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SAGATAVOTĀJS
Šo mācību līdzekli sagatavoja bezpeļņas organizācija Ryckevelde vzw pēc Eiropas Parlamenta 

lūguma. Kontaktadrese: epriga@europarl.europa.eu. 

VALODU VERSIJAS UN TULKOJUMI
Oriģinālvaloda: angļu valoda.

Tulkojumi: visās ES oficiālajās valodās. Mācību līdzekļa teksts ir pielāgots katrai dalībvalstij un 

tulkots katrā dalībvalstī lietotajā ES oficiālajā valodā.

Version: This is the version for Latvia, in Latvian.

MĀCĪBU LĪDZEKĻA KOMPONENTI
- skolotāju rokasgrāmata un pielikums (spēļu kartītes, darba lapas);

- skolēnu darba burtnīca ar darba lapām individuālajam darbam;

- 3 “Prezi” prezentācijas;

- tiešsaistes viktorīna;

- tiešsaistes balsošanas rīks.

Visi dokumenti ir pieejami tiešsaistē katras dalībvalsts Eiropas Parlamenta biroja īpaši izveidotā 

tīmekļa vietnē. 

ATRUNA
Šis mācību līdzeklis par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām 
ir paredzēts skolēniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās un profesionālajās 
vidējās izglītības mācību iestādēs visās ES dalībvalstīs. Mācību līdzekļa mērķis ir skolēnu 
izglītošana, kas ir vienīgais pamatojums satura un metodoloģijas izvēlē. Par dokumenta saturu 
atbild tā autors, un tajā paustie viedokļi nebūtu jāuzskata par Parlamenta oficiālo nostāju. 

Mācību līdzekļa izstrāde pabeigta 2017. gada novembrī. Brisele, © Eiropas Savienība, 2017. 
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KONCEPCIJA: KAS IR “EUROPE@SCHOOL”?

Izglītojošais materiāls “Europe@school — interaktīvas nodarbības par Eiropas Savienību” ir izstrādāts, 
lai piedāvātu programmā “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” iesaistītajām skolām mācību līdzekli par 
Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām. Tas ir paredzēts skolēniem vecumā 
no 14 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās un profesionālās vidējās izglītības mācību iestādēs, kā arī  
speciālās vai vakara maiņu izglītības mācību iestādēs. 

“Europe@school” pamatojas uz oriģinālo mācību līdzekli “28 in 1”, kuru 2015. gadā izstrādāja bezpeļņas 
organizācija “Ryckevelde” pēc Eiropas Parlamenta biroja Beļģijā lūguma. 

Papildinātais un pielāgotais mācību līdzeklis “Europe@school” tika izveidots 2017./2018. mācību gada 
laikā, un tas pēc Eiropas Parlamenta lūguma ir pieejams visām ES dalībvalstīm. Tas ir pielāgots, 
lietošanai gatavs, modulārs mācību līdzeklis, kas atbilst programmai “Eiropas Parlamenta 
vēstnieku skola”. Attiecīgos gadījumos tas ir pielāgots ES dalībvalstu kontekstam. 

Īpaša pateicība tiek izteikta EP birojiem dalībvalstīs, par materiālu adaptēšanu konkrētai valstij.  

Sirsnīgi pateicamies arī Ruselāres vidusskolai Burgerschool un tās audzēkņiem Anaisai, Andrejam, Bū, 
Danai, Elīzai, Hasmikam, Iljasam un Jentelai par veltīto laiku un sadarbību, lai ar fotoattēliem papildinātu 
šo mācību līdzekli.  

Atbilstība modelim “Augt par aktīvu Eiropas pilsoni”

Bezpeļņas organizācija “Ryckevelde” ir izstrādājusi teorētisku modeli, kas pamatojas uz pārliecību, ka visi 
pilsoņi var kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem (sk. zemāk modeli). Aktīvs Eiropas pilsonis ir tāds, kas, 
pamatojoties uz precīzu informāciju un kritisku attieksmi, aktīvi iesaistās vietējā un ES līmeņa pasākumos. 
Ar jēdzienu “aktīva Eiropas pilsonība” netiek definēts ne kāds konkrēts uzskats, ne viedoklis. Aktīvs Eiropas 
pilsonis var būt arī cilvēks, kas neatbalsta ciešu Eiropas sadarbību. Tātad šis modelis aptver dažādus uzskatus 
un viedokļus par ES. 

Ikviens ES pilsonis ir kādā no pieciem iespējamiem Eiropas pilsoniskuma posmiem: ir cilvēki, kas neko 
nezina par ES, un ir tādi, kas par to ir dzirdējuši, ir cilvēki, kuri ir zinoši, un ir tādi, kuriem piemīt demokrātijas 
prasmes, un vēl citi ir aktīvi Eiropas pilsoņi. Cilvēki par aktīviem Eiropas pilsoņiem kļūst, iesaistoties četru 
veidu aktivitātēs: aktivitātes kas veido izpratni; aktivitātes, kas informē; aktivitātes, kas attīsta demokrātijas/
pilsoniskās prasmes un aktivitātes, kas iedrošina cilvēkus kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem. 

“EUROPE@SCHOOL” - INTERAKTĪVAS 
NODARBĪBAS PAR EIROPAS SAVIENĪBU 
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NEIZPRATNE IZPRATNE ZINĀŠANAS DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

AKTĪVA EIROPAS 
PILSONĪBA

IZPRATNES  
VEIDOŠANA INFORMĒŠANA MĀCĪBAS AKTIVIZĀCIJA 

© Ryckevelde vzw, 2010

1. MODULIS 2. MODULIS 3. MODULIS 4. MODULIS

VAI ESAT INFORMĒTI? IEPAZĪSTIET ES ATTĪSTIET SAVAS 
DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

JŪSU BALSS EIROPAS 
SAVIENĪBĀ

Mērķa grupa: 14–18 
gadus veci skolēni

Mērķa grupa: 15–18 
gadus veci skolēni

Mērķa grupa: 16–18 
gadus veci skolēni

Mērķa grupa: 17–18 
gadus veci skolēni

Visi šie pasākumi ir programmas “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” daļa. Mācību līdzeklis “Europe@
school” piedāvā četrus moduļus — katrs no tiem atbilst vienam no četriem aktivitāšu veidiem, kas 
motivē skolēnus kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem. 

Modulāra pieeja un aktīvas metodes
Izstrādatie moduļi papildina cits citu, taču tos var izmantot arī katru atsevišķi. Skolotāji pēc saviem 
ieskatiem var izvēlēties to(-os) moduļus, kurš(-i) ir vispiemērotākais(-ie) skolēniem un visvairāk atbilst 
mācību programmai. Katrā modulī skolotāji var izvēlēties gan saturu, gan sarežģītības pakāpi un 
metodoloģiju. Materiāls ir paredzēts 25 nodarbībām un aktivitātēm. 

Pateicoties aktīvo metožu izvēlei, materiāls patīk gan skolēniem, gan skolotājiem. Pētījumi liecina, ka uz 
pieredzi balstīta mācīšanās ir iesaistoša mācību stratēģija ar būtisku ietekmi.

Izglītošanas principi
Mācību līdzeklis “Europe@school” ir izstrādāts, ņemot vērā vairākus nozīmīgus izglītošanas principus. 
Šie principi sekmē skolēnu radošuma pilnveidi, nodrošina aktīvu izziņas darbību.

- Pielāgots mērķa grupai: mācību līdzeklis “Europe@school” ir paredzēts skolēniem, kas mācās 
vidējās izglītības iestādēs visā Eiropas Savienībā. Tā kā šī mērķa grupa ir ļoti plaša, priekšroka tika 
dota modulārajai pieejai — skolotājs izvēlas uzdevumus, kas vislabāk atbilst skolēnu izglītošanas 
vajadzībām. 

- Gatavs lietošanai: materiāls ir sagatavots tūlītējai lietošanai klasē un ir lietotājam draudzīgs. 

- Izstrādāts, pamatojoties uz pieredzi un mērķa grupas vajadzībām: Beļģijai paredzētā 
oriģinālā materiāla izstrādē tika iesaistīta skolotāju un ieinteresēto personu darba grupa. Turklāt 
materiālu izmēģināja attiecīgā mērķa grupa.
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- Kvalitāte: visi bezpeļņas organizācijas “Ryckevelde” sagatavotie mācību materiāli ir marķēti ar 
“Trusty” zīmi. 

“Trusty” zīme apliecina, ka bērniem un jauniešiem sagatavotā informācija ir kvalitatīva. Tā 
norāda, ka informācijas nesējs ir atbilstošs mērķa grupas līmenim un izstrādātais saturs ir 
saprotams  un atbilst didaktikas principiem. Sk. arī http://juistejeugdinfo.be. 

- Moderns: mācību līdzeklis “Europe@school” ir integrē darbu ar digitālajām tehnoloģijām  un ir 
mūsdienīgs. 

- Neitrāls: piedāvātā informācija ir neitrāla. Skolēnu ziņā ir izlemt, kāds būs viņu viedoklis. 

- Radošs un motivējošs: mācību līdzeklī “Europe@school” izmantotās metodes ir modernas un 
vērstas uz aktīvu darbību. Tās motivē skolotājus un skolēnus iedziļināties tēmā “Eiropa”. 

Mācību līdzeklis “Europe@school” ietver skaidru pedagoģisku pieeju un tādu izaugsmes modeli, kas 
paredzēts mācībām par Eiropu skolā, un atbilst ES 2015. gada Parīzes deklarācijai, kurā pausta prasība 
nostiprināt izglītības nozīmi pilsoniskuma un ES vērtību popularizēšanā: “Izglītības primārais mērķis 
ir ne vien attīstīt zināšanas, prasmes, kompetenci un attieksmi un integrēt pamatvērtības, bet arī palīdzēt 
jauniešiem kļūt par aktīviem, atbildīgiem sabiedrības locekļiem ar atvērtu prātu.”

MĒRĶI UN KOMPETENCES
Izmantojot šo mācību līdzekli, skolēni attīsta šādas svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmi: 

ATTIEKSME
1. un 2. modulis:

- tiek rosināta skolēnu interese par Eiropas Savienību; 

- skolēni izprot ES nozīmi savā (ikdienas) dzīvē.  

3. modulis:

-  skolēni izprot ES vērtības; 

– skolēni attīsta daudzpusīgas domāšanas prasmes; 

– skolēni attīsta vispārēju kritisku attieksmi: viņi formulē viedokli par aktuāliem ES jautājumiem.

4. modulis:

- skolēni saprot, cik svarīga ir piedalīšanās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un viņu vispārēja līdzdalība; 

– skolēni apzinās un izprot savas tiesības un pienākumus demokrātijā;

– skolēni kļūst par aktīviem Eiropas pilsoņiem, kuri balsos vietējās, valsts un Eiropas vēlēšanās;

– skolēni balso informēti un apzināti un mudina savus vienaudžus rīkoties tāpat. 
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ZINĀŠANAS
2. MODULIS:

- skolēni zina, kā, kad un kāpēc tika izveidota Eiropas Savienība; 

- skolēni zina, kuras valstis ir ES dalībvalstis un kā ES ir paplašinājusies; 

- skolēni zina, ka Eiropas Savienība ir ekonomiska un politiska savienība ar konkrētām kompetencēm;

- skolēni zina, kāda ir ES nozīme viņu ikdienas dzīvē, un var minēt konkrētus piemērus; 

- skolēni zina, kas ir vienotais tirgus, Šengenas zona un eirozona; 

- skolēni zina, kādas ir ES vērtības un var minēt konkrētus piemērus tam, kā ES īsteno praksē šīs vērtības. 

3. MODULIS:

- skolēni zina un izprot vienkāršotu ES lēmumu pieņemšanas procesu; 

- skolēni izprot Eiropas Parlamenta lomu šajā procesā; 

- skolēni zina, ka Eiropas Parlaments risina konkrētus jautājumus, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 
izprot, ka EP deputāti, kas pieņem lēmumus, ir reāli cilvēki; 

- skolēni ir iedziļinājušies tādās apspriestās tēmās kā patērētāju aizsardzība, patvēruma un vides politika. 

4. MODULIS:

- skolēni zina, kā viņi ievēlē savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā. Viņi var nosaukt dažādas Parlamenta 
politiskās grupas un zina, kuras politiskās partijas pieder pie kādām politiskajām grupām; 

- skolēni zina, kādus uzskatus pārstāv viņu valsts politiskās partijas; 

- skolēni ir iepazinušies ar dažādām iespējām/instrumentiem, ko viņi var izmantot, lai viņu viedoklis 
tiktu sadzirdēts ES līmenī.

PRASMES
3. MODULIS:

- ar uzdevumu palīdzību skolēni uzlabo savas demokrātijas prasmes — mācās ņemt vērā citu cilvēku 
viedokli,  formulē savu viedokli, apspriežas un panāk kompromisu; 

- skolēni mācās, kā izklāstīt savus priekšlikumus un kā runāt grupas priekšā; 

4. MODULIS:

-  skolēni apgūst nepieciešamās prasmes, lai paustu viedokli un viņu viedoklis tiktu sadzirdēts ES līmenī. 
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+ 1 izsmeļoša skolotāju rokasgrāmata ar visiem paskaidrojumiem, spēļu kartītēm un grupu nodarbību darba lapām

+ 1 skolēnu darba burtnīca ar visu pamatinformāciju un individuālā darba lapām

+ 3 prezentācijas ar pamatinformāciju

-  Tiešsaistes viktorīna
-  Izpratnes veidošanas aktivitātes 

skolā

-  Lomu spēle par ES lēmumu pieņemšanas procesu 
“Eiropas Parlamenta deputāta lomā” ar desmit aktuāliem 
Eiropas tematiem 

-  ES vērtības: jūsu domas, uzdevums ar diskusiju

-  Uzdevums  “Vēlēšanas klasē”
-  Uzdevums  “Jūsu balss Eiropas Savienībā”

ES vēsture un dalībvalstis; ko ES dara; par ko ES lemj un kādas ir tās 
vērtības. 

-  Spēle “ES fakti”
-  Spēle “ES dalībvalstis”
-  Spēle “ES kompetences”
-  Spēle “ES vērtības”

1. MODULIS 
VAI ESAT INFORMĒTI?

3. MODULIS ATTĪSTIET SAVAS 
DEMOKRĀTIJAS PRASMES

4. MODULIS 
JŪSU BALSS EIROPAS SAVIENĪBĀ

2. MODULIS 
IEPAZĪSTIET ES

MATERIĀLS 1 
LĪDZ 4 MĀCĪBU 
NODARBĪBĀM

MATERIĀLS 1 
LĪDZ 13 MĀCĪBU 
NODARBĪBĀM 

MATERIĀLS 1 
LĪDZ 1,5 MĀCĪBU 
NODARBĪBĀM 

MATERIĀLS 1 
LĪDZ 4 MĀCĪBU 
NODARBĪBĀM 

INTERAKTĪVAS NODARBĪBAS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

GRAFISKS PĀRSKATS

EUROPE 
@ SCHOOL
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KONCEPCIJA
Mērķis — panākt, lai skolēni, kuri neinteresējas un nav informēti par ES, ES vērtībām un pašreiz aktuāliem 
ES jautājumiem, zinātu par ES izveidi un par to, ka ir svarīgi būt informētiem par ES. Tas atbilst 
moduļa pirmajai aktivitātei “Augt par aktīvu Eiropas pilsoni”.

Pirmais modulis sastāv no tiešsaistes viktorīnas un izpratnes veidošanas aktivitātēm skolā. Šajā 
mācību līdzeklī uzsvars tiek likts uz informēšanu un demokrātijas prasmju apguvi. Tāpēc tas ir vienkāršs, 
lai gan izpratnes veidošanas aktivitātēm var būt nepieciešams ilgāks laiks — tas atkarīgs no tā, kuras 
aktivitātes jūs izvēlēsieties. 

SATURS UN LAIKA PLĀNOJUMS
Norādītais laiks ir minimāli nepieciešamais, ja vien nav noteikts citādi. 

METODIKA ILGUMS APRAKSTS MATERIĀLI
Tiešsaistes viktorīna 20 min Tiešsaistes viktorīna, kas 

norisinās klasē vai skolās 
līmenī. Dalībnieku skaits 
nav ierobežots. 

- Tiešsaistes viktorīna

- Personālais dators/klēpjdators ar interneta 
savienojumu un projektors 

- Visiem skolēniem vai visām skolēnu grupām ir 
nepieciešama ierīce (viedtālrunis, planšetdators, 
personālais dators) ar interneta savienojumu

Izpratnes veidošanas 
aktivitātes 

1–4 stundas Ar izpratnes veidošanas 
aktivitātēm saistīta 
paraugprakse, ar ko 
dalās EP vēstnieku skolas 

- Skolotāju rokasgrāmata

1. MODULIS  
VAI ESAT INFORMĒTI?

NEIZPRATNE IZPRATNE ZINĀŠANAS DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

AKTĪVA EIROPAS 
PILSONĪBA

IZPRATNES  
VEIDOŠANA INFORMĒŠANA MĀCĪBAS AKTIVIZĀCIJA 

© Ryckevelde vzw, 2010
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MĒRĶI UN KOMPETENCES
ATTIEKSME
- tiek rosināta skolēnu interese par Eiropas Savienību; 

- skolēni izprot ES nozīmi savā (ikdienas) dzīvē.

1. MODULIS: SOLI PA SOLIM

VIKTORĪNA
Tā ir tiešsaistes viktorīna ar 12 jautājumiem un atbilžu variantiem. Tā veidota, izmantojot tiešsaistes spēļu 
platformu “Kahoot”. 

SAGATAVOŠANĀS
Skolēni var piedalīties viktorīnā pa vienam vai komandās. 
Viktorīnu var organizēt ne tikai klases telpā, bet arī atpūtai 
paredzētā telpā lielam skolēnu skaitam vienlaikus. Tiešsaistes 
viktorīnas dalībnieku skaits nav ierobežots. 

Skolotājs uzrauga galveno paneli ar jautājumiem. Lai piedalītos 
viktorīnā, visiem skolēniem ir jāizmanto viedtālruņi, planšetdatori 
vai personālie datori. Vispirms ir jāievada viktorīnas spēles kods un 
pēc tam — lietotājvārds. Ja viss ir izdarīts pareizi, dalībnieka vārds 
parādās ekrānā. 

Piezīme: skolotājs var izlemt, vai skolēni viktorīnā piedalīsies pa vienam vai komandās. Kontrolpanelī jānorāda 
režīms “Classic” (“Klasiskais”) vai “Team mode” (“Komandu režīms”). Ja spēlē piedalās skolēni, kuriem nav ierīču, 
skolotājs var izvēlēties komandu režīmu. 

SPĒLES NORISE
Skolotājs pagaida, kamēr ekrānā parādās visu skolēnu vārdi. Skolotājs raugās, lai skolēni regulāri 
atsvaidzinātu ierīces ekrānu, kad tas ir gaidīšanas režīmā, lai nezustu savienojums ar viktorīnu. Skolotājs 
sāk viktorīnu. Jautājumi ir redzami ekrānā, un skolēni izmanto savas ierīces, lai atbildētu uz tiem. 
Skolēniem piešķir punktus par atbilžu precizitāti un ātrumu. Ekrānā tiek rādīti tikai pirmo piecu un spēles 
beigās — pirmo trīs dalībnieku vārdi. Pēc katra jautājuma tūlīt seko atbilde, vai dalībnieks atbildējis 
pareizi, un tiek rādīts, kā skolēni ir atbildējuši (anonīma statistika). Tādā veidā skolotājs gūst pārskatu par 
skolēnu pamatzināšanām. 

MATERIĀLI
- Tiešsaistes viktorīna https://play.kahoot.it/#/?quizId=d25f83a8-1248-4723-ad28-93922a3d0e74 
- Personālais dators/klēpjdators ar interneta savienojumu un projektors viktorīnas projicēšanai
- Visiem skolēniem (vai skolēnu grupām) ir nepieciešama ierīce (viedtālrunis, planšetdators vai 

personālais dators) ar interneta savienojumu
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IETEIKUMI
- Ja iepriekš spēļu platforma “Kahoot” nav izmantota, iesakām viktorīnu vispirms izmēģināt. Spēļu 

platforma ir lietotājam draudzīgs rīks. 

- Ja materiāltehnisku iemeslu dēļ šo viktorīnas spēli nevarat spēlēt tiešsaistē, jūs varat izmantot 
zemāk redzamos jautājumus, lai vadītu viktorīnu tradicionālā veidā. 

- Viktorīnas spēli var arī spēlēt pēc citu mācību līdzekļa “Europe@school” moduļu pabeigšanas, lai 
pārbaudītu skolēnu zināšanas.

- Lai šī spēle izvērstos par aktivitāti, kas veido skolēnu izpratni, jūs varat iepazīstināt ar šīs viktorīnas 
faktiem jau iepriekš. Uz sienām, ieejas durvīm u. c. vietās var piestiprināt plakātus ar viktorīnas 
faktiem (sk. arī “Iespējamās izpratnes veidošanas aktivitātes skolā”). 

SATURS
Ir 12 viktorīnas jautājumi. Katrs jautājums ir saistīts ar mācību līdzekļa “Europe@school” saturu. Jautājumi 
ir par pamatfaktiem, aktuāliem jautājumiem un Eiropas vērtībām. 

  = Ar zaļu krāsu ir iezīmētas pareizās atbildes.

QUESTION 1. VARIANTS 2. VARIANTS 3. VARIANTS 4. VARIANTS
1. Kad pirmās valstis nolēma apvienot 

spēkus, lai izveidotu Eiropas sadarbību, 
kas tagad zināma kā Eiropas Savienība 
(ES)?

20. gs. 30. 
gados

20. gs. 50. 
gados 

20. gs. 70. 
gados 

20. gs. 90. 
gados

2. Kura no minētajām valstīm NAV Eiropas 
Savienības dalībvalsts?

Bulgārija Kipra Luksemburga Islande

3. Cik daudz (aptuveni) iedzīvotāju ir 
Eiropas Savienībā?

200 miljoni 350 miljoni 500 miljoni 680 miljoni

4. Kurš no nosacījumiem NAV nosacījums, 
lai kļūtu par ES dalībvalsti?

Valstij jābūt 
kristiešu valstij

Valstij 
jāatrodas 

Eiropā

Valstī jāievēro 
cilvēktiesības

Valstī ir jābūt 
stabilai 

demokrātijai
5. Kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas?
2019 2020 2021 2022

6. Kas ir attēlā redzamais cilvēks? 

© Eiropas Savienība, 2017. Avots: EP

Eiropas 
Parlamenta 

priekšsēdētājs 
Antonio 

Tajāni

Eiropas 
Komisijas 

priekšsēdētājs 
Žans Klods 

Junkers

Eiropas 
Centrālās 
bankas 

priekšsēdētājs 
Mario Dragi

Eiropadomes 
priekšsēdētājs 
Donalds Tusks

7. Vai Eiropas Savienībai ir sava armija? Jā Nē
8. Dažās ES valstīs nāvessods joprojām ir 

atļauts.
Pareizi Nepareizi

9. Kurš no minētajiem faktiem NAV 
Eiropas Savienības likumdošanas 
rezultāts?

Eiropas 
Savienībā nav 
viesabonēša-
nas maksas.

Eiropas 
Savienībā 
var tirgot 
tikai zema 
enerģijas 
patēriņa 
spuldzes.

2015. gadā 
Eiropas 

Savienībā 
piedzima 

5,1 miljons 
bērnu.

Eiropas 
Savienībā 

uz cigarešu 
iepakojuma 

ir brīdinājumi 
par kaitējumu 

veselībai.
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10. Kas ir attēlā redzamais cilvēks? 

© Eiropas Savienība, 2017. Avots: EP

Par konkurenci 
atbildīgā ES ko-
misāre Margrēte 

Vestagere

Par ārlietām 
atbildīgā ES 

komisāre 
Federika 
Mogerīni

Par tirdzniecību 
atbildīgā ES 

komisāre Sesīlija 
Malmstrēma

Eiropas 
ombude 

Emīlija Oreilija

11. ES pilsoņi var strādāt jebkurā 
ES dalībvalstī ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgo valstu 
pilsoņi.

Pareizi Nepareizi

12. Cik (%) no visiem pasaules bēgļiem 
ieradās Eiropā (UNHCR dati par 2017. 
gadu)?

17 % 27 % 37 % 67 %

IZPRATNES VEIDOŠANAS AKTIVITĀTES 
SKOLĀ
Skolu aktivitātes, kas veido izpratni par Eiropas Savienību, ir izdevušās, ja tās satur pēc iespējas vairāk 
šādu elementu: 

- aktivitāte ir interaktīva — skolēniem kaut kas ir jādara;

- aktivitāte ir vizuāli piesaistoša — tā veicina skolēnu zinātkāri un liek uzdot jautājumu “Kas tas ir?”;

- aktivitāte raisa skolēnos entuziasmu;

- aktivitāte liek skolēniem domāt par ES / aktuāliem ES jautājumiem / ES vērtībām;

- aktivitāte ir arī informējoša — konkrēti fakti un pamatinformācija par ES / ES vērtībām / aktuāliem ES 
jautājumiem. 

Sekmīgu izpratnes veidošanas aktivitāšu piemēri:

‘Izcelt Eiropas vērtības’
Ar ES vērtībām saistīta aktivitāte — visi skolas skolēni izvēlas kādu sev 
svarīgu ES vērtību. Viņi piestiprina pie apģērba uzrakstu ar šo vērtību 
un tā staigā visu dienu. Tādējādi skolēniem ir jāpadomā par vērtībām 
un jāstāsta citiem, kādēļ viņi ir izvēlējušies konkrēto vērtību. Tā viņi 
iedziļinās un vairāk iepazīst ES vērtības. 

Athénée Royal d’Enghien, Beļģija
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Faktu izplatīšana skolā par ES un pēc tam — viktorīna
Ar faktiem par ES skolā (piem., “Vai zināji, ka...?”) var iepazīstināt, 
piestiprinot plakātus pie durvīm, gaiteņos u. c vietās. Nedēļas 
beigās skolēnu zināšanas var pārbaudīt ar tiešsaistes vai bezsaistes 
viktorīnas palīdzību, un tajā piedalās visi skolas audzēkņi. (Jums ir 
iespēja izmantot tiešsaistes platformas “Kahoot” viktorīnu, kas iekļauta 
šajā mācību līdzeklī.) Ar šīs aktivitātes palīdzību skolēnos tiek raisīta 
zinātkāre, entuziasms un viņi tiek informēti par ES svarīgākajiem 
faktiem. 

Dārgumu meklēšana ar QR koda palīdzību
Skolā notiek dārgumu meklēšana. Skolas telpās ir atrodamas papīra 
lapas ar apslēptu QR kodu. Skolēni sadalās nelielās grupās un dodas 
meklēt QR kodu. Kad kods atrasts, skolēni to noskenē. Pēc tam viņi 
noskatās īsu video, kurā ir jautājums vai uzvedinoša atbilde. Skolēni 
cenšas rast atbildi pēc iespējas ātrāk. Norādītajās saitēs var būt 
skolas jaunāko vēstnieku sagatavotas īsfilmas vai Eiropas Parlamenta 
videomateriāls, vai tīmekļa vietnes, kurās atrodama informācija. Tādā 
veidā ar izklaidējošas aktivitātes palīdzību skolēni iegūst zināšanas un 
tiek mudināti uzzināt vairāk. 
 
Daudzveidība skolā
ES izstāde — visi tie skolēni, kuru izcelsmes valsts ir nevis valsts, kurā 
viņi pašlaik dzīvo, bet cita valsts, stāsta par savu valsti un sagatavo 
citiem skolēniem jautājumus par to, vai arī atnes uz skolu savas valsts 
nacionālo ēdienu (pasākumi ar ēdieniem izdodas vienmēr).
Interaktīvs ES informācijas punkts— Eiropas un pasaules kartē 
visi skolēni atzīmē savu izcelsmes valsti, ja tā atšķiras no valsts, kurā 
atrodas viņu skola. 

Institut de la Providence, Herve, Beļģija

Collège Saint-Louis, Lježa, Beļģija
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KONCEPCIJA
Otrā moduļa mērķis ir aizraujošā veidā sniegt skolēniem izsmeļošu informāciju par ES un tās vērtībām. 
Tas atbilst modeļa “Augt par aktīvu Eiropas pilsoni” otrajai aktivitātei.

Otrais modulis ir salīdzinoši komplicēts, jo tas ir ļoti svarīgs. Tajā ir izmantotas pieejamas un aktīvas 
metodes — modulis sastāv no četrām izglītojošām spēlēm, kas padziļina skolēnu pamatzināšanas par 
ES un ES vērtībām. Trīs spēles var spēlēt mazākās grupās, bet viena ir piemērota visas klases iesaistīšanai. 

Katras spēles beigās ir daļa, kurā piedalās visa klase, apspriežot  spēles laikā uzzināto. Šajā daļā 
skolotājs izmanto informatīvu prezentāciju. 

Visbeidzot, skolēnu darba burtnīcās ir moduļa kopsavilkums. Šajā kopsavilkumā ir ietverta visa 
apgūtā informācija, un tam ir tāda pati struktūra kā prezentācijai. Šo kopsavilkumu skolēni var izmantot 
kā palīglīdzekli vai pat kā mācību materiālu. Kopsavilkumu nav paredzēts izmantot klases nodarbībās. 

SATURS UN LAIKA PLĀNOJUMS
Moduļa īso versiju var apgūt divās, vēlams — secīgās, stundās. Ja vēlaties īstenot visas spēles un rūpīgi 
iepazīt prezentāciju, būs nepieciešamas četras stundas. Jūs varat arī spēlēt vienu vai divas spēles pēc 
izvēles no materiālā iekļautajām spēlēm. Katrai daļai nepieciešamais minimālais laiks ir norādīts tabulā 
zemāk.

NEIZPRATNE IZPRATNE ZINĀŠANAS DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

AKTĪVA EIROPAS 
PILSONĪBA

IZPRATNES  
VEIDOŠANA INFORMĒŠANA MĀCĪBAS AKTIVIZĀCIJA 

© Ryckevelde vzw, 2010

2. MODULIS  
IEPAZĪSTIET EIROPAS SAVIENĪBU
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METODIKA ILGUMS APRAKSTS MATERIĀLI
Skolēniem uzdotā 
jautājuma apspriešana

10 min Ievads — ko jums 
nozīmē Eiropas 
Savienība?

- Tāfele / baltā tāfele / papīra tāfele un flomāsteri

Izglītojoša spēle “ES 
fakti”

20 min Spēle “ES fakti” — 
jautājumi par ES vēsturi 
un atbildes, un vispārēja 
informācija par ES 

- Hronometrs katrai grupai (varat ļaut skolēniem 
izmantot savus viedtālruņus)

- ES faktu kartīšu komplekts katrai mazākai grupai (I 
pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

Interaktīva nodarbība Vismaz 20 min Prezentācija: apgūto 
zināšanu apspriešana

- Dators un projektors 

- “Prezi” prezentācija 2. modulim

Izglītojoša spēle “ES 
dalībvalstis”

20 min Spēle “ES dalībvalstis”: 
spēle “Uzzini kodu!”, kurā 
skolēni, sacenšoties 
konkurējošās grupās, 
cenšas pēc iespējas ātrāk 
atminēt kodu. Spēle 
intereses raisīšanai.

- Eiropas karte katrai grupai (II pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā)

-   ES dalībvalstu kartīšu komplekts katrai grupai (III 
pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

-   Darba lapa ar koda atšifrējumu katrai grupai (IV 
pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

Interaktīva nodarbība 10–20 min Prezentācija: apgūto 
zināšanu apspriešana

- Dators un projektors 

- Prezi presentation for 2. modulis

Izglītojoša spēle “ES 
kompetences”

10 min Kādas ir ES 
kompetences? Spēle 
ar izslēgšanu starp 
atsevišķiem skolēniem. 
Tās laikā klases telpā 
spēles vajadzībām 
nodala divus stūrus vai 
sadala klasi uz pusēm.

- Jautājumi skolotāju rokasgrāmatā

Interaktīva nodarbība Vismaz 10 min Prezentācija: apgūto 
zināšanu apspriešana 

- Dators un projektors 

- “Prezi” prezentācija 2. modulim

Izglītojoša spēle “ES 
vērtības”

20 min Kādas ir ES vērtības un 
kādi konkrēti piemēri 
atspoguļo to, kā ES 
īsteno šīs vērtības 
praksē?

