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IEVADS
Jaunieši Jūs esat nozīmīga Latvijas un Eiropas sabiedrības daļa! Tādēļ Eiropas Parlaments  ir 
izstrādājis izglītojošu programmu „Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”. Mācību materiāls 
„Trāpīts – ES” ir atbalsta materiāls programmas īstenošanā.
Mācību materiāls „Trāpīts – ES” rosina skolēnu zinātkāri par Eiropas Savienību, pilnveido zinā-
šanas un izpratni par cēloņsakarībām, a   sta kri  skās domāšanas prasmes, palīdz saska  t savu 
lomu ES, formulēt savu a   eksmi un diskutēt ar ci  em. Mācību materiāls ir izstrādāts kā atbalsts 
pedagogam, ietverot mācību uzdevumus 9.-12. klašu skolēniem.

Uzdevumi strukturē   5 moduļos. Katra moduļa temats un skolēnam sasniedzamais rezultāts:

Modulis Kā un kāpēc  ka izveidota Eiropas Savienība?
 • Kri  ski izvērtē terminus savienība un demokrā  ja, izzina Eiropas Savienības vēr  bas.
 • Papildina zināšanas par vienotas Eiropas ideju, Eiropas Savienības izveidi.
 • Apzinās sabiedrisku procesu, ideju cēloņsakarības.

Modulis Tu un Eiropas Savienība = mijiedarbība
 • Apzinās ES un Eiropu kā savas mājas.
 • Saprot ES sniegtās iespējas, to ietekmi.
 • Zina, ka vienus jautājumus risina valstu līmenī, bet citus Eiropas līmenī.
 • Izprot ES poli  kas jomas un var sniegt tām piemērus.
 • Zina, ka jauniešu poli  ka ir viena no ES kompetencēm.
 • Izprot un zina, kuri informācijas avo   par ES ir droši.

Modulis Lēmumu pieņemšana
 • Apzinās lēmumu nozīmību savā, pilsētas, valsts, ES līmenī.
 • Saskata dažādas formas kā sabiedrība var ietekmēt pieņemtos lēmumus.
 • Apzinās Eiropas Parlamenta pieņemto lēmumu sais  bu ar Latvijas likumdošanu, savu dzīvi.
 • Zina kā  ek pieņem   ES  esību ak  .
 • Prot nosaukt Latvijas deputātus, kuri strādā Eiropas Parlamentā.

 • Izprot kā veidojas informēta sabiedrība un kāda ir tās nozīme.

Modulis Tava balss Eiropā
 • Izprot līdzdalības lomu sabiedrības procesos un saskata dažādus līdzdalības veidus.
 • Papildina savas zināšanas par vēlēšanām Latvijā.
 • Apzinās vēlēšanu nozīmību nākotnes procesos, formulē savu a   eksmi.
 • Mācās strādāt ar sta  s  kas da  em, analizēt tos, meklēt cēloņsakarības.

Modulis Eiropas Savienība pasaulē
 • Izzina kā ES mijiedarbojas pasaules mērogā.
 • Pilnveido zināšanas par ES ilgstpējīgas a   s  bas mērķiem un rīcību to sasniegšanai.

Katra moduļa ievadā ir norādītas interneta vietnes, kur iespējams iegūt papildu informāciju par 
konkrēto tēmu.

Cienījamais Pedagog,
vēlam veiksmi darbā, jo  kai ar Jūsu atbalstu izaugs zinātkāri, kri  ski domājoši jaunieši, kuri 
izjūt piederības sajūtu savai dzimtenei, Eiropai un pasaulei, esot gatavi ne  kai ņemt no tās, bet 
arī dot pre  m!



Kā un kāpēc  ka izveidota 
Eiropas Savienība?
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Ieteiktās interneta vietnes papildu informācijai par šo tēmu

VIDEOMATERIĀLI

• Vēsture: Eiropas vienotais  rgus (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://ej.uz/4e8s

• Vēsture: Eiropas pamatlicēji (visās ES valodās ar iespējamiem sub  triem visās ES valodās).
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/others/history-fathers-of-europe

• Paskaidrojums par Eiropas Savienību (angļu valodā). 
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0

• Eiropa 1957-2017: 60 miera gadi, demokrā  ja, solidaritāte (angļu valodā).
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA&list=PLJmEREKFYU8VwhjtPq3aI6LCNuBuKobgk

• Eureka: Šūmanis – „Eiropas tēvs” (franču valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/others/eureka-schuman-father-of-europe

• Eureka: Ideja, kas noveda pie Eiropas Savienības (franču valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/others/eureka-the-idea-that-led-to-the-european-union

• Eureka: Eiropas Savienības veidošana – 50 gadu vēsture (franču valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/others/eureka-building-the-european-union

• Eiropas Savienība  – vienkāršs paskaidrojums (vācu valodā).
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=pQHUOTCRv3E

• Kas ir ES? (latviešu valodā)
Pieejams: h  ps://ej.uz/wva3

INTERAKTĪVI MATERIĀLI

• Seterra: Spēle  ešsaistē ar Eiropas valstu kar  .
Pieejams:h  ps://online.seterra.com/lv/vgp/3007 
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Apska   vārda „savienība” skaidrojumu un uzraks   vēl 5 vārdu savienojojumus, kuros ietverts 
vārds „savienība”! Kas raksturo savienību?

1

1

2

3

4

5

Savienību raksturo …
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Uzraks   katram vārdam pretējas nozīmes vārdu!

Izvēlies vienu vārdu pāri un raksturo, kā  e ietekmē cilvēka, sabiedrības, valsts dzīvi!

2

Cilvēks:

Sabiedrība:

Valsts:

Savienība –

Demokrā  ja –

Brīvība –

Miers –

Sadarbība –
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Lasi rindkopas1 un katras rindkopas beigās uzraks   galveno domu, atslēgas vārdus!

3

Uz Eiropu kā vienotu veselumu ir mēģināts ska   es jau kopš Senās Grieķijas laikiem. Poli  ski 
Eiropu apvienot ir centušies daudzi valdnieki un karavadoņi, mēģinot Eiropas tautas pakļaut 
ar militāra spēka palīdzību. Savukārt fi lozofi em Eiropa bija un ir kultūras vieno  ba ar kopīgām 
pagātnes saitēm un kopīgu, uz racionālismu un humānismu bals  tu nākotnes perspek  vu. 
Tomēr par Eiropas apvienošanu  esiskā aspektā varam runāt  kai pēc Otrā pasaules kara. To 
noteica vairāki apstākļi.

Nākamais apstāklis, kas mudināja Eiropu uz kopējiem mērķiem un sadarbību, bija ASV piedā-
vātais Māršala plāns, kura uzdevums bija palīdzēt tām Eiropas vals  m, kas smagi cieta Otrā 
pasaules kara laikā. Šīs palīdzības sniegšanas bū  skākais priekšnoteikums bija izveidot īpašu 
starpvalstu organizāciju, kas nodarbotos ar palīdzības administrēšanu. Šāda organizācija – 
Eiropas Ekonomiskās sadarbības organizācija –  ka izveidota 1948. gadā.

Pirmkārt, bija nepieciešamība radīt starptau  sku sadarbības modeli jauna kara novēršanai 
starp Eiropas vals  m. Šāda sadarbības modeļa meklējumi Eiropā nebija nekas jauns.

1  Informācija sagatavota pēc: Bērziņa S. Eiropas Savienība. Pieejams: h  p://vesture.sauc.lv/index.php/raks  /rietumeiropa/34-eiropas-savieniba
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Trešais apstāklis, kas mudināja uz pārmaiņām, bija ģeopoli  skā situācija. Eiropai bija jāsāk 
mācī  es pastāvēt divu lielvaru – PSRS un ASV ēnā. Tāpēc, lai varētu sekmīgi cīnī  es gan pret 
iespējamiem komunisma izpla  šanās draudiem, gan arī lai novērstu totālu ASV dominēšanu 
pasaules  rdzniecībā, Eiropas vals  m bija jāspēj ātri atjaunot savas kara laikā sagrautās 
ekonomikas. Visefek  vāk to varēja izdarīt  kai ciešas ekonomiskās sadarbības ceļā.

Ceturtais ir starptau  skās  rdzniecības īpatsvara palielināšanās. Līdz Otrajam pasaules karam 
var runāt par naturālo saimniecību vienas valsts ietvaros, pro  , vairums ekonomisko ak  vitāšu 
norisinās valsts iekšienē. Savukārt pēc Otrā pasaules kara ļo   strauji pieauga gan to preču 
skaits, kas  ek ražotas vienā vals  , bet  rgotas citā, gan arī to cilvēku skaits, kas, būdami 
vienas Eiropas valsts pilsoņi, vēlējās darbo  es citā vals  . Tādējādi radās nepieciešamība 
izveidot starptau  sku sadarbības modeli, kas nodrošinātu iespējami vieglāku šādu starpvalstu 
ekonomisko ak  vitāšu veikšanu.

Iepriekš uzskai  tajiem iemesliem atbilstoša  esiskā forma  ka radīta 20. gs. piecdesmito gadu 
sākumā. Tā laika Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmanis kopā ar diplomātu Žanu Monē, 
1950. gada 9. maijā nāca klāja ar priekšlikumu nodot Francijas un Vācijas ogļu un tērauda 
resursu pārraudzību vienotai augstākai varas iestādei, pieļaujot iespēju, ka arī citas Eiropas 
vals  s piedalās šajā vienotajā ogļu un tērauda resursu pārvaldē. Šo Šūmaņa kunga izstrādāto 
plānu uzskata par pirmo nopietno atskaites punktu Eiropas ekonomiskās integrācijas vēsturē, 
tāpēc daudzās Eiropas vals  s, tostarp arī Latvijā, 9. maiju atzīmē kā Eiropas dienu.
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Aizpildi diagrammu! Izmanto tekstā minētos faktus!

PROBLĒMA/RĪCĪBA 1950

PROCESS 1950–2019

REZULTĀTI 2019
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Lasi vārdus un ieraks  , kā konkrētās lietas un no  kumi mainīja cilvēku dzīvi!

4

UGUNS

DATORS
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BRĪVĪBA

ES
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Lasi informāciju2 par Eiropas Savienības vēsturi un pabeidz teikumus!

5

1945 – 1959. Miers Eiropā – sadarbības iesākums.
Eiropas Savienība  ka izveidota ar mērķi izbeigt biežos un asiņainos karus starp kaimiņvals  m. No 
1950. gada Eiropas Ogļu un tērauda kopiena (EOTK) sāk ekonomiski un poli  ski apvienot Eiropas 
vals  s, lai nodrošinātu ilglaicīgu mieru. Sešas vals  s, kas to dibina, ir Beļģija, Francija, Vācija, 
Itālija, Luksemburga un Nīderlande. A   ecībās starp austrumiem un rietumiem 1950. gados valda 
aukstais karš. Ungārijā izcēlušos protestus pret komunisma režīmu 1956. gadā apslāpē padomju 
tanki. Bet jau 1957. gadā Padomju Savienība izvirzās kosmosa iekarošanas sacīkšu priekšgalā, 
palaizdama pirmo mākslīgo Zemes pavadoni „Sputņik-1”. Tajā pašā 1957. gadā ar Romas Līgumu 
 ek nodibināta Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK), ci  em vārdiem, „kopējais  rgus”.

Izvirzot mērķi

Vienlaicīgi pasaulē

Zinot, ka

2 Informācija sagatavota pēc: Eiropas Savienības vēsture īsumā. 
 Pieejams: h  ps://europa.eu/european-union/about-eu/history_lv
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1960 – 1969. „Izlaidīgie 60-  e” ― ekonomiskās izaugsmes periods.
1960. gados rodas „jauniešu kultūra” līdz ar tādām grupām kā „The Beatles”, kas piesaista 
milzīgus pusaudžu fanu pūļus, kur vien tā parādās, tādējādi palīdzot s  mulēt kultūras revolūciju 
un paplašinot plaisu starp paaudzēm. Tas ir labvēlīgs laiks ekonomikā, par ko jāpateicas 
arī apstāklim, ka ES vals  s savstarpējā  rdzniecībā pārstāj iekasēt muitas nodokļus. Tās arī 
vienojas kopīgi kontrolēt pār  kas ražošanu, lai tagad nevienam vairs netrūktu pār  kas, un drīz 
vien pat rodas lauksaimniecības produktu pārprodukcija.

1970 – 1979. Kopiena palielinās ― pirmā paplašināšanās.
EEK 1973. gada 1. janvārī pievienojas Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste, palie linot dalībvalstu 
skaitu līdz deviņām. Līdz ar Salazāra režīma gāšanu Portugālē 1974. gadā un Spānijas ģenerāļa 
Franko nāvi 1975. gadā beidzas pēdējās labējā spārna diktatūras Eiropā. Reģionālās poli  kas 
ietvaros EEK sāk pārskai  t lielu naudu darbavietu un infrastruktūras radīšanai nabadzīgos 
apgabalos. Eiropas Parlaments palielina savu ietekmi EEK lietās, un 1979. gadā pirmo reizi visi 
pilsoņi var ievēlēt Parlamenta locekļus  ešās vēlēšanās.

Kultūras revolūcija

Izmaiņas

Kopīga kontrole

Svarīgi, ka

Izmaiņas

Pirmoreiz
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1980 – 1989. Eiropas jaunā seja ― Berlīnes mūra krišana.
Pēc streikiem Gdaņskas kuģu būvētavā 1980. gada vasarā visa Eiropa un pasaule runā par Polijas 
arodbiedrību „Solidaritāte” un tās vadītāju Lehu Valensu. Par desmito EEK dalībvals   kļūst 
Grieķija 1981. gadā, un divus gadus vēlāk pievienojas Spānija un Portugāle. 1986. gadā  ek 
paraks  ts Vienotais Eiropas akts. Šis līgums noder par pamatu vērienīgai sešu gadu programmai, 
kuras mērķis ir sakārtot pašplūsmā esošo  rdzniecību ar ārpuskopienas vals  m, un tādējādi 
 ek bruģēts ceļš „vienotajam  rgum”. No  ek nozīmīgs poli  sks apvērsums, kad 1989. gada 9. 

novembrī  ek nojaukts Berlīnes mūris un pirmo reizi 28 gadu laikā  ek atvērta robeža starp 
Austrumvāciju un Rietumvāciju. Drīz pēc tam valsts atkal apvienojas.

1990 – 1999. Eiropa bez robežām.
Sabrūkot komunismam Centrālajā un Austrumeiropā, eiropieši kļūst tuvāki kaimiņi. Vienotā 
 rgus izveidi pabeidz 1993. gadā, garantējot četras brīvības formas: preču, pakalpojumu un 

naudas aprite un cilvēku pārvietošanās. 1990. gados  ek arī paraks    divi Līgumi ― Māstrihtas 
Līgums par Eiropas Savienību 1993. gadā un Amsterdamas Līgums 1999. gadā. 1995. gadā ES 
pievienojas Austrija, Somija un Zviedrija. Luksemburgas ciema  ņa Šengenas vārdā  ek nodēvē   
nolīgumi, kas pakāpeniski atļauj cilvēkiem ceļot, robežpunktos neuzrādot pasi. Miljoniem 
jauniešu ar ES atbalstu studē citās vals  s. Kļūst vieglāk sazinā  es, jo arvien vairāk cilvēku sāk 
lietot mobilos tālruņus un internetu.

Situācija strauji mainās

Vissvarīgākais, manuprāt, ir

Esmu lasījis/lasījusi, ka

Es saprotu, ka

Nedomāju, ka

Brīvība
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2000 – 2009. Turpmāka paplašināšanās.
Poli  skais dalījums starp Austrumeiropu un Rietumeiropu pēdīgi  ek izbeigts, kad 2004. gadā 
Eiropas Savienībai pievienojas 10 jaunas vals  s – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, 
Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Malta un Kipra – un 2007. gadā – vēl divas: Bulgārija un Rumānija. 
2008. gada septembrī pasaules ekonomiku iedragā fi nanšu krīze, kuras iespaidā ES dalībvals  s 
nodibina ciešāku ekonomisko sadarbību. 2009. gada 1. decembrī stājas spēkā Lisabonas Līgums.

