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Cienījamie „Eiropas Kustības Latvijā” biedri un atbalstītāji,  
 
Piedāvājam Jums jaunāko EKL ziņu lapu. Šoreiz, tradicionāli, aktuāli pasākumi, iespējas jauniešiem, 
vakances, informatīvie materiāli, kā arī labas ziņas – EKL un sabiedroto centieni ierobežot tabakas 
industrijas ietekmi uz ES lēmumiem nesuši pirmos augļus! 
 
Veiksmi darbā vēlot,  
 
Diāna Potjomkina, EKL 
 
 

*** 
SATURS 

 
LĪDZDALĪBAS JAUNUMI 
1. Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar ekspertiem vēršas pret tabakas lobija mahinācijām ES * 
 
PASĀKUMI 
2. Eiropas Ombuda interaktīvā diskusija par godu Eiropas Pilsoņu gadam – 23. aprīlī no plkst. 10:30 
tiešsaistē 
3. Vēstnieka Marka Pekalas vieslekcija par transatlantiskajām attiecībām – šo ceturtdien, 18. aprīlī, 
plkst. 12:30  

4. Starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai” no 18. līdz 28. aprīlim – 12 Latvijas pilsētās 
 
IESPĒJAS JAUNIEŠIEM, VAKANCES 
5. Atgādinājums: pieteikšanās Eurocamp – vēl tikai līdz 20. aprīlim (pagarināta)! *  
6. Stipendijas franču valodas aptuvei Beļģijā – pieteikšanās līdz 3. maijam 
7. Vairākas ES vakances ES kaimiņvalstīs 

 
DAŽĀDI 
8. Raksts par ES pilsoņu tiesībām izglītības jomā 
9. EKL Eiropas Kalendārs – zīmīgie Latvijas un Eiropas datumi tuvākajās nedēļās * 
 
 

*** 
LĪDZDALĪBAS JAUNUMI 

 
 

1. Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar ekspertiem vēršas pret tabakas lobija mahinācijām ES* 
Satraucoši: smēķēšanas izraisītās veselības problēmas, zaudējumi produktivitātē un pāragra nāve ik 
gadu nodara Eiropas Savienībai apmēram 363 EUR mljrd. jeb 3.4% no IKP (!) lielus zaudējujmus1. 
Latvijā kaitējums veselības budžetam un tautsaimniecībai kopumā varētu būt pat vēl lielāks. 
Protams, tas smagi skar arī dalībvalstu tāpat „nogrieztos” budžetus. Tai pat laikā Eiropas Savienībā – 
t.sk. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) – darbojas spēcīgs tabakas lobijs, kas 
pretojās jebkādiem centieniem ierobežot smēķēšanu.  
Eiropas Kustība Latvijā, sadarbībā ar atzītiem Latvijas ekspertiem, nesen ir ierosinājusi 22 
grozījumus EESK atzinumam, lai atspoguļotu tajā sabiedrības ilgtermiņa intereses. EKL sadarbojās 

                                                 
1 Study on Liability and the Health Costs of Smoking, DG SANCO (2008/C6/046), Final Report (December 2009), 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_liability_en.pdf 
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un konsultējās ar ekspertiem, cita starpā, no Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Narkologu asociācijas 
un Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālās koalīcijas (TAKLNK), kā arī no „Bezdūmu 
partnerības” (Smoke Free Partnership) un Eiropas tīkla smēķēšanas un tabakas novēršanai 
(European Network for Smoking and Tobacco Prevention). Īpaša pateicība ārstam un tabakas un 
alkohola kaitīgo ietekmju ekspertam Jānim Caunītim no TAKLNK! Visas šīs organizācijas uzsver, ka 
jautājumā par tabakas kontroli primārajam mērķim jābūt sabiedrības veselības aizsardzībai, un ka 
tādēļ tabakas lietošana būtu jāierobežo un jāinformē patērētāji par tās kaitīgumu. 
Visu ziņu Jūs varat izlasīt te: http://ej.uz/tabakaEESK. Un jaunākās ziņas no Briseles – Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nolēma „iesaldēt” sākotnējo ziņojumu un pārcelt to uz nākamo 
plenārsēdi, kas ir laba zīme un lielā mērā arī EKL un sabiedroto nopelns.  
Atgādinām, ka līdz nākamā gada februārim EKL īstenos Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu 
„EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”, sekmējot Latvijas pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību ES līmenī. Ja vēlaties aktīvi iesaistīties vai vienkārši uzzināt vairāk, laipni 
lūdzam – http://ej.uz/piedaliesEESK! 
 
