Dokumentā ir apkopota būtiskākā informācija par akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz
universitāti 2020”, lai padarītu ērtāku Jūsu pieteikšanos akcijai un palīdzētu nodrošināt,
ka dalība akcijā kļūst par patīkamu un vērtīgu notikumu gan jauniešiem, gan arī Jums
kā Eiropas lietu ekspertam.
Akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” 2020. gadā norisinās no 2. novembra
līdz 4. decembrim. Tās laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts un
pašvaldības iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti
tiekas ar jauniešiem, lai dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par ES aktualitātēm. Akcijas
mērķis ir sniegt jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri savā
ikdienā saskaras ar dažādām Eiropas Savienības darbības jomām un notikumiem.
Dokumentā aprakstītās tēmas:
1. Pieteikšanās;
2. Tikšanās veidi;
3. Saziņa ar skolu;
4. Izdales materiāli skolām;
5. Padomi tikšanās veiksmīgai norisei;
6. Informatīvais seminārs ekspertiem;
7. Skolas tikšanās un eksperta publicitāte;
8. Akcijas „Atpakaļ uz skolu” vēsture Latvijā.

Kontaktpersona papildu jautājumiem:
Raivis Gunārs Tauriņš, Tel. +371 25451199, E-pasts: aus@klubsmaja.lv
Akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” koordinators
Jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”

1. PIETEIKŠANĀS
Kā Eiropas lietu eksperts akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” var
iesaistīties ikviens, kurš savā ikdienā saskaras ar Eiropas Savienības tematiku, strādājot Eiropas
Savienības institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, nevalstiskajā sektorā vai uzņēmējdarbībā.
Eksperta pieredze ES lietās var būt ne tikai politisko jautājumu ziņā, bet arī savā konkrētajā darba jomā
pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā, tai skaitā sadarbojoties ar citu ES valstu partneriem un
īstenojot ES finansētus projektus.
Eiropas lietu eksperti akcijai var pieteikties no 19. oktobra līdz 6. novembrim, aizpildot
tiešsaistes pieteikuma anketu https://ej.uz/AUS20R-eksperti
Pieteikuma anketā eksperti ir aicināti norādīt kontaktinformāciju par sevi, izvēlēties viņiem
interesējošo tikšanās veidu, norādīt nosacījumus saziņai ar skolu, un atbildēt uz akcijas publicitātes
jautājumiem. Šīs atbildes ir būtiskas, lai palīdzētu veiksmīgāk organizēt tikšanās gaitu un nodrošinātu
akcijas publicitāti.
Pieteikuma anketas aizpildi vēlams veikt pašam ekspertam personīgi, ja nepieciešams, informāciju
anketā var ievadīt arī eksperta kolēģis vai asistents.
Tikšanās laikā eksperts var jauniešiem stāstīt par savu darba pieredzi vai arī izvēlēties sniegt
informāciju par kādu no ES aktuālajām tēmām. 2020. gadā akcijas divas galvenās tēmas ir Eiropas
Savienība un klimats (Eiropas zaļais kurss) un Jaunatnes līdzdalība Eiropas Savienībā (Mobilitātes
iespējas, Eiropas Jaunatnes dialogs, Eiropas Jaunatnes mērķi) – informācija par šīm tēmām ir
nodrošināta ekspertu atbalsta materiālos, tai skaitā arī akcijas oficiālajā prezentācijas sagatavē.

