Latvijas Lauku forums iepazīstina:
EKL DARBĪBAS VIRZIENI

EIROPAS GADA CILVĒKS

- ciešāku saikņu veidošana starp Latviju un Eiropu – pieredzes
apmaiņa ar pārējām Eiropas valstīm, sabiedrības
informēšana, eiropeiskās apziņas stiprināšana Latvijā, Latvijas
interešu aizstāvība Eiropas Savienībā;
- pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latvijā un Eiropā.

1998. gadā EKL uzsāka tradīciju godināt cilvēku, kas, pēc sabiedrības
domām, ir visvairāk veicinājis Eiropas integrāciju Latvijā un Latvijas
integrāciju Eiropā. Katram balsotājam ir iespējas izvirzīt savu
kandidātu titulam „Gada Eiropas Cilvēks”;
balsojumi līdz šim saņēmuši ļoti plašu
atsaucību, kā arī sabiedrības un mediju
interesi gan no Latvijas, gan ārzemēm.
Lielāko sabiedrības atzinību, kļūstot par
2013. gada EIROPAS CILVĒKU LATVIJĀ,
nopelnījis LR Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Šiem nolūkiem EKL īsteno gan projektus, gan ārpusprojektu
aktivitātes – gan piesaistot ārējo finansējumu, gan uz
brīvprātības pamata.

SADARBĪBA AR ES
Darbs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Kopš
2010. gada oktobra, uz 5 gadiem, EKL prezidents Andris
Gobiņš ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
(EESK) loceklis. EESK ir konsultatīva ES institūcija, kas kalpo
par „tiltu” starp pārējām institūcijām un ES pilsonisko
sabiedrību. A. Gobiņš darbojas III grupā (dažādas intereses),
trijās sekcijās – Transports, enerģētika, infrastruktūra un
informācijas sabiedrība; Ārējās attiecības; kā arī
Nodarbinātība, sociālās lietas un pilsonība.
Sadarbībā ar citiem locekļiem notiek darbs pie tā, lai padarītu
EESK pēc iespējas atvērtu plašākai sabiedrībai, piemēram,
pateicoties A. Gobiņa ierosinājumam, Komitejas plenārsēdes
tagad ir skatāmas tiešsaistē. Īpaša prioritāte ir pilnībā ieviest
Līguma par Eiropas Savienību 11. pantu, kas paredz lielākas
līdzdalības iespējas pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpat iespēju
robežās tiek strādāts pie tā, lai popularizētu EESK sniegtās
iespējas Latvijā un iesaistītu Latvijas pilsonisko sabiedrību ES
jautājumu apspriešanā.
E-ROKASGRĀMATA „EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA
– TAVS CEĻŠ UZ ES INSTITŪCIJĀM. PALĪGS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS
ORGANIZĀCIJĀM PĀRSTĀVĒT SAVAS INTERESES ES LĪMENĪ UN UZZINĀT
PAR ES ORGANIZĀCIJU VIEDOKLI DARBAM LATVIJĀ.”
Meklē rokasgrāmatu EKL mājas lapā ŠEIT.

EIROPAS KUSTĪBA LATVIJĀ IR DIBINĀTA 1997. GADĀ AR MĒRĶI
VEICINĀT LATVIJAS REPUBLIKAS DALĪBU UN TĀS SABIEDRĪBAS
INTEREŠU PĀRSTĀVĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ, ŠO PROCESU
CAURSKATĀMĪBU UN INFORMĒTAS SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU.
Eiropas Kustība Latvijā darbojas, lai:
- informētu sabiedrību par Eiropas Savienību, tās mērķiem,
darbību, struktūru un piedāvātajām iespējām;
- stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā un citās Eiropas
valstīs, piedalītos tās interešu definēšanā un aizstāvēšanā
un rosinātu pieredzes un viedokļu apmaiņu;
- veicinātu modernu pārvaldi nevalstiskajās organizācijās
un to iesaisti valsts pārvaldes procesos;
- pastāvīgi sekotu valdības, Saeimas un ES institūciju
darbībai Eiropas Savienības integrācijas jautājumos un
uzraudzītu Latvijas interešu aizstāvību tajos;
- popularizētu Latvijas un citu Eiropas valstu kultūras,
zinātnes, saimniecisko un sociālo pieredzi;
- veidotu Baltijas valstu sadarbību un veicinātu
demokrātiskas Eiropas vienotību, tai skaitā līdzdarbojoties
attīstības sadarbībā.

