
 

 

 

Projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” finansēja 
Eiropas Savienība saistībā ar programmu “Eiropa pilsoņiem” 

 

 

Piemērojams 2. virziens, 2.1. Pasākums „Pilsētu sadraudzība” 

 

Eiropa 
pilsoņiem 



Piemērojams 2. virziens, 2.2 Pasākums „Pilsētu tīkli” 

2.3. Pasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” 

1. virziens „Eiropas vēstures piemiņas saglabāšana” 



Saistībā ar šo projektu tika īstenoti 7 pasākumi: 

 

1. pasākums  

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 36 iedzīvotājus, no kuriem 24 bija no Beržeraks pilsētas (Francija), 4 — no Faenzas 
(Itālija),  1 no Boleslavicas (Polija), 2 no Bailas (Bulgārjia) ), 2 no Daugavpils (Latvija), Švābu Gmindes (Vācija), 
papildus 1 pilsonis no Beļgijas. 

Vieta/datums: pasākums notika Beržerakā, Francijā no 2018.gada 23.sept. līdz 2018.gada 25.sept.. 

Īss apraksts: Pasākums bija kā pirmā projekta tikšanās, kurā tika plānotas projekta darbības un uzdevumi, tas 
viss tika atspoguļots medijos 

 

2. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 81 iedzīvotājus, no kuriem 3 bija no Beržerakas pilsētas (Francija), 60 — no Faenzas 
(Itālija) 5 no Boleslavicas (Polija), 4 no Bailas (Bulgārija) ), 3 no Daugavpils (Latvija), 3 Švābu Gmindes (Vācija), 
3 no Talaveras (Spānija). 

Vieta/datums: pasākums notika Faenzā (Itālijā) no 2018.gada 28.nov. līdz 2018. gada 1. dec.. 

Īss apraksts: Pasākums bija veltīts projekta un partneru publiskai prezentācijai un presei. Tika organizēts arī 
Eiropas tikšanās ar vietējām jauniešu asociācijām, kas nodarbojas ar kopienas tēmām, un publisks seminārs 
"Kā iedzīvotāji uztver Eiropas Savienību". Tika organizētas darba grupas ar ekspertiem, lai izveidotu aptauju par 
iedzīvotāju priekšstatu par ES. Sanāksmi noslēdza klātesošo projekta partneru koordinācijas sanāksme. 

 

3. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 68 iedzīvotājus, no kuriem 17 bija no Beržerakas  pilsētas (Francija),6 no Faenza 
(Itālija), 3 no Boleslavicas (Polija), 3 no Daugavpils (Latvija), 3 no Švābu Gmindes (Vācija), 32 no Talaveras 
(Spānija), 4 no Bailas (Bulgārija). 

Vieta/datums: pasākums notika Talaverā (Spānija) no 2019. gada 25.apr. līdz 2019.gada 28.apr.. 

Īss apraksts: Pasākums bija veltīts publiskam pasākumam ar tiešsaistes anketu rezultātu prezentāciju un 
jauniešu asociāciju sanāksmēm, kas nodarbojas ar ES lietām. Tika noorganizēta koordinācijas sanāksme starp 
projekta partneriem. 

 

4. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 43 iedzīvotājus, no kuriem 12 bija no Beržerakas  pilsētas (Francija), 2 no Faenza 
(Itālija), 3 no Boleslavicas (Polija), 3 no Daugavpils (Latvija), 3 no Švābu Gmindes (Vācija), 3 no Talaveras (Spānija), 
17 no Bailas (Bulgārija). 
 

Vieta/datums: pasākums notika Bailā(Bulgārija) no 2019. gada 16.jūl. līdz 2019.gada 18.jūl.. 

Īss apraksts: Pasākuma dienas Bailā bija veltītas koordinācijas sanāksmei ar projekta publisku prezentāciju. 
Tika definētas arī ES parlamenta simulācijas laikā apspriežamās tēmas. 

 

5. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 61 iedzīvotājus, no kuriem 2 bija no Beržerakas  pilsētas (Francija), 4 no Faenza 
(Itālija), 3 no Boleslavicas (Polija), 46 no Daugavpils (Latvija), 2 no Švābu Gmindes (Vācija), 2 no Talaveras 
(Spānija), 8 no Bailas (Bulgārija). 
 

Vieta/datums: pasākums notika Daugavpilī (Latvijā) no 2019. gada 24.sept. līdz 2019.gada 27.sept. 

Īss apraksts: Pasākums bija veltīts Eiropas Parlamenta simulācijas laikā izmantojamās metodoloģijas 
definēšanai. Bija arī lomu spēle ar Eiropas Parlamenta amatpersonu no Latvijas. Vietējā skolā notika publisks 
pasākums un pilsētas starpkultūru dialoga prezentācija 

 

6. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 163 iedzīvotājus, no kuriem 9 bija no Beržerakas  pilsētas (Francija), 49 no Faenza 
(Itālija), 7 no Boleslavicas (Polija), 8 no Daugavpils (Latvija), 80 no Švābu Gmindes (Vācija), 2 no Talaveras 
(Spānija), 8 no Barnslejas (Apvienotā Karaliste).  

Vieta/datums: pasākums notika Švābu Gmindē (Vācija) no 2022. gada 4.jūl.līdz 2022.gada 7.jūl. 



Īss apraksts: Pasākums bija veltīts jauniešiem, kuriem bija iespēja debatēt par Eiropas jautājumiem. Iesaistītie 
skolēni un jaunieši bija sagatavojuši publiskas prezentācijas ar ziņojumiem par vienaudžu diskusijām un 
debatēm. Notikusi arī koorodinatoru sanāksme. 

 

7. pasākums 

Dalība: Pasākums ļāva pulcēt 78 iedzīvotājus, no kuriem 2 bija no Beržerakas pilsētas (Francija), 3 — no Faenzas 
(Itālija) 60 from the city of Boleslavicas (Polija ), 2 no Bailai (Bulgārija) ), 2 no Daugavpils (Latvija), 3 Švābu-
Gmindes (Vācija), 2 no Talaveras (Spānija) and 4 no Porsgrinas (Norveģija). 

Vieta/datums: pasākums notika Boleslavicā (Polijā) no 2022.gada 17.aug. līdz 2022.gada 20.augustam 

Īss apraksts: Pasākums bija veltīts projekta noslēgumam, tā rezultātiem un tālākajai sadarbībai. 

 

2020. un 2021. gadā klātesošās sanāksmes tika pārtrauktas Covid pandēmijas dēļ. Šajā laikā partneri 
organizēja dažādas tiešsaistes sanāksmes, gan koordinācijas sanāksmes, gan  apaļā galda sanāksmes 
jauniešu vidū (2021. gada maijā un decembrī). 

 