- “Kvarteta” kartīšu komplekts par ES vērtībām katrai 
grupai (V pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

- “Pareizi/nepareizi” kartīšu komplekts par ES vērtībām 
katrai grupai (VI pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

Interaktīva nodarbība 10 min Prezentācija: apgūto 
zināšanu apspriešana

- Dators un projektors 

- “Prezi” prezentācija 2. modulim

IETEIKUMI
- Saistībā ar spēli “ES dalībvalstis”: ir svarīgi pārskatīt saturu tūlīt pēc spēles pabeigšanas, jo spēles 

mērķis ir intereses raisīšana - skolēni vēlēsies uzzināt vairāk par to, kuras valstis ir ES dalībvalstis. 
Tādēļ šīs divas daļas nevajadzētu sadalīt divos atsevišķos periodos. Taču jūs varat izvēlēties 
vispirms spēlēt spēli “ES dalībvalstis”, nevis spēli “ES fakti”. 

- Jūs varat arī izvēlēties vispirms spēlēt pirmo un tad otro spēli un tūlīt pēc tam apspriest materiāla 
kopsavilkumu. Tādējādi diskusijas laikā skolēni var palikt sēžam mazākās grupās. 

- Spēli “ES vērtības” var spēlēt atsevišķi no citām aktivitātēm. To var izmantot par intereses raisīšanas 
spēli 3. moduļa aktīvajai metodoloģijai “ES vērtības: jūsu domas”. 
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MĒRĶI UN KOMPETENCES

ATTIEKSME
- Tiek rosināta skolēnu interese par Eiropu.

- Skolēni izprot ES nozīmi savā (ikdienas) dzīvē.  

ZINĀŠANAS
- Skolēni zina, kā, kad un kāpēc tika izveidota Eiropas Savienība. 

- Skolēni zina, kuras valstis ir ES dalībvalstis un kā ES ir paplašinājusies. 

- Skolēni zina, ka Eiropas Savienība ir ekonomiska un politiska savienība ar konkrētām 
kompetencēm .

- Skolēni zina, kāda ir ES nozīme viņu ikdienas dzīvē, un var minēt konkrētus piemērus. 

- Skolēni zina, kas ir vienotais tirgus, Šengenas zona un eirozona. 

- Skolēni zina, kādas ir ES vērtības un var minēt konkrētus piemērus tam, kā ES šīs vērtības īsteno 
praksē. 
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2. MODULIS: SOLI PA SOLIM

IEVADS: KAS IR EIROPAS SAVIENĪBA?

SAGATAVOŠANĀS 
Skolēni sēž klases telpā, kā ierasts. Jūs uzdodat skolēniem jautājumus, un viņi atbild.

SPĒLES NORISE  
Spēles norise  

Uzdodiet skolēniem ievada jautājumu: “Kas jums nāk prātā vispirms, kad domājat par Eiropas Savienību?”

Skolēni atbild. Jūs pierakstāt atbildes (uz tāfeles vai papīra tāfeles). Līdzīgās atbildes centieties grupēt. 
Iespējamās atbildes var būt šādas: sadarbība starp valstīm, Eiropas ģeogrāfiskās robežas, likumi u. c.

MATERIĀLI
Vajadzības gadījumā: tāfele / baltā tāfele / papīra tāfele un flomāsteri 

IETEIKUMI
- Nesniedziet pārāk daudz informācijas par to, kad, kāpēc u. c. ES tika dibināta. Skolēni to 

uzzinās šīs nodarbības atlikušajā daļā. Šī uzdevuma mērķis ir vienkārši uzklausīt to, kas sakāms 
skolēniem, un pierakstīt viņu sniegtās atbildes. 

- Centieties saglabāt pierakstītās atbildes tā, lai jūs varētu tās citēt prezentācijas laikā šī moduļa 
beigās. 

1. SPĒLE. ES FAKTI
Spēli veido jautājumi un atbildes.  Jautājumi par Eiropas Savienības vēsturi un ES kopumā. Pat, ja skolēni 
nezina atbildes uz lielāko daļu jautājumu,  šajā spēlē izmantotā metode palīdz skolēniem iegaumēt 
atbildes uz jautājumiem, spēles laikā iegūstot zināšanas par ES. 
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SAGATAVOŠANĀS 
Spēlē piedalās nelielas skolēnu grupas, un to dalībniekiem jābūt pāra 
skaitā. Katrā grupā jābūt (vēlams) vismaz četriem skolēniem. Katrā 
grupā skolēni izveido divu dalībnieku komandas.Var veidot arī sešu 
dalībnieku grupas, attiecīgi 3 komandas. Visi grupu dalībnieki spēlē 
piedalās vienlaicīgi, taču katrs savā komandā. Ja grupā ir nepāra skaits 
skolēnu, kā grupas dalībnieks iesaistās skolotājs. Komandas sēž cita 
citai pretī, kā parādīts attēlā zemāk.

SPĒLES NORISE 
- Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk kartīšu, darbojoties komandā.

- Katrai grupa saņem kartīšu komplektu. Uz katras kartītes ir jautājums un atbilde. 

- Viens dalībnieks (dalībnieks 1A), turot rokā kartīšu komplektu, sāk spēli. Viņš uzdod jautājumu 
pretī sēdošajam grupas dalībniekam (dalībnieks 1B). Ja dalībnieks 1B atbild pareizi, 1. komanda 
var paturēt kartīti un dalībnieks 1A uzdod nākamo jautājumu. Ja dalībnieks 1B atbild nepareizi, 
dalībnieks 1A liek konkrēto kartīti kartīšu komplekta apakšā un uzdod nākamo jautājumu. 

- Šī komanda turpina spēli, līdz taimeris rāda, ka spēles kārtas laiks beidzies. 

- Viena kārta ilgst 30 sekundes. 

- Pēc 30 sekundēm spēles dalībnieks nodod kartīšu komplektu spēles dalībniekam pa kreisi 
(dalībnieks 2A) no 2. komandas. 

- Tagad ir kārta otrajai komandai, un spēles dalībnieks 2A uzdod jautājumus dalībniekam 2B. Vēl pēc 
30 sekundēm kartīšu komplekts tiek nodots spēles dalībniekam 1B, tad — spēles dalībniekam 2B 
utt. 

- Tā spēle turpinās, līdz visi jautājumi ir atbildēti un komandas ir ieguvušas visas kartītes. 

- Komanda, kas nepiedalās jautājumu nolasīšanā un atbilžu sniegšanā, seko līdzi laikam. 

- Spēlē uzvar tā komanda, kura ir ieguvusi visvairāk kartīšu (sniedzot visvairāk pareizo atbilžu).

Komandu dalībnieki bieži mainās ar pienākumiem — dažreiz jautājumus nolasa viens un atbild otrs, 
citreiz — otrādi. Tādā veidā visi spēles dalībnieki, apskatot jautājumus un atbildes, var ielāgot šo 
informāciju. 

   Īss noteikumu kopsavilkums
- Katra spēles kārta ilgst 30 sekundes. Šo 30 sekunžu laikā komandai ir jāatbild pareizi uz iespējami vairāk 

jautājumiem. 

- Uz jautājumu var atbildēt tikai vienu reizi. Ja pirmā atbilde ir nepareiza, dalībnieks, kas uzdod jautājumu, 
liek konkrēto kartīti kartīšu komplekta apakšā un uzdod nākamo jautājumu. Dalībnieks, kas sniedzis atbildi, 
nevar savu atbildi labot. 

- Ja spēles dalībnieks nezina atbildi, viņš saka “Izlaižu!”. Tad dalībnieks, kas uzdod jautājumu, liek konkrēto 
kartīti kartīšu komplekta beigās un uzdod nākamo jautājumu. 

- Kartītēs redzamā informācija, kas norādīta iekavās, ir papildu informācija. Tā nav obligāti jānolasa, lai būtu 
iespēja uz jautājumu sniegt pareizu atbildi. Dažkārt pareizās atbildes ir vairākas, un šajā gadījumā uz šo 
iespēju norādīs slīpsvītra (/). Atbilde kā pareiza ir ieskaitīta, ja tiek minēts kāds no atbilžu variantiem.
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MATERIĀLI
- Hronometrs katrai grupai. Daudzos viedtālruņos ir hronometrs. Vajadzības gadījumā lūdziet 

skolēnus laika uzņemšanai izmantot savus tālruņus. 

- ES faktu kartīšu komplekts katrai grupai (I pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Komplektā ir 25 
kartītes. Tās jāizgriež skolotājam pašam. 

- Jūs varat izvēlēties, kuras kartītes izmantot. 

IETEIKUMS
- Izskaidrojiet spēli ar piemēru. 

SATURS
Spēlē ir 25 jautājumi par Eiropas Savienības vēsturi un pamatfaktiem.

JAUTĀJUMS ATBILDE
1. Cik daudz dalībvalstu pašreiz ir ES sastāvā? 28
2. Pašreizējo Eiropas Savienību dibināja Francija, Vācija, Beļģija, 

Nīderlande, Luksemburga un ..?
Itālija

3. Kad pirmās valstis nolēma apvienot spēkus, lai izveidotu Eiropas 
sadarbību? (Ir pietiekami, ja tiek nosaukts laika periods vai gadu 
desmits. Precīzu gadu nosaukt nav nepieciešams.) 

Pēc Otrā pasaules kara / 20. gadsimta 
50. gados (abas atbildes ir pareizas) 

4. Nosauciet Eiropas iestādi, kurā mēs, pilsoņi, reizi piecos gados 
ievēlējam savus pārstāvjus? (Tiešās vēlēšanās) 

Eiropas Parlaments

5. Kāpēc tika izveidota Eiropas Ogļu un tērauda kopiena (EOTK)? Lai nepieļautu turpmākus karus; lai 
nodrošinātu mieru 

6. Kura Eiropas pilsēta ir mājvieta lielam skaitam Eiropas iestāžu un bieži 
tiek dēvēta par Eiropas galvaspilsētu? 

Brisele

7. Kāds vēsturiski svarīgs notikums Eiropā notika 1989. gadā? Berlīnes mūra krišana / beidzās 
dalījums Austrumeiropā un 
Rietumeiropā / aukstā kara beigas

8. Kādā valodā Eiropas Parlamenta (EP) deputāti sarunājas Eiropas 
Parlamentā? 

Ikviens var runāt savā valodā (kādā no 
24 oficiālajām ES valodām) 

9. Cik liela procentuālā daļa no visas Eiropas Savienībā ražotās enerģijas 
līdz 2020. gadam būtu jāiegūst no atjaunojamiem energoresursiem? 
(Vēja, saules u. c. enerģija.)

20 %

10. Kura valsts pievienojās Eiropas Savienībai pavisam nesen, 2013. gadā? Horvātija
11. Kādu naudas vienību izmanto lielākajā daļa ES valstu? Eiro
12. Kā tiek dēvētas Eiropas iedzīvotāju tiesības iesniegt lūgumrakstus 

nolūkā iekļaut Komisijas darba kārtībā tiesību akta priekšlikumu? 
Eiropas pilsoņu iniciatīva

13. Kad tiek atzīmēta Eiropas diena? (Datums) 9. maijs
14. Kā sauc Eiropas apmaiņas programmu, kas paredzēta ne tikai 

studentiem, bet arī skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības 
posmos? 

Programma “Erasmus+” (“Erasmus”)

15. Kas ir pašreizējais Eiropadomes priekšsēdētājs? (Donalds) Tusks
16. Kas ir pašreizējais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs? (Žans Klods) Junkers
17. Eiropas Komisiju var salīdzināt ar valsts ..., jo abām struktūrām ir 

izpildvara. 
Valdība
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18. Kā sauc Eiropas līgumu, kas ļauj Eiropas iedzīvotājiem ceļot pa (lielāko 
daļu) Eiropas valstu bez personas dokumentu pārbaudes (atvērtās 
robežas)? 

Šengenas līgums / Šengena

19. Kāds ir Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numurs, uz kuru var 
zvanīt visā Eiropā? 

112

20. Nosauciet ES dalībvalsti, kurā dzīvo visvairāk iedzīvotāju? Vācija (ap 82 miljoniem)
21. Nosauciet ES dalībvalsti, kurā ir vismazākais iedzīvotāju skaits un kura 

ir vismazākā ES dalībvalsts? 
Malta (ap 450 000 iedzīvotāju)

22. Nosauciet ES dalībvalsti, kuru sauc tāpat kā tās galvaspilsētu? (Lielhercogiste) Luksemburga
23. Kurā gadā pirmajās eirozonas valstīs sāka izmantot eiro banknotes un 

monētas?
2002. gadā

24. Katra dalībvalsts ieceļ vienu Eiropas Komisijas komisāru. Kurš ir Latvijas 
pašreizējais ieceltais komisārs? 

Valdis Dombrovskis

25. Katra dalībvalsts Eiropas Parlamentā ievēlē noteiktu skaitu savu 
pārstāvju atkarībā no tās iedzīvotāju skaita. Cik daudz Eiropas 
Parlamenta deputātu pašreiz ir ievēlēti no Latvijas?

8

2. SPĒLE. ES DALĪBVALSTIS 
Otrā spēle ir par Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šīs spēles mērķis ir raisīt skolēnos interesi par to, 
kuras valstis pašreiz ir ES dalībvalstis. Ja spēles beigās apskatīsiet prezentāciju par valstīm, skolēni būs 
atvērtāki zināšanu apgūšanai. Rezultātā viņi labāk iegaumēs šo informāciju. 

SAGATAVOŠANĀS 
Klasi sadala grupās pa trim četriem skolēniem. Katra grupa darbojas kā viena komanda un sacenšas ar 
pārējām klases grupām. Vajadzības gadījumā skolēni var palikt sēžam tajās pašās grupās, kādas bija 1. 
spēlē. Sešu skolēnu grupas būtu jāsadala divās grupās pa trim skolēniem.

SPĒLES NORISE 
- Jūs atkārtojat jautājumu no pirmās spēles: “Cik daudz dalībvalstu pašreiz ir ES sastāvā?” Pēc 

atbildes jūs informējat skolēnus, ka tagad viņiem ir iespēja uzzināt, kuras ir 28 ES dalībvalstis. 

- Pirms materiālu izdales izskaidrojiet spēles norisi. 

- Katra grupa saņem 40 kartīšu komplektu. Kartītēs ir parādītas 28 dalībvalstu un 12 citu valstu 
ģeogrāfiskās kontūras un nosaukumi. Katrai grupai iedodiet arī Eiropas karti. 

- Uzdevums: no 40 kartītēm pēc iespējas ātrāk atlasīt tās, kurās redzamas ES dalībvalstis.

- Uz katras kartītes ir arī pa burtam. Burti kopā veido kodu. Kad grupa ir pabeigusi atlasīt 
ES dalībvalstis, tā saņem darba lapu ar koda atšifrējumu. Grupas dalībniekiem ir jāatrod 
atminējums, izmantojot koda daļas, kas minētas uz dalībvalstu kartītēm.

- Atminējums ir teikums angļu valodā. 

- Grupas dalībnieki, kas pirmie ir atminējuši kodu, pieceļas kājās. Skolotājs pārbauda atbildi, un, ja 
tā ir pareiza, grupa ir uzvarējusi. 

- Ļaujiet pārējām grupām turpināt meklēt atminējumu, līdz katra no tām ir atšifrējusi kodu. 
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Jo vairāk skolēni kļūdās, atlasot ES dalībvalstis, jo grūtāk viņiem būs atrast atminējumu, izmantojot koda 
atšifrējumu darba lapā. Nav jāraizējas, ja sākumā skolēni kļūdās. Vissvarīgākā šā uzdevuma daļa ir likt 
viņiem padomāt par katru valsti: “Vai šī ir vai nav ES dalībvalsts?” Jūs kā skolotājs varat palīdzēt grupām 
dalībvalstu atlases procesā. 

MATERIĀLI
- Eiropas karte katrai grupai (II pielikums skolotāju rokasgrāmatā).

- Eiropas valstu kartīšu komplekts katrai grupai (III pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Kopā ir 40 
kartītes. Kartītes jāizgriež skolotājam pašam un jāpārliecinās, ka tās ir pareizi sadalītas. 

- Darba lapa ar koda atšifrējumu katrai grupai (IV pielikums skolotāju rokasgrāmatā). 

IETEIKUMI
- Ir svarīgi, lai skolēni intuitīvi saprastu, kas jādara ar darba lapā sniegto atšifrējumu. Jūs pasakāt 

tikai to, ka atminējums ir teikums angļu valodā. Tām grupām, kurām vajadzīga palīdzība, jūs 
varat paskaidrot, kas tieši grupas dalībniekiem ir jādara -  darba lapā ir jāapvelk visi burti, kas ES 
dalībvalstu kartītēs ir redzami kā daļa no koda. Tad var izlasīt kodu no kreisās puses uz labo pusi 
un no augšas līdz apakšai. 

- Atminējums sastāv no 28 burtiem, t. i., pa vienam burtam katrai dalībvalstij. Tas nozīmē, ka būs 
arī vairāki vienādi burti: 6 “E” burti, 5 “O” burti 3 “T” burti utt. Kad skolēni atrod vienu “E” burtu, 
tas nešaubīgi nozīmē to, ka visas pārējās valstu kartītes, kurās ir “E” burts, ir atlasītas pareizi, un, 
ja skolēni vēlas, viņi var arī apvilkt visus “E” burtus darba lapā. Taču viņi var arī apvilkt pa katras 
kartītes burtam, turpinot spēli. Lai ko viņi izvēlētos, galarezultāts ir tāds pats. Ir labāk, ja šī 
informācija skolēniem spēles sākumā netiek atklāta, bet tikai tad, ja viņi jautā. 

- Skolēni to nepamanīs, bet burti atminējumā ir hronoloģiskā secībā, kādā valstis ir pievienojušās 
ES. Piemēram, pirmais burts “C” attiecas uz Beļģiju, bet pēdējais “R” — uz Horvātiju.  

ATMINĒJUMS  
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER
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3. SPĒLE. ES KOMPETENCES 
Šī spēle ir par Eiropas Savienības kompetencēm. Lai paskaidrotu, kā ES atšķiras no citiem politikas 
līmeņiem, ir sniegti konkrēti piemēri. 

SAGATAVOŠANĀS 
Pirms spēles skolēni apsēžas. Skolotājs izskaidro spēli, un pēc tam visi skolēni pieceļas. Skolēni piedalās 
spēlē katrs atsevišķi. Klases telpā ir divi īpaši nodalīti stūri (vai puses). Vienu stūri dēvē par “ES līmenis”, 
otru — “Cits līmenis”. 

- Cits līmenis ir: valsts, reģioni, pašvaldības u. c.

- ES līmenis ir: Eiropas līmenis

SPĒLES NORISE
Ievads — pirms sākt spēli, ir svarīgi, lai skolēni zinātu, ka ES politikas līmenis ir augstāks par visiem 
pārējiem politikas līmeņiem. 

Prezentācijā pietuviniet attēlu, kurā redzami jūsu valsts politikas līmeņi.

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A

20  /  2. MODULIS EUROPE@SCHOOL



Tad izskaidrojiet, ka katrā politikas līmenī var pieņemt lēmumus tikai konkrētās saskaņotās jomās. Taču 
Eiropas tiesību akti ir pārāki par visos citos politikas līmeņos pieņemtajiem tiesību aktiem. Piemēram, 
ja valsts pieņem likumu, kas ir pretrunā ar ES tiesību aktu, jaunais likums netiks ieviests. Šeit jūs varat 
izskaidrot, ka kompetenču sadalījums starp politikas līmeņiem pamatojas uz iepriekš panāktām 
vienošanām. 

Pēc šī skaidrojuma ir laiks sākt spēli. 

Spēles norise: šī ir spēle ietver nepareizi atbildējušo skolēnu izslēgšanu no spēles. Ikreiz, kad skolotājs 
min likumdošanas procesa, likuma vai jurisdikcijas piemēru, skolēniem ir jānorāda, vai šajā jautājumā, 
viņuprāt, tiesību aktus pieņem ES līmenī vai citā līmenī. Skolēni var atbildēt, vai nu nostājoties stūrī 
“ES līmenis”, vai stūrī “Cits līmenis”. Kad skolēni ir izdarījuši izvēli, skolotājs nekavējoties paziņo pareizo 
atbildi. Skolēni, kuru sniegtās atbildes bija pareizas, paliek stāvam, gaidot nākamo piemēru. Skolēni, kuru 
sniegtās atbildes nebija pareizas, apsēžas. 

Skolotājs turpina spēli, līdz paliek trīs skolēni (vai pēc skolotāja izvēles atkarībā no noskaņojuma klasē 
— tikai viens skolēns). Vajadzības gadījumā spēli var atkārtot (piem., ja visi skolēni apsēžas jau pēc 
pirmajiem trim piemēriem). Mērķis ir izspēlēt spēli ar visiem desmit piemēriem. 

MATERIĀLI
- Skolotāju rokasgrāmata ar piemēriem un papildu skaidrojumiem (sk. zemāk)

- Klases telpa, kas ir pietiekami liela, lai skolēni varētu nostāties divos stūros

- “Prezi” prezentācija 2. modulim

- Dators un projektors

IETEIKUMI
- Nesniedziet pārāk garus skaidrojumus pēc katra piemēra. Lielāko daļu piemēru var apskatīt vēlāk 

kopā ar prezentāciju.

- Piemēri ir sakārtoti noteiktā secībā, taču skolotājs var izvēlēties skolēniem piemērotākos 
piemērus.

SATURS
Uzdevums: 

 JAUTĀJUMS SKOLĒNIEM ATBILDE SKAIDROJUMS 

1. Kurā politikas līmenī lemj par 
ātruma ierobežojumu uz ātrgaitas 
ceļiem? 

Citā līmenī Satiksmes noteikumi ES dalībvalstīs atšķiras, piem., 
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Maltā un Kiprā iedzīvotāji vada 
transportlīdzekļus pa ceļa kreiso pusi. Jāpiebilst, ka Eiropas 
līmenī satiksmes kodeksi tomēr tiek saskaņoti, un Eiropas 
transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir derīga visā ES. 

2. Kurā politikas līmenī klēpjdatora 
iegādes gadījumā nosaka vismaz 
divu gadu garantiju?  

ES līmenī Patērētāju aizsardzība: ES ir noteikusi, ka, iegādājoties 
tādas elektropreces kā viedtālruņi, printeri, klēpjdatori, 
putekļsūcēji, elektriskās zobu birstes u. c., ir jānodrošina 
vismaz divu gadu garantija .
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3. Kurā politikas līmenī lemj par 
atkritumu izvešanu? 

Citā līmenī Par atkritumu izvešanu lemj galvenokārt vietējā līmenī. Tas 
ir prātīgi — ja ES būtu atbildīga par atkritumu izvešanu, 
būtu haoss, jo ES nav zināmas katras pilsētas konkrētās 
vajadzības.

4. Kurā politikas līmenī lemj par 
to, kādu informāciju norādīt uz 
dzirkstoša dzēriena bundžiņas 
— sastāvu, kalorijas, ražotāja 
kontaktinformāciju vai citu 
informāciju? 

ES līmenī ES uzskata, ka patērētājiem ir tiesības saņemt pareizu 
un pilnīgu informāciju. Tādēļ pārtikas un kosmētiskas 
ražotājiem ir pienākums produkta etiķetē norādīt šo 
informāciju. Aiciniet skolēnus vēlāk pārtraukuma laikā 
apskatīt pārtikas/dzērienu iepakojumus.

5. Kurā politikas līmenī regulē 
viedtālruņu drošību? 

ES līmenī Vienotais tirgus un patērētāju aizsardzība: ES nosaka visu 
Eiropas Savienībā tirgoto preču drošības regulējumu.

6. Kurā politikas līmenī lemj par to, 
kas jums būtu jāiemācās katrā 
mācību gadā? 

Citā līmenī ES nenosaka to, kā tiek organizēta izglītības sistēma un 
kāds ir tās saturs. Tāpēc sasniedzamie mācību mērķi ES 
dalībvalstīs (un dažkārt reģionos) ir atšķirīgi. 

7. Kurā politikas līmenī lemj par 
militāro spēku nosūtīšanu uz 
konflikta zonām pasaulē? 

Citā līmenī Eiropas Savienībai nav armijas. Ārlietu un aizsardzības 
politika ir valstu kompetencē. Taču dalībvalstis cenšas 
koordinēt misijas Eiropas līmenī, līdzīgi kā NATO. 

8. Kurā politikas līmenī nosaka to, ka 
pilna laika darbiniekiem gadā tiek 
piešķirtas vismaz 20 brīvdienas? 

ES līmenī 20 dienu minimums: katrā nozarē un/vai katrā valstī 
darbiniekiem var piešķirt vairāk brīvu dienu. Eiropas 
Savienībai nav pārāk lielu pilnvaru ietekmēt sociālo 
politiku. Šis ir viens no nedaudzajiem ES pasākumiem šajā 
jautājumā. Lielākā daļa sociālo jautājumu tiek lemti valsts 
līmenī.  

9. Kurā politikas līmenī nosaka 
transportlīdzekļu vadītāju 
apmācības noteikumus un to, 
kas ir nepieciešams, lai nokārtotu 
transportlīdzekļu vadīšanas 
pārbaudi? 

Citā līmenī Lai gan ES nenosaka šos noteikumus, transportlīdzekļa 
vadītāja apliecība tūlīt pēc izsniegšanas ir derīga visā ES, 
un tai ir ES standarta formāts. 

10. Kurā politikas līmenī nosaka 
maksimālo mencu daudzumu, ko 
zvejnieki var nozvejot? 

ES līmenī Zivsaimniecības politika un vide: katrai zivju sugai ES 
nosaka maksimālo daudzumu kilogramos, ko atļauts 
nozvejot. Tās dēvē par nozvejas kvotām. Nosakot šīs 
kvotas, ES vēlas garantēt, lai apdraudētajām zivju sugām 
būtu iespēja atjaunoties lielākā daudzumā un lai jūrās 
nepieļautu pārzveju.  

11. Kurā politikas līmenī nosaka 
enerģijas (gāzes/elektroenerģijas) 
daudzumu, kas jāiegūst no tādiem 
atjaunojamiem energoresursiem 
kā saules un vēja enerģija? 

ES līmenī Klimata pārmaiņas: pašreizējā ES plānā “20-20-20” ir 
norādīts, ka Eiropas Savienībai līdz 2020. gadam no 
atjaunojamiem energoresursiem ir jāiegūst 20 % enerģijas. 
Atkarībā no situācijas katrā valstī šis procentuālais īpatsvars 
katrā dalībvalstī ir atšķirīgs. Jaunajā enerģijas plānā (laika 
posmam līdz 2030. gadam) ir noteikts pat vēl augstāks 
īpatsvars — 27 %.  

12. Kurā politikas līmenī lemj par ēku 
būvatļaujām? 

Citā līmenī Privātmāju būvēšanas atļaujas izsniedz galvenokārt 
vietējās iestādes. 

13. Kurā politikas līmenī cilvēki maksā 
nodokļus? 

Citā līmenī ES neiekasē nodokļus no iedzīvotājiem tieši. Katra 
dalībvalsts maksā Eiropas Savienībai noteiktu summu 
gadā, un tā veido iemaksu Eiropas budžetā. 
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14. Kurā politikas līmenī lemj par 
svētku dienām — par šo dienu 
datumiem un skaitu? 

Citā līmenī Parasti šādus lēmumus pieņem valstis. 

15. Kurā politikas līmenī nosaka 
piesārņojošo daļiņu daudzumu, 
kas drīkst būt gaisā? 

ES līmenī ES nosaka daudzus vides aizsardzības aspektus — piem., 
ūdens kvalitāti upēs, ezeros un jūrās. 

16. Kurā līmenī iedzīvotājiem 
jāreģistrē laulība? 

Citā līmenī Par iedzīvotāju un viņu civilā statusa reģistrāciju ir 
atbildīgas galvenokārt vietējās iestādes. 

4. SPĒLE. ES VĒRTĪBAS 
Ceturtā spēle ir kvarteta spēle par Eiropas Savienības vērtībām. Spēles laikā skolēni uzzina, kādas ir 
vērtības, un konkrētus piemērus tam, kā ES tās īsteno praksē. Spēlē ir izmantota metode “mācīšanās 
darot”, turklāt tajā tiek iesaistīti visu skolēni, panākot, ka visi aktīvi domā par vērtībām un apgūst tās. 

SAGATAVOŠANĀS 
Pirms spēles klasi sadala mazākās grupās, vēlams, pa četriem skolēniem katrā grupā. Var veidot arī trīs 
līdz piecu dalībnieku grupas. Katra grupa apsēžas pie galda. Skolēni sacenšas cits ar citu savā grupā. 
Galda vidū novieto 30 kartītes ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild “pareizi” vai “nepareizi”.  

SPĒLES NORISE 
- Spēles dalībnieka mērķis ir savā grupā iegūt pēc iespējas vairāk kvartetu (= četru kartīšu 

komplekts par vienu un to pašu ES vērtību).

- Kvarteta kartītes izdala grupas dalībniekiem. Ja spēlē piedalās četri dalībnieki, katrs saņem 
astoņas kartītes. Trīs līdz piecu spēles dalībnieku gadījumā dažiem dalībniekiem ir par vienu 
kartīti vairāk nekā citiem. Dalībnieki tur kartītes rokā un nerāda tās citiem. 

- Katrai grupai galda vidū novieto 30 kartītes ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild “pareizi” vai 
“nepareizi”. Atbildes uz jautājumiem var izlasīt kartītēs, ko skolēni tur rokā.

- Pirmais spēli sāk vecākais dalībnieks. Viņš jautā citam spēles dalībniekam, vai tam ir spēles kartīte 
ar konkrētu ES vērtību. Šim spēles dalībniekam ir jābūt vismaz vienai kartītei ar nepieciešamo ES 
vērtību. 

- Ja šim citam spēles dalībniekam nav prasītās kartītes, viņš to pasaka un pēc tam ir viņa 
kārta prasīt sev nepieciešamo kartīti. 

- Ja šim citam spēles dalībniekam ir prasītā kartīte, viņš paņem augšējo kartīti no komplekta, 
kas atrodas galda vidū, un uzdod jautājumu. 

- Ja atbilde ir pareiza, spēles dalībnieks saņem attiecīgās ES vērtības kartīti (ir 
pietiekami, ja spēles dalībnieks pasaka “pareizi” vai “nepareizi”; viņam nav jāsniedz 
nekāda papildinformācija par to, kāpēc atbilde ir nepareiza. Tad spēlētājs, kas uzdod 
jautājumu, nolasa skaļi paskaidrojumu, kāpēc atbilde ir nepareiza.)

- Ja atbilde ir nepareiza, apmaiņa ar kartītēm nenotiek un kartīti ar jautājumu, uz kuru 
jāatbild “pareizi” vai “nepareizi”, liek zem kartīšu komplekta galda vidū.
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- Abos gadījumos kārta spēlēt ir tam dalībniekam, kam tika uzdots jautājums.

- Kad spēles dalībnieks savāc četras kartītes ar vienu un to pašu ES vērtību, viņš skaļi paziņo 
“Kvartets!” un noliek visas četras kartītes uz galda. Šo četru kartīšu komplekts paliek pie konkrētā 
spēles dalībnieka.

- Spēle beidzas tad, kad ir izveidoti visi astoņi kvarteta kartīšu komplekti. Spēlē uzvar skolēns(-i) ar 
vislielāko kvarteta kartīšu skaitu.

MATERIĀLI
- ES vērtību kvarteta kartīšu komplekts katrai grupai (V pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Kopā ir 

32 kartītes. Kartītes jāizgriež skolotājiem pašiem un jāpārliecinās, ka tās ir pareizi sadalītas. 

- ES vērtību kartīšu komplekts ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild “pareizi” vai “nepareizi”, katrai 
grupai (VI pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Kopā ir 30 kartītes. Atgādinām, ka kartītes jāizgriež 
skolotājiem pašiem. 

IETEIKUMI
- ES vērtību spēli var spēlēt atsevišķi no citām spēlēm.

- To var izmantot kā intereses raisīšanas spēli 3. moduļa aktīvajai metodoloģijai “ES vērtības: jūsu 
domas”. 

SATURS 
32 kvarteta kartītēs ir informācija par ES vērtībām un piemēri tam, kā Eiropas Savienība / Eiropas 
Parlaments šīs vērtības īsteno praksē gan ES, gan ārpus tās. Ir astoņi kvarteta kartīšu komplekti astoņām 
ES vērtībām. 