No 2010. gada līdz šodienai. Iespēju un sarežģījumu desmitgade.
Jaunā desmitgade ir iesākusies ne vien ar smagu ekonomikas krīzi, bet arī ar cerību, ka ieguldījumi 
jaunās videi un klimatam nekai  gās tehnoloģijās un ciešāka Eiropas valstu sadarbība nodrošinās 
ilgstošu izaugsmi un labklājību.

Jāņem vērā, ka

Mērķis

Es zinu

Rīcība

Esmu bijis/bijusi

Riski
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Lasi par Eiropas Savienības vēr  bām. Izvēlies vienu vēr  bu un veido aptauju, lai noskaidrotu kā to 
izprot Tavi vienaudži. Noskaidro vismaz 5 vienaudžu domas. Izveido izvēlētās vēr  bas defi nīciju un 
skaidrojumu.  Apkopo atbildes un pabeidz iesāktos teikumus!

6

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojo  es uz vēr  bām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, 
demokrā  ju, vienlīdzību,  esiskumu un cilvēk  esības, tostarp minoritāšu  esības. Šīs 
vēr  bas dalībvals  m ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, 
solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdz  esība.

Mani vienaudži jau zina, ka

Maniem vienaudžiem zināšanas būtu jāpapildina par

Mana pieredze liecina, ka



Tu un Eiropas Savienība =
mijiedarbība
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Ieteiktās interneta vietnes papildu informācijai par šo tēmu

VIDEOMATERIĀLI

• „Ko gan Eiropa jelkad mūsu labā ir izdarījusi?” (angļu valodā). Sa  riska īsfi lma par dažiem ES sniegtajiem 
ieguvumiem.
Pieejams: h  p://www.youtube.com/watch?v=lFyywfHbj3M

• Erasmus + (angļu valodā ar sub  triem). Izglī  ba. Apmācība. Jaunatne. Sports.
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/society/erasmus

• Kopīgi mērķi: digitālais vienotais  rgus (angļu valodā).
Pieejams:h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/world/common-goals-digital-single-market

• Jaunieši par ES (vācu valodā).
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=Eh4LfaXBdSs

• Eiropas Savienības ekonomiskā pārvalde (angļu valodā).
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=Y20jS7L3VoI

• Kas ir Eiropas centrālā banka? (angļu valodā ar sub  triem).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/the-european-central-bank_V007-0049_ev 

INTERAKTĪVI MATERIĀLI

• Kas ir Eiropas Centrāla banka? (latviešu  valodā)
Spēle pieejama: h  ps://www.ecb.europa.eu/ecb/educa  onal/educa  onal-games/topfl oor/html/topfl oor.lv.html

• Video materiāli par dažādām ES darbības tēmām (ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://ej.uz/hvh1

• Ko ES ir darījusi manā labā? (angļu valodā ar sub  triem) 
Pieejams: h  ps://ej.uz/bwq1

• Kampaņas #EUandME vietne atklāj daudzveidīgas iespējas, ko jauniešiem nodrošina .
Pieejams: h  ps://europa.eu/euandme/lv
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Apska   ekrānšāviņus un raksturo jomas, kurās ikdienā saskaramies ar vārdu „EIROPA”! Ekrān-
šāviņi do   ierosmei, papildini minētos piemērus ar saviem! Mini trīs sev svarīgākās jomas un 
pamato savu atbildi!

1

1

5

2

3 4

6
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Strādājiet pārī!
Izvēlie  es vienu teikumu un raks  et tā turpinājumu. Pirms tam paplašiniet savas esošās zināša  nas, 
atrodiet noderīgu informāciju medijos. Pārējos teikumus pabeidziet, balsto  es savās līdzšinējās 
zināšanās. Pārrunājiet katru rindkopu ar klasesbiedriem!

Ģeogrāfi ski Eiropa ir

No ģeogrāfi skā un kultūrvēsturiskā viedokļa Eiropu var iedalīt

Eiropas Savienība ir

Cilvēku ikdienā Eiropa ir

Eiropas iedzīvotāji ir

Mitoloģijā Eiropa bija

Eiropas vēsture ir

2
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Lasi apgalvojumus un izvēlies trīs, kas Tevi uzrunā visvairāk. Atrodi katram apgalvojumam 
pierādījumu, norādot avotu! Cen  es atrast informācijas pirmavotu. Papildini raks  to ar vēl 
kādu faktu, informāciju!

Apgalvojums Informācijas avots/avo  Papildu informācija

ES ir devusi iespēju vairāk nekā 
di viem miljoniem studentu 
studēt un stažē  es ārzemēs.

ES daudz naudas izlieto trūcīgo 
valstu iedzīvotāju atbalstam.

ES aizliedza kosmē  sko 
līdzekļu izmēģinājumus 
ar dzīvniekiem.

ES panāca vienošanos par 
mobilo tālruņu sakaru cenām 
un tās tagad ir zemākas.

Gandrīz visās ES dalībvals  s 
var strādāt un ceļot bez 
robežkontroles.

ES nodrošināja, ka vīriešiem un 
sievietēm ir  esības saņemt 
vienādu atalgojumu par 
vienādu darbu.

Iepirkšanās: ES noteikumi 
sargā patērētājus pret krāp nie  -
kiem, nodrošina paredza mas 
pārrobežu sū  jumu izmaksas 
un aptur ģeobloķēšanu. Pro  , 
pārdevējiem jānodrošina
vie nādas cenas un nosacījumi 
klien  em no visām ES vals  m.

ES ir arī nolīgumi ar 
ārpussavienības vals  m par 
 rdzniecību, vidi, eksportu, 

drošību, kā arī par to, kā risināt 
starptau  skas problēmas, 
piemēram, terorismu un 
fi nanšu krīzi.

3
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Eiropas Savienības kompetence ir noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
2.-6. pan tā, un to iedala trīs kategorijās:

„Kopīga kompetence” nozīmē, ka a   ecīgajā jomā gan ES, gan tās dalībvals  s 
var pieņemt  esiski saistošus  esību aktus.

Iepazīs  es ar ES kompetencēm un pasvītro tās, kam vari minēt piemēru! Strādājiet grupā un dalie  es 
savās zināšanās! Izmantojiet informācijas avotus un miniet piemērus visām jomām!

 • muitas savienība;

 • iekšējā  rgus darbībai nepieciešamo 
konkurences noteikumu izstrāde;

 • monetārā poli  ka tām dalībvals  m, 
kuru valūta ir eiro;

 • jūras bioloģisko resursu saglabāšana 
saskaņā ar kopējo zivsaimniecības 
poli  ku;

 • kopējā  rdzniecības poli  ka;

 • starptau  sku līgumu slēgšana.

 • iekšējais  rgus;

 • sociālā poli  ka (  kai LESD noteiktajos 
aspektos);

 • ekonomiskā, sociālā un teritoriālā 
kohēzija;

 • lauksaimniecība un zivsaimniecība, 
izņemot jūras bioloģisko resursu 
saglabāšanu;

 • vide;

 • patērētāju  esību aizsardzība;

 • transports;

 • Eiropas komunikāciju  kli;

 • enerģē  ka;

 • brīvības, drošības un  esiskuma telpa;

 • kopējie drošības apsvērumi sabiedrības 
veselības jautājumos (  kai tajos 
aspektos, kas noteik   LESD);

 • pētniecība, tehnikas izstrāde un kosmoss;

 • sadarbība a   s  bas jomā un humānā 
palīdzība.

4

ES ir ekskluzīva kompetence (LESD 3. pants)
(  kai ES var rīko  es)

Kompetence ir dalīta starp ES un dalībvals  m (LESD 4. pants) 
(dalībvals  s var rīko  es  kai tad, ja ES nolēmusi nerīko  es)

ES ir pilnvaras atbals  t, koordinēt vai papildināt dalībvalstu rīcību (LESD 6. pants) – 
šajās jomās ES nevar pieņemt juridiski saistošus  esību aktus, kuros no dalībvals  m 
prasīts, lai tās saskaņo savus likumus un noteikumus

Ekskluzīva kompetence (sk. LESD 3. pantu) Kopīga kompetence (sk. LESD 4. pantu)
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Šeit vari veikt savas piezīmes:

 • iedzīvotāju veselības aizsardzība un 
uzlabošana;

 • rūpniecība;

 • kultūra;

 • tūrisms;

 • izglī  ba, arodapmācība, jaunatne un 
sports;

 • civilā aizsardzība;

 • administra  vā sadarbība.

 • ekonomikas poli  ka;

 • nodarbinā  ba;

 • sociālā poli  ka.

Tiesības atbals  t, koordinēt un 
papildināt dalībvalstu pasākumus 
(sk. LESD 6. pantu)

Tiesības uzņem  es inicia  vu, 
lai nodrošinātu, ka ES dalībvals  s savstarpēji 
koordinē poli  ku (sk. LESD 5. pantu)
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Lasi informāciju un katrai ES kompetencei pieraks  , kurš skaidrojums tai atbilst!

Muitas savienība

Iekšējā  rgus darbībai nepieciešamo 
konkurences noteikumu izstrāde

Monetārā poli  ka

Kopējā zivsaimniecības poli  ka

Kopējā  rdzniecības poli  ka

Iekšējais  rgus

Ekonomiskā, sociālā un 
teritoriālā kohēzija

Patērētāju  esību aizsardzība

Komunikācijas

Enerģē  ka

Brīvības, drošības un 
 esiskuma telpa

Kopējie drošības apsvērumi 
sabiedrības veselības jautājumos

Inovācijas un pētniecība

Sadarbība a   s  bas jomā un 
humānā palīdzība

5

ES ar likumdošanu aizsargā patērētāju  esības un izstrādā mehānismus, kas pa līdz ātri un efek  vi 
atrisināt strīdus ar  rgotājiem (piemē ram, piedāvājot iespējas strīdus izšķirt alterna  vā ceļā vai 

vēršo  es Eiropas patērētāju  esību aizsardzības centros). Nodrošina patē rē  tājiem iespēju izvēlē  es, 
pama tojo  es uz skaidru, precīzu un konsekventu informāciju (piemēram, iepērko  es internetā).

ES zvejniecība ir ceturtā lielākā pasaulē. Katru gadu tā sagādā 6,4 miljonus tonnu zivju. 
Zvejniecībā un zivju pārstrādē ir nodar binā   vairāk nekā 350 000 cilvēku. ES gādā par zvejas 

ilgtspējību gan ekonomiskā, gan vides aizsardzības ziņā, tajā pašā laikā aizsargājot patērētāju 
intereses un ņemot vērā zvejnieku vajadzības.

Reģionālā poli  ka kalpo ES reģioniem un pil sētām, veicinot ekonomikas izaugs mi un uzla bojot 
dzīves kvalitā   ar stratēģis kiem ie gul dījumiem. Tā ir arī ak  vas solidaritātes iz pausme par labu 

mazāk a   s  tajiem reģioniem.

Veselības aprūpes organizēšana un prak  skā nodrošināšana ir valstu valdību ziņā. ES uzdevums 
ir papildināt dalībvalstu poli  ku, palīdzot sasniegt kopīgus mērķus, apvienojot resursus un līdz 

ar to panākot apjomradītus ietaupījumus, palīdzot ES vals  m risināt kopīgus jautājumus, tādus kā 
pandēmijas, hroniskās slimības un ilgāka paredzamā mūža ietekme uz veselības aprūpes sistēmām.

ES konkurences noteikumi ir izstrādā  , lai nodrošinātu taisnīgus un vienlīdzīgus uzņēmēj-
darbības apstākļus, tajā pašā laikā atstājot vietu inovācijai, vieno  em standar  em un mazo 

uzņēmumu a   s  bai.

Vienots  rgus, kurā nodrošināta preču, pakalpojumu, kapitāla, personu brīva aprite,  pārvietošanās un 
kurā iedzīvotāji bez ierobežojumiem var dzīvot, strādāt, mācī  es un nodarbo  es ar uzņēmējdarbību.

1
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Eiropas Komisijas (EK) mērķis ir veidot un sekmēt tādu poli  ku, lai transports būtu efek  vs, 
drošs, videi draudzīgs un ilgtspējīgs, radīt apstākļus konkurētspējīgai nozarei, kas rada 

darbvietas un vairo labklājību.

ES dalībvals  s savstarpēji koordinē savu ekonomikas poli  ku, lai spētu rīko  es vieno  , ja rodas 
grū  bas, piemēram, tādas kā ekonomikas un fi nanšu krīze. 19 vals  s ir nolēmušas saliedē  es 

vēl vairāk un ieviesušas eiro kā savu vienoto valūtu. Visas ES dalībvals  s (arī tās, kas nav eirozonā) 
ie  lpst ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Tā ir ekonomiskās sadarbības sistēma, kuras mērķis 
ir s  mulēt darbvietu rašanos un ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī koordinēt mūsu reakciju uz globālām 
ekonomikas un fi nanšu problēmām.

ES ir pasaulē vislielākais  rdzniecības partneris, un tā atbild par 16,5% pasaules importa un 
eksporta. Brīva  rdzniecība starp dalībvals  m bija viens no ES dibināšanas principiem. ES ir 

pasaulē lielākā rūpniecības preču un pakalpojumu eksportētāja, un tā ir lielākais importa  rgus 
vairāk nekā 100 vals  m. ES ir arī pasaulē lielākais vienotais  rgus. Tā ir vienkāršota sistēma teritorijā, 
kur var brīvi pārvieto  es cilvēki, preces, pakalpojumi un nauda.

Eiropa saskaras ar augošu enerģijas pieprasījumu, cenu svārs  bām un padeves pārtraukumiem, 
kā arī apzinās, ka ir jāsamazina enerģē  kas nozares ietekme uz vidi. Lai atrisinātu šīs problēmas, 

ir vajadzīga skaidra ES enerģē  kas stratēģija.

Vienota  rdzniecības zona, kurā no  ek brīva preču aprite neatkarīgi no tā, vai preces ražotas ES 
vai ievestas no ārpussavienības vals  m. Par ražojumiem, ko ieved no ārpussavienības vals  m, 

nodokli maksā šķērsojot ES robežu pirmo reizi.

Vairāk nekā puse līdzekļu, kas domā   jauna   s  bas valstu a   s  bas atbalstam, nāk no ES un 
tās dalībvals  m, līdz ar to ES ar dalībvals  m ir pasaulē lielākais atbalsta sniedzējs. Ilgtspējīga 

nabadzības izskaušana ir ES poli  kas prioritārs mērķis a   s  bas jomā. Izšķirīgi svarīgi ir ANO pieņem  e 
astoņi tūkstošgades a   s  bas mērķi. Šie mērķi paredz arī uz pusi samazināt galēju nabadzību, apturēt 
HIV/AIDS izpla  šanos un visiem nodrošināt pamatskolas izglī  bu. Eiropas Savienība ir apņēmusies 
palīdzēt  em, kas visā pasaulē cietuši gan dabas, gan cilvēku darbības izraisītās katastrofās. Tā 
ik gadu palīdz vairāk nekā 120 miljoniem cilvēku. ES un tās dalībvals  s kopā ir lielākās humānās 
palīdzības sniedzējas pasaulē. Atbalsta sniegšanas juridiskais pamats ir Lisabonas līgums. Mērķis ir 
palīdzēt cietušajiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu valstspiederības,  cības, dzimuma vai tau  bas. ES 
ir uzņēmusies vadošo lomu, sniedzot palīdzību pēc katastrofām.

