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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Rudens EKL kā vienmēr ir ļoti aktīvs darba cēliens. Pēdējās nedēļās īpaši pasākumi sadarbībā ar 
Latvijas Pensionāru federāciju, Latvijas Pilsonisko aliansi, kā arī MK un NVO Memoranda padomē, 
šonedēļ īpaša diskusija sadarbībā ar Nīderlandes vēstniecību un ES valstu vēstniekiem un 
vēstniecību darbiniekiem par ES aktualitātēm. 
Lai mums izdodas! 
 
Eiropas Kustība Latvijā 
 
 

*** 
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*** 
 

PASĀKUMI 
 

1. Ekspertu forumi “Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?” 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) organizē ekspertu forumu ciklu “Vai ES nauda ir 
palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. Forumi notiks dažādās Latvijas pilsētās, visos piecos 
plānošanas reģionos. Piedalīties ir aicināti plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji. Pasākumu 
mērķis ir izzināt plānošanas reģionu un pašvaldību pieredzi, īstenojot ES fondu projektus, un izvērtēt 
sasniegtos rezultātus. 
Papildu informācija: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16635_planosanas-regionos-tiek-
organizeti-ekspertu-forumi-%E2%80%9Cvai-es-nauda-ir-palidzejusi-uzlabot-dzivi-regionos 
 

http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16635_planosanas-regionos-tiek-organizeti-ekspertu-forumi-%E2%80%9Cvai-es-nauda-ir-palidzejusi-uzlabot-dzivi-regionos
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16635_planosanas-regionos-tiek-organizeti-ekspertu-forumi-%E2%80%9Cvai-es-nauda-ir-palidzejusi-uzlabot-dzivi-regionos
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2. Ilgtermiņa apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem "CROSS OVER" 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar vairākām ES programmas valstu 
nacionālajām aģentūrām organizē 3 posmu apmācības organizācijām un to pārstāvjiem, kuriem ir 
vēlme īstenot stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā. 
Pieteikšanās līdz: 11.10.2015 
Vieta: Rīga, Baltezers 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ilgtermina-apmacibas-par-strategiskas-
partneribas-projektiem-cross-over-pagarinata 
 
 
3. Apmācības Kurzemes reģiona iesaistītām personām darbā ar jaunatni. 21.-23.10.2015 
Apmācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā 
"Iepazīts=Iesaistīts!". 
Pieteikšanās līdz: 9.10.2015 
Vieta: Viesu nams "Virkas muiža", Virkas iela 27 ,Kuldīga 
Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-kurzemes-regiona-darba-ar-jaunatni-
iesaistitas-personas-piedalities-apmacibas 
 
4. Horizon 2020 kontaktbirža. 4.11.2015 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta 
ietvaros aicina Latvijas uzņēmējus piedalīties Horizon 2020 kontaktbiržā. Piedalīties aicināti mazie un 
vidējie uzņēmumi, universitātes un pētniecības centri, kuri vēlas atrast sadarbības partnerus, lai 
veidotu konsorcijus dalībai Horizon 2020, kā arī ERASMUS+ un EUROSTARS projektos. 
Vieta: Viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija konferenču centrs, Rīga 
Pieteikšanās līdz: 28.10.2015 
Papildu informācija: http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/horizon-2020-kontaktbirza-riga-
4novembri 
 

5. Karjeras nedēļa. 12.-16.10.2015 

Jau 4 gadu pēc kārtas tiek organizēta Karjeras nedēļa. VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu 
pašvaldībām un izglītības pārvaldēm piedāvā interesantas aktivitātes. Tā notiks vienlaikus 19 Latvijas 
pilsētās un novados. Karjeras nedēļas ietvaros tiek piedāvāta plaša programma. 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2015/kn_2015_jaunumi/ 
 
6. Dokumentālo filmu mēnesis “Ar domu par labāku pasauli” 

Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros vairāk nekā 30 vietās Latvijā tiks demonstrētas 
dokumentālās filmas “Ar domu par labāku pasauli” un “Senegāla. Džamagenas stāsts”, kas 
vēsta par ekonomisko, ekoloģisko un sociālo situāciju jaunattīstības valstīs. 
 
