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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji, 
 
9.maijā aicinām atzīmēt vai svinēt Eiropas dienu! Aktuālie statistikas dati skaidri parāda, ka arvien 
vairāk cilvēki Latvijā papildus nacionālai identitātei izjūt arī piederību Eiropai. Eiropas diena ir laba 
iespēja šo ideju atcerēties. Palīdziet arī ar sociālo mediju palīdzību atgādināt saviem radiem un 
draugiem, ka 9. maijs Latvijā, tā pat, kā visur Eiropā ir EIROPAS DIENA! 
 
Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents 
 
 
 

*** 
SATURS 

 
PASĀKUMI 
 
1. Eiropas diena, 9.maijs -Eiropas Kustības Latvijā rīkotie pasākumi  
2. EKL partneru rīkotie pasākumi Eiropas dienā. 9. maijs 
3. Turpinās Eiropas Jaunatnes nedēļa 
4. Informatīva diskusija  “Vai uzņēmējiem ir pluss no Erasmus+?”. 15.maijs 
5. Piesakies Saeimas un NVO sadarbības forumam. 29. maijs 
6. APPETISER – kā programmu ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantot jaunatnes darbā 
7. BiTriMulti – daudzpusīgas apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem 
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9. Eiropas inovatīvo reģionu konference WIRE 2015. 4.-5.jūnijs 
 
KONKURSI 
 
10.Projektu konkurss programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma" ietvaros 
11. Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas izsludināts projektu konkurss 
12. Projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam 
 
EKL Žinas 
 
13. Skaties starptautiskās konferences 40 gadi kopš Helsinkku vienošanās. Kā tālāk? Video 
14. Rīgā notiek Starptautiskās Eiropas kustības kopsapulce 
 
 
 

*** 
 

PASĀKUMI 
1. Eiropas diena, 9.maijs –Eiropas Kustības Latvijā rīkotie pasākumi  

 Eiropas festivāls Rīgā un Jelgavā. Festivāla radošā komanda ar šovmenu Kašeru priekšgalā 
pārvietosies pilsētās ar īpaši veidotu mobilu izziņas platformu, piedāvājot izglītojošas 
nodarbes bērniem, ģimenēm un citiem interesentiem – konkursi, foto salons, balvas.  
10:00 – 11:00 Tirdzniecības centrs Rīga Plaza (ieeja Ņujorka) 
11:10 – 12:10 Tirdzniecības komplekss Spice 
13:00 – 17:00 Jelgavas pilsētas Uzvaras parks „Eiropas diena Jelgavā” 
Festivālu rīko Eiropas Kustība Latvijā, atbalsta Starptautiskā Eiropas Kustība, 

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?year=2015&text_id=38288
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Programma “Eiropa Pilsoņiem”, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, un jaunatnes 
organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. 
 

Vieta: Rīga, Plaza, Spice un Jelgava (Uzvaras parks) ES māja, Aspazijas bulv.28, Rīga 
Plašāka informācija: http://www.esmaja.lv/eiropas-diena/svinesim-eiropas-dienu-kopa-iedibinot-
atverto-durvju-tradiciju 
 
2. EKL partneru pasākumi Eiropas dienā. 9.maijs   

Atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā 9.maijā no plkst. 11.00 līdz 15.00 aicina apmeklēt Atvērto durvju dienas 
pasākumus Eiropas Savienības mājā, ministrijās un vēstniecībās. 
Ārlietu ministrijā plkst. 11:00 Eiropas dienu atklās parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, 
Lietuvas vēstnieks Ričards Degutis, EK pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka, Eiropas Kustības 
Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Paredzēta izstādes „Independent Stories” (Neatkarīgais skatījums) 
atklāšana, kurā skatītāji varēs apskatīt unikālus 28 ES valstu karogus ar Lietuvas mākslinieku acīm. 
Sekos tikšanās ar Latvijā populāriem radošajiem cilvēkiem, kas 2015. gadā uzņēmušies Eiropas 
Attīstības gada labās gribas vēstnieku lomu. Mūziķis Kārlis Kazāks, žurnālisti Sandijs Semjonovs, 
Kārlis Lesiņš, Dāvis Landorfs u.c. 
Vieta: Ārlietu ministrija, ES māja, ES valstu vēstniecības 
Plašāka informācija:  
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/46122-svinesim-eiropas-dienu-kopa-iedibinot-atverto-durvju-
tradiciju 
 
