
 

 

 

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” 
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2018.-2019. mācību gads 

 

 

 

 

Programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par 

sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un izveidot pastāvīgi augošu skolu, skolotāju un 

skolēnu tīklu, kas sadarbojas ar Eiropas Parlamentu un EP deputātiem. Skolas, kuras iesaistās 

programmā, īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes vairošanai par Eiropas parlamentāro 

demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 

skolotājiem ir iespēja piedalīties izglītojošos braucienos uz Eiropas Parlamentu Briselē 

un Strasbūrā. 
 

Uzdevumi skolotājam: izveidot 2-6 aktīvu skolēnu – Eiropas Parlamenta vēstnieku junioru 

komandu un kopā piedalīties programmas semināros: 17.oktobrī, 8.februārī, 17.maijā.  
Nr. Uzdevumi Novērtējums Termiņš 

1. Reizi mēnesi https://ej.uz/EPaktivitates ierakstīt  

īstenotās un ieplānotās aktivitātes (nosaukums, 

mērķis, īss apraksts). Onedrive ievietot lielizmēra 

failus - prezentācijas, fotogrāfijas un dokumentus: 

https://ej.uz/EPskolas 

Organizēts pasākums, aktivitāte un 

iesūtīts tā apraksts - 1 līdz 3 punkti. 

Kopējais punktu skaits nav 

ierobežots.  

oktobris- 

30. aprīlis 

2. Darbā ar skolēniem (9.-12.klase) izmantot 

materiālu “Trāpīts - ES”: 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesie

m/ep_vestnieku.html  

Epastā jolanta.bogustova@ep.europa.eu iesūtīt 

nodarbības aprakstu, analīzi. 

Nodarbības apraksts ir pilnīgs, 

aprakstīti secinājumi, materiāls 

izmantots efektīvi, stundas mērķim 

atbilstoši un jēgpilni: līdz 5 punkti. 

 

oktobris – 

30. aprīlis 

3.  Vadīt atklāto stundu savas skolas skolēniem un 

skolotājiem, plašākai auditorijai. Atklātās stundas 

noslēgumā organizēt vēlēšanu simulāciju - 

izmantojot montimeter (instrukcija pielikumā). 

Nofotografēt simulācijas norisi un informēt par to 

skolas saimi, kā arī nosūtīt foto epastā.  

Atklātā stunda (nodarbības apraksts, 

materiāli, secinājumi) – līdz 30 

punktiem. 

oktobris- 

30. aprīlis 

4. 9.maijā organizēt Eiropas dienas pasākumu un 

līdz 22. aprīlim iesūtīt pasākuma scenāriju. Pēc 

pasākuma norises dalīties ar 1-3 spilgtākajām 

fotogrāfijām vai video (līdz 2 min.) sociālajos 

tīklos. 

Iesniegts pilnīgs, kvalitatīvs 

pasākuma scenārijs – līdz 5 punkti. 

Iesaistīts plašs dalībnieku skaits - līdz 

5 punkti. ES tematika atspoguļota 

radoši, veicinot izpratni un jauniešu/ 

Latvijas iedzīvotāju iesaisti – līdz 10 

punktiem. Kopā 20 punkti. 

22. aprīlis 

5. Par skolas dalību un aktivitātēm “Eiropas 

Parlamenta Vēstnieku skolas” projektā informēt 

plašāku sabiedrību, iesaistot aktivitātēs. Veidojot 

ierakstus sociālajos tīklos aicinām lietot tēmturi 

#EPambassadorSchool un sociālo tīklu ierakstos 

minēt @Eiroparlaments (Facebook) un/vai 

@EP_Riga (Twitter), @eiropasparlaments 

Par kvalitatīvu publikāciju, kas 

atspoguļo Eiropas Parlamenta 

Vēstnieku skolu darbu skolas mājas 

lapā, sociālajos tīklos līdz 5 punkti. 

Par iniciētu kvalitatīvu publikāciju 

reģionālajā, centrālajā presē, kas 

atspoguļo Eiropas Parlamenta 

oktobris-

maijs 

http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html
mailto:jolanta.bogustova@ep.europa.eu


(Instagram). Noderīgi: 

https://www.facebook.com/EPAmbassadorScho

ols/  

Vēstnieku skolu darbu, līdz 8 punkti. 

Kopējais punktu skaits nav 

ierobežots. 

 

Uzdevumi skolēniem – Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu jaunajiem vēstniekiem. 