DEMOKRĀTIJA Reizi piecos gados ES pilsoņi tiešās vēlēšanās ievēlē savus pārstāvjus Eiropas 
Parlamentā. Nākamās vēlēšanas notiks 2019. gadā.
ES pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, ir tiesīgi piedalīties (balsot un kandidēt) 
pašvaldību un Eiropas vēlēšanās savā dzīvesvietā. Piemēram, Grieķijas pilsone, 
kas dzīvo Berlīnē, var tikt ievēlēta par pilsētas domes priekšsēdētāju. 
ES pilsoņu iniciatīva: ja viens miljons pilsoņu no vismaz septiņām dažādām 
dalībvalstīm paraksta konkrētu ierosinājumu, viņi var aicināt Eiropas Komisiju 
sagatavot tiesību akta ierosinājumu.
Eiropas Parlaments ir iesaistījies vēlēšanu novērošanā valstīs ārpus ES, lai 
sekmētu brīvu un godīgu vēlēšanu norisi, piem., Ēģiptē vai Ukrainā. 

BRĪVĪBA ES iedzīvotāji var brīvi ceļot visā ES.
Uzņēmumi nav tiesīgi vākt personas datus, izņemot stingri noteiktus 
gadījumus. Šīs ir mūsu tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. 
ES iedzīvotāji var brīvi strādāt jebkurā ES dalībvalstī bez nepieciešamības iegūt 
darba atļauju.
Eiropas Savienībā var paust viedokli, nebaidoties no ieslodzīšanas. Šī ir vārda 
brīvība. Nav atļauta tikai naida runa, kurā aicināts aizskart citus cilvēkus vai 
cilvēku grupas. 
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SOLIDARITĀTE Ne tik pārtikuši reģioni saņem ES papildu finansiālu atbalstu.
ES dalībvalstis ir vienojušās palīdzēt cita citai, ja kādai no tām draud teroristu 
uzbrukums vai ja tā cietusi dabas vai cilvēka izraisītā katastrofā. Šo principu 
pirmo reizi izmantoja pēc uzbrukumiem Parīzē 2015. gadā.
ES Globalizācijas pielāgošanās fonds palīdz cilvēkiem atrast jaunu darbu vai 
pārkvalificēties, ja darbs zaudēts globalizācijas dēļ, piem., uzņēmums ir pārcelts 
uz valsti, kurā atalgojums ir zemāks. 
ES un tās dalībvalstis kopā nodrošina visvairāk līdzekļu palīdzībai attīstības jomā. 

VIENLĪDZĪBA / 
NEDISKRIMINĀCIJA

ES iedzīvotāji, kas studē citā ES dalībvalstī, maksā tādu pašu mācību maksu 
kā attiecīgās valsts studenti. Piemēram, students no Itālijas, kas mācās Parīzē, 
maksā tieši tādu pašu mācību maksu kā Francijas iedzīvotāji.
Bērna dzimšanas vai adopcijas gadījumā abiem vecākiem ir tiesības uz vismaz 
četru mēnešu bērna kopšanas atvaļinājumu, lai rūpētos par bērnu.
Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir aizsargāti pret darba atteikumu vai atlaišanu 
seksuālās orientācijas dēļ. 
Katru gadu Eiropas Parlaments atzīmē Starptautisko Sieviešu dienu (8. martā), 
lai veicinātu dzimumu līdztiesību.

LIKUMA VARA / 
TAISNĪGUMS

Eiropas Savienībā visiem cietušajiem un aizdomās turētajiem ir tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Visi aizdomās turētie ir nevainīgi, līdz tiesā tiek pierādīta viņu 
vaina. 
Noziegumos cietušos un aizdomās turētos par noziegumiem ir jāinformē par 
juridiskajām procedūrām valodā, ko viņi saprot. Šo pakalpojumu apmaksā 
dalībvalsts, kurā notiek tiesa. 
ES dalībvalstis, kas neievēro likuma varu, var saņemt brīdinājumu vai sodu un 
var tikt uz laiku izslēgtas no ES lēmumu pieņemšanas procesa. 
ES dalībvalstīm ir jāievēro ES noteikumi un regulas. Ja tās to nedara, tās tiek 
tiesātas ES Tiesā. 

CILVĒKTIESĪBU 
IEVĒROŠANA

Eiropas Parlaments piešķir Saharova balvu tiem cilvēkiem visā pasaulē, kuri 
snieguši ievērojamu ieguldījumu cilvēktiesību aizstāvībā. 
ES ieceļ īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos. Šī pārstāvja pienākums ir 
uzlabot ES cilvēktiesību politiku ārvalstīs.
Reizi mēnesī Eiropas Parlamentā notiek debates par baisiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem pasaulē. Tādā veidā EP deputāti pievērš uzmanību cilvēktiesību 
pārkāpumiem. 
Visām ES dalībvalstīm jāparaksta un jāievēro Eiropas Cilvēktiesību konvencija. 

IECIETĪBA / PLURĀLISMS Jūs brīvi varat piekopt vai mainīt savu reliģiju un reliģisko pārliecību.
ES atbalstīja projektu, kurā romu un citu tautību žurnālisti izveidoja 25 īsfilmas 
par romu kopienām. Projekta mērķis bija vērst uzmanību uz stereotipiem, kas 
ziņās par romiem plašsaziņas līdzekļos ietekmē sabiedrības attieksmi. 
ES dalībvalstīm ir jāapkaro televīzijas raidījumos pausta naida runa, kas vēršas 
pret konkrētu rasi, dzimumu, reliģiju vai tautību. 
Plašsaziņas līdzekļiem ir jāatspoguļo visi norišu aspekti sabiedrībā. Ar plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma uzraudzības instrumenta palīdzību tiek pārbaudīts, vai tā notiek.  

CILVĒKA CIEŅAS 
IEVĒROŠANA

Visās ES dalībvalstīs ir aizliegts nāvessods.
Visās ES dalībvalstīs ir aizliegta spīdzināšana.
Visiem patvēruma meklētājiem Eiropas Savienībā ir tiesības uz pajumti, pārtiku 
un sanitārijas pakalpojumiem laikā, kamēr tiek izskatīti patvēruma pieteikumi. 
Bērnu darbs, paverdzināšana un darbaspēka ekspluatācija Eiropas Savienībā ir 
aizliegta.
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30 kartītēs ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild “pareizi” vai “nepareizi”, ir ietverti jautājumi, kas atbilst 
kvarteta kartītēs ietvertajai informācijai. Kartītēs ir minēti konkrēti gadījumi, lai skolēniem būtu 
jāiedziļinās sekās, ko rada šie ES politikas virzieni. Skolēni spēj pareizi atbildēt uz kartītēs uzdotajiem 
jautājumiem, ja viņi izmanto kvarteta kartītēs ietverto informāciju. Šajā spēlē viņi aktīvi domā par ES 
vērtībām un tās padziļināti izzina.

1. Eiropas Savienībā var brīvi paust savu viedokli, taču 
naida runa ir aizliegta.

Pareizi

2. Strādāt citā ES valstī var tikai tad, ja ir darba atļauja. Nepareizi
Visi ES iedzīvotāji var brīvi 
strādāt jebkurā ES dalībvalstī bez 
nepieciešamības iegūt darba atļauju.

3. Uzņēmumi var vākt personas datus bez mūsu 
piekrišanas.

Nepareizi 
Uzņēmumi nav tiesīgi vākt personas 
datus, izņemot stingri noteiktus 
gadījumus.

4. ES pilsoņi var brīvi ceļot visā ES. Pareizi

5. Reizi 10 gados ES pilsoņi tiešās vēlēšanās ievēlē savus 
pārstāvjus Eiropas Parlamentā.

Nepareizi
Vēlēšanas notiek nevis reizi 10, bet 
reizi 5 gados. 

6. Lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu derīga, ir vajadzīgi 2 
miljoni parakstu. 

Nepareizi
Vajag nevis 2 miljonus, bet 1 miljonu 
parakstu.

7. ES pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, ir tiesīgi piedalīties 
(balsot un kandidēt) pašvaldību un Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās savā dzīvesvietā.

Pareizi

8. Eiropas Parlaments novēro vēlēšanas valstīs ārpus ES, lai 
sekmētu brīvu un godīgu vēlēšanu norisi.

Pareizi

9. Bērna piedzimšanas gadījumā Eiropas Savienībā abi 
vecāki var izmantot vismaz 3 mēnešus ilgu bērna 
kopšanas atvaļinājumu.

Nepareizi
Eiropas Savienībā var izmantot nevis 
3, bet vismaz 4 mēnešu ilgu bērna 
kopšanas atvaļinājumu. 

10. Ja ES pilsoņi studē citā ES dalībvalstī, viņiem mācību 
maksa ir par 10 % lielāka nekā attiecīgās dalībvalsts 
studentiem.

Nepareizi
ES pilsoņi maksā tādu pašu mācību 
maksu kā attiecīgās valsts studenti.

11. Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir aizsargāti pret darba 
atteikumu vai atlaišanu savas seksuālās orientācijas dēļ.

Pareizi

12. Noziegumos vai negadījumos cietušie ir jāinformē 
par juridiskajām procedūrām valodā, ko viņi saprot. 
Aizdomās turētajiem nav šādu tiesību. 

Nepareizi
Gan cietušajiem, gan aizdomās 
turētajiem ir tiesības saņemt 
informāciju valodā, ko viņi saprot.

13. Ja ES dalībvalsts neievēro ES tiesību aktus, tai jāstājas ES 
Tiesas priekšā.

Pareizi

14. Ja ES dalībvalsts pārkāpj ES pamattiesības, to izslēdz no 
ES. 

Nepareizi
Valsts var saņemt brīdinājumu vai 
sodu vai var tikt uz laiku izslēgta no ES 
lēmumu pieņemšanas procesa.

15. Eiropas Savienībā visiem cietušajiem un aizdomās 
turētajiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu.

Pareizi

16. Ne tik pārtikuši reģioni Eiropas Savienībā saņem papildu 
finansiālu atbalstu.

Pareizi
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17. ES un tās dalībvalstis pasaules mērogā nodrošina 
visvairāk līdzekļu palīdzībai attīstības jomā pēc ASV. 

Nepareizi
Kopā tās nodrošina visvairāk līdzekļu 
palīdzībai attīstības jomā.

18. Ja kādā ES dalībvalstī notiek teroristu uzbrukums, citas 
dalībvalstis palīdzēs attiecīgajai valstij.

Pareizi

19. ES Globalizācijas pielāgošanās fonds atbalsta 
uzņēmumus, kuri atrodas ES dalībvalstīs.

Nepareizi
Šis fonds palīdz cilvēkiem atrast jaunu 
darbu, ja darbs zaudēts globalizācijas 
dēļ, piem., uzņēmums ir pārcelts uz 
valsti, kurā atalgojums ir zemāks.

20. Eiropas Savienībā reliģiju mainīt nedrīkst. Nepareizi
Reliģiju vai reliģisko pārliecību var brīvi 
piekopt vai mainīt.

21. Ar plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības 
instrumenta palīdzību tiek pārbaudīts, vai plašsaziņas 
līdzekļi Eiropas Savienībā atspoguļo visus norišu 
aspektus sabiedrībā.

Pareizi

22. Dažās ES valstīs naida runa televīzijas raidījumos ir 
atļauta.  

Nepareizi
Televīzijas raidījumos pausta naida 
runa, kas vēršas pret konkrētu rasi, 
dzimumu, reliģiju vai tautību, ir 
jāapkaro visās ES dalībvalstīs.

23. Dažās ES valstīs nāvessods joprojām ir atļauts. Nepareizi
Nāvessods ir aizliegts visās ES 
dalībvalstīs.

24. Visiem patvēruma meklētājiem Eiropas Savienībā ir 
tiesības uz pajumti, pārtiku un sanitārijas pakalpojumiem 
patvēruma pieteikuma izskatīšanas laikā.

Pareizi 

25. Bērnu darbs nav vēlams, bet dažās ES valstīs tas 
joprojām ir atļauts.

Nepareizi
Bērnu darbs ir aizliegts visās ES valstīs.

26. Visās ES dalībvalstīs ir aizliegta spīdzināšana. Pareizi

27. Reizi gadā Eiropas Parlamentā notiek debates par 
cilvēktiesību pārkāpumiem.

Nepareizi
Eiropas Parlamenta debates par 
cilvēktiesību pārkāpumiem notiek 
nevis reizi gadā, bet katru mēnesi.

28. Saharova balvu piešķir cilvēkiem, kas veicina ES 
sadarbību.

Nepareizi
Saharova balvu piešķir cilvēkiem, kas 
aizstāv cilvēktiesības.

29. Katrai ES dalībvalstij ir jāparaksta Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija. 

Pareizi

30. ES ieceļ īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos. Pareizi
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PREZENTĀCIJA: 
APGŪTO ZINĀŠANU APSPRIEŠANA

SAGATAVOŠANĀS
Skolēni apsēžas tā, lai varētu labi redzēt prezentāciju. 

NORISE 
Prezentācijas saturs atbilst skolēnu darba burtnīcā iekļautā moduļa kopsavilkuma saturam. Izmantojiet 
šo kopsavilkumu kā palīglīdzekli, pārskatot prezentāciju. Prezentācijas laikā skolēniem kopsavilkums 
nav vajadzīgs. Sīkāks skaidrojums par to, kā izmantot “Prezi” prezentāciju, ir atrodams zemāk sadaļā 
“Ieteikumi”. 

* Kā viss sākās: ciešāka sadarbība 

1. Satura apspriešana pēc 1. spēles: no oglēm un tērauda līdz vienotai eiro valūtai 

Uzdodiet skolēniem jautājumu: “Kad sākās Eiropas sadarbība, kas pārauga Eiropas Savienībā?” Viņi jau 
zina atbildi uz šo jautājumu no pirmās spēles. Abas atbildes — “20. gadsimta 50. gados” un “Pēc Otrā 
pasaules kara” — ir pareizas. 

Pēc tam, kad skolēni ir atbildējuši uz šo jautājumu, pārejiet uz nākamo “Prezi” prezentācijas slaidu, kurā 
ir attēls, kas atspoguļo Otro pasaules karu. Izskaidrojiet skolēniem, ka dažās Eiropas valstīs pēc Otrā 
pasaules kara bija bads, daudzi cilvēki karā zaudēja ģimenes locekļus un draugus un ka ēkas, ceļi un 
pilsētas tika (daļēji) iznīcinātas. Turpiniet rādīt prezentāciju un izskaidrojiet saturu, kas ir ietverts moduļa 
kopsavilkumā. Prezentācijā ir ievērota tā pati hronoloģija. 

PAPILDU INFORMĀCIJA

- Žans Monē un Robērs Šūmanis ir ievērojami cilvēki, kas bija pašreizējās ES pamatlicēji. Tas bija 
Žans Monē, kas savu ideju par sadarbību pavēstīja Robēram Šūmanim. Toreiz, būdams Francijas 
ārlietu ministrs, R. Šūmanis šo plānu ietērpa vārdos un tā tapa viņa slavenā “Šūmaņa runa”. Sīkāka 
informācija par ES pamatlicējiem ir pieejama https://europa.eu/european-union/about-eu/
history/founding-fathers_lv.

- Dažos gadījumos prezentācijā nav pilnībā ievērota moduļa kopsavilkuma hronoloģiskā secība. 
Piemēram, prezentācijā visi līgumi, kas tika noslēgti pirms Lisabonas līguma, ir salikti kopā, un 
tikai tad tiek apspriesta eiro ieviešana, lai gan tas notika laikposmā pirms līgumu noslēgšanas. Šī 
atšķirība stāstījumu padara saprotamāku.  

- Jūs varat izvēlēties neaplūkot visus laika posmus. Piemēram, varat izlaist līgumus un uzmanību 
vērst tikai uz pirmsākumiem, EEK, robežu atvēršanu vienotā tirgus vajadzībām un eiro ieviešanu. 
Tādā veidā jūs uzsverat, ka Eiropas sadarbība izveidojās no sadarbības ogļu un tērauda jomā 
līdz plašai ekonomiskai sadarbībai, ietverot arī politiskos un sociālos aspektus. Varat apspriest arī 
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Nobela Miera prēmiju, ko ES saņēma 2012. gadā. To piešķīra, jo ES dalībvalstīs ir nodrošinājusi 
ilgstošu mieru, pārtraucot līdzšinējo konfliktu periodu Eiropas vēsturē. 

2. Satura apspriešana pēc 2. spēles: no 6 līdz 28 dalībvalstīm 

Pirmajā slaidā sadaļā par dalībvalstīm sniegts pārskats par pašreizējām 28 dalībvalstīm. Jūs tās visas 
varat nosaukt jau tagad, jo pēc spēles “ES dalībvalstis” skolēni būs ieinteresēti uzzināt par tām. Nākamajā 
slaidā hronoloģiski parādītas paplašināšanās kārtas, sākot no pirmajām 6 dalībvalstīm līdz pašreizējām 
28 dalībvalstīm. Turpiniet rādīt prezentāciju, kurā skaidrots saturs, kas ir ietverts skolēnu darba burtnīcas 
moduļa kopsavilkumā. Protams, jūs varat izvēlēties pievērst uzmanību tikai pašreizējām 28 dalībvalstīm 
un neapspriest laika gaitā notikušo paplašināšanos. 

3. Satura apspriešana pēc 3. spēles: ko dara Eiropas Savienība?

Spēles ievadā jūs jau parādījāt attēlu par dažādiem politikas līmeņiem valstī. Tikai pēc šī attēla 
parādīšanas prezentācijā būs aplūkojami daži piemēri. Lielākā daļa piemēru jau tika minēti uzdevuma 
laikā, tāpēc tagad varat sīkāk izskaidrot piemērus par ES politikas līmeni. 

1. DAŽI PIEMĒRI

Īsi apspriediet piemērus, kas minēti skolēnu darba burtnīcas moduļa kopsavilkumā. Turpiniet rādīt uz 
priekšu prezentāciju, pietuvinot katru piemēru. 

2. DAŽAS BŪTISKAS PĀRMAIŅAS

Turpiniet rādīt prezentāciju un izskaidrojiet, ko nozīmē vienotais tirgus, Šengena un eiro. Visa satura 
informācija ir atrodama skolēnu darba burtnīcā. 

3. PAR KO LEMJ EIROPAS SAVIENĪBA? 

Šī skaidrojošā daļa atkal sākas ar attēlu, kurā parādīti dažādi politikas līmeņi jūsu valstī. Pēc tam 
izskaidrojiet ES kompetences.

4. KAM EIROPAS SAVIENĪBA TĒRĒ NAUDU?  

Apspriediet svarīgākos Eiropas budžeta elementus, izmantojot prezentāciju un moduļa kopsavilkumu. 

4. Satura apspriešana pēc 4. spēles: ES vērtības

ES vērtību spēles laikā skolēni būs guvuši sākotnēju priekšstatu par ES vērtībām.  Prezentācijas pēdējā 
daļa sākas ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, kurā ietvertas ES vērtības. Tad prezentācijā ir 
uzskaitītas astoņas ES vērtības, kam dotas īsas definīcijas, un daži praktiski piemēri tam, kā ES ietver šīs 
vērtības savā politikā. Skolēni jau atpazīst vērtības un piemērus no spēles. Caurskatiet šo prezentāciju ar 
skolēnu darba burtnīcas palīdzību.

Trešajā modulī ir izvērsts debašu vingrinājums par šīm vērtībām. 
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* Noslēgums 
Kas patiesībā ir ES? Apkopojiet vissvarīgākos ES aspektus, izmantojot otrā moduļa ievadu skolēnu darba 
burtnīcā un to, kas izklāstīts prezentācijā: padziļināta valstu sadarbība, darbība iedzīvotāju labā, politikas 
līmenis, vērtības kā pamats, miera projekts, liela ietekme uz ikdienas dzīvi, pastāvīga attīstība. 

Šo salīdziniet ar skolēnu teikto nodarbības sākumā ievada laikā, izmantojot uz tāfeles / pārliekamā 
papīra tāfeles uzrakstītās atbildes.

MATERIĀLI
- Dators ar interneta savienojumu un projektors

- “Prezi” prezentācija 2. modulim

- Moduļa kopsavilkums skolēnu darba burtnīcā (kā vispārīga informācija skolotājam)

IETEIKUMI SAISTĪBĀ AR PREZENTĀCIJU
- Šī prezentācija ir ļoti apjomīga. Skolotājs pats izvēlas, ko apspriest un ko ne. 

- Darbs ar “Prezi”: Prezentācija ir sagatavota, izmantojot “Prezi” programmatūru. Tā ļauj jums prezentāciju 
izmantot intuitīvi. Prezentācijā ir iekļauts “ceļš”, kas jūs pakāpeniski vedīs cauri visiem tās slaidiem. 
Jebkurā laikā varat no tā novirzīties, vienkārši noklikšķinot uz kādas citas tēmas prezentācijā. Tad 
prezentācijā šī sadaļa tiks pietuvināta. Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar videoinstrukciju “Prezi” 
lietošanai. Citas videoinstrukcijas par “Prezi” atrodamas vietnē https://prezi.com/support. 

- Šī prezentācija pieejama vienīgi tiešsaistē. Ja jums skolā nav pieejas internetam, jūs varat lejuplādēt 
prezentāciju savā klēpjdatorā mājās un pēc tam to aizvērt, ierīci neizslēdzot. Kad klēpjdatoru skolā 
atkal atvērsiet, prezentācija vēl arvien būs pieejama. 
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KONCEPCIJA
Trešais modulis ir vērsts uz skolēnu demokrātijas prasmju attīstību: dalībai debatēs nepieciešamās 
prasmes, mācīšanos rast kompromisu un pareizas informācijas atpazīšanu. Tas atbilst modeļa “Augt par 
aktīvu Eiropas pilsoni” trešajai aktivitātei.

Trešo moduli veido divas daļas, un katrā no tām tiek izmantotas aktīvas metodes. 

- Pirmajā daļā ar izvērstu lomu spēli tiek padziļināti iepazīta Eiropas Parlamenta darbība un tā 
likumdošanas pilnvaras. Tiek apspriestas arī citas iestādes un lēmumu pieņemšanas process. 

- Otrajā daļā ir izvērsts debašu uzdevums par ES vērtībām.

Šim modulim ir arī prezentācija, kurā apkopotas katrā daļā apgūtās zināšanas. Skolotājs noslēgumā 
parāda šo prezentāciju. Skolēnu darba burtnīcā ir pieejams arī detalizēts moduļa kopsavilkums, kuru var 
izmantot kā mācību materiālu.

SATURS UN LAIKA PLĀNOJUMS
Šajā modulī ir līdz 13 stundu materiāls, kura daļas var izvēlēties. Katrai daļai un uzdevumam 
nepieciešamais minimālais laiks ir norādīts tabulā. 

NEIZPRATNE IZPRATNE ZINĀŠANAS DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

AKTĪVA EIROPAS 
PILSONĪBA

IZPRATNES  
VEIDOŠANA INFORMĒŠANA MĀCĪBAS AKTIVIZĀCIJA 

© Ryckevelde vzw, 2010

3. MODULIS ATTĪSTIET SAVAS  
DEMOKRĀTIJAS PRASMES
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1. LĒMUMU PIEŅEMŠANA ES: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ
Pirmajā daļā ir simulācijas uzdevums / lomu spēle, izvērtējums un prezentācija ar vispārīgu informāciju 
par ES iestādēm un lēmumu pieņemšanas procesu. Minimālais laiks, kas nepieciešams šai lomu spēlei 
un izvērtējumam, ir aptuveni divas stundas. 

METODIKA ILGUMS APRAKSTS MATERIĀLI
Ievads 5 min Praktisks ievads simulācijas 

uzdevumam

Simulācijas uzdevums 
nelielās grupās 

25 minūtes katram 
tematam

“Eiropas Parlamenta deputāta 
lomā”. Skolēni, darbojoties 
nelielās grupās, izstrādā savu 
tiesību akta priekšlikumu. Par 
pamatu savam priekšlikumam 
viņi izmanto Eiropas Komisijas 
ierosinājumu. 

- Spēles laukums katrai grupai (VII 
pielikums skolotāju rokasgrāmatā)

- Darba lapa katrai grupai (VIII pielikums 
skolotāju rokasgrāmatā)

- Kartīšu komplekts katrai grupai atbilstīgi 
attiecīgajam tematam (IX pielikums 
skolotāju rokasgrāmatā)

- Eiropas Komisijas tiesību akta 
priekšlikums katrai grupai pēc 
izvēlētā temata (X pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā)

Simulācijas uzdevums 
visai klasei 

15 minūtes katram 
tematam

Plenārās debates un balsojums. 
Grupa apspriež priekšlikumus un 
balso par tiem. 

- Tāfele / pārliekamā papīra tāfele un krīts/
flomāsters

- Aizpildīta darba lapa katrai grupai

Skolēniem uzdotā 
jautājuma apspriešana 
un lekcija

25 min – 2 
stundas

Uzdevuma izvērtējums. 
Skolotājs apspriež līdzības un 
atšķirības starp uzdevumu un 
reālajiem apstākļiem, balstoties 
uz “Prezi” prezentāciju un 
skolēnu ieguldījumu. 

- Dators un projektors

- “Prezi” prezentācija 3. modulim

Lekcija 30 min – 1 stunda Prezentācija. ES lēmumu 
pieņemšanas procesa un ES 
iestāžu apspriešana. 

- Dators un projektors

- “Prezi” prezentācija 3. modulim

2. ES VĒRTĪBAS: JŪSU DOMAS
Šī daļa ietver izvērstu diskusiju klasē par Eiropas vērtībām, balstoties uz katra dalībnieka individuālām 
pārdomām (“Manas domas?”), diskusijām klasē (“Mūsu domas?”) un diskusijām mazākās grupās (“ES 
interpretācija?”). Katru daļu var veikt atsevišķi, taču tās arī balstās cita uz citu.

METODIKA ILGUMS APRAKSTS MATERIĀLI
Individuāls uzdevums 
un uzdevums klasē 

20 min Manas domas? 

Skolēni pārdomā, kāda ir viņu 
attieksme pret ES vērtībām 
un kuras no tām viņi uzskata 
par vissvarīgākajām.

- Viena ES vērtību karte katram skolēnam (skolēnu 
darba burtnīca)

- 3. moduļa prezentācija

- Dators un projektors 

Debates klasē 15 minūtes 
katram ap-
galvojumam

Mūsu domas? 

Plenārās debates par 16 
iespējamiem apgalvojumiem. 

- 3. moduļa prezentācija

- Dators un projektors

Darbs grupā un 
plenārās debates

30 min ES interpretācija? 

Darbs grupā un plenārās 
debates par to, kā ES īsteno 
šīs vērtības. 

- 3. moduļa prezentācija

- Dators un projektors

- Katrai grupai — četras minēto vērtību kartītes no 
2. moduļa (V pielikums skolotāju rokasgrāmatā). 
Šajās kartītēs minēts konkrēts ES pasākums vai 
prakse saistībā ar attiecīgo vērtību. 

- Katrai grupai — viena grupas darba lapa 
“ES interpretācija” (XI pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā)
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MĒRĶI UN KOMPETENCES

ATTIEKSME 
– skolēni izzina ES vērtības; 
– skolēni attīsta elastīgas domāšanas prasmes; 
– skolēni attīsta vispārēju kritisku attieksmi: formulē viedokli par pašreiz aktuāliem ES jautājumiem.

ZINĀŠANAS
– skolēni zina un izprot (vienkāršotu) ES lēmumu pieņemšanas procesu; 
– skolēni izprot Eiropas Parlamenta lomu šajā procesā; 
– skolēni zina, ka Eiropas Parlaments risina konkrētus jautājumus, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi, 

un izprot, ka EP deputāti, kas pieņem lēmumus, ir reāli cilvēki; 
– skolēni ir iedziļinājušies tādās apspriestās tēmās kā patērētāju aizsardzība, patvēruma un vides 

politika. 

PRASMES
– ar uzdevumu palīdzību skolēni uzlabo savas demokrātijas prasmes — ievērot citu cilvēku 

viedokli, formulēt savu viedokli, apspriesties un panākt kompromisu; 
– skolēni mācās, kā izklāstīt savus priekšlikumus un kā runāt grupas priekšā; 

3. MODULIS: SOLI PA SOLIM

1. LĒMUMU PIEŅEMŠANA EIROPAS  
SAVIENĪBĀ: EIROPAS PARLAMENTA  
DEPUTĀTA LOMĀ

Trešā moduļa pirmā daļa tiek sākta ar simulācijas uzdevumu, kurā skolēni iejūtas EP deputāta lomā. 
Vispirms skolēni sadarbojas mazākās grupās, lai izstrādātu savu tiesību akta priekšlikumu, balstoties uz 
Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikumu. Viņi izmanto spēles laukumu ar tematiskajām kartītēm. Katra 
grupa strādā ar konkrētu jautājumu un veido tematisku komiteju. Izstrādājot savu likumu, grupām ir 
jāņem vērā Ministru padomes un ieinteresēto personu atšķirīgie viedokļi. 

Skolotāja izvēlei ir desmit temati. Šiem desmit tematiem ir atšķirīga sarežģītības pakāpe. 

Pēc tam katra grupa prezentē savu tiesību akta priekšlikumu visai klasei, un tad seko balsojums klasē, 
noskaidrojot, vai viņu klasesbiedri, kuri iejūtas Eiropas Parlamenta plenārsēdes dalībnieku lomā, 
apstiprina vai neapstiprina tiesību akta priekšlikumu.
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Pēc simulācijas uzdevuma notiek tā detalizēta izvērtēšana — kas uzdevumā un īstajā Parlamenta darbā 
ir kopīgs un kas — atšķirīgs? Skolotājs minēto apspriež, izmantojot “Prezi” prezentāciju, un skolēni sniedz 
savu ieguldījumu. 

Noslēgumā notiek interaktīva lekcija, kurā skolotājs apspriež Eiropas lēmumu pieņemšanas procesu 
un svarīgākās ES iestādes.

Šim modulim ir arī pieejams skolēniem paredzēts moduļa kopsavilkums skolēnu darba burtnīcā. 
Jūs varat sniegt skolēniem šo kopsavilkumu vai nu kā noderīgu palīglīdzekli, vai arī kā gatavu mācību 
materiālu. Kopsavilkums nebūtu jāapspriež klasē.  

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un pareizu īstenības atspoguļojumu; 
tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes vai lobiju grupu 
faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu 
opciju izvēlē. 

IEVADS 
Īsumā paskaidrojiet skolēniem, ka tagad viņi iejutīsies Eiropas Parlamenta deputāta lomā un ka 
šajā statusā viņiem būs jāpieņem savs tiesību akts. Norādiet arī uz to, ka šis tiesību akts viņiem būs 
jāprezentē visai klasei un ka klase par to balsos. Tēmas, ar kurām skolēni strādās, jūs varat izvēlēties pats 
vai ļaut skolēniem tās izvēlēties. 

SIMULĀCIJAS UZDEVUMS. EP DEPUTĀTU LOMĀ 

1. Darbs tematiskās komitejās 

SAGATAVOŠANĀS
Klasi sadala grupās pa četriem pieciem skolēniem. Katrai grupai tiek uzdots temats darbam. Katra grupa 
apsēžas pie galda ar visiem materiāliem. Ideālā variantā galdi tiek sagatavoti, pirms ierodas skolēni. 

Katra grupa saņem tematisku Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikumu. Uz viņu galda ir arī darba lapa, 
spēles laukums un katram tematam paredzētas kartītes. 

Kartītes ar uzlocītiem stūrīšiem, uz kuriem redzami numuri vai simboli, tiek izvietotas uz spēles laukuma 
ar tukšo pusi uz augšu.

Sagatavotais temata apguves materiāls izskatās šādi:
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Piezīme: Šajā attēlā redzams temats “Smēķēšana”. Šim konkrētajam tematam komplektā ir paredzēts mazāk 
kartīšu nekā dažiem citiem tematiem. Tādēļ uz vidējā lauciņa kreisajā slejā nav kartītes. Citiem tematiem šajā 
lauciņā ir kartīte. 

NORISE 
Katra grupa seko darba lapā norādītajām instrukcijām. Grupa sāk ar kartīti Nr. 1. Viens skolēns no katras 
grupas šo kartīti apgriež un skaļi nolasa to, kas rakstīts otrā pusē. Pēc tam grupa pilda kartītē aprakstītos 
uzdevumus. Pēc tam skolēni virzās uz kartīti Nr. 2, tad — uz Nr. 3 un Nr. 4. Darba lapā viņi izdara 
piezīmes. 

Uz kartītēm ir vai nu uzdevums, vai arī papildu informācija, kura tiek prezentēta kā Ministru padomes, 
lobiju grupu vai citu ieinteresēto personu viedoklis. Soli pa solim skolēni veido savu “Eiropas tiesību 
aktu”. Noslēdzošais uzdevums ir “Eiropas tiesību akta” prezentēšana pārējiem klasesbiedriem.  

