
 

Arī šajā studiju gadā aicinām augstskolas iesaistīties Eiropas Savienības mājas (turpmāk – ES 
māja) Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, rīkotajos pasākumos un izglītojošās aktivitātēs, kā arī studiju 
procesā izmantot dažādus noderīgus Eiropas Parlamenta biroja un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības izstrādātus materiālus. 

 

 

KLĀTIENĒ 

 

Grupu nodarbības ES mājā 

ES māja piedāvā iepazīties ar Eiropas Savienības darbību lekcijās, ko vada Eiropas Parlamenta 
biroja Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā speciālisti. 

Studentiem sniedzam informāciju par ES vēsturi, lēmumu pieņemšanas procesu un 
institūcijām, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, prakses un jauniešu projektu 
iespējām, kā arī Latvijas interešu pārstāvniecību ES.  

Lekcijas ir bezmaksas, ilgums – apmēram pusotra stunda. 

Aicinām pieteikties lekcijām, kā arī interesēties par grupas brauciena degvielas izdevumu 
apmaksu, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz e-pastu esmaja@esmaja.lv. 

 

Izaugsmes nodarbību cikls jauniešiem “Prakses kalve” 

Aktīvi un zinātkāri 10. - 12. klašu skolēni, profesionālo skolu audzēkņi un augstskolu pirmo 
kursu studenti aicināti līdz 20. septembrim uz e-pastu info@esmaja.lv iesūtīt motivācijas 
vēstuli, lai pieteiktos dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā "Prakses kalve 2020". Šī gada 
tēma – EIROPAS ZAĻAIS KURSS.  

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 20 mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši no visas Latvijas, kuri 
četrus mēnešus (no 9. oktobra līdz 29. janvārim) reizi nedēļā (piektdienās no plkst. 17 līdz 19) 
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tiksies radošās un praktiskās nodarbībās. Jaunieši kopā ar vadošajiem Latvijas ekspertiem 
izzinās klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības, bezatkritumu dzīvesveida, urbānās 
mobilitātes un pilsētvides plānošanas tēmas, kā arī diskutēs par pilsonisko aktīvismu, 
iesaistīšanos dabai un klimatam būtisku jautājumu risināšanā. Jauniešiem būs iespēja uzlabot 
arī sadarbības un attiecību veidošanas, kā arī publiskās runas un sociālo mediju komunikācijas 
prasmes. 

Arī šogad septiņiem jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rīgas un kuri sekmīgi apmeklēs visas 
cikla nodarbības, piedāvājam apmaksāt iknedēļas braucienu (ar sabiedrisko transportu) 
izdevumus. 

Plašāka informācija: esmaja.lv/lv/aktualitates/izsludinats-konkurss-jauniesu-dalibai-es-
majas-izaugsmes-nodarbibu-cikla-prakses-kalve-2020  

 

EPAS Alumni – EP Vēstnieku skolas absolventi  

Mēs Tevi iepazinām kā Eiropas Parlamenta Vēstnieku. Gūsti pieredzi un esi piederīgs 
jaudīgajiem EPAS Alumni - EP Vēstnieku skolu absolventiem! Aicinām sadarbību turpināt 
izaugsmes nodarbībās un Eiropas ideju atbalstītāju kustībā #mēsesamkopā. Tev ir iespēja 
piedalīties EPAS Alumni programmā, kuras mērķis ir veidot spēcīgu jauniešu balsi Latvijai 
būtiskos ES jautājumos. Piesakies Alumni programmai līdz 30. septembrim! 

Uzzini vairāk: europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/epas-alumni-ep-v-
stnieku-skolas-absolventi.html  

 

Eiropas Parlamenta simulācijas spēle un vieslekcijas augstskolās  

Piedāvājam izspēlēt simulācijas spēli par EP lēmumu pieņemšanas procesu. Šī lomu spēle tiek 
izspēlēta grupās ar 10-20 dalībniekiem un demonstrē lēmumu pieņemšanas procesu, sākot 
no sarunām ar lobijiem līdz debatēm ar citam institūcijām un komunikācijai ar medijiem 
(ilgums - apmēram 60min); 

Kā īpašu vieslektoru piedāvājam piesaistīt no Latvijas ievēlētu EP deputātu*, padziļināti 
stāstot par tēmu, kas saistīta ar deputāta komitejas darbu, un dodot vienreizēju ieskatu 
politiķa darbā. Deputātu paveiktais pirmajā darba gadā: bit.ly/ep-deputatu-paveiktais. 

