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Prioritātes

Spēcīgāka Eiropa 
pasaulē

Mūsu eiropeiskā 
dzīvesziņa

Jauns impulss 
Eiropas demokrātijai

Eiropas zaļais kurss

Digitālajam laikmetam 
gatava Eiropa

Ekonomika cilvēku labā





Resursi mācībspēkiem

Dūdlings jeb 
ķeburošana

«Mūsu Eiropa»

Learning corner

E-twinning

Latvijas skolas soma

Vitamīns ES

Digisafe.lv

Iespējas ES mājā



Learning corner

https://europa.eu/learning-corner/home_lv

Spēles, viktorīnas, uzdevumi 24 ES valodās.

Dažādiem vecumiem: līdz 9 gadiem, 10-12, virs 15 gadiem un skolotājiem.

https://europa.eu/learning-corner/home_lv


E-twinning

https://etwinning.lv/

Iespējas veidot kopīgus projektus,

piedalīties interešu grupās, vebināros, 

tiešsaistes kursos, atrast sadarbības partnerus. 

https://etwinning.lv/


Latvijas skolas soma

Metodiskie materiāli, lai veicinātu 
diskusiju par Eiropas Savienību un tās 
vērtībām PIRMS un PĒC kultūras 
pasākuma:

- Izrāde "Pēc grāmatas motīviem" 
"Dirty Deal Teatro"

- Izrāde "Piramīda" "Dirty Deal Teatro"

- Filma "Homo novus"

- Izrāde "Pērs Gints" Latvijas 
Nacionālā opera un balets

- Filma "Oļegs" 



Vitamīns ES

Materiāli integrējami dažādos 
mācību priekšmetos, iesaistot 
bērnus aktīvā izziņas procesā, 
aktivizējot iegūtās zināšanas un 
veidojot kopsakarības, attīstot 
kritisko domāšanu un 
argumentēšanas prasmes.

Sākumskolai

Pamatskolai

Vidusskolai

Elektroniski pieejami 
http://esmaja.lv/vitamins_es

http://esmaja.lv/vitamins_es


Ķeburu mākslas burtnīca

Materiāls sākumskolai (dūdlings), 
lai palīdzētu bērniem mācīties, kā 
no figūrām nonākt līdz konkrētiem 
objektiem.

Eiropas Savienība caur bērnu acīm 
un stāstiem un bērnu stāsti par ES 
un dzīvi tajā.

Sākumskolai

Būs elektroniski pieejami 
http://esmaja.lv/vitamins_es

http://esmaja.lv/vitamins_es


Grāmatiņas «Mūsu Eiropa»

«Mūsu Eiropa» un 
«Mūsu Eiropa 2»

Materiāls caur atraktīviem 
uzdevumiem palīdz uzzināt un 
mācīties par Eiropas Savienību. 

Sākumskolai

Būs elektroniski pieejami 
http://esmaja.lv/vitamins_es

http://esmaja.lv/vitamins_es


Digisafe.lv

Izglītojoša spēle par drošību un tiesībām 
internetā – Digisafe.lv

12 uzdevumu kartītēs iekļautās tēmas: 

- Mana drošība internetā

- Manas patērētāja tiesības un 
pakalpojumu pieejamība

- Autortiesības



Iespējas ES mājā

Skolēnu grupu vizītes un nodarbības ES mājā

Atvērto durvju dienas

Eiropas Valodu nedēļa 

Radošās darbnīcas pieaugušajiem 
un bērniem

https://esmaja.lv/lv

Aspazijas bulvāris 28, 1. stāvs

Rīga 

E-pasts: esmaja@esmaja.lv

https://esmaja.lv/lv


Prakses kalve

Eiropas diena

Eurodesk

Erasmus+

Eiropas brīvprātīgais 
darbs

#EUandME

Iespējas jauniešiem

#DiscoverEU



Eurodesk

Eurodesk jaunatnes 
informācijas  tīkls izveidots 
1990.gadā un tas darbojas 
36 Eiropas valstīs.

Eurodesk sniedz uzticamu 
informāciju un konsultācijas 
jauniešiem par dažādām 
mobilitātes iespējām visā 
Eiropā.

http://jaunatne.gov.lv/lv/eurode
sk/programma-eurodesk

http://jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/programma-eurodesk


Erasmus+

STUDIJAS kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm;

PRAKSE ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās vai

Iespēja īstenot kombinētu STUDIJU UN PRAKSES periodu ārvalstīs. 

http://www.erasmus-plus.lv/lat/

http://www.erasmus-plus.lv/lat/


Eiropas brīvprātīgais darbs

Var piedalīties nevalstiskās 
organizācijas, valsts/pašvaldību 
iestādes, uzņēmumi (ja organizē 
pasākumu jaunatnes, kultūras vai 
sporta jomā)

Jaunieši vecumā no 17 līdz 30 
gadiem iesaistās individuāli no 2 līdz 
12 mēnešiem, grupās no 2 nedēļām 
līdz 2 mēnešiem.

http://europa.eu/youth/volunteering_lv

http://europa.eu/youth/volunteering_lv


#DiscoverEU

Iespēja 18 gadus veciem 
jauniešiem!

