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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji, strauji tuvojas 9. maijs, kas Latvijā, tāpat 
kā visur citur Eiropā,  tiek atzīmēta kā Eiropas diena. Šogad, apzinoties Latvijā plaši pieejamo 
kaimiņvalsts propagandu, iespējams, ir svarīgāk nekā jebkad agrāk stiprināt Latvijas un tās 
iedzīvotāju piederības sajūtu Eiropai un apziņu par kopējām vērtībām.  
 
Eiropas Kustība Latvijā 
 

SATURS 

 
Pasākumi 
1. Apmācības jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām „Izproti Eiropas Brīvprātīgo darbu”. 

01.- 03.04.2016 
2. Apmācības projektu pieteikumu sagatavošanā iesniegšanai Eiropas sadarbības projektu konkursā. 

22.,23.03.2016 
3. Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa. 30.05.- 05.06.2016 
4. Eiropas sadarbības forums jaunatnes jomā. 27.-28.06.2016 
5. Eiropas dienas pasākumi 

 
Konkursi 
6. Latvijas valsts budžeta finansētā programmas "NVO fonds" projektu iesniegumu konkurss 
7. Starptautisks eseju konkurss jauniešiem izglītībai un mieram. 
8. Finansiāls atbalsts starptautiskiem radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm 
9. Projektu konkurss EK iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības 
10. Programmas Igaunija-Latvija projektu konkurss 
 
EKL ziņas 
11. Eiropas Kustība Latvijā kopā ar vadošām ES un valsts amatpersonām aicina skolās un 

pašvaldībās atzīmēt Eiropas dienu 
12. Eiropas Kustība Latvijā sniedz atzinumu par iespējamām izmaiņām Eiropas Parlamentu 

vēlēšanās 
13. Saeimas un NVO forumā iecerēta diskusija par lielajām ES nākotnes tēmām 
14. NVO tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski 

 

PASĀKUMI 

 
1.Apmācības jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām „Izproti Eiropas Brīvprātīgo 
darbu”. 01.- 03.04.2016 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas un iestādes, kurām iepriekš nav 
bijusi pieredze EBD projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām. Apmācību mērķis ir veicināt izpratni 
par EBD vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem, 
EBD vadlīnijām un EBD hartu. 

Pieteikšanās: līdz 11.03.2016 
Vieta: Ogres apkaime 
Papildu informācija:  http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/2555-apmacibas-jaunajam-eiropas-
brivpratiga-darba-ebd-organizacijam-izproti-eiropas-brivpratigo-darbu 

 
2. Apmācības projektu pieteikumu sagatavošanā iesniegšanai Eiropas sadarbības 

http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/2555-apmacibas-jaunajam-eiropas-brivpratiga-darba-ebd-organizacijam-izproti-eiropas-brivpratigo-darbu
http://www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/2555-apmacibas-jaunajam-eiropas-brivpratiga-darba-ebd-organizacijam-izproti-eiropas-brivpratigo-darbu
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projektu konkursā. 22.,23.03.2016 

Radošās Eiropas birojs sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu (LJTI) organizē apmācības tiem 
Latvijas kultūras organizāciju un institūciju pārstāvjiem, kuri plāno iesniegt pieteikumu ES 
programmas "Radošā Eiropa" 2016. gada Eiropas sadarbības projektu konkursā. 

Papildu informācija: http://www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/jaunumi/?news_id=7404 
 

3. Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa. 30.05.- 5.06.2016 

Eiropas ilgtspējības attīstības nedēļas mērķis ir popularizēt aktivitātes, pasākumus un projektus, kas 
vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu Eiropas mērogā. Tā ir 
iespēja popularizēt savas iniciatīvas, parādīt savas organizācijas atbildīgumu, kā arī sniegt 
pienesumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 

Papildu informācija: http://izm.gov.lv/lv/aktualitates/1603-notiks-eiropas-ilgtspejigas-attistibas-
nedela 

 
4. Eiropas sadarbības forums jaunatnes jomā. 27.- 28.06.2016 

Forums sniegs iespēju satikties NVO, jaunatnes organizāciju un padomju pārstāvjiem, vietēja un 
reģionāla līmeņa jaunatnes politikas īstenotājiem un programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 
nacionālo aģentūru pārstāvjiem un izteikt viedokli par Eiropas jaunatnes stratēģijas ieviešanu.  