Uzdevums ir balstīts uz patstāvīgu skolēnu darbu grupās — lai sagatavotu “Eiropas tiesību aktu”, viņi 
sadarbojas mazākās grupās, izmantojot visa uzdevuma izpildes gaitā veikto ieguldījumu. Paredzētais 
laiks ir norādīts uz kartītēm. 

MATERIĀLI
- Pietiekami liela klases telpa, kurā katrai grupai ir iepriekš sagatavoti galdi;

- spēles laukums katrai grupai (VII pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Šis spēles laukums ir tāds 
pats kā visiem citiem tematiem un ir uzskatāms par lēmumu pieņemšanas procesa vienkāršotu 
versiju;

- darba lapa, kura jau iepriekš ir novietota uz katra galda (VIII pielikums skolotāju rokasgrāmatā). 
Darba lapa visiem tematiem ir vienāda;

- Eiropas Komisijas tiesību akta priekšlikums katrai grupai pēc izvēlētā temata. Ir iespēja izvēlēties 
no desmit tematiem (IX pielikums skolotāju rokasgrāmatā). Katram tematam ir savs tiesību akta 
priekšlikums un kartītes, kuras jāizvieto uz spēles laukuma;

- kartīšu komplekts katrai grupai atbilstīgi izvēlētajam tematam (IX pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā). Ir iespēja izvēlēties no desmit tematiem. Iepriekš ir jāsagriež kartītes. 
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DAŽI IETEIKUMI
- Pieejiet pie katras grupas un palīdziet, ja skolēni netiek tālāk. 

- Vēlams, lai katra grupa strādātu ar citu tematu. Tādējādi katra grupa varētu prezentēt klasei 
pavisam atšķirīgu tiesību akta priekšlikumu. Tomēr jūs varat arī pēc izvēles uzdot visām grupām 
strādāt par vienu tematu, vai arī uzdot konkrētu tematu divām grupām, utt. Jūs vislabāk pazīstat 
savus skolēnus, tādēļ zināt, kas viņiem būs labāk. 

2. Prezentācija klasē un balsošana

SAGATAVOŠANĀS
Skolēni paliek sēžot savās tematiskajās komitejās. Klases priekšā ir tāfele vai pārliekamā papīra tāfele, uz 
kuras ir šādas sadalījums:

TEMATS BALSIS PAR BALSIS PRET ATTURĒJUŠIES NO 
BALSOŠANAS

piem., “Smēķēšana”

piem., “Bēgļi”

Pirmajā ailītē ierakstiet tematus, kuri tiek apspriesti klasē. 

NORISE 
Katrai tematiskajai grupai ir ne vairāk kā 2 minūtes, lai iepazīstinātu ar savu priekšlikumu. Šim mērķim 
grupa izmanto aizpildītās darba lapas. Pēc tam pārējiem skolēniem tiek dota iespēja uzdot jautājumus. 
Pēc tam jūs nekavējoties pārejiet uz balsošanu. Visi balso, paceļot roku. Arī tās tematiskās komitejas 
skolēni, kuri ir iesnieguši attiecīgo priekšlikumu, var balsot. Skolotājs sniedz šādus norādījumus:  

- “Tie, kuri piekrīt šim priekšlikumam, paceliet roku!” Attiecīgā temata rindā ailē “Balsis par” 
ierakstiet skaitli.

- “Tie, kuri nepiekrīt šim priekšlikumam, paceliet roku!” Attiecīgā temata rindā ailē “Balsis pret” 
ierakstiet skaitli. 

- “Tie, kuri atturas, paceliet roku!” Attiecīgā temata rindā ailē “Atturējušies no balsošanas” ierakstiet 
skaitli. 

Pēc balsošanas jūs vai nu seciniet: “Šis tiesību akta priekšlikums ir pieņemts (ar balsu vairākumu), 
apsveicu!”, VAI arī “Šis tiesību akta priekšlikums ir noraidīts (ar balsu vairākumu).” Vairākums ir tad, ja puse 
+ 1 skolēns ir nobalsojuši par vai pret priekšlikumu. To skolēnu balsis, kuri balsošanā ir atturējušies, 
netiek skaitītas. Ja ir vienāds balsu skaits, skolotājs ierosina apturēt balsošanu. Tādējādi jautājums par 
priekšlikumu paliek neizlemts.

Šo procesu atkārtojiet attiecībā uz katru tematisko komiteju. 
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MATERIĀLI
- Tāfele / pārliekamā papīra tāfele un krīts / flomāsters, lai iepriekš sagatavotu tabulu (skatīt 

“Sagatavošanās”);

- aizpildīta darba lapa katrai grupai.

IETEIKUMI
- Uzdevumam nepieciešamais laiks ir atkarīgs no dažādo komiteju/tematu skaita klasē (skatīt 

“Daļas un nepieciešamais laiks”). 

- Jo mazākas grupas, jo lielāks katra konkrētā skolēna ieguldījums. Nosakot grupu skaitu klasē, 
ņemiet vērā gan laiku, gan skolēnu individuālo ieguldījumu. 

  

3. Temati

Ir iespēja izvēlēties no desmit tematiem/jautājumiem. Temati ir sakārtoti pēc sarežģītības pakāpes — 
no vienkāršākā līdz sarežģītākajam. Zemāk ir sniegti temati un Komisijas tiesību akta priekšlikums. Zem 
tabulas ir pieejamas kartītes un tiesību aktu priekšlikumi katram jautājumam. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; 
tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes vai lobiju grupu 
faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu 
opciju izvēlē. 

SAREŽĢĪTĪ-
BAS 
PAKĀPE

TEMATS EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS

* 1. MĒĶĒŠANA 
EIROPAS SAVIENĪBĀ

Lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas, Eiropas Komisija 
ierosina ..  

1. pants: .. brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu uz cigarešu 
paciņām noteikt par obligātu, kā nolemts iepriekšējās ES regulās.

2. pants: .. vairs nepieļaut, ka dažādu ražotāju cigarešu paciņu izskats 
atšķiras. Etiķetēm uz visām paciņām jābūt “tukšām”, un zīmola un 
ražotāja nosaukuma norādēm var izmantot tikai vienu šrifta veidu. Uz 
paciņām nedrīkst būt izvietoti citi logotipi.  

3. pants: .. visā ES aizliegt tirgot tabakas izstrādājumus personām, kuras 
nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
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* 2. PERSONĪGO 
MŪZIKAS 
ATSKAŅOTĀJU 
MAKSIMĀLAIS 
SKAĻUMS

Lai novērstu to, ka miljoniem eiropiešu zaudē dzirdi, Eiropas Komisija 
ierosina .. 

1. pants: .. visu personīgo mūzikas atskaņotāju (piemēram, iPod) un 
mobilo tālruņu standarta maksimālajam skaļumam nevajadzētu 
pārsniegt 80 decibelus*. Šis mērījums attieksies uz visām ierīcēm, kuras 
tiks pārdotas Eiropas Savienībā. 

2. pants: .. lietotāji joprojām var palielināt skaļumu savos mūzikas 
atskaņotājos, paši uzņemoties risku. Ja viņi vēlēsies to darīt, uz 
ekrāna parādīsies brīdinājums “Skaļas mūzikas klausīšanās var izraisīt 
neatgriezeniskus dzirdes bojājumus.” 

* Decibelu skala (decibels = dB)
- 30 dB = kluss (piem., čuksti).
- No 70 līdz 75 dB = vidējs (piem, putekļsūcējs).
- No 85 līdz 90 dB = ļoti skaļš, dzirdes bojājuma risks (piem., skaļa 

kliegšana).
- No 110 līdz 120 dB = traucējoši skaļš, dzirdes bojājuma risks (piem., 

troksnis naktsklubā).
- No 170 dB = sāpīgi skaļš, dzirdes bojājumus radošs (piem., sirēna).

Palielinājums par 10 decibeliem nozīmē, ka skaņa kļūst desmit reižu 
intensīvāka nekā iepriekš.

* 3. EIROPAS 
DEMOKRĀTIJA

Lai uzlabotu Eiropas Savienības pilsoņu iesaisti un nodrošinātu pareizu 
priekšstatu par ES, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. visās dalībvalstīs balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
noteikt par obligātu. Tādējādi visiem pilsoņiem būtu pārdomāti 
jāizvēlas, kurš viņus pārstāvēs Eiropas Parlamentā.

2. pants: .. tiks izveidota aģentūra, kurai būtu jāatpazīst nepatiesa 
informācija par ES (piem., tāda, kura vērsta uz šaubu radīšanu un to, lai 
ES kļūtu vājāka). Šī aģentūra arī vērstos pret atpazīto viltus informāciju 
un pēc iespējas sodītu tos, kas to radījuši.

* 4. DZĪVNIEKU 
AIZSARDZĪBA PRET 
IZMANTOŠANU 
TESTĒŠANĀ

Lai nepieļautu, ka dzīvnieki nevajadzīgi cieš, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. testi ar dzīvniekiem ir atļauti tikai zāļu izstrādei un testēšanai. 
Nekad nevajadzētu veikt nevajadzīgus testus vai izmantot papildu 
laboratorijas dzīvniekus. 

2. pants: .. testi ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu*, kā arī to atsevišķu 
sastāvdaļu testēšanai ir aizliegti visos gadījumos.

3. pants: .. Eiropas Savienībā ir aizliegts importēt kosmētikas līdzekļus, 
kuri izmēģināti uz dzīvniekiem. 
*Kosmētikas līdzekļi: līdzekļi vannai un dušai, dekoratīvā kosmētika, smaržas, matu kopšanas 
līdzekļi, ādas kopšanas līdzekļi, mutes dobuma higiēnas, nagu kopšanas un skūšanās līdzekļi, 
ziepes un sauļošanās līdzekļi. 

** 5. DARBS CITĀ ES 
DALĪBVALSTĪ — 
DARBA ŅĒMĒJU 
PĀRVIETOŠANĀS 
BRĪVĪBA

Lai nodrošinātu, ka visiem ES pilsoņiem ir vienādas tiesības un uzlabotu 
ES vienoto tirgu, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. ikviens ES pilsonis var brīvi strādāt jebkurā citā ES dalībvalstī 
bez nepieciešamības iegūt darba atļauju. 

2. pants: .. ikvienam ES pilsonim, kurš strādā citā ES dalībvalstī, ir tāds 
pats atalgojums un darba apstākļi kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

3. pants: .. ES pilsonis, kurš strādā citā ES dalībvalstī, maksā nodokļus 
savai uzņēmējai valstij.

** 6. ES ARMIJA? Lai ES iegūtu lielāku ietekmi pasaulē, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. izveidot Eiropas armiju. 

2. pants. .. šāda armija tiktu izmantota humānu katastrofu gadījumos, 
piemēram, sausuma un plūdu situācijās gan ES, gan ārpus tās. Tā varēs 
iejaukties arī konfliktos ārpus ES, piem., Sīrijā. 
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** 7. ES UN GLOBĀLĀ 
SASILŠANA

Lai novērstu globālās temperatūras pieaugumu virs kritiskā 2°C līmeņa, 
Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. līdz 2030. gadam vismaz 50 % enerģijas galapatēriņa ES būtu 
jāveido atjaunojamajiem energoresursiem, piemēram, saules un vēja 
enerģija. Līdz 2050. gadam šim rādītājam jābūt 100 %. 

2. pants: .. ES ir vadošā loma starptautiskās klimata konferencēs, un tā 
pārliecina citas pasaules valstis veikt būtiskus pasākumus.

*** 8. BĒGĻI EIROPĀ Lai risinātu jautājumus saistībā ar pašreizējiem un iespējamiem 
turpmākiem migrantiem un patvēruma meklētājiem, kas ierodas ES, un 
nodrošinātu taisnīgu izmaksu sadali, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. katra ES dalībvalsts patvēruma meklētājiem* sniedz 
patvērumu saskaņā ar Eiropā noteiktajām minimālajām prasībām 
— ikvienam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pārtiku, pajumti, 
izglītību, veselības aprūpi un nodarbinātības iespējām laikā, kamēr tiek 
izskatīts viņa patvēruma pieteikums. 

2. pants: .. visā ES būtu jāievieš pastāvīgs pārcelšanas plāns patvēruma 
meklētājiem. Tādējādi katra valsts ieguldītu līdzvērtīgus centienus. 

3. pants: .. katrā valstī izmitināmo patvēruma meklētāju skaits tiek 
noteikts, balstoties uz vairākiem kritērijiem: 

- katras valsts nacionālo kopproduktu (NKP); 
- iedzīvotāju kopskaitu; 
- bezdarba līmeni; 
- jau īstenotajiem centieniem to bēgļu izmitināšanai un 

pārmitināšanai, kuri ieradušies no kara plosītām teritorijām. 

4. pants: .. būtu jāizveido liela mēroga Eiropas glābšanas misija grūtībās 
nonākušiem migrantiem* Vidusjūrā, lai novērstu iespējamu cilvēku 
bojāeju. Katrai ES dalībvalstij ir pienākums veikt ieguldījumu šīs misijas 
darbā atbilstīgi attiecīgās valsts NKP.
*Svarīgākie termini:
Migrants: jebkurš cilvēks, kas kāda iemesla dēļ dodas prom no savas izcelsmes valsts. Šis 
ir visaptverošs termins. 
Bēglis: bēglis ir īpašs migranta paveids — tas ir cilvēks, kuram bija jādodas prom no 
savas valsts vajāšanas, kara vai vardarbības dēļ. Bēglim ir pamatotas bailes no vajāšanas 
viņa rases, reliģijas, tautības vai politisko uzskatu dēļ, vai arī sakarā ar piederību kādai 
noteiktai sociālajai grupai.
Patvēruma meklētājs: kad bēgļi meklē iespēju palikt citā valstī, viņi pieprasa patvērumu 
— tās  tiesības tikt atzītam par bēgli un saņemt tiesisku aizsardzību un materiālu 
palīdzību. Kamēr tiek izskatīti šo cilvēku pieteikumi, viņus sauc par patvēruma 
meklētājiem.

*** 9. ES UN BĒRNU 
DARBS

Lai veicinātu tādas ES vērtības kā cilvēka cieņas ievērošana gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās un lai nodrošinātu taisnīgāku konkurenci ar 
valstīm ārpus ES, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. vienmēr skaidri norādīt ES tirgoto produktu un to sastāvdaļu 
izcelsmi (produktu ķēdes pārredzamība).

2. pants: .. ES tirgū aizliegts tirgot produktus, kuru ražošanā piedalījušies 
bērni, vai nu veicot ražošanas posma pēdējos darbus, vai arī iegūstot 
dabas resursus.

3. pants: .. ES izveido iestādi, kura pārbauda, vai ražošanas ķēdē kādā 
no posmiem ir ticis izmantots bērnu darbs. Tikai tie importētāji, kuri 
var pierādīt, ka ražošanā bērnu darbs nav izmantots, var tirgot savus 
produktus ES tirgū.
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*** 10. MŪSU 
PRIVĀTUMS 
TIEŠSAISTĒ

Lai uzlabotu iedzīvotāju privātumu tiešsaistē, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. lietotājiem ir tiesības uz to, lai viss viņu profils un visi dati 
vai daļa viņu profila vai konkrētu datu tiktu pēc pieprasījuma dzēsta. 
Interneta uzņēmumiem ir pilnībā jāizdzēš šie dati no tīmekļa vietnes, 
un tiem nav atļauts tos arhivēt. Tās ir “tiesības tikt aizmirstam”.

2. pants: .. tīmekļa lietojumprogrammām vienmēr ir jāprasa atļauja, 
pirms tās pārdod lietotāju datus (fotoattēli, pārlūkošanas paradumu 
izsekošana, personas dati utt.) citiem uzņēmumiem.

3. pants: .. uzņēmumiem, kas pārkāpj noteikumus, var uzlikt naudas 
sodu līdz pat 5 % no to kopējā gada apgrozījuma pasaulē. 

Kartītes kas attiecas uz katru tematu, pieejamas X pielikumā: “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”: 
tematiskās kartītes. 

UZDEVUMA IZVĒRTĒJUMS:
LĪDZĪBAS UN ATŠĶIRĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR ĪSTENĪBU

SAGATAVOŠANĀS
Jūs apspriežat kopīgo un atšķirīgo starp skolēnu tikko izpildīto uzdevumu un to, kā process noris 
īstenībā, izmantojot “Prezi” prezentācijas pirmo daļu 3. modulim. Skolēni paliek sēžot mazākās grupās vai 
ieņem savas ierastās vietas klasē. Svarīgi, lai visi skolēni varētu redzēt prezentāciju. 

NORISE 
Vispirms pajautājiet par viņu pieredzi: “Kā jutāties EP deputātu lomā?” Iespējams, viņi atbildēs, ka viņiem 
bija sarežģīti pieņemt lēmumus, jo bija jāņem vērā daudz dažādu interešu, vai arī ka viņiem patika 
izmantot lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Pajautājiet skolēniem, vai kādam bija līdzīga vai pretēja 
pieredze. (“Kurš vēl šādi jutās? Kurš bija pretējās domās?”) 

Pēc tam pārejiet uz uzdevuma izvērtēšanu. 

Sākumā paskaidrojiet kontekstu. Pastāstiet skolēniem, ka tas, ko viņi tikko paveica, acīmredzami atšķiras 
no tā, kas notiek īstenībā ES lēmumu pieņemšanas procesā. Paskaidrojiet, ka attiecībā uz formu un 
saturu pastāv vairākas atšķirības. Vienlaikus, protams, ir arī daudz kā kopīga. Šīs atšķirības un līdzības ir 
prezentētas “Prezi” prezentācijā tabulas veidā.

Viens no pirmajiem jautājumiem, kuru varētu uzdot 
skolēniem, ir šāds: “Kuri uzdevuma aspekti, jūsuprāt, pēc 
formas vai satura bija līdzīgi?” Vispirms izskaidrojiet visas 
kopīgās iezīmes, balstoties uz skolēnu norādīto. Papildus 
norādiet līdzības, kuras skolēni paši nav minējuši. 

Tad pajautājiet: “Kas, jūsuprāt, īstenībā ir atšķirīgs?” un 
pēc tam apspriediet visbūtiskākās atšķirības, balstoties uz 
skolēnu norādīto. Pēc tam atkal papildiniet ar iezīmēm, 
kuras skolēni paši nav minējuši. 
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Vienlaicīgi jūs pietuviniet apspriežamos elementus (prezentācijā). Šai prezentācijas daļai nav konkrēta 
plāna, pēc kura jums būtu jāvadās; vienīgi jānodrošina, lai izvērtējums būtu elastīgs, uzklausot skolēnu 
piezīmes un konstatējumus.

LĪDZĪBAS ATŠĶIRĪBAS
FORMA Eiropas Parlamenta tematiskās komitejas. 

Parlaments nodarbojas ar daudziem dažādiem 
tematiem. Tādēļ ir labāk, lai EP deputāti būtu 
specializējušies noteiktos tematos. Tieši tāpat 
kā jūs tikāt sadalīti dažādās tematiskās grupās, 
Eiropas Parlamentā ir aptuveni 20 pastāvīgas 
tematiskās komitejas. Šajās komitejās EP 
deputāti vispirms iepazīstas ar tematu un 
apspriež to, pirms iepazīstināt ar to pārējos 
Parlamenta deputātus tāpat, kā jūs to tikko 
darījāt. Papildus pastāvīgajām komitejām ir 
iespējams veidot ad hoc komitejas.

Lobiju grupas. Pie EP deputātiem bieži vēršas 
lobiju grupas tāpat, kā jūs to veicāt uzdevumā. 

Balsošana, paceļot roku. Parlamentā balsošana 
par priekšlikumiem bieži notiek, paceļot 
roku, jo tā ir ātrāk. Dažkārt EP deputāti balso 
elektroniski (individuālais balsojums), piemēram, 
ja Parlamentā par konkrēto jautājumu viedokļi 
ievērojami atšķiras un balsojuma rezultāts no 
pirmā acu uzmetiena nav skaidrs. Arī politiskā 
grupa var pieprasīt elektronisku balsojumu 
(par to paziņojot iepriekš), turklāt arī galīgais 
balsojums par ziņojumu pārsvarā notiek 
elektroniski. Tādējādi pilsoņiem redzams, kuri EP 
deputāti balsojuši par/pret un kuri atturējušies 
no balsošanas.   

Vairākuma balsojums. Eiropas Parlamentā 
balsu vairākuma noteikums arī paredz pusi 
nodoto balsu+ 1 balss.  

Vairākas politiskās grupas. Šajā uzdevumā 
jūs neieņēmāt konkrētu politisko nostāju. 
Faktiski Eiropas Parlamentā darbojas astoņas 
politiskās grupas. Plenārsēdē EP deputātu 
vietas atrodas vienkopus pa to attiecīgajām 
politiskajām grupām (no kreisās uz labo pusi). 
Katru grupu vada grupas priekšsēdētājs. 

Dalītas likumdošanas pilnvaras. Šajā 
uzdevumā jums varētu rasties priekšstats, ka 
ES tikai Eiropas Parlamentam ir likumdošanas 
pilnvaras un tādēļ tas pieņem visus lēmumus. 
Tomēr faktiski Parlaments dala šīs pilnvaras 
ar Ministru padomi. Komisijas priekšlikumu 
vispirms izskata Eiropas Parlaments, pēc tam 
— Ministru padome, un tā tas turpina virzīties 
turp un atpakaļ starp abām minētajām 
iestādēm. (Papildus skatīt prezentāciju par to, 
kā tiek pieņemti ES tiesību akti.)

Sarežģītāka tematika: 
- Šajā uzdevumā mēs veidojam tikai nelielu 

grupu. Eiropas Parlamentā debates un 
balsošana notiek, piedaloties (ne vairāk kā) 
751 EP deputātam. 

- Mēs visi debatējām vienā valodā. Parlamentā 
ikviens var uzstāties vienā no 24 oficiālajām 
valodām. Pēc tam sacītais tiek tulkots 24 ES 
oficiālajās valodās. 
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SATURS Argumenti: Argumenti, kurus jūs minējāt šajā 
uzdevumā, ir līdzīgi Eiropas debatēs paustajiem. 

Sarežģītāka tematika:

- Temati bieži ir tehniskāki. Piemēram, 
konkrētais temats varētu attiekties uz 
zvejas tīklu acu lielumu. Tas ietver dažādus 
zinātniskus pētījumus par zivju veidu, kuru 
iespējams zvejot, izmantojot katru zvejas 
tīklu veidu, utt. 

- Tiesību aktu priekšlikumi, par kuriem 
Parlaments balso, ir detalizētāki. Katrs 
elements tiek apspriests un vajadzības 
gadījumā pielāgots. 

Jānorāda, ka vienā jautājumā ir vērojamas gan līdzības, gan atšķirības. Temati: 

- tematus var uzskatīt par līdzīgiem, jo visus šos jautājumus Eiropas Parlaments apspriež vai ir 
apspriedis iepriekš; 

- bet temati vienlaicīgi ir arī atšķirīgi, jo īstenībā Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un 
Ministru padomes priekšlikumi un nostājas ir atšķirīgas. 

Pēc tam skolotājs pietuvina klasē apspriestos tematus. Izmantojot skolēniem paredzēto moduļa 
kopsavilkumu skolēnu darba burtnīcā un “Prezi” prezentācijā 3. modulim sniegto informāciju, īsumā 
apspriediet pašreizējo situāciju un ES lomu attiecībā uz katru tematu. Nodaļā “Lomu spēle “Eiropas 
Parlamenta deputāta lomā”” skolēnu darba burtnīcā atradīsiet īsu izklāstu par pašreizējo situāciju. Jūs 
varat to izmantot kā vispārīgu informāciju mācīšanā, jo tas ir strukturēts tāpat kā prezentācija. 

Ir ļoti svarīgi norādīt uz skolēnu apspriesto tematu faktisko situāciju, lai skolēniem stundas beigās būtu 
pareizs priekšstats par īstenību. 

MATERIĀLI
– Dators un projektors

– “Prezi” prezentācija 3. modulim

– Nodaļa: “Lomu spēle “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”” skolēnu darba burtnīcā (izmantojiet to 
kā vispārīgu informāciju savām vajadzībām).

IETEIKUMI
Šajā video mazāk nekā sešās minūtēs ir izskaidrots, kā darbojas Eiropas Parlaments: www.europarltv.
europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (lapas augšējā kreisajā stūrī varat 
nomainīt valodu). Ja pēc uzdevuma jums atliek pietiekami daudz laika, varat parādīt šo video. Pēc tā 
noskatīšanās jūs varat kopīgi ar skolēniem apspriest kopīgo un atšķirīgo uzdevumā un īstenībā. 
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PREZENTĀCIJA. 
IESTĀDES UN LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESS 

SAGATAVOŠANĀS
Šajā prezentācijā skolēni var palikt turpat, kur viņi sēdēja simulācijas uzdevuma izvērtēšanā, vai 
doties atpakaļ uz savām vietām. Jebkurā gadījumā skolēniem būtu jāsēž ar skatu uz klases priekšu, lai 
netraucēti sekotu līdzi prezentācijai. 

NORISE 
Šajā daļā izmantojiet “Prezi” prezentāciju, lai apspriestu iestādes, un noslēgumā izklāstiet lēmumu 
pieņemšanas procesu. 

Lielākā daļa prezentācijā apspriestā satura ir izklāstīta arī nodaļās “ES iestādes” un “Kā tiek izstrādāti ES 
tiesību akti” skolēnu darba burtnīcā. Apspriežot iestādes, varat ieskatīties šajā tekstā. 

Dažas piezīmes

- Prezentācijas laikā šim tekstam nevajadzētu būt skolēnu priekšā; šajā posmā tas ir paredzēts kā 
skolotāja palīglīdzeklis. 

- Mācību vajadzībām informācija par iestādēm un jo īpaši lēmumu pieņemšanas procesu ir 
vienkāršota. Skaidrojums ir sniegts tikai par būtiskāko. Šajā skolotāju rokasgrāmatā mēs piedāvājam 
vispārīgu papildinformāciju, lai pēc vēlēšanās gūtu padziļinātas zināšanas par lēmumu pieņemšanas 
procesu. 

1. ES iestādes 

IEVADS:  PĀRSKATS

Vispirms pastāstiet, ka ES darbojas dažādas iestādes, aģentūras un padomes, bet ir vairākas iestādes, 
kuras Eiropas Savienībā un jo īpaši lēmumu pieņemšanas procesā ir ļoti būtiskas. Norādiet uz 
iestādēm, kuras tiks apspriestas, — Eiropas Parlaments, Eiropadome, Eiropas Savienības Padome / 
Ministru padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tiesa un Eiropas Centrālā banka (ECB). Katrai no 
minētajām iestādēm ir savas funkcijas, un katra no tām darbojas atšķirīgi. 

1. POSMS: EIROPAS PARLAMENTS

Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. Prezentācijas daļā “Kas?” ir norādīta saite, kurā var 
iepazīties ar visiem jūsu valsti pārstāvošajiem EP deputātiem. Veltiet laiku, lai iepazīstinātu ar viņiem, un 
pajautājiet skolēniem, kurus deputātus viņi pazīst. 

Sadaļā “Darbība” apspriediet atšķirīgās Parlamenta tematiskās komitejas. Ja skolēni ir paveikuši 
simulācijas uzdevumu, pavēstiet viņiem, ka arī viņi ir strādājuši mazākās tematiskās grupās. Darbs 
mazākās grupās ļauj Eiropas Parlamentam darboties efektīvāk. 

Pēc tam pietuviniet virsrakstu “Dažādas politiskās grupas Eiropas Parlamentā”. Attēlā skatāms 
vietu sadalījums pēc dažādām politiskajām grupām Parlamentā, balstoties uz 2014. gada vēlēšanu 
rezultātiem.
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Paskaidrojiet skolēniem, ka EP deputātu vietas Eiropas Parlamentā nav izkārtotas pēc to valstspiederības, 
bet gan pēc politiskās piederības. Iepriekš veiktajā uzdevumā skolēni neieņēma konkrētu politisko 
nostāju.

Pašlaik Eiropas Parlamentā ir astoņas politiskās grupas, kas pārstāv vairāk nekā 100 valstu partijas no 
visas Eiropas Savienības. Apspriediet Eiropas politiskās grupas no lielākās līdz mazākajai. EP politisko 
grupu skaits nav stingri noteikts. Piemēram, politiskā grupa “Nāciju un brīvības Eiropa” tika dibināta 
tikai 2015. gadā. Daži deputāti nepievienojas nevienai politiskajai grupai, kas nozīmē, ka viņi ir pie 
politiskajām grupām nepiederoši deputāti.

Ikvienu jautājumu pirms balsošanas apspriež visās politiskajās grupās. Šo diskusiju laikā tiek formulēts 
politiskās grupas viedoklis: vai tā atbalsta noteiktu priekšlikumu vai arī iebilst pret to? Tomēr ir svarīgi 
zināt, ka Eiropas Parlamenta deputātam nav pienākuma ievērot viņa politiskās grupas viedokli. Nereti 
gadās, ka plenārsēdē vienas un tās pašas politiskās grupas locekļi par kādu jautājumu balso atšķirīgi. 

Eiropas Parlamenta politisko grupu nozīmīgums

- Politiskajām grupām piešķir budžetu, kas ļauj tām pieņemt darbā papildu personālu. 

- Tikai politiskajām grupām piederoši Parlamenta deputāti var pildīt noteiktas funkcijas kādā no 
Parlamenta komitejām. Piemēram, lai kļūtu par komitejas referentu (par noteiktu normatīvo 
ziņojumu atbildīgo personu), ir jāpieder pie kādas politiskās grupas. 

- Politiskajām grupām ir sava nostāja parlamentāro sesiju darba kārtības jautājumos. 

- Jo politiskā grupa ir lielāka, jo tai lielāka loma Parlamentā. Tai arī tiek piešķirts vairāk laika 
debatēs.

 

Lai izveidotu politisko grupu Eiropas Parlamentā, ir jāievēro šādi nosacījumi:

- politiskās grupas izveidei nepieciešami 25 dalībnieki; 

- politiskajā grupā jābūt pārstāvētai vismaz ceturtdaļai dalībvalstu (tātad šobrīd deputātiem jānāk 
no vismaz septiņām valstīm);

- ikviens Eiropas Parlamenta deputāts var piederēt tikai vienai politiskai grupai. 

 

Plašāka informācija par Parlamenta darbību ir pieejama šeit: www.europarl.europa.eu/about-
parliament/lv/organisation-and-rules/organisation     

Pēc sadaļu “Kas?”, “Uzdevumi” un “Darbība” izskatīšanas pajautājiet skolēniem, kurā pilsētā notiek Eiropas 
Parlamenta sanāksmes. Pēc tam parādiet viņiem Parlamenta plenārsēžu zāli un paskaidrojiet viņiem, ka 
oficiālā mītne atrodas Strasbūrā, Francijā, bet EP deputāti tiekas arī Briselē, un ka Ģenerālsekretariāts 
atrodas Luksemburgā. Jautājums par “pārvietošanos”, kuras laikā visi EP deputāti dodas uz Strasbūru, 
kur katru mēnesi pavada vienu nedēļu, bet pārējo laiku strādā Briselē, jau daudzus gadus tiek vērtēts 
pretrunīgi. 

Informācijai. Sešas Eiropas politiskās grupas Eiropas Parlamentā ir apvienojušās kampaņā, kuras mērķis ir 
panākt to, lai Parlamentam būtu tikai viena darba vieta: www.singleseat.eu. Šajā tīmekļa vietnē atrodami 
daži fakti un skaitļi par ikmēneša pārvietošanos. 
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2. POSMS: EIROPADOME

Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. Pajautājiet skolēniem, vai viņi zina personu, ko 
mēs nosūtām mūsu valsts pārstāvēšanai, un norādiet uz viņu kopīgajā fotoattēlā. 

Pēc sadaļas “Kas?” izskatīšanas izskaidrojiet uzdevumus un darbību. Visbeidzot norādiet uz to, ka mītne 
atrodas Briselē, Beļģijā.  

3. POSMS: EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME JEB MINISTRU PADOME

Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. Pēc sadaļu “Kas?”, “Uzdevumi” un “Darbība” 
izskatīšanas pajautājiet skolēniem, kur, viņuprāt, notiek Ministru padomes sanāksmes. Norādiet uz to, ka 
mītne atrodas Briselē, Beļģijā, un ka faktiski tā atrodas vienā ēkā ar Eiropadomi.

PIEZĪME: Eiropadome  ≠ ES Padome ≠ Eiropas Padome

Eiropā ir daudz padomju. Tomēr, lai gan atšķirības, spriežot pēc nosaukumiem, ir ļoti nelielas, katra no 
šīm padomēm ir atšķirīga iestāde vai organizācija. 

