SĀCIET JAU TAGAD PLĀNOT Eiropas dienu 2018. gada 9. maijā!
Ierosinājumi un noderīgi padomi:
1. Nāciet klajā ar idejām, kā iesaistīt iedzīvotājus.
2. Izveidojiet motivētu cilvēku koalīciju.
3. Apsveriet, kā iesaistīt līdzpilsoņus un popularizēt pasākumus sadarbībā ar vietējiem
plašsaziņas līdzekļiem un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem.
4. Iesaistiet vietējās apvienības.
5. Nodrošiniet pilsētas pašvaldības iesaistīšanos.
6. Skaidri nosakiet, kurš uzņemsies vadību — pilsoņu grupa, vietējas apvienības vai
pilsētas pārvalde.
7. Apdomājiet, kā nodrošināt Eiropas dimensijas klātbūtni: iesaistot jūsu reģionā
dzīvojošus rezidentus no citām Eiropas valstīm vai no citām Eiropas valstīm
uzaicinātus viesus. Ja tuvumā ir universitāte, piesaistiet Erasmus studentus.
8. Sadarbojieties ar citām pilsētām citās valstīs.
9. Domājiet par pasākumiem, kas nodrošina līdzsvaru: izklaidējoši un nopietni, ar atskatu
uz vēsturi un orientēti uz nākotni. Tie var būt saistīti ar ēdieniem, kultūru (simulācijas)
spēlēm, politiskām debatēm, izglītojošām aktivitātēm, valodu apmācību, vēstures
izstādēm, priekšlikumiem nākotnei.
10. Nodrošiniet pasākumus visu vecumu grupām!
_____________

Idejas svinībām
Pilsētām
Ekskursija gida pavadībā pa ES finansētām vietām
Pasākums
Rīkot gida vadītu ekskursiju jūsu pašvaldībā pa vietām, kas saņēmušas ES finansējumu.
Informēt iedzīvotājus par Eiropas Savienības darbību un kopējo vēsturi.
Eiropas kultūras pēdas jūsu pilsētā
Pasākums
Atrast vietu, kurā vērojamas Eiropas kultūras pēdas. Piemēram, varbūt jūsu vietējo parku,
publisko bibliotēku vai kādu citu objektu ir projektējis kāds franču arhitekts. Rīkot orientēšanās
sacensības, pastaigas vai velotūres ar mērķi iepazīt pilsētu un uzzināt, kuru ievērības cienīgu
vietu izcelsme ir saistīta ar Eiropu vai kuras vietas tā ir ietekmējusi.
Eiropas stundas vietējā pašvaldībā
Pasākums
Rīkot mācību pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem. Iepazīstināt dalībniekus ar vietējās
pašvaldības darbu, sadarbību ar Eiropas iestādēm, stāstīt par ES lomu un par to, ko dod
piederība Eiropas Savienībai. Pēc apmeklētāju pieprasījuma rīkot viktorīnu vai lomu spēles.
Eiropas Savienības modelēšana vietējā pašvaldībā
Pasākums
Visu vecumu iedzīvotājus iepazīstināt ar Eiropas Savienību un šajā nolūkā rīkot Eiropas
Savienības likumdošanas procesa simulāciju.
Zināšanu festivāls “Iepazīsti Eiropas valstis!”
Festivāls
Rīkot festivālu, kurā iedzīvotāji varētu pēc iespējas dziļāk iepazīt Eiropas Savienību —
veidojiet valstu stendus, ekspreskursus, koncertus. Iepazīstiniet apmeklētājus ar dažādiem
Eiropas Savienības aspektiem.

Sumināta Eiropa!
Koncerts
Koncerts vecpilsētas laukumā. Dziesmas var tikt izpildītas dažādās Eiropas valodās; jūs varat
ielūgt vietējos deju kolektīvus, kas praktizē dažādus Eiropas deju stilus — tautas dejas,
flamenko, lēno valsi u. c. Uzaiciniet vietējos skolēnus izkārt Eiropas karti (kuru viņi paši var
izgatavot) un izkrāsot Eiropas valstis dažādās krāsās.

Skolām
Eiropas Savienības nedēļa
Izstāde
Skolas var uzņemt informatīvu izstādi par Eiropas Savienības vēsturi, mērķiem, iestādēm un
simboliem. Visu nedēļu demonstrēt diapozitīvus, attēlus un videomateriālus. Skolas bibliotēkā
var izstādīt Eiropas Savienības publikācijas. 9. maijā var rīkot ES galvaspilsētu spēli un
uzvarētājus apbalvot ar saldumiem. Starpbrīžos šajā dienā var atskaņot ES himnu un dažādu
ES valstu dziesmas oriģinālvalodās.
Interaktīvs ceļojums pa Eiropas kultūras mantojuma objektiem
Pasākums
Katra klase var prezentēt kādu ES kultūras mantojuma objektu (izpildīt dziesmu, deju,
sagatavot prezentāciju, izrādi, izstādīt fotogrāfijas, pastkartes, magnētus). Uzvarētājiem
piešķirt balvas un saldumus.
Eiropu var iepazīt caur spēlēm
Spēles
Starpbrīžos skolēniem var piedāvāt galda un tiešsaistes spēles. Iespējamo spēļu saraksts
atrodams šeit.
Radošās darbnīcas “Eiropas Savienības karogi”
Darbnīca
Rīkot darbnīcu un iepazīstināt skolēnus ar Eiropas Savienības un dalībvalstu karogiem. Rīkot
viktorīnu, kuras balvas ir saldumi.

Pilsoņiem
Eiropa šodien: problēmas un iespējas
Diskusijas
Rīkot vietējās diskusijas par Eiropas nākotni. Uzaicināt Eiropas Parlamenta deputātu, vietējo
deputātu un/vai kādas publiskās iestādes vai citas organizācijas pārstāvi. Uzaicināt žurnālistu
par sarunas vadītāju.
Eiropas delikateses (ar draugiem)
Pasākums

Rīkot vakariņas vai publisku pasākumu brīvā dabā ar Eiropas valstu delikatesēm.
Erasmus studenti
Pasākums
Uzaicināt Erasmus studentus uzstāties ar prezentāciju par viņu izcelsmes valsti vai pilsētu vai
sagatavot ēdienu, kas raksturīgs viņu reģionam.

