
Co-funded by 
the European Union



jaunumi  EIROPĀ

Akadēmiskā personāla mobilitāte Eiropā 

Informāciju sagatavoja:
EURYDICE LATVIJAS NODAĻA

Informācijas un karjeras atbalsta departaments
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Vaļņu iela 3, 6. stāvs, Rīga, LV-1050, LATVIJA

Tālr.: 67280108 ,
viktors.kravcenko@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lvviktors.kravcenko@viaa.gov.lv, www.viaa.gov.lv

Twitter: @VIAA_LV
YouTube: VIAAlv

Informācija ir pieejama internetā: 
http://www.es.gov.lv/news/akademiska-personala-

mobilitate-eiropa 

Augstākajā izglītībā aizvien vairāk diskutē par studiju procesa internacionalizāciju, un pieaug interese 
ne tikai par studentu, bet arī par pasniedzēju mobilitāti. Visticamāk, šī interese palielināsies tuvākajos 
mēnešos, jo Eiropas Komisijas jaunā Erasmus+ programma, kas 2014. gadā uzsāks savu darbību, 
sola lielākas iespējas un finansējumu augstākās izglītības personālam pilnveidoties un strādāt citās 
valstīs. 
Pasniedzēju mobilitāte ir vitāls un finansiāli izdevīgs līdzeklis, lai veidotu starptautisku gaisotni augstPasniedzēju mobilitāte ir vitāls un finansiāli izdevīgs līdzeklis, lai veidotu starptautisku gaisotni augst-
skolās, dodot iespēju studentiem savā mājas augstskolā (ne)tieši saskarties ar citas valsts augstākās 
izglītības kultūru. Tāpat tiek uzskatīts, ka akadēmiskā personāla mobilitāte motivē arī studentu mobili-
tāti.
Augstākās izglītības politikas dokumentos bieži vien ir uzsvērta akadēmiskā personāla mobilitātes po-
zitīvā loma, taču realitāte ir sarežģītāka. Ir diezgan gūti rast informāciju par šajā jomā sasniegtajiem re-
zultātiem. Jaunais Eurydice ziņojums par akadēmiskā personāla mobilitāti norāda uz pasākumiem, 
kas jāveic, lai varētu iegūt labāku pārskatu par pasniedzēju mobilitāti Eiropā. Visupirms, ir jāatbild uz 
šādiem jautājumiem: Kas tiek saprasts ar pasniedzēju mobilitāti? Vai tā ietver, piemēram, arī virtuālo 
mobilitāti? Vai par mobilitāti ir jāuzskata arī starptautiskas konferences apmeklējums, vai došanās 
dzīvot un strādāt uz citu valsti? Ja nē, tad kur novelkamas mobilitātes fenomena robežas? Pašlaik 
Eiropā nav vienotas definīcijas mobilitātei, tāpat kā nav vienprātības par to kāda veida informācija par 
mobilitāti ir jāapkopo salīdzināšanas nolūkos.
Eurydice ziņojums aizpilda vismaz daļu no trūkstošās informācijas. Ziņojuma mērķis ir informēt par Ei-
ropas valstu pasākumiem akadēmiskā personāla mobilitātes atbalstam. Ziņojums atklāj lielas atšķirī-
bas starp valstīm mobilitātes atbalsta formu un pasākumu īstenošanā. Dažās valstīs (piemēram, 
Vācijā un ziemeļvalstīs) mobilitātes programmas ir ļoti attīstītas, savukārt citās valstīs pasākumi ir 
daudz ierobežotāki un skar tikai atsevišķas personāla kategorijas. Vairāk informācijas – Eurydice tīkla 
centrālajā mājaslapā un jaunajā ziņojumā par akadēmiskā personāla mobilitāti.
Aicinām iepazīties arī ar atjaunoto Eurydice ziņu lapu internetā.
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Eiro monētas 
sāks pārdot d

ecembrī  

UZZIŅAI

Eiro sākum
komplekts

 uzņēmum
iem:

Vērtība: L
s 140,56 j

eb EUR 2
00

2 eiro mon
ēta 25 gab

.