2. TIKŠANĀS VEIDI
Akcijas ietvaros eksperts var tikties ar kādu vienu klasi/kursu vai arī ar vairākām jauniešu grupām
vienlaicīgi, ja vizīte tiek rīkota, piemēram, izglītības iestādes aktu zālē. Ja eksperta laika iespējas atļauj,
iesakām tikties ar vienas izglītības iestādes vairākām klasēm/kursiem, tikšanās rīkojot vienā dienā. Par
vizītes formātu un dalībnieku skaitu skolu pārstāvji parasti vienojas ar katru ekspertu individuāli,
atbilstoši eksperta interesēm un laika iespējām. Ņemot vērā ar Covid-19 saistītos riskus, aicinām
apsvērt iespēju tikšanos ar jauniešiem organizēt tiešsaistē. Ja tas tehniski nav iespējams, vizīte joprojām
var norisināties arī klātienē, ievērojot tajā brīdī aktuālos valstī noteiktos piesardzības pasākumus.
Akcijas ietvaros eksperti var tikties ar jauniešiem no jebkuras Latvijas skolas (pamata,
vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādes, kura atrodas Latvijas teritorijā). Jo
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īpaši eksperti tiek aicināti tikties ar jauniešiem no izglītības iestādēm, kurās paši ir mācījušies
pamatskolas, vidusskolas vai augstskolas laikā! Var arī tikt apmeklēta izglītības iestāde, kas atrodas
tuvumā eksperta darba vietai vai ir pa ceļam, dodoties darba darīšanās uz citu Latvijas pilsētu. Šādas
vizītes organizēšanai ekspertam pieteikuma anketā ir jānorāda gan vēlamā izglītības iestāde, gan
ekspertam ērtākais norises laiks – var minēt konkrētus datumus laika periodā no 2. novembra līdz 4.
decembrim vai darba dienas, kurās tikšanās norisi ir ērtāk saskaņot ar tiešajiem darba pienākumiem.
Eksperti var arī izvēlēties skolu no pieteikuma anketā esošā izglītības iestāžu saraksta ar jau
konkrētu skolai vēlamo tikšanās norises datumu un jau zināmu dalībnieku vecuma grupu. Skolas, kuras
ir gatavas piemēroties ekspertu laika iespējām, šajā sarakstā ir atzīmētas ar zvaigznīti. Tās eksperti var
izvēlēties arī tad, ja sarakstā minētais datums ekspertam nav izdevīgs, bet ir iespējams apciemot
konkrēto izglītības iestādi – akcijas koordinatori palīdzēs vienoties par abām pusēm izdevīgu datumu
vizītes norisei. Ņemot vērā ar Covid-19 saistītos riskus, lielākā daļa skolu tikšanos ir gatava organizēt
arī tiešsaistē.
Pieejamo

skolu

sarakstu

ir

iespējams

apskatīt

arī

ārpus

pieteikuma

anketas

https://ej.uz/AUS20R-saraksts Jāņem vērā, ka saraksts mainās, atbilstoši citu ekspertu veiktajai
izvēlei pieteikuma anketā, tāpēc, pēc konkrētas skolas izvēlēšanās, ir būtiski pēc iespējas ātrāk aizpildīt
pieteikuma anketu un šo skolu arī anketā atzīmēt kā savu izvēli.

3. SAZIŅA AR SKOLU
Savu izvēli saziņai ar skolu eksperti norāda pieteikuma anketā. Ekspertu ērtībai, tikšanās
plānošanu var nodrošināt jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”akcijas koordinatori sazināsies ar skolu, informēs par eksperta izteikto vēlmi tikties ar skolas
jauniešiem akcijas ietvaros un risinās ar tikšanās organizēšanu saistītos pamatjautājumus. Pēc tikšanās
saskaņošanas eksperts saņems apstiprinājuma vēstuli ar tikšanās norises laiku un skolas
kontaktinformāciju. Turpmākos jautājumus par tikšanās norisi eksperts un skolas pārstāvis varēs risināt
bez koordinatoru starpniecības, ar skolas pārstāvi vienojoties par atlikušajām niansēm, piemēram,
informējot par tikšanās tematu, izrunājot tehniskā nodrošinājuma vajadzības vai skolā pastāvošos
epidemioloģiskos drošības pasākumus(ja vizīte notiek klātienē).
Saziņu ar izvēlēto skolu eksperti var veikt arī nepastarpināti, bez akcijas koordinatoru
palīdzības, izmantojot sev pieejamo kontaktinformāciju. Šādā gadījumā vizītes plānošanu veic
eksperts vai viņa izvēlēts palīgs un akcijas koordinatori tikai nosūtīs ekspertam un skolas pārstāvim
padomu dokumentus vizītes veiksmīgai organizēšanai. Ja eksperts izvēlēsies skolu no pieteikuma

3

anketā esošā izglītības iestāžu saraksta un vēlēsies tikšanās organizēšanu sarunāt bez akcijas
koordinatoru palīdzības, eksperta rīcībā tiks nodota skolas pārstāvja kontaktinformācija, vienlaikus
skolu informējot, ka eksperts pats ar viņiem tuvākajā laikā sazināsies, lai sarunātu tikšanās norises
datumu un citus būtiskos organizatoriskos jautājumus.