Inovācijai ir atvēlēta ļo   svarīga vieta ES izaugsmes un nodarbinā  bas stratēģijā. ES dalībvals  m 
ir ieteikts līdz 2020. gadam ieguldīt pētniecībā un a   s  bā 3% no sava iekšzemes kopprodukta. 

Tas radītu 3,7 miljonus darbvietu un paaugs  nātu Eiropas Savienības IKP par gandrīz 800 miljardiem 
eiro gadā. ES inicia  vā „Inovācijas savienība” Eiropa (arī sadarbībā ar ārpussavienības vals  m) 
pievēršas mūslaiku lielo jautājumu risināšanai: enerģē  kai, pār  kas pie  ekamībai, klimata 
pārmaiņām un sabiedrības novecošanai.

Eiropas Savienības pilsoņiem ir  esības dzīvot jebkurā ES vals  . Robežas šķērsošanu ir grū   
pat pamanīt, kopš Šengenas līgumā  ka atceltas pārbaudes uz ES iekšējām robežām (izņemot 

Bulgāriju, Horvā  ju, Kipru, Īriju, Rumāniju un Lielbritāniju). ES arī daudz dara, lai pasargātu 
iedzīvotājus no starptau  skās noziedzības un terorisma un nodrošinātu ikvienam iespēju vērs  es 
vietējā  esā, kā arī gādā par pama   esību ievērošanu. Efek  vas  esu sistēmas pieejamība ir viena 
no pama   esībām un Eiropas demokrā  jas pamatprincipiem.
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Lasi tekstu un atzīmē:
 ja tur teiktais Tev šķiet svarīgs un to Tu līdz šim nezināji;
 ja vēlies par teikto uzzināt sīkāk;
 ja to zināji jau iepriekš.

6

Vide
ES vides aizsardzības standarti ir 
vieni no augstākajiem pasaulē. Vides 
politika gādā par ekoloģiskāku pie-
eju ES ekonomikai, aizsargā dabu 
un ES ie dzī votāju veselību un dzīves 
kvalitāti.

Dabas aizsardzība
Daba ir vitāli svarīga dzīvībai, tāpēc 
mums par to jārūpējas. Mums ir ko pīgi 
tādi resursi kā gaiss un ūdens, dabiskās 
dzīvotnes un sugas, kas tajās mi  nās. 
Kopīgi mums ir arī vi des standar   to 
aizsardzībai. Eiropā daudz  ek darīts, 
lai saglabātu šos dabas resursus un 
aptu rētu apdrau dētu sugu un dzīvotņu 
izzušanu. Tīk lā „Natura 2000” ir 
iekļau   26 000 aizsargātu dabas 
teritoriju, kuras aizņem gandrīz 20% 
visas ES saus zemes pla  bas. Šajā  klā 
ir atļauta ilgtspējīga cilvēku darbība, 
kas neapdraud retas un neaizsargātas 
sugas un dzīvotnes, kuras atrodas 
turpat līdzās.

Globālie izaicinājumi
Tā kā pasaulē iedzīvotāju skaits turpina augt un pilsētās dzīvo vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk, 
samilst arī vides problēmas. Ir jārīkojas ak  vāk, lai:

 • gaiss, jūra un ci   ūdens resursi būtu  ri,

 • zemi un ekosistēmas izmantotu ilgtspējīgi,

 • klimata pārmaiņas ierobežotu  ktāl, lai tās nekļūtu nekontrolējamas.
Eiropas Savienībai kā globālam partnerim ir svarīga loma, lai veicinātu ilgtspējīgu a   s  bu visā 
pasaulē.

ES iedzīvotāju veselības un 
labklājības aizsardzība
Ūdens, gaisa piesārņojums un ķimikālijas ir 
starp tām vides problēmām, par ko cilvēki uz-
traucas visvairāk. Lai pasargātu iedzīvotājus no 
vides problēmu radīta veselības un labklājības 
apdraudējuma, ES savā poli  kā  ecas:

 • garantēt, lai dzeramais ūdens un peld-
vietu ūdens būtu  rs,

 • uzlabot gaisa kvalitāti un sama zi nāt 
troksni,

 • samazināt vai novērst bīstamu ķimikāli-
ju ietekmi.

Vidi saudzējoša izaugsme
Vides aizsardzība un ES konkurētspējas saglabā-
šana pasaules  rgū neizslēdz viena otru, un vides 
poli  kai var būt liela ietekme, lai radītu darb -
vietas un veicinātu ieguldījumus. Lai izaugsme 
nekaitētu videi, visās poli  kas jomās jāiestrādā 
ilgtspējīgas vides principi. Inovācijas vides jomā 
ir gan īstenojamas pašu mājās, gan eksportēja-
mas – tās vairos Eiropas konkurētspēju un uzla-
bos cilvēku dzīves kvalitā  .
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Uzraks   7 atslēgas vārdus, kas raksturo ES vides poli  ku!
Salīdzini un pārrunā uzraks  to ar klasesbiedriem!
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Lasi rindkopas un izveido tām atbilstošus un uzmanību piesaistošus virsrakstus!

8

Transports ir liela un bagāta ekonomikas nozare. Visās ES vals  s kopā tā rada 4,8% jeb 548 mil-
jardus eiro no ekonomikas kopējās vēr  bas, un Eiropā nodrošina vairāk nekā 11 miljonus 
darbvietu. EK mērķis ir veidot un sekmēt tādu poli  ku, lai transports būtu efek  vs, drošs, videi 
draudzīgs un ilgtspējīgs, radīt apstākļus konkurētspējīgai nozarei, kas rada darbvietas un vairo 
labklājību.

Tā kā mūsu sabiedrība arvien vairāk ceļo, ES mēģina palīdzēt atrisināt lielās problēmas, ar 
kurām saskaras dalībvalstu transporta sistēmas.
Sastrēgumi ir gan uz autoceļiem, gan gaisa sa  ksmē. Tie Eiropai izmaksā aptuveni 1% no gada 
IKP, turklāt gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu skaits, vis  camāk, pieaugs.
Atkarība no na  as resursiem. Kaut arī transports ir kļuvis energoefek  vāks, tomēr vēl aizvien 
96% no Eiropai šajā nozarē nepieciešamās enerģijas iegūst no na  as. Nākotnē na  as resursi 
pamazām izsīks, turklāt na  u aizvien vairāk iegūs poli  ski nestabilos pasaules reģionos. 
Paredzams, ka 2050. gadā na  as cena vairāk nekā divkārt pārsniegs 2005. gada cenu.
Siltumnīcefekta gāzu emisija. Līdz 2050. gadam ES jāsamazina transporta nozares emisijas 
par 60% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Tas noteik   jāizdara, ja vēlamies, lai globālā temperatūra 
nepalielinātos vairāk kā par 2 C.

Aviotransports. Lidot kļūst aizvien ērtāk un lētāk, jo parādās jaunas aviosabiedrības, jauni 
maršru   un sim  em pakalpojumu, kas savieno neskaitāmas lidostas visā Eiropā. 
Dzelzceļa transports. Tagad ikviens licencēts dzelzceļa uzņēmums var savus pakalpojumus 
piedāvāt jebkur ES. Pēdējos gados ir strauji paplašinājies ātrgaitas dzelzceļu  kls, ietaupot 
pasažieru laiku un naudu.
Jūras transports. 40% no kopējām kravām Eiropā pārvadā pa jūru, un katru gadu aptuveni 
400 miljoni pasažieru izmanto Eiropas ūdensceļus. Līdz ar jūras transporta  rgus atvēršanu 
kuģniecības uzņēmumi var brīvi darbo  es arī citās vals  s, nevis  kai savā izcelsmes vals  .

Pateico  es ES poli  kai, pēdējos 20 gados Eiropas transporta nozare ir ievērojami a   s  jusies 
un ir panāk   šādi uzlabojumi: drošāka gaisa, jūras un autosa  ksme; pienācīgs darba laiks  em, 
kas strādā transporta nozarē; lielāka transporta veidu izvēle tūris  em un darījumu ceļotājiem; 
mazāks piesārņojums; tehnoloģiskais progress ceļā uz nepiesārņojošāku transportu.
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Iepazīs  es ar informāciju un secini, kādas galvenās problēmas risina ES 2019. gada budžets?

Šeit vari veikt savas piezīmes:

9
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Lasi uzdevumus un atzīmē, kas ir atbildīgs par to risināšanu! Dažus uzdevumus var risināt vairākos 
līmeņos! Atbildes pamato ar fak  em un piemēriem no savas pieredzes.

Uzdevums Katra individuāla 
atbildība Pašvaldības līmenis Valsts atbildība ES atbildība

Privātmājas 
jumta labošana

Valsts budžeta 
plānošana

Mobilo sakaru 
izmaksas

Terorisma 
apkarošana

Sadzīves 
atkritumu 
savākšana

Stāvvietu izveide 
daudzdzīvokļu 
nama pagalmā

Atpūtas objektu 
izveide

Patēriņa 
produktu 
marķēšana

10
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Iepazīs  es ar informāciju un secini, kā minē  e lēmumi mainīs mūsu dzīvi tuvāko gadu laikā!

11

Iepirkšanās  ešsaistē bez robežām

Īsumā:

 • Pārdevēji nedrīkst bloķēt pieeju pircējiem no citām ES vals  m vai novirzīt pircēju uz citu lapu 
viņa atrašanās vietas dēļ;

 • Pārdevējiem jāpiemēro vienlīdzīgi nosacījumi pircējiem no visām ES vals  m, t.i., jānodrošina 
vienādas cenas un noteikumi;

 • Pē  jumā atklāts, ka 63% mājas lapu neļāva iepirk  es klien  em no citām ES vals  m.

Pircējiem  ešsaistē ir nodrošinātas plašākas iespējas pirkt preces, rezervēt naktsmītnes vai 
iegādā  es mūzikas fes  vālu biļetes.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem patērētāji var brīvi izvēlē  es mājas lapu, kurā iegādā  es preces 
vai pakalpojumus, un pārdevējs nedrīkst bloķēt pieeju lapai vai novirzīt pircēju uz citu lapu viņa 
dzīvesvietas vai pat  kai atrašanās vietas dēļ.
Pārdevējiem jāpiemēro vienādi noteikumi pircējiem no visām ES vals  m, t.i., jānodrošina vienā das 
cenas un nosacījumi klien  em, kuri:

 • iegādājas preces (sadzīves tehniku, elektroniku, apģērbu) un izvēlas piegādi dalībvals  , kurā 
pārdevējs saskaņā ar saviem noteikumiem veic piegādes, vai ar pārdevēju vienojas par 
piegādi citā ES dalībvals   (pārdevējiem nebūs pienākums veikt piegādi visās vals  s);

 • saņem elektroniskus pakalpojumus, kurus neaizsargā autor  esības – piemēram, mākoņdato-
šanas pakalpojumus, datu uzglabāšanas pakalpojumus,  mekļa vietņu uzturēšanu utml.;

 • iegādājas pakalpojumus, kas  ek snieg    rgotāja telpās vai fi ziskajā atrašanās vietā, kur 
 rgotājs darbojas. Tādi ir, piemēram, viesnīcu rezervācija, sporta pasākumi, automašīnu 

noma, mūzikas fes  vālu vai atpūtas parku biļetes.
Noteikumi arī neļauj piemērot atšķirīgus nosacījumus atkarībā no maksājumu kartes izdošanas 
vietas. Kaut gan  rgotāji joprojām var izvēlē  es pieņemamos maksājumu veidus, viņi nedrīkst 
a  eikt maksājumu viena maksājuma veida ietvaros (piemēram, nepieņemt maksājumu kar   tāpēc, 
ka tā izdota noteiktā vals  ).

1

2

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR – The General Data Protec  on Regula  on) 
stājās spēkā 2018. gada 25. maijā un  aizsargā ES iedzīvotāju personas datu privātumu
un drošību (h  ps://ej.uz/gdpr_video). 

2018. gada 25. maijā stājās spēkā ES Vispārīgā datu aizsardzī-
bas re gula (GDPR  – The General Data Protection Regula-
tion), kas saskaņo datu privā tuma tiesību aktus visā Ei ro-
pā. Tā aizsargā eiropiešus, ļauj viņiem būt noteicējiem pār 
sa viem personas da  em un maina veidu, kā organizācijām 
jāizturas pret datu privātumu. 
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Aprites ekonomika: vairāk pārstrādes, mazāk atkritumu poligonos

Īsumā 

 • Sadzīves atkritumu pārstrāde: 
no 44% šo dien līdz 55% 2025. gadā, 
65% 2035. gadā;

 • Ne vairāk kā 10% atkritumu 
poligonos 2035. ga dā;

 • Atsevišķa teks  lizstrādājumu un 
bīstamo atkritumu savākšana.

Labāka atkritumu apsaimniekošana var uzlabot 
situ āciju vides un veselības jomā, kā arī sniegt 
iegul  dī jumu cīņā ar klimata pārmaiņām. Četri 
aps  pri nā  e likumprojek   ir soļi ceļā uz apri-
tes ekonomiku jeb sistēmu, kurā produktu, 
materiālu un resur su vēr  ba  ek saglabāta pēc 
iespējas ilgāk.
Līdz 2025. gadam vismaz 55% mājsaimniecību 
un uz ņēmumu radīto sadzīves atkritumu būtu 
jāpārstrā dā. Līdz 2030. gadam mērķrādītājs 
pieaugs līdz 60%, bet līdz 2035. gadam – līdz 
65%. Līdz 2025. gadam jāpārstrādā 65% iepako-
juma materiālu, bet līdz 2030. ga dam – 70%. 
Noteik  em iepakojuma veidiem – papīram un 
kar to nam, plastmasai, s  klam, metālam un ko-
kam – noteik   atšķirīgi mērķrādītāji.
Saskaņā ar Eurostat informāciju 2016. gadā 
Latvijā  ka pārstrādā   nepilni 30% atkritumu, 
bet vairāk nekā 70% nonāca poligonos. Likum-
projekts nosaka, ka 2035. gadā poligonos apgla-
bāto sadzīves atkritumu īpatsvars nedrīkstēs 
pārsniegt 10%.
Līdz 2025. gadam jānodrošina atsevišķa teks  l-
izstrā dājumu un bīstamo atkritumu savākšana 
no māj saim niecībām. Līdz 2024. gadam jāno-
drošina arī bio loģiski noārdāmu atkritumu atse-
višķa sa vākšana vai kompostēšana mājās.

3

4

Citas aktualitātes

h  p://www.europarl.lv



Lēmumu pieņemšana
Latvijā līdz pat 80% likumu ir bals    uz ES lēmumiem!



35

Ieteiktās interneta vietnes papildu informācijai par šo tēmu

VIDEOMATERIĀLI

• Īsi video par ES darbību un Eiropas Parlamentu (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/the-european-parliament-in-a-nutshell_V007-0044_ev 

• Gūs  et ieskatu: Eiropas  esību ak   (visās ES valodās). Kā  ek pieņem   Eiropas  esību ak  .
Pieejams: h  ps://ej.uz/brms

• Cīņa par ietekmi: Parlamenta poli  skās grupas (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā). Par Eiropas Parlamentu 
un lēmumu pieņemšanas procesu.
Pieejams: h  p://ej.uz/Poli  skasGrupas

• Par Eiropas Parlamenta komitejām un to darbu (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/explaining-the-commi  ee_B001-ESN-170126INT_ev 

• Ko nozīmē prezidentūra Eiropas Savienības Padomē? 2015. gads (latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://ej.uz/brms

• Kas ir Eiropas Savienības Padome? (angļu valodā)
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=RKPE3vWGJb0 

• ES ins  tūcijas (angļu valodā).
Pieejams: h  ps://www.youtube.com/watch?v=ywJS7swbqeE
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Lasi tekstu un uzzīmē shēmu – kā Tu izpro   demokrā  ju. Salīdzini paveikto ar klasesbiedriem!