1 eiro mon
ēta 75 gab

.

50 centu m
onēta 80 g

ab.

20 centu m
onēta 80 g

ab.

20 centu m
onēta 80 g

ab.

10 centu m
onēta 80 g

ab.

5 centu m
onēta 150

 gab.

2 centu m
onēta 100

 gab.

1 centu m
onēta 150

 gab.

Svars: 3,5
 kg

Kopējais a
pjoms: 70

 000 komp
lektu

Informācija pieejama internetā: 
http://www.eiro.lv/lv/kas-ir-eiro-

/eiro/aktualitates/eiro-mo-
netas-saks-pardot-decembri--i2131

Pēc diviem mēnešiem Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi varēs pirmo reizi turēt rokās Latvijas eiromonētas. Tiesa, 
reāli tās likt lietā – maksāt par precēm un pakalpojumiem – būs vien iespējams, sākot ar nākamā gada 1. janvāri.
Latvijas Bankas kasē, komercbanku filiāles un 302 Latvijas pasta nodaļas 10. decembrī bez komisijas maksas vai 
uzcenojuma sāks pārdot eiro sākumkomplektus iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šajā datumā sāksies arī eiro 
priekšpiegāde uzņēmumiem, raksta NRA.lv.
Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms pieļauj, ka iedzīvotājiem eiro sākumLatvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms pieļauj, ka iedzīvotājiem eiro sākum-
komplekti varētu noderēt, lai iepazītos ar eiro monētu izskatu. Tāpat šos komplektus varētu iegādāties kā suvenīru 
vai kā Ziemassvētku dāvanu. «Cita iemesla es neredzu, ja vien, protams, kādam nav nepieciešamība pēc skaidras 
naudas 1. janvāra rītā,» uzsvēra J. Blūms. Sākumkomplekta vērtība būs 10 latu jeb 14,23 eiro, un tajā būs visi Latvi-
jas eiro monētu veidi dažādā daudzumā, piemēram, tajā būs astoņas 20 centu monētas, septiņas 50 centu monētas 
utt.
Kopumā pārdošanā būs pieejami 800 000 šādu sākumkomplektu. «To skaits ir pielāgots mājsaimniecību skaitam 
Latvijā. Tas ir darīts ar nolūku, lai katrai mājsaimniecībai iznāktu vismaz viens šāds komplektiņš,» sacīja J. Blūms.
Viņš gan atzina, ka arī numismātiem ir liela interese par sākumkomplektiem. Tāpēc, lai tie visi nenonāktu vienās 
rokās, vienam pircējam vienā reizē pārdos ne vairāk kā piecus šādus komplektus. Šogad sākumkomplektu iegāde 