4. IZDALES MATERIĀLI SKOLĀM
Kopš 2016. gada akcijas ietvaros netiek nodrošināti jau iepriekš sagatavoti skolām dāvināmo
informatīvo un izdales materiālu komplekti. Bet eksperti klātienes vizīšu gadījumā ir aicināti skolām
dāvināt savas pārstāvētās institūcijas vai organizācijas informatīvos materiālus un suvenīrus/balviņas,
atbilstoši iespējām un konkrētās vizītes specifikai.
Ja ir nepieciešamība pēc drukātiem materiāliem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības tematiku, tos
var individuāli paņemt ES Mājas Zināšanu istabā https://esmaja.lv/lv/par-mums (Rīgā, Aspazijas
bulvārī 28, pirmajā stāvā). ES Mājā nav pieejami speciāli materiālu komplekti, eksperts var
izvēlēties tos materiālus, kādi konkrētajā brīdī ir uz vietas pieejami. Šo materiālu paņemšanai nav
nepieciešams iepriekš pieteikties, tie ir pieejami jebkurā brīdī Zināšanu istabas darba laikā (pirmdienās
– piektdienā no 10:00 līdz 18:00 un sestdienās no 10:00 līdz 14:00)
Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, ekspertiem, kuriem nav iespēja nodrošināt
savas institūcijas vai organizācijas suvenīrus, var tikt nodrošināts izdales komplekts – viena dzeramā
ūdens pudele un pieci nelieli suvenīri kā veicināšanas balvas. Komplekts ir saņemams individuāli ES
Mājā, par to iepriekš vienojoties ar akcijas koordinatoru Raivi Gunāru Tauriņu.

5.PADOMI TIKŠANĀS VEIKSMĪGAI NORISEI
Pēc tikšanās apstiprināšanas eksperti saņem dokumentu ar padomiem veiksmīgas vizītes
nodrošināšanai un interneta saišu apkopojumu, kurās iespējams iegūt papildu informāciju un
materiālus.
Kā katru gadu, ekspertiem tiek nodrošinātas arī vairākas jau gatavas prezentācijas, kuras
pēc saviem ieskatiem ir iespējams izmantot tikšanās laikā, tai skaitā arī akcijas koordinatoru
izveidotā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” prezentācijas sagatave, kurā ir apkopota
informācija par ES aktualitātēm – šī gada aktuālajiem tematiem, kā arī paredzēta iespēja
ekspertam pastāstīt par savu darba ikdienu un uzdot jauniešiem konkursa jautājumus zināšanu
pārbaudei.
Tikšanās laikā eksperti drīkst izmantot arī viņu pārstāvētās iestādes vai organizācijas sagatavotu
prezentāciju, tomēr jāņem vērā, ka akcijas vizītei ir jābūt saistītai ar ES tematiku un tā nevar tikt
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6. INFORMATĪVAIS SEMINĀRS EKSPERTIEM
Eiropas lietu ekspertiem ir iespēja noskatīties informatīvā semināra ierakstu, kas palīdzēs labāk
sagatavoties vizītei skolā. Video materiālā Eiropas lietu eksperti tiek iepazīstināti ar akcijas „Atpakaļ
uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” gaitu, ekspertiem pieejamajiem informatīvajiem materiāliem
un resursiem, kā arī labās prakses piemēriem no iepriekšējiem gadiem un šī gada aktuālajiem Eiropas
Savienības tematiem. Semināra ieraksts, sākot no 21. oktobra ir pieejams ES Mājas Facebook lapā.

