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Rugsėjis įsibėgėjo kaip reikiant: daug darbų, įdomių projektų ir svarbių renginių. Ypač svarbus bus pranešimas 

apie Europos Sąjungos padėtį, nuo kurio priklausys ES ateities politiniai sprendimai. O Lietuvoje kviečiame 

stebėti „Keliones po mylimą Lietuvą“ su Mantu Bartuševičiumi, planuojame naująjį projekto „Mokyklos – 

Europos Parlamento ambasadorės“ sezoną ir ruošiamės pasikeitusiam LUX kino apdovanojimo formatui. 
  
 

Pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį #SOTEU 

Kasmet Europos Komisijos pirmininkas kreipiasi į Europos Parlamentą su pranešimu apie Europos Sąjungos 

padėtį (#SOTEU), kuriame apžvelgiami ES pasiekimai, aptariami pagrindiniai sunkumai ir iššūkiai bei 

nubrėžiamos ateities darbų gairės. Šiais metais Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen 

pranešimą Europos Parlamente pristatys rugsėjo 16 d.  

 

SOTEU diskusijos – ypatinga proga parodyti Europos Komisijos atskaitomybę demokratiškai išrinktiems ES 

atstovams. Šių metų diskusijų dėmesio centre bus svarbūs klausimai: ekonomikos atsigavimas po 

pandemijos, ateinančio laikotarpio ilgalaikis ES biudžetas, klimato kaita, jaunimo nedarbas ir migracijos 

srautai.  

 

Pranešimą ir diskusija su EP nariais galima stebėti tiesiogiai internetu. O rugsėjo 15 d. Europos Parlamento 

pirmininkas ir frakcijų vadovai aptars Europos Sąjungos prioritetus ir atsakys į jūsų klausimus bei idėjas.  

Nuorodos į tiesioginę transliaciją ir daugiau informacijos apie #SOTEU  

  

  

Jaunimo forumas EYE tęsiasi virtualioje erdvėje 

Gegužės mėnesio pabaigoje Strasbūre turėjęs vykti Europos jaunimo forumas EYE2020 dėl pandemijos buvo 

priverstas persikelti į internetinę erdvę, kad nuliūdino būsimus dalyvius, bet leido jaunimui iš visos Europos 

ir viso pasaulio stebėti internetines sesijas. Šį rudenį, EYE tęs gyvas diskusijas Facebook tinkle įvairiomis 

temomis: 

 

Rugsėjo 15 d. 17 val. EP vicepirmininkas Othmar Karas išklausys jaunimo idėjas apie geresnę ateitį Europai 

(renginys vyks anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir lenkų kalbomis). 

 

Stebėkite tiesiogiai! 
  

  

https://www.europarl.europa.eu/soteu/lt/live-streaming/#live-09-15
https://www.facebook.com/YouthEP
http://www.europarl.europa.eu/
http://sikartabalsuosiu.eu/


Sveikiname Lietuvos MEPA mokyklas ir kviečiame registruotis naujam etapui 

Nepaisant koronaviruso pandemijos ir karantino, sujaukusio daugelių mūsų gyvenimą, daugiau nei 90 

Lietuvos gimnazijų ir profesinio rengimo centrų sėkmingai įgyvendino projekto „Mokyklos – Europos 

Parlamento ambasadorės“ (MEPA) veiklas 2019-2020 mokslo metais ir tapo sertifikuotomis MEPA 

mokyklomis. Džiaugiamės, kad net ir pasikeitusiomis sąlygomis mokytojai sugebėjo integruoti MEPA 

medžiagą į nuotolinį mokymą ir surengti nemažai internetinių diskusijų ir renginių.  

 

Projektas tęsis ir 2020-2021 mokslo metais, tad visos norinčios prie jo prisijungti gimnazijos ir profesinio 

rengimo centrai kviečiami registruotis. Įvadiniai seminarai, kuriuose bus pristatyti MEPA reikalavimai, sąlygos 

ir mokomoji medžiaga, planuojami spalį (gyvai ir/arba internetu). Ar pavyks pasiekti, kad Lietuvoje būtų 100 

sertifikuotų MEPA mokyklų kitai metais? 