3.Turpinās Eiropas Jaunatnes nedēļa līdz 10.maijam 

No 27. aprīļa līdz 10. maijam Eiropā jau septīto reizi notiek Eiropas Jaunatnes nedēļa, kuras laikā 
jauniešiem notiek virkne pasākumu. Latvijā Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitātes organizē 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šīs nedēļas ietvaros tiks akcentēts, cik svarīgi ir 
nodrošināt jauniešiem pilnvērtīgas iespējas iesaistīties un aktīvi līdzdarboties visās sabiedrības 
dzīves jomās, veicinot plaukstošu demokrātiju, sekmējot jauniešu integrāciju, tostarp iekļaušanos 
darba tirgū. 
Plašāka informācija: http://www.esmaja.lv/jauniesi/lidzdarbojies-eiropas-jaunatnes-nedelas-
pasakumos-latvija 
 
4. Informatīva diskusija „Vai uzņēmējiem ir pluss no Erasmus +?”. 15.maijs 
15.maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar LTRK aicina uz informatīvu 
semināru un diskusiju “Vai uzņēmējiem ir pluss no Erasmus+?”. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt 
uzņēmējus ar iespējām piesaistīt ārvalstu praktikantus un izglītot savus darbiniekus prakšu 
organizēšanā, kā arī iesaistīties stratēģiskajās partnerībās un zināšanu vai prasmju apvienībās 
Eiropas līmenī.  
Vieta: LRTK telpās Rīgā, Valdemāra ielā 35 
Plašāka informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8288 
 
 
5. Piesakies NVO un Saeimas sadarbības forumam. 29. maijs 
Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties ikgadējam Saeimas un nevalstisko organizāciju 
(NVO) forumam „ Līdzdalība, vienlīdzība un solidaritāte – mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un 
brīvību”, kas šogad norisināsies 29.maijā Saeimā.  
Foruma darbs tiks organizēts trīs paralēlās darba sesijās. Pirmo sesiju, kuru līdzvada EKL 
prezidents Andris Gobiņš paredzēts veltīt pilsoniskās sabiedrības lomai drošības 

http://www.esmaja.lv/jauniesi/lidzdarbojies-eiropas-jaunatnes-nedelas-pasakumos-latvija
http://www.esmaja.lv/jauniesi/lidzdarbojies-eiropas-jaunatnes-nedelas-pasakumos-latvija
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38288
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38288
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stiprināšanā vietējā un Eiropas līmenī. Otrajā sesijā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar 
sociālās uzņēmējdarbības lomu sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Savukārt trešajā darba sesijā 
plānots apspriest sabiedrības līdzdalību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.  Programma: 
http://nvo.lv/site/attachments/05/05/2015/NVOforums_Programma2015.pdf  
Pieteikšanās: līdz 25.maija plkst.17.00. http://www.visidati.lv/aptauja/1076145790/  (dalībnieku 
skaits sesijās ir ierobežots) 
Vieta: Saeima, Jēkaba iela 11, Rīga 
Plašāka informācija: www.nvo.lv un www.saeima.lv (sadaļā “sabiedrības līdzdalība”)  
 
 
6.  APPETISER - kā programmu ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantot jaunatnes darbā – 
pieteikšanās līdz 31.maijam 

Appetiser sniegs pozitīvu pirmo pieredzi  starptautiskajā jaunatnes darbā un motivēs dalībniekus 
piedalīties programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”.  Mērķis ir sniegt priekšstatu par neformālo 
izglītību un starpkultūru mācīšanos, gūt pirmo pieredzi starptautiskajos jauniešu projektos, dalīties 
pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem par jauniešu aktivitātēm vietējā līmenī, atklāt, kādas atbalsta 
iespējas starptautiskajām jauniešu aktivitātēm sniedz jauniešu programmas, analizēt kvalitatīvu 
jauniešu projektu piemērus (kas veidoti programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”) un atklāt, kā 
starptautiskā dimensija var palīdzēt reģionālajās aktivitātēs. 
Pieteikšanās līdz: 31.05.2015 
Plašāka informācija:  http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/appetiser-ievads-ka-programmu-erasmus-
jaunatne-darbiba-izmantot-jaunatnes-darba 
 

