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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Latvijā tāpat kā daudzviet citur Eiropas Savienībā šobrīd aktīvi tiek diskutēts par bēgļu jautājumu. Ļoti 
liela daļa bēgļu savas dzimtenes spiesti pamet  kara, posta vai galējas nabadzības dēļ. Diemžēl 
naidpilni un apšaubāmas motivācijas vai emociju vadīti izteikumi publiskajā telpā šķiet gūstam 
pārsvaru nosvērtai diskusijai un pozitīvajiem piemēriem kādu arī Latvijā un citās Eiropas valstīs 
netrūkst.  
Un, ja nu tomēr ļauts atgādināt domu, kas  saistīta ar emocijām, tad „dodot gūtais neatņemams”.  
 
Papildus aicinām Jūs uz Eiropas Kustības Latvijā vidējā termiņa prioritāšu un darbības 
plānošanu otrdien, 4. augustā plkst. 16:00 EKL birojā! 
 
Eiropas Kustība Latvijā 

*** 
SATURS 

 
I PASĀKUMI 

1. Apmācības „Patiesība ir tur – dabā!”. 18.-20.08.2015 

2. Programmas "Horizon 2020" informatīvā diena. 21.09.2015 
3. Seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas  

periodā 2014.-2020.gadam”. 06.08.2015 
4. Mācību vizīte „Management, leadership and cooperation in secondary education” . 07.-11.12.2015 
5. Kontaktseminārs par uzņēmējdarbību. 24.-27.11.2015 
6. Latvijas Jaunatnes Padomes Vasaras akadēmija. 20.08.2015 
 
II KONKURSI 
7. Neatkarīgie padomdevēji EP deputātiem 
8. Varnas Vadības universitātes stipendijas 
9. Konkurss Eiropas Zaļā galvaspilsēta 2018 
10. Projektu konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā 
11. Apmaiņas programma demokrātijas stiprināšanai 
 
III EKL ZIŅAS 
12. Eiropas Kustības Latvijā vidējā termiņa prioritāšu un darbības plānošana otrdien, 4. augustā 
plkst. 16:00 EKL birojā  
13. 1. augustā EDSO aprit 40 gadi - skaties Eiropas Kustības Latvijā līdzveidoto konferences video 
14. Suminām Lidiju Lasmani 90 gadu jubilejā! 

*** 
PASĀKUMI I 

1. Apmācības „Patiesība ir tur - dabā”. 18.-20.08.2015 

Laikā no 18.-20.augustam notiks apmācības par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību kā 
metodi darbā ar jauniešiem. Aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki un tie, kuriem ir interese jaunu 
metožu apgūšanā, lai dažādotu un ienestu inovācijas darbā ar jaunatni. 
Vieta: Viesu nams „IDE”, Dreimaņi, Mežāres, Babīte 
Pieteikšanās: 7.08.2015 
Papildu informācija, pieteikšanās: 
https://docs.google.com/forms/d/1AXbPD0TpGTuMuOBkkg0NlBo48a-
Y1FAZP70aAua_j4s/viewform?c=0&w=1 
 

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2015&text_id=38395
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2. Programmas „Horizon 2020” informācijas diena. 21.09.2015 

2015. gada 21. septembrī Eiropas Komisija Briselē organizē informatīvo dienu, kurā tiks prezentēti 
2016. gada projektu konkursi un to tematiskā ievirze programmas "Horizon 2020" sociālo 
izaicinājumu jomā “Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas”.  
Vieta: Brisele 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=38
395 
 
3. Seminārs „Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu 
plānošanas periodā 2014-2020”.06.08.2015 
2015. gada 6.augustā tiek organizēts informatīvs seminārs „Iespējas uzņēmējiem un 
uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam: pārrobežu 
sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotais atbalsts, CFLA un ALTUM“. Ikviens 
interesents varēs uzzināt vairāk par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmu un Centrālā 
Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu, plānotajiem atbalsta pasākumiem.   
Vieta: Cēsis, Radošo industriju pop-up birojs, Lielā Skolas iela 6 
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16541_cesis-notiks-seminars-iespejas-
uznemejiem-un-uznemejdarbibas-attistibai-jaunaja-es-fondu-planosanas-perioda-2014-2020gadam 
 
4. Mācību vizīte „Management, leadership and cooperation in secondary education”. 07.-
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: Helsinki 
Pieteikšanās: 31.07.2015 
Plašāka informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8388 
 