Aicinām pieteikties: EPRiga@europarl.europa.eu 

 

Foto orientēšanās spēle “Iepazīsti Eiropu Rīgā” 

Lai rosinātu meklēt informāciju par Eiropas Savienību, ar norāžu un jautājumu palīdzību 
aizvedot dalībniekus uz interesantām, ar ES dalībvalstīm un ES fondiem saistītām vietām Rīgā, 
septembra beigās ikvienam būs pieejama jauna bezmaksas pilsētas iepazīšanas spēle – ES 
mājas piedzīvojumu orientēšanās sacensības draugiem un ģimenēm. 

Spēle ilgs 2 stundas, piedalīties, izmantojot “Roadgames” mobilo lietotni viedierīcēs, jebkurā 
nedēļas dienā un laikā līdz pat 2021. gada augustam varēs individuāli un komandas 2 – 5 
dalībnieku sastāvā. 

Plašāka informācija septembrī esmaja.lv.  
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Akcija “Atpakaļ uz universitāti” 

Akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” laikā Eiropas Savienības institūciju 
darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti 
dodas uz Latvijas izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas 
Savienību un tās aktualitātēm. Akcija ik gadu norisinās no marta līdz maijam. 

Akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā sadarbībā ar  jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”. 

Vairāk par akciju: esmaja.lv/lv/projekti/atpakal-uz-skolu/aktualitates  

 

Citi pasākumi ES mājā 

ES mājā notiek vēl virkne citu bezmaksas pasākumu. Aicinām piedalīties diskusijās par Latvijai 
un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, 
kino vakaros, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu 
tradīcijām un vēsturi. 

Pasākumu kalendārs: esmaja.lv/lv/pasakumi 

 

Bezmaksas telpas jūsu rīkotiem pasākumiem un izstādēm ES mājā 

ES māja organizācijām piedāvā tehniski aprīkotas telpas tādu pasākumu rīkošanai, kas saistīti 
ar Eiropas Savienības tematiku. 

1. stāva telpas atvērtas pasākumu norisei katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00, 
sestdienās no plkst. 10.30 līdz 13.00. 2. stāva telpas – katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 
17.00. 

Plašāka informācija par telpām: esmaja.lv/lv/telpas  
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TIEŠSAISTĒ 

 

Mācības jauniešiem tiešsaistē “Būt sadzirdētiem 2020!” 

Četrās nodarbībās tiešsaistē 6., 7., 13. un 14. oktobrī no plkst. 16 līdz 18 ikvienam aktīvam 
jaunietim būs iespēja piedalīties mācībās par lēmumu pieņemšanu un jauniešu iesaistīšanās 
iespējām pašvaldībās, Ministru kabinetā, Saeimā un ES līmenī.  

Kā piedalīties lēmumu, kas skar jauniešu intereses un nākotni, pieņemšanas procesos un, 
galvenais – būt sadzirdētiem? Kā izmantot jauniešu enerģiju, lai panāktu efektīvas pārmaiņas?  

Nodarbības vadīs eksperti no Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS, Eiropas Parlamenta 
biroja un Eiropas Komisijas pārstāvniecības. Pieredzes stāstos dalīsies jaunieši no aktivitāšu 
centriem un NVO. 

Plašāka informācija septembrī esmaja.lv.  

 

Grupu nodarbības par Eiropas Savienību 

ES māja piedāvā studentiem iepazīties ar Eiropas Savienības darbību, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas aktualitātēm arī grupu nodarbībās tiešsaistē.  

Aicinām uzzināt vairāk un pieteikties lekcijām, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz e-
pastu esmaja@esmaja.lv. 