notiks bez jebkādas papildu maksas vai uzcenojuma. Taču nav izslēgts, ka pēc gadumijas kāda komerciestāde, 
kura nebūs izpārdevusi visus sākumkomplektus, tos pārdos kā suvenīrus par dārgāku cenu, pieļāva J. Blūms.
Ja vajadzības pēc šāda sākumkomplekta nav, tad J. Blūms atgādināja, ka iedzīvotāji latus pret eiro Latvijas Bankā Ja vajadzības pēc šāda sākumkomplekta nav, tad J. Blūms atgādināja, ka iedzīvotāji latus pret eiro Latvijas Bankā 
varēs mainīt neierobežoti ilgi, komercbankās no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, 302 Latvijas pasta nodaļās 
no 1. janvāra līdz 31. martam. Turklāt janvāra pirmās divas nedēļas tirdzniecības vietās norēķiniem tiks pieņemti arī 
lati. Tomēr vienkāršākais veids, kā veikt pāreju uz eiro, ir laikus atbrīvoties no skaidras naudas un maksājumus ie-
spēju robežās veikt ar bankas kartes starpniecību.
Savukārt uzņēmumiem, kuriem būs nepieciešama skaidra nauda jau pirmajās janvāra dienās, ir vairākas iespējas, 
proti, izmantot eiro monētu sākumkomplektus uzņēmumiem vai pieteikties eiro priekšpiegādei. Turklāt mikrouzņē-
mumiem ir atvieglota priekšpiegādes procedūra – tiem nav jāslēdz līgums ar banku, bet ir jāizpilda noteikta standarta 
veidlapa – apliecinājums, kurā klients apņemas neizplatīt saņemtās eiro naudas zīmes pirms 2014. gada 1. janvāra. 
Eiropas Komisijas izpratnē mikrouzņēmums ir tāds uzņēmums, kas nodarbina līdz desmit darbinieku un kura gada 
apgrozījums nepārsniedz divus miljonu eiro jeb 1,4 miljonus latu. Mikrouzņēmums priekšpiegādē varēs saņemt līdz 
10 000 eiro, sākot ar 27. decembri.10 000 eiro, sākot ar 27. decembri.
«Jāuzsver, ka priekšpiegāde nav naudas maiņa, līdz ar to par to nav jāmaksā komisijas maksa, bet līdz 1. janvārim 
klienta latu kontā tiek iesaldēta attiecīga summa latos, kas kalpo kā nodrošinājums. Jo ātrāk uzņēmums pieteiksies 
priekšpiegādei, jo vēlāk tā tiks veikta, un tas šajā gadījumā ir izdevīgi, jo nodrošinājuma summa būs iesaldēta uz 
īsāku laika sprīdi,» skaidroja J. Blūms.
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Varēs iesniegt projektus meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošanai  