5. Kontaktseminārs par uzņēmējdarbību. 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". 
Vieta: Kopenhāgena 
Pieteikšanās līdz: 31.07.2015 
Papildu informācija:  
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8387 
 

6. Latvijas Jaunatnes Padomes Vasaras akadēmija. 20.-23.08.2015 

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešu nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus 
piedalīties ikgadējā LJP Vasaras akadēmijā, kas šogad notiks no 20. līdz 23.augustam. 
LJP Vasaras akadēmijā 2015 tiks pārrunātas dažādas aktualitātes Jaunatnes politikā un 
veidotas vairākas tematiskās darbnīcas par dalībniekiem interesējošām tēmām. 

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=38395
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=38395
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16541_cesis-notiks-seminars-iespejas-uznemejiem-un-uznemejdarbibas-attistibai-jaunaja-es-fondu-planosanas-perioda-2014-2020gadam
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16541_cesis-notiks-seminars-iespejas-uznemejiem-un-uznemejdarbibas-attistibai-jaunaja-es-fondu-planosanas-perioda-2014-2020gadam
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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Pasākumā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī aicināti piedalīties Saeimas 
deputāti.  
Pieteikšanās līdz: 13.08.2015 

Vieta: Cēsis, viesu nams “Laso”  
Papildu informācija: http://ljp.lv/sakusies-pieteiksanas-ljp-vasaras-akademijai-2015/ 
 

 
KONKURSI II 

7. Kļūsti par neatkarīgo padomdevēju Eiropas Parlamenta deputātiem  

Lai palīdzētu EP deputātiem padziļināti izprast  straujā attīstības procesā esošo zinātnes un 
tehnoloģiju procesu evolūciju, Science and Technology Options Assessment (STOA) piedāvā 
augsta līmeņa speciālistiem kļūt par EP deputātu neatkarīgajiem padomdevējiem zinātnes un 
tehnoloģiju nozarēs. Izvēlētie zinātnieki tiks aicināti uz Briseli 2015. gada septembrī, lai kļūtu par EP 
deputātu padomdevējiem ES zinātnes, tehnoloģiju un pētniecības politikas jautājumu izstrādē.   
Pieteikšanās: 31.07.2015 
Papildu informācija, pieteikšanās:  
www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/0_home/20150528%20MEP%20Pairing%20s
cheme_Invitation_2015.pdf 

8. Varnas Vadības universitātes stipendijas 
Varnas (Bulgārija) Vadības universitāte piedāvā 3 stipendijas Latvijas iedzīvotājiem studijām 
bakalaura studiju programmā. 
Iesniegšana līdz: 01.09.2015 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=38400 
 
9. Konkurss Eiropas Zaļā galvaspilsēta 2018 
Pilsētām, kurās ir virs 100 000 iedzīvotāju ir iespēja kļūt par Eiropas Zaļo galvaspilsētu 2018.gadā.  
Pieteikumu iesniegšana: 19.10.2015 
Papildu informācija: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-
award/index.html 
 
10. Projektu konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā 
Programmas mērķis ir atbalstīt aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un 
zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem, Ziemeļvalstu valodu mācību materiālu, metožu un 
stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās. 
Pieteikšanās līdz: 01.10.2015 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_konkursi/nordplus_izsludinatie_konkursi/
?text_id=38392 
 

11. Apmaiņas programma demokrātijas stiprināšanai 

The National Endowment for Democracy (NED) ir privāts fonds, kas radīts ar mērķi attīstīt un stiprināt 
demokrātiju visā pasaulē.  Reagan-Fascell Democracy Fellows Program piedāvā starptautisku 5 
mēnešu apmaiņas programmu praktiķiem, žurnālistiem, zinātniekiem  no visas pasaules. 
Pieteikšanās: 15.10.2015 
Vieta: Vašingtona 
Papildu informācija, pieteikšanās:  http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-
democracy-fellows-program/applying-for-a-fellowship/submitting-your-appli 
 