 

#mēsesamkopā 

Eiropas Parlaments aicina aktīvus un zinātkārus jauniešus pievienoties kustībai 
#mēsesamkopā, lai iekustinātu sarunas par Eiropu Latvijā un praktiski veicinātu savu un citu 
līdzdalības degsmi. Jauniešiem tiks piedāvāts iegūt zināšanas par Eiropas Savienību, Eiropas 
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Parlamenta darbu, pasākumu organizēšanu, sociālajiem tīkliem un citām aktuālām tēmām. 
Viņi tiks aicināti līdzdarboties un īstenot savas aktivitātes par Eiropu. Šobrīd var pietiekties un 
sekot līdzi jaunumiem Facebook Latvijas grupā un drīzumā  jauniešu rīcībā tiks nodota 
uzlabota Eiropas līmeņa platforma mesesamkopa.eu. 

Vairāk par kustību: epfacebook.eu/kopakomanda 

 

Eiropas eksāmens 

Eiropas eksāmens ir tiešsaistes tests ar 20 jautājumiem, kas notiek www.esmaja.lv 7., 8. un 9. 
maijā. Tā mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas 
Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu. 

Eiropas eksāmenā katrs dalībnieks piedalās individuāli, izvēloties sev piemēroto vecuma 
grupu vai jautājumu grūtības pakāpi (pieaugušajiem jautājumi dalīti trīs grūtības pakāpēs). 

Plašāka informācija: esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/par-projektu 
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PRAKSES UN DARBA IESPĒJAS ES IESTĀDĒS 

 

Prakse Eiropas Komisijā 

Prakse jeb stažēšanās ir pieejama visdažādākajās jomās: konkurences tiesības, cilvēkresursi, 
vides politika, komunikācija un daudzās citās. 

Var pieteikties augstskolu absolventi jebkurā specialitātē, ja viņu grāds jau ir piešķirts (ja 
diploms vēl nav izsniegts, parasti var tā vietā iesniegt akadēmisko izziņu). Parasti pieprasa, lai 
praktikants zinātu divas ES valodas. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet parasti 
nav nepieciešamas. 

Ilgums: 5 mēneši. Prakse ir apmaksāta, tiek segti ceļošanas izdevumi. Sākuma datums: 1. 
marts un 1. oktobris. 

Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada janvārī. 

Sīkāka informācija: ec.europa.eu/stages/home_en  

 

Prakse Eiropas Parlamentā 

Robēra Šūmana vārdā nosauktās prakses mērķis ir veicināt ES pilsoņu izglītību un profesionālo 
apmācību un sniegt ieskatu par Eiropas Parlamenta darbību. Var pieteikties augstāko izglītību 
ieguvušas personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Kandidātiem ir ļoti labi 
jāpārvalda vismaz divas no ES oficiālajām valodām, un viņi nedrīkst būt iepriekš nostrādājuši 
ilgāk par diviem secīgiem mēnešiem kādā ES iestādē vai struktūrā. 

Ilgums: 5 mēneši. Prakse ir apmaksāta.  
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Prakses periodi un pieteikumu iesniegšanas termiņi: 

 Praksei no 2021. gada 1. marta līdz 31. jūlijam var pieteikties no 2020. gada 1. 
novembra līdz 30. novembrim. 

 Praksei no 2021. gada 1. oktobra līdz 28./29. februārim var pieteikties no 2021. gada 
1. jūnija līdz 30. jūnijam. 

Plašāka informācija: europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/prakse.html  

 

Prakse citās ES iestādēs: epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_lv  

 

Darba iespējas ES iestādēs 

ES piedāvā plašas iespējas veidot karjeru ne tikai Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā, bet arī 
piedāvā daudzus amatus aģentūrās visā Eiropā un ES delegācijās pasaulē. 

ES meklē darbiniekus ar atšķirīgu dzīvesgājumu, līdz ar to karjera ES iestādēs nozīmē darbu 
daudzveidīgā un multikulturālā kolēģu grupā. Lielākajā daļā ES iestāžu amatu jāpārvalda 
vismaz divas ES oficiālās valodas. 

