
 
 

 

 

 

                                                                                             

 

Eiropas informācijas diena – Eiropas vitamīns 

Norises laiks: 2018. gada 13. aprīlī, 10:00 – 15:30 
Norises vieta: Rīga, Eiropas Savienības māja, Kamīna zāle, 2. stāvs 
 

9:30 Reģistrācija, rīta kafija 
 

10:00 Eiropas informācijas dienas atklāšana 
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre 
Marta Rībele, Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā vadītāja 
Inna Šteinbuka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 
 
Eiropas vitamīni un minerāļi -  spēcīga un metodiski interesanta dienas ieskaņa 
Interaktīva diskusiju metode: 4 tēmas 8 minūtēs &starpposmu diskusijas  
 
Zandas Kalniņas-Lukaševicas, Martas Rībeles un Innas Šteinbukas noslēguma vārdi 
 
Eiropas informācijas dienu vada Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents 
 

10:45 ES darbība finanšu un ekonomikas jomā – vēlamais un nolemtais. Diskusiju tiešraidē 
pārraida LETA un ES māja 
 
Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: iespējamās un vēlamās izmaiņas ES finanšu un 
ekonomikas jomā 
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre: Latvijas 
prioritātes topošajā ES daudzgadu budžetā, t.sk. kohēzijas politika, lauksaimniecība, 
drošība, ekonomikas konkurētspēja  
Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore: ES banku uzraudzība un tās 
loma t.sk. ABLV bankas gadījumā (uzrunas tēma tiks precizēta) 
 
Diskusiju vada: Didzis Meļķis, Dienas Biznesa žurnālists 
 
Diskusijas laikā tiek izmantots balsošanas rīks SLIDO 
 

12:00 Eiropas vitamīnu kokteilis “Vitamīns ES” – praktiska nodarbība par un ar jaunajiem izziņas  
materiāliem darbā ar skolēniem/jauniešiem – Liene Valdmane, Eiropas Kustība Latvijā 
ģenerālsekretāre, materiālu izstrādes radošās komandas vadītāja 
 

12:20 Pusdienas 
 

13:00 Vitamīns D (demokrātija&līdzdalība) – D vitamīnu rada Saule, kad šī vitamīna trūkst, tad 
viss iet greizi 
Tendences, riski un iespējas gatavojoties (Eiropas) vēlēšanām  
Linda Jākobsone, Providus direktores vietniece un Marta Rībele, Eiropas Parlamenta 
informācijas biroja vadītāja 
Diskusiju vada Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents  
 



13:45 Jaunā ES datu aizsardzības regula - teorijā un praksē: publiski dzimšanas dienas sveicieni, 
adrešu u.c. datu glabāšana datorā, ielūgumu izsūtīšana uz pasākumiem, fotogrāfiju 
izmantošana u.tml. Datu valsts inspekcija 

 

14:05 Omega 3  - smadzeņu attīstības pamats – darbs grupās 

 Eiropas Kultūras mantojuma gads un Latvijas simtgade – idejas un iespējas. Agnese 
Rupenheite, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras mantojuma 
politikas daļas vadītājas vietniece 

 Kā veidot saikni un veiksmīgi sadarboties ar jauniešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, vai 
tādiem, kas pēc laika ārzemēs atgriezušies un meklē dzīves piepildījumu. Jānis Kreilis, 
Biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” vadītājs 

 Mūsdienu komunikācijas pamats: tiešraides un video klipu veidošana – kā ar 
vienkāršiem līdzekļiem un bez maksas veidot tiešraides un īsus video (ar montāžas 
palīdzību) pirms/pēc publiskiem pasākumiem 
 

15:30 Eiropas informācijas dienas noslēgums 
 

 