Piedalīties aicināti visi 27 ES 
valstu jaunieši.

Var apceļot 4 valstis vai ceļot 
līdz 30 dienām.

Iespēja kļūt 
par #DiscoverEU vēstnesi.

Jaunākā informācija – Eiropas 
jaunatnes portālā

https://europa.eu/youth/EU_lv

https://europa.eu/youth/EU_lv


#EUandME

Tava aizraušanās un ES

Īsfilmas

Iedvesmas stāsti

Interaktīva publikācija 
#EUandME
https://op.europa.eu/webpub/co
m/eu-and-me/lv/index.html

https://europa.eu/euandme

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/lv/index.html
https://europa.eu/euandme


Prakses kalve

ES māja piedāvā izaugsmes nodarbību ciklu jauniešiem 

PRAKSES KALVE

No 16 gadu vecuma

Motivācijas vēstuļu konkurss – oktobrī

Nodarbības – no novembra līdz 

februārim

Jauniešiem no reģioniem 
tiek segti ceļa izdevumi

www.esmaja.lv

http://www.esmaja.lv/


Eiropas diena

Aicinām svinēt Eiropas dienu!

Pasākumi ES mājā no 7. līdz 9. maijam:

7. maijs jauniešu diena – Atvērto durvju dienā skolēnu grupas no 
dažādām Latvijas pilsētām dosies „ceļojumā pa Eiropas Savienību”

8. maijs Eiropas vēstures diena

9. maijs ģimeņu sestdiena ES mājā

Pasākumi reģionālajos 

Europe Direct informācijas centros 



Eiropas eksāmens

No 7. maija 8:00 līdz 9.maija 21:00 

www.esmaja.lv

20 jautājumu tiešsaistes tests par ES vēsturi, 
ģeogrāfiju, kultūru, aktualitātēm.

Skolu pieteikšanās Eiropas eksāmenam sāksies martā.

Testa grupas: 5.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12.klase un 
pieaugušo grupa 3 zināšanu līmeņi - viegls, vidēji grūts, 
eksperta.

Mācību prezentācijas: 
http://esmaja.lv/eiropas_eksamens

http://www.esmaja.lv/
http://esmaja.lv/eiropas_eksamens


Atvērto durvju diena

Ekskursijas un tematiskās nodarbības ES mājā, 
Saeimā, Ārlietu ministrijā, vēstniecībās Rīgā un ES 
finansētos objektos visā Latvijā.

Aicināti piedalīties pamatskolēni vecumā no 12  
gadiem vai vidusskolēni. 
Maksimālais personu skaits grupā – 25.

Skolu pieteikšanās tiks izsludināta 
marta beigās.

Pasākuma norise 7. maijā. 

Informācija www.esmaja.lv

vai  @ESmaja FB kontā

http://www.esmaja.lv/


Atpakaļ uz skolu

23.marts līdz 8.maijs visā Latvijā.

ES lietu ekspertu vizītes Latvijas skolās.

2019. gadā Latvijas izglītības iestādēs 
viesojās 123 Eiropas lietu eksperti no 62 
dažādām institūcijām un organizācijām.

Koordinē Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība sadarbībā ar jaunatnes 
organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne 
vienotai Eiropai”. 

E-pasts: aus@klubsmaja.lv

http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu

http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu


Pasākumi Daugavpilī

6. maijs 

- reģionālā konference Daugavpilī “Mans reģions 
Latvijai. Mana Latvija Eiropai”

7. maijs 

- starts Eiropas eksāmenam

- orientēšanās spēle veltīta Eiropas dienai

- “LAVKA”

- noslēguma pasākums un pārsteigums 
dalībniekiem un pilsētniekiem Vienības 
laukumā



Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā

EiropasKomisija

@EiropasKomisija

EKparstavnieciba

eiropaskomisija

Eiropas Savienības māja
Aspazijas bulvāris 28,
Rīga, LV-1050

ec.europa.eu/latvia
comm-rep-latvia@ec.europa.eu

Prezentācijā izmantotas ikonas no Flaticon platformas, Eiropas 
Komisijas publicitātes foto, VisitDaugavpils.lv

https://www.flaticon.com/