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) ir starpiestāžu dienests, kura pārziņā ir darbinieku 
atlase visām ES iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas 
Ombudam. Katra iestāde pieņem darbā cilvēkus no pārbaudījumus sekmīgi izturējušo 
kandidātu saraksta, kuru sniedz EPSO. 

Plašāka infomācija par atlases konkursiem un aktuālajiem darba piedāvājumiem: 
epso.europa.eu/how-to-apply_lv  
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STUDIJU MATERIĀLI UN DATU BĀZES 

 

Digitālā izstāde “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām” 

Izstāde “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām” ir veidota, lai parādītu Šumana 
deklarācijas nozīmīgumu Eiropas integrācijas procesā, stimulētu pārdomas par tās nozīmi 
šodienas Eiropā un veicinātu diskusiju par Eiropas vēsturi un nākotni. Izstādes veidotāji, 
Eiropas Savienības vēstures arhīvs, aicina vērot vēstures procesus no diviem atsevišķiem, taču 
savstarpēji saistītiem skatupunktiem. 

Izstādē apkopots bagātīgs vēsturiskais materiāls, kas papildināts ar multimediju iespējām – 
izmantojot QR kodus, apskati vai noklausies arī video un audio materiālus. 

Digitālā izstāde skatāma: bit.ly/es-sumans 

 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs 

Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir starpiestāžu birojs, kas atrodas Luksemburgā, un tā 
uzdevums ir izdot Eiropas Savienības iestāžu publikācijas. Tas galvenokārt nodarbojas ar 
juridisku un vispārīgu publikāciju izdošanu un izplatīšanu dažādos drukātos un elektroniskos 
formātos. 

Publikāciju birojs pārvalda dažādas tīmekļa vietnes, kurās ES iedzīvotājiem, valdībām un 
uzņēmumiem tiek piedāvāti specifiski pakalpojumi: 

 EUR-Lex – bez maksas pieejami Eiropas Savienības tiesību akti 23 oficiālajās ES valodās 
(24, kad tiek pieprasīta arī īru valoda). Šajā vietnē var arī sekot līdzi likumdošanas 
procedūrai. Datubāzi atjaunina katru dienu, un tajā ir vairāk nekā 3 miljoni elementu; 
daži dokumenti ir 1951. gada. Vairāk: eur-lex.europa.eu 
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 ES publikācijas - interneta bibliotēka un grāmatveikals, kurā ir Eiropas Savienības 
iestāžu un struktūru publikācijas. Vairāk: op.europa.eu/lv 

 ES Atvērto datu portāls - vienuviet pieejami dažādu Eiropas Savienības iestāžu un 
struktūru dati. Vairāk: data.europa.eu/euodp/lv  

 TED (Tenders Electronic Daily) - Eiropas publiskajam iepirkumam paredzētā Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājuma elektroniskā versija tīmeklī. Katru dienu 
TED datubāzē publicē ap 1 700 paziņojumu par iepirkumu. Vairāk: ted.europa.eu/TED  

 EU Whoiswho - ES oficiālais uzziņu katalogs. Tajā ir visu ES iestāžu un struktūru 
kontaktinformācija un adreses. Vairāk: op.europa.eu/lv/web/who-is-who  

 CORDIS-Lex (Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienests) ir Eiropas 
Komisijas primārā sabiedrībai pieejamā krātuve un portāls, kuru izmanto informācijas 
izplatīšanai par visiem ES finansētajiem pētniecības projektiem un to rezultātiem 
visplašākajā nozīmē. Vairāk: cordis.europa.eu 

 

Eiropas Savienības māja Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz 
informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā: Eiropas Parlamenta biroju un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību, kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas. 

Eiropas Savienības mājā var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot 
ES sniegtās iespējas, un piedalīties dažādos pasākumos – diskusijās par Latvijai un Eiropas 
Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino 
vakaros –, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu 
tradīcijām un vēsturi. 

Uzzini vairāk: esmaja.lv. 
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