Pieteikšanās: 27.05.2016 
Vieta: Bonna, Vācija 
Papildu informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/lidz-27-maijam-piesakies-eiropas-sadarbibas-
forumam-jaunatnes-joma 
 
5. Eiropas dienas pasākumi 

9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā (ES) atzīmē Eiropas dienu. Eiropas diena Latvijā tiek 
atzīmēta jau 21. gadu. Šajā pavasarī plānoti vairāki vērienīgi pasākumi, lai veicinātu sabiedrības 
interesi un zināšanas par Eiropas Savienību – 9.maijā ikviens aicināts piedalīties Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā atbalstītajā Eiropas eksāmenā (tiešsaistē www.esmaja.lv), akcijā "Atpakaļ uz 
skolu" ar skolēniem tiksies Eiropas lietu eksperti, uz skolām dosies un sākumskolas skolēniem durvis 
vērs  Mobilais zināšanu ekspresis. Arī Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Ārlietu ministrija un 
ārvalstu vēstniecības organizēs Eiropas dienas svinības Rīgā un reģionos. 

Aicinām visas Latvijas izglītības iestādes un pašvaldības plānot un organizēt Eiropas dienas 
pasākumus ikvienā izglītības iestādē un pašvaldībā un reģistrēt to https://www.e-
formas.lv/f/IufEDqg6f0nqR1dw 

Visi Latvijā plānotie Eiropas dienas pasākumi tiks apkopoti un būs apskatāmi www.esmaja.lv. 

KONKURSI 

 
6. Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" 2016.gada projektu iesniegumu 
konkurss 
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā 
īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros. 
Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un 
nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes 
līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt 
pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, 

http://www.km.gov.lv/lv/radosaeiropa/jaunumi/?news_id=7404
http://izm.gov.lv/lv/aktualitates/1603-notiks-eiropas-ilgtspejigas-attistibas-nedela
http://izm.gov.lv/lv/aktualitates/1603-notiks-eiropas-ilgtspejigas-attistibas-nedela
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/lidz-27-maijam-piesakies-eiropas-sadarbibas-forumam-jaunatnes-joma
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/lidz-27-maijam-piesakies-eiropas-sadarbibas-forumam-jaunatnes-joma
http://www.esmaja.lv/
https://www.e-formas.lv/f/IufEDqg6f0nqR1dw
https://www.e-formas.lv/f/IufEDqg6f0nqR1dw
http://www.esmaja.lv/
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tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā. 
Iesniegšanas termiņš: 04.04.2016 
Papildu informācija: 
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9912%3ALatvijas-valsts-
budzeta-finanseta-programma-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-2016-gada-projektu-
iesniegumu-konkurss&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv 
 
7. Starptautisks eseju konkurss jauniešiem  

Jau vairākus gadus Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) ar UNESCO atbalstu organizē 
starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. 
Šī gada konkursa tēma ir “Izglītība labākai pasaulei priekš visiem”. Jaunieši ir aicināti atbildēt uz 
jautājumu, kāda izglītība un mācīšanās varētu palīdzēt risināt lokālos un globālos izaicinājumus, 
veidot ilgtspējīgāku pasauli un veicināt labāku dzīvi visiem? 

Iesniegšana: 15.06.2016 
Papildu informācija: http://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/starptautisks-eseju-konkurss-jauniesiem-
veltits-izglitibai-mieram/ 
 
8. Finansiāls atbalsts radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un 
kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa 
sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un 
to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā. 

Pieteikšanās: 04.04.2016 

Papildu informācija: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7426 
 
9. Projektu konkurss EK iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās darbības 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldības pieteikties 
izsludinātajam pirmajam projektu konkursam Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvā - Pilsētu inovatīvās 
darbības (Urban Innovative Actions). 

