
 

  

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina Jūs piedalīties 
akcijā "Atpakaļ uz skolu 2017"! 

 
Akcija "Atpakaļ uz skolu 2017" norisinās no 20. marta līdz 12. maijam. Tās laikā Eiropas 

Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un citi Eiropas lietu 

eksperti dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par 

Eiropas Savienības aktualitātēm.  

 

Akcijas mērķis ir tuvināt institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju 

pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri savā ikdienā saskaras ar dažādiem Eiropas 

Savienības aspektiem  un aktuālajiem notikumiem. Kā Eiropas lietu eksperts akcijā "Atpakaļ 

uz skolu" var iesaistīties ikviens, kura darba pieredze ir saistīta ar Eiropas Savienības tematiku. 

Ne tikai politisko jautājumu ziņā, bet arī sadarbojoties ar citu ES valstu partneriem un īstenojot 

ES finansētus projektus; veicinot Latvijas integrāciju ES; vai savā konkrētajā darbības jomā 

pārstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā.  

 

Eiropas lietu eksperti akcijai var pieteikties no 20. februāra līdz 24. martam, aizpildot 

tiešsaistes anketu http://ej.uz/AUS17eksperti . Pēc anketas aizpildīšanas akcijas koordinatori 

sazināsies ar ekspertu un palīdzēs vienoties ar izvēlēto izglītības iestādi par abpusēji ērtāko 

vizītes norises laiku. Eksperti saņems padomus vizītes norises plānošanai un vairākas jau 

sagatavotas prezentācijas, kuras pēc izvēles var tikt izmantotas vizītes laikā. 

 

Plašāka informācija par pieteikšanos -  http://ej.uz/AUS17infoEkspertiem 

 

Akciju „Atpakaļ uz skolu 2017” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbība ar  

jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.  

Aktuālā informācija par akcijas norisi - http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu . 

 
Cieņā 

Eduards Gaušis 
Akcijas „Atpakaļ uz skolu 2017” projekta vadītājs 

Jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” 
Tel. +371 26328212, E-pasts: eduards@klubsmaja.lv  
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 AKCIJAS NORISE UN REZULTĀTI 

Akciju „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, kas tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas 

Savienības Padomē. Akcija vainagojās panākumiem un jau 2008. gadā tā pirmo reizi tika īstenota arī 

Latvijā. 2016. gadā akcijas ietvaros Eiropas lietu eksperti viesojās vairāk nekā 70 dažādās skolās visā 

Latvijā, 158 vizīšu laikā tiekoties ar vairāk nekā 6000 skolēniem. 

Piedaloties akcijā, Eiropas lietu eksperti viesojas gan skolās, kas pašas ir izrādījušas interesi par 

ekspertu uzņemšanu, gan arī apciemo 

savas dzimtās skolas vai izglītības 

iestādes, kurās mācās viņu bērni.  

Parasti katrs eksperts akcijas 

ietvaros apmeklē vienu skolu, tomēr 

katru gadu mēdz būt eksperti, kuri 

dodas arī uz vairākam izglītības 

iestādēm vai arī tiekās ar vienas skolas 

vairākām klasēm, tikšanās rīkojot 

vienā dienā, secīgi vienu pēc otras.   

Atbilstoši savām laika iespējām, 

eksperti var izvēlēties, kuru izglītības 

iestādi apmeklēt un cik daudz laika 

veltīt dalībai akcijā.  
 

 

IESTĀŽU UN ORGANIZĀCIJU LĪDZDALĪBA 

Kā Eiropas lietu eksperti akcijā „Atpakaļ uz skolu” var piedalīties pārstāvji gan no Eiropas Savienības 

institūcijām, gan valsts un pašvaldības iestādēm, gan arī nevalstiskā sektora. 2016. gadā akcijā „Atpakaļ 

uz skolu” piedalījās 44 dažādas institūcijas un organizācijas, aktīvākie dalībnieki bija no Latvijas 

Republikas Saeimas, Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas.  

Skolu pārstāvji katru gadu akcijas 

izvērtējuma anketās atzinīgi novērtē 

sniegto iespēju skolēniem tikties ar 

ekspertiem, jo tas palīdz jauniešiem 

ne tikai uzzināt par Eiropas 

Savienības aktualitātēm un Latvijas 

ES līdzalības praktiskajiem 

aspektiem, bet arī iepazīties ar 

iestādēm un profesijām, par kurām 

jaunieši iepriekš nav zinājuši. 

Eksperta vizīte skolā var arī būt kā 

reklāma pašai eksperta pārstāvētajai 

iestādei vai organizācijai, par kuras 

darbiniekiem šie jaunieši potenciāli 

var kļūt nākotnē, ja tikšanās laikā 

viņus ieinteresē eksperta ikdienas 

darba pieredze un karjeras ceļš. 

2016. gadā akcijas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros apciemoto skolu karte 

Akcijas „Atpakaļ uz skolu” ietvaros 2016. gadā  pārstāvēto iestāžu un 

organizāciju sadalījums pa veidiem (pēc veikto skolu vizīšu skaita) 
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