Demokrā  ja (grieķu: δημοκρατία, demokra  a; δῆμος, dẽmos – ‘tauta’, κράτος, krátos– ‘vara’) ir valsts 
pārvaldes forma, kurā varu īsteno tauta (  ešā demokrā  ja) vai tās ievēlē   pārstāvji (pārstāvnieciskā 
demokrā  ja).
Demokrā  skā vals   katram pilsonim ir  esības piedalī  es savas valsts pārvaldīšanā (sīkāk par to 
tematā „Tava balss Eiropā”).
Mūsdienās pastāv galvenokārt pārstāvnieciskā demokrā  ja, kad tauta ievēl pārstāvjus, kas izstrādā 
un pieņem lēmumus tās vārdā.

1
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2

Kurš pieņem lēmumus un kādās jomās?

Tavā ģimenē:

Tavā pilsētā/pagastā:

Tavā vals  :

Kādi ir lēmumpieņēmēja pienākumi?

Tavā ģimenē:

Tavā pilsētā/pagastā:

Tavā vals  :

Kas ir devis šīs lēmumu pieņemšanas  esības?

Tavā ģimenē:

Tavā pilsētā/pagastā:

Tavā vals  :
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Apska   vārdu „lemt” un „lēmums” skaidrojumu vārdnīcā. Apraks   trīs situācijas, kurās Tu esi 
lēmumpieņēmējs un kad  esības pieņemt lēmumu deleģē ci  em?

3

1

1

2

2

3

3

Situācijas, kurās lēmumus pieņemu pats/pa  :

Situācijas, kurās lēmumu pieņemšanu deleģēju kādam citam:
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Apska   grafi  , piketu plakātus un izsaki savas domas – „par” vai „pret” kuriem lēmumiem, 
idejām, no  kumiem  e tapuši!

4



40

Izlasi Napoleona teikto un mini 3 piemērus, Tavuprāt, slik  em lēmumiem un 3 piemērus labiem 
lēmumiem – ģimenes, skolas, pilsētas, valsts, Eiropas vai pasaules līmenī. Savas domas pamato!

5

1

2

3

Labi lēmumi:

1

2

3

Slik   lēmumi:
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Apska   infografi ku un pasaki 3 svarīgākos faktus, ko tā vēsta.

6

7

1

2

3

Iepazīs  es ar 2018. un 2019. gadā Eiropas Parlamentā pieņem  em lēmumiem (30.-33.lpp un 
42.-43.lpp). Pēc tam strādājiet grupās pa 6. Lasiet tekstu un izvēlie  es vienu lēmumu. 
Veidojiet diskusiju par to no dažādiem skatu punk  em. Izlozējiet savu skatu punktu („cepuri”):
Baltā cepure – sniedz objek  vus faktus;
Sarkanā cepure – emocionāls ska  jums;
Dzeltenā cepure – op  misms, pozi  visms;
Zaļā cepure – radošums, jaunas idejas;
Zilā cepure – kontrole, procesa vērošana;
Melnā cepure – kri  ka.

Diskusijas laikā nav jānonāk līdz vienotam dalībnieku viedoklim. Svarīgi ir  aizstāvēt savas 
cepures pozīciju!
Pēc diskusijas aizpildiet „Zivs asaku” 44. lpp.!
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Vienots digitālais  rgus & patērētāju aizsardzība 

Ceļā uz vienotu digitālo  rgu, Eiropas Parlaments pieņem jaunus ES ģeogrāfi skās bloķēšanas 
noteikumus, padarot vieglāku pārrobežu iepirkšanos internetā, caurskatāmāku sū  jumu pārrobežu 
piegādi un atvieglojot brīvu datu apri  , izņemot fi zisko personu datus. Tajā pašā laikā ES nodrošina 
personas datu aizsardzību, atbalstot jaunos ES datu aizsardzības  esību aktus, kas stājās spēkā 
2018. gada maijā.

ES nodrošina personas datu aizsardzību
Datu aizsardzības paketes mērķis ir Eiropu pielāgot digitālajam laikmetam. Aptaujas liecina, ka 
vairāk nekā 90% eiropiešu vēlas iegūt vienādas  esības uz datu aizsardzību visā ES, neatkarīgi no tā, 
kur  ek apstrādā   viņu da  .

Uzzini vairāk: h  ps://ej.uz/Regula_datu_aizsardziba

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR  – The General Data Protec  on Regula  on)
Regula (ES) 2016/679 (h  ps://ej.uz/Regula_datu_aizsardziba) par fi zisku personu aizsardzību a   e-
cībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apri  .
Šī regula ir svarīgs solis ceļā uz pilsoņu pama   esību nos  prināšanu digitālajā laikmetā. Tā nāk 
par labu arī uzņēmumiem, jo vienkāršo noteikumus digitālajā vienotajā  rgū. Tā kā ir pieņemts 
vienots  esību akts,  ks arī novērsta pašlaik pastāvošā sadrumstalo  ba un lielas izmaksas radošais 
administra  vais slogs.

1
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Plastmasas piesārņojums

Eiropas Parlaments aps  prināja tādu vienreiz lietojamo plastmasas priekšmetu kā šķīvji, galda 
piederumi, salmiņi un vates kociņi aizliegumu.  
Īsumā:

 • Līdz 2021. gada jāpārtrauc vienreizlietojamo galda piederumi, salmiņu, vates kociņu 
 rdzniecība;

 • Līdz 2029. gadam otrreizējai pārstrādei jāsavāc 90% plastmasas pudeļu;

 • S  prināts “piesārņotājs maksā“ princips.
Līdz 2021. gadam no ES veikalu plauk  em pazudīs šādi priekšme   - vienreizlietojamie galda 
piederumi (dakšas, naži, karotes, irbulīši); vienreizlietojamie plastmasas šķīvji; plastmasas salmiņi; 
no plastmasas gatavo   vates kociņi; plastmasas balonu kociņi; oksonoārdāmā plastmasa un ēdiena 
trauki, kā arī putu polis  rola dzērienu glāzītes.

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņu novēršana joprojām ir 
viena no galvenajām Eiropas Parlamenta 
prioritātēm.
Eiropas Parlamenta deputā   pieņēma 
likumprojektu, atbalstot valstu mērķu 
noteikšanu klimata aizsardzībai jeb tā 
dē vēto pienākumu sadali CO2 emisiju 
samazinā šanā katrā ES dalībvals  .

Siltumnīcefekta gāzu emisijas
Līdz 2030. gadam plānots samazināt 
iz  me šu daudzumu lauksaimniecības, 
transporta, celtniecības un atkritumu 
apsaimnieko šanas nozarēs par 30% sa -
līdzinājumā ar 2005. gadu.

2

3
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Uzraks   3 teikumus par to, kā  ek pieņem   Eiropas Savienības  esību ak  . Neizmanto papildu 
informāciju, raks    kai to, ko pats/pa   zini!

8

1

2

3

Uzraks   vienu lietu, kas tev nav skaidra vai zināma par Eiropas Savienības  esību aktu pieņem-
šanu, un ko Tu gribētu noskaidrot.

Lasi tekstu, izmanto interneta vietnes www.europarl.europa.eu un www.europa.eu, un apska   
shēmu 46.-47. lpp.!
Kā  ek pieņem   Eiropas  esību ak  ? EK, ņemot vērā pilsoņu, interešu grupu, eks per tu ierosinājumus3, 
ierosina jaunu  esību aktu. Piemēram, EK izstrādā ideju, ka mobilā tālruņa zvaniem visā ES vajadzētu 
būt lētākiem. Šo ideju izstrādā un kā priekšlikumu iesniedz Eiropas Parlamentam. Ja Parlaments 
nepiekrīt, šajā priekšlikumā veic grozījumus. Kad Parlaments priekšlikumu pieņem, tas  ek nosū  ts 
ES Padomei. Ja tā aps  prina Parlamenta grozīto priekšlikumus, šis  esību akts ir pieņemts. Arī ES 
Padome var veikt izmaiņas  esību aktā. Ja kāda no iesais  tajām ins  tūcijām nepiekrīt  esību aktam, 
tad šī ideja  ek atmesta.

3 Piedalies ES poli  kas veidošanā: h  p://europa.eu/european-union/law/have-your-say_lv
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 Likumdošanas
priekšlikums ir pieņemts

 

 

 

 #5 Otrais lasījums Padomē
Padome izskata Parlamenta nostāju otrajā lasījumā un vai nu apstiprina visus Parlamenta
grozījumus — tad tiesību akts ir pieņemts — vai arī neapstiprina visus grozījumus — tad tiek
sasaukta Samierināšanas komiteja.

 

 

 

 

 

 Likumdošanas
priekšlikums ir
pieņemts

 Likumdošanas
priekšlikums nav

pieņemts  

 

 

 #4 Otrais lasījums Parlamentā
Parlaments izskata Padomes nostāju un apstiprina to — šādā gadījumā

tiesību akts ir apstiprināts — vai arī noraida to — šādā gadījumā tiesību akts
izbeidz pastāvēt un visa procedūra ir slēgta, vai arī ierosina grozījumus un

priekšlikumu nosūta atpakaļ Padomei izskatīšanai otrajā lasījumā.
 

  

 

Lielāko daļu
priekšlikumu
apstiprina jau 1.
lasījumā.

Likumdošanas
priekšlikums ir
pieņemts

 

 

 

 #3 Pirmais lasījums Padomē
Pirmajā lasījumā Padome var izlemt pieņemt Parlamenta nostāju — šādā gadījumā

likumdošanas akts tiek pieņemts — vai arī grozīt Parlamenta nostāju un nodot to izskatīšanai
Parlamentā otrajā lasījumā.

 

 

 

 #2 Pirmais lasījums
Parlamentā
Pirmajā lasījumā Eiropas Parlaments izskata Komisijas
priekšlikumu un var to pieņemt vai grozīt.

 

 

 

#1 Komisijas
priekšlikums

Eiropas Komisija iesniedz likumdošanas
priekšlikumu Eiropas Parlamentam

 

 

 Eiropas Parlaments

 

  Eiropas Investīciju
banka

 

 

  Eiropas Centrālā
banka

 

 Pilsoņu iniciatīva

 

 

   Viena ceturtā daļa
dalībvalstu

Parastā likumdošanas procedūra
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Priekšlikums ir pieņemts
Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši likumdošanas
priekšlikuma galīgo tekstu, abu iestāžu priekšsēdētāji un
ģenerālsekretāri to paraksta. Pēc tam to publicē „Oficiālajā Vēstnesī”,
un tas kļūst oficiāls.

Regulas ir tiešā veidā saistošas visā Eiropas Savienībā no dienas,
kas noteikta „Oficiālajā Vēstnesī”.

Direktīvas paredz gala rezultātus, kas jāsasniedz katrā dalībvalstī,
taču ļauj valstu valdībām izlemt, kādi likumi būtu jāpieņem, lai
sasniegtu paredzētos mērķus. Katrā direktīvā tiek precizēts
datums, līdz kuram jāpieņem attiecīgie valsts tiesību akti.

Lēmumi attiecas uz konkrētiem gadījumiem, kuros iesaistītas
atsevišķas iestādes vai personas, un ir pilnībā saistoši.

 

Priekšlikums nav
pieņemts
Ja likumdošanas priekšlikums tiek noraidīts kādā no
procedūras posmiem vai ja Parlaments vai Padome
nevar panākt kompromisu — priekšlikums nav
pieņemts un procedūra ir beigusies. Jauna
procedūra var sākties tikai ar jaunu Komisijas
priekšlikumu.

 
 

 Likumdošanas
priekšlikums nav

pieņemts  

 

 

 #7b Trešais lasījums Padomē
Padome izskata kopīgo dokumentu. Tā nevar grozīt dokumenta tekstu. Ja tā noraida
dokumentu vai nepieņem lēmumu — likumdošanas akts beidz pastāvēt un procedūra

ir slēgta. Ja Padome un Parlaments apstiprina dokumentu — likumdošanas akts ir
pieņemts.

 

 

 Likumdošanas
priekšlikums
nav pieņemts

 

 

 

 #7a Trešais lasījums
Parlamentā
Eiropas Parlaments izskata kopīgo dokumentu
un balso plenārsēdē. Tas nevar grozīt kopīgā
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepieņem lēmumu — likumdošanas akts nav
pieņemts un procedūra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdošanas akts ir pieņemts

 

 

 
 Likumdošanas

priekšlikums nav
pieņemts

 

 #6 Samierināšana
Samierināšanas komiteja, ko veido vienāds Padomes pārstāvju un Parlamenta pārstāvju skaits,
cenšas panākt vienošanos par kopīgo dokumentu. Ja tas neizdodas, likumdošanas akts beidz
pastāvēt un procedūra ir slēgta. Ja tiek panākta vienošanās par kopīgo dokumentu, to nosūta
Eiropas Parlamentam un Padomei izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

A  ēlu oriģinālā izmērā ska  t: h  p://ej.uz/ShemaLemumuPienemsana
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Atbilde uz Tavu iepriekš (45. lpp.) uzdoto jautājumu ir (ja nesaņēmi to šajā materiālā, tad atrodi 
internetā):

Izmantojot visu informāciju, ko uzzināji, ieraks  , kurās likumdošanas stadijās Tu vari iesais   es 
un ietekmēt lēmumus?

Uzraks   3 lietas, ko Tu uzzināji no jauna!

1

2

3
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Papildu informācija par jauniešu iespējām iesais   es likumdošanas procesā!
 • Aicināt EK izstrādāt  esību aktu par kādu sasāpējušu jautājumu, izmantojot Eiropas 

pilsoņu inicia  vu.

 • Iesais   es  esību aktu izstrādē, piedalo  es EK rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā: 
h  p://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_lv

 • Izteikt savu viedokli līdzdalības pla  ormā www.manabalss.lv

 • Ierosināt jaunus likumprojektus Latvijas valsts Satversmes noteiktajā kār  bā. 

 • Sazinā  es ar Eiropas Parlamenta deputā  em un ierosināt jauna  esību akta izstrādi. 
Eiropas Parlamentam ir  esības prasīt EK, lai tā iesniedz ES likum došanas priekšlikumu. 
Priekšlikumu sagatavot Savienības  esību aktu var ierosināt arī atsevišķs Eiropas 
Parlamenta deputāts.

 • Sazinā  es ar Eiropas Parlamenta deputā  em pirms  esību akta pirmā lasījuma.  
Tiklīdz EK iesniedz savus priekšlikumus ES Padomē un Eiropas Parlamentā, Eiropas 
Parlamenta atbildīgā komiteja izskata  esību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus 
un balso par  em. Izska  šanas laikā atbildīgā EP komiteja un deputā    ekas ar 
eksper  em, pilsonisko sabiedrību, rīko izpētes vizītes u.c. Parlamenta komitejas vienu 
vai divas reizes mēnesī pulcējas sanāksmēs Briselē. To debates ir publiskas. Lielākā 
daļa sanāksmju  ek translētas  ešraidē internetā: www.europarl.europa.eu/ep-live/
lv/. Tikai pēc tam par EK priekšlikumu balso viss Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā.

 • Sazinā  es ar Eiropas Parlamentu, izmantojot Pilsoņu uzziņu nodaļas (Ask EP) palī-
dzību. Tā sniegs atbildes uz jautājumiem par Parlamentu, tā darbību, pilnvarām un 
struktūru: h  p://www.europarl.europa.eu/portal/lv/contact.

 • Sū  t vēstules atbildīgajiem Latvijas un Eiropas poli  ķiem.

 • Organizēt vai piedalī  es akcijās, piketos, paust viedokli sociālajos  klos.

 • Būt informētam! Eiropas Parlamentam ir biroji visās ES dalībvals  s, arī Latvijā – 
www.europarl.lv. To uzdevums ir informēt par Eiropas Parlamentu un deputā  em, 
sniedzot informāciju, atbildot uz jautājumiem un veidojot saikni ar iedzīvotājiem, 
ieinteresētajām personām un plašsaziņas līdzekļiem.