Eiropadome un ES Padome (jeb Ministru padome) ir ES iestādes, kā raksturots iepriekš. Toties Eiropas 
Padome ir atsevišķa starptautiska organizācija, kuras locekļi ir 47 Eiropas valstis. Eiropas Padome 
atrodas Strasbūrā, Francijā, un galvenokārt nodarbojas ar cilvēktiesību aizsardzību un Eiropas 
identitātes veicināšanu. Eiropas Padome ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas mātesorganizācija (skatīt 
piezīmi par Eiropas Savienības Tiesu). Plašāka informācija par Eiropas Padomes darbību ir pieejama 
šeit: http://www.coe.int/. 

4. POSMS: EIROPAS KOMISIJA

Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. Sadaļā “Kas?” skaidri norādiet uz jūsu valsts 
komisāru. Pajautājiet skolēniem, vai viņi zina, kas ietilpst viņa kompetencē, un pēc tam sniedziet viņiem 
pareizo atbildi. Miniet arī priekšsēdētāju Žanu Klodu Junkeru. Vajadzības gadījumā jūs varat novirzīties 
no šī “ceļa” un pietuvināt pašreizējās Eiropas Komisijas kopīgo fotoattēlu. Paskaidrojiet skolēniem, ka šī 
iestāde faktiski ir ES “valdība”. Tālāk caurskatiet sadaļas “Uzdevumi” un “Darbība”. Arī Eiropas Komisijas 
galvenā mītne atrodas Briselē. 

5. POSMS: EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA

Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. 

Attiecībā uz sadaļu “Uzdevumi” paskaidrojiet, ka šī iestāde veic tiesneša funkcijas starp dalībvalstīm 
un Eiropas Savienības iestādēm. Arī Eiropas Savienības Tiesai ir svarīga loma Eiropas noteikumu 
interpretācijā. Tādēļ šī iestāde ir nozīmīgs posms ES lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropas Savienības 
Tiesas mītne atrodas Luksemburgā. 

PIEZĪME: Svarīgi nejaukt Tiesu ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Cilvēktiesību tiesa NAV ES iestāde 
un atrodas Strasbūrā, Francijā. Tomēr visas ES dalībvalstis arī piedalās Eiropas Padomē, kura ir 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas mātesorganizācija. Privātpersonas, grupas, organizācijas un valstis var 
iesniegt sūdzību par Eiropas Padomes dalībvalsti, ja šī dalībvalsts, iespējams, ir pārkāpusi Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju (ECHR). 

6. POSMS: EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
Izklāstiet tematu, kā norādīts skolēnu darba burtnīcā. ECB mītne atrodas Frankfurtē, Vācijā. ECB tīmekļa 
vietnē sadaļā “Izglītojoši materiāli” pieejami izglītojoši materiāli, spēles un filmas par ECB:
www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.lv.html      
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2. Kā tiek izstrādāti ES tiesību akti

VIENKĀRŠOTS IZKLĀSTS:

Skolēnu darba burtnīcas nodaļā ir pieejams vienkāršots parastās likumdošanas procedūras izklāsts. Šajā 
procesā Eiropas Komisija sagatavo tiesību aktu priekšlikumus (iniciatīvas tiesības), bet Ministru padomei 
un Eiropas Parlamentam ir likumdošanas pilnvaras. Abām minētajām iestādēm ir vienlīdz liela ietekme. 
Proti, gan Ministru padome, gan Eiropas Parlaments var apturēt tiesību akta priekšlikumu. Jauns tiesību 
akts tiek pieņemts tikai tad, ja abas iestādes vienojas par kompromisu. 

KOPAINA:
Īstenībā parastā likumdošanas procedūra, protams, ir daudz sarežģītāka, un tās ietvaros Eiropas 
Parlaments un Ministru padome veic pirmo, otro un dažkārt pat trešo lasījumu. Vizuāls priekšstats un 
padziļināts izklāsts par šo procesu ir pieejams šeit:
www.europarl.europa.eu/about-parliament/lv/powers-and-procedures/legislative-powers.            
Papildus parastajai likumdošanas procedūrai, kura tiek izmantota vairumā gadījumu, tiek īstenotas 
arī īpašas likumdošanas procedūras. Nosaukums faktiski ir visaptverošs termins visām likumdošanas 
procedūrām, kuras atšķiras no parastajām. Eiropas līgumos ir norādīts, kurās politikas jomās ir 
nepieciešama īpaša likumdošanas procedūra. Katrā no šīm īpašajām likumdošanas procedūrām 
ir paredzēts, kādi ir ES dažādo iestāžu uzdevumi lēmumu pieņemšanas procesā: kurš var ierosināt 
priekšlikumus, un kurš lemj par to, un kā balsot. 

MATERIĀLI
– Dators un projektors

– “Prezi” prezentācija 3. modulim

– Nodaļas: “ES iestādes” un “Kā tiek izstrādāti ES likumi” skolēnu darba burtnīcā (tikai skolotājiem kā 
vispārīga informācija par iestādēm un lēmumu pieņemšanas procesu). 

IETEIKUMI SAISTĪBĀ AR PREZENTĀCIJU
– Šī prezentācija ir ļoti apjomīga. Kā skolotājs, jūs varat pats izvēlēties, ko apspriest un ko ne. 

– Darbs ar “Prezi” prezentāciju: prezentācijas ir sagatavotas ar “Prezi”, kas ļauj strādāt intuitīvi. 
Prezentācijā ir iekļauts “ceļš”, kas jūs pakāpeniski vedīs cauri visiem tās slaidiem. Jebkurā laikā 
varat no tā novirzīties, vienkārši noklikšķinot uz kāda cita temata. Tad prezentācijā šī sadaļa 
tiks pietuvināta. Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar videoinstrukciju “Prezi” lietošanai. Citas 
videoinstrukcijas par “Prezi” atrodamas vietnē https://prezi.com/support. 

– Šī prezentācija pieejama vienīgi tiešsaistē. Ja jums skolā nav pieejas internetam, jūs varat ielādēt 
prezentāciju savā klēpjdatorā mājās un pēc tam to aizvērt, ierīci neizslēdzot. Kad klēpjdatoru 
skolā atkal atvērsiet, prezentācija vēl arvien būs pieejama. 
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2. ES VĒRTĪBAS: JŪSU DOMAS

IEVADS
Šī daļa attiecas uz plašākām diskusijām par Eiropas vērtībām klasē, balstoties uz katra dalībnieka 
individuālām pārdomām (“Manas domas?”), diskusijām klasē (“Mūsu domas?”) un diskusijām mazākās 
grupās (“ES interpretācija?”). Katru daļu var veikt atsevišķi, taču tās arī balstās cita uz citu. 

 

PIRMĀ DAĻA. MANAS DOMAS?

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Skolēni veic individuālus uzdevumus un tiek sniegti paskaidrojumi klasei kopumā. Viņiem visiem 
vajadzētu būt iespējai redzēt prezentāciju un sēdēt pie galda.  

NORISE
Šajā sadaļā skolotājs katram skolēnam izsniedz personisku vērtību karti. Tas ir individuāls dokuments, 
kas domāts tikai attiecīgajam skolēnam. Vērtību kartē ES vērtības jau ir norādītas, kā arī sniegta to 
pamatdefinīcija.

1. Lūdzu, norādiet, vai jūs personiski atbalstāt vai neatbalstāt šīs vērtības

Skolotājs aicina skolēnus (individuāli) pārdomāt katru no vērtībām un tās pamatdefinīciju: 

uzdodiet sev jautājumu: “Vai es personīgi atbalstu šīs vērtības?” Citiem vārdiem sakot, vai jūs (personīgi) 
piekrītat, ka katram cilvēkam jābūt brīvam, vienlīdzīgam, jādzīvo demokrātijā, jāievēro likumi, jārespektē 
cilvēka cieņa un cilvēktiesības, jābūt iecietīgam un jāizrāda solidaritāte? Padomājiet par to un atkarībā 
no savām domām apvelciet vārdu “Piekrītu” vai “Nepiekrītu” pie katras no vērtībām. 

2. Lūdzu, sarindojiet šīs vērtības to svarīguma kārtībā pēc jūsu personiskajiem ieskatiem.

Vērtību kartes kolonnā “ES prioritātes” skolēni vērtības sarindo atbilstoši saviem ieskatiem par to, cik 
svarīgai katrai no tām vajadzētu būt Eiropas Savienībā (1 = pati svarīgākā, 8 = vismazāk svarīgā). Tas ir 
individuāls uzdevums, kura rezultāts katram skolēnam būs atšķirīgs. 
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3. Dilemmas

Pēc tam, kad visi skolēni ir pabeiguši sarindot vērtības, skolotājs iepazīstina ar dažām vērtību dilemmām, 
kādas var rasties reālajā dzīvē. 

- Skolotājs paskaidro dilemmu un parāda to prezentācijā.

- Skolēniem tiek uzdots jautājums par to, kādai vērtībai pēc viņu domām vajadzētu dominēt šajā 
konkrētajā situācijā. 

Pēc katras dilemmas skolotājs lūdz skolēnus pārbaudīt, vai viņu atbilde atbilst iepriekš izveidotajai 
vērtību skalai.

Dilemmas:

1. Vārda brīvība pret vienlīdzību / cilvēka cieņas respektēšanu

 Vai naida runa būtu aizliedzama? Naida runa ir izteicieni, ar kuriem uzbrūk cilvēkam vai cilvēku 
grupai, apdraud vai apvaino tos, pamatojoties uz nacionālo izcelsmi, etnisko piederību, ādas 
krāsu, reliģiju, dzimumu, dzimumidentitāti, seksuālo orientāciju vai invaliditāti. 

 Šī ir pretruna starp brīvības vērtību (vārda brīvība, kas ir arī cilvēktiesības) un vienlīdzības un 
cilvēka cieņas respektēšanas vērtībām, jo izteiktie vārdi ir naida kurināšana, aicināšana uz 
vardarbību un diskrimināciju pret kādu cilvēku, grupu vai kopienu.

2. Brīvība pret solidaritāti

 Visas ES dalībvalstis apliek iedzīvotājus ar nodokļiem, lai, citstarp, sniegtu sabiedriskos 
pakalpojumus un uzturētu sociālās labklājības sistēmu, tādējādi bagātību daļēji pārdalot. 
Piemēram, bezdarbnieki un slimi cilvēki saņem pabalstu un/vai nabadzīgākas ģimenes mazāk 
maksā par izglītību. Kā savas valsts pilsonim jums ir jāmaksā nodokļi; jums nav brīvas izvēles tos 
nemaksāt.  

3. Plurālisms / iecietība (tiesības paust savus uzskatus) pret vienlīdzību / nediskrimināciju

 Vīrietis atsakās sarokoties ar civildienesta ierēdni sievieti pēc tam, kad viņa vadījusi šī vīrieša un 
viņa sievas kāzu ceremoniju pašvaldības telpās. Ierēdne jūtas diskriminēta; vīrietis uzskata, ka 
viņam ir tiesības paust savus uzskatus (plurālisms).

Nobeigums: skolotājs jautā skolēniem, vai viņu atbilde vienmēr atbilst viņu sākotnējai vērtību skalai. 
Droši vien, ka daudzu skolēnu gadījumā tā nebūs. Skolotājs secina, ka dažkārt ir grūti ievērot noteiktas 
vērtības un ka arī mūsu Eiropas sabiedrības kopumā saskaras ar šādu problēmu. Vērtību sadursmes 
saistīsies arī ar apgalvojumiem 2. daļā “Mūsu domas?”.

MATERIĀLI
- “Prezi” prezentācija 3. modulim

- Dators un projektors

- Personīga vērtību karte katram skolēnam, kas atrodama skolēnu darba burtnīcā. 
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OTRĀ DAĻA. MŪSU DOMAS?
Šīs daļas mērķis ir noskaidrot, ko nozīmē (dažas) no šīm vērtībām, lai to izpratni padarītu konkrētāku. Par 
katru vērtību prezentācijā ir divi apgalvojumi. Skolotājs izvēlas divus līdz četrus apgalvojumus, kas tiek 
apspriesti klasē, atbilstoši skolēnu interesēm. 

Piezīme: apgalvojumu mērķis ir veicināt diskusiju par attiecīgo vērtību. Tas nav spriedums par šo vērtību. 

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Formai vajadzētu būt gan diskusijai klasē, gan arī skolēniem vajadzētu redzēt projicētu attiecīgo 
apgalvojumu.  

NORISE
Diskusijas norise par katru apgalvojumu:

1. Pirmais balsojums

“Izlasiet šo apgalvojumu. Īsi padomājiet par to un pats izlemiet, vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat. Šajā 
gadījumā atbilde nevar būt “Jā un nē”; jums jāizvēlas tikai “Jā” vai “Nē”. Dažas svarīgas piezīmes.

- Šis ir tikai intuitīvs balsojums, pēc kura tēmu apspriedīs padziļināti.

- Nav “pareizas” vai “nepareizas” atbildes. 

- Apgalvojumi ir domāti tikai diskusijas rosināšanai; tie nepauž noteiktu viedokli.

Skolotājs saskaita balsis un pieraksta tās.

2. Vispārēja diskusija

Skolotājs aicina vēlreiz pacelt roku tiem skolēniem, kuri balsošanā palika mazākumā, un tad izvēlas vienu 
no viņiem, kurš paskaidro, kāpēc piekrīt vai nepiekrīt. Piemēram, “Kurš piekrita šim apgalvojumam? 
Vai varat vēlreiz pacelt roku? Kurš no jums var man pateikt, kāpēc jūs piekrītat/nepiekrītat?” (Kā pirmo 
izvēloties kādu no “mazākuma” grupas, var provocēt reakciju no tiem skolēniem, kuri nobalsoja pretēji. 
Šādi var rosināt diskusiju.)

Skolotājs dod vārdu vienam skolēnam (vai nepieciešamības gadījumā izvēlas vienu no viņiem), kurš 
uzsāk grupas diskusiju. Pēc tam skolotājs prasa, kurš no grupas piekrīt vai nepiekrīt runātājam. Līdz ar to 
skolotājs vada diskusiju.

Par apgalvojumu var rasties vairāki jautājumi. Skolotājs precizē, kas domāts ar apgalvojumu (ja 
iespējams). Viņam vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka apgalvojums ir domāts tikai kā pamudinājums diskusijas 
raisīšanai un ka nav pareizas vai nepareizas atbildes. 

3. Otrais balsojums (pēc izvēles)

Skolotājs var sarīkot vēl arī otru balsošanu. Viņš saskaita balsis un salīdzina rezultātu ar pirmo balsojumu. 
Vai skolēnu viedoklis ir mainījies?
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4. Nobeigums

Pēc apgalvojumu izskatīšanas skolotājs lūdz skolēnus pārbaudīt, vai viņu atbilde atbilst tām vērtībām, 
ko viņi norādīja savā vērtību kartē (no 1. daļas “Manas domas?”): vai viņi joprojām atbalsta šo vērtību? Vai 
viņi mainītu kārtību, kādā tās sarindotas? 

MATERIĀLI
- “Prezi” prezentācija 3. modulim (apgalvojumus diskusijai varat izvēlēties brīvi)

- dators un projektors

PADOMI DISKUSIJAS VADĪŠANAI
- Sāciet ar norādēm par diskusijas pamatnoteikumiem: ieklausieties cits citā; nogaidiet, kamēr 

pienāk jūsu kārta izteikties; esiet pieklājīgi; nenovirzieties no tēmas; nerunājiet pārāk ilgi un 
ļaujiet arī citiem paust savu viedokli. Tas ļaus jums atsaukties uz šiem noteikumiem diskusijas 
laikā. 

- Nepaudiet pats savu viedokli; esiet pēc iespējas neitrālāks.

- Centieties dot vārdu pēc iespējas vairāk skolēniem ar atšķirīgiem viedokļiem. 

- Ja nav tūlītējas reakcijas, pārformulējiet jautājumu vai uzdodiet provokatīvus jautājumus.

- Ja diskusijā dominē viens skolēns, mēģiniet viņu pārtraukt, pieklājīgi apkopojot to, ko viņš 
teicis, un dodiet vārdu kādam citam, piemēram, jautājot, kuri skolēni piekrīt vai nepiekrīt nupat 
sacītajam. 

- Ja skolēns novirzās no apspriežamā jautājuma, pārtrauciet viņu un lūdziet atgriezties pie 
galvenās tēmas. Tas šķiet nepieklājīgi, bet citi skolēni par to varētu būt pateicīgi. 

SATURS
Apgalvojumi, no kuriem izvēlēties: 

DEMOKRĀTIJA

1.  “Referendums vienmēr ir labs veids, kā panākt pilsoņu līdzdalību.”

 Jautājums ir par to, vai referendumi nāk par labu demokrātijai. Referenduma ierobežojumi ir tādi, 
ka cilvēkiem parasti ir jāizvēlas starp “jā” vai “nē” un ka alternatīvas nav iespējamas, piemēram, 
Šveicē (kas nav ES dalībvalsts) cilvēki tiek aicināti balsot par vai pret jauna tuneļa būvi. Tomēr 
šādam tunelim iespējamas vairākas alternatīvas, piemēram, citi ceļi, citas vietas tunelim u. tml. 

2.  “Demokrātija patiesi var darboties tikai vietējā līmenī.”

 Ar šo apgalvojumu vaicā skolēnu viedokli par to, vai demokrātija var darboties plašā sabiedrībā, 
kur politiķi nav pazīstami personīgi un viņiem nav viegli piekļūt tieši. Tas jo īpaši attiecas uz 
Eiropas Savienību ar tās 500 miljoniem iedzīvotāju. Vai demokrātija var funkcionēt tik lielos 
mērogos?
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BRĪVĪBA

1.  “Brīvība nozīmē, ka nav nekādu pienākumu.”

 Pienākumu izpratne var būt ļoti dažāda: pienākumi, dzīvojot sabiedrībā, piemēram, ir palīdzēt 
citiem, palīdzēt savai ģimenei, rūpēties par saviem padzīvojušajiem vecākiem vai vecvecākiem, 
rūpēties par saviem bērniem ... Plašākā nozīmē tas nozīmē pilsoniskumu, rīcību kā “labam” 
pilsonim — nebojāt ceļus, nepiemēslot apkārtni utt. 

 Ja visi piekrīt, jūs varat uzdot skolēniem provokatīvus jautājumus, piemēram, vai arī tam, kurš 
izvēlas neko nedarīt sabiedrības labā, pienāktos visi labklājības valsts labumi — bezmaksas 
izglītība, lēta medicīniskā aprūpe, bezdarbnieka pabalsti utt., par ko jāmaksā pārējiem.

2.  “Tā kā eksistē vārda brīvība, Eiropas Parlamentā ir jāļauj ievēlēt rasistiskas politiskās partijas.”

 Ja politiska partija atbalsta viedokļus, kas ir pretrunā ar ES vērtībām, piemēram, aizstāv rasu 
diskrimināciju, vai vajadzētu neļaut tai izteikt savus uzskatus un atstumt to no varas?   

SOLIDARITĀTE

1.    “ES dalībvalstij, kuru apdraud finanšu krīze, būtu jāsaņem atbalsts no pārējām ES dalībvalstīm.”

 Ar šo apgalvojumu skolēnus aicina paust viedokli par to, vai ES valstīm būtu jāizrāda solidaritāte 
ar citām dalībvalstīm, kad tām ir problēmas. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu būt tādai valstu 
savienībai, kurā tās cita uz citu var paļauties? 

2.    “Solidaritāte nozīmē izmantot nodokļos iekasētos līdzekļus, lai nodrošinātu ikvienam pienācīgu 
mitekli, pārtiku un izglītību.”

 Šim apgalvojumam vajadzētu raisīt diskusiju par to, vai sabiedrībā būtu paužama solidaritāte ar 
cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam. Vai mēs vēlamies palīdzēt nabadzīgākiem cilvēkiem, piešķirot 
viņiem naudu strukturētā veidā? 

 Daži skolēni var domāt, ka nabadzība ir privāta problēma, par kuru katram jāuzņemas 
individuāla atbildība, un ka sabiedrībai par to nevajadzētu maksāt. Citi varētu paust viedokli, ka 
palīdzība piešķirama tikai tiem, kuriem tā patiešām ir vajadzīga. Provocējot diskusiju, skolotājs 
var prasīt, kam skolēni dotu priekšroku: ļoti stingrai sistēmai, kurā nabadzīgiem cilvēkiem draud 
nokļūšana ārpus sabiedrības, vai arī mazāk stingrai, kas, savukārt, saistās ar risku, ka cilvēki var 
sistēmu izmantot ļaunprātīgi.

VIENLĪDZĪBA / NEDISKRIMINĀCIJA

1.  “Lai panāktu vienlīdzību, ir nepieciešama pozitīvā diskriminācija.”

 Pozitīvā diskriminācija ir darbība, ar kuru piešķir īpašas priekšrocības cilvēkiem no grupām, pret 
kurām nereti ir nelabvēlīga attieksme vai kuras nav pienācīgi pārstāvētas darba tirgū, augstākos 
amatos utt. Piemēram, daudzās Eiropas valstīs finansiāli atbalsta darba devējus, kuri pieņem 
darbā invalīdus.

2.  “Visi ir vienlīdzīgi neatkarīgi no tā, cik bagāti viņi ir.”

 Skolotājs var norādīt uz atšķirībām starp vēlamo un reālo situāciju. Vai visi tiešām ir vienlīdzīgi un 
vai attieksmei pret viņiem jābūt vienādai? Piemēram, luksuspreču veikalā vienlaikus ieiet nabadzīga 
izskata cilvēks un kāds, kurš izskatās ļoti turīgs — vai attieksme pret viņiem būs vienāda? 
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 Te svarīgākā problēma ir tā, vai vēl arvien dzīvojam sabiedrībā ar dažādām sociālajām grupām. 
Mēs visi esam vienlīdzīgi likuma priekšā, bet vai tas izpaužas arī realitātē?

LIKUMA VARA / TAISNĪGUMS

1.  “Dažu noziegumu gadījumā vainīgajiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties starp lielu naudas sodu 
un nokļūšanu cietumā.”

 Ar šo apgalvojumu skolēniem tiek uzdots jautājums par to, cik taisnīgi būtu, ja bagāti cilvēki 
varētu vienkārši atpirkties no soda. Šis jautājums vienlaikus attiecas uz vienlīdzības un likuma 
varas vērtībām. 

2.  “Teroristiem ir tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību.”

 Attēls prezentācijā attiecas uz Eiropā plaši pazīstamo Andersa Breivika gadījumu — šis galēji 
labēju uzskatu cilvēks 2011. gadā īstenoja uzbrukumus Norvēģijā. 2011. gada 22. jūlijā viņš 
nogalināja astoņus cilvēkus Oslo, bet pēc tam Ūtejas salā noslepkavoja vēl 69 jauniešus kādā 
vasaras nometnē. 2012. gada augustā viņš tika notiesāts par masu slepkavībām un terorismu.

 Šī apgalvojuma mērķis ir izraisīt diskusiju par to, vai viņam un viņam līdzīgiem cilvēkiem, kas 
acīmredzami bijuši iesaistīti masu slepkavībās, vajadzētu būt tiesībām ne tikai uz taisnīgu tiesu, 
bet arī uz aizstāvību.  

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA

1. “Žurnālistu vajadzētu sodīt, ja viņš uzraksta viltus ziņu.” 

 Šis apgalvojums attiecas uz preses brīvību. Mūsdienās tikai diktatūrās ir likumi, kas paredz presi 
saukt pie atbildības par to, ko tā ir publicējusi. Tas galu galā var novest pie cenzūras vai tādiem 
plašsaziņas līdzekļiem, kas neziņo par noteiktiem tematiem, baidoties no kriminālvajāšanas. 

2.  “ES nevajadzētu sadarboties ar režīmiem, kas pārkāpj cilvēktiesības, pat ja šāds darījums dotu 
labumu ES.”

 Vai ES drīkst tirgoties vai veikt citus darījumus ar režīmiem, kuri, kā tiek apgalvots, pārkāpj 
cilvēktiesības? Piemēram, nolūkā pārtraukt migrantu plūsmu uz Eiropu, ES sadarbojas ar 
vairākām Āfrikas valstīm, kurās nerimstas cilvēktiesību pārkāpumi. Zināmi tirdzniecības darījumi 
ir arī nepieciešami, lai iegūtu noteiktas izejvielas, kuru Eiropā nav, piemēram, mobilo tālruņu 
izgatavošanā izmantojamo kobaltu. 

IECIETĪBA / PLURĀLISMS

1.  “Skolā un darbā vajadzētu atļaut valkāt reliģiskus simbolus, piemēram, krustu vai galvassegu.” 

 Ar šo apgalvojumu būtu jānoskaidro skolēnu viedoklis par to, vai cilvēkiem vajadzētu atļaut 
piekopt savu reliģiju skolā un darba vietā.

2. “Naida runa tiešsaistē nav nekas slikts, ja to izplata slēgtās vai slepenās grupās.”

 Vai skolēni kādreiz to ir pieredzējuši? Varbūt viņi paši darījuši ko līdzīgu? Vai viņi domā, ka tas var 
kaitēt noteiktām cilvēku grupām? Vai arī viņi paļaujas uz savu vārda brīvību? 
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CILVĒKA CIEŅAS IEVĒROŠANA 

1.  “Katras ES valsts morālais pienākums ir palīdzēt patvēruma meklētājiem.”

 Patvēruma meklētājs ir cilvēks, kurš, baidoties no vajāšanas sakarā ar rasi, reliģiju, piederību pie 
noteiktas sociālās grupas vai politiskajiem uzskatiem, ir šķērsojis starptautisku robežu un ieradies 
valstī, kurā cer saņemt bēgļa statusu.

 Piezīme: patvēruma meklētājs nav tas pats kas ekonomiskie imigranti (cilvēki, kuri migrē 
ekonomisko apsvērumu dēļ). Patvēruma meklētāju statuss vienmēr ir uz laiku un līdz brīdim, 
kamēr valsts, kurā cilvēks meklē patvērumu, tam piešķir vai atsaka bēgļa statusu. 

 Šajā sakarībā svarīgākais jautājums ir šāds: vai mēs respektējam arī to cilvēku cieņu, kuri nav no 
Eiropas? Šis apgalvojums parasti ir saistīts ar tādiem jautājumiem kā sekmīga integrācija, izvēle 
starp palīdzību pašu cilvēkiem un ārzemniekiem, ārzemnieku labajiem nolūkiem utt.

 Piezīme: Eiropas Savienībā ir spēkā personu brīva pārvietošanās, tāpēc ES pilsoņi nekad nav 
patvēruma meklētāji. Ja skolēni pieļauj šādu kļūdu, skolotājam tā jālabo.

2. “Spīdzināšana ir pieļaujama, lai iegūtu informāciju iespējamu jaunu teroristu uzbrukumu 
novēršanai.”

 Eiropas Savienībā spīdzināšana ir aizliegta neatkarīgi no tā, kādā nolūkā to varētu izmantot. 
Vai skolēni tam piekrīt? Vai arī viņi domā, ka dažos gadījumos tās izmantošana varētu būt 
attaisnojama?

TREŠĀ DAĻA. ES INTERPRETĀCIJA?
Šajā daļā skolēni mazākās grupās apspriež to, kā ES interpretē šīs vērtības. Skolotājs iepriekš izvēlas, kuras 
vērtības skolēni varētu apspriest. Skolotājs sadala klasi mazākās grupās ar apmēram 3-4 skolēniem katrā. 
Katra grupa apspriež vienu Eiropas vērtību, piemēram, demokrātija, solidaritāte u. c. 

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Klase strādā nelielās grupās ar apmēram 3-4 skolēniem katrā. Pēc tam notiek grupu diskusijas klasē. 

NORISE
1. Ievads un sadalīšana mazākās grupās

Skolotājs iepazīstina ar vērtībām, ar kurām darbosies nelielās grupās: viņš sniedz konkrētus piemērus par 
katru apspriežamo vērtību, izmantojot prezentāciju un skolotāju rokasgrāmatā sniegto paskaidrojumu 
par vērtībām, 2. modulis (25.-27. lpp.). Pēc tam skolotājs izdala vērtību kartītes un grupas darba lapu. 

2. Grupu darbs

Katra grupa strādā neatkarīgi un apspriež to, kā ES interpretē konkrēto vērtību. Diskusijām palīdz 
instrukcijas grupas darba lapā. Grupas diskusiju rezultātā jānoformulē vairāki ieteikumi Eiropas 
Savienībai.

Skolotājs grupu darba laikā ir gatavs atbildēt uz iespējamiem jautājumiem un uzrauga iekļaušanos laikā. 
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3. Vispārēja diskusija

Skolotājs aicina katras grupas pārstāvi īsi (minūtes laikā) apkopot grupas ieteikumus ES. Pārstāvis 
vispirms nosauc vērtību, pie kādas grupa strādāja, un pēc tam sniedz ieteikumus. Pārējie klausās un 
izsaka savu viedokli, ja tam pietiek laika: vai viņi piekrīt, nepiekrīt, ir gatavi turpināt attīstīt šo ideju? 

Pēc tam var apspriest grupas darba norisi, piemēram, “Vai darbs bija grūts? Ja jā, tad kāpēc?”

MATERIĀLI
- “Prezi” prezentācija 3. modulim

- Dators un projektors

- Katrai grupai: četras attiecīgās vērtības kartītes no 2. moduļa (V pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā). Šajās kartītēs norādīts konkrēts ES pasākums vai praktiska rīcība saistībā ar 
attiecīgo vērtību. 

- Katrai grupai: viena grupas darba lapa par “ES interpretāciju” (XI pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā).
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KONCEPCIJA
Ceturtajā modulī uzmanība pievērsta tam, kā skolēni varētu aktīvi piedalīties ES kā pilsoņi un izteikt savu 
viedokli. Tas atbilst modeļa “Augt par aktīvu Eiropas pilsoni” pēdējai aktivitāšu grupai:

Šis modulis sākas ar visas klases nodarbību “Vēlēšanas klasē”. Skolēni par savu izvēlēto politisko partiju 
balso ar tiešsaistes rīku Mentimeter. Balsošana notiek anonīmi, un tās rezultāti ir redzami uzreiz. Pēc tam 
skolotājs apkopo klases balsošanas norisi un salīdzina to ar vēlēšanu norisēm savas valsts un visas ES 
mērogā. 

Nodarbībai ar QR koda izmantošanu “Jūsu balss ES” klase tiek sadalīta divu vai trīs skolēnu grupās. 
Katra grupa veic vairākus uzdevumus par to, kā panākt, lai viņu viedoklis būtu sadzirdams Eiropas 
līmenī. Šajos uzdevumos ietilpst tiešsaistes avotu izmantošana, ko ar viedtālruni meklē, izmantojot QR 
kodus, vai arī klikšķinot uz saitēm datorā.  Kad uzdevumi ir pabeigti, skolēni apspriež rezultātus klases 
diskusijā. 

Šā moduļa kopsavilkums dots skolēnu darba burtnīcā. Kopsavilkums sniedz pārskatu par iegūtajām 
zināšanām, un to var izmantot gan kā mācību materiālu, gan kā pamatu šī moduļa prezentācijai. 

SATURS UN LAIKA PLĀNOJUMS
Ceturtais modulis kopumā var aizņemt 1-4 stundas atkarībā no tā, kā to izmantojat. Katrai daļai 
atvēlētais minimālais laiks ir norādīts turpmākajā tabulā.   

NEIZPRATNE IZPRATNE ZINĀŠANAS DEMOKRĀTIJAS 
PRASMES

AKTĪVA EIROPAS 
PILSONĪBA

IZPRATNES  
VEIDOŠANA INFORMĒŠANA MĀCĪBAS AKTIVIZĀCIJA 

© Ryckevelde vzw, 2010

4. MODULIS  
JŪSU BALSS EIROPAS SAVIENĪBĀ
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METODIKA ILGUMS APRAKSTS MATERIĀLI
Uzdevums: 
vēlēšanas klasē

15 min Vēlēšanas klasē, kurās skolēni anonīmi 
balso par sevis izvēlētu partiju

- Dators ar pieeju internetam, projektors

- Skolēnu viedtālruņi 

- Pietiekami daudz papildu planšetdatoru / 
datoru skolēniem, kam nav viedtālruņa

- Pašiem sava Mentimeter rīka tiešsaistes kopija 

Klases rezultātu 
ekstrapolācija uz 
reālo dzīvi 

15 min Klases vēlēšanas: klasē notikušo 
vēlēšanu rezultātu ekstrapolācija uz 
faktiskajiem vēlēšanu rezultātiem 
valsts un ES līmenī 

- “Prezi” prezentācija 4. modulim

- Dators un projektors

- Klasē rīkoto vēlēšanu rezultāti

Nodarbība ar QR 
koda izmantošanu: 
Jūsu balss Eiropas 
Savienībā 

20 min Jūsu balss Eiropas Savienībā: veicot 
interneta uzdevumus divu līdz trīs 
skolēnu grupās, viņi noskaidro vairākas 
iespējas iesaistīties ES norisēs. 