2019-2020 m. m. MEPA projekto rezultatai 

MEPA registracija 2020-2021 mokslo metams 

MEPA tinklaraštis (MEPA taisyklės ir naujienos iš MEPA mokyklų)  

  

  

Kelionės po Lietuvą su Mantu Bartuševičiumi 

Ar žinojote, kad Lietuvoje galima surasti labai daug Europos Sąjungos? Tuo įsitikinti kviečia žinomas 

humoristas Mantas Bartuševičius ir jo žmona Ieva savo KML. Žiūrėkite video, kuriuose sužinosite, kad KML 

reiškia „Kelionės po mylimą Lietuvą“, atraskite maisto kelią nuo lauko iki stalo, patyrinėkite ekologiškus ūkius, 

medžiokite ultravioletinius spindulius, pamatykite vėjo malūnus iš arčiau, išgirskite apie Europos literatūros 

premiją iš jos laimėtojos... Keliaukite kartu su Mantu smagiai ir lengvai.  

  

 

 

„I+M=KML“ siužetai Youtube kanale 

   

 

 

  

LUX apdovanojimas – naujas formatas, daugiau filmų 

Prieš 13 metų Europos Parlamento įsteigtas LUX kino apdovanojimas kasmet teikiamas filmui, 

atskleidžiančiam europinių vertybių universalumą bei kultūrinę žemyno įvairovę. Nuo šių metų LUX kino 

apdovanojimas bus vadinamas „LUX Europos publikos kino apdovanojimu“ ir atspindės Europos Parlamento 

ir „European Film Academy“ partnerystę su Europos Komisija ir tinklu „Europa Cinemas“. Daugiau filmų 

(penki) bus subtitruojami 24 oficialiomis ES kalbomis ir juos galės pamatyti visi Europos Sąjungos kino 

mėgėjai (nors šiemet, dėl COVID-19, apdovanojimui bus atrinkti tik trys filmai). Keisis ir apdovanojimo 

grafikas: finalinis filmų penketukas paaiškės gruodžio mėnesį, o visi jie bus rodomi ES šalių kino teatruose ir 

internete kiekvienų metų pavasarį.   

Sužinokite daugiau apie atsinaujinusį LUX apdovanojimą 

 

  

  

Gero skaitymo! Būkime atsargūs, plaukimės rankas ir laikykimės atstumo – tai yra patys geriausi būdai savo 

ir artimųjų sveikatai apsaugoti. 

   

Europos Parlamento biuro Lietuvoje komanda  
 
 

 

+ 370 5 2120766  

 

epvilnius@europarl.europa.eu 

 

Mes Facebooke 

https://europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/mepa-projektos-rezultatai-91-gimnazija-ir-profesin%C4%97-mokykla-tampa-mokykloms-%E2%80%93-europos-parlamento-ambasador%C4%97mis
https://europarl.europa.eu/lithuania/lt/j%C5%ABs%C5%B3-paslaugoms/%E2%80%9Emokyklos-%E2%80%93-europos-parlamento-ambasador%C4%97s%E2%80%9C-kvie%C4%8Dia-gimnazijas-ir-profesines-mokyklas-registruotis-naujam-sezonui
https://www.mepalietuva.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=RGrjJ3k9_so&list=PLmv_KvZVIVPm8uZo28EfliFNUGH4FZwDC
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20200903STO86309/lux-apdovanojimas-ziurovai-ir-ep-nariai-kartu-isrinks-nugaletoja
mailto:epvilnius@europarl.europa.eu
https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje/


 

Mes Instagrame 

 

   

   

Informacija, pateikiama šiame naujienlaiškyje, yra parengta EP biuro Lietuvoje ir yra informacinio pobūdžio. Šiame 

naujienlaiškyje pateiktos nuomonės nebūtinai sutampa su oficialia Europos Parlamento pozicija ir yra autorių nuomonės. 

Kai kurios nuorodos naujienlaiškyje nukreipia skaitytojus į tinklalapius, kuriuos valdo kitos organizacijos ar institucijos. 

Mūsų biuras nebūtinai pritaria nuomonėms, išreikštoms tokiuose tinklalapiuose.  

   

   

  Atsisakyti naujienlaiškio    

 

 

https://www.instagram.com/Europos_parlamentas/
http://www.comansys.europarl.europa.eu/comansys/services/mail/track/%24%7Bobject.id%7D-%24%7Bobject.single_token%7D-18347?env=dgcomm