7. SKOLAS TIKŠANĀS UN EKSPERTA PUBLICITĀTE
Aizpildot tiešsaistes anketu eksperti var izvēlēties, vai viņu līdzdalība akcijā ir publiski
zināma vai nē. Izvēloties publisko iespēju, eksperts var sniegt viena līdz divu teikumu garu citātu par
savu dzimto skolu. Tā var būt kāda īpaša notikuma atmiņa, komentārs par pedagogiem un mācību
procesu vai jebkāda cita ar mācību laiku saistīta atziņa. Sniegtais citāts var tikt publicēts sociālajos
medijos, izmantots publicitātes materiālos vai iekļauts informācijā, kas tiek nosūtīta masu medijiem.
Eksperti un viņu pārstāvētās iestādes un organizācijas ir aicinātas informēt sabiedrību par
dalību akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020”. Ja no iestādes vai organizācijas
akcijā piedalās vairāki eksperti, tad aicinām savā mājas lapā publicēt apkopojošu ierakstu par visām
notikušajām vizītēm, šādā veidā papildus izceļot savu dalību akcijā un veikto ieguldījumu jauniešu ES
zināšanu veicināšanā. Papildu informācijai var atsaukties uz adresi www.esmaja.lv , kur ir pieejama
atsevišķa akcijai veltīta sadaļa www.esmaja.lv/atpakal_uz_skolu , kā arī izmantot šī materiāla astotajā
punktā esošo informāciju par akcijas „Atpakaļ uz skolu” vēsturi.
Publicējot informāciju par vizīti sociālajos medijos, aicinām izmantot tēmturi (hashtag)
#AtpakaļUzSkolu un #Back2School . Sociālo mediju ierakstos eksperti un viņu pārstāvētās iestādes un
organizācijas var dalīties ar norises fotogrāfijām (piemēram, eksperta fotogrāfija pie dzimtās skolas
ieejas), kā arī publicēt eksperta vai skolas pārstāvju atziņas par vizītes norisi un tās laikā apspriestajām
ES aktualitātēm. Ja tikšanās notiek tiešsaistē, tad eksperts var publicēt foto ar savu darba vidi, kurā
notiek sazināšanās ar jauniešiem, vai, ar iesaistīto jauniešu atļauju, var publicēt visu dalībnieku
kopbildi (ekrānšāviņu) no tiešsaistes platformas.
Ierakstos ieteicams atzīmēt (ietagot) akcijas organizatorus - Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā, akcijas koordinatorus - jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kā
arī Eiropas Savienības Māju.
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8. AKCIJAS „ATPAKAĻ UZ SKOLU” VĒSTURE LATVIJĀ
Aicinot ES institūciju darbiniekus tikties ar jauniešiem un stāstīt par savu darba ikdienu,
2007. gadā Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē, izveidoja
akciju „Atpakaļ uz skolu”. Citām ES valstīm šī iniciatīva iepatikās un jau nākamajā gadā tā pirmo
reizi tika īstenota arī Latvijā. 2008. gadā akciju rīkoja Eiropas Savienības informācijas aģentūra
un tajā piedalījās 119 valsts pārvaldes darbinieki un Eiropas lietu eksperti. 2009. gadā akciju rīkoja
Valsts kanceleja, par godu Latvijas pirmajiem pieciem gadiem ES sastāvā, kā arī Eiropas Parlamenta
vēlēšanām, kas šajā gadā Latvijā notika pirmo reizi. Akcijas mērķis bija atskatīties uz Latvijas piecu
gadu pieredzi ES, novērtēt ieguvumus un izvirzīt jaunus uzdevumus.
Kopš 2010. gada akciju koordinē jaunatnes organizācija “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai
Eiropai”. 2010. gads bija Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Akcijā piedalījās
72 dalībnieki no 17 dažādām institūcijām, apciemojot 65 skolas visos Latvijas reģionos. Nākamais,
2011. gads bija Eiropas brīvprātīgā darba gads. Šajā gadā akcijas organizatori aicināja amatpersonas
un Eiropas lietu ekspertus pārrunāt ar skolu jauniešiem studiju, prakses un darba iespējas citās ES
valstīs. Savukārt 2012. gadā akcijas skolu vizīšu laikā tika pārrunāti dažādi skolām un jauniešiem
interesējoši jautājumi, kā, piemēram, jauniešu iespējas ES, Latvijas ārpolitikas prioritātes, eiro
ieviešanas process Latvijā un Rīga kā kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. 2012. gada akcija atšķīrās no
citu gadu akcijām ar to, ka jaunieši paši pieteica savu skolu akcijā un pieteikumā norādīja sev
interesējošās tēmas. Šajā gadā akcijā piedalījās 60 dalībnieki no dažādām valsts un ES institūcijām,
Eiropas lietu eksperti un nevalstiskajā sektorā strādājošie. Pavisam tika apciemotas 66 Latvijas skolas
un satikti 3200 skolēni.
2013. gadā akcijas laikā Latvijas skolās viesojās 98 Eiropas lietu eksperti, pārstāvot Latvijas
Republikas Saeimu, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Valsts darba
inspekciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Pārresoru
koordinācijas centru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Banku, Patērētāju tiesību
aizsardzības centru, AS „Swedbank”, Latvijas Institūtu, Sabiedriskās politikas centru „Providus",
Latvijas Tirgotāju asociāciju, vairākas Latvijas Republikas ministrijas un dažādu ES institūciju
pārstāvniecības Latvijā.
2014. gadā akcijas laikā Latvijas skolās norisinājās vairāk nekā 100 vizītes, kurās piedalījās eksperti