Eiropas Kustības Latvijā projekts „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” tiek īstenots Eiropas 
Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, līguma Nr. 
1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241/123. 
 

 

 
92.07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts 

kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Par materiāla saturu atbild Eiropas Kustība 

Latvijā. 
 

 
 

PASĀKUMI 
 
2. Eiropas Ombuda interaktīvā diskusija par godu Eiropas Pilsoņu gadam – 23. aprīlī no plkst. 
10:30 tiešsaistē 
Eiropas Ombuds P. Nikifoross Diamandouross 23. aprīlī rīko Eiropas Pilsoņu gadam (2013) veltīto 
interaktīvo pasākumu, kura galvenās tēmas būs – ekonomiskās krīzes risināšana un „tīra un vesela 
Eiropa.” Diskusijā, citu prominentu dalībnieku starpā, piedalīsies arī Eiropas Parlamenta prezidents 
Mārtins Šulcs, Eiropas Komisijas viceprezidenti Viviāna Redinga un Mārošs Ševčovičs. Pasākums 
notiks no plkst. 10:30-13:30 pēc Latvijas laika, un tam būs iespēja sekot līdzi tiešsaistē: 
http://www.ombudsman.europa.eu, kā arī Twitter: #eyc2013eo.  
Avots un sīkāka informācija: 
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark 

 
3. Vēstnieka Marka Pekalas vieslekcija par transatlantiskajām attiecībām – šo ceturtdien, 18. 
aprīlī, plkst. 12:30 
Šo ceturtdien, 18. aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātē (Dzirciema 16, Rīga) notiks ASV vēstnieka 
Latvijā Marka Pekalas vieslekcija. Tēma – „Transatlantiskās attiecības pēc ekonomiskās recesijas” 
(kā zināms, ASV un ES vēlas noslēgt ambiciozu brīvās tirdzniecības vienošanos, un attīstās arī ASV-
Latvijas ekonomiskās attiecības). Pasākumu rīko RSU sadarbībā ar ASV vēstniecību un Latvijas 
Ārpolitikas institūtu. Laipni aicināti visi interesenti!  
Sīkāku informāciju Jūs varat lasīt te: http://www.rsu.lv/studentiem/380-eiropas-
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studiju-fakultate/6727-rsu-notiks-asv-vestnieka-marka-pekalas-vieslekcija 
 
4. Starpkultūru festivāls „Otrpus Vidusjūrai” no 18. līdz 28. aprīlim – 12 Latvijas pilsētās 
No 18. līdz 28. aprīlim Rīgā un vēl 11 Latvijas pilsētās notiks starpkultūru festivāls „Otrpus 
Vidusjūrai”, kura ietvaros notiks tādi pasākumi kā EuroMed sadarbības forums, EuroMed starpkultūru 
vakars, filmu programma, diskusijas, ēdienu degustācijas, radošās darbnīcas u.c. Ieeja visos 
pasākumos ir bez maksas. Pilna festivāla programma atrodama te: 
http://www.annaslindesfonds.lv/otrpus-vidusjurai-2013/festivala_programma_159.  

 
 