50

9

Ieraks  , ko dara katra no šīm grupām, organizācijām ES lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā!

Pilsoņi, interešu 
grupas, eksper  :

Eiropas Komisija:

Eiropas Parlaments 
un ES Padome:

Valsts:
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Izzini kā regulas atšķiras no direk  vām. Atrodi un pastās   par vienu direk  vu vai regulu, kas bū  ski 
ietekmē Tavu dzīvi!
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Strādājiet grupās un uzraks  et 5 idejas, kuras jūs varētu ierosināt ES līmenī.

11

1

2

3

4

5

Veiciet savu ideju analīzi un izvēlie  es svarīgāko un s  prāko no tām!

S  prās puses

Iespējas

Vājās puses

Draudi
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Nosūtīt savu ideju
Eiropas Parlamenta 

deputātam

Prezentējiet savu ideju ci  em un uzklausiet ieteikumus, kri  ku.

Ieraks  et versijas, kā jūs savu ideju varat virzīt tālāk un īstenot!
Papildu informāciju par iespējām ierosināt savas idejas varat atrast šeit: 
h  p://ec.europa.eu/ci  zens-ini  a  ve/public/welcome?lg=lv

Kā 
savu ideju 

virzīt
tālāk?
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Lasi tekstu un izpildi dotos uzdevumus!



55

Eiropas Savienības Padome (dalībvalstu ministri) – dalībvalstu balss, ko veido dalībvalstu ministri 
katrā darbības jomā. Eiropas Savienības Padome ir galvenā lēmējins  tūcija, kas koordinē ES poli  kas 
jomas, nosaka ārpoli  ku un drošības poli  ku, organizē sarunas par ES  esību ak  em un pieņem tos, 
koordinē dalībvalstu poli  ku, slēdz starptau  skus nolīgumus, pieņem ES budžetu kopā ar Eiropas 
Parlamentu.
Eiropas Komisija (EK) – ES izpildins  tūcija. Tā ierosina  esību aktu projektus, īsteno  esību aktus, 
pārstāv un aizstāv ES kopējās intereses. Eiropas komisāra kandidātus izvirza ES dalībvals  s, bet 
Komisijas priekšsēdētājs nosaka katra komisāra atbildību par kādu no ES poli  kas jomām. No Latvijas 
par EK komisāru izvirzīts Valdis Dombrovskis. EK darbojas 28 komisāri (viens priekšsēdētājs, sep  ņi 
priekšsēdētāja vietnieki (t.sk. izvirzīts V. Dombrovskis) un 20 komisāri), kuri pārstāv ES kopējās 
intereses.  
h  ps://ec.europa.eu/info/index_lv

Atrodi 3 faktus par EK pārstāvniecības darbu Latvijā:

Eiropas Parlaments – vienīgā ES  eši ievēlētā iestāde, kas pārstāv 500 miljonu ES iedzīvotāju 
intereses un strādā, lai uzlabotu to dzīves kvalitā  . Eiropas Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi: 
(1) apspriest un pieņemt ES  esību aktus (kopā ar ES Padomi); (2) pārbaudīt EK un citu ES iestāžu 
darbu, lai pārliecinātos, kā  ek ievēro   demokrā  jas principi; (3) apspriest un pieņemt ES budžetu 
(kopā ar ES Padomi).
Eiropas Parlamentā strādā 751 deputāts no 28 ES dalībvals  m. No katras valsts ievēlēto deputātu 
skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču  ek ievērots t.s. līdzsvarotas 
proporcionalitātes princips: nevienai vals  j nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputā  em. 
Apvienotajai Karalistei izstājo  es no ES, vietu skaits  ks samazināts no 751 uz 705. 27 vietas  ks 
pārdalītas starp dalībvals  m, atspoguļojot proporcionalitātes principu.
 Ik pēc pieciem gadiem no  ek Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
no  ks 2024. gadā.

1

2

3

Svarīgākā no aps  prinātajām 
ES likumdošanas prioritātēm 
man šķiet…

Tā ir īpaši svarīga šādai 
mērķgrupai:

Šī prioritāte risina šādu 
problēmu:
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Šobrīd Eiropas Parlamentā strādā 8 Latvijas deputā  .

Andris Ameriks
„Gods kalpot Rīgai!“
Sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa

Sandra Kalniete
„Vieno  ba”
Eiropas Tautas par  jas 
(Kris  gie demokrā  ) grupa

Nils Ušakovs
„Saskaņa”
Sociālistu un demokrātu 
progresīvās alianses grupa

Roberts Zīle 
„Nacionālā apvienība”
Eiropas Konserva  vo un 
reformistu grupa

Ivars Ijabs
„A   s  bai/Par!”
poli  skā grupa “Renew 
Europe”  

Dace Melbārde
„Nacionālā apvienība“
Eiropas Konserva  vo un 
reformistu grupa

Inese Vaidere
„Vieno  ba”
Eiropas Tautas par  jas 
(Kris  gie demokrā  ) 
grupa

Tatjana Ždanoka
„Latvijas Krievu 
savienība”
Zaļo un Eiropas Brīvās 
apvienības grupa
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Deputāta 
vārds, uzvārds:

Pārstāvētā par  ja un 
poli  skā grupa EP:

Dalība komitejās, 
delegācijās:

3 interesan   fak  :

Atrodi interviju ar 
EP deputātu (norādi 
sai  ) un izraks   sev 
nozīmīgu citātu:

Deputāta 
e-pasta adrese:

Izvēlies vienu Eiropas Parlamenta deputātu un aizpildi šo tabulu!
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Izlasi apgalvojumu un aizpildi tabulu!

Lēmums ir informācijas pirmavots. Uz lēmumiem atsaucas poli  ķi, ierēdņi, žurnālis  , tāpēc ir svarīgi 
būt atbildīgam un pārbaudīt atsauces uz lēmumiem, lai nekļūtu par dezinformācijas upuri.

Veidi, kā pārbaudīt 
informācijas 
pa  esumu:

Rīcība, ja atpazīs   
nepa  esu 
informāciju:

Pirms dalies ar 
informāciju ir svarīgi:

Par ES lēmumiem 
droši informācijas 
avo   ir:

Vai un kāds risks pastāv, ja cilvēks nespēj kri  ski izvērtēt (atšķirt viltus ziņas no pa  esām ziņām) 
informāciju?

Uzzini vairāk:
h  ps://euvsdisinfo.eu/about/  
h  ps://www.draugiem.lv/europarl/gallery/?pid=435348049 
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fake-news-and-hate-speech-how-to-fight-the-war-
online_N02-PUB-1704010-FAKE_ev  
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Ja neesam informēti 
par to, kas notiek politikā, 

tad paši ļaujam, lai par mūsu dzīvi 
lemj citi! Mēs esam zinoši un mēs gribam 

ietekmēt procesus, kas nosaka mūsu 
dzīvi! Interesējies un izsaki skaļi 

savu viedokli arī Tu! 
Un aizstāvi to!

14

Strādājiet grupā. Izlasiet apgalvojumu, izstrādājiet aptaujas jautājumus un veiciet aptauju savā 
klasē vai skolā! 

Aptaujas mērķis – noskaidrot argumentus, kāpēc ir jāzina Saeimas un Eiropas Parlamenta lēmumi, kā 
arī noskaidrot iespēju mo  vēt jauniešus par  em interesē  es. Nosacījums: aptaujā jāietver 3 līdz 5 
jautājumi (elektroniska, papīra formātā vai intervijas), tajā piedalās ne mazāk kā 20 dalībnieki.
Aptaujas norises etapi:
1. Grupā vienojie  es, kā sasniegt aptaujas mērķi, izstrādājiet precīzus jautājumus.
2. Pirmo aptauju veiciet savas grupas ietvaros, lai pārbaudītu, vai izvēlē  e jautājumi un iegūtā 
informācija palīdz atbildēt uz jautājumu par jauniešu mo  vāciju un EP/Saeimas lēmumu nozīmes 
izpratni. 
3. Pilnveidojiet aptaujas jautājumus un veiciet aptauju, iesaistot tajā ne mazāk kā 20 dalībniekus.
4. Apkopojiet iegūtos rezultātus un iepazīs  niet ar  em pārējos.



Tava balss Eiropā
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Ieteiktās interneta vietnes papildu informācijai par šo tēmu

VIDEOMATERIĀLI

• Jauniešu iespējas un iedvesmas stās   (latviešu valodā). Pieejams: h  ps://europa.eu/euandme/frontpage_lv

• Eirobarometrs 2018: rekordliels atbalsts ES idejai (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/eurobarometer-2018-record-support-for-eu_N01-PUB-180523-
BARO_ev

• Jūsu ES pilsoņa  esības (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/your-eu-ci  zenship-rights_B001-ESN-170404INT_ev
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Kas ir mēsesamkopā.eu?

Mums, eiropiešiem, ir daudzi izaicinājumi – no migrācijas līdz klimata pārmaiņām un no jauniešu 
bezdarba līdz datu aizsardzībai. Mēs dzīvojam globalizētā un uz konkurenci orientētā pasaulē. 
Referendums par „Brexit” parādīja, ka Eiropas Savienība nav neatgriezenisks projekts. Lielākajai 
daļai no mums demokrā  ja ir pašsaprotams jēdziens, tomēr šķiet, ka tā teorē  ski un prak  ski  ek 
arvien vairāk apdraudēta.

Kopā mēs balsojām par jaunu Eiropas Parlamentu. Tas ir  kai sākums. Tagad pienācis laiks  k  es, 
apspriest un rīko  es, lai palīdzētu veidot Eiropu tādu, kādā mēs vēlamies dzīvot. 

mēsesamkopā.eu ir Eiropas Parlamenta ins  tucionāla, bezpartejiska pla  orma, kas ir neatkarīga no 
poli  skajām par  jām vai ideoloģijas. Komunikācijas mērķis ir veicināt pilsoņu līdzdalību Eiropas 
Savienības dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Eiropas Parlaments kā ins  tūcija neatbalsta nevienu 
konkrētu poli  sko par  ju vai kandidātu.  

1

Lasi informāciju un uzraks  , tavuprāt, svarīgāko pausto ideju vienā teikumā!
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Apska   grafi kus par jauniešu skaitu Eiropas Savienībā un Latvijā, un raksturo jauniešu lomu 
sabiedrībā. 

Eiropas Savienībā kopumā dzīvo 61 miljons jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un tas sastāda 
12,1% no kopējā ES iedzīvotāju skaita. Šajā vecuma grupā ie  lpst 11,6% no ES dzīvojošajām sievietēm 
un 12,7% no ES dzīvojošajiem vīriešiem. 2019. gadā Latvijā dzīvoja 122,3 tūkstoši jauniešu vecumā no 
18 līdz 24 gadiem, un tas ir 6,4% no visiem Latvijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Jauniešu skaits Eiropas Savienībā    Jauniešu skaits Latvijā

Latvija, 2018 (h  ps://ej.uz/Demografi ja_sta  s  ka)

Tiesības

1.

2.

3.

4.

5.

Sekas, ja neizmanto

Pienākumi

1.

2.

3.

4.

5.

Sekas, ja nepilda

Privilēģijas/iespējas

1.

2.

3.

4.

5.

Sekas, ja neizmanto
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Piedalies diskusiju karuselī „Līdzdalība ir privilēģija”.

3

Katrs skolēns uz lapas uzraksta savu noslēgumu teikuma ievadam „Līdzdalība ir privilēģija”. 
Skolotāja apkopo skolēnu raks  to un izvēlas 5-7 interesantākās domas.

Klase sadalās 2 daļās un sasēžas 2 apļos – iekšējā un ārējā tā, lai katram dalībniekam no iekšējā apļa 
pre  m sēdētu dalībnieks no ārējā apļa. Pre  m sēdošie kļūst par diskusijas partneriem pirmajam 

jautājumam, ko nosauc skolotājs (ņemtas no skolēnu atbildēm, var  kt mainītas, papildinātas). Ja 
kādam skolēnam nav pāris – tas kļūst par novērotāju, kas diskusiju laikā novēro no  ekošo, neuzkrītoši 
klausās sarunas. Pēc katra jautājuma novērotājs rezumē redzēto un dzirdēto.

Skolotājs nosauc pirmo sarunas tematu un savas domas par to vienas minūtes laikā izsaka iekšējā 
aplī sēdošais skolēns. Tad skolēni mainās lomām. Pēc katra jautājuma klasē  ek pārrunātas 

dzirdētās atbildes un novērotājs izsaka savu viedokli.

Pēc katra jautājuma sarunas partneri mainās, ejot abiem apļiem pa labi. No  ek 5 -7 sarunas.

Pēc sarunu noslēguma skolēni vēlreiz saņem lapiņas un raksta savu šā brīža komentāru „Līdzdalība 
ir privilēģija”.

Diskusija klasē – kā citu viedoklis ir papildinājis, ietekmējis manējo.

1

4

2

5

3

6
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Lasi termina „līdzdalība” skaidrojumu un atrodi burtu režģī vārdus, kas saistās ar līdzdalības 
procesiem. Skaidro, kā atrastais vārds saistās ar jauniešu līdzdalības procesu!

Līdzdalība ir ak  va, apzināta un brīvprā  ga cilvēka iesais  šanās lēmumu pieņemšanā un savas 
kopienas ikdienā, veidojot labāku sabiedrību. Eiropas Padomes „Pārska  tajā Eiropas Hartā par 
jauniešu līdzdalību vietējo un reģionālo pašvaldību dzīvē” jauniešu līdzdalība defi nēta šādi:
„Jauniešu līdzdalība jebkurā demokrā  skā sabiedrībā nozīmē vairāk nekā  kai piedalīšanos 
vēlēšanās, lai gan arī šis elements ir ļo   bū  sks. Līdzdalība nozīmē, ka jaunie  m ir  esības, resursi, 
vieta un iespējas, kā arī nepieciešamais atbalsts, lai iesais  tos un ietekmētu lēmumus un ak  vi 
piedalītos procesos, kuru mērķis ir veidot labāku sabiedrību.”

4

p p r a s m e s l i

u o t o g r i b a d

r l l a i k s i m e

k s t u k t u k j j

r e s u r s i h i a

v c a t i k o p u s

z i n ā š a n a s b

l i e s p ē j a s N

z a k i s r o l m o

t r a t b a l s t s

1

2

3

8

6

7

4

5



66

Lasi tekstu un uzraks   spilgtākās emocijas, kas radās lasīšanas laikā!

„Es. Mana ģimene. Mana skola. Mana pilsēta. Latvija. Eiropa. Pasaule. Vai mēs esam sais   , vieno  , 
vai tomēr katrs dzīvojam savu dzīvi? Es vēlos būt piederīgs, līdzatbildīgs, vajadzīgs. Vēlos pieņemt 
lēmumus, uzņem  es atbildību, ietekmēt to, kas ir svarīgi man, manai ģimenei, vals  j, Eiropai un 
pasaulei kopumā. 
Es vēlos pavadīt savu laiku man interesantā veidā, iegūt jaunas prasmes un zināšanas, izveidot 
saikni ar sabiedrību un realizēt idejas kopā ar ci  em jauniešiem. Es apzinos, ka viss var sāk  es  eši 
ar manu ideju. Es  cu, ka spēju veidot savu nākotni pats! Un, ja man ir dota iespēja, tad kāpēc to 
neizmantot? Aicinu Tevi, neesi vienaldzīgs, jo Tu pats būsi vainīgs, ka Tava dzīve nav izdevusies, jo 
Tev kādreiz ir bijis vienalga, kas rīkojas ar to...
Celies, ej, dari, un nākotne nebūs drūma, Tu būsi tai gatavs! Viss, nav laika pļāpāt, jāsāk ak  vi 
darbo  es, vilciens var aizbraukt bez manis!” 
(Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu juniori, 2018)

Populārākie jauniešu 
līdzdalības veidi:

• līdzdalība vides 
jautājumos;

• līdzdalība sociālās 
labklājības jomā;

• līdzdalība karjeras 
izglī  bas jomā;

• poli  skā līdzdalība.