Balva “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu” skolēniem: Euroscola: interaktīva plenārsēdes 

simulācija Eiropas Parlamenta Strasbūrā. 
Nr. Uzdevumi Novērtējums Termiņš 

1. Regulāri īstenot ES tematikai veltītus pasākumus – 

stundas, nodarbības, citas aktivitātes. Izvirzīt grupas 

līderi, kurš rūpējas par uzdevumu izpildi un informāciju 

par tiem katru mēnesi ievieto: https://ej.uz/EPaktivitates 

Iesūtīts ikmēneša aktivitāšu 

plāns, tā norises atspoguļotas 

sociālajos medijos: līdz 10 

punktiem. Kopējais punktu 

skaits nav ierobežots. 

Saistībā ar 

EUROSCOLA 

iespēju skolēnu 

aktivitāte tiks 

vērtēta: 

19.novembris 

3.decembris 

14.janvāris 

4.februāris 

4.marts 

30.aprīlis 
 

 

 

 

 

2.  Veikt 2 aptaujas un iesūtīt vizuāli noformētus 

(infografikas) un aprakstītus rezultātus. Skatīt materiālu 

“Trāpīts-ES”: (pēc izvēles: 59., 68., 69. vai 78. lpp.). 

Dalīties ar aptauju rezultātiem sociālajos tīklos un 

veicināt tur diskusiju. Saites un darbi jāiesūta:  

jolanta.bogustova@ep.europa.eu. 

Kvalitatīvas aptaujas ar 

plašu respondentu skaitu, 

sniegta datu analīze, 

secinājumi, dati publicēti 

sociālajos medijos, veicinot 

diskusiju: līdz 15 punktiem. 

Kopā līdz 30 punktiem. 

3. Izstrādāt vienu prezentāciju par ES tematiku. Ievietot to 

Onedrive, savas skolas mapē: https://ej.uz/EPskolas 

 

Kvalitatīva prezentācija: 

izsmeļošs un pārbaudīts 

saturs, viegli uztverams 

informācijas pasniegšanas 

veids. Kopā līdz 20 

punktiem. 

4. Iedvesmojiet! Veiciniet diskusijas par Eiropas 

vēlēšanām Sociālajos tīklos, mudiniet Latvijas 

sabiedrību būt aktīviem eiropiešiem un iesaistīties 

Eiropas vēlēšanu platformā šoreizesbalsošu.eu. 

Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīgi līdzdarboties & balsot 

un kāpēc mudiniet to darīt citus. KĀ? Dalieties ar 

fotogrāfijām, veidojiet foto kolāžas, filmējiet Instagram 

un Snapchat stories, īsus video, radiet savus 

Boomerang, Time-Lapse u.c.  

Veidojot ierakstus sociālajos tīklos, aicinām minēt 

@Eiroparlaments (Facebook), @EP_Riga (Twitter) un 

@eiropasparlaments (Instagram). 

Par kvalitatīvu ierakstu 

sociālajos tīklos (Facebook, 

Instagram, Snapchat, 

Twitter) līdz 5 punkti.  

Par publikāciju skolas mājas 

lapā vai medijos līdz 5 

punkti. Ierakstu/ publikāciju 

ekrānšāviņus ievietot 

Onedrive, savas skolas 

mapē: https://ej.uz/EPskolas 

Kopējais punktu skaits nav 

ierobežots. 

5. Organizēt Eiropas dienas pasākumu savā skolā. Obligāts nosacījums. 
 

9.maijs 
 

 

Autortiesības: projekta ietvaros skolu veidotie materiāli ir skolas autordarbs, ko nodod EP Informācijas biroja 

Latvijā rīcībā. Vienlaikus programmas dalībnieki uzņemas atbildību par to, ja tiktu apstrīdēta iesniegtā 

projekta autorība (piemēram, par attēliem vai tekstiem).  

 

Programmas vadītāja Jolanta Bogustova, jolanta.bogustova@ep.europa.eu, tālrunis: 67085466. 

Projekta vadības komanda sniedz atbalstu skolām un seko līdzi kritēriju izpildei visa projekta norises laikā 

(2018./2019.m.g.). Programmas ietvaros skolu paveiktā starpizvērtējums norit tabulā norādītajos termiņos. 

Gala vērtējums 2019.g. 17. maijā. Saskaņā ar programmas uzdevumu izpildi (lielākais iegūtais punktu skaits 

- skat. kritērijus) skolotājiem tiek piedāvāta iespēja doties izglītojošā braucienā uz Eiropas Parlamentu Briselē 

2019.gada pavasarī, savukārt skolēniem iespēja piedalīties interaktīvā plenārsēdes simulācijā Eiropas 

Parlamentā Strasbūrā.  
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