7. BiTriMulti – daudzpusīgas apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem 

BiTriMulti (BTM) apmācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas strādā ar 
jauniešiem, kuri vēlas izstrādāt savu pirmo starptautisko jauniešu apmaiņas projektu programmā 
”Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Tā mērķi ir sniegt pamatinformāciju par programmu ”Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, liekot uzsvaru uz jauniešu apmaiņām, to spēju veicināt jauniešu iesaistīšanos 
Eiropas veidošanā, piedāvāt individuālo un grupu mācīšanos, izmantojot simulācijas metodi – 
izstrādājot jauniešu apmaiņas projektu, attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai 
varētu veidot jauniešu apmaiņas projektus, balstoties uz neformālas izglītības metodēm un kvalitātes 
standartiem atbilstoši programmai, dot iespēju dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par mācīšanās 
procesu, kā arī iepazīstināt viņus ar Youthpass – neformālās izglītības atzīšanas rīku jaunatnes 
jomā; tā veidošanu un izmantošanu programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, īpaši 
Jauniešu apmaiņas projektos,sniegt iespēju satikt iespējamos ārvalstu partnerus, veidot kontaktus 
citās valstīs. 
Pieteikšanās līdz: 7.06.2015 
Vieta: Norvēģija 
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bitrimulti-daudzpusigas-apmacibas-par-jauniesu-
apmainas-projektiem-0 
 
 
8. Attīstības forums. 3.- 5.jūnijs 

No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības forums, 
kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. 
Kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju foruma 
centrālā tēma ir glokalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; savas izpratnes veidošana par 
globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu 
ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem. 

http://nvo.lv/site/attachments/05/05/2015/NVOforums_Programma2015.pdf
http://www.visidati.lv/aptauja/1076145790/
http://www.nvo.lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/appetiser-ievads-ka-programmu-erasmus-jaunatne-darbiba-izmantot-jaunatnes-darba
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/appetiser-ievads-ka-programmu-erasmus-jaunatne-darbiba-izmantot-jaunatnes-darba
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bitrimulti-daudzpusigas-apmacibas-par-jauniesu-apmainas-projektiem-0
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/bitrimulti-daudzpusigas-apmacibas-par-jauniesu-apmainas-projektiem-0
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Attīstības foruma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par globālās attīstības jautājumiem un sekmēt 
sadarbības iniciatīvu potenciālu starp kopienām kā instrumentu globālajai attīstībai. 
Vieta: Līgatne 
Plašāka informācija: http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-
forums/ 
 
 

9. Eiropas inovatīvo reģionu konference WIRE 2015. 4.-5.jūnijs 

WIRE 2015 ir Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. Lai spriestu 
par investīcijām pētniecībā un inovācijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcēsies reģionu 
pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa asociācijas, pētnieki un citas inovāciju procesā iesaistītās puses 
no visas Eiropas. 
Pieteikšanās: 15.05.2015 
Plašāka informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/vieda_specializacija_jaunu
mi/?text_id=38292 
 
 

KONKURSI 
 
10. Projektu konkurss programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma” ietvaros 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)" 
ietvaros. 
Programmas mērķis ir saglabāt latviešu diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, 
kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību, kā arī veicināt to pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski 
politiskajā dzīvē. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 25.05.2015 
Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16433_izsludinats-projektu-konkurss-
programmas-pilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-ietvaros 
 
11. Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas izsludināts projektu konkurss 

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija ir izvirzījusi starpkultūras dialogu kā 
prioritāti. No vienas puses, starpkultūru dialogs palīdz izprast un apgūt plurālas sabiedrības 
vajadzības un izaicinājumus. No otras puses, dialogu kā līdzekli nepieciešams uztvert un pielāgot, kā 
arī attīstīt tādā veidā, lai tas darbotos sabiedrības interesēs. Konkursa mērķis ir identificēt inovatīvus 
un uz risinājumu orientētus projektus, kas darbojas ar starpkultūras dialoga jautājumiem Austrijā un 
globālā mērogā. 
Projektu iesniegšana līdz: 18.05.2015 
Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16434_austrijas-eiropas-integracijas-un-
arlietu-federala-ministrija-izsludina-projektu-konkursu 
 
