolām saņemt atbalstu studentu un personāla mobilitātei uz tādiem 
pasaules reģioniem kā Rietumbalkāni, Vidusjūras dienvidi, Dienvidāfrika un Āzija.   
Erasmus+ mobilitāte augstākajā izglītībā ārpus Eiropas Savienības (ES), ES kandidātvalstīm un 
Eiropas Ekonomiskās zonas ir programmas jaunums 2015. gadā. 
Pieteikšanās līdz: 24.09.2015 
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16513_izsludinats-projektu-
konkurss-erasmus-mobilitatei-regionos-arpus-es 
 
 

 
III EKL ZIŅAS 

 

9. Eiropas Kustība Latvijā aicinājums Latvijas amatpersonām, noslēdzot Latvijas prezidentūru 
ES Padomē 

EKL valde sveic Latviju ar veiksmīgu ES prezidentūras īstenošanu. Prezidentūra sabiedrībā kopumā, 
lēmumu pieņēmējos, t.sk. parlamentā, katrā ministrijā un ierēdnī ir stiprinājusi pārliecību par Latvijas 
iespējām aktīvi līdzveidot ES kopīgo nākotni, kā arī veicināt nacionālo un ES jautājumu mijiedarbību. 
EKL valde aicina amatpersonas neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt darbu šādos virzienos: 

1. Atbildīgajām ministrijām sadarbībā ar Luksemburgas prezidentūru un citiem 
iesaistītajiem gādāt par Rīgas Ceļa kartes īstenošanu, kas veltīta sabiedrības 
līdzdalībai ES jautājumos (Lisabonas līguma 11.1. un 11. 2. ieviešana, izstrādāta NVO 
Foruma Rīga 2015 ietvaros). Īpaša uzmanība pievēršama Ceļa kartes un tās ieteikumu 
sasaisei/iekļaušanai šādos ES dokumentos un procesos: ES 2020 Stratēģija, Eiropas 
Semestris un gatavošanās tam, iesaistot organizēto pilsonisko sabiedrību, “EU Refit” 
process, Jaunatnes līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Vienlaikus rekomendācijas, kas attiecas 
uz sabiedrības iesaistīšanu nacionālajā līmenī, ieviešamas arī Latvijā. Saite uz Ceļa karti 
visās oficiālajās ES valodās: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
ngo-forum-riga-documents (īpašas iespējas KM, EM, ĀM, IZM, LM). 

2. Valdībai izstrādāt, īstenot vidējā un ilgtermiņa stratēģiju ES  jautājumos katrā darbības 
jomā un  ES nākotnei kopumā. Mērķis: mērķtiecīga, reālistiska un veiksmīga Latvijas 
interešu vadība ES. Resursi: prezidentūras darba grupās un saturiskajā darbā pieredzējušās 
amatpersonas. Stratēģijas izstrādes un īstenošanas rezultātā veidojas  “win-win” 
situācija – prezidentūrā strādājošajiem cilvēkiem izaicinājuma pilns darbs un 
valsts nākotnē labāk īsteno savas intereses ES līmenī. Šī prioritāte šobrīd var tikt 

http://www.europaquiz.lu/en/#how-about
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16509
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16513_izsludinats-projektu-konkurss-erasmus-mobilitatei-regionos-arpus-es
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16513_izsludinats-projektu-konkurss-erasmus-mobilitatei-regionos-arpus-es
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īpaši kvalitatīvi īstenota, jo bijušie prezidentūras darbu grupu vadītāji izcili pārzina savas 
darbības jomas un tēmu attīstību, dažādo pušu intereses, kā arī iespējas un praktiskus 
veidus kā šajos procesos pārstāvēt Latvijas intereses. Stratēģijā, cita starpā, jāpiestrādā pie 
mērķtiecīgas Latvijas pārstāvju virzības svarīgos ES amatos, direktorātos, departamentos 
u.c. 

3. Valdībai veidot Latvijas un ES Amatpersonu sadarbības forumu&informācijas 
apmaiņu. Aicinām izmantot izveidotos kontaktus starp Latvijas amatpersonām un ES 
inistitūcijās strādājošajiem tā sauktajā „prezidentūras draugu grupā“ un mērķtiecīgi strādāt 
pie šo kontaktu strukturētas attīstības. EKL šajā darbā piedāvā savu palīdzību un norāda uz 
pirmām pozitīvām sadarbības iestrādēm ar “prezidentūras draugu grupu“ un Latvijas 
civildienestu. 

4. IZM sadarbībā ar ĀM un KM īpašu uzmanību pievērst sabiedrības izglītošanai ES 
jautājumos un sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā. Apzinoties to, ka ES 
jautājumos valsts nevarēs ilgstoši būt veiksmīga bez sabiedrības iesaistes un līdzdalības, 
sākt darbu pie mērķtiecīgas ES jautājumu integrācijas nākotnes izglītības sistēmā. EKL 
piedāvā savu atbalstu šī darba nodrošināšanā.  

 
Eiropas Kustības Latvijā valde 
 
Prezidents Andris Gobiņš 
Viceprezidents Valdis Lokenbahs 
Zanda Kalniņa-Lukaševica 
Rihards Kols 
Elīna Pinto 
Diāna Potjomkina 
Alberts Prikulis 
 
10. Skaties rigatv24.lv raidījumu Globuss par situāciju Grieķijā  
Skaties RigaTV24 jaunāko Globuss raidījumu par situāciju Grieķijā, par ES aizdevumu, reformām utt. 
Diskusijā piedalās EKL prezidents A. Gobiņš un prof. O. Skudra.  
Saite: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9RYZ3J2V9W_BH7eo5P4J8s9ZThSzmDlA 
 
11. Skaties euranet diskusiju par ES Attīstības sadarbības gadu 
2015. gads Eiropas Savienībā veltīts Attīstības sadarbības tēmām. Gada ideja pirms četriem gadiem 
dzima Latvijā, Eiropas Kustībā Latvijā. Idejai ļoti strauji pievienojās Latvijas Platforma Attīstības 
sadarbībai, Concord un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un citi. Šobrīd gada pirmā puse 
aizritējusi, laiks ieskatīties sasniegtajā un nākamajos darbības soļos.  
Intervija ar vadošajiem Attīstības sadarbības gada pārstāvjiem no Eiroaps Komisijas, Parlamenta un 
pilsoniskās sabiedrības, t.sk. EKL prezidentu un EESK locekli Andri Gobiņu skatāma un klausāma 
angļu valodā Euranet radio tīkla mājas lapā.  
Saite: http://euranetplus-inside.eu/citizens-corner-debate-on-european-year-for-development/ 
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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