no Valsts policijas, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja, Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas, Austrijas vēstniecības, Nacionālā veselības dienesta, Eiropas Komisijas,
biedrības „Rīkojoties kopā”, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas, Labklājības
ministrijas, Finanšu ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un Ārlietu ministrijas. Kā aktīvākās
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institūcijas akcijā „Atpakaļ uz skolu” 2014. gadā bija Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariāts, Latvijas Republikas Saeima un Valsts ieņēmumu dienests.
2015. gadā akcijā „Atpakaļ uz skolu” piedalījās 150 Eiropas lietu eksperti no gandrīz 30 dažādām
institūcijām un organizācijām. Skolās viesojās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas
Komisijas ģenerāldirektorātu darbinieki, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Fiskālās
disciplīnas padomes, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariāta, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta,
Latvijas Republikas Saeimas, Valsts probācijas dienesta, jaunatnes organizācijas „Klubs „Māja” –
jaunatne vienotai Eiropai”, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā” un Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Valmieras iecirkņa darbinieki. Piedalījās arī Ārlietu, Tieslietu, Ekonomikas, Kultūras,
Aizsardzības un Finanšu ministriju eksperti. Akcijā iesaistījās arī vairāki ārvalstu pārstāvji - Lietuvas
Republikas vēstnieks Latvijā, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniece Latvijā, Eiropas Elektronisko
sakaru regulatoru iestādes (BEREC) eksperti un Polijas Republikas vēstniece Latvijā.
2016. gadā akcijā „Atpakaļ uz skolu” bija pārstāvētas 44 dažādas institūcijas un organizācijas.
Eiropas lietu eksperti viesojās vairāk nekā 70 dažādās skolās Rīgā, Kuldīgā, Alūksnē, Jelgavā,
Daugavpilī un daudzās citās vietās visā Latvijā. Kopumā akcijas "Atpakaļ uz skolu 2016" ietvaros
norisinājās vairāk nekā 150 vizītes un eksperti tikās ar vairāk nekā 6000 skolēniem. Latvijas izglītības
iestādēs viesojās eksperti no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Komisijas
ģenerāldirektorātiem, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Eiropas Savienības Padomes,
Fiskālās disciplīnas padomes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta,
Latvijas Republikas Saeimas, Valsts kancelejas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras. Akcijā piedalījās Aizsardzības, Ārlietu, Ekonomikas, Tieslietu,
Veselības un Finanšu ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Centrālās
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam nacionālais kontaktpunkts un Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas sekretariāts. Akcijas norisi kuplināja arī pārstāvji no nevalstiskā
sektora: biedrības „Eiropas Kustība Latvijā”, Latvijas Tirgotāju asociācijas, jaunatnes organizācijas
„Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, Vides aizsardzības kluba, biedrības "Piedzīvojuma Gars",
biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, biedrības "Krāslavas rajona partnerība" un
domnīcas PROVIDUS. Akcijas ietvaros uz skolām devās arī Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Somijas
un Zviedrijas vēstniecību pārstāvji, kā arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja un Madonas novada
domes priekšsēdētājs.
2017. gadā akcijas "Atpakaļ uz skolu" ietvaros Eiropas lietu eksperti viesojās 120 dažādās izglītības
iestādēs Rīgā, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavā un vēl 60 citās apdzīvotās vietās visā
Latvijā, tiekoties ar vairāk nekā 6000 skolēniem. Akcijā piedalījās vairāk nekā 100 eksperti no 50
dažādām institūcijām un organizācijām: Eiropas Komisijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības
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Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Baltijas
jūras valstu padomes sekretariāta, Latvijas Republikas Saeimas, Eiropas Elektronisko komunikāciju
regulatoru iestādes biroja, Valsts kancelejas, Kurzemes Biznesa inkubatora, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras, Daugavpils Universitātes, Maksātnespējas administrācijas, Valsts darba
inspekcijas, Fiskālās disciplīnas padomes, Madonas novada domes, Attīstības finanšu institūcijas
Altum, Valsts policijas, Konkurences padomes, Latvijas Bankas, biedrības “Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Daugavpils pilsētas domes, Valsts
valodas centra, Rīgas domes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Valsts probācijas dienesta
un tā teritoriālajām struktūrvienībām, Kuldīgas novada domes, LIAA Liepājas biznesa inkubatora,
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariāta, nodibinājuma "Fonds Sabiedrībai",
kā arī Finanšu, Izglītības un zinātnes, Tieslietu, Ekonomikas, un Ārlietu ministrijām. Uz skolām devās
