Vidzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties sociālo mediju aktivitātē
“Kas ir Tava Eiropa?”
2021. gada 1. maijā Eiropas Komisijas paspārnē darbu uzsācis viens no jaunajiem EUROPE
DIRECT centriem Europe Direct Vidzeme. Tā uzdevums ir informēt Vidzemes iedzīvotājus par
Eiropas Savienības (ES) jautājumiem un veidot saikni starp ES institūcijām un sabiedrību, kā
arī sadarboties ar vietējām organizācijām, īstenojot dažādus projektus ES aktualitāšu
skaidrošanai.
Līdz ar Eiropas dienas tuvošanos, Europe Direct Vidzeme organizē sociālo mediju aktivitāti
“Kas ir Tava Eiropa?”, kuras laikā ikviens interesents aicināts dalīties stāstos un asociācijās,
kopīgi lepojoties un radot daudzpusīgu un krāšņu Eiropas portretu. Laikā no 6. līdz 10. maijam
iedzīvotāji aicināti publicēt fotogrāfijas, stāstīt iedvesmojošus pieredzes stāstus, dalīties ar
citātiem un savām asociācijām, esot daļai no ES. Aktivitāte norisinās Europe Direct Vidzeme
Facebook lapā, pievienojot tēmturi #Eiropasdiena. Radošākajiem no dalībniekiem sagādāti
arī Eiropas dienai veltīti suvenīri.
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/EuropeDirectVidzeme
Kā Eiropas dienu svinēs jaunie Europe Direct centri citur Latvijā?
EUROPE DIRECT Jēkabpils, sagaidot Eiropas dienu, aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25
gadiem piedalīties Eiropas Jaunatnes nedēļas ieskandināšanas pasākumā - Jēkabpils Bērnu
un jauniešu centra rīkotajā tiešsaistes aktivitātē Rīcības darbnīca “Mans nākotnes
PROJEKTORS” 6. maijā no 16:00 līdz 18:00 ZOOM platformā. Aktivitāti vadīs personīgās
izaugsmes trenere Ieva Johansson. Ieva saka: "Eiropa nav tur. Eiropa ir te. Ja mēs izvēlamies
tā uz to paraudzīties. Un tad, kad izdarīta izvēle par savu iesaisti Eiropas veidošanā, varam
sākt radīt vīzijas, mērķus un plānus nākotnes radīšanā." 2021. gada Eiropas Jaunatnes
nedēļas moto ir “Mūsu nākotne ir mūsu rokās”, aicinot katru jaunieti aizdomāties par savu
nākotni un apzināties, ka nākotnes iespējas vislielākajā mērā būs atkarīgas tieši no TEVIS
paša/-as. Darbnīcas laikā jaunieši tiks aicināti diskutēt, kas ir nepieciešams, lai veidotu mūsu
nākotnes perspektīvu tādu, kā paši vēlamies. Vairāk par pasākumu un pieteikšanās
https://ej.uz/jauniesieiropa
EUROPE DIRECT Jelgava svinēs, aicinot Jelgavas novada Kalnciema vidusskolas skolēnus
un viņu ģimenes doties "Ceļojumā pa Eiropu" no 5. līdz 8. maijam, izvēloties kādu Eiropas
valsti, izzināt tās tradīcijas un nofiksēt to foto stāstā. Pasākuma mērķis ir ieinteresēt bērnus
un vecākus izzināt un kopā iepazīt ES valstu kultūras dažādību.
EUROPE DIRECT Ventspils aicina ventspilniekus un viesus Ventspils bibliotēkas skatlogos
apskatīt divas izstādes – Bērnu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi "Zaļā Eiropa", kā arī
fotoizstādi "Latvietis Latvijā". Papildus centrs savos sociālo plašsaziņas līdzekļu kontos rīkos
aktivitāti “Atbildi uz jautājumiem par Eiropas Savienību” un “Iesūti savu sveicienu Eiropai”.