Pieteikšanās: 31.03.2016 
Papildu informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015 
 
10. Programmas Igaunija-Latvija projektu konkurss 

Igaunijas-Latvijas programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām Eiropas Savienības 
iekšējām robežām pieguļošajos reģionos. Tiek aicināts iesniegt sadarbības projektu idejas Interreg 
V-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam.  

Pieteikumu iesniegšana: 22.04.2016 
Papildu informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21277 
 

EKL ZIŅAS 

 
11. Eiropas Kustība Latvijā kopā ar vadošām ES un valsts amatpersonām aicina skolās un 
pašvaldībās atzīmēt Eiropas dienu 

1. martā visām Latvijas skolām, augstskolām, pilsētām un novadiem nosūtīts kopīgs 
Eiropas Kustības Latvijā koordinēts aicinājums 9. maijā atzīmēt Eiropas dienu. Vēstuli 
parakstījis EKL prezidents A.Gobiņš, Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs. Izglītības un 

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9912%3ALatvijas-valsts-budzeta-finanseta-programma-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-2016-gada-projektu-iesniegumu-konkurss&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9912%3ALatvijas-valsts-budzeta-finanseta-programma-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-2016-gada-projektu-iesniegumu-konkurss&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9912%3ALatvijas-valsts-budzeta-finanseta-programma-%E2%80%9CNVO-fonds%E2%80%9D-2016-gada-projektu-iesniegumu-konkurss&catid=14%3AJaunumi&Itemid=186&lang=lv
http://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/starptautisks-eseju-konkurss-jauniesiem-veltits-izglitibai-mieram/
http://skolas.unesco.lv/lv/jaunumi/starptautisks-eseju-konkurss-jauniesiem-veltits-izglitibai-mieram/
http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=7426
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21015
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21277


Eiropas Kustības Latvijā Ziņu lapa Nr. 2016-5, 2016. gada 8. martā 

Lappuse 4 no 6  

                                                                           

zinātnes ministrs K. Šadurskis, Valsts izglītības un satura centra direktors G. Catlaks, Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja vadītāja M. Rībele, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja I. 
Šteinbuka, Pašvaldību savienības priekšsēdis A. Jaunsleinis un EKL prezidents A. Gobiņš.  

EKL prezidents uzsver: “Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ar plašajiem anti-eiropeiskajiem un anti-
demokrātiskajiem propagandas plūdiem, kas veļas pāri Latvijas robežām, apzināties Latvijas 
piederību Eiropai, diskutēt par tās attīstību un nākotni ir vēl svarīgāk nekā iepriekš. Daudzie labie 
piemēri pašvaldībās, skolās un augstskolās parāda kā 9. maiju Latvijā, tāpat kā visur citur Eiropā, 
varam nostiprināt kā Eiropas dienu.  

Vēstules teksts skolām: http://eiropaskustiba4.101.lv/aicinajums-atzimet-9-maiju-eiropas-

dienu-jusu-macibu-iestade/ 

 

12. Eiropas Kustība Latvijā sniedz atzinumu par iespējamām izmaiņām Eiropas Parlamentu 
vēlēšanās 

Pateicamies aktīvajiem EKL biedriem un valdei, it īpaši valdes loceklim Dr. Albertam Prikulim par 
dalību Eiropas Kustības Latvijā atzinuma izveidē par iespējamām izmaiņām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās! Konsultāciju procesā tapis detalizēts vērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes 
priekšlikumiem ar kuru iespējams iepazīties pielikumā. EKL savā atzinumā norāda uz vairākiem 
subsidiaritātes principa pārkāpumiem Eiropas Parlamenta redzējumā par vēlamajām izmaiņām. Arī 
Eiropas Padomes priekšlikumā vairākos punktos vēlami precizējumi vai izmaiņas.   