- Skolēnu darba lapa (XII pielikums skolotāju 
rokasgrāmatā)

- Pietiekami daudz viedtālruņu, planšetdatoru 
un datoru ar pieeju internetam

Klases diskusija 10 min Klases diskusija par (svarīgākajām) 
atbildēm. 

- Aizpildītas darba lapas 

- Risinājumi skolotāju rokasgrāmatā 

MĒRĶI UN KOMPETENCES

ATTIEKSME
-  Skolēni saprot, cik svarīga ir balsošana Eiropas Parlamenta vēlēšanās un viņu vispārēja līdzdalība. 

-  Skolēni apzinās savas tiesības un pienākumus demokrātijā un identificējas ar tiem.

-  Skolēni kļūst par aktīviem Eiropas pilsoņiem, kuri balsos vietējās, valsts un Eiropas vēlēšanās.

-  Skolēni balso informēti un apzināti un mudina savus vienaudžus rīkoties tāpat.  

ZINĀŠANAS
- Skolēni zina, kā viņi ievēlē savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā; viņi zina dažādas Parlamenta 

politiskās grupas un zina, kuras politiskās partijas pieder pie kādām politiskajām grupām. 

- Skolēni zina, kādus uzskatus pārstāv viņu valsts politiskās partijas. 

- Skolēni ir iepazinušies ar dažādām iespējām / instrumentiem, ko var izmantot, lai viņu viedoklis 
tiktu sadzirdēts ES līmenī.

PRASMES
-  Izmantojot dažādus instrumentus, skolēni apgūst nepieciešamās prasmes, lai paustu savu 

viedokli un tas tiktu sadzirdēts ES līmenī. 

56  /  4. MODULIS EUROPE@SCHOOL

https://prezi.com/cpehoducvr_p/lat-latvia-m4/


4. MODULIS: SOLI PA SOLIM

UZDEVUMS: VĒLĒŠANAS KLASĒ
IEVADS
Paskaidrojiet skolēniem, ka ik pēc pieciem gadiem notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kuru laikā 
visiem Eiropas pilsoņiem, kas vecāki par 18 gadiem, ir tiesības balsot (Austrijā balsot var no 16 gadiem). 
Iepriekšējās vēlēšanas notika 2014. gada maijā. Balsošana vispirms notiek par valstu politiskajām 
partijām un pēc tam šīs partijas nosūta pārstāvjus uz Eiropas Parlamentu. Parlamentā mūsu ievēlētie 
deputāti apvienojas lielās Eiropas politiskajās apvienībās jeb grupās. 

Iepazīstiniet skolēnus ar tiešsaistes rīku Mentimeter (skatiet sadaļu “Materiāli”) un paskaidrojiet, ka viņi 
tagad klasē var balsot par savu izvēlēto politisko partiju. Izvēles sarakstā iekļautās partijas ir tās pašas, kas 
piedalījās pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

Ideālā gadījumā jums vajadzētu īsi apspriest to, kādus uzskatus pārstāv katra no šīm partijām. Lai to 
izdarītu, jūs varat izmantot vairākus rādītājus un asis, piemēram, progresīvie pret konservatīvajiem, 
nostāja ekonomikas jautājumos (liberāļi pret sociālistiem), viedokļi par vidi, migrācijas politiku utt. 
Ļoti svarīgi to darīt pēc iespējas neitrāli. Skolēniem tā bieži ir jauna informācija, taču tā nepieciešama 
apzinātam balsojumam.  

1. TIEŠSAISTES BALSOŠANA AR MENTIMETER RĪKU

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Ikvienam skolēnam ir sava elektroniska ierīce ar pieeju internetam. Viņi var izmantot viedtālruni, 
planšetdatoru vai datoru. Mentimeter aptauju projicē visai klasei, lai skolēni to redzētu. 

NORISE 
Pārliecinieties, vai balsošana tiek veikta anonīmi, rezultātus sākumā neatklājot (sk. “Ieteikumi”). Skolēni 
var balsot, apmeklējot vietni www.menti.com. Tur viņi ievada jūsu prezentācijā norādīto kodu. Šis kods 
ir unikāls, paredzēts tikai jūsu skolēniem. Apakšējā labajā stūrī jūs varat redzēt nodoto balsu skaitu. Tā jūs 
varat kontrolēt, vai ikviens skolēns ir nobalsojis. Kad visas balsis ir nodotas, jūs parādīsiet klasei notikušo 
vēlēšanu rezultātus. Kura partija uzvarēja? 

MATERIĀLI
- Dators un projektors 

- Pieeja internetam
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- Mentimeter rīks jūsu valstij, kas pieejams jūsu Mentimeter lietotāja kontā. Lai to izveidotu, 
vispirms dodieties uz www.mentimeter.com. Tajā izveidojiet savu kontu (izvēlieties lietotājvārdu 
un paroli). To var izdarīt bez maksas. Pēc tam pārkopējiet Mentimeter uz savu personīgo kontu: 
www.mentimeter.com/s/a6d9b46675ebf0396ebcf89dd17b63b1/dc3c95831432       

PIEZĪME: NEIZMANTOJIET iepriekšējā atsaucē norādīto jau sagatavoto Mentimeter. Izmantojiet to TIKAI 
tam, lai izveidotu kopiju savā kontā. Kad esat pārkopējis iepriekš sagatavoto Mentimeter, jūs to varēsiet 
pārvaldīt un pielāgot pēc savām vajadzībām. Piemēram, varat pievienot politiskās partijas, ja saraksts 
ir nepilnīgs, vai izdzēst partijas, kas vairs nepiedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Jūs arī varēsiet 
pārskatīt rezultātus vai dzēst tos.

IETEIKUMI
- Mentimeter ļauj jums noslēpt rezultātus līdz brīdim, kamēr nobalsojuši visi. Tas ir ļoti ieteicams, 

jo tā balsošanā būs lielāks anonimitātes līmenis. Jūs varat izvēlēties šo iespēju “Present” režīmā, 
nospiežot kreisajā apakšējā stūrī un pēc tam izvēloties iespēju “Hide results”. Kad esat pārliecināti, 
ka visi skolēni ir nobalsojuši, noklikšķiniet uz pogas “Show results”. Tad vēlēšanu rezultāti kļūs 
redzami (skatīt attēlu).

  - Pārbaudiet savas Mentimeter kopijas darbību mājās un balsojiet ar citu ierīci (viedtālruni, 
planšetdatoru vai datoru), kas nav prezentācijas režīmā. Jūs varēsiet izdzēst šos testa balsojumus, 
pirms tos parādīsiet klasei ar “tīriem” rezultātiem prezentācijas režīmā.

2. REZULTĀTU ATTĒLOŠANA REĀLAJĀ DZĪVĒ 

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Pēc balsošanas skolēni paliek sēžam klasē un noskatās projicētos rezultātus.

NORISE 
Salīdziniet klases vēlēšanu rezultātus ar iepriekšējiem 2014. gada vēlēšanu rezultātiem trīs posmos.
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1. Pirmkārt, mēģiniet noteikt, cik deputāta vietu katra partija saņemtu atbilstoši klases vēlēšanu 
rezultātiem:

 paskaidrojiet, ka kopumā sadalāmas 8 Eiropas Parlamenta deputātu vietas. Pēc iespējas precīzi 
mēģiniet aprēķināt, cik deputāta vietu katra partija saņemtu atbilstoši klases vēlēšanu rezultātiem 
(piemēram, klasē ir 16 skolēnu: divas balsis dod vienu vietu).

2.  Otrkārt, aplūkojiet savas valsts vēlēšanu rezultātus 2014. gadā. To var izdarīt, iepazīstoties ar savas 
valsts vēlēšanu rezultātiem “Prezi” prezentācijā 4. modulim. Salīdziniet klases rezultātus ar faktiskajiem 
rezultātiem: vai tie ir salīdzināmi vai nē? Apspriediet faktisko vietu sadalījumu savā valstī. Runājot par 
to, norādiet, kura valsts partija pieder kurai Eiropas politiskajai grupai. 

3.  Treškārt, apspriediet pašreizējo Eiropas Parlamenta sastāvu pēc 2014. gada vēlēšanām. Tam 
izmantojiet “Prezi” prezentāciju 4. modulim. Apspriediet Eiropas politiskās grupas no lielākās līdz 
mazākajai. 

 Paskaidrojiet skolēniem, ka Parlamentā var būt ne vairāk kā 751 deputāts (750 + priekšsēdētājs), taču 
šo skaitu var uz laiku mainīt, piemēram, sakarā ar deputāta atkāpšanos vai atbrīvošanu no amata. Arī 
pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās Eiropas Parlamenta deputātu būs mazāk (plašāku informāciju 
skatiet skolēnu darba burtnīcā 2. moduļa nodaļā “Eiropas Parlaments”).  

 Pēc veiktās izskaidrošanas būs skaidrs, ka ievēlētie deputāti neapvienojas atkarībā no ievēlēšanas 
valsts, bet gan viņu politiskās piederības. 

Pašlaik Eiropas Parlamentā ir astoņas politiskās grupas, kas pārstāv vairāk nekā 100 valstu partijas no 
visas Eiropas Savienības. Apspriediet Eiropas politiskās grupas no lielākās līdz mazākajai. EP politisko 
grupu skaits nav stingri noteikts. Piemēram, politiskā grupa “Nāciju un brīvības Eiropa” tika dibināta 
tikai 2015. gadā. Daži deputāti nepievienojas nevienai politiskajai grupai, kas nozīmē, ka viņi ir pie 
politiskajām grupām nepiederoši deputāti.

Ikvienu jautājumu pirms balsošanas apspriež visās politiskajās grupās. Šo diskusiju laikā tiek formulēts 
politiskās grupas viedoklis: vai tā atbalsta noteiktu priekšlikumu vai arī iebilst pret to? Tomēr ir svarīgi 
zināt, ka Eiropas Parlamenta deputātam nav pienākuma ievērot viņa politiskās grupas viedokli. Nereti 
gadās, ka plenārsēdē vienas un tās pašas politiskās grupas locekļi par kādu jautājumu balso atšķirīgi. 

Eiropas Parlamenta politisko grupu nozīme

- Politiskajām grupām piešķir budžetu, kas ļauj tām pieņemt darbā papildu personālu. 

- Tikai politiskajām grupām piederoši Parlamenta deputāti var pildīt noteiktas funkcijas kādā no 
Parlamenta komitejām. Piemēram, lai kļūtu par komitejas referentu (par noteiktu normatīvo 
ziņojumu atbildīgo personu), ir jāpieder pie kādas politiskās grupas. 

- Politiskās grupas var ietekmēt parlamentāro sesiju darba kārtību. 

- Jo politiskā grupa ir lielāka, jo tai lielāka loma Parlamentā. Tai arī tiek piešķirts vairāk laika 
debatēs. 

Lai izveidotu politisko grupu Eiropas Parlamentā, ir jāievēro šādi nosacījumi:

- politiskās grupas izveidei nepieciešami 25 dalībnieki; 

- politiskajā grupā jābūt pārstāvētai vismaz ceturtdaļai dalībvalstu (tātad šobrīd deputātiem jānāk 
no vismaz septiņām valstīm);

- ikviens Eiropas Parlamenta deputāts var piederēt tikai vienai politiskai grupai. 
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Papildu informāciju par Eiropas Parlamenta (politisko grupu) darbību varat atrast vietnē www.europarltv.
europa.eu/programme/others/strength-in-unity-parliaments-political-families. Paša sniegta skaidrojuma 
vietā varat klasei arī parādīt šo videoklipu. Saiti uz to atradīsiet “Prezi” prezentācijas sadaļā “Eiropas 
Parlamenta politisko grupu darbība”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka video veidošanas laikā (2014. gadā) Parlamentā 
bija tikai septiņas grupas. Pašlaik to ir astoņas.

MATERIĀLI
- Dators un projektors 

- Mentimeter ar klases vēlēšanu rezultātiem (skatīt iepriekšējo sadaļu)

- “Prezi” prezentācija 4. modulim

- Moduļa kopsavilkums skolēnu darba burtnīcā (kā vispārīga informācija skolotājam)

DAŽI IETEIKUMI
- Darbs ar “Prezi”: prezentācijas ir sagatavotas ar “Prezi”, kas ļauj strādāt intuitīvi. Prezentācijā ir iekļauts 

“ceļš”, kas jūs pakāpeniski vedīs caur tās norisei. Jebkurā laikā varat no tā novirzīties, vienkārši 
noklikšķinot uz kādas citas tēmas. Tad prezentācijā atvērsies šī sadaļa. Klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar 
videoinstrukciju “Prezi” lietošanai. Citas videoinstrukcijas par “Prezi” atrodamas vietnē https://prezi.
com/support. 

- Šī prezentācija pieejama vienīgi tiešsaistē. Ja jums skolā nav pieejas internetam, jūs varat ielādēt 
prezentāciju savā klēpjdatorā mājās un pēc tam to aizvērt, ierīci neizslēdzot. Kad klēpjdatoru skolā 
atkal atvērsiet, prezentācija vēl arvien būs pieejama. 

NODARBĪBA AR QR KODA IZMANTOŠANU: 
JŪSU BALSS EIROPAS SAVIENĪBĀ

1. UZDEVUMS

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Skolēni strādā grupās pa diviem, maksimāli trim vienā grupā. Katra grupa izmanto viedtālruni vai 
planšetdatoru. Vajadzības gadījumā viņi var izmantot datoru skolas datorklasē. Tādā gadījumā darba 
lapa būs jāievieto arī tiešsaistē. Visām ierīcēm jābūt ar pieeju internetam. Katra skolēnu grupa saņem 
darba lapu atbilžu pierakstīšanai. 
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NORISE
Īsā ievadā pastāstiet skolēniem, ka viņi uzzinās par vairākām iespējām iesaistīties un ka viņiem vajadzēs 
veikt uzdevumus un pierakstīt savas atbildes darba lapās.

MATERIĀLI
- Izdrukāta darba lapa katrai skolēnu grupai: Skolēnu darba lapa (XII pielikums skolotāju 

rokasgrāmatā).

- Mobilā ierīce vai dators ar pieeju internetam katrai skolēnu grupai.

IETEIKUMI
- Ja vēlaties, varat iepriekš veikt uzdevumu atlasi. Atzīmējiet tos darba lapā, lai skolēni zinātu, kurus 

uzdevumus viņiem vajadzēs veikt. 

- Sekojiet līdzi laikam. Pārliecinieties, ka skolēni zina, ka viņiem ir ne vairāk kā 20 minūtes 
uzdevumu veikšanai. 

- Dažu internetā veicamo uzdevumu videoklipus ir grūtāk atvērt noteiktās pārlūkprogrammās. 
Problēmas neradīsies, ja izmantosiet Google Chrome pārlūkprogrammu.

2. KLASES DISKUSIJA

ORGANIZĀCIJAS FORMA
Skolēni turpina strādāt kopā ar savu grupu. Pārliecinieties, vai visi skolēni var redzēt cits citu, lai klases 
diskusija labāk raisītos. 

NORISE 
Atbildes īsi pārrunājiet klasē, lai visiem skolēniem viss būtu skaidrs. 

MATERIĀLI
- Izpildītas darba lapas katrai grupai

DAŽI IETEIKUMI
-  Galvenokārt pievērsiet uzmanību skolēnu pašu pieredzei un īsi uzsveriet “konkrētas” atbildes. 
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TIEŠSAISTES UZDEVUMU ATRISINĀJUMI

1. Eiropas Parlaments: izlemjat jūs
1. uzdevums: kurš balso? 

1.1. Vēlēšanu aktivitāte gadu gaitā
-  42.6%
-  Ir tendence samazināties. Vēlēšanu aktivitāte laikā no 2009. līdz 2014. gadam tikpat kā 

nemainījās.

1.2. Aktivitāte pa valstīm 2014. gadā
-  76,5%
-  30,24 %, un šis skaitlis ir zem ES vidējā rādītāja 

2. uzdevums: Kādēļ balsot vēlēšanās?

Iespējamie argumenti: 
- Tas ir mans pilsoņa pienākums
- Vēlos atbalstīt sev uzskatu ziņā tuvāko politisko partiju
- Es jūtos kā ES pilsonis
- ES pieņem lēmumus daudzās jomās, tāpēc piedalīties vēlēšanās ir svarīgi
- Es gribu, lai manu balsi sadzird
- Mūsu demokrātija ir svarīga, un mums jāizmanto savas tiesības vēlēt

3. uzdevums: Mūsu pārstāvji
- Francija: 74 deputāti
- Luksemburga: 6 deputāti

4. uzdevums: sekot līdzi deputātu darbībai
-  EP deputāts: pēc skolēnu izvēles
-  Atkarīgs no skolēnu izvēles
-  Atkarīgs no skolēnu izvēles; iespējamās atbildes var būt šādas: balso (nebalso) atbilstoši savas 

politiskās grupas viedoklim; regulāri ierodas/neierodas uz plenārsesijām utt. 

2. Pievienojieties diskusijai
1. uzdevums: Eiropas pilsoņu iniciatīva

- Eiropas pilsoņu iniciatīva ES pilsoņiem dod iespēju iesniegt savus likumdošanas priekšlikumus. Ir 
vajadzīgs vismaz viens miljons parakstu no septiņām dažādām ES valstīm. 

- Pēc pašu izvēles
- 3 (2017. gada vidū; šis skaitlis var mainīties)

2. uzdevums: Diskusijas par Eiropu

-  Pēc pašu izvēles

3. uzdevums: Tieši sazinieties ar jūsu pārstāvi Eiropas Parlamentā
- vārds.uzvārds@europarl.europa.eu
- Atkarīgs no skolēnu izvēles

4. uzdevums: Kļūt par Eiropas brīvprātīgo vai stažieri
-  Atkarīgs no skolēnu izvēles
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AVOTI
VISPĀRĪGI
- Eiropas Parlamenta tīmekļa vietne: http://www.europarl.europa.eu/portal/lv 
- Brošūra par Eiropas Parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EN_EP%20brochure.pdf
- Eiropas Parlamenta infografikas: http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines 
- Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne: https://europa.eu/european-union/index_lv  
- Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: https://ec.europa.eu/commission/index_lv 
- Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

2. MODULIS
- “Sterckx, D. u. c., “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010
- Vēsture: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lv  
- ES līgumi https://europa.eu/european-union/law/treaties_lv 
- Filma par Šengenu https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
- Vērtības un Eiropas Parlaments http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/20150201PVL00002/S%C4%81kums 
- Tirdzniecības līgumi http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Infografika “Empowering women in the EU and beyond” http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

3. MODULIS
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_lv
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EN_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation  
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
- Faktu pārbaudes tīmekļa vietnes: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-

checker/?utm_term=.a0f184584b49 , http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

4. MODULIS
- http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv
- http://www.debatingeurope.eu/
- Analīze pēc 2014. gada vēlēšanām http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_

lv.pdf
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PIELIKUMI
2. MODULIS
I pielikums: Spēle “ES fakti”: spēles kartītes
II pielikums: Spēle “ES dalībvalstis”: Eiropas karte
III pielikums: Spēle “ES dalībvalstis”: spēles kartītes
IV pielikums: Spēle “ES dalībvalstis”: darba lapa
V pielikums: Spēle “ES vērtības”: spēles kartītes
VI pielikums: Spēle “ES vērtības”: “Pareizi/nepareizi” kartīšu komplekts

3. MODULIS
VII pielikums: “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”: spēles laukums
VIII pielikums: “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”: darba lapa
IX pielikums: “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”: tiesību aktu priekšlikumi
X pielikums: “Eiropas Parlamenta deputāta lomā”: tematiskās kartītes
XI pielikums: diskusiju uzdevums “ES vērtības”: darba lapa

4. MODULIS
XII pielikums: “Jūsu balss Eiropas Savienībā”: darba lapa
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Cik daudz dalībvalstu pašreiz ir ES sastāvā?

Kad pirmās valstis nolēma apvienot spēkus, lai 
izveidotu Eiropas sadarbību? (Ir pietiekami, ja 
tiek nosaukts laika periods vai gadu desmits. 
Precīzu gadu nosaukt nav nepieciešams.) 

Kāpēc tika izveidota Eiropas Ogļu un tērauda 
kopiena (EOTK)? 

Kāds vēsturiski svarīgs notikums Eiropā 
notika 1989. gadā? 

Cik liela procentuālā daļa no visas Eiropas 
Savienībā ražotās enerģijas līdz 2020. 
gadam būtu jāiegūst no atjaunojamiem 
energoresursiem? (Vēja, saules u. c. enerģija.)

Pašreizējo Eiropas Savienību dibināja 
Francija, Vācija, Beļģija, Nīderlande, 
Luksemburga un ..?

Nosauciet Eiropas iestādi, kurā mēs, 
pilsoņi, reizi piecos gados ievēlējam savus 
pārstāvjus? (Tiešās vēlēšanās) 

Kura Eiropas pilsēta ir mājvieta lielam 
skaitam Eiropas iestāžu un bieži tiek dēvēta 
par Eiropas galvaspilsētu?

Kādā valodā Eiropas Parlamenta (EP) 
deputāti sarunājas Eiropas Parlamentā?

Kura valsts pievienojās Eiropas Savienībai 
pavisam nesen, 2013. gadā? 

28

Pēc Otrā pasaules kara / 20. gadsimta 50. gados (abas 
atbildes ir pareizas) 

Lai nepieļautu turpmākus karus; lai nodrošinātu mieru

Berlīnes mūra krišana / beidzās dalījums Austrumeiropā 
un Rietumeiropā / aukstā kara beigas

20 %

Itālija

Eiropas Parlaments

Brisele

Ikviens var runāt savā valodā (kādā no 24 oficiālajām ES 
valodām)

Horvātija
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Kādu naudas vienību izmanto lielākajā daļa 
ES valstu?

Kad tiek atzīmēta Eiropas diena? (Datums)

Kas ir pašreizējais Eiropadomes 
priekšsēdētājs? 

Eiropas Komisiju var salīdzināt ar valsts ..., jo 
abām struktūrām ir izpildvara. 

Kāds ir Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienesta numurs, uz kuru var zvanīt visā 
Eiropā? 

Kā tiek dēvētas Eiropas iedzīvotāju tiesības 
iesniegt lūgumrakstus nolūkā iekļaut 
Komisijas darba kārtībā tiesību akta 
priekšlikumu? 

Kā sauc Eiropas apmaiņas programmu, 
kas paredzēta ne tikai studentiem, bet 
arī skolēniem pamatizglītības un vidējās 
izglītības posmos? 

Kas ir pašreizējais Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs?

Kā sauc Eiropas līgumu, kas ļauj Eiropas 
iedzīvotājiem ceļot pa (lielāko daļu) Eiropas 
valstu bez personas dokumentu pārbaudes 
(atvērtās robežas)?

Nosauciet ES dalībvalsti, kurā dzīvo visvairāk 
iedzīvotāju? 

Eiro

9. maijs

(Donalds) Tusk

Valdība

112

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Programma “Erasmus+” (“Erasmus”)

(Žans Klods) Junkers

Šengenas līgums / Šengena

Vācija (ap 82 miljoniem)
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Nosauciet ES dalībvalsti, kurā ir vismazākais 
iedzīvotāju skaits un kura ir vismazākā ES 
dalībvalsts? 

Kurā gadā pirmajās eirozonas valstīs sāka 
izmantot eiro banknotes un monētas?

Katra dalībvalsts Eiropas Parlamentā ievēlē 
noteiktu skaitu savu pārstāvju atkarībā no 
tās iedzīvotāju skaita. Cik daudz Eiropas 
Parlamenta deputātu pašreiz ir ievēlēti no 
Latvijas?

Nosauciet ES dalībvalsti, kuru sauc tāpat kā 
tās galvaspilsētu?

Katra dalībvalsts ieceļ vienu Eiropas Komisijas 
komisāru. Kurš ir Latvijas pašreizējais ieceltais 
komisārs?

Malta (ap 450 000 iedzīvotāju)

2002. gadā

8

(Lielhercogiste) Luksemburga

Valdis Dombrovskis
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Beļģija

Luksemburga

Vācija

Nīderlande

Francija

Spānija
Portugāle

Apvienotā 
Karaliste

Somija

Polija

Horvātija
Itālija

Šveice
Ungārija

Slovēnija

Austrija

Čehija

Slovākija

MaltaMaroka Alžīrija Tunisija

Rumānija

Moldova

Serbija

KosovaMelnkalne

Albānija

Bosnija un 
Hercegovina

Bulgārija

Turcija

Bijusī Dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republika

Kipra

Grieķija

Latvija

Lietuva

Belarus

Ukraina

Igaunija Krievija

Zviedrija

Dānija
Īrija

Islande

Norvēģija

EIROPAS KARTE

2. MODULIS: SPĒLE “ES DALĪBVALSTIS”

Sameklējiet ES dalībvalstis
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Grieķija
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Islande

Serbija

Turcija

Melnkalne

Albānija

Ukraina

Krievija

Lihtenšteina

Maroka

Maķedonija
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RISINĀJUMS:

DARBA LAPA 
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DEMOKRĀTIJA

DEMOKRĀTIJA

BRĪVĪBA

DEMOKRĀTIJA

BRĪVĪBA

BRĪVĪBA

DEMOKRĀTIJA

BRĪVĪBA

SOLIDARITĀTE

Eiropas Parlaments ir iesaistījies 
vēlēšanu novērošanā valstīs ārpus ES, 
lai sekmētu brīvu un godīgu vēlēšanu 
norisi, piem., Ēģiptē vai Ukrainā. 

ES iedzīvotāji var brīvi strādāt jebkurā 
ES dalībvalstī bez nepieciešamības 
iegūt darba atļauju.

ES pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, ir tiesīgi 
piedalīties (balsot un kandidēt) 
pašvaldību un Eiropas vēlēšanās 
savā dzīvesvietā. Piemēram, 
Grieķijas pilsone, kas dzīvo Berlīnē, 
var tikt ievēlēta par pilsētas domes 
priekšsēdētāju. 

Reizi piecos gados ES pilsoņi tiešās 
vēlēšanās ievēlē savus pārstāvjus 
Eiropas Parlamentā. Nākamās 
vēlēšanas notiks 2019. gadā.

© European Union 2017 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

© European Union 2011 – Source: EP

© European Union 2014 – Source: EP

ES iedzīvotāji var brīvi ceļot visā ES.

Eiropas Savienībā var paust viedokli, 
nebaidoties no ieslodzīšanas. Šī ir 
vārda brīvība. Nav atļauta tikai naida 
runa, kurā aicināts aizskart citus 
cilvēkus vai cilvēku grupas. 

ES pilsoņu iniciatīva: ja viens 
miljons pilsoņu no vismaz septiņām 
dažādām dalībvalstīm paraksta 
konkrētu ierosinājumu, viņi var 
aicināt Eiropas Komisiju sagatavot 
tiesību akta ierosinājumu.

Uzņēmumi nav tiesīgi vākt personas 
datus, izņemot stingri noteiktus 
gadījumus. Šīs ir mūsu tiesības uz 
privātumu un datu aizsardzību. 

Ne tik pārtikuši reģioni saņem ES 
papildu finansiālu atbalstu.

© European Union 2011 – Source: EP
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SOLIDARITĀTE

VIENLĪDZĪBA / NEDISKRIMINĀCIJA
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SOLIDARITĀTE

VIENLĪDZĪBA / NEDISKRIMINĀCIJA

LIKUMA VARA / TAISNĪGUMS

SOLIDARITĀTE

VIENLĪDZĪBA / NEDISKRIMINĀCIJA

LIKUMA VARA / TAISNĪGUMS

ES dalībvalstis ir vienojušās palīdzēt 
cita citai, ja kādai no tām draud 
teroristu uzbrukums vai ja tā cietusi 
dabas vai cilvēka izraisītā katastrofā. 
Šo principu pirmo reizi izmantoja pēc 
uzbrukumiem Parīzē 2015. gadā.

ES iedzīvotāji, kas studē citā ES 
dalībvalstī, maksā tādu pašu mācību 
maksu kā attiecīgās valsts studenti. 
Piemēram, students no Itālijas, 
kas mācās Parīzē, maksā tieši tādu 
pašu mācību maksu kā Francijas 
iedzīvotāji.

Katru gadu Eiropas Parlaments 
atzīmē Starptautisko Sieviešu dienu 
(8. martā), lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību.

ES Globalizācijas pielāgošanās fonds 
palīdz cilvēkiem atrast jaunu darbu 
vai pārkvalificēties, ja darbs zaudēts 
globalizācijas dēļ, piem., uzņēmums 
ir pārcelts uz valsti, kurā atalgojums ir 
zemāks. 

Bērna dzimšanas vai adopcijas 
gadījumā abiem vecākiem ir tiesības 
uz vismaz četru mēnešu bērna 
kopšanas atvaļinājumu, lai rūpētos 
par bērnu.

Eiropas Savienībā visiem cietušajiem 
un aizdomās turētajiem ir tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Visi aizdomās turētie ir 
nevainīgi, līdz tiesā tiek pierādīta viņu 
vaina. 

ES un tās dalībvalstis kopā nodrošina 
visvairāk līdzekļu palīdzībai attīstības 
jomā. 

Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir 
aizsargāti pret darba atteikumu vai 
atlaišanu seksuālās orientācijas dēļ. 

Noziegumos cietušos un aizdomās 
turētos par noziegumiem ir jāinformē 
par juridiskajām procedūrām valodā, 
ko viņi saprot. Šo pakalpojumu 
apmaksā dalībvalsts, kurā notiek tiesa. 

© European Union, 2014 – Source: EC

© European Union 2017 – Source: EP © European Union 2017 – Source: EP

© Antonio Gravante
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LIKUMA VARA / TAISNĪGUMS

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA

IECIETĪBA / PLURĀLISMS

LIKUMA VARA / TAISNĪGUMS

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA

IECIETĪBA / PLURĀLISMS

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA

CILVĒKTIESĪBU IEVĒROŠANA

IECIETĪBA / PLURĀLISMS

ES dalībvalstis, kas neievēro likuma 
varu, var saņemt brīdinājumu vai 
sodu un var tikt uz laiku izslēgtas no 
ES lēmumu pieņemšanas procesa. 

ES ieceļ īpašo pārstāvi cilvēktiesību 
jautājumos. Šī pārstāvja pienākums 
ir uzlabot ES cilvēktiesību politiku 
ārvalstīs.

Jūs brīvi varat piekopt vai mainīt savu 
reliģiju un reliģisko pārliecību.

ES dalībvalstīm ir jāievēro ES 
noteikumi un regulas. Ja tās to 
nedara, tās tiek tiesātas ES Tiesā. 

Reizi mēnesī Eiropas Parlamentā 
notiek debates par baisiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem 
pasaulē. Tādā veidā EP deputāti 
pievērš uzmanību cilvēktiesību 
pārkāpumiem. 

ES atbalstīja projektu, kurā romu 
un citu tautību žurnālisti izveidoja 
25 īsfilmas par romu kopienām. 
Projekta mērķis bija vērst uzmanību 
uz stereotipiem, kas ziņās par 
romiem plašsaziņas līdzekļos ietekmē 
sabiedrības attieksmi. 

Eiropas Parlaments piešķir Saharova 
balvu tiem cilvēkiem visā pasaulē, 
kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu 
cilvēktiesību aizstāvībā. 

Visām ES dalībvalstīm jāparaksta 
un jāievēro Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija. 

ES dalībvalstīm ir jāapkaro televīzijas 
raidījumos pausta naida runa, kas 
vēršas pret konkrētu rasi, dzimumu, 
reliģiju vai tautību. 

© European Union, 2013 – Source: EP

© European Union 2017 – Source: EP
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IECIETĪBA / PLURĀLISMS

CILVĒKA CIEŅAS IEVĒROŠANA
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Plašsaziņas līdzekļiem ir jāatspoguļo 
visi norišu aspekti sabiedrībā. Ar 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
uzraudzības instrumenta palīdzību 
tiek pārbaudīts, vai tā notiek.  

Visiem patvēruma meklētājiem 
Eiropas Savienībā ir tiesības uz 
pajumti, pārtiku un sanitārijas 
pakalpojumiem laikā, kamēr tiek 
izskatīti patvēruma pieteikumi. 