arī Lietuvas, Somijas, Francijas, Ungārijas, Polijas, Zviedrijas un Nīderlandes Karalistes vēstniecību
pārstāvji. Akcijas ekspertiem 2017. gadā pievienojās arī Erasmus+ 30. gadadienas vēstneši, daloties ar
jauniešiem gan savā ikdienas darba pieredzē, gan stāstot par ieguvumiem, ko viņiem pašiem ir sniegusi
dalība ES programmā "Erasmus".
2018. gadā akcijas ietvaros vizītes norisinājās vairāk nekā 80 izglītības iestādēs Rīgā, Valmierā,
Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un vēl 50 citās apdzīvotās vietās visā Latvijā, ekspertiem tiekoties ar
aptuveni 6000 skolēniem un studentiem. Akcijā „Atpakaļ uz skolu” iesaistījās vairāk nekā 100
Eiropas lietu eksperti no Eiropas Komisijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas
Parlamenta un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā, Latvijas Republikas Saeimas, Valsts kancelejas,
Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un tās
teritoriālajām struktūrvienībām, Ārlietu ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Eiropas
Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Eiropas
Savienības mājas, Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas sekretariāta, Daugavpils
universitātes, Kultūras ministrijas, Latvijas Ārpolitikas institūta, Fiskālās disciplīnas padomes, Interreg
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 nacionālā kontaktpunkta, Valsts ieņēmumu
dienesta Muitas pārvaldes, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Konkurences padomes,
Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS, Nodarbinātības valsts aģentūras, iniciatīvas Interreg
Volunteer Youth, Kuldīgas novada pašvaldības, Valsts probācijas dienesta un tā teritoriālajām
struktūrvienībām, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes,
Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Pilsonības un
Migrācijas Lietu Pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja un
Portāla manabalss.lv. Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, akcijas ietvaros par savu
pieredzi ES programmā "Erasmus+" stāstīja eksperti no Daugavpils universitātes, Latvijas Organiskās
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sintēzes institūta, restorāna MUUSU un Latvijas Mākslas akadēmijas. Uz skolām devās arī Somijas un
Francijas vēstniecību pārstāvji, kā arī Latvijas Vēstniecības Apvienotajā Karalistē pārstāvji.
2019. gadā akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” ietvaros Eiropas lietu eksperti
viesojās 120 izglītības iestādēs Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Kuldīgā, Jelgavā un vēl 55 citās
apdzīvotās vietās visā Latvijā, tiekoties ar vairāk nekā 7000 skolēniem un studentiem. Akcijā
piedalījās vairāk nekā 123 eksperti un bija pārstāvētas 62 dažādas institūcijas un organizācijas: Ārlietu
ministrija, Finanšu ministrija, Fiskālās disciplīnas padome, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra, Nacionālais veselības dienests, Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes Vidzemes reģionālā nodaļa, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Republikas Saeima,
Tiesībsarga birojs, Valsts augu aizsardzības dienests, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome,
Valsts darba inspekcija, Jaunpils novada dome, Valsts kanceleja, Valsts policija, Viļānu novada
pašvaldība, Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība, Valsts probācijas
dienesta Latgales reģiona struktūrvienības Rēzeknes nodaļa. Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts,
BEREC Office, Eiropas Komisija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments,
Eiropas Savienības māja, Rail Baltica, Latvijas vēstniecība Nīderlandē, Itālijas vēstniecība Latvijā,
Klubs "Māja" - Jaunatne vienotai Eiropai, Spānijas vēstniecība Latvijā, Polijas vēstniecība Latvijā,
Moldovas vēstniecība Latvijā, Baltijas Vides Forums, Engures pagasta pārvalde,
ProBonoPublico.Latvia,

Daugavpils

Universitāte,

Fizikālās

enerģētikas

institūts,

biedrība
Latvijas

Hidroekoloģijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības
institūts, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas
fakultāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts, Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optometrijas fakultāte, Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas
institūts, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskais institūts, Latvijas Universitātes Teoloģijas
fakultāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Organiskās sintēzes institūts,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Rīgas Tehniskās universitātes Silikātu materiālu
institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Rīgas Tehniskās
universitātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa
Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs.

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