Filmu seansā rādīs divas dokumentālās filmas: 
 
Sandija Semjonova filma “Ar domu par labāku pasauli” – filmā tiek skaidrots, ko nozīmē attīstības 
sadarbība, kāda ir Latvijas loma tajā, kā arī ar piemēriem atspoguļota palīdzība Gvatemalai, Ukrainai 
un citām valstīm.  Filma mudina domāt, ko katrs no mums var darīt, lai izlīdzinātu pasaules attīstību. 
Filmā ar savu pieredzi dalās bijušais Eiropas Savienības komisārs Andris Piebalgs, kā arī vairāku 
nevalstisko organizāciju pārstāvji.  
 
Kārļa Lesiņa filma “Senegāla. Džamagenas stāsts” ir vēstījums par Āfrikas valsti 
Senegālu, kas tiek uzskatīta par vienu no attīstītākajām un stabilākajām vietām reģionā. 

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ilgtermina-apmacibas-par-strategiskas-partneribas-projektiem-cross-over-pagarinata
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ilgtermina-apmacibas-par-strategiskas-partneribas-projektiem-cross-over-pagarinata
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-kurzemes-regiona-darba-ar-jaunatni-iesaistitas-personas-piedalities-apmacibas
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-kurzemes-regiona-darba-ar-jaunatni-iesaistitas-personas-piedalities-apmacibas
http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/horizon-2020-kontaktbirza-riga-4novembri
http://www.een.lv/pasakumi/aktualitates/horizon-2020-kontaktbirza-riga-4novembri
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/kn_2015/kn_2015_jaunumi/


Eiropas Kustības Latvijā ziņu lapa Nr. 2015-20, 2015. gada 7. oktobrī  

 

Lappuse 3 no 7  

                                                                           

Filma atspoguļo Rietumāfrikas cilvēku ikdienu caur skolotāju, zvejnieku un pat šamaņu stāstiem.  
 
Pēc filmu noskatīšanās vietās notiks tikšanās ar žurnālistiem, NVO pārstāvjiem un aktīvistiem, 
kam rūp situācija citās pasaules valstīs un Latvijā.  
 
Dokumentālo filmu mēnesis notiek oktobrī un novembrī vairāk nekā 30 Latvijas vietās jauniešu 
centros, kultūras namos, skolās Eiropas gada attīstībai 2015 ietvaros.  
 
Visi kino seansi ir bez maksas. 
 
Plašāka informācija par dokumentālo filmu mēnesi atrodama biedrības “homo ecos:” interneta mājas 
lapā: www.homoecos.lv . 

 
KONKURSI 

 

7. ABLV Charitable Foundation grantu konkurss mākslas izstāžu atbalstam 
ABLV Charitable Foundation izsludina kārtējo grantu konkursu laikmetīgās mākslas izstāžu 
atbalstam. Grantu konkursa mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes 
avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai, tādejādi sekmējot 
ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās mākslas 
muzeju. 
Papildu informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16630 
 
8. Kultūras ministrijas ES programmu konkurss 

KM izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu "Kultūra", "Radošā Eiropa" un „Eiropa 
pilsoņiem” aktivitāšu „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
un „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītajiem projektiem. 
Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas 
atbalsts. 
Iesniegšana līdz: 07.10.2015 
Papildu informācija: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6828 
 
9. Konkurss jauniešiem par līdzdalību un sociālo kapitālu 
Biedrība “Sociālais inovācijas centrs” (SIC) sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) aicina 
jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”. Konkursa 
uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu līdzdalības iespējas un sociālā 
kapitāla piemērus – jauniešu savstarpējās sadarbības iespējas, situācijas no savas pieredzes, kas 
ataino savstarpējās sadarbības, uzticēšanās un kopā darīšanas nozīmi.  
Pieteikšanās līdz: 24.04.2016 
Papildu informācija: http://rezeknesnovads.lv/konkurss-jauniesiem-par-lidzdalibu-un-socialo-
kapitalu/ 

 
EKL ZIŅAS UN EIROPAS KALENDĀRS 

 