Špikeris

5
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Kā cilvēks mijiedarbojas un līdzdarbojas sabiedrībā? Padomā un neatraujot roku no lapas raks   
vārdus, vārdu savienojumus, teikumus. Strādā 5 minūtes! Iespējams, ka daļu vārdus Tu atkārtosi 
neskaitāmas reizes.

Izraks   10 vārdus, kuri vēl pagaidām neraksturo Tevi, 
bet Tu gribētu, lai  e varētu  kt a   ecinā   uz Tevi.

Pārlasi uzraks  to un atzīmē 10 svarīgākos 
vārdus, kas raksturo Tevi!

6
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Kāda ir tava pilsoniskā ak  vitāte? Aizpildi anketu! 
(autori – Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu juniori, 2018)

7

1 Kāda ir tava mo  vācija un iedvesmas avots ikdienā?

4 Vai Tu piedalījies Saeimas, Eiropas vēlēšanās?

5 Kāda ir Tava mo  vācija piedalī  es vēlēšanās?

2 Vidusskolas mācību procesa laikā vai projektu nedēļā Tu izvēlējies izstrādāt/veidot:
Zinātniski pētniecisko darbu Skolēnu mācību uzņēmumu Cita atbildeProjekta darbu

13
Sporta Kultūras – dziedu, dejoju, muzicēju Daudzveidīgos semināros Cita atbilde

Kādās ārpusstundu ak  vitātēs Tu piedalies?

Jā, taču zināšanu trūkums un ne  cība saviem spēkiem ir mans lielākais šķērslis

Jā, piedalos sev svarīgu jautājumu apspriešanās, lemšanā

Nē, mani poli  ka neinteresē, kā ci   izlemj, tā arī lai ir

15 Vai Tev ir vēlme līdzdarbo  es un ietekmēt sabiedriskos un poli  skos procesus?

Analizējot savas atbildes, es secinu, ka

Ja vien es būtu izteicis savu viedokli par         , 
tad situācija šobrīd būtu citāda.

Toreiz es neizteicu savu viedokli, jo

9 Kā Tu vērtē savas zināšanas par poli  ku un savu iespēju tajā līdzdarbo  es?
vāji 1 2 3 4 5 izcili

11 Cik nozīmīga Tev šķiet dalība piketos, ielu gājienos, demonstrācijās, dažādās akcijās?
1 2 3 4 5

3 Vai tavs izveidotais darbs ir sais  ts ar aktualitātēm sabiedrībā, kultūras mantojuma sagla-
bāšanu vai no  kumiem poli  kā?

Jā        Nē, tā nebija prioritāte    Cita atbilde

7 Vai Tu zini kas ir Jauniešu Saeima un vēlētos kļūt par tās dalībnieku? Jā Nē

10 Vai Tu esi kādreiz veicis brīvprā  go darbu vai atbals  jis labdarību? Jā Nē

14 Vai Tev ir svarīga dalība NVO un jauniešu NVO rīkoto ak  vitāšu atbals  šana? Jā Nē

12 Vai Tu esi paudis savu viedokli internetā, piemēram, balsojot mājas lapā 
www.manabalss.lv, piedalo  es sabiedriskajā apspriešanā „Jūsu balss Eiropā”?

Jā Nē

6 Vai Tu darbojies skolas pašpārvaldē? Jā Nē

8 Vai Tu piedalies Ēnu dienā? Jā Nē
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Aizpildi PILSOŅA CV! Ceturtā jautājuma atbildes pārrunājiet klasē un izveidojiet ceļu (rīcības soļus, 
lēmumus), kā līdz šādai sabiedrībai var nonākt! Saska  et savu lomu katrā no rīcības soļiem!

Vārds, uzvārds      Vecums

Svarīgākais sasniegums, ar ko varu lepo  es:

Mana labākā rakstura īpašība, kas palīdz ak  vi darbo  es:

Pasākumi, projek   un akcijas, kuros labprāt piedalos ārpus skolas:

Es sapņoju par tādu sabiedrību, kurā

Cilvēki Latvijā, kuri iedvesmo:

Cilvēki Eiropā, kuri iedvesmo:

Problēmas un jautājumi, kurus uzskatu par aktuāliem Latvijā un Eiropā:

Manas pilsoņa  esības:

Mani pilsoņa pienākumi:

8

1

2

3

4

5

6

7
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Iepazīs  es ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām un aizpildi tabulu!

9

Līdzdalības veids Piedalos / 
nepiedalos Plusi, mīnusi Piemērs

Skolas līdzpārvalde

Labdarība

Dalība akcijās (dabas 
aizsardzība, poli  skā 
pārvalde u.c.)

Vēstule Eiropas 
Parlamenta 
deputātam

Komentāri un 
domubiedru grupas 
sociālajos  klos

Izstāžu, pasākumu 
veidošana pilsētas 
bibliotēkā

Jauniešu Saeima

Inicia  vas projektu 
organizēšana

Dalība vēlēšanās

Brīvprā  gais darbs

Nevals  skās 
organizācijas
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Lasi tekstu, izvēlies vienu teikumu, kas Tevi uzrunā, (pilnībā piekrī  , nepiekrī  , vēlies papildināt) 
un raks   savu komentāru! 

Ko dara ak  vs pilsonis? Pa  esībā nav viegli noteikt likumus un instrukcijas par to, ko viņš dara un 
kas viņam jādara. Ak  vu pilsoni starp pārējiem var pazīt,  kai iepazīstot viņu un saprotot viņa dzīves 
mērķus. Ja cilvēks runā par savu vēlēšanos iesais   es brīvprā  gajā darbā, palīdzēt vienaudžiem un 
domubiedriem īstenot sapņus un izpaust savas radošās idejas, jau tad viņu var saukt par ak  vu pilsoni. 
Tomēr ne tas ir ak  vs, kas  kai stāsta visiem savus nākotnes plānus, bet gan tas, kurš īsteno tos.
It īpaši sabiedrībai ir svarīgi ak  vi jaunieši, kas kalpo par tās a   s  bas dzinuli. Viņi uzdod tempu, 
nosaucot nākotnes a   s  bas virzienu. Ikviens jaunie  s ir ak  vs dažādos mērogos: ģimenes, klases, 
skolas, pilsētas, valsts vai Eiropas. Jo plašākā mērogā jaunie  s darbojas, jo lielāku labumu sabiedrībai 
nes. Ak  va jauniešu līdzdalība dod iespēju pavadīt brīvo laiku interesan  ; mainīt savu un sabiedrības 
nākotni; iegūt jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi; uzlabot pašvērtējumu un pašapziņu;  kt 
saklausītam. 
Visu ak  vo pilsoņu a   ecības ir kā līme, kas tur sabiedrību kopā. Demokrā  ska valsts nevar pastāvēt 
bez ak  viem pilsoņiem, tāpēc, ka efek  va demokrā  ja nozīmē ne  kai aizpildīt vēlēšanu lapas, bet 
arī līdzdarbo  es valsts un citu pilsoņu labā ikdienā.
(Rīgas 88. vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas juniori)

Uzraks   3 jautājumus teksta autoriem, ko gribētu uzdot, ja tāda iespēja rastos.

10
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Vai ir svarīgi un mazāk svarīgi līdzdalības procesi? Apska   piemēru par pāreju uz vasaras laiku. 
Vai šis ir svarīgs vai mazsvarīgs līdzdalības piemērs? Atrodi vēl piecas šobrīd aktuālas līdzdalības 
iespējas un pēc taviem ieska  em sarindo tās svarīguma secībā. Paveikto pārrunā ar klasesbiedriem! 
Idejas: h  ps://ec.europa.eu/info/consulta  ons_lv, h  ps://manabalss.lv/, tavas pašvaldības mājas lapa.

11

Rezultāts

EK piektdien ierosinās a  eik  es ES no periodiskās pārejas uz vasaras un ziemas laiku, paziņojis 
EK prezidents Žans Klods Junkers.
„Mēs veicām aptauju, miljoniem atbildēja un uzskata, ka nākotnē vasaras laikam jābūt visu gadu, un 
tas arī no  ks,” intervijā Vācijas telekanālam ZDF pavēs  ja Junkers. „Es ieteikšu komisijai, ka, ja mēs 
vaicājam pilsoņiem, tad mums ir jādara tas, ko pilsoņi saka.”
„Mēs par to izlemsim šodien un pēc tam būs dalībvalstu un Eiropas Parlamenta kārta,” sacīja Junkers.
EK ierosinājums par a  eikšanos no laika maiņas būs jāaps  prina visām dalībvals  m un Eiropas 
Parlamentam.
Kā liecina EK piektdien izpla   e provizoriskie rezultā  , vairāk nekā 84% respondentu līdz šim 
visplašākajā ES pilsoņu aptaujā izteikušies par a  eikšanos no periodiskās pulksteņu laika maiņas.
Aptaujā, kas  ka veikta laikā no 4.jūlija līdz 16.augustam, piedalījušies aptuveni 4,6 miljoni pilsoņu, 
no kuriem trīs miljoni bijuši vācieši.
Vislielākais atbalsts laika maiņas izbeigšanai bija Somijā, kur to atbals  ja 95% nobalsojušo, bet 
zemākais – 44% – Grieķijā.
76% aptaujāto norādījuši, ka pašreizējā pulksteņu grozīšanas prakse viņus personīgi ietekmē „ļo   
nega  vi” vai „nega  vi”.
Visak  vāk aptaujā balsošanā piedalījušies vācieši jeb 3,78% no valsts iedzīvotājiem, bet vismazāk – 
 kai 0,02% - Lielbritānijā, kura nākamgad pame  s ES. Vidējais rādītājs 28 ES valstu vidū bija 0,89%.

h  ps://ej.uz/jaunslv_pulkstenis, ska  ts 03.09.2018
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Spēlē spēli „Autogrāfu medības” un iepazīs   savus klasesbiedrus kā pilsoniski ak  vus jauniešus!
Atrodi klasesbiedru, kurš uz konkrēto aprakstu atbild ar JĀ. Ieraks   viņa vārdu un lūdz atbildi 
pamatot. Dodies tālāk, kamēr Darba lapa ir aizpildīta.

Es vienmēr izsaku savu 
viedokli atbildīgajām personām 

un pamatoju to, ja klasē, 
skolā notiek kaut kas, 
manuprāt, nepareizs.

Ja uzzinu par interesantām 
aktivitātēm, kurā mana klase 

varētu piedalīties, es pastāstu par 
to citiem un mudinu piedalīties, 

uzņemoties aktīvu lomu.

Es parasti neko neierosinu 
pats/pati, bet ar prieku 

atbalstu citu idejas,
palīdzu tās realizēt.

Es esmu piedalījies/usies 
pašvaldības, Latvijas, Eiropas 

mēroga jautājumu apspriešanā 
internetā vai klātienē.

Pirms izsakos par kādu 
jautājumu, es vienmēr uzzinu 
pēc iespējas plašu informāciju, 
salīdzinu dažādus viedokļus.

Redzot, ka draugi un 
klasesbiedri par kādu Tev svarīgu 

jautājumu nav informēti, 
Tu radi situāciju, lai viņiem 

par to pastāstītu.

Es zinu un jau darbojos jomā, 
kurā manā viedoklī ieklausās un 
kurā es varu aktīvi līdzdarboties, 

lai veidotu labāku nākotni.

Man ir vienalga, 
ja pārējie nesaprot, kāpēc 

es cīnos par kādu ideju vai pat 
apsmej mani. Ja es ticu, ka tam 

ir nozīme, tad daru to!

12
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Apska   dažus pē  juma „Pilsoniskās izglī  bas problēmas un izaicinājumi” (2016) secinājumus un 
komentē tos!

Salīdzinot Bal  jas jūras reģiona valstu skolēnu atbildes par apgūtajām tēmām skolā, Zviedrijas skolēni 
visvairāk ir norādījuši, ka viņi daudz laika no mācību procesa ir mācījušies par pilsoņu balsošanas 
iespējām dažāda mēroga vēlēšanās (80%), likumdošanas izmaiņām (82%), dabas aizsardzību (84%) 
un ārpoli  kas tēmām un no  kumiem (75%). Līdzīgi rezultā   ir vērojami arī citu Skandināvijas valstu 
skolēnu atbildēs. Latvijas skolēnu atbildes ir līdzīgākas nevis Ziemeļvalstu, bet citu postsociālis  sko 
valstu (Igaunija, Lietuva, Slovēnija u.c.) skolēnu viedoklim. 
Zināmu satraukumu rada pē  jumā konstatētais, ka skolēni Latvijā kā pilsoniskās izglī  bas satura 
pama  ēmu izceļ dabas aizsardzību (84%), bet tēmas par balsošanu dažāda līmeņa vēlēšanās, 
likumdošanas procesu, problēmu risināšanu sabiedībā, ārpoli  kas jautājumus un ekonomiku kā 
nozīmīgus min  kai 40-50% jeb mazāk nekā puse aptaujāto skolēnu.

Fiksēta tendence, ka Latvijas skolēni gan skolās sarunās ar skolotājiem, gan mājās sarunās ar vecākiem 
ārpoli  kas no  kumus apspriež maz (1.5. tabula). Mazāk kā puse (47%) no Latvijas skolēniem atzīst, 
ka ģimenē pārrunā no  kumus ārzemēs. Analizējot rezultātus pēc mācību valodas un urbanizācijas, 
jāuzsver, ka vairāk par ārpoli  ku runā ģimenēs, kurās skolēni apmeklē skolas ar latviešu mācību 
valodu (49%) un mācās Rīgas skolās (49%).

13

Valsts

Procentuālais sadalījums skolēnu atbildēm, kuri pauž uzskatu,  
ka ir daudz apguvuši no šādiem pilsoniskās izglītības tematiem: Skolēnu 

novērtējums 
par pilsonisko 

jautājumu 
apgūšanu 

skolā

Kā pilsoņi 
var balsot 

pašvaldības 
un parlamen-
ta vēlēšanās

Kā valstī tiek 
ieviesti un 

mainīti likumi

Kā aizsargāt 
dabu 

(piemēram, 
taupot ūdeni 
vai šķirojot 
atkritumus)

Kā piedalīties 
vietējās 

sabiedrības 
problēmu 
risināšanā

Kā valstī tiek 
aizsargātas 

pilsoņu 
tiesības

Politiskie 
temati un no-
tikumi citās 

valstīs

Kā darbojas 
ekonomika

Belģija (Fl) 50 41 85 39 36 50 66 46

Bulgārija 64 53 84 57 55 40 45 48

Čīle 71 64 81 63 64 49 60 51

Taivāna (Ķīna) 88 86 90 71 86 64 59 56

Kolumbija 78 58 92 74 83 47 73 54

Horvātija 69 61 91 60 67 52 36 50

Dānija 61 73 61 42 56 67 68 49

Dominikāna 73 69 84 74 81 60 73 56

Igaunija 41 48 72 51 53 44 41 46

Somija 57 40 85 41 45 42 31 45

Itālija 70 68 85 54 71 64 70 52

Latvija 44 47 84 43 43 43 51 47

Lietuva 44 46 84 41 46 45 36 46

Malta 55 46 81 51 63 44 50 48

Meksika 72 69 85 73 78 48 68 53

Nīderlande 44 37 66 35 34 53 64 44

Norvēģija 65 42 69 45 46 56 47 48

Peru 81 75 86 71 79 52 71 55

Krievija 55 62 81 50 74 48 63 50

Slovēnija 76 75 76 60 70 58 68 52

Zviedrija 80 82 84 56 61 75 59 53

Vidējais ICCS    64 59   81   55  61   52 57   50

Skolēnu novērtējums par apgūto pilsoniskās izglītības saturu skolā (%). 