http://ljp.lv/sakusies-pieteiksanas-ljp-vasaras-akademijai-2015/
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/about/panel
http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/0_home/20150528%20MEP%20Pairing%20scheme_Invitation_2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/0_home/20150528%20MEP%20Pairing%20scheme_Invitation_2015.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=38400
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_konkursi/nordplus_izsludinatie_konkursi/?text_id=38392
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_konkursi/nordplus_izsludinatie_konkursi/?text_id=38392
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellows-program/applying-for-a-fellowship/submitting-your-appli
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellows-program/applying-for-a-fellowship/submitting-your-appli
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EKL ZIŅAS III 
12. Aicinām uz Eiropas Kustības Latvijā vidējā termiņa prioritāšu un darbības plānošanu 
otrdien, 4. augustā plkst. 16:00 EKL birojā  
Aicinām visus ieinteresētos EKL ziņu lapas saņēmējus, īpaši EKL biedrus un NVO pārstāvjus, 
piedalīties EKL vidējā termiņa prioritāšu un darbības plānošanas sanāksmē, kas notiks otrdien, 4. 
augustā plkst. 16:00 EKL birojā, Merķeļa ielā 13, 424. kabinetā. 
Labākai darba plānošanai lūdzam pieteikt dalību rakstot info@eiropaskustiba.lv  

 
13. 1. augustā EDSO aprit 40 gadi - skaties Eiropas Kustības Latvijā līdzveidoto konferences 
video  
Starptautiskā konference "40 gadi kopš Helsinku vienošanās. Ko tālāk?" notika 24. aprīlī, aizsākot 
oficiālās EDSO 40gades pasākumu virkni. Konferenci rīkoja Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar 
Saeimu un Starptautisko Eiropas Kustību.  
Uzrunas: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Lidija Lasmane, EDSO ģenerālsekretārs Lamberto 
Zanjērs, organizācijas „Ārlietu Maidans” (Maidan of Foreign Affairs) valdes priekšsēdētājs Bohdans 
Jaremenko (Bohdan Yaremenko) un citi. 
Galvenais panelis: Ukrainas krīze: pārbaudījums EDSO un atgādinājums par Helsinku vienošanos. 
Programma: 
http://eiropaskustiba4.101.lv/wp-content/uploads/2015/04/HELOSCE40_LV.pdf 
Pilnais informatīvais materiāls par konferenci:  
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23371-saeima-helsinku-vienosanas-40-
gadadienai-veltita-konference 
Video (divās daļās):  
http://cdn.tiesraides.lv/960x540/saeima.lv/20150424131927_saeima.lv.3_1 
Video: http://cdn.tiesraides.lv/960x540/saeima.lv/20150424110933_saeima.lv.3_1_0 

 

 

 
14. Suminām Lidiju Lasmani 90 gadu jubilejā!  
Aicinām arī Eiropas Kustības Latvijā biedrus un draugus pievienoties Lidijas Lasmanes, izcilas 
Latvijas un Eiropas personības sumināšanā šodien (otrdien), 28. jūlijā. 
Plkst. 11:00 Pateicības brīdis pie Brīvības pieminekļa 
Plkst. 12:00 Diskusija Stūra mājā “Latvija un kolaboracionisms” 
Plkst. 14:00 Aizlūgums Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā 
Plkst. 18:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē Lidijas Lasmanes 90. 
jubilejai veltīts koncerts. Uzstāsies Vestards Šimkus, Elīna Šimkus, kamerkoris “Matejs”, 

mailto:info@eiropaskustiba.lv
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Feiropaskustiba4.101.lv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FHELOSCE40_LV.pdf
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.saeima.lv%2Flv%2Faktualitates%2Fsaeimas-zinas%2F23371-saeima-helsinku-vienosanas-40-gadadienai-veltita-konference
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.saeima.lv%2Flv%2Faktualitates%2Fsaeimas-zinas%2F23371-saeima-helsinku-vienosanas-40-gadadienai-veltita-konference
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcdn.tiesraides.lv%2F960x540%2Fsaeima.lv%2F20150424131927_saeima.lv.3_1
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcdn.tiesraides.lv%2F960x540%2Fsaeima.lv%2F20150424110933_saeima.lv.3_1_0
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dzejnieki Knuts Skujenieks un Māra Zālīte. Ieeja bez maksas. 
 
Aicinām ieskatīties EKL līdzrīkotās konferences ierakstā, kurā ar aculiecinieces stāstījumu par EDSO 
izveidi dalījās Lidija Lasmane (25.-41. minūte) 
http://cdn.tiesraides.lv/960x540/saeima.lv/20150424110933_saeima.lv.3_1_0 

  
 

*** 
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” 
 

*** 
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. 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcdn.tiesraides.lv%2F960x540%2Fsaeima.lv%2F20150424110933_saeima.lv.3_1_0
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/
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