
Latviete Eiropā – 2021.gada 8.martā 

Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība" 



Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera 
Jourova: “Sievietes ir pandēmijas apkarošanas priekšgalā, un pandēmija lielākā mērā 
skar sievietes. Mēs nevaram atļauties zaudēt sasniegto – mums jāturpina cīņa par 
taisnīgumu un līdztiesību.»





Es un Eiropa
Eiropa manās mājās 

Ģimene: trīs tautības (LV, PT, LUX) un dzīvesvietas

Virtuve: no kartupeļiem līdz tomātiem, no sviesta līdz olīveļļai, 
no šņabja līdz vīnam

Valodas: mājās vien 4, kopā 9

Draugi: no visas Eiropas

Daudzveidīgs darbs

Kas? juriste, cilvēktiesību eksperte, diplomāte/drošības 
politikas padomniece, tulkotāja, vēlēšanu novērotāja, 
nevaldības organizācijas vadītāja, prezidenta padomniece

Kur? Venēcija, Strasbūra, Ženēva, Ņujorka, Brisele, 
Luksemburga, Berlīne, vēlēšanas Āfrikas valstīs (Nigērija, 
Kenija, Togo), misijas (Kosova, Gruzija, Sudāna, Afganistāna), 
latviešu mītnes zemes Eiropā, Rīga



JELGAVNIECE, NOVADNIECE

Ģimene, bērnība, draugi, skola

Bērnības pieredze deva apziņu, ka:
-spējam tik daudz ko, ja līdzās ir savējie un 
uzdrīkstamies; 
-materiālie apstākļi nedrīkst būt noteicošie bērnu 
nākotnes iespējām; 
-valodas mums palīdz ne tikai izteikties, bet arī 
saklausīt citus un citādo.



CILVĒKTIESĪBU EKSPERTS ANO & ES

Pienākumi
Analizēt valstu nostājas, koordinēt ES pozīciju, 
rakstīt runas, risināt sarunas ar cilvēktiesību 
«draugiem» un «nedraugiem» (Kuba, Krievija, 
Ķīna..)

Darbavietas
Venēcija, Strasbūra, Kosova – studijas un prakse
Ženēva, Ņujorka, Brisele - darbs



DROŠĪBAS UN ĀRPOLITIKAS 
PADOMNIECE ES ĀRLIETU DIENESTĀ

Pienākumi
Pārzināt ES, NATO valstu drošības un ārpolitiku, 
koordinēt ES pozīciju, piedalīties ES krīžu 
risināšanas misiju radīšanā un tās uzraudzīt, 
rakstīt runas, risināt sarunas

Darbavietas

Brisele, komandējumi Eiropā un uz «karstajiem 
punktiem» (Afganistāna, Sudāna, Gruzija, Kosova, 
utt.)



STARPTAUTISKA VĒLĒŠANU 
NOVĒROTĀJA

Pienākumi
Novērot un ziņot, kā/vai tiek ievēroti vēlēšanu 
standarti attiecīgajā valstī, tikties ar politiķiem, 
cilšu vadoņiem, vietējām NVO

Darbavietas
Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstis, kas 
uzaicinājušas ES novērotājus (manas misijas: 
Nigērija, Kenija, Ruanda, Togo)



EIROPAS KOMISIJA - TULKOTĀJS

Pienākumi
No ES oficiālajām valodām (EN/FR/PT) uz latviešu 
valodu tulkot ES iestāžu dokumentus, tiesību aktu 
projektus, ES iestādēm uzdotos latviešu 
jautājumus; izstrādāt terminoloģiju

Darbavietas
Brisele, Luksemburga



EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Pienākumi
Satīklot, iepazīt, pārstāvēt, uzklausīt, iedvesmot 
daudzu un dažādu paaudžu un dzīves gājumu 
cilvēkus, kurus vieno saiknes ar Latviju un dzīves 
pieredze ārvalstīs & tuvināt mūs Latvijai

Darbavietas
«Latvieši ir visur» 

Gada Eiropas cilvēka balvas finālā, 2019



VALSTS PREZIDENTA PADOMNIECE 
(2019-2020)

Pienākumi
Atbalstīt un pārstāvēt Valsts prezidentu modernas 
valsts un ilgtspējas jautājumos – sociālie, dabas 
un vides, pilsoniskās līdzdalības un mediju 
jautājumi

Darbavieta
Rīgā, visā Latvijā 

UN KURP TĀLĀK? 





MANS VĒLĒJUMS LATVIJAI KOPSOLĪ AR PĀRĒJO EIROPU

Eiropa nav tikai ērtību, bet arī vērtību telpa

•VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA
• «Vairāk Eiropas»

•IZGLĪTĪBA
• Visiem pieejama un piemērota, droša un iedrošinoša
• Ž.K. Junkers «Vēlos, lai katrs jaunietis dodas izglītoties uz ārzemēm. Mans uzdevums ir izveidot 

tādu valsti, kurā viņi visi vēlas atgriezties un pašrealizēties!» 

•LĪDZATBILDĪBA
• Par līdzcilvēkiem
• Par dabu, vidi, klimatu
• Par savu likteni – ar gudrām partnerībām, spējīgiem valstsvīriem un dāmām, ar stipriem un 

radošiem cilvēkiem

Eiropa nav vietvārds vai lamuvārds, tā ir latvisks piederības un 
darbības vārds.


