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Saturs 





#EUandME ir Eiropas Komisijas kampaņa, kuras mērķis ir informēt Eiropas 
jauniešus par ES instrumentiem un  

jauniešiem pieejamo atbalstu 
 
 
Kampaņas periods: no 2018.gada maija līdz 2019.gada novembrim visās 28 ES dalībvalstīs 
 
Kampaņas mērķis: 
- uzrunāt 17 līdz 34 gadus vecus jauniešus 28 ES dalībvalstīs 
- vairot zināšanas par ES sniegtajām iespējām  

 
Kampaņas uzdevumi: 
- informēt jauniešus par ES iniciatīvām, kas atbilst viņu vajadzībām un interesēm, sekmējot 

viņos piederības sajūtu ES 
- parādīt, ko ES var jauniešiem piedāvāt, lai ļautu viņiem dzīvot daudzveidīgi un droši 

 
 

Par kampaņu 



Divas kategorijas:  

1. 25 līdz 34 gadus veci jaunieši, kuri  ir uzauguši ES “zelta 
laikmetā” (vienotā tirgus izveide, Šengenas zona, euro 
ieviešana, revolūcija komunikāciju jomā), vairumā gadījumu 
ir pabeiguši izglītības ieguves procesu, ir nodarbināti, bieži 
vien precējušies un ar maziem bērniem;  

2. 17 līdz 24 gadus veci jaunieši, kuri ir uzauguši kritiskāk 
vērtētā ES vēstures periodā (karš pret terorismu, secīgi ES 
paplašināšanās viļņi, ekonomikas un finanšu krīzes), meklē 
darbu vai ir tikko pievienojušies darba tirgum, joprojām 
studē vai apgūst arodu un vairumā gadījumu vēl nav 
izveidojuši ģimeni. 

Kāpēc šī vecuma grupa?  
 
Jauniešiem 17–34 gadu 
vecumā ir pozitīva attieksme 
pret ES, bet viņi neizprot 
savienības piedāvātās iespējas 
un to nozīmi viņu ikdienas 
dzīvē.  

Kampaņas mērķauditorija   



 

MANAS STUDIJAS. MANA DZĪVE. 



Kampaņa informē par 5 pamata tēmām: 
 
- MOBILITĀTE  

- dzīvošana, mācības, prakse, darbs, veselības aprūpe, ceļošana 
 

- DIGITĀLĀS PRASMES UN IESPĒJAS 
- interneta pieejamība, datu pārraide, zvanu iespējas, datu drošība 
 

- VIDES JAUTĀJUMI UN ILGTSPĒJA 
- tīrs ūdens, tīrs gaiss, klimata pārmaiņu procesi, droša pārtika, pētījumi  
 

- UZŅĒMĒJDARBĪBA 
- atbalsts jaunuzņēmumiem, pieredzes apmaiņa, apmaksāts atvaļinājums 
 

- TIESĪBAS 
              demokrātiska sabiedrība, cilvēktiesības, patērētāja tiesības, tiesības vēlēt 
un tikt ievēlētam 

Kampaņas tēmas 



MANS SAVIENOJUMS. MANA DZĪVE. 



Kampaņas materiāli 

- Piecas filmas, kas atspoguļo kādu no vērtībām 
- Režisori no Somijas, Horvātijas, Vācijas, Grieķijas un Polijas 
- Sižetā atspoguļoti reālas personas - dažādi ES iedzīvotāji, kuri īsteno savas aizraušanās, 

izmanto savas tiesības  

 
- Interneta vietne: www.europa.eu/euandme 

- Noderīga praktiskā informācija 
- Fakti, skaitļi 
- Noderīgas saites 

 
- Vizuālie materiāli: 

- Logo 
- Baneri (GIF formātā) 
- Noskaņas foto 

http://www.europa.eu/euandme


No mājaslapas līdz informācijai 



- Popularizē kampaņas vietni www.europa.eu/euandme 
 
- Lieto tēmturi #EUandME sociālajos tīklos FB/Twitter, atspoguļojot pasākumus, kuri 

tematiski atbilst kampaņas vērtībām  
 

- RT vai Share Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vai ES mājas ierakstus 
sociālajos tīklos FB/Twitter 

 

 

- Izrādi piecas filmas kino seansos vai filmu vakaros 
- Piesaki filmas, rakstot uz inese.knipse@ext.ec.europa.eu 

 

- Veido tematiskus pasākumus, sarunas, diskusijas, tikšanās un lieto kampaņas 
logotipu pasākumos, kas tematiski atbilst kampaņas vērtībām  
 

- Popularizē kampaņas vizuālos materiālus, veido ziņas sociālajos tīklos FB/Twitter, 
izmantojot kampaņas GIF, bildes ar saiti uz mājaslapu 
 

- Popularizē Latvijas jauniešu stāstus (sagatavošanā) 

Kļūstiet par kampaņas vēstnesi! 
Vizuālie materiāli šeit: 

https://ej.uz/EUandMe 

http://www.europa.eu/euandme
https://www.facebook.com/EiropasKomisija/
https://www.facebook.com/esmajalv/
https://ej.uz/EUandMe
https://ej.uz/EUandMe


MANA VIDE. MANA DZĪVE. 



Papildu iespējas 

KONKURSS jaunajiem režisoriem 
 
- Jāizveido filmas ideja par kādu no kampaņas 

tēmām un jāiesniedz no šī gada septembra 
 

- Laimē iespēju uzņemt savu filmu un saņemt 
godalgotu režisoru profesionālos padomus 
 

- Noteikumi un plašāka informācija būs 
pieejama kampaņas vietnē 
www.europa.eu/euandme 



Ielūdzam uz tikšanos LAMPĀ! 



Jautājumiem un sadarbībai: 
  
Inese Knipše 
Komunikācijas nodaļa 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

Inese.Knipse@ext.ec.europa.eu  
 
www.europa.eu/euandme  
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