EKL savā atzinumā norāda: “Sagatavotais dokuments iecerēts ar mērķi palielināt ES pilsoņu 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un šāda iniciatīva vērtējama atzinīgi. Atsevišķi ieteikumi tiešām 
varētu uzlabot vēlētāju aktivitāti un Eiropas pilsonības apziņu. Liela daļa no priekšlikumiem tomēr 
tikai deklarē noderīgus mērķus, bet priekšlikuma saturs faktiski uz šo mērķi neved. Daļa no 
priekšlikumiem ir arī tādi, kuri deklarē mērķus, kuru leģitimitāte ir apšaubāma, un kuru izpilde nevis 
uzlabotu visu ES valstu pilsoņu iesaisti, bet drīzāk tos attālinātu no līdzdalības. Vēlme samazināt 
nacionālo dimensiju, dodot priekšroku pārnacionālajai, var novest pie atsevišķu valstu pilsoņu 
atsvešināšanās un palielināt eiroskepticismu.” 

Atzinums: http://eiropaskustiba4.101.lv/eiropas-kustiba-latvija-sniedz-atzinumu-par-iespejamam-

izmainam-eiropas-parlamentu-velesanas/ 

  

13. Saeimas un NVO forumā iecerēta diskusija par lielajām ES nākotnes tēmām 

 
29. februārī vairākām vadošajām Latvijas NVO tiekoties ar Saeimas spīkeri I. Mūrnieci, dalībnieki 
ieskicēja iespējamo Saeimas un NVO foruma programmas struktūru 2016. gadam. EKL piedāvājums 
veidot paneli par Eiropas lielajām nākotnes tēmām un Latvijas redzējumu dažādos ES attīstības 
jautājumos guva visu klātesošo atbalstu. Diskusija varētu būt vērtīgs turpinājums Saeimas Eiropas 
un ārlietu debatēm janvārī un nesenai Eiropas konferencei Saeimā. Vienlaikus tā varētu veidot 
precīzāku redzējumu par Latvijas interesēm saistībā ar atkāpēm no ES līgumiem (tā piem. saistībā ar 
Lielbritānijas referendumu par dalību ES, ES paplašināšanos, iespējamām izmaiņām Šengenas vai 
Dublinas līgumiem, ciešāku vai mazāk ciešu sadarbību dažādās politikas jomās utt.) Precīzāka 
tēmas definīcija notiks ciešā sadarbībā ar Saeimas Eiropas Lietu komisiju. Desmitais 
Saeimas un NVO forums notiks 27. maijā. Eiropas Kustība Latvijā ievēlēta kā viena no 
piecām biedrībām foruma koordinācijas grupā. 

http://eiropaskustiba4.101.lv/aicinajums-atzimet-9-maiju-eiropas-dienu-jusu-macibu-iestade/
http://eiropaskustiba4.101.lv/aicinajums-atzimet-9-maiju-eiropas-dienu-jusu-macibu-iestade/
http://eiropaskustiba4.101.lv/eiropas-kustiba-latvija-sniedz-atzinumu-par-iespejamam-izmainam-eiropas-parlamentu-velesanas/
http://eiropaskustiba4.101.lv/eiropas-kustiba-latvija-sniedz-atzinumu-par-iespejamam-izmainam-eiropas-parlamentu-velesanas/
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14. NVO tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski 

24. februārī Latvijas Ministru prezidents M. Kučinskis viesojās kārtējā MK un NVO sadarbības 
memoranda padomes sēdē. Savā uzrunā M. Kučinskis uzsvēra NVO nozīmi un izteica gatavību 
ciešai sadarbībai. EKL prezidents, uzrunājot Ministru prezidentu, izteica pateicību par agro tikšanās 
iespēju, kā arī valdības deklarācijā pausto sadarbības vēlmi ar sabiedrību. A. Gobiņš papildus arī 
norādīja, ka kvalitatīvs lēmumu pieņemšanas darbs nacionālā un ES līmenī ir iespējams tikai cieši 
sadarbojoties valsts pārvaldei ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un jādara viss iespējamais, 
lai nākotnē uzlabotu ikdienišķu informācijas apmaiņu.  

 

 

 
*** 

Sekojiet EKL jaunumiem! 
 

 Twitter http://twitter.com/EiropasKustiba 

 Facebook http://ej.uz/EKL_Facebook  

http://twitter.com/EiropasKustiba
http://ej.uz/EKL_Facebook
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 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://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