Visās ES dalībvalstīs ir aizliegts 
nāvessods.

Bērnu darbs, paverdzināšana un 
darbaspēka ekspluatācija Eiropas 
Savienībā ir aizliegta.

Visās ES dalībvalstīs ir aizliegta 
spīdzināšana.
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Eiropas Savienībā var brīvi paust savu 
viedokli, taču naida runa ir aizliegta.

Uzņēmumi var vākt personas datus bez 
mūsu piekrišanas. 

Reizi 10 gados ES pilsoņi tiešās 
vēlēšanās ievēlē savus pārstāvjus Eiropas 
Parlamentā. 

ES pilsoņi, kas dzīvo ārvalstīs, ir tiesīgi 
piedalīties (balsot un kandidēt) pašvaldību 
un Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā 
dzīvesvietā. 

Bērna piedzimšanas gadījumā Eiropas 
Savienībā abi vecāki var izmantot 
vismaz 3 mēnešus ilgu bērna kopšanas 
atvaļinājumu. 

Strādāt citā ES valstī var tikai tad, ja ir darba 
atļauja.

ES pilsoņi var brīvi ceļot visā ES. 

Lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu derīga, ir 
vajadzīgi 2 miljoni parakstu. 

Eiropas Parlaments novēro vēlēšanas valstīs 
ārpus ES, lai sekmētu brīvu un godīgu 
vēlēšanu norisi. 

Eiropas Savienībā iedzīvotāji ir aizsargāti 
pret darba atteikumu vai atlaišanu savas 
seksuālās orientācijas dēļ. 
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PAREIZI

NEPAREIZI

 Uzņēmumi nav tiesīgi vākt personas datus, izņemot 
stingri noteiktus gadījumus.

NEPAREIZI 

Vēlēšanas notiek nevis reizi 10, bet reizi 5 gados. 

NEPAREIZI 

Eiropas Savienībā var izmantot nevis 3, bet vismaz 4 
mēnešu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu. 

NEPAREIZI 

Visi ES iedzīvotāji var brīvi strādāt jebkurā ES dalībvalstī 
bez nepieciešamības iegūt darba atļauju.

NEPAREIZI 

Vajag nevis 2 miljonus, bet 1 miljonu parakstu.
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Ja ES pilsoņi studē citā ES dalībvalstī, viņiem 
mācību maksa ir par 10 % lielāka nekā 
attiecīgās dalībvalsts studentiem. 

Noziegumos vai negadījumos cietušie ir 
jāinformē par juridiskajām procedūrām 
valodā, ko viņi saprot. Aizdomās turētajiem 
nav šādu tiesību.  

Ja ES dalībvalsts pārkāpj ES pamattiesības, to 
izslēdz no ES.  

Ja kādā ES dalībvalstī notiek teroristu 
uzbrukums, citas dalībvalstis palīdzēs 
attiecīgajai valstij.

Ar plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzī-
bas instrumenta palīdzību tiek pārbaudīts, 
vai plašsaziņas līdzekļi Eiropas Savienībā 
atspoguļo visus norišu aspektus sabiedrībā. 

Ja ES dalībvalsts neievēro ES tiesību aktus, tai 
jāstājas ES Tiesas priekšā. 

Eiropas Savienībā visiem cietušajiem un 
aizdomās turētajiem ir tiesības uz taisnīgu 
tiesu. 

Ne tik pārtikuši reģioni Eiropas Savienībā 
saņem papildu finansiālu atbalstu. 

ES un tās dalībvalstis pasaules mērogā 
nodrošina visvairāk līdzekļu palīdzībai 
attīstības jomā pēc ASV.  

ES Globalizācijas pielāgošanās fonds atbalsta 
uzņēmumus, kuri atrodas ES dalībvalstīs. 

NEPAREIZI 

ES pilsoņi maksā tādu pašu mācību maksu kā attiecīgās 
valsts studenti.

NEPAREIZI 

Gan cietušajiem, gan aizdomās turētajiem ir tiesības 
saņemt informāciju valodā, ko viņi saprot.

NEPAREIZI 

Valsts var saņemt brīdinājumu vai sodu vai var tikt uz 
laiku izslēgta no ES lēmumu pieņemšanas procesa.

NEPAREIZI 

Kopā tās nodrošina visvairāk līdzekļu palīdzībai 
attīstības jomā.

NEPAREIZI 

Šis fonds palīdz cilvēkiem atrast jaunu darbu, ja darbs 
zaudēts globalizācijas dēļ, piem., uzņēmums ir pārcelts 

uz valsti, kurā atalgojums ir zemāks.

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI
NE

PAREIZI

PAREIZI

PAREIZI

PAREIZI

PAREIZI

PAREIZI



2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

2. MODULIS: EUROPE@SCHOOL

Eiropas Savienībā reliģiju mainīt nedrīkst.   

Dažās ES valstīs naida runa televīzijas 
raidījumos ir atļauta.   

Visiem patvēruma meklētājiem Eiropas 
Savienībā ir tiesības uz pajumti, pārtiku 
un sanitārijas pakalpojumiem patvēruma 
pieteikuma izskatīšanas laikā. 

Visās ES dalībvalstīs ir aizliegta 
spīdzināšana. 

Saharova balvu piešķir cilvēkiem, kas veicina 
ES sadarbību.

ES ieceļ īpašo pārstāvi cilvēktiesību 
jautājumos.

Dažās ES valstīs nāvessods joprojām ir 
atļauts. 

Bērnu darbs nav vēlams, bet dažās ES valstīs 
tas joprojām ir atļauts.

Reizi gadā Eiropas Parlamentā notiek 
debates par cilvēktiesību pārkāpumiem. 

Katrai ES dalībvalstij ir jāparaksta Eiropas 
Cilvēktiesību konvencija. 

NEPAREIZI 

Reliģiju vai reliģisko pārliecību var brīvi piekopt vai 
mainīt.

NEPAREIZI 

Televīzijas raidījumos pausta naida runa, kas vēršas pret 
konkrētu rasi, dzimumu, reliģiju vai tautību, ir jāapkaro 

visās ES dalībvalstīs.

NEPAREIZI 

Saharova balvu piešķir cilvēkiem, kas aizstāv 
cilvēktiesības.

NEPAREIZI 

Nāvessods ir aizliegts visās ES dalībvalstīs.

NEPAREIZI
 

Bērnu darbs ir aizliegts visās ES valstīs.

NEPAREIZI 

Eiropas Parlamenta debates par cilvēktiesību 
pārkāpumiem notiek nevis reizi gadā, bet katru mēnesi.
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VII PIELIKUMS: 
“EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ”: 
SPĒLES LAUKUMS

3. MODULIS



EIROPAS KOMISIJA
- 28 komisāri
- Var salīdzināt ar valsts valdību
- Pārstāv visu ES

EIROPAS PARLAMENTS
- Ne vairāk kā 751 Eiropas Parlamenta deputāts
- Lēmējinstance
- Pārstāv ES pilsoņus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME
- 28 ministri
- Lēmējinstance
- Pārstāv dalībvalstis
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VIII PIELIKUMS: 
“EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ”: 
DARBA LAPA

3. MODULIS



DARBA LAPA 

EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ

NORISE
No šā brīža jums jāiejūtas Eiropas Parlamenta deputāta lomā. Eiropas Savienības pilsoņi jūs tieši 
ievēlējuši Eiropas Parlamentā. Viņi paļaujas, ka jūs grozīsiet (= mainīsiet), apstiprināsiet vai noraidīsiet 
tiesību aktu priekšlikumus. 

Šajā spēles laukumā jūs atradīsiet kartītes ar tukšo pusi uz augšu. Tās ir numurētas. Sāciet ar kartīti Nr. 1: 
viens grupas dalībnieks šo kartīti apgriež un skaļi nolasa to, kas rakstīts otrā pusē. Pēc tam grupa pilda 
uzdevumus. 

Pēc pirmā uzdevuma izpildes turpiniet ar kartītēm Nr. 2, 3. un 4. Nepārsniedziet uz kartītes norādīto 
laiku. Izmantojiet šo darba lapu, lai veiktu piezīmes. 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMES PIEPRASĪTĀS IZMAIŅAS 
Īsumā pierakstiet pieprasītās izmaiņas (grozījumus) (2. kartīte).

EIROPAS PARLAMENTA IZMAIŅAS
Uzrakstiet, kādus izmaiņas (grozījumus) jūs paši rosinātu Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumā. 
Tas būs jūsu radītais jaunais likums. Ieteicams ņemt vērā gan Eiropas Savienības Padomes pieprasītās 
izmaiņas (2. kartīte), gan dažādu ieinteresēto personu sniegto informāciju (3. kartīte). 

Uzskaitiet argumentus / iemeslus, kāpēc jūs kā Eiropas Parlamenta deputāti uzskatāt, ka jūsu radītais 
likums piedāvā vislabāko risinājumu (4. kartīte).  

1.

2.

3.



IX PIELIKUMS: 
“EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ”: 
TIESĪBU AKTU PRIEKŠLIKUMI

3. MODULIS



1. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“SMĒĶĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ”

2. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“PERSONĪGO MŪZIKAS ATSKAŅOTĀJU  
MAKSIMĀLAIS SKAĻUMS”

Lai atturētu jauniešus no smēķēšanas uzsākšanas, Eiropas Komisija ierosina ..  

1. pants: .. brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu uz cigarešu paciņām noteikt par obligātu, kā 
nolemts iepriekšējās ES regulās.

2. pants: .. vairs nepieļaut, ka dažādu ražotāju cigarešu paciņu izskats atšķiras. Etiķetēm uz visām 
paciņām jābūt “tukšām”, un zīmola un ražotāja nosaukuma norādēm var izmantot tikai vienu 
šrifta veidu. Uz paciņām nedrīkst būt izvietoti citi logotipi.  

3. pants: .. visā ES aizliegt tirgot tabakas izstrādājumus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu 
vecumu.

Lai novērstu to, ka miljoniem eiropiešu zaudē dzirdi, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. visu personīgo mūzikas atskaņotāju (piemēram, iPod) un mobilo tālruņu standarta 
maksimālajam skaļumam nevajadzētu pārsniegt 80 decibelus*. Šis mērījums attieksies uz 
visām ierīcēm, kuras tiks pārdotas Eiropas Savienībā. 

2. pants: .. lietotāji joprojām var palielināt skaļumu savos mūzikas atskaņotājos, paši uzņemoties risku. Ja 
viņi vēlēsies to darīt, uz ekrāna parādīsies brīdinājums “Skaļas mūzikas klausīšanās var izraisīt 
neatgriezeniskus dzirdes bojājumus.” 

* Decibelu skala (decibels = dB)
- 30 dB = kluss (piem., čuksti).
- No 70 līdz 75 dB = vidējs (piem, putekļsūcējs).
- No 85 līdz 90 dB = ļoti skaļš, dzirdes bojājuma risks (piem., skaļa kliegšana).
- No 110 līdz 120 dB = traucējoši skaļš, dzirdes bojājuma risks (piem., troksnis naktsklubā).
- No 170 dB = sāpīgi skaļš, dzirdes bojājumus radošs (piem., sirēna).

Palielinājums par 10 decibeliem nozīmē, ka skaņa kļūst desmit reižu intensīvāka nekā iepriekš.

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 



3. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“EIROPAS DEMOKRĀTIJA”

4. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA PRET IZMANTOŠANU 
TESTĒŠANĀ”

Lai uzlabotu Eiropas Savienības pilsoņu iesaisti un nodrošinātu pareizu priekšstatu par ES, Eiropas 
Komisija ierosina ..

1. pants: .. visās dalībvalstīs balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās noteikt par obligātu. Tādējādi visiem 
pilsoņiem būtu pārdomāti jāizvēlas, kurš viņus pārstāvēs Eiropas Parlamentā.

2. pants: .. tiks izveidota aģentūra, kurai būtu jāatpazīst nepatiesa informācija par ES (piem., tāda, kura 
vērsta uz šaubu radīšanu un to, lai ES kļūtu vājāka). Šī aģentūra arī vērstos pret atpazīto viltus 
informāciju un pēc iespējas sodītu tos, kas to radījuši.

Lai nepieļautu, ka dzīvnieki nevajadzīgi cieš, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. testi ar dzīvniekiem ir atļauti tikai zāļu izstrādei un testēšanai. Nekad nevajadzētu veikt 
nevajadzīgus testus vai izmantot papildu laboratorijas dzīvniekus. 

2. pants: .. testi ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu*, kā arī to atsevišķu sastāvdaļu testēšanai ir aizliegti 
visos gadījumos.

3. pants: .. Eiropas Savienībā ir aizliegts importēt kosmētikas līdzekļus, kuri izmēģināti uz dzīvniekiem. 

* Kosmētikas līdzekļi: līdzekļi vannai un dušai, dekoratīvā kosmētika, smaržas, matu kopšanas līdzekļi, 
ādas kopšanas līdzekļi, mutes dobuma higiēnas, nagu kopšanas un skūšanās līdzekļi, ziepes un 
sauļošanās līdzekļi. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 



5. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“DARBS CITĀ ES DALĪBVALSTĪ — DARBA ŅĒMĒJU 
PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA”

6. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“ES ARMIJA?”

Lai nodrošinātu, ka visiem ES pilsoņiem ir vienādas tiesības un uzlabotu ES vienoto tirgu, Eiropas 
Komisija ierosina ..

1. pants: .. ikviens ES pilsonis var brīvi strādāt jebkurā citā ES dalībvalstī bez nepieciešamības iegūt darba 
atļauju. 

2. pants: .. ikvienam ES pilsonim, kurš strādā citā ES dalībvalstī, ir tāds pats atalgojums un darba apstākļi 
kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

3. pants: .. ES pilsonis, kurš strādā citā ES dalībvalstī, maksā nodokļus savai uzņēmējai valstij.

Lai ES iegūtu lielāku ietekmi pasaulē, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. izveidot Eiropas armiju. 

2. pants. .. šāda armija tiktu izmantota humānu katastrofu gadījumos, piemēram, sausuma un plūdu 
situācijās gan ES, gan ārpus tās. Tā varēs iejaukties arī konfliktos ārpus ES, piem., Sīrijā. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 



7. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“ES UN GLOBĀLĀ SASILŠANA”

8. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“BĒGĻI EIROPĀ”

Lai novērstu globālās temperatūras pieaugumu virs kritiskā 2°C līmeņa, Eiropas Komisija ierosina .. 

1. pants: .. līdz 2030. gadam vismaz 50 % enerģijas galapatēriņa ES būtu jāveido atjaunojamajiem 
energoresursiem, piemēram, saules un vēja enerģija. Līdz 2050. gadam šim rādītājam jābūt 
100 %. 

2. pants: .. ES ir vadošā loma starptautiskās klimata konferencēs, un tā pārliecina citas pasaules valstis 
veikt būtiskus pasākumus.

Lai risinātu jautājumus saistībā ar pašreizējiem un iespējamiem turpmākiem migrantiem un patvēruma 
meklētājiem, kas ierodas ES, un nodrošinātu taisnīgu izmaksu sadali, Eiropas Komisija ierosina ..  
1. pants: .. katra ES dalībvalsts patvēruma meklētājiem* sniedz patvērumu saskaņā ar Eiropā noteiktajām 

minimālajām prasībām — ikvienam patvēruma meklētājam ir tiesības uz pārtiku, pajumti, 
izglītību, veselības aprūpi un nodarbinātības iespējām laikā, kamēr tiek izskatīts viņa 
patvēruma pieteikums. 

2. pants: .. visā ES būtu jāievieš pastāvīgs pārcelšanas plāns patvēruma meklētājiem. Tādējādi katra valsts 
ieguldītu līdzvērtīgus centienus. 

3. pants: .. katrā valstī izmitināmo patvēruma meklētāju skaits tiek noteikts, balstoties uz vairākiem 
kritērijiem: 

- katras valsts nacionālo kopproduktu (NKP); 
- iedzīvotāju kopskaitu; 
- bezdarba līmeni; 
- jau īstenotajiem centieniem to bēgļu izmitināšanai un pārmitināšanai, kuri ieradušies no kara 

plosītām teritorijām. 
4. pants: .. būtu jāizveido liela mēroga Eiropas glābšanas misija grūtībās nonākušiem migrantiem* 

Vidusjūrā, lai novērstu iespējamu cilvēku bojāeju. Katrai ES dalībvalstij ir pienākums veikt 
ieguldījumu šīs misijas darbā atbilstīgi attiecīgās valsts NKP.

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

* SVARĪGĀKIE TERMINI:
Migrants: jebkurš cilvēks, kas kāda iemesla dēļ dodas prom no savas izcelsmes valsts. Šis ir visaptverošs termins. 
Bēglis: bēglis ir īpašs migranta paveids — tas ir cilvēks, kuram bija jādodas prom no savas valsts vajāšanas, kara vai vardarbības dēļ. Bēglim ir pamatotas bailes no vajāšanas 
viņa rases, reliģijas, tautības vai politisko uzskatu dēļ, vai arī sakarā ar piederību kādai noteiktai sociālajai grupai.
Patvēruma meklētājs: kad bēgļi meklē iespēju palikt citā valstī, viņi pieprasa patvērumu — tās ir tiesības tikt atzītam par bēgli un saņemt tiesisku aizsardzību un materiālu 
palīdzību. Kamēr tiek izskatīti šo cilvēku pieteikumi, viņus sauc par patvēruma meklētājiem.



9. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“ES UN BĒRNU DARBS”

10. EIROPAS KOMISIJAS TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMS  
“MŪSU PRIVĀTUMS TIEŠSAISTĒ”

Lai veicinātu tādas ES vērtības kā cilvēka cieņas ievērošana gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās un lai 
nodrošinātu taisnīgāku konkurenci ar valstīm ārpus ES, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. vienmēr skaidri norādīt ES tirgoto produktu un to sastāvdaļu izcelsmi (produktu ķēdes 
pārredzamība).

2. pants: .. ES tirgū aizliegts tirgot produktus, kuru ražošanā piedalījušies bērni, vai nu veicot ražošanas 
posma pēdējos darbus, vai arī iegūstot dabas resursus.

3. pants: .. ES izveido iestādi, kura pārbauda, vai ražošanas ķēdē kādā no posmiem ir ticis izmantots 
bērnu darbs. Tikai tie importētāji, kuri var pierādīt, ka ražošanā bērnu darbs nav izmantots, var 
tirgot savus produktus ES tirgū.

Lai uzlabotu iedzīvotāju privātumu tiešsaistē, Eiropas Komisija ierosina ..

1. pants: .. lietotājiem ir tiesības uz to, lai viss viņu profils un visi dati vai daļa viņu profila vai konkrētu 
datu tiktu pēc pieprasījuma dzēsta. Interneta uzņēmumiem ir pilnībā jāizdzēš šie dati no 
tīmekļa vietnes, un tiem nav atļauts tos arhivēt. Tās ir “tiesības tikt aizmirstam”.

2. pants: .. tīmekļa lietojumprogrammām vienmēr ir jāprasa atļauja, pirms tās pārdod lietotāju datus 
(fotoattēli, pārlūkošanas paradumu izsekošana, personas dati utt.) citiem uzņēmumiem.

3. pants: .. uzņēmumiem, kas pārkāpj noteikumus, var uzlikt naudas sodu līdz pat 5 % no to kopējā gada 
apgrozījuma pasaulē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 

Atruna. Nedz šā uzdevuma forma, nedz saturs nesniedz pilnīgu un precīzu īstenības atspoguļojumu; tie arī nesniedz Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas 
Savienības Padomes vai lobiju grupu faktisko viedokli. Šā simulācijas uzdevuma mērķis ir tikai izglītojošs, kas ir vienīgais pamatojums dažu opciju izvēlē. 



X PIELIKUMS: 
“EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTA LOMĀ”: 
TEMATISKĀS KARTĪTES

3. MODULIS
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

Ministru padome ne visā piekrīt Eiropas Komisijas 
priekšlikumam. Mēs vēlētos redzēt šādas izmaiņas:

2. pants: Uz iepakojumiem varētu norādīt cigarešu 
zīmolu logo.

3. pants: Tikai dalībvalstis var noteikt vecuma 
ierobežojumu tabakas izstrādājumu iegādei. ES to 
darīt nevar.

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Tabakas rūpniecība sagaida, ka jaunieši būs 
nākotnes smēķētāji: viņiem jāaizvieto visi tie 
cilvēki, kuri mirst no smēķēšanas sekām. Tāpēc 
mēs mudinām Eiropas Parlamentu noteikt, ka 
vecuma ierobežojumam tabakas iegādei jābūt 
nevis 18, bet 21 gadam. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu un 
rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.

• Katrs ceturtais Eiropas iedzīvotājs smēķē. 

• 80 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu 
vecuma sasniegšanas.

• Divi no trim smēķētājiem mirst no smēķēšanas. 

• Katru gadu smēķēšana nogalina vairāk nekā 6 
miljonus cilvēku visā pasaulē. 

• Miljoniem smēķētāju cieš no smēķēšanas 
izraisītām slimībām, piemēram, vēža. 

• ES aplēses liecina, ka smēķēšana Eiropas 
veselības sistēmai izmaksā aptuveni 25 miljardus 
eiro gadā. 

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

JAUNIEŠU SMĒĶĒŠANAS 
NOVĒRŠANAS FONDS

FAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Esam ļoti gandarīti par šo jauno priekšlikumu. 
Mēs vēlamies novērst to, ka cilvēki sāk smēķēt, 
un uzskatām, ka neitrāla izskata iepakojumi padarīs 
smēķēšanu daudz mazāk pievilcīgu. Mēs arī 
novērtējam faktu, ka uz iepakojuma vairs nebūs 
cigarešu ražotāju logotipu. Mēs mudinām Eiropas 
Parlamentu uzturēt šo likumdošanas priekšlikumu 
pēc iespējas stingrāku.

Tabakas nozare nav apmierināta ar jauno 
Eiropas Komisijas priekšlikumu. Mēs lūdzam 
Eiropas Parlamentu to noraidīt. Mēs jau šobrīd 
esam ļoti daudz paveikuši: tabakas reklāmas ir 
aizliegtas, un uz iepakojuma jau ir lieli brīdinājumi. 
Neaizmirstiet, ka valstu valdības ik gadu no tabakas 
nozares saņem vairāk nekā 100 miljardus eiro 
lielus nodokļu ieņēmumus. Mēs arī dodam darbu 
daudziem cilvēkiem. Šis likums varētu nozīmēt, ka 
ES būs par 175 000 darbavietu mazāk.  

FONDS CĪŅAI AR VĒZI TABAKAS NOZARE

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 1:
SMĒĶĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu un 
rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.

• Eiropas Savienībā 50 līdz 100 miljoni cilvēku 
ik dienas klausās mūziku, izmantojot personīgo 
mūzikas atskaņotāju. 5–10 % no viņiem riskē sabojāt 
dzirdi, jo viņi pārāk ilgi klausās pārāk skaļu mūziku.

• Skaļas mūzikas pārāk ilgstoša klausīšanās var izraisīt 
tinītu (nepārtrauktu džinkstēšanu ausīs). Katrs piektais 
jau cieš no šīs slimības. 

• Cik skaļa mūzika ir droša? 80 dB skaļumā var klausīties 
ne vairāk kā 40 stundas nedēļā. Savukārt 89 dB 
skaļumā maksimālais laiks ir tikai 5 stundas nedēļā.

• Ausīs ievietojamās austiņas ir vēl bīstamākas, jo tās 
skaņu ievada dziļāk ausī.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

JAUNIEŠIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Organizācijas “Nepieļaut dzirdes zaudēšanu” 
pētījums liecina, ka 40 % jauniešu pārsniegtu 
maksimālo skaļumu, ja tas būtu iespējams. 
Cilvēki maksimālo skaļumu jo īpaši pārsniedz, 
atrodoties uz ielas ar aktīvu satiksmi vai arī 
braucot skaļā vilcienā vai autobusā. Tā daudzi 
jauni cilvēki turpinās bojāt sev dzirdi. Tāpēc mēs 
lūdzam Eiropas Parlamentu padarīt lietotājiem 
neiespējamu pārsniegt maksimālo skaļumu.

Mums neapšaubāmi rūp mūsu klientu veselība. 
Mēs noteikti vēlamies sadarboties ar Eiropas 
Savienību. Tomēr klienti nebūs apmierināti ar 
maksimālo skaļuma ierobežojumu. Tāpēc mēs 
aicinām Eiropas Parlamentu atsaukt šo pantu. 
Tā vietā ES varētu sākt informācijas kampaņu, lai 
mudinātu cilvēkus savu mūzikas ierīci izmantot 
drošā veidā.

NEDIZRDĪGO ORGANIZĀCIJAS ELEKTRONIKAS UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 2:
PERSONĪGO MŪZIKAS ATSKAŅOTĀJU 

MAKSIMĀLAIS SKAĻUMS

Ministru padome ir apmierināta ar Komisijas 
priekšlikumu, jo tas aizsargā lietotāju dzirdi. Tomēr 
mēs iesakām šādas izmaiņas:

1. pants: Standarta maksimālais skaļums nevis 80 
dB, bet 85 dB.

2. pants: Brīdinājumam nav jābūt ierīces ekrānā, 
bet gan tikai lietotāja rokasgrāmatā.

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Mēs, jaunieši, uzskatām, ka ES nedrīkst iejaukties 
lietā par mūsu mūzikas skaļumu. Skaļa mūzika 
vienkārši izklausās labāk. Mēs lūdzam Eiropas 
Parlamentu neuzlikt ražotājiem pienākumu 
ierobežot maksimālo skaļumu. Mēs domājam, ka 
brīdinājums ekrānā būtu labāks ierosinājums. Tādā 
veidā cilvēki tiek informēti un paši var izlemt, kā 
rīkoties.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

• Vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās samazinājās no 65 % 1979. gadā līdz 
42,6 % 2014. gadā. 

• Obligāti jābalso tikai Beļģijā, Grieķijā un 
Luksemburgā. Visās pārējās ES valstīs pilsoņiem 
ir dotas tiesības balsot. 

• Daži jaunumi, jo īpaši tie, ko izplata sociālajos 
tīklos, ir viltus ziņas. Eiropas Austrumu 
Stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa 15 
mēnešu laikā (2016.–2017. gadā) konstatēja 
2500 viltus vēstījumus par Eiropu. 

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

PILSOŅIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Būtu ļoti bīstami noteikt, ka viltus ziņu 
radīšana ir noziedzīgs nodarījums, jo tas 
nopietni apdraudētu preses brīvību. 

Pašlaik vienīgi diktatūras par to paredz 
kriminālatbildību. Tās ļoti bieži izmanto šos 
likumus, lai ieslodzītu kritiski noskaņotus 
žurnālistus.

Tā kā Eiropas Savienība respektē vispārējās 
cilvēktiesības, tostarp preses brīvību, šī daļa no 
tiesību aktu priekšlikuma būtu jāsvītro. Tā vietā mēs 
iesakām ieviest tādu kā žurnālistu kvalitātes zīmi, 
lai cilvēki zinātu, kuriem avotiem viņi var uzticēties. 

Mēs atbalstām obligāto balsošanu, jo 
tādējādi tiek iesaistīti visi un vēlēšanu 
rezultāti atspoguļo visu pilsoņu viedokli. 

Ļoti svarīgi ir panākt it īpaši jauniešu piedalīšanos, 
jo iepriekšējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
galvenokārt balsoja tikai vecākās paaudzes cilvēki. 

Tas var sagrozīt vēlēšanu rezultātus, kā redzējām 
referendumā par Apvienotās Karalistes izstāšanos 
no ES: lielākā daļa šīs valsts jauniešu bija 
pret izstāšanos, taču nebūt ne visi no viņiem 
referendumā balsoja.

ŽURNĀLISTU ASOCIĀCIJA DEMOKRĀTIJAS DOMNĪCA

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 3:
EIROPAS DEMOKRĀTIJA

Ministru padome uzsver, ka dalībvalstu ziņā ir 
pieņemt lēmumus par obligāto balsošanu un 
aicina ievērot vārda brīvību. Tā prasa veikt šādas 
izmaiņas:

1. pants. Eiropas Komisija var vienīgi mudināt 
dalībvalstis ieviest obligātu balsošanu. Galīgo 
lēmumu pieņem dalībvalstis. 

2. pants. Svītrot tekstu “un soda autorus, ja tas 
iespējams”.

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Mēs neuzskatām, ka cilvēkiem būtu obligāti 
jābalso vēlēšanās. Pieaudzis cilvēks vienkārši 
izdara savu izvēli nebalsot, jo domā, ka vēlēšanas 
nav svarīgas vai arī vienkārši nevēlas doties uz tām. 
Ja cilvēkiem tas būs svarīgi, viņi balsos. 

Turklāt varbūt pat ir labāk, ja balso tikai tie, kuriem 
ES patiešām liekas svarīga. Iespējams, tieši tie ir 
vislabāk informētie cilvēki. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

Zinātnieki brīdina Eiropas Parlamentu 
nenoteikt pārāk stingrus ierobežojumus, jo 
laboratorijas dzīvnieku izmantošanai vienmēr 
vajadzēt notikt saskaņā ar konkrētu mērķi: 

·  gūt zināšanas par cilvēkiem un dzīvniekiem 
(zinātniskā izpēte);

·  izstrādāt un ražot zāles ar mērķi aizsargāt un 
uzlabot cilvēku un dzīvnieku veselību; 

·  pārbaudīt produktu drošību;

·  uzzināt, kā ārstēt cilvēkus un dzīvniekus 
(izglītības mērķis).

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

NEATKARĪGA  
DOMNĪCA

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIZINĀTNIEKI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Pēc gadiem ilgiem aicinājumiem ar 
gandarījumu redzam arī Eiropas Komisijas 
izpratni par to, ka ir daudz alternatīvu risinājumu, 
lai kosmētikas izmēģinājumi ar dzīvniekiem 
kļūtu nevajadzīgi, piemēram, mākslīgās ādas vai 
jau noņemtu cūkas vai cilvēka ādas fragmentu 
izmantošana. 

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu nevis vājināt 
šo priekšlikumu, bet gluži pretēji — paredzēt arī 
aizliegumu uz dzīvniekiem testēt mājsaimniecības 
produktus, piemēram, trauku mazgāšanai un logu 
tīrīšanai paredzētos līdzekļus. 

Mēs saprotam Eiropas Komisijas viedokli, 
bet vēlamies uzsvērt vairākus apdraudējumus. 
Ja ES mainīs noteikumus par izmēģinājumiem 
ar dzīvniekiem, mainīsies nosacījumi arī Āzijas 
un Amerikas zinātnei. Viņi turpina izmantot 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un dažos 
gadījumos tie pat jāveic obligāti, bet mums Eiropā 
nav daudz alternatīvu. Baidāmies, ka tas var izraisīt 
darba vietu zaudēšanu mūsu nozarē. Tomēr mēs 
esam apmierināti ar 3. pantu, jo tas nodrošina, 
ka uzņēmumiem ārpus ES arī ir jāievēro tie paši 
noteikumi kā Eiropas kosmētikas kompānijām. 

ORGANIZĀCIJA “CILVĒKI PAR 
DZĪVNIEKIEM”

FARMĀCIJAS UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 4:
DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBA PRET 

IZMANTOŠANU TESTĒŠANĀ

Ministru padome ir noraizējusies par iespējamiem 
veselības apdraudējumiem. Tādēļ mēs piedāvājam 
šādas izmaiņas:

2. pants. Kosmētikas līdzekļu testi ar dzīvniekiem 
ir atļauti tikai tad, ja pārbauda jaunas sastāvdaļas, 
kuru veselības apdraudējums nav zināms. 

Lūdzu, pierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. (2 minūtes)

Neatkarīgi no tā, cik svarīgi ir nodrošināt labus 
apstākļus dzīvniekiem, cilvēka labklājībai vienmēr 
būs prioritāte attiecībā pret dzīvniekiem. Pētījumi 
par nāvējošām cilvēku slimībām ir ārkārtīgi svarīgi 
un, ja zinātnieki var izmantot dzīvniekus, lai 
atvieglotu ciešanas vai ārstētu slimības, arī likumos 
šādas darbības vajadzētu atļaut. Tas pats attiecas 
uz kosmētiku: šiem produktiem jābūt drošiem 
cilvēkiem. Šie testi tiek veikti ar dzīvniekiem, jo to 
nav iespējams darīt ar cilvēkiem. 

Laboratorijas dzīvnieku izmantošana ir 
nepieņemama. Tāpēc mēs aicinām noteikt 
pilnīgu aizliegumu izmantot laboratorijas 
dzīvniekus visā ES, pat medicīniskiem nolūkiem. 