Ar pē  juma rezultā  em varat iepazī  es 
h  ps://iccs.iea.nl/fi leadmin/user_upload/Editor_Group/Documents/ICCS_2016_Na  onal_Report_LVA.pdf
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Pabeidz teikumus!

Lasi citātu un uzraks   3 situācijas, kurās tu sapra   demokrā  jas un līdzdalības nozīmi.

Režisors Mār  ņš Eihe:
„Šo esmu teicis jau miljons reižu – demokrā  ja ir visnedabiskākais stāvoklis, kāds vispār ir. Dabā tāda 
veidojuma kā demokrā  ja nav. Tas ir cilvēku izdomājums. Tāpēc demokrā  ja visu laiku ir jāmāca. Es 
domāju, ka tas ir pašmērķis – būt spējīgiem saprast un iesais   es. Mēs vēl neizprotam, ko nozīmē 
brīvība. Brīvība ir ne  kai iespējas, bet arī pienākumi.”

Pirms Tu izsaki savu viedokli par kādu 
tematu vai veic savu izvēli vēlēšanās, ir…

Ja cilvēks neinteresējas par no  ekošo, …

Ja cilvēks runā par to, ko nezina, …

Lai veidotu savu viedokli par kādu 
tematu, ir…

Līdzdalība ir demokrā  skas valsts pilsoņu 
privilēģija, tāpēc…

1

2

3
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Iepazīs   pilsoniskās kompetences līmeņu aprakstu, kas izmantots pē  jumā „Pilsoniskās izglī  bas 
problēmas un izaicinājumi” (2016) un novērtē sevi! Kādas ir Tavas domas par ietvertajām 
zināšanām un prasmēm? Vai tās ir pamatotas un noderīgas? Kur un kā Tu iegūs   zināšanas, 
izpratni par šīm tēmām? Diskutējiet klasē!

Pilsoniskās izglītības augstāko kompetences līmeņu apraksts

Līmenis,
punkti Apraksts

A līmenis, 
563 punkti un vairāk

Skolēni, kas ieguvuši 563 vai vairāk punktus, demonstrē prasmi saskatīt sakarības starp procesiem 
sociālajās un politiskajās organizācijās, to ietekmi, kā arī likumdošanas un institucionālos mehānismus to 
kontrolei. Viņi izsaka precīzus pieņēmumus par institucionālo politiku un pilsoņu darbību ieguvumiem, 
motivāciju un iespējamajiem rezultātiem. Jaunieši integrē, pamato un izvērtē testā aprakstītās situācijas, 
politiskos notikumus vai likumus, balstoties uz principiem, kas ir to pamatā. Skolēni demonstrē, ka labi pārzina 
starptautiskās ekonomiskās tendences un aktīvas pilsoniskās līdzdalības stratēģisko dabu.

Skolēni, kas darbojas A līmenī, piemēram:  

sabiedrībai;

dotāciju atklāšanu;

B līmenis, 
479 – 562 punkti

Šajā līmenī skolēni demonstrē, ka vispusīgi pārzina reprezentatīvas demokrātijas kā politiskās sistēmas 
jēdzienu. Viņi saskata veidus, kādos var izmantot institūcijas un likumus, lai aizsargātu un sekmētu sabiedrības 
vērtības un principus. Skolēni saskata pilsoņu kā vēlētāju potenciālo lomu reprezentatīvā demokrātijā, kā 
arī vispārina principus un vērtības, kas iegūti no konkrētiem piemēriem par politiku un likumiem (ieskaitot 
cilvēktiesības). Skolēni demonstrē izpratni par ietekmi, kāda ārpus vietējās sabiedrības var būt aktīvam pilsonim. 
Viņi vispārina individuālo aktīvā pilsoņa lomu uz plašāku pilsonisko sabiedrību un pasauli.

Skolēni, kas darbojas B līmenī, piemēram: 

 C līmenis, 
395 – 478 punkti

Skolēni šajā līmenī orientējas jautājumos par vienlīdzību, sociālo vienotību un brīvību kā demokrātijas 
principiem. Minētos principus viņi saista ar ikdienas situāciju piemēriem, kuros parādīta šo normu aizstāvēšana 
vai pārkāpšana. Skolēni pārzina pamatprincipus par indivīdu kā aktīvu pilsoni: viņi saskata nepieciešamību 
ikvienam ievērot likumus, saista individuālas darbības ar iespējamajām sekām un personiskās īpašības ar 
indivīda spējām ietekmēt pilsoniskās izmaiņas. 

Skolēni, kas darbojas C līmenī, piemēram:

precizitāti;

Ar pē  juma rezultā  em varat iepazī  es 
h  ps://iccs.iea.nl/fi leadmin/user_upload/Editor_Group/Documents/ICCS_2016_Na  onal_Report_LVA.pdf
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IEA ICCS 2016 pētījuma dalībvalstu skolēnu rezultātu sadalījums pa pilsoniskās izglītības kompetences līmeņiem

Valsts Zem D līmeņa D līmenis C līmenis B līmenis A līmenis

Dānija 0,4 (0,1) 2,3 (0,4) 10,2 (0,8) 24,6 (0,8) 62,4 (1,3)

Taivāna (Ķ) 0,5 (0,2) 2,9 (0,4) 9,9 (0,8) 24,5 (1,2) 62,2 (1,4)

Somija 0,3 (0,1) 2,3 (0,4) 10,0 (0,8) 27,0 (1,4) 60,4 (1,6)

Zviedrija 0,7 (0,2) 3,6 (0,6) 12,2 (0,8) 25,2 (1,0) 58,3 (1,3)

Norvēģija 0,7 (0,2) 3,8 (0,3) 13,1 (0,7) 28,9 (1,0) 53,5 (1,2)

Igaunija 0,2 (0,1) 3,2 (0,5) 16,7 (1,0) 36,9 (1,5) 43,0 (1,8)

Krievija 0,3 (0,1) 3,7 (0,5) 16,6 (1,3) 37,3 (1,5) 42,1 (2,1)

Belģija (Fl)  0,2 (0,1) 4,6 (0,8) 19,1 (1,6) 36,6 (1,6) 39,5 (2,2)

Slovēnija 0,4 (0,2) 4,5 (0,5) 20,6 (0,9) 37,6 (1,2) 37,0 (1,4)

Horvātija 0,3 (0,1) 3,9 (0,5) 19,9 (1,2) 39,9 (1,5) 36,0 (1,5)

Nīderlande 0,9 (0,4) 8,2 (1,4) 23,2 (1,5) 32,1 (1,8) 35,6 (1,8)

Itālija 0,9 (0,3) 6,5 (0,6) 21,5 (0,8) 36,1 (1,1) 34,9 (1,2)

Lietuva 0,7 (0,3) 6,7 (0,8) 23,5 (1,2) 38,5 (1,6) 30,5 (1,7)

Bulgārija 6,4 (1,2) 16,0 (1,3) 22,5 (1,4) 28,4 (1,5) 26,7 (1,5)

Malta 5,5 (0,5) 13,4 (0,8) 23,2 (1,0) 31,7 (1,1) 26,2 (1,1)

Čīle 3,7 (0,5) 16,0 (0,9) 27,2 (1,0) 31,7 (1,0) 21,4 (1,1)

Latvija 1,7 (0,4) 10,7 (1,1) 29,1 (1,3) 39,0 (1,8) 19,5 (1,6)

Kolumbija 2,1 (0,4) 13,8 (1,1) 31,3 (1,0) 35,4 (1,2) 17,4 (1,2)

Meksika 3,2 (0,4) 17,7 (1,0) 33,1 (1,2) 32,8 (1,0) 13,1 (0,8)

Peru 9,4 (0,9) 23,5 (1,2) 32,2 (1,2) 26,0 (1,2) 8,8 (0,8)

Dominikāna 19,0 (1,2) 38,7 (1,2) 30,1 (1,2) 11,0 (1,0) 1,2 (0,4)

Vidējais ICCS 
2016 2,7 (0,1) 9,8 (0,2) 21,2 (0,2) 31,5 (0,3) 34,7 (0,3)

IEA ICCS 2016 dalībvalstu vidējais rezultāts pilsoniskās izglītības testā, skolēnu vidējais vecums un klase 

Valsts Klase Vidējais vecums
Sasniegumi pilsoniskajā izglītībā

Vidējie sasniegumi
 250  350  450  550  650  750

Dānija 8 14,9 586 (3,0)

Taivāna (Ķīna) 8 14,1 581 (3,0)

Zviedrija 8 14,7 579 (2,8)

Somija 8 14,8 577 (2,3)

Norvēģija 9 14,6 564 (2,2)

Igaunija 8 14,9 546 (3,1)

Krievija 8 14,8 545 (4,3)

Belģija (Fl)  8 13,9 537 (4,1)

Slovēnija 8 13,8 532 (2,5)

Horvātija 8 14,6 531 (2,5)

Itālija 8 13,8 524 (2,4)

Nīderlande 8 14,0 523 (4,5)

Lietuva 8 14,7 518 (3,0)

Latvija 8 14,8 492 (3,1)

Malta 9 13,8 491 (2,7)

Bulgārija 8 14,7 485 (5,3)

Čīle 8 14,2 482 (3,1)

Kolumbija 8 14,6 482 (3,4)

Meksika 8 14,1 467 (2,5)

Peru 8 14,0 438 (3,5)

Dominikāna 8 14,2 381 (3,0)
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Astoņās Eiropas Savienības vals  s veikta pē  juma da   liecina, ka jauniešu poli  sko līdzdalību 
visbū  skāk ietekmē trīs faktori: (1) skola un izglī  bas sistēma; (2) vecāki un draugi; (3) masu 
mediji. Apska   pē  juma par Latvijas jauniešu poli  sko līdzdalību datus,izveido savu aptauju un 
iekļauj tajos šādus jautājumus:
1) Kas ietekmē Tavas domas par poli  skiem no  kumiem?
2) Kas ietekmē Tavu draugu domas par poli  skiem no  kumiem?
3) Nosauc cilvēkus, kuru viedoklī Tu ieklausies/ ieklausītos?
4) Kas šajos cilvēkos, kuros Tu ieklausītos, Tev pa  k?
5) Kur tu gūs   informāciju par poli  skiem no  kumiem/ ak  vitātēm?
6) Nosauc sev svarīgu poli  sku no  kumu/procesu, kurā Tu gribētu piedalī  es!
7) Par kādu poli  sku no  kumu esi sarunājies ar vienaudžiem? Kādā veidā?
8) Kā Tu iesais  es savas valsts veidošanā?
9) Vai Tavai līdzdalībai poli  skos no  kumos ir nozīme? Kāda?
10) Es piedalītos poli  skās ak  vitātēs, ja...
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Apska   informāciju un atbildi uz jautājumiem!

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi Latvijā valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Viens 
no veidiem, kā tauta var īstenot savu varu, ir brīvas un demokrā  skas vēlēšanas.
Kopš valsts neatkarības atjaunošanas 1990.gadā Latvijā ir no  kušas sep  ņas kārtējās parla-
menta vēlēšanas – 1993., 1995., 1998., 2002., 2006., 2010., 2014. un 2018. gadā un vienas 
ārkārtas parlamenta vēlēšanas – 2011. gadā. Tāpat šajā laikā no  kušas arī sep  ņas pašvaldību 
vēlēšanas – 1994., 1997., 2001., 2005., 2009., 2013. un 2017. gadā. 
2004. gada 12. jūnijā, neilgi pēc valsts iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijā pirmo reizi no  ka 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Iespēja piedalī  es Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijas 
vēlētājiem bija arī 2009., 2014. un 2019. gadā. Nākamās Eiropas vēlēšanas no  ks 2024. gadā. 
h  ps://www.cvk.lv/pub/public/ 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā no  ka sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija 
šajās vēlēšanās bija viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas  ka ievēlē   astoņi deputā  . Vēlētāju 
ak  vitāte Latvijā sasniedza 33,53%, vidēji Eiropas Savienībā - 50,66%.
 
Vēlēšanu  esības
Tiesības piedalī  es EP vēlēšanās bija Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas 
mūsu vals  , ir reģistrē   Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos 
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā bija jābūt vismaz 18 gadus vecam.
 Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lietoja iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs bija 
reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā bija jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji  ka iekļau   reģistrētajai 
dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet līdz 18. dienai pirms vēlēšanām iecirkni varēja mainīt. 
Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalī  es EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:

 • balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;

 • balsot iepriekš savā vēlēšanu iecirknī. Iepriekšējā balsošanā iecirkņi strādā dažas stundas 
dienā un nobalsot iespējams trīs dienas pirms vēlēšanu dienas;

 • balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, vēlētājs 
ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcie  nājumā ieslodzījuma vietā;

 • balsot pa pastu no ārvals  m.

 • Lai piedalītos vēlēšanās Latvijā, vēlētājam nepieciešams personu apliecinošs dokuments – 
pase vai personas apliecība.

Kandidātu saraks  
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2019. gada EP vēlēšanām no  ka no 6. līdz 21. martam. Kandidātu 
sarakstus pieņēma un reģistrēja Centrālā vēlēšanu komisija. Kopumā  ka iesnieg   16 kandidātu 
saraks  .
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Uzraks  et mītus vai aizspriedumus, frāzes, ko esat dzirdējuši vēlēšanu sakarā. Ja iespējams, 
grupējiet tos! Pārrunājiet uzraks  to klasē! 

Kādas vēlēšanas no  ek Latvijā? 
Kādas ir tuvākās vēlēšanas Latvijā?

No cik gadu vecuma var 
piedalī  es Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās?

Uz cik gadiem  ek ievēlē   
Eiropas Parlamenta deputā   
un kad no  ks nākamās 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas?

Es līdz šim nezināju, ka…

Iesniegt kandidātu sarakstu EP vēlēšanām drīkst Latvijā reģistrētas par  jas un par  ju apvienības, kurās 
ir ne mazāk kā 500 biedru.
Tiesības kandidēt EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas 
Latvijā. Visiem kandidā  em vēlēšanu dienā jābūt sasniegušiem vismaz 21 gada vecumu un uz viņiem 
nedrīkst a   ek  es EP vēlēšanu likumā noteik  e kandidēšanas ierobežojumi.
Katra par  ja vai par  ju apvienība, kura iecerējusi piedalī  es EP vēlēšanās, kandidātu sarakstā drīkst 
iekļaut līdz sešpadsmit deputātu kandidā  em – divreiz vairāk nekā deputātu skaits, kas no Latvijas 
jāievēl EP.
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Apska   grafi kus un aizpildi tabulu!
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Mani pārsteidz, ka…

Ir  kai loģiski, ka... 

Jaunieši būtu ak  vāki 
poli  skajā jomā, ja…

Vissvarīgākā darbība, 
lai ak  vizētu jauniešus, ir…

Jauniešu ak  vitāte vēlēšanās 
 eši ietekmē, vai viņu intereses 
 ek pārstāvētas poli  skā līmenī. 

Uzraks   savas domas par 
jauniešu interešu pārstāvniecību 
Tavā pašvaldībā, Saeimā un 
Eiropas Parlamentā!

Es…
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Apska   tuvāko vēlēšanu datumu un iedomājies, ka nonāc 2028. gadā. Aizpildi tabulu un pabeidz 
teikumu!

2028. gads

Tuvākās vēlēšanas – Eiropas vēlēšanas 2024. gada maijā
                                    Saeimas vēlēšanas 2022. gada rudenī
                                    Pašvaldību vēlēšanas 2021. gada vasarā

No manis ir atkarīgs…

Apgalvojums
Iespējamība, ka tas no  ks
(no 1 ‘noteik   neno  ks’ līdz 
5 ‘noteik   no  ks’)

Kurš lēmums, no  kums, 
cilvēks ietekmē, padara to 
iespējamu?