IESPĒJAS JAUNIEŠIEM, VAKANCES 
 

5. Atgādinājums: pieteikšanās Eurocamp – vēl tikai līdz 20. aprīlim (pagarināta)! * 
Jaunieši – vai zināt, kur pavadīsiet vasaru? Varbūt protat vācu valodu? Tādā gadījumā arī šogad 
Eiropas Kustība Latvijā aicina jūs piedalīties ikgadējā, nu jau 22. Eurocamp pasākumā, kas notiks 
Saksijā-Anhaltā, Magdeburgā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, Eurocamp pulcēs 80 jauniešus no 
vairāk nekā 30 Eiropas valstīm, kuri no 28. jūlija līdz 18. augustam kopīgi strādās un piedalīsies 
starpkultūru programmā, iepazīstoties cits ar citu, ar dzīvi Eiropā un dzīvojot tolerances un 
savstarpējās sapratnes garā. 
Dalībai Eurocamp var pieteikties jaunieši vecumā no 18-25 gadiem; no Latvijas varēs piedalīties divi 
dalībnieki – viens puisis un viena meitene – bet jāatzīmē, ka pagaidām puiši ir izrādījuši mazāku 
interesi.  
Vairāk informācijas par Eurocamp (vācu valodā) pieejams http://www.eurocamp-agsa.eu/. EKL 
nodarbojas ar Latvijas dalībnieku atlasi. Ja arī Jūs interesē šī iespēja, lūdzam pēc iespējas drīz 
atsūtīt īsu epastu uz info[at]eiropaskustiba.lv, izsakot Jūsu interesi. Interesentiem nosūtīsim visu 
informācijas paketi un gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli (latviski) līdz sestdienai, 20. aprīlim! 
Atlasītajiem dalībniekiem pilnie pieteikumi būs jāiesniedz līdz piektdienai, 10. maijam. 
 
6. Stipendijas franču valodas aptuvei Beļģijā – pieteikšanās līdz 3. maijam 
Latvijas studentiem šogad pieejamas trīs stipendijas vasaras franču valodas kursiem – viena Briselē 
un divas, topošiem skolotājiem domātas, Ljēžā. Pieteikšanās atvērta līdz 3. maijam.  
Avots un sīkāka informācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=19114 
 
7. Vairākas ES vakances ES kaimiņvalstīs 
Eiropas Savienības delegācijas un projekti piedāvā vairākas vakances saistībā ar ES kaimiņvalstīm. 
Šobrīd tiek meklētas dažādu nozaru darbinieki ES delegācijās Libānā, Marokā, Azerbaidžānā, kā arī 
Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā un vairākos projektos Itālijā. Pilns 
saraksts atrodams te: http://www.enpi-
info.eu/maineast.php?id_type=1&id=32692&lang_id=450&utm_source=Oempro&utm_medium=Email
&utm_content=Subscriber%231360&utm_campaign=Weekly%20round%20up%3A%20All%20the%2
0jobs%20from%20the%20Neighbourhood 
 

 
DAŽĀDI 

 
8. Raksts par ES pilsoņu tiesībām izglītības jomā 
Latvijas Vēstneša portāls turpina rakstu sēriju par ES pilsoņu tiesībām, šoreiz fokusējoties uz 
izglītību. Rakstā lasiet par tiesībām studēt, saņemt pabalstus mācību maksas segšanai citās ES 
valstīs, par diplomu atzīšanu, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, mūžizglītību u.c. Viss raksts 
atrodams te: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=254833.  
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9. EKL Eiropas Kalendārs – zīmīgie Latvijas un Eiropas datumi tuvākajās nedēļās * 

 

P. 15 22 Zemes diena 

29 Grieķijas 
dzejnieka 
Konstantīna Kavafi 
150. dzimšanas 
diena 
 
ES paaudžu 
solidaritātes diena 

6 (brīvdiena) 

O. 16 23 Jurģi-Ūsiņi 
30 Nīderlandes 
valsts svētki 

7 

T. 17 24 

1 Darba svētki,  
Latvijas Republikas 
Satversmes 
sapulces 
sasaukšanas diena 
 
Latvijas iestāšanās 
ES gadadiena 

8 Nacisma sagrāves 
diena un Otrā 
pasaules kara upuru 
piemiņas diena 

C. 18 25 2 9 Eiropas diena 

P. 

19 
18.Starptautiskais 
Baltijas baleta 
festivāls (19.04.-
01.05.) 

26 

3 Polijas valsts 
svētki 
 
Starptautiskā preses 
brīvības diena 

10 

S. 20 Lielā Talka 
27 Parlamenta 
vēlēšanas Islandē 

4 Latvijas 
Republikas 
Neatkarības 
deklarācijas 
pasludināšanas 
diena 

11 

Sv. 21 28 

5 Dāņu filozofa 
Sērena Kirkegora 
200. dzimšanas 
diena 

12 Mātes diena 
 
Parlamenta 
vēlēšanas Bulgārijā 

 
*** 

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/ 
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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. 
 
 