Arī dzīvnieki ir justspējīgas būtnes un, tāpat kā 
cilvēki, ir pelnījuši labus apstākļus. Tā kā dzīvnieki 
paši nevar sevi aizstāvēt, tas jādara Eiropas 
Savienībai. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  Tikai aptuveni 3 % Eiropas pilsoņu dzīvo citā 
ES dalībvalstī (2014. gada dati).  

•  ES ir vairāk nekā 2 miljoni brīvu darbvietu, kurās 
būtu nepieciešami darbinieki.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Arodbiedrības aizstāv strādājošo intereses. Šis 
priekšlikums mūsos raisa piesardzīgu optimismu. Ir 
labi, ka vienādas algas un darba apstākļi attiecas uz 
visiem ES pilsoņiem. Šādā veidā netiek ietekmētas 
iepriekš iegūtās tiesības. Tomēr mēs vēlamies 
norādīt uz iespējamām saziņas problēmām starp 
darbiniekiem, jo Eiropas iedzīvotāji runā daudzās 
un dažādās valodās.  

Mēs esam ļoti apmierināti ar šo Eiropas Komisijas 
priekšlikumu. Uzņēmumiem ir daudz vieglāk 
atrast piemērotus darbiniekus, ja tos var meklēt 
arī ārpus valstu robežām. Mēs arī ceram, ka ES 
iedrošinās cilvēkus meklēt darbu citās dalībvalstīs 
un ka ES veiks atbalsta pasākumus tiem, kas šādu 
iespēju izvēlēsies. Mēs uzskatām, ka ne vienmēr 
jānodrošina vienādas algas un līdzvērtīgi darba 
nosacījumi.

ARODBIEDRĪBAS UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 5:
DARBS CITĀ ES DALĪBVALSTĪ - 

DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS 
BRĪVĪBA

Ministru padome pauž gandarījumu par šo 
priekšlikumu. Lai mudinātu ES pilsoņus strādāt 
citās ES dalībvalstīs, Padome iesaka izveidot ES 
organizāciju, kas atbalstītu ES pilsoņus, tiem 
meklējot darbu citā dalībvalstī, un palīdzētu viņiem 
ar praktiskiem pasākumiem.

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā.  
(2 minūtes)

Mēs uzskatām, ka Eiropas Komisijas priekšlikumi 
šajā jomā ir pārāk tālejoši. Mūsu valstī jau tā ir 
pārāk daudz bezdarbnieku — kāpēc cilvēkiem no 
ārzemēm vēl vajadzētu dot iespēju šeit ierasties un 
strādāt? Tas rada spiedienu uz algām mūsu valstī. 
Mēs arī domājam, ka ir jāievieš papildu prasības, 
pirms atļaut kādam šeit strādāt. Šiem cilvēkiem 
vajadzētu, piemēram, apgūt valodu un apmeklēt 
integrācijas kursus. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no 
visa Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet 
sava jaunā likuma īsu izklāstu citiem 
deputātiem (jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet 
darba lapu un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  ASV ir lielākais aizsardzības budžets pasaulē: 
610 miljardi dolāru (2014. g.). Otrs lielākais ir 
Ķīnai (216 miljardi dolāru) un trešais lielākais — 
Krievijai (84,5 miljardi dolāru).

•  Ja ES dalībvalstis apvienotu savus aizsardzības 
budžetus, Savienībai tas būtu otrs lielākais 
pasaulē — lielāks nekā Ķīnai.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

NEATKARĪGA  
DOMNĪCA

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Lībijā un Afganistānā pēc militāras iejaukšanās 
situācija pasliktinājās. Ar ieročiem konfliktus 
atrisināt nevar. Mēs vēlamies, lai ES atturētos no 
ieguldījumiem Eiropas armijas veidošanā. Cilvēki 
nevēlas šo armiju, tai nav paredzēts budžets, bet 
pats svarīgākais: nav stratēģiska plāna par to, kur, 
kad un kā izvietot šo armiju. 

Vēl viens jautājums: kādā valodā runātu šajā 
armijā? Angļu? Franču? Vai kādā citā no ES 24 
oficiālajām valodām? 

Mēs atbalstām ierosinājumu līdzās valstu 
armijām veidot jaunu Eiropas armiju. Eiropas 
Savienības drošībai jābūt pirmajā vietā. ES ir 
steidzami jāattīsta sava aizsardzības politika, nevis 
jāpaļaujas uz ASV palīdzību uzbrukuma gadījumā. 
Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu piešķirt papildu 
budžetu šīs armijas attīstībai. Tas ir mūsu kopējās 
interesēs.

 

MIERA ORGANIZĀCIJU TĪKLS AIZSARDZĪBAS RŪPNIECĪBA

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 6:
ES ARMIJA

Ministru padome atgādina Eiropas Komisijai, 
ka dalībvalstis neatkarīgi lemj par ārpolitikas un 
aizsardzības politikas jautājumiem. Tādēļ Padome ierosina 
šādas izmaiņas:

Papildinājums 1. pantam: Šī Eiropas armija pastāv līdzās 
valstu armijām un tās neaizstāj.

Papildinājums 3. pantam: Katra dalībvalsts patstāvīgi lemj 
par savu ieguldījumu ES armijā, un tas attiecas gan uz 
militārpersonām, gan resursiem (nauda, tanki, lidmašīnas 
u.c.). 

 Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā.  
(2 minūtes)

Šobrīd ES strauji zaudē savu spēku un ietekmi. 
Ja mums ir kopīga ES ārpolitika, ir svarīgi attīstīt 
arī ES aizsardzības politiku. Tikai tad, kad ES 
rīcībā būs efektīvi līdzekļi ārpolitikas atbalstam, 
mūsu uzticamība visā pasaulē pieaugs. Turklāt 
līdzekļu un cilvēkresursu sadrumstalotība starp 
dažādām dalībvalstīm ir neefektīva: apvienotie 
spēki nozīmētu vispārēju ietaupījumu aizsardzības 
budžetā. 

Mēs nevēlamies, lai ES iesaistītos starptautiskos 
konfliktos, jo tas radītu risku mūsu drošībai šeit 
Eiropā. Palielināsies iespēja, ka var notikt teroristu 
uzbrukumi lielajās Eiropas pilsētās. 

Turklāt ES armijas izveidošanas gadījumā to 
vajadzētu izmantot tikai humānās palīdzības 
pasākumiem. 

Mīlēt, ne karot! 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas likumdošanas 
priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  Kopš rūpnieciskās revolūcijas sākuma Zemes 
atmosfēras temperatūra jau paaugstinājusies par 1° 
C. Ar 99 % pārliecību var teikt, ka tā iemesls ir cilvēka 
darbība, proti, siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

•  Ja temperatūra paaugstināsies par 2° C, mēs vairs 
nespēsim kontrolēt sekas (plūdi, stipras vētras, jūras 
līmeņa paaugstināšanās utt.).

• Vairāk nekā 80 % ES siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 
enerģijas patēriņa un ražošanas tiešas sekas.

• ES rada 11 % pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas. 

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIANO VIDES ZINĀTNIEKU DARBA 
GRUPA

EIROPAS  
PARLAMENTS

Mēs esam apmierināti ar šo priekšlikumu un 
lūdzam Eiropas Parlamentu nekļūt par naftas un 
ogļu nozares interešu aizstāvi. Skandināvijas valstu 
piemēri liecina, ka ieguldījumi videi nekaitīgā 
ekonomikā rada arī daudz darba vietu. 

Turklāt investīcijas ilgtspējīgos produktos ar laku 
atmaksāsies: pārējai pasaulei būs mums jāseko 
un līdz tam laikam Eiropas uzņēmumiem būs 
vajadzīgās zināšanas, kuras viņi varēs pārdot. 

Mūsu veiktie pētījumi nerada pārliecību, ka 
siltumnīcefekta gāzes, piemēram, CO2 (oglekļa 
dioksīds), rada atmosfēras sasilšanu. 

Turklāt tā dēvētās “atjaunojamās enerģijas” nozares 
izveide vēl nav pilnībā pabeigta. Tādēļ nebūs 
iespējams no 2050. gada pilnībā paļauties tikai 
uz atjaunojamo enerģiju. Tāpēc mēs aicinām 
Eiropas Savienību neveikt nekādus priekšlaicīgus 
pasākumus. 

 

ORGANIZĀCIJA “KLIMATA RĪCĪBA” NAFTAS UN OGĻU UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 7:
ES UN GLOBĀLĀ SASILŠANA

Ministru padome ir ļoti gandarīta, ka Eiropas 
Komisija nopietni risina klimata pārmaiņu 
problēmu. Tomēr Padome pieprasa šādas izmaiņas:

2. pants. Līdz 2030. gadam no atjaunojamiem 
energoresursiem ir jāiegūst 30 % enerģijas. 
Konkrēti pasākumi 2050. gadam nosakāmi tikai 
tad, ja stingrākus pasākumus paredz ASV un Ķīna. 

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā. 
(2 minūtes)

Mēs uzskatām par nepieņemamu, ka valdības 
neveic stingrākus pasākumus pret globālo 
sasilšanu. Mēs esam piesardzīgi optimistiski 
par Eiropas priekšlikumu un ceram, ka Eiropas 
Parlaments darīs visu iespējamo, lai tā iedarbību 
nevājinātu. 

Klimata pārmaiņu problēmas nerisināšana radīs 
nopietnas sekas ikvienam un izmaksās 934 
miljonus eiro gadā. Un šis rēķins atkal būs jāmaksā 
cilvēkiem, nevis lielajiem uzņēmumiem. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no visa 
Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet sava 
jaunā likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

• 65,6 miljoni cilvēku visā pasaulē bijuši 
spiesti doties prom no mājām (2016), un tas 
ir līdz šim nepieredzēti liels skaits.

• 17 % no visas pasaules bēgļiem uzņemti Eiropā 
(2017).

• Viņu bēgšanai no mājām ir dažādi iemesli: karš 
(Sīrijā, Somālijā), nemieri (Afganistānā, Lībijā) un 
terorisms (Nigērijā, Eritrejā).

• Mēģinot šķērsot Vidusjūru, laikā no 2014. gada 
līdz 2017. gada oktobrim gājuši bojā 20 172 
cilvēki.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Ja ES patiešām uzskata, ka cilvēktiesības ir 
svarīgas, tad ES ir jārīkojas un jāglābj cilvēku 
dzīvība, nevis jāpamet viņi savam liktenim jūrā. 
Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu atbalstīt šo 
priekšlikumu, jo Eiropas mēroga pieeja ir absolūti 
nepieciešama. Mēs arī mudinām ES nodrošināt 
likumīgas iespējas pieteikties patvērumam 
Eiropas Savienībā. Pašlaik cilvēki var pieteikties 
tikai pēc tam, kad viņi ir sasnieguši ES teritoriju, 
un tāpēc viņi ir spiesti Savienībā iekļūt nelegāli un 
nevajadzīgi riskēt.  

Mūsu tirdzniecības kuģi un zvejas kuģi ir 
pakļauti riskam, jo cilvēku tirgotāji slepeni nogādā 
uz tiem migrantus. Tas palēnina tirdzniecību un 
traumē mūsu darbiniekus. Mēs esam apmierināti 
ar Eiropas pieeju, un ceram, ka ES iesaistīsies arī 
cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Mēs arī ceram, 
ka ES veiks pasākumus, lai novērstu cilvēku vēlmi 
doties uz ES. To var izdarīt, piemēram, uzlabojot 
situāciju migrantu izcelsmes valstīs. Tas būtu 
ieguvums arī tirdzniecībai.   

ORGANIZĀCIJA “AMNESTY 
INTERNATIONAL”

TRANSPORTA UN KUĢNIECĪBAS 
UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 8:
BĒGĻI EIROPĀ

Ministru padome uzskata, ka dalībvalstīm 
šajā jautājumā ir jāpieņem patstāvīgi lēmumi. 
Padome vēlas ieviest šādas izmaiņas:

2. pants: Dalībvalstis pieņem galīgo lēmumu par to, 
vai iesaistīties pārvietošanas plānā.

3. pants: Dalībvalstis patstāvīgi izlemj, cik daudz bēgļu 
tās uzņems.

4. pants: Katra valsts pati pieņem galīgo lēmumu par 
savu ieguldījumu.

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā.  
(2 minūtes)

Mūsu valstis nevar uzņemt visus patvēruma 
meklētājus. Mums tam nav nedz vietas, 
nedz naudas. Vienīgais veids, kā saglabāt mūsu 
labklājību, ir nepieņemt nevienu no valstīm 
ārpus ES. Mēs pieprasām, lai katra dalībvalsts 
neatkarīgi varētu izlemt, kā rīkoties ar patvēruma 
meklētājiem, un cik daudzus no viņiem tā uzņems. 
ES nedrīkst dalībvalstīm uzspiest nekādas saistības.
 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no 
visa Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet 
sava jaunā likuma īsu izklāstu citiem 
deputātiem (jūsu klasesbiedriem). 
Izmantojiet darba lapu un rīkojieties šādi: (3 
min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  Visā pasaulē aptuveni 150 miljoni bērnu vecumā 
no 4 līdz 16 gadiem strādā grūtos apstākļos, 
turklāt darba dēļ viņi nereti nevar iet skolā. 

•  Tikai vienam no katriem pieciem bērniem par darbu 
vispār samaksā, un arī tad parasti krietni mazāk, nekā 
pienāktos. 

•  Bērni galvenokārt strādā lauksaimniecībā, taču arī 
rūpnīcās un tekstilfabrikās. 

•  Bērnu darbu bieži izmanto Āfrikā (32 %), Āzijā (61 %) 
un Latīņamerikā (7 %).

•  Bērnu darba aizliegums visā pasaulē nozīmētu 
ekonomikas izaugsmi par 20 %.

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

UNICEF uzsver, ka bērnu darbu nevar 
likvidēt, vienīgi aizliedzot ar bērnu darba 
izmantošanu ražotus produktus. ES vajadzētu 
arī izstrādāt politiku, lai novērstu bērnu darba 
pamatcēloņus, piemēram, nabadzību, jo īstermiņā 
šāds aizliegums varētu kaitēt iesaistītajām 
ģimenēm. 

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu papildināt 
tiesību aktu ar izglītības pasākumiem un finansēt 
projektus, kas samazina bērnu darbu, ņemot vērā 
vietējos apstākļus. 

Mēs vienmēr esam pielikuši lielas pūles, lai 
pārbaudītu mūsu ražošanas ķēdes saistībā 
ar bērnu darba izmantošanu, un darām to 
joprojām. Tomēr nevar salīdzināt darba apstākļus 
daudzās no šīm valstīm ar apstākļiem Eiropā. 
Turklāt tieši Eiropas patērētāji ir tie, kas pieprasa 
lētus tekstilizstrādājumus. Tātad pašreizējā 
situācija nāk viņiem par labu. Mums jāsaglabā 
konkurētspēja, pretējā gadījumā mēs bankrotēsim, 
un šīm ģimenēm vairs nebūs ienākumu. 

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu uzticēties nozares 
pašregulācijai ar mērķi iznīcināt visļaunākās 
ekspluatācijas formas. 

UNICEF
STARPTAUTISKI APĢĒRBU 
RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 9:
ES UN BĒRNU DARBS

Ministru padome vēlas ieviest šādas 
izmaiņas:

2. pants. Noraidāmi ir tikai tādi produkti, kuri 
izgatavoti, izmantojot pašus sliktākos bērnu darba 
veidus, piemēram, bērnu verdzību un smagu 
fizisku darbu, kas saistīts ar iespējamiem veselības 
apdraudējumiem. 

3. pants. Padome ierosina brīvprātīgas 
pašsertifikācijas sistēmu. Tad importētāji paši norādīs, 
ka visā ražošanas ķēdē netiek izmantots bērnu darbs.

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba lapā.  
(2 minūtes)

Bērnu darbs ne ar ko nav attaisnojams un tam 
jāpaliek pagātnē. Bērniem vajadzētu būt visām 
iespējām doties uz skolu un normāli attīstīties. 
Rūpnieciskās revolūcijas laikā vietējie uzņēmumi 
arī apgalvoja, ka ražošana nav iespējama bez bērnu 
darba. Uzņēmumi vienmēr atradīs attaisnojumus, 
lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. 

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu nekādā gadījumā 
nevājināt likumu un piešķirt līdzekļus stingrākām 
pārbaudēm. 

 

JAUNATTĪSTĪBAS VALSTIS

Šis pasākums ir nepārprotams ES 
protekcionisms. Eiropai nevajadzētu iejaukties 
sociālajos tiesību aktos mūsu valstīs; tā ir mūsu 
pašu darīšana. Mēs ņemam vērā bērnu personīgo 
situāciju un arī iemeslus, kāpēc viņiem jāstrādā vai 
viņi vēlas to darīt. Piemēram, šie strādājošie var būt 
bāreņi, kam nauda ir nepieciešama. 

Turklāt šis likums pārkāpj Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas brīvās tirdzniecības noteikumus. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. Tagad jums ir 
jāsaņem atbalsts no visa Eiropas 
Parlamenta. Sagatavojiet sava jaunā 
likuma īsu izklāstu citiem deputātiem 
(jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet darba lapu 
un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.
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1. Lūdzu, izlasiet Eiropas Komisijas 
likumdošanas priekšlikumu. (1 minūte)

2. Īsi apspriediet priekšlikumu savā grupā: par ko 
tas ir?  
Ja nepieciešams, lūdziet skolotājam papildu 
informāciju. (1 minūte)

3. Katrs grupas dalībnieks brīdi apdomā, vai viņš 
piekrīt šādam priekšlikumam. Pēc tam ikviens 
savu viedokli pauž citiem grupas dalībniekiem. 

•  2008. gadā bija pieejamas 800 dažādas 
lietotnes Android operētājsistēmai. 2015. 
gada sākumā to jau bija 1,5 miljoni, bet 2017. 
gadā — 3,5 miljoni.

•  Vairāk nekā 65 % ES pieaugušo iedzīvotāju ir 
viedtālrunis. 

•  2016. gadā 71 % ES iedzīvotāju ik dienu lietoja 
internetu. 2006. gadā šī daļa bija vien 31 %.

•  Tādas kompānijas kā Facebook, Google, 
Instagram un citas savu lietotāju publicētos 
fotoattēlus un video, kā arī lietotāju personas 
datus tirgo citiem uzņēmumiem. 

EIROPAS  
KOMISIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS  
PADOME

IEDZĪVOTĀJU PROTESTIFAKTI UN  
SKAITĻI

EIROPAS  
PARLAMENTS

Mēs visi esam daudz dzirdējusi par 
vajāšanas gadījumiem sociālajos tīklos vai arī 
par cilvēkiem, kuri visu mūžu nespēj tikt vaļā no 
nevēlamas informācijas, kas savulaik tikusi ievietota 
internetā. Apkaunojoši fotoattēli vai videoklipi, 
kurus kāds cits tiešsaistē ievieto pret jūsu gribu, var 
cilvēkiem sabojāt visu dzīvi. 

Viens no trim darba devējiem veic Google 
meklēšanu par saviem iespējamiem darbiniekiem. 
Ja nu viņi atrod šos attēlus...

Tāpēc mēs noteikti atbalstām “tiesības tikt 
aizmirstam”. Ikviens ir pelnījis otro iespēju. 

Šajā dzīvē nekas nav par brīvu. Ja mēs 
vairs nevarēsim tirgot savu lietotāju datus 
mārketinga nolūkos, cilvēkiem būs jāsāk maksāt 
par mūsu pakalpojumiem. Vienīgais iemesls, 
kāpēc mēs varam piedāvāt savus pakalpojumus 
bez maksas, ir tas, ka mēs sadarbojamies ar 
uzņēmumiem un organizācijām.  

Arī princips par “tiesībām tikt aizmirstam” ir 
pretrunā ar interneta atvērtību. Tas faktiski nozīmē 
cenzūru. 

Mēs lūdzam Eiropas Parlamentu pilnībā atteikties 
no šā priekšlikuma. 

ASOCIĀCIJA KIBERVAJĀŠANAS 
NOVĒRŠANAI

ORGANIZĀCIJA 
“PROGRAMMATŪRAS ALIANSE”

Tagad ir jūsu kārta rīkoties. Kā Eiropas 
Parlamenta deputāti jūs varat mainīt tiesību 
akta priekšlikumu, lai tas jūsu ieskatā atbilstu 
ES pilsoņu interesēm. TAČU: jums jāņem vērā 
Eiropas Savienības Padomes viedoklis (sk. 2.), 
kā arī Eiropas Komisijas sākotnējais tiesību akta 
priekšlikums. Izmantojiet arī informāciju par 
ieinteresētajām personām (ieinteresēto personu 
grupām). 
Rīkojieties šādi:

1. Pa vienai apgrieziet ieinteresēto personu 
kartītes un skaļi nolasiet tajās teikto (katrs 
grupas dalībnieks pēc kārtas skaļi nolasa vienu 
no kartītēm). Tās ir kartītes ar simbolu stūrī. Tā 
turpiniet, līdz ir izlasītas visas kartītes (2 min).

2. Nolieciet kartītes ar teksta pusi uz augšu uz 
galda, lai visi grupas dalībnieki var redzēt šo 
informāciju.

3. Diskutējiet par sākotnējo tiesību akta 
priekšlikumu savā grupā un apspriediet katru 
tā pantu. Sāciet ar 1. pantu: kurš piekrīt un kurš 
nepiekrīt? Izmantojiet ieinteresēto personu 
informāciju sava viedokļa aizstāvēšanai. Tā 
izskatiet visus pantus (6 min).

4. Sagatavojiet grozītu likumu, kuram piekrīt 
visi grupas dalībnieki. Varat mainīt pantu 
saturu, svītrot tos vai ierosināt jaunus pantus. 
Pierakstiet jauno / grozīto likumu darba lapā. (6 
min) 

TEMATS 10:
MŪSU PRIVĀTUMS  INTERNETĀ

Ministru padome vēlas ieviest šādas izmaiņas:

1. pants. Noteikti attēli un video jādzēš pilnībā. 
Savukārt citus var arhivēt. 

2. pants. Ja lietotājs dod atļauju tirgot savus 
datus, piekrītot lietošanas noteikumiem, interneta 
lietotnei nav jāturpina lūgt atļauja.

3. pants. Atsaukt šo pantu.  

Lūdzu, ierakstiet šīs izmaiņas (grozījumus) darba 
lapā.  
(2 minūtes)

Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība 
pasargātu mūs no uzņēmumu un valdību 
izspiegošanas, kuras mērķis ir nauda vai vara. Mēs 
nevēlamies, lai “lielais brālis” ik dienu izseko mūsu 
gaitas. 

AIZSARGĀJIET MŪSU PRIVĀTUMU!

IZLŪKOŠANAS DIENESTI

Datu uzglabāšana palīdz mums cīnīties pret 
noziedzību. “Tiesības tikt aizmirstam” traucē 
šim mērķim, jo tās ļauj noziedzniekiem likvidēt 
pierādījumus. Tā viņi var izvairīties no soda. To 
taču mēs negribam? Ja cilvēks neko nav pārkāpis, 
viņam arī nav nekā slēpjama. 

Nu ir izveidots pašiem savs, 
grozīts likums. 
Tagad jums ir jāsaņem atbalsts no 
visa Eiropas Parlamenta. Sagatavojiet 
sava jaunā likuma īsu izklāstu citiem 
deputātiem (jūsu klasesbiedriem). Izmantojiet 
darba lapu un rīkojieties šādi: (3 min)

1. Skaļi nolasiet priekšā Eiropas Komisijas sākotnējo 
likumdošanas priekšlikumu.

2. Pastāstiet saviem klasesbiedriem, kādas izmaiņas ir 
pieprasījusi Padome.

3. Skaļi nolasiet savu jauno likumu.

4. Miniet divus vai trīs iemeslus vai argumentus, 
kāpēc, jūsuprāt, tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. 
Sagatavojiet tos iepriekš un pierakstiet darba lapā.



XI PIELIKUMS: 
DISKUSIJU UZDEVUMS “ES VĒRTĪBAS”: 
DARBA LAPA

3. MODULIS



DARBA LAPA 

DISKUSIJU UZDEVUMS “ES VĒRTĪBAS” - ES INTERPRETĀCIJA?

1. darbība. Ievēliet priekšsēdētāju (1 minūte)
Grupa ieceļ vienu personu, kura vadīs grupu saskaņā ar instrukcijām šajā lapā un pierakstīs rezultātus. 

2. darbība. Grupas diskusija par ES interpretāciju (5 minūtes)
Priekšsēdētājs atkārto konkrētos piemērus no vērtību kartītēm par attiecīgo vērtību, kuru grupa apspriež. 
Priekšsēdētājs prasa visiem grupas skolēniem: “Vai jūs domājat, ka ES labi īsteno šo vērtību praksē?” 

Grupa var apspriest ne tikai četrus piemērus no kartītēm, bet vēl arī citus gadījumus, kā arī diskutēt 
par to, vai ES savā politikā kopumā rīkojas saskaņā ar šo vērtību. Priekšsēdētājs raugās, lai visi grupas 
dalībnieki varētu izteikt savu viedokli. 

3. darbība. Ieteikumi Eiropas Savienībai (14 minūtes)
Priekšsēdētājs uzdod jautājumu: “Kādus ieteikumus jūs sniegtu ES, lai tā labāk ievērotu šo vērtību savā 
politikā?”

Šī jautājuma mērķis ir pārdomāt un sniegt pozitīvus ieteikumus tam, kā Eiropas Savienību varētu 
uzlabot. Pēc diskusijām grupā ir svarīgi pierakstīt (galīgos) ieteikumus.

4. darbība. Ieceliet grupas pārstāvi
Grupa vienojas par savu pārstāvi, kurš ar tās ieteikumiem iepazīstinās visu klasi.



XII PIELIKUMS: 
“JŪSU BALSS EIROPAS SAVIENĪBĀ”: 
DARBA LAPA

4. MODULIS



DARBA LAPA 

4. MODULIS: JŪSU BALSS EIROPAS SAVIENĪBĀ

1. EIROPAS PARLAMENTS: IZLEMJAT JŪS
1. uzdevums: Kurš balso?
Lielākajā daļā valstu cilvēkiem ir tiesības balsot, bet nav pienākuma to darīt. Tas nozīmē, ka ne visi ES 
pilsoņi balso Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Viņi var nolemt vēlēšanās nepiedalīties. 

1.1. Apskatiet grafiku, kurā parādīta vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās kopš 1979. gada: 

- Cik daudz pilngadīgu ES pilsoņu nobalsoja 2014. gada vēlēšanās? %

- Kā vēlētāju aktivitāte ir mainījusies pa gadiem? 

1.2. Apskatiet grafiku, kurā parādīta vēlētāju aktivitāte 2014. gada 22.-25. maija Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās 28 dalībvalstīs:

- ES vidējais līmenis neparāda dažas būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm. Cik liela ir atšķirība 

starp valsti ar visaugstāko un valsti ar viszemāko novēlējušo skaitu (procentpunktos)? 

%

- Cik procentu pilsoņu devās uz vēlēšanām jūsu valstī? %.  

Tas ir virs vai zem ES vidējā rādītāja? 



2. uzdevums: kādēļ balsot vēlēšanās?
Iepriekšējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 2014. gadā. Nākamās vēlēšanas būs 2019. gada 
pavasarī, un jums, visticamāk, līdz tam laikam jau būs tiesības balsot. 

Noskatieties vienu no šīm filmām, kuru mērķis bija mudināt cilvēkus balsot (pirms 2014. gada 
vēlēšanām). 

1. FILMA: “Mēs neesam baigi seksīgi, un apzinā-
mies to” (labajā apakšējā stūrī ieslēdziet subtitrus 
un iestatījumos izvēlieties latviešu valodu)

2. FILMA:  Nāc. Runā. Panāc. Eiropas 
Parlamenta oficiālais videoklips 

- Diskutējiet ar pārējiem grupas dalībniekiem: kāpēc ir svarīgi balsot vēlēšanās? Pierakstiet vienu vai 
vairākus argumentus. 

1.

2.

3. uzdevums: mūsu pārstāvji
Kurš mūs pārstāv Eiropas Parlamentā? Aplūkojiet interaktīvo karti Eiropas Parlamenta 
tīmekļa vietnē un pierakstiet:

- Cik daudz Eiropas Parlamenta deputātu tiek ievēlēti no Francijas? 

- Cik daudz Eiropas Parlamenta deputātu tiek ievēlēti no Luksemburgas?  

Avots: pētījums pēc 2014. gada vēlēšanām, TNS sadarbībā ar Eiropas Parlamentu.

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=daFVECO30uc
https://www.youtube.com/watch?v=daFVECO30uc
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/map.html


4. uzdevums: Sekot līdzi deputātu darbībai
Viss, ko Eiropas Parlamenta deputāti dara savu amata pienākumu ietvaros, ir publiski 
pieejams: kā viņi balso plenārsēdēs, cik bieži viņi piedalās vai nepiedalās sēdēs, kādas 
likumdošanas izmaiņas viņi ierosina. VoteWatch Europe ir tīmekļa vietne, kurā apkopo 
visu šo informāciju un iepazīstina ar to interesentus (angļu valodā). 

- Apmeklējiet  VoteWatch Europe un izvēlieties kādu no Eiropas Parlamenta deputātiem. To visērtāk 
izdarīt meklēšanas lodziņā. Jūsu izvēlētā deputāta vārds un uzvārds:

- Pierakstiet: cik lojāls viņš ir savai politiskajai grupai? (Angļu valodā: “loyalty to political group”). 
Šo rādītāju aprēķina pēc tā, cik reižu deputāts balso atbilstoši savas politiskās grupas nostājai.  

 %

- Izpētiet jūsu izvēlētā deputāta rīcību balsošanā (angļu valodā: “All votes”, tabula zem tās). Vai kaut kas 
tajā piesaista jūsu uzmanību? 

2. PIEVIENOJIETIES DISKUSIJAI
Arī laikā starp vēlēšanām jums ir iespējas paust savu viedokli diskusijās par Eiropu un būt aktīvam 
Eiropas pilsonim.  Turpmāk minētas dažas no šādām iespējām.

1. Eiropas pilsoņu iniciatīva
Apmeklējiet Eiropas pilsoņu iniciatīvas oficiālo tīmekļa vietni. 

- Kāds ir nepieciešamais minimālais parakstītāju skaits jūsu valstī (kopš 2017. gada 
1. jūlija)? To varat atrast sadaļā “Svarīgākie fakti”: 

 

- Ejiet uz sadaļu “Atrast iniciatīvu”. Klikšķiniet uz “Aktuālās iniciatīvas”. Kuras no tām jums šķiet 
visinteresantākās un kāpēc? Pierakstiet tās. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=lv


- Aplūkojiet sadaļu “Sekmīgas iniciatīvas”. Uz cik pilsoņu iniciatīvām Eiropas Komisija līdz šim ir 
reaģējusi? 

2. Diskusijas par Eiropu
Vietnē www.debatingeurope.eu jūs varat diskutēt ar citiem Eiropas iedzīvotājiem vai 
arī ar Eiropas un/vai starptautiskiem līderiem (angļu un vācu valodā).

- Ejiet uz vietni www.debatingeurope.eu. Klikšķiniet uz “Debates” un izvēlieties 
tēmu, par kuru jūs pašlaik varat diskutēt. Kura diskusija jums šķiet visinteresantākā un kāpēc? 

3. Tieši sazinieties ar jūsu pārstāvi Eiropas Parlamentā 
Jūs arī varat tieši vērsties pie sava Eiropas Parlamenta deputāta. Šajā vietnē atradīsiet 
pārskatu par Latvijas deputātiem, viņu kontaktinformāciju un norādes uz viņu 
tīmekļa vietnēm. 

- Atrodiet kāda Eiropas Parlamenta deputāta e-pasta adresi. Pierakstiet to: 

4. Kļūt par Eiropas brīvprātīgo vai stažieri
Eiropas jauniešiem ir daudz iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā vai stažēties 
kādā no Eiropas iestādēm vai struktūrām. Eiropas Jaunatnes portāla vietnē https://
europa.eu/youth apkopotas visas iespējas Eiropas jauniešiem. 

- Apmeklējiet Eiropas Jaunatnes portālu. Pārlūkojiet brīvprātīgā darba, stažēšanās, 
sezonas darba, au pair un citas darba iespējas. Apspriediet tās ar citiem jūsu grupas skolēniem: kuras 
no šīm iespējām jums visvairāk patīk? Pierakstiet vēlamo darbību vai aktivitāti katram jūsu grupas 
skolēnam: 

-

-

-

http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jusu_deputati.html
https://europa.eu/youth
https://europa.eu/youth

