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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Ţēl, ţēl, ţēl… ko citu pateikt par neseno #Brexit balsojumu Lielbritānijā. Lai arī tautas nobalsošanai ir 
konsultātīvs raksturs, lai arī liela daļa brīdinājumu par sekām Lielbritānijas ekonomikai sāk 
piepildīties, tomēr nav pieļaujams variants, ka referendumu varētu ignorēt. Skumjākais, ka ar lielu 
varbūtību tieši tiem, kuriem jau šobrīd iet visgrūtāk un, kuri visvairāk bija sacerējušies, noticot 
populistu solījumiem par piena upēm pēc izstāšanās, nāksies no šī lēmuma visvairāk ciest. Skatoties 
uz populistu lielo bēgšanu no atbildības pēdējās dienās, daudzi teiks: ţurkas pamet kuģi. 
Tomēr atceramies - vismaz divus gadus Lielbritānija vēl ir pilntiesīga ES dalībvalsts ar VISIEM no tā 
izrietošiem pienākumiem un iespējām. Visticamāk arī pēc tam tā vēlēsies palikt ES   
kopējā tirgū – tas, savukārt, nozīmē, ka būs jāpilda lielākā daļa ES kopējo noteikumu, t.sk. saistībā ar 
brīvo cilvēku pārvietošanās tiesībām. Latvijas interesēs noteikti ir ciešas un labas saites starp ES un 
Lielbritāniju. 
Eiropas Kustība Latvijā 
 

SATURS 

 

Pasākumi 
 

1. Konference „UZ-ŅĒMĪGO pasākums”. 14.07.2016  

2. Seminārs „Vienlīdzība un iekļaušana izglītībā”. 20.-23.11.2016 

3. Starptautiskā mediju vasaras skola “Young Media Sharks” 

4. TOOL FAIR XI konference. 7.-12.11.2016 

5. SALTO Appetiser apmācības par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām. 5.-9.12.2016 

6. Pasaules Demokrātijas forums 2016. 5.-7.11.2016 

 
 

Konkursi 
7. Projektu pieteikumu 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei 
8. Projektu konkurss „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
9. Fotokonkurss „Mana pilsēta” 
 
 

EKL ziņas 
10. Ar Ministru prezidenta un Kultūras ministres dalību noslēdzas projekts Eiropas pēdas 
Latvijā.2016 
11. Mobilais zināšanu ekspresis Sarunu festivālā Lampa 

 

PASĀKUMI 

 
1. Konference „UZ- ŅĒMĪGO pasākums” 14.07.2016 
14.jūlijā Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi rīko konferenci  „Uz-ņēmīgo 
pasākums”, kas veltīta sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.  Konference tiek īstenota projekta SEED 
ietvaros, sociālās uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai. 
Vieta: Viesnīca Jūrmala, SPA&Conference Centre 
Papildu informācija : http://www.zemgalei.lv/view_60321_52271.html 
 

http://t.sk/
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konkursi/?year=2016&text_id=38913
http://www.zemgalei.lv/view_60321_52271.html
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2.Seminārs „Vienlīdzība un iekļaušana izglītībā”. 20.23.11.2016 

Laikā no šī gada 20. līdz 23. novembrim Spānijas nacionālā aģentūra Malagā, Spānijā 
organizē Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumu skolu izglītības sektorā – kontaktsemināru 
"Equity and Inclusion in School Education". Pasākumā piedalīsies skolu izglītības speciālisti no 
daţādām Eiropas valstīm, kurus interesē Erasmus+ stratēģisko partnerību ietvaros iespējamā labās 
prakses apmaiņa un pedagoģisko materiālu, metoţu un rīku izstrāde par iekļaujošās un vienlīdzīgas 
izglītības jautājumiem. 

Vieta: Malaga, Spānija 
Pieteikšanās: 5.08.2016  
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=3
8916 
 

3. Starptautiskā mediju vasaras skola „Young Media Sharks” 

Projekta “Young Media Sharks” mērķis ir veicināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū - tā būs unikāla 
iespēja mācīties bez maksas, neatkarīgi no dzīvesvietas, sociālā statusa vai citiem faktoriem.  
Daţādu jomu ārvalstu un vietējie guru dalīsies pieredzē, kā arī no praktiska skatu punkta ļaus iepazīt 
mediju pasauli - ţurnālistiku, video un foto mākslu, Wordpress sistēmu, debašu mākslu, u.c. saistītās 
prasmes. Lai iegūtu praktiskas iemaņas, šogad jaunieši, apvienojoties grupās, lektoru vadībā strādās 
pie digitāla multimediju projekta. 
Vieta: Kuldīgas novada, Pelči 
Pieteikšanās līdz: 8.07.2016 
Papildu informācija: http://youngmediasharks.eu/ 
 

4. TOOL FAIR XI konference. 7.-12.11.2016 
Konference sniegs iespēju dalībniekiem aktīvā vidē diskutēt, apspriest idejas un mainīties ar 
neformālās izglītības rīkiem un īstenotajām pieredzēm. Konferences mērķis ir radīt speciālus 
neformālās izglītības instrumentus, ar kuru palīdzību uzrunāt un atbalstīt jauniešus, kuri pakļauti 
sociālās atstumtības riskam, lai palīdzētu tiem attīstīt nepieciešamās prasmes un kompetences, kas 
veicinātu viņu aktīvu līdzdarbošanos sabiedrībā un darba vietā.  
 

