
 

Vai Rīgas skolēni ir gatavi #EiropasVēlēšanas2019?
Nāc & uzzini Atklātajās stundās!
 
280 tūkstošiem Latvijas jauniešu[1] 25. maijā būs iespēja izlemt Eiropas nākotni,
piedaloties Eiropas vēlēšanās. Ko domā jaunie vēlētāji Rīgā? Daudziem tā būs pirmā
reize.
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 aprīlis plkst.8.20 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija  “ES mīti un realitāte jauno vēlētāju
prātos”, lektore: politoloģe prof. Žaneta Ozoliņa. Ar savu Eiropas stāstu dalīsies
viedokļu līdere Patrīcija Anna Vavilova. 
 aprīlis plkst.11.00 Rīgas Franču licejs  “Eiropas Vēlēšanas - kas jāzina jaunajam
vēlētājam!?”, lektore: politoloģe prof. Žaneta Ozoliņa. 
 aprīlis plkst.9.05 Rīgas 22. vidusskola  “Vide un klimata pārmaiņas: ES mērķi un
sasniegumi”, lektore: Ekodizaina kompetences centra valdes priekšsēdētāja, vides
inženierzinātnes doktore Jana Simanovska. 
 aprīlis plkst.13.35 Rīgas 88. vidusskola  “Līdzdalības loma sabiedrības procesos”,
lektore: politikas pētniece, bijusī domnīcas "Providus" direktore Krista Baumane. 
 aprīlis plkst.10.50 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija  “Vēlēšanas kā līdzdalības forma
demokrātiskā sabiedrībā”,  lektore: Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Signe Znotiņa-Znota.  Ar savu Eiropas stāstu dalīsies Radio Pieci.lv personība
Karmena Stepanova. 
 aprīlis plkst.10.10 Rīgas 71. vidusskola  “EP aizsargā patērētāju tiesības, veselību
un nodrošina  preču  drošumu”,  lektore:  Ekodizaina  kompetences  centra  valdes
priekšsēdētāja, vides inženierzinātnes doktore Jana Simanovska. Ar savu Eiropas
stāstu dalīsies blogere Brigita Dambe 
 aprīlis plkst.10.50 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija  “Eiropas nākotne”, lektore: politoloģe
prof. Žaneta Ozoliņa. 
 aprīlis plkst.13.55 Rīgas 49. vidusskola  “Kā tiek pārstāvētas Latvijas intereses ES”,
lektore: politikas pētniece, bijusī domnīcas "Providus" direktore Krista Baumane. Ar
savu Eiropas stāstu dalīsies viedokļu līdere Paula Birzniece.  
 aprīlis plkst.11.00 Rīgas Juglas vidusskola  “Eiro optimisms. Eiro skepticisms”. 
 aprīlis plkst.10.50 Rīgas 34. vidusskola  “Sabiedrības reakcijas uz ES lēmumiem”,
lektore:  Ekodizaina  kompetences  centra  valdes  priekšsēdētāja,  vides
inženierzinātnes doktore Jana Simanovska. Ar savu Eiropas stāstu dalīsies Radio
Pieci.lv ētera balss Karmena Stepanova. 
 aprīlis plkst.13.45 Rīgas 21. vidusskola  “Eiropas nākotne”.
 

Atklātajās  stundās  skolēni  piedalīsies  arī  vēlēšanu  ģenerālmēģinājumā
#EiropasVēlēšanas2019”  !  
 
Atklātajās stundās skolēni un ikviens interesents gūs plašāku ieskatu Eiropas Savienības
jautājumos, līdzdarbojoties ar lektoriem. Savukārt ar savu Eiropas stāstu un savu pieredzi
dalīsies jauniešu viedokļu līderi.
 
Atklātās  stundas  tiek  rīkotas  Eiropas  Parlamenta  Vēstnieku  skolu  programmas ietvaros.
Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu,
rosināt  izpratni  par  sabiedrībā  notiekošo  un  motivēt  līdzdarboties.  Eiropas Parlamenta
Vēstnieku  skolas  ir  Eiropas  Savienības  mēroga  programma,  kuru  sadarbībā  ar
pedagogiem  70  Latvijas  skolās  īsteno  Eiropas  Parlamenta  birojs  Latvijā.  Plašāk:
http://ttimv.eu/qfSu
 
Vis i  Atk lā to  s tundu  temat i  un  nor ises  datumi  La tv i jā  p iee jami  še i t :
http://epfacebook.eu/qfRP.  To  laikā  varēs  izzināt  jauniešu  perspektīvu  par  Eiropas
jautājumiem, lai tālāk motivētu, iedrošinātu arī sabiedrību apdomāt Eiropas Savienības lomu
ikviena iedzīvotāja ikdienā un veicinātu iesaisti Eiropas vēlēšanās 25. maijā.
 
! Uz Atklātajām stundām ir aicināts ikviens interesents. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu,
aicinām informēt  par  dalību  pasākumā 2  dienas  pirms  atklātās  stundas  pa  tālruni  +371
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29633009 vai e-pastu lauma.legzdina@vilands.lv.
 
Papildus informācija
 

 “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” paveiktais un mācību materiāli 
 Noderīga EP informācija jauniešiem 
 Par jauniešu iesaisti EP darbā 
 Eiropas Jaunatnes portāls 
 Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta vēstniekiem skolās Latvijā 2018 
 Skolotāji kļūst par Eiropas Parlamenta vēstniekiem skolās Latvijā 2017 
 Jaunatne - ES faktu lapas
 

[1] Balsstiesīgie Latvijas pilsoņi vecumā no 18-30 gadiem. Avots: Pilsonības un migrācijas
pārvalde.
 
Kontakti 
 
 
Signe ZNOTINA-ZNOTA
Press Officer in Latvia

(+371) 6 708 54 61
(+33) 3 8817 4514 (STR)
(+371) 264 401 85
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
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