LAD Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa
Tālrunis: 67027881, 67027137

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693
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Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā "Meža 
ekonomiskās vērtības uzlabošana".
Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimnie-
košanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, 
kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde, kas paredzēta jaunaudžu kopšanai un mazvērtī-
gu mežaudžu nomaiņai.
Šī ir minētā pasākuma 4. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana, kas notiks no 2013.gada 
28.oktobra līdz 2013.gada 26.novembrim. Kopējais publiskais finansējums šajā kārtā ir 400 000 
latu.
Programmā pasākumam kopumā 2007.-2013.gadam ir pieejami vairāk nekā 9 miljoni latu. Līdz 
šim jau ir īstenoti 4443 projekti.
Iesniegto projektu īstenošanas laiks ir 18 mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta ie-
snieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājas-
lapā sadaļā "ES atbalsts".
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā vai LAD re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
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ES Krāslavas novadā



Šis septembris Kaunatas 
vidusskolas skolēniem, 
viņu vecākiem un 
skolotājiem paliks 
īpaši spilgtā atmiņā, 
jo Comenius projekta 
„Your Europe-democratic „Your Europe-democratic 
shaping and sharing”ietvaros 
Kaunatas vidusskolā viesojās ārzemju ciemiņi no septiņām Kaunatas vidusskolā viesojās ārzemju ciemiņi no septiņām 
valstīm: Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Bulgārijas, Igaunijas, 
Grieķijas un Ungārijas. Pirms tam bija ilgs projekta sagatavo-
šanas process, kurā aktīvi iesaistījās gan skolotāji, gan sko-
lēni un viņu vecāki. Rezultātā tika izveidota aizraujoša pro-
jekta sanāksmes programma, kas sākās 23.septembrī ar 
ekskursiju pa Rīgu – 18 ārzemju skolēni un 20 skolotāji iein
teresēti vēroja Rīgas jūgendstila arhitektūru, apbrīnoja Rīgas 
zaļos parkus, skvērus un pastaigājās pa Vecrīgu. Priekšā vēl 
bija ilgs ceļš ar autobusu pie Kaunatas viesģimenēm, kurās 
dalībnieki dzīvoja piecas dienas. 
24.septembrī projekta dalībnieki iepazina skolu, apskatīja 
mācību telpas, skolēnu pašpārvaldes pārstāvji stāstīja par 
skolas vēsturi un iesaistīja viesus iepazīšanās spēlēs. Skola 
bija īpaši saposta šim pasākumam. Ejot vai braucot garām 
skolai, jau no tālienes varēja redzēt skolas zālājā izkārtotos 
valstu karogus, savukārt 11.un 12.klašu skolēni bija izveido-
juši informatīvos plakātus par katru dalībvalsti. Pateicoties 
skolotājai Dacei Zagorskai, tika īstenota viņas ideja „Draudzīskolotājai Dacei Zagorskai, tika īstenota viņas ideja „Draudzī-
bas koks”: uz stenda tika izveidots koks no dažādu krāsu 
lentītēm, kuras ataino katras dalībvalsts karoga krāsas. 
Draudzības koka ideja: katrai valstij ir savas saknes, augot 
uz augšu, tās savijas(mēs sadarbojamies savā starpā), koka 
augšdaļā ir ziedi un augļi(mūsu projekta sadarbības rezultā-
ti). Visi dalībnieki gatavoja no plastikas koka ziedus vai 
augļus, kurus vēlāk piestiprināja pie Draudzības koka.
Ciemiņi tika sveikti skolēnu, viņu vecāku un skolotāju veido-
tajā koncertā Kaunatas pagasta tautas namā. Visi bija pār-
steigti par mūsu dejotāju un dziedātāju augsto profesionālo 
līmeni un skaistajiem tautas tērpiem. Koncertā piedalījās visu 
paaudžu Kaunatas tautas deju kolektīvi, folkloras kopa „Ŗāz-
naviņa”, Kaunatas tautas nama folkloras kopa. Pēc koncerta 
folkloras kopas pavadījumā ārzemju ciemiņi varēja izmēģi
nāt mūsu tautas deju soļus un iesaistīties jautrās rotaļās. 
Paldies visiem, kas sagatavoja tik krāšņu koncertu.
Pēcpusdienā ārzemju skolotāji apmeklēja Kaunatas ciema 
ievērojamākās vietas, bet skolēni kopā ar Kaunatas  

Comenius projekta 
„Your Europe-democratic shaping and sharing” 

