
EIROPAS PARLAMENTA SIMULĀCIJAS SPĒLE 

Nolikums 

Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlēta Eiropas Savienības institūcija. Tam ir 

līdzlemšanas tiesības Eiropas Savienības likumdošanas procesā, un pieņemtie likumi attiecas 

arī uz Latviju. Tā, piemēram, 80% Latvijas likumu ir balstīti uz Eiropas Parlamenta 

lēmumiem.  

Šis gads Eiropas Savienībai ir ļoti būtisks ar gaidāmajām Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām, kas notiks no 24. līdz 26.maijam un kuru rezultāti, iespējams, nesīs lielas 

pārmaiņas. Arī Latvijas jaunietim, pirms savas izvēles veikšanas, ir svarīgi iepazīties ar 

Eiropas Savienības nozīmi mūsu dzīvē, un vislabāk to darīt praktiski Eiropas Parlamenta 

simulācijas spēlē. 

MĒRĶI 

1. Sekmēt skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību. 

2. Mudināt skolēnus iedziļināties un izprast Eiropas Parlamenta darbības principus. 

3. Veicināt skolēnu izpratni par Eiropas Parlamenta darbības nozīmi Eiropas Savienības 

un Latvijas kontekstā, kā arī katra iedzīvotāja ikdienā. 

4. Popularizēt gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. 

DALĪBNIEKI  

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu 9. - 12. klašu skolēni. Īpaši tiek aicināti piedalīties 

Eiropas klubu, kā arī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu skolēni. 

Vēlamais dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes ir 8 skolēni un skolotājs. 

NORISE  

Datums un laiks: 2019. gada 27. martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.30 

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija 

Katrs skolēns – dalībnieks - simulācijas spēles laikā ir Eiropas Parlamenta deputāts, 

kas strādā vienā no piedāvātajām komitejām, debatē, vienojas un izstrādā kopā ar citiem 

deputātiem priekšlikumus un potenciālos risinājumus dotajai tēmai un problēmai.  

Komitejas un tēmas: 

 ENVI (Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums) 

Imunizācija kā sabiedrības veselības izaicinājums, nevakcinācijas iemesli, draudi un 

sekas. 

 AFTE (Ārlietas) 

Ķīnas globālo, tajā skaitā lokālo interešu un investīciju pieaugums Eiropas Savienības 

valstīs, ekonomisko un politisko risku apzināšana. 



 LIBE (Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas) 

Eiropas Savienības politisko vērtību transformācija. Populistisko, nacionālo un 

eiroskeptisko partiju lomu pieaugums Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentos un 

valdībās, to radītais drauds Eiropas Savienības sistēmai un vērtībām. 

 SEDE (Drošība un aizsardzība) 

Eiropas Savienības vienotā armija. Eiropas militāro spēku stiprināšanas un vienošanas 

iespējas, priekšrocības un trūkumi, aizsardzības tālākie scenāriji.  

 

Katras komitejas darbību kontrolēs priekšsēdētājs (viens no organizatoriem). 

Pirms simulācijas spēles ieteicams iepazīties ar izvēlētās komitejas funkcijām, tēmas 

aktualitāti un ar to saistītiem materiāliem, lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties komitejas darbībā.  

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikties dalībai var līdz 15.martam, nosūtot pieteikumu uz e-pastu 

janis.kusis@inbox.lv. Pieteikumā jānorāda izglītības iestāde, dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā 

arī pavadošā skolotāja vārds, uzvārds. Jānorāda katra skolēna izvēlētā komiteja, kurā skolēns 

vēlas piedalīties un darbosies simulācijas spēles laikā. 

Par pieteikto dalībnieku izmaiņām lūgums laicīgi informēt organizatorus! 

ORGANIZATORI 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas un politikas klubs “29. kabinets” sadarbībā ar  

Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai 

Papildinformācija 

Jānis Ķusis 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājs, Eiropas un politikas kluba  

“29.kabinets” konsultants: 

Mob. tālr.: +371 26747436 

e-pasts: janis.kusis@inbox.lv 
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