10.  Eiropas pēdas Latvijā.2015 – pēddziņu maratons. 1-31.10.2015 

Jau otro gadu veiksmīgi tiek realizēts Kultūras ministrijas atbalstīts projekts skolēniem „Eiropas 
pēdas Latvijā.2015”. Projekta mērķis ir stiprināt starpkultūru dialogu un mazākumtautību jauniešu 

http://www.homoecos.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=6828
http://rezeknesnovads.lv/konkurss-jauniesiem-par-lidzdalibu-un-socialo-kapitalu/
http://rezeknesnovads.lv/konkurss-jauniesiem-par-lidzdalibu-un-socialo-kapitalu/
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integrāciju, kā arī, gatavojoties Latvijas simtgadei, sekmēt skolēnu pašiniciatīvu un sadarbības 
prasmes, iepazīstot un popularizējot Eiropas kultūras mantojumu Latvijā, veicināt sabiedrībā apziņu 
par Latviju – kā vēsturisku Eiropas sastāvdaļu.  

Lai ļautu skolēniem apgūt jaunas prasmes un nostiprinātu prasmi strādāt ar informāciju, kā arī 
ieeinteresētu skolēnus un skolotājus aktīvai dalībai projektā, kā projekta aktivitāšu platforma tika 
izvēlēta slēpņošanas spēle. Slēpņošana attīsta skolēniem prasmi atrast informāciju, strukturēt to, 
analizēt un veidot pašiem savu vēstījumu (slēpņa aprakstu), kā arī stiprina pilsonisko un sociālo 
kompetenci, praktiskā darbībā apzinoties katra indivīda līdzatbildību savas dzimtās vietas izzināšanā 
un popularizēšanā. Skolēni profesionāļu vadībā apguva arī koordinātu noteikšanu, iepazina darbu ar 
kartēm un dodoties brīvā dabā, izjuta īstu piedzīvojumu garšu.  

Eiropas pēdas Latvijā iezīmējot, tika izlikti slēpņi: Rīgā (izlikti 18 slēpņi), Zvejniekciemā (izlikti 8 
slēpņi), Daugavpilī (izlikti 12 slēpņi), Olainē (izlikti 3 slēpņi), Ogresgalā (izlikti 3 slēpņi), Liepājā (izlikti 
27 slēpņi), Kuldīgā (izlikti 3 slēpņi), Aizkrauklē (izlikti 6 slēpņi), Bauskā (izlikti 4 slēpņi), Pāvilostā 
(izlikti 3 slēpņi), Mežotnē (izlikti 3 slēpņi), Mazsalacā (izlikti 3 slēpņi), Cēsīs (izlikti 3 slēpņi), Skrīveros 
(izlikti 3 slēpņi). Kopumā projektā piedalījās vairāk nekā 300 skolēnu, izliekot 99 slēpņus slēpņu 
sērijā „Eiropas pēdas Latvijā.2015”. 

Skolēni savu darbu ir paveikuši, tāpēc aicinām ikvienu interesentu piedalīties projekta 
„Eiropas pēdas Latvijā. 2015” pēddziņu maratonā!  

Reģistrējieties mājas lapā geocaching.com un sadaļā Spēlēt-> Meklēt slēpni, atrodiet sev tuvāko. 
Izmantojiet rokas GPS vai viedtālruni ar aplikāciju (piemēram, c:geo), kur var redzēt savu atrašanās 
vietu. Kad slēpnis ir atrasts, ierakstieties tajā ievietotajā blociņā un novietojiet slēpni atpakaļ tieši 
tāpat kā tas bija. Pēc tam reģistrējiet savu atradumu mājas lapā geocaching.com.                                                                                     

Pēddziņu maratonā balvas saņems 5 visvairāk slēpņus atradušie jaunie slēpņotāji! 

Plašāka informācija, rakstot uz eiropaspedas2015@gmail.com.  

Facebook profilā „Eiropas pēdas” ir pieejama visa aktuālā informācija par projekta norisi, kā arī varat 
droši uzdot jautājumus par slēpņu meklēšanu.  