dalībnieki apmeklē Kaunatu 

skolas skolēnu pašpārvaldi piedalījās pasākumā, kurā 
katra dalībskola iepazīstināja pārējos ar skolēnu parla-
menta darbību skolā – tika rādītas videofilmas, prezen-
tācijas par šo darbu,tika stāstīts un diskutēts.Vakaros 
skolēni devās uz skolas sporta zāli, kur varēja vairāk 
sadraudzēties, spēlējot volejbolu un dažādas galda 
spēles.
25.septembrī visi – gan ārzemju ciemiņi, gan mūsu     
skolēni – devāmies ekskursijā pa Latgali: apskatījām 
Mākoņkalnu, pabijām Andrupenes lauku sētā, pēc tam 
ceļš veda uz Aglonu, kur apmeklējām Karaļa kalnu un 
Aglonas baziliku. Pusdienojām Aglonas maizes 
muzejā, kur muzeja saimniece Vija stāstīja par maizes 
    nozīmi latgaliešu dzīvē, ar maizi saistītiem ticēju
       miem, kā arī piedāvāja Latgales nacionālos ēdie       miem, kā arī piedāvāja Latgales nacionālos ēdie
       nus, kas ciemiņiem ļoti garšoja.Savukārt 
      26.septembra diena pagāja, apskatot Rēzekni. 
    Tika apmeklētas Rēzeknes baznīcas, Māras piemi    Tika apmeklētas Rēzeknes baznīcas, Māras piemi-
neklis, devāmies ekskursijā gida pavadībā pa Latgales 
vēstniecību „Gors” un Austrumlatvijas radošo pakalpo-
jumu centru „Zeimuļs”. Pēc pusdienām skolēni devās 
pie lielveikala Rimi barot pīles, tādā veidā, piepildot 
laiku līdz autobusa atnākšanai. Arī tas daudziem bija 
īpašs piedzīvojums.
Vakarā viesu mājā „Ezerkrasti” notika projekta sanāks-
mes noslēguma pasākums. Visi iesaistījās rotaļās un 
citās aktivitātēs – dejoja, sarunājās, fotografējās. Pasā-
kums ilga līdz 22.00, savukārt nākamajā rītā 5.30 cie-
miņi aizbrauca no Kaunatas.
Piecas dienas Latvijā bija pagājušas nemanot, bet tās 
bija emociju, iespaidu un jaunu atklāsmju piepildītas. 
Gan skolotāji, gan skolēni un viņu vecāki gaidīja ziņas 
par ciemiņu mājupceļu. Bija ļoti patīkami saņemt tikai 
labas atsauksmes. 
 Comenius projekta darba grupas vārdā izsakām lielu  Comenius projekta darba grupas vārdā izsakām lielu 
pateicību visiem, kas palīdzēja sagatavot un īstenot šo 
pasākumu. Īpaši pateicamies mūsu skolēnu Kaspara 
Potašova, Nikitas Bašmakova, Žaņa Kilaita, Jāņa 
Viša, Justīnes Kablanovas, Rolanda un Raimonda 
Katkovsku, Tonija Fernandes, Laimas Rukmanes, 
Elīnas Selivončikas un Jāna Broliša ģimenēm, kas 
uzņēma savās uzņēma savās 
ģimenēs ārzemju 
skolēnus. 
Paldies 
Kaunatas 
vidusskolas 
skolotājiem, 
kuri 
nodrošināja 
nepārtrauktu mācību 
procesu. Paldies Kaunatas pagasta pārvaldei par at-
balstu pasākuma organizēšanā. Esam ciemiņus uzņē-
muši, nu pašiem jādodas ciemos – šoreiz mūsu skolē-
nus un skolotājus gaida tālais ceļš uz Itāliju.

Anita Klismete, projekta koordinatore

ziņas Austrumlatgalē
ES Rēzeknes novadā
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„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu 
pā„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu 
pārvaldības procesu atstājot politiķu rokās. Modernu demokrātiju raksturo augsts pilsoniskās līdzdalības līmenis un 
attīstīta politiskā kultūra”. (S.Āboltiņa)
Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tomēr lielākas iespējas ietek-
mēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, tiem  sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies 
nevalstiskajās organizācijās.
Pašvaldībai jākļūst atvērtākai pret sabiedrību un tās iniciatīvām, jāuztver tā kā līdzvērtīgs partneris ne tikai dažādu ak-
tivitāšu īstenošanā, bet arī pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un funkciju veikšanā. Savukārt sabiedrībai jā-
kļūst zinošākai, gudrākai un aktīvākai, lai par tādu partneri kļūtu. 
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome š.g. 20.jūnija sēdē apstiprināja 75 projektu iesniegumus Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammā „NVO dar-
bības atbalsta programma", kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju 
darbību.
Atklātu projektu iesniegumu konkursā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” kopumā saņemti 206 
projektu iesniegumi, no kuriem SIF padome apstiprināja 30 mikroprojektus un 45 makroprojektus. Atbalstu saņēma 
arī biedrības ”Preiļu NVO centrs” izstrādātais makro projekts „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, 
Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (projekta iesnieguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203). Projekta ietva-
ros tika izstrādāta organizācijas darbības programma  2,5 gadiem. Jūlijā tiek uzsākta 2013. gada darbības program-
mas īstenošana, kuras mērķis ir  pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu 

ES Preiļu novadā
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Gaisma un slēpes

ES Ludzas novadā