Tu būsi pabeidzis universitā  

Tu pra  si ķīniešu valodu

Tu būsi Saeimas deputāts

Tu būsi precējies/precējusies

Tu darbosies kādā nevals  skā organizācijā 

Tu būsi Eiropas Parlamenta deputāts

Tu vadīsi savu uzņēmumu un eksportēsi 
produkciju uz citām Eiropas vals  m

ES būs spēcīga ekonomika

Tu izmantosi iespējas strādāt praksē citā 
Eiropas Savienības vals  

ES būs demokrā  ja un drošība



Eiropas Savienība
pasaulē
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Ieteiktās interneta vietnes papildu informācijai par šo tēmu

VIDEOMATERIĀLI

• EP delegācijas – pasaules līmeņa dalībnieki (franču valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/ep-delega  ons-actors-with-a-global-reach_V003-0099_ev 

• ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) (latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/the-eu-general-data-protec  on-regula  on-gdpr_B01-
ESN-180515_ev 

• Vai dalība ES joprojām ir svarīga?
Pieejams: h  ps://ej.uz/es8c

• Kopīgi mērķi: Enerģē  kas savienība (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://www.europarltv.europa.eu/lv/programme/world/common-goals-the-energy-union

• Drošība (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://ej.uz/es8c

• Informācijas karš: ES ir laiks dot pre  riecienu (angļu valodā ar sub  triem latviešu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/informa  on-warfare-its-  me-the-eu-fought-back_N005-
161010-001_ev

• Kopīgi cen  eni: klimats (angļu valodā).
Pieejams: h  ps://mul  media.europarl.europa.eu/en/how-the-eu-is-fi gh  ng-climate-change_B01ESN190923_ev 
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Nozīmīgas problēmas nebeidzas pie valsts robežas, vai ne? Padomā par vidi. 
Piesārņojums ir problēma, kas neapstājas pie Latvijas robežas un pat ne pie 
Eiropas robežām. Zeme sasilst un ledāji pie Ziemeļpola un Dienvidpola kūst, 
izraisot jūras līmeņa paaugs  nāšanos. Seku mērogs vēl nav zināms, tomēr ir 
skaidrs, ka globālā sasilšana radīs daudz problēmu.
Eiropas Savienībā ir vairāk iedzīvotāju nekā Amerikas Savienotajās Vals  s. 
Kopā ar citām ES dalībvals  m Latvija var ietekmēt lielās vals  s, piemēram, 
Ķīnu un ASV, lai tās uzlabotu vides poli  ku.

1

Ekonomiskā sadarbība

ES
pasaulē

Aizpildi shēmu, ierakstot kā ES mijiedarbojas pasaules mērogā!
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2

Izvēlies vienu šobrīd aktuālu pasaules mēroga problēmu (karš, terorisms, klimata pārmaiņas 
u.c.) un atrodi trīs rakstus medijos, par ES rīcību un atbalstu šajā situācijā. Aizpildi tabulu un 
izveido stās  jumu par to!

Problēma, kuru izvēlos apska  t:

Informācijas avots:

Galvenā doma:

Fak   par ES atbalstu, 
rīcību:

Modelē situāciju, 
ja ES nesniegtu šo 
atbalstu:

Mans vērtējums, 
komentārs:

1

Informācijas avots:

Galvenā doma:

Fak   par ES atbalstu, 
rīcību:

Modelē situāciju, 
ja ES nesniegtu šo 
atbalstu:

Mans vērtējums, 
komentārs:

2



88

Šeit vari veikt savas piezīmes:

Informācijas avots:

Galvenā doma:

Fak   par ES atbalstu, 
rīcību:

Modelē situāciju, 
ja ES nesniegtu šo 
atbalstu:

Mans vērtējums, 
komentārs:

3
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Apska   ES ilgtspējīgas a   s  bas mērķus! Izvēlies trīs, Tavuprāt, svarīgākos un pabeidz teikumus!

Ja nekas ne  ks darīts                                                                                                                                     , 

tad                                                                                                                                                                    .

Ja nekas ne  ks darīts                                                                                                                                     , 

tad                                                                                                                                                                    .

Ja nekas ne  ks darīts                                                                                                                                     , 

tad                                                                                                                                                                    .

3
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Līmenis Rīcība Veidi, kā panākt rīcību Tev zināms piemērs

Rīcība individuālā līmenī 
(piemērs)

Rīcība pašvaldības, cie-
mata, pilsētas līmenī

Rīcība valsts līmenī

Rīcība ES līmenī

Rīcība pasaules līmenī

Izvēlie  es vienu ES ilgtspējīgas a   s  bas mērķi un apraks  et problēmu/as, to izpausmes dzīvē, ko 
risina izvirzītais mērķis. 

Uzzini vairāk: h  p://lapas.lv/wp-content/uploads/2018/01/Metodiskais-materi%C4%81ls_IAM.pdf  

Risināmā problēma (piemēram, ilgtermiņa mērķis Novērsta nabadzība. Risina problēmas: nabadzība 
trešās pasaules vals  s; nabadzība cilvēkiem ar zemu izglī  bas līmeni; nabadzība ģimenēs, kur bērnus 
audzina viens vecāks u.c.):
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Ko Tu domā par migrācijas un bēgļu krīzi? Uzraks   3-5 teikumus par to! Iepazīs  es ar Eiropas 
Parlamenta paveikto, risinot migrācijas un bēgļu krīzi! Salīdzini savas iepriekšējās zināšanas 
ar reālajiem lēmumiem. Kura informācija Tev ir jauna? Vai zinot šo informāciju Tavas domas, 
viedoklis par migrācijas un bēgļu krīzi būtu citādāks? Veidojiet sarunu klasē: “Cik informē   par 
svarīgiem lēmumiem mēs esam? Vai cilvēkam Latvijā ir jābūt informētam par ES lēmumiem, kas 
skar pasauli?”

4
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Pārska   šajā nodaļā uzzināto un izvēlies vienu problēmu vai jomu, kuras risināšanā Tu gribētu 
iesais   es! Izstrādā savas rīcības plānu, atrodot un minot konkrētas iespējas savā pilsētā, 
novadā, digitālajā vidē. Ierosmei lasi tekstu!

Tev ir iespējas būt brīvprā  gajam Āfrikā 
Pašlaik darbojos Šveicē, vals  , kas lieluma ziņā līdzīga Latvijai, taču citāda vēsture, poli  ka, un, 
protams, rezultāts cits. Jā, Šveice ir labklājības zeme, visās jomās sakārto  ba, paredzamība 
un stabilitāte, tāpēc cilvēkiem ir svarīgi jus  es atbildīgiem par  em, kam dažādu iemeslu dēļ 
liegts augt un a   s   es. Tieši labklājības zemēs ir dāsna cilvēku atsaucība palīdzēt. Ne  kai 
materiāli, bet arī ar savām zināšanām. Cilvēki vienojas organizācijās, lai īstenotu savus mērķus. 
Vienā no šādām organizācijām Šveicē, ar nosaukumu „Help2kids”, kā brīvprā  gā, savā brīvajā 
laikā ak  vi darbojos. Mērķis ir palīdzēt bērniem Āfrikā.
Bezpeļņas organizācija „Help2kids”  ka izveidota vairākus gadus atpakaļ, kad šveiciešu pāris 
Franks un Marija devās uz Āfrikas vals  , lai ziedotu vairākus kurpju pārus kādam bērnu namam. 
Neskato  es uz lielo nabadzību, pre    ka saņemtas sirsnīgas emocijas un milzīga gandarījuma 
sajūta. Tur cilvēkiem nav ar ko salīdzināt, viņi ir priecīgi par visu, ko viņiem dod, gan par lietām, 
gan cilvēkiem, kuri māca raks  t burtus vai spēlē kopā futbolu.
„Help2kids” kopumā darbojas 2 vals  s – Tanzānijā un Malawi. Tanzānijas projek   – bērnu 
nams, bērnudārzs, pamatskola. Malawi projek   – bērnu dārzs, pamatskola un slimnīca. Katrā 
no šiem projek  em Tev ir iespējas palīdzēt kā brīvprā  gajam. Āfrikas jauniešu komanda lieliski 
organizē apmācību programmu, kur  ek sekots līdzi gan mājas darbu pildīšanai, angļu valodas, 
matemā  kas, IT u.c. zināšanu apguvei.
Marta sākumā devos uz Tanzāniju, austrumāfrikas vals  . Par vals   kopumā, vēsturi un citām 
lietām priekšā neteikšu, viss taču izlasāms internetā. „Mambo!” tā saka jaunieši viens otram, 
sasveicino  es Tanzānijā. Ierados Dar es Salaam, lai iepazītos ar „Help2kids” projek  em: 
bērnu namu ar 30 jaukiem bērniņiem, bērnudārzu un pamatskolu. Pirmā nedēļa, protams, 
šoks. Ir karsts, neregulētā sa  ksme ielās, cita valoda un, protams, nabadzība visapkārt! 90% 
nabadzīgos ciema  ņos nav mobilo telefonu, par bankas norēķinu kartēm nemaz nerunājot. Tev 
vajadzētu tur reiz nokļūt, redzēt un saprast. Un varbūt aizdomā  es, ka pat savas pamatskolas 
zināšanas kādam tur var būt zelta vēr  bā, var kļūt kādam bērniņam par iespēju izglīto  es, 
augt un a   s   es par pilnvēr  gu cilvēku.
Un pašam sajus  es  k nozīmīgam tajā brīdī. Izglī  ba ir mūsu visu nākotne, nešķirojot tautas, 
rases. 
Ko piedāvā NGO „Help2kids”? Piedāvā Tev ieguldīt savu brīvo laiku un vēlmi palīdzēt Āfrikas 
bērniem izglīto  es, iespēju dot šiem bērniem labāku nākotni, pre   saņemot vēr  gu pieredzi, 
neaprakstāmas emocijas, iekšējo gandarījumu. Iespēju iepazīt fantas  sko Āfrikas dabu, 
kultūru, vietējos iedzīvotājus, interesantus vērojumus iz viņu ikdienas sadzīves, arī vietējā 
valoda Swahili ir gana interesanta. Dzīvojot tur, nakšņosi apsargātā viesu namā, tātad, drošībā, 
komunikācija ikdienas jautājumu risināšanai angļu valodā ar menedžeri no Amerikas. Bērnu 
namā ir brīvprā  gais, kurš koordinē bērnu nokļūšanu uz skolu, palīdz pildīt mājas darbus, 
vada ārpusskolas ak  vitātes, piemēram, svētdienās visi brauc peldē  es uz okeānu. Ir vairākas 
„mammas”, kuras gatavo ēdienu, mazgā veļu, sakopj apkārtni, vada spēles. Katram bērnam 
viņa dzimšanas dienā  ek dalītas konfektes un visi dejo āfrikāņulīnijdejas. Ir jautri.
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Personīgi es pasniedzu matemā  kas stundas bērnudārzā, ēkā, kas fak  ski līdzinās nojumei. 
Mazajā zvejniekciemā bērnudārza nemaz nebūtu bijis, ja vien kāds skolotājs nebūtu apstaigājis 
visu ciemu un savācis mazos bērniņus, kuri ikdienā turpat pie ceļa dzīvojas bezdarbībā. 
Valsts nenodrošina ar bērnudārziem, arī pamatskola nav obligāta, kā pie mums. Nodarbības no 
rīta sākas plkst.8:30. Uz sienas uzkrāso   alfabēta bur   un bērni rītu iesāk ar alfabētu. Raks  t 
prasmi mazajiem mācīja kāda jauna pedagoģijas universitātes studente no Vācijas. Sākumā 
ir grū   saprast, kāda līmeņa zināšanas katram ķiparam ir, tāpēc puisis no Šveices uz tāfeles 
saraks  ja vienkāršus skai  šanas uzdevumus. Drīz vien sapratām, ka zināšanu līmenis ir ļo   
atšķirīgs, individuāli  ka izstrādā   uzdevumi. Metodes vienkāršas. Skai  šanai ņemam pupiņas. 
Bērni ir ak  vi, mācī  es pa  k, taču nav pieraduši ilgstošai uzmanībai un koncentrēšanās spējai. 
Help2kids nodrošina bērniem ēdienreizi mācību laikā, kur bērni labprāt ēd auzu pārslu putriņu, 
tad  ra zobiņus. Tā kā mazajā ciema  ņā nav elektrības un ūdens piegādes, organizācija 
nodrošina bērniem ūdeni, zobu birs  tes, lai zobiņi  ktu  rī  . Mācību pārtraukumā bērni, 
neskato  es uz 30grādu karstumu, ir priecīgi uzspēlēt kādu spēli. Vairākums brīvprā  go ir 
jaunieši vecumā no 21-25, daudzi izvēlas šo lielisko iespēju, lai papildinātu studiju darbus ar 
novērojumiem.
Pa   lielākā problēma šeit ir dzeramā ūdens kvalitāte un esamība kopumā. Tas ir jāpērk. 
Iespējamās kaites-malārija, dzeltenā kaite, taču vakcinācija pirms došanās šurp mazinās šo 
risku noteik  . Malārijas odam noteik   nepa  ks smidzināmie līdzekļi. Jā, karstajā klimatā 
baktērijas vairojas ātri, jāievēro higiēna daudz rūpīgāk, kā pie mums mājās. Pašsaprotami.
Viss manis apraks  tais ir  kai daļiņa no iespaidiem, vērojumiem, jo katru dienu atklājas pa 
kādam interesantam secinājumam, nu, kaut vai, svaigs mango var garšot  ri labi ar chili…
Iesaku iepazī  es ar organizācijas projek  em mājas lapā: www.help2kids.org.

Šeit vari veikt savas piezīmes:
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Lasi tekstu4, sadali to „kadros” un katram „kadram” atrodi piemērotu a  ēlu, izstāstot šo stāstu foto 
galerijā! Katram a  ēlam pievieno atbilstošu parakstu. Veidojiet izstādi un pamatojiet a  ēlu izvēli!

5

Nozīmīga tēma ES ir migrācija – cilvēki pamet kādu vietu, lai apmestos uz dzīvi citur. Pastāv 
likumīga ieceļošana ES dalībvals  s – cilvēki no vals  m ārpus ES ierodas ofi ciāli un ar atļaujām, lai 
šeit strādātu, studētu vai uzturētos (piemēram, kā ES pilsoņa dzīvesbiedrs). Ieceļotāji bagā  na 
ES ar savām prasmēm, zināšanām, gatavību līdzdarbo  es. Mums ir svarīgs jaunu cilvēku 
pieplūdums, jo mūsu sabiedrība caurmērā kļūst arvien vecāka – līdz ar to rodas problēmas, ko 
šis process izraisa pensiju fondiem un sociālajiem budže  em.
Līdzās likumīgai un vēlamai ieceļošanai pastāv nelegālā imigrācija – cilvēki ierodas bez atļaujas un 
tādējādi pārkāpj ES valstu likumus. Šie cilvēki bieži kļūst par upuriem cilvēku kontrabandis  em 
un, lai nokļūtu Eiropā, riskē pat ar dzīvību. Eiropā nelegāli uzturas ap 4,5 miljoniem cilvēku. 
Eiropas Savienība velta lielas pūles, lai pārtrauktu nelegālo ieceļošanu – pas  prinot kontroli 
uz ES ārējām robežām un veidojot ciešāku sadarbību ar bēgļu izcelsmes zemēm. Īstenojot 
a   s  bas sadarbību, ES cenšas veicināt to, lai dzīves apstākļi nelegālo ieceļotāju izcelsmes 
vals  s uzlabotos  ktāl, lai viņi nebūtu spies   pamest savu zemi izdzīvošanas nolūkos.

4 Informācija sagatavota pēc: Eiropa. Izglītojošs izdevums jauniešiem. Eiropas Savienība, 2015.
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