EUROPE DIRECT Gulbene, sagaidot Eiropas dienu 9. maijā, no 7. līdz 9. maijam, aicina
ikvienu, mazu un lielu, piedalīties Eiropas dienas svinēšanā mājās, ģimenē, pilsētā un laukos.
7. maijā norisināsies iesildošais uzdevums tiešsaistē “Saliec Eiropas puzli!”. Dalībnieki tiks
aicināti atrast un nosūtīt atslēgas vārdu, kas noslēpies puzlē! 8. maijā gulbenieši tiek aicināti
pagatavot kādu no Eiropas nacionālajiem ēdieniem, iedvesmu smeļoties pievienotajās
receptēs, nofotografēt, pievienot nelielu aprakstu (1-2 teikumus) un atsūtīt EUROPE DIRECT
Gulbene centram. 9. maijā, svinot gan Eiropas dienu, gan Mātes dienu, tiekam aicināti
piedalīties aktivitātē “Skaistākais pušķis māmiņai”, pagatavojot apsveikuma ziedu pušķi
Eiropas krāsās – zilā un dzeltenā, nofotografējot un nosūtot līdz 9.maija plkst. 23.00.

EUROPE DIRECT Gulbene filiāle Madonā aicina 8. maijā piedalīties digitālā izstādē "Ar ko
mums saistās Eiropa", kā arī madonieši tiek aicināti piedalīties vārdu spēlē "Eiropas pilsētas",
kas notiks bibliotēkas foajē individuālajiem apmeklētājiem. 12. maijā tiešsaistes platformā
ZOOM notiks lekcija "ES demokrātijas veicināšana, aizsargāšana un iedzīvotāju piederības
sajūtas nostiprināšana".
EUROPE DIRECT Gulbene filiāle Alūksnē 8. maijā, no plkst. 10 līdz 15, ikvienam
interesentam, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, būs iespēja
piedalīties dažādās aktivitātēs – pārbaudīt savas zināšanas tiešsaistes konkursā “Eiropa
Alūksnē”, iepazīties ar izstādi “Eiropa 10 grāmatās” (būs arī virtuālā izstāde), minēt krustvārdu
mīklas, piedalīties Eiropas eksāmenā, izspēlēt spēles “Iepazīsim Eiropu” un “Iepazīsti
Alūksnes novadu”.
EUROPE DIRECT Austrumlatgale rīkos Eiropas dienas pasākumus vairākās vietās:
Rēzeknes novada domē, Rēzeknes centrālajā bibliotēkā, Preiļu galvenajā bibliotēkā un
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Interesenti varēs pieslēgties tiešsaistes diskusijām un
lekcijām 7. maijā “Domā zaļi jau šodien un veido tiltu uz labāku nākotni”, 8. maijā “Vai zaļais
dzīvesveids ir pārejoša modes lieta vai izdzīvošanas jautājums?”, 14. maijā “Digitālo stāstu
veidošana mūsdienīgā Eiropā”. Savukārt 9. maijā, atzīmējot divus nozīmīgus svētkus, Eiropas dienu un Mātes dienu, Europe Direct Austrumlatgalē aicina apvienot abu svētku
“galvenās varones” - Eiropu un sievietes – un piedalīties konkursā “Sievietes portrets”, iesūtot
nelielas esejas par to, kāda ir Eiropas sieviete. Uzvarētāji tiks apbalvoti 11. maijā, vienlaikus
atklājot Europe Direct Austrumlatgalē centru Rēzeknes novada domes ēkā. Vairāk par ED
Austrumlatgalē
rīkotajiem
pasākumiem
var
uzzināt
Facebook
lapā
https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale
Vairāk informācijas par citiem Eiropas dienai
https://ec.europa.eu/latvia/events/eiropas-diena_lv
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Kontaktinformācija saziņai
E-pasts: eiropassavieniba@vidzeme.lv
Tālrunis: +371 26 099 521
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