Ko dara Eiropas Savienība un ko
vari darīt Tu Eiropas Savienībā?

Tu uzzināsi:

1. Kā Tavu dzīvi ietekmē Eiropas Savienības lēmumi.
2. Kādas ir Eiropas Savienības vērtības un kā tās ietekmē katra iedzīvotāja tiesības un
pienākumus.
3. Kā Tu un citi iedzīvotāji ietekmē Eiropas Savienības lēmumus.
4. Par jauniešu aktivitātēm Eiropas Savienībā.
5. Kas ir Eiropas Kultūras mantojuma gads.
6. Interneta vietnes, kur par Eiropas Savienību var uzzināt vairāk.

Kā Tavu dzīvi ietekmē Eiropas
Savienības lēmumi?

Eiropas Savienība strādā pie lietām, kas ietekmē un
līdzveido Tavu un visu mūsu dzīvi – tīrāks gaiss,
vides saglabāšana, droša un veselīga pārtika, labi ceļi,
pārvietošanās bez robežām, vienota valūta – eiro,
ērtāka un lētāka sazināšanās, kā arī citi ikvienam svarīgi
jautājumi.

Eiropas Savienības lēmuma piemērs:
ceļošana bez liekiem pārsteigumiem

Viens no svarīgiem Eiropas Savienības lēmumiem ir tarifu
samazinājums mobilo tālruņu un interneta lietošanai,
ceļojot citās ES dalībvalstīs.
Pirms ES iesaistīšanās maksa par sarunas minūti ārvalstīs
varēja pārsniegt 1 eiro. ES ar savu lēmumu mainīja šo
situāciju.
Avots:europa.eu

Piemēri Eiropas Savienības
lēmumiem, kas mainīs arī Tavu dzīvi

Viens no pēdējiem Eiropas
Savienības lēmumiem ir
tarifu samazinājums mobilo
tālruņu
un
interneta
lietošanai, ceļojot citās ES
dalībvalstīs. Pirms ES
iesaistīšanās maksa par
sarunas minūti ārvalstīs
varēja pārsniegt 1 EUR. ES
ar savu lēmumu mainīja šo
situāciju.

Avots:europa.eu

Ikvienam ir tiesības un pienākums
līdzveidot Eiropas Savienību – arī Tev!
Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ievērotas un cilvēkus vieno kopīgas vērtības:
• cilvēka cieņa,
• brīvība,
• demokrātija,
• vienlīdzība,
• tiesiskums,
• cilvēktiesības.
Demokrātija nozīmē, ka vara pieder tautai, tāpēc mūsu visu tiesības un pienākums ir
kopīgi veidot Eiropas nākotni. Interesējies, piedalies un uzlabo!

Veids, kā iedzīvotāji ietekmē
Eiropas Savienības lēmumus, –
vēlēšanas
Demokrātijā katram pilsonim ir tiesības piedalīties
savas pašvaldības, valsts un arī ES pārvaldīšanā. Tas
ir izdarāms, piemēram, piedaloties vēlēšanās. Latvijā
vēlēšanās var piedalīties no 18 gadu vecuma. Latvijā
ir pašvaldību vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas un
Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Eiropas Parlamenta deputātu uzdevums ir aizstāvēt mūsu intereses Eiropas Savienībā.
Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2019. gada 25. maijā.

Kā iedzīvotāji ietekmē Eiropas
Savienības lēmumus?

Ja ar kādu situāciju ir neapmierināti
daudzi pilsoņi, tad ir iespējams īstenot
Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Viens
miljons cilvēku no vismaz 7 valstīm var
pieprasīt Eiropas Komisijai pievērsties
kādai tēmai. Parakstīties var no 18
gadu vecuma (tikai Austrijā – no 16).
Iepazīsties ar vienu no Eiropas pilsoņu
iniciatīvām, kam paraksti tiek vākti
pašlaik!

Piemērs. Parakstu vākšana notiek līdz 2019.
gada 12. novembrim. Obligāts pārtikas
produktu marķējums —
neveģetārs/veģetārs/vegānisks.
[..] Visā ES veģetāriešiem un vegāniem nav
viegli atpazīt piemērotu pārtiku.[..]. Tāpēc
ierosinām tiesību aktus, saskaņā ar kuriem visi
pārtikas produkti obligāti jāmarķē ar vienu no
trim vienkāršām piktogrammām: neveģetārs,
veģetārs vai vegānisks.
Saite: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/initiatives/open

Noklausies „Eiropas josta” (Euranet Plus) audiofailu par parakstu vākšanu 2017. gadā!