12. Projektu konkurss NVO programmā Baltijas jūras reģionam 

Ziemeļu Ministru padomes birojs izsludina projektu iesniegšanu NVO programmā Baltijas jūras 
reģionam. 
NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, 
Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Projektam jāstiprina pilsoniskās 
sabiedrība Krievijas ziemeļrietumu reģionos vai Baltkrievijā. 
Pieteikšanās līdz: 31.05.2015 
Plašāka informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16425_izsludinats-
projektu-konkurss-nvo-programma-baltijas-juras-regionam 

http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/prezidenturas-projekts/attistibas-forums/
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/vieda_specializacija_jaunumi/?text_id=38292
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/viedas_specializacijas_iev/vieda_specializacija_jaunumi/?text_id=38292
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16433_izsludinats-projektu-konkurss-programmas-pilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-ietvaros
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16433_izsludinats-projektu-konkurss-programmas-pilsoniskas-lidzdalibas-veicinasanas-programma-ietvaros
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16434_austrijas-eiropas-integracijas-un-arlietu-federala-ministrija-izsludina-projektu-konkursu
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16434_austrijas-eiropas-integracijas-un-arlietu-federala-ministrija-izsludina-projektu-konkursu
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16425_izsludinats-projektu-konkurss-nvo-programma-baltijas-juras-regionam
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16425_izsludinats-projektu-konkurss-nvo-programma-baltijas-juras-regionam
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EKL Ziņas 

 
 

13. Skaties starptautiskās konferences 40 gadi kopš Helsinkku vienošanās. Kā tālāk? video 

Ļoti veiksmīgi un ar aktīvām diskusijām norisinājās Eiropas Kustības Latvijā (sadarbībā ar 

Saeimu un Starptautisko Eiropas Kustību) rīkotā starptautiskā konference: 40 gadi kopš 

Helsinku vienošanās. Ko tālāk? Galvenais panelis: Ukrainas krīze: pārbaudījums EDSO un 

atgādinājums par Helsinku vienošanos. 

Uzrunas teica priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Lidija Lasmane-Doroņina, EDSO 

ģenerālsekretārs Lamberto Zanjērs, organizācijas „Ārlietu Maidans” (Maidan of Foreign 

Affairs) valdes priekšsēdētājs Bohdans Jaremenko (Bohdan Yaremenko) un citi. 

Eiropas Kustība Latvijā izsaka sirsnīgu pateicību Saeimai un Starptautiskai Eiropas Kustībai par 
izcilu sadarbību veiksmīgas konferences īstenošanā. 
Video ieraksts, kā arī fotogrāfijas: 
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23371-saeima-helsinku-vienosanas-40-
gadadienai-veltita-konference  

 
 

14. Rīgā notiek Starptautiskās Eiropas kustības kopsapulce 
Vairāk nekā 75 ES dalībvalstu un lielāko ES pilsoniskās sabiedrības jumta organizāciju 
kopsapulce veiksmīgi noslēgusies Rīgā. 
Kopsapulcē tika apstiprinātas dažādas rezolūcijas, tika vienbalsīgi izteikts atbalsts EKL 
līdzrīkotā NVO Foruma noslēguma dokumenta īstenošanai (Ceļa karte sabiedrības 
līdzdalībai), kā arī ievēlēts jauns ģenerālsekretārs. 
Atgādinām, ka Eiropas Kustība, kuru savulaik dibinājis Vinstons Čerčils, Robērs Šūmans un 
citi, ir pāri partijām esoša organizācija, kas vieno nozīmīgākos pro-Eiropeiskos spēkus Eiropā 
(ne tikai ES) un, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi labāku sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā.  
Eiropas Kustības aizsākumos aktīvi līdzdarbojās arī trimdas latvieši un citi nebrīvo 
Eiropas valstu trimdas pārstāvji. 

Papildu informācija un rezolūcijas: http://europeanmovement.eu/news/european-

http://europeanmovement.eu/news/european-movement-international-adopts-new-political-resolutions/
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movement-international-adopts-new-political-resolutions/ 

 

 
 

 
 
 

 
*** 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

http://europeanmovement.eu/news/european-movement-international-adopts-new-political-resolutions/
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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

