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Par dalību pieredzes apmaiņas projektā programmā "Eiropa pilsoņiem" 

 

2016.gada jūlijā Latvijā tiek uzsākts Eiropas Savienības projekts, kas paredz pieredzes 

apmaiņu starp dažādām valstīm par imigrantu integrācijas sabiedrībā procesiem un 

problēmām, meklējot risinājumus un savstarpējo atbalstu pašvaldību starpā. 

 

Aicinām Jūs uz projekta atklāšanas diskusiju 18.07.2016. pl.13.00. patvērumu 

meklētāju centrā Muceniekos.  

 

Atklāšanas diskusijā plānots informēt par projekta būtību, pasākumu plānu, iepazīties 

ar projektā iesaistīto valstu pārstāvju šī brīža pieredzi. Pasākumu apmeklēs arī VAO 

centra pārstāve no Igaunijas, Vācijas pārstāve ikdienā ir nodarbināta patvēruma 

meklētāju (bēgļu) izmitināšanas centrā un dalīsies ar savu redzējumu. Projektā ir 

iesaistīti 9 partneri no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas un Vācijas. 

 

Kopā projekta laikā 2016/2017 ir paredzēts organizēt 7 pasākumus (konferences, 

diskusijas, patvērumu meklētāju izmitināšanas centru un bēgļu nometņu 

apmeklējumi). 3 no projekta pasākumiem ir paredzēti Latvijā un pārējie - pa vienam 

katrā no pārējām projekta dalībvalstīm. 

 

Lūdzam Jūs informēt Latvijas Pašvaldību savienības biedrus par iespēju piedalīties, 

jo vietu skaits ir ierobežots. 

 

Lūdzam informāciju par dalību projekta atklāšanas diskusijā sūtīt līdz 14.07.2016 uz 

e-pastu balkansflowers@gmail.com.  

Tālrunis informācijai +37126334378 projekta vadītāja Astra Ozola. 

 

 

 

Ar cieņu,  

Projekta vadītāja     

   Astra Ozola 

2016.gada 6.jūlijs 
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Papildus informācija par projektu 

 

Biedrība "Balkānu zieds" ir ieguvusi tiesības realizēt projektu, kas paredz pieredzes 

apmaiņu starp dažādām valstīm par imigrantu integrācijas sabiedrībā procesiem un 

problēmām, meklējot risinājumus un savstarpējo atbalstu pašvaldību starpā. Projekts 

tika iesniegts Eiropas Komisijai Briselē programmā "Eiropa pilsoņiem", sadaļā 

Pašvaldību tīklojumi. Projektā ir iesaistīti 9 partneri no 5 valstīm - Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Horvātijas un Vācijas. Projekta laikā ir paredzēts organizēt 7 pasākumus. 

 

3 no projekta pasākumiem ir paredzēti Latvijā un pārējie - pa vienam katrā no pārējām 

projekta dalībvalstīm.  

 

1. projekta pasākums 18.-19.07.2016 – atklāšanas diskusija.  
Plānotais apmeklētāju skaits - 30 personas, no tām 13-14 starptautiskie dalībnieki 

(Vācija, Lietuva, Igaunija, Horvātija), pārējie Latvijas iedzīvotāji - pašvaldību 

pārstāvji.  

 

2. projekta pasākums 5.- 6.10.2016 - konference Rīgā, Nacionālās bibliotēkās 

telpās  

Plānotais apmeklētāju skaits 210 personas, no tiem ~ 70 būtu starptautiskie 

dalībnieki.  

 

3.projekta pasākums 25.-29.10.2016 - konference Horvātijā (Metkovič) un 1 

dienas izbrauciens uz Sarajevu (par pieredzi, kā sadzīvo dažādas, skaita ziņā apmēram 

vienādas reliģiskās kopienas - musulmaņi, katoļi, pareizticīgie) 

 

4.projekta pasākums 21.-22.11.2016 - tikšanās un diskusija Tallinas skolā, kurai 

ir 20 gadu pieredze dažādu tautību bērnu integrācijā. Šobrīd skolā mācās 90 

dažādu tautību imigrantu bērni (ieskaitot bēgļu bērni), kopā ar Igauņu bērniem; VAO 

centra apmeklējums, jauniešu centra apmeklējums un diskusija par jauniešu iespējām 

iesaistīties integrācijas procesos, to loma sabiedriskajos procesos. Starptautisko 

dalībnieku skaits - Latvija-13, Lietuva - 13, Horvātija- 2-3, Vācija 3-4. 

 

5.projekta pasākums 2017.gada janvāris - konference Viļņā.  
Plānotais apmeklētāju skaits 110 personas, no tiem Latvija - 30, Igaunija -10, Vācija- 

3, Horvātija - 2.  

 

6.projekta pasākums 22. -25.02.2017 – sarunu panelis Vācija, Klēve, Diseldorfa. 

Pieredzes apmaiņas pasākums par integrācijas procesiem Vācijā 15-20 gadu laikā, 

Pēdējā laika neplānotie izaicinājumi, risinājumu meklējumi, bēgļu nometņu 

apmeklējumi. (ar precīzāku programmu Vācijas pārstāve iepazīstinās pasākumā 

18.07.2016) 

 

7.projekta pasākums 25.-26.04.2017 - projekta noslēguma konference Latvija. 

Rezultātu apkopojums, priekšlikumi, nākotnes perspektīvu apspriešana, izveidotā 

pašvaldību tīklojuma perspektīvas nākotnē. 

 

Plašāk skatiet www.ec.europa.eu  

 

 

http://www.ec.europa.eu/