Tev nav 18 – ko vari darīt
Tu?
1. Interesējies un izproti to, kas notiek Latvijā, Eiropā, pasaulē! Lasi, seko jaunumiem
medijos un internetā, domā, analizē, jautā un rīkojies! 25. maijā mudini savus vecākus,
vecvecākus, draugus un paziņas piedalīties Eiropas vēlēšanās!
2. Izsaki savu viedokli par notiekošo – piemēram, raksti savu viedokli sociālajos tīklos,
medijos, e-vēstulēs attiecīgām amatpersonām. Rīkojies gudri, atbildīgi un prasi tādu
pašu rīcību no citiem, atbalsti līdzīgi domājošos!
3. Rīkojies – piemēram, apvienojies ar domubiedriem, piedalies projektos, interešu
pulciņos, tiecies ar deputātiem (piemēram, aicini tos uz savu klasi, skolu), pievienojies
kādai biedrībai!
Aizstāvi sev svarīgas lietas savā pagastā/pilsētā, valstī un Eiropā!

Kādas ir Tavas iespējas sadarboties
ar citu valstu jauniešiem un iepazīt
citas ES valstis?
Ikviena jaunieša līdzdalība ES ir svarīga,
tāpēc jauniešiem tiek nodrošināta iespēja
piedalīties dažādos projektos.
Latvijā lielu daļu jauniešu projektu un
Eiropas programmu koordinē Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra
(www.jaunatne.gov.lv).

Izmanto Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras sniegtās
iespējas!
1. Izstrādā projektu un saņem līdzekļus dažādu ideju īstenošanai (tiek nodrošinātas
konsultācijas un mācības par projektu rakstīšanu)!
2. Saņem noderīgu informāciju par jauniešu iespējām Latvijā un citur Eiropā!
3. Piedalies Latvijas vai Eiropas mēroga pasākumos!
Programmu mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju izvēlēties viņiem svarīgu projekta tematu,
līdzdarboties un risināt šos jautājumus, sadarbojoties ar citu valstu jauniešiem, iepazīt
dažādas kultūras, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, noticēt saviem spēkiem. Sīkāk
uzzini: www.jaunatne.gov.lv.

Izmanto „Erasmus+” vai piedalies
Solidaritātes korpusā!
„Erasmus+” projektos var piedalīties jaunieši
vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Skolēni izdomā
projekta ideju un pastāsta to skolotājam vai
jaunatnes darbiniekam/līderim. Sīkāk arī par
Solidaritātes korpusu www.jaunatne.gov.lv.
„Erasmus+” projekta piemērs – „Storytelling in Action”
(Kā ar stāstiem mēs ietekmējam citus un sevi?).
Pieci jaunieši no Latvijas – Paula, Austra,
Anastasija, Lauris un Mārtiņš – devās jauniešu apmaiņas projektā uz Rumāniju, lai gūtu jaunus
iespaidus par citām kultūrām un pieredzi stāstu stāstīšanā. Projekts apvienoja jauniešus no
Latvijas, Čehijas, Bulgārijas, Portugāles un Rumānijas. Lasi te!

Piedalies „Eiropas eksāmenā”!

„Eiropas eksāmens” notiek katru gadu Eiropas dienā
vai tai tuvākajā darbadienā. Eiropas eksāmens notiek
9. maijā. Tajā ir aicināts piedalīties ikviens skolēns,
students un Latvijas iedzīvotājs. Eksāmenā ir jāatbild
uz dažādiem jautājumiem par Eiropas Savienību.
Piedaloties eksāmenā, Tu vari pārbaudīt ne tikai
savas zināšanas, bet uzzināt arī ko jaunu un iegūt
vērtīgas balvas.
Sagatavojies, iegūsti papildu informāciju un kārto
eksāmenu tiešsaistē
esmaja.lv/eiropas_eksamens!

Piesaki skolu akcijai „Atpakaļ uz skolu”!

Akcijas mērķis ir sniegt skolēniem
unikālu iespēju tikties ar cilvēkiem,
kuri ikdienā strādā ar dažādiem
Eiropas Savienības jautājumiem.

Akcija 2019. gada pavasarī norisināsies jau divpadsmito reizi.
Sīkāk www.esmaja.lv

Kur uzzināt vairāk?

Dažādas spēles, komiksi un
informācija
bērniem
un
jauniešiem
par
Eiropas
Savienību:
http://europa.eu/kidscorner/index_lv.htm