APMĀCĪBAS UN INFORMĀCIJA
EKL aktīvi iesaistās dažādu apmācību un diskusiju rīkošanā
un vadībā. EKL specializējas tēmās, kas saistītas gan ar
sabiedrības līdzdalības veicināšanu (ar īpašu uzsvaru uz ES
jautājumiem), gan ES piedāvāto iespēju izmantošana Latvijā,
kā arī uz Eiropas brīvprātīgo sagatavošanu, starpkultūru
izglītību un ES labo praksi CV un motivācijas vēstuļu
rakstīšanā.
EKL ir sagatavota informācija par dažām ES piedāvātām
līdzdalības iespējām un par to, kā varat izmantot savas ES
pilsoņa tiesības: www.eiropaskustiba.lv/iespejas/citas-lidzdalibas-iespejas/

SADARBĪBA AR VALSTI
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latvijā. EKL kopš tās
pirmsākumiem ir iestājusies par spēcīgu pilsonisko sabiedrību,
atklātu un demokrātisku publisko pārvaldi. Gan oficiālajām pārvaldes
institūcijām, gan nevalstiskajam sektoram savā darbā ir jābūt
orientētiem uz cilvēku un jāņem vērā sabiedrības viedoklis. EKL, bieži
vien kopā ar citiem NVO partneriem, ir izdevies panākt vairākus
uzlabojumus pārvaldes un sabiedrības dialogā.
Vairāk par EKL aktivitātēm:
http://www.eiropaskustiba.lv/aktivitates/sadarbiba-ar-valsti/

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
EKL kopš 2008. gada ir akreditēta Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD)
nosūtītājorganizācija, kopš 2006. gada kā uzņēmējorganizācija. EKL ir
uzņēmusi vairākus ārvalstu brīvprātīgos, no tiem sešus tieši caur EBD
programmu, un nosūtījusi vairāk nekā 30 Latvijas brīvprātīgos uz
citām Eiropas valstīm.

INFORMĀCIJA
EKL ik nedēļu sagatavo ziņu lapu, kurā tiek ietverta gan biedrības, gan
citu avotu informācija par pasākumiem, konkursiem, kā arī Latvijas un
Eiropas kalendārs – ziņu lapas pieejamas EKL mājas lapā/
Šajā infolapā ietvertā informācija sagatavota, izmantojot biedrības
„Eiropas Kustība Latvijā” mājas lapu un biedrības sniegto informāciju.

BIEDRĪBAS „EIROPAS KUSTĪBA LATVIJĀ” KONTAKTI

E-pasts:
info@eiropaskustiba.lv

http://www.eiropaskustiba.lv

Tālr./fakss: (+371) 67326548,
mob.: (+371) 26165251

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts
finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Lauku forums".
Aktivitāte norit projekta ” Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku telpā
Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (2012.EEZ/DAP/MAC/098) aktivitātes Nr. 3.3. “Citu
ar kopienu attīstību saistītu organizāciju darbības un darba rezultātu identifikāciju un izplatīšanu
lauku kopienām.” ietvaros.

Merķeļa iela 13, 424. kab.,
Rīga, LV-1050

https://twitter.com/
EiropasKustiba

http://www.draugiem.lv/group/99386/
ej.uz/EKL_Facebook
Programmu
finansiāli atbalsta
Islande,
Lihtenšteina un
Norvēģija.