Vieta: Malta 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/notikumi/tool-fair-xi-konference 

 

5. SALTO Appetiser apmācības par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” iespējām 
Šīs apmācības sniegs zināšanas par starptautisko projektu iespējām, kā arī motivēs rakstīt 
programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumus. Lielākais akcents tiks vērsts uz 1. 
pamatdarbības projektiem, kuri atbalsta jauniešu mobilitātes iespējas: Jauniešu apmaiņas projektiem 
un Eiropas Brīvprātīgo darbu. 
Vieta: Budapešta, Ungārija 
Pieteikšanās: 28.08.2016 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/notikumi/salto-appetiser-apmacibas-par-erasmus-
jaunatne-darbiba-iespejam 
 

6. Pasaules Demokrātijas forums 2016. 5.-7.11.2016 

Demokrātija un vienlīdzība – vai izglītībai ir nozīme? Forumā aicināti piedalīties lēmumu pieņēmēji un 
viedokļu līderi (organziācijas, NVO), lai diskutētu par to kā demokrātija un izglītība 
mijiedarbojas un ietekmē viena otru. 
Vieta: Strasbūra, Francija 

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38916
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=38916
http://youngmediasharks.eu/
http://jaunatne.gov.lv/lv/notikumi/tool-fair-xi-konference
http://jaunatne.gov.lv/lv/notikumi/salto-appetiser-apmacibas-par-erasmus-jaunatne-darbiba-iespejam
http://jaunatne.gov.lv/lv/notikumi/salto-appetiser-apmacibas-par-erasmus-jaunatne-darbiba-iespejam
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Pieteikšanās:  25.07.2016 
Papildu informācija: http://youthapplications.coe.int/Application-forms 
 
 
 

KONKURSI 
 

7. Projektu pieteikumu 2. kārta Erasmus+ augstākās izglītības mobilitātei 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2016. 
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”. 
Iesniegšana līdz: 15.09.2016 
Papildu informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konku
rsi/?text_id=38913 

 
8. Projektu konkurss „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 
Kultūras ministrija izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu "Kultūra", "Radošā Eiropa" un 
„Eiropa pilsoņiem” 1.atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros atbalstītajiem 
projektiem. Šo programmu mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko 
mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.  
Papildu informācija: http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/index.html?news_id=7972 
 

9. Fotokonkurss „Mana pilsēta” 
Eiropas Vides aģentūra aicina Eiropas iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā „Mana pilsēta” vairākās 
kategorijās: ilgtspējīgs dzīvesveids pilsētā, pārvietošanās pilsētā un brīvais laiks pilsētā. 
Pieteikšanās: 15.08.2016 
Papildu informācija: http://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/my-city/my-city-photography-
competition 
 
 

EKL ZIŅAS 
 

10. Ar Ministru prezidenta un Kultūras ministres dalību noslēdzas projekts Eiropas pēdas 
Latvijā.2016 
2016. gada martā tika uzsāksts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstīts un biedrības 
„Eiropas Kustība Latvijā” īstenots projekts „Eiropas pēdas Latvijā.2016”. Projekts norit jau trešo gadu, 
katru gadu mainot tā formu – skolēnu komandas ir veidojušas video un piedalījušies erudīcijas 
konkursā par Eiropas pēdām savā novadā, izlikušas 99 slēpņus vietās, kur meklējamas Eiropas 
pēdas. Šogad projekts tika veltīts jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai, organizējot 5 jauniešu 
forumus, kuros ar interaktīvām metodēm tika aktivizēta jauniešu izpratne par Eiropas tautas 
vienojošām vērtībām, atbalstot un mudinot praktisku iesaistīšanos un rīcību dzīves telpas veidošanā  
- vārdus pārvēršot darbos. 500 jaunieši izvēlējās kādu darbu, ko solīja paveikt 2 mēnešu laikā. 
Jaunieši īstenoja ļoti daudzveidīgas idejas – organizēja klases stundas par vienlīdzību, demokrātiju, 
cieņu, vadīja saliedētības spēles, sporta minūtes stundās, veidoja mākslas performances par brīvību, 
kā arī palīdzēja veciem, vientuļiem cilvēkiem, patversmēm, uzņēma video par brīvības 
izpratni sabiedrībā un organizēja sarunu festivālu Lavka. Visi paveiktie darbi apskatāmi 
Facebook Eiropas pēdas Latvijā.2016.  

http://youthapplications.coe.int/Application-forms
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konkursi/?year=2016&text_id=38913
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konkursi/?text_id=38913
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_konkursi/izsl_konkursi/?text_id=38913
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/jaunumi/index.html?news_id=7972
http://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/my-city/my-city-photography-competition
http://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/my-city/my-city-photography-competition
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Par īstenotajiem darbiem notika balsojums un šī gada 1.-3. jūlijā Daugavpilī notika projekta 
noslēguma seminārs, kurā Kultūras ministre Daces Melbārde sveica uzvarētājus, simboliski graudus 
pārvēršot maizē Aglonas maizes muzejā.  Balvas ieguva 23 jaunieši no daţādām Latvijas pilsētām. 
Daugavpilī tika paveikts vēl viens labs darbs – radīti 5 jauni objekti zinātkārtes centram ZINOO, kas 
jau šī gada rudenī dosies izbraukumos pa Latgales skolām. Projekta jaunieši pierādīja, ka katru 
dienu mēs varam spert mazu solīti,  kas citam ir ļoti nozīmīgs. Jauniešiem par padarīto paldies 
pateica un mudināja turpināt iesāko arī Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.  
 

 

 
 
11. Mobilais zināšanu ekspresis Sarunu festivālā Lampa 
Sestdien, 2. jūlijā lielākajā Baltijas valstu sarunu festivālā "Lampa" viesojās Eiropas Mobilais 
zināšanu ekspresis, sniedzot aktuālu informāciju par ES piedāvātām iespējām, kā arī ļaujot iepazīt 
Eiropas daudzveidību, atraktīvās nodarbībās iepazīstot, sadzirdot, sajūtot, saredzot Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstis. 
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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