 
11. Diskusija „And suddenly, somebody said EU. Dialogue over a better Union for 
youth”.29.10.2015 
EKL 29. oktobrī organizē apaļā galda diskusiju Latvijā dzīvojošiem jauniešiem no dažādām Eiropas 
valstīm. Diskusijas mērķis ir apkopot un analizēt katra jaunieša individuālo pieredzi kā izglītības 
sistēmas ietvaros tika apgūtas zināšanas par ES, kādas metodes izmantotas un kā veidojusies 
eiropeiskā piederība.  
 
Pieteikšanās līdz 21.10.2015. Interesentus aicinām pieteikties, rakstot aemasotto@gmail.com 
 
Diskusija tiek organizēta EKL īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-
2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta 
programma” projekta „Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES” ietvaros. 
 
With the support of the Erasmus+ programme of the European Commission.  
 
Vieta: ES Māja, Saruna istaba (1.stāvs) 
 

mailto:eiropaspedas2015@gmail.com
mailto:aemasotto@gmail.com
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12. EKL prezidents diskutē ar Latvijas Pensionāru federācijas Rīgas rajona līderiem  par ES 
aktualitātēm 
Otrdien, 28 septembrī EKL prezidents tikās ar Latvijas Pensionāru federācijas Rīgas rajona līderiem. 

Diskusijā par ES aktualitātēm galvenā interese un viedokļu apmaiņa risinājās par bēgļu uzņemšanu 

Latvijā un ES, kā arī bēgļu plūsmu iemesliem un iespējamo rīcību darbā ar tiem. Diskusijā īpaša 

nozīme bija reāliem skaitļiem un statistiku par bēgļu skaitu. Diskusijas noslēgumā no vairākiem 

dalībniekiem izskanēja viedoklis, ka plašākas zināšanas par bēgļu jautājumiem ir būtiskas, lai radītu 

reālu iespaidu par notiekošo un iespējamo nākotnes rīcību ES mērogā – protams, ar aktīvu Latvijas 

līdzdalību. Diskusijas dalībnieki atzina, ka sarunu un iegūtās informācijas rezultātā dažas, lai arī ne 

visas, bažas bija mazinājušās. Pastiprinātu dalībnieku interesi raisīja arī Latvijas Prezidentūra ES 

Padomē, tās vērtējums Latvijas un ES kontekstā. Pensionāru līderi izteica nožēlu, ka lielākā daļa 

pasākumu notika Rīgā un pierīgā, un ārpus tās prezidentūra tik pat kā nebija jūtama.  

Diskusija notika ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas līdzfinansēta projekta „Aktīva pilsoniskā 

līdzdalība: Latvija = ES” atbalstu. 

 

 
 
13. Turcijas un Vācijas NVO līderi iepazīst Latvijas un ES pieredzi jautājumos -  kā labāk 
iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā 
1.oktobrī pēc Latvijas Pilsoniskās alianses aicinājuma notika diskusija ar NVO līderiem no Vācijas un 

Turcijas, kurā EKL prezidents Andris Gobiņš iepazīstināja dalībniekus ar Latvijas NVO pieredzi 

lēmumu līdzveidošanā ES.  

Dalībniekiem bija īpaša interese par konkrētiem labās prakses piemēriem, panākot izmaiņas ES 

likumdošanā ar NVO palīdzību, t.sk. panāktās izmaiņas Eiropas Pilsoņu gadā, Attīstības gada 

ierosināšana un koordinēšana, kā arī darbs pie ES programmas Pilsoņiem u.c. Dalībnieki ar apbrīnu 

izteicās par līdzdalības iespējām Latvijā un Latvijas NVO aktīvo darbību valsts un starptautiskā 

līmenī.   

EKL vadītā diskusija notika ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas līdzfinancēta projekta „Aktīva 

pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES” atbalstu. 
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14. Eiropas Kalendārs – zīmīgie datumi tuvākajās nedēļās  
 
8.10. Horvātijas neatkarības diena 
12.10 Maķedonijas revolūcijas diena 
12.10 Spānijas nacionālie svētki (Día de la Hispanidad) 
14.10 Ukrainas aizstāvju diena 

 
*** 
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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

