
 

 

 

 

 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola 2020./2021 m.g. 

Atklātā stunda 
 

 

1. Atklāto stundu vada: Ināra Krusta 

 

2. Atklātā stunda notiek mācību jomas ietvaros: 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

                                                                                                   

3. Stundā zināšanas un izpratni pilnveido klase: 10.klase 

  

4. Stundas “NOSAUKUMS.” Mērķis, skolēnam paredzamais rezultāts: 

KĀPĒC LATVIJAI IR SVARĪGI BŪT EIROPAS SAVIENĪBĀ? 

Mērķis: 

Izprot Eiropas Savienības nozīmi Latvijas Republikas attīstības veicināšanā. 

Uzdevumi: 

1. Zina, kas pārstāv Latviju Eiropas Savienības Parlamentā.  

2. Zina Eiropas Savienības vērtības. 

3. Secina, kā Eiropas Savienība ir ietekmējusi mūsu novada dzīvi.  

 

 

5. Stundas atslēgas vārdi vai galvenā ziņa:  

Eiropas Savienība, Latvija, Eiropas Parlamenta deputāti, vērtības 

(demokrātija, brīvība, solidaritāte, vienlīdzība / nediskriminācija, tiesiskums, 

cilvēktiesību ievērošana), drošība, ekonomiskā, sociālā, izglītības, kultūras 

attīstība. 

 

 

6. Svarīgākie izaicinājumi, kas jāņem vērā, gatavojoties mācību stundai 

(tehniskie, saturiskie, organizatoriskie): 

IT prasmes, stundas vadīšana tiešsaistē, skolēnu iesaistīšana diskusijā. 



7. Stundas norise: 

Aktivitāte  

 

Laiks Izmantotās 

metodes 

(materiāli, 

avoti, 

resursi) 

Piezīmes 

Iepazīstināšana ar 
stundas mērķi un 
uzdevumiem un 
ciemiņiem 

2 min. Dzīvais vārds  

Padomā un uzraksta,  ko 
man nozīmē  ES un 
nosauc 

3 min. Tērzētavā  

Skolotāja prezentācija 
par tēmu “KĀPĒC 
LATVIJAI IR SVARĪGI BŪT 
EIROPAS SAVIENĪBĀ?” 

10 min. Prezentācija,  
skolotāja 
stāstījums, 
jautājumi 
atbildes  

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-
read_lv 
https://www.slideshare.net/gepardens/eiropas-
savienba-47247546 
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/latvijas-
deput-ti.html 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-
2024/dombrovskis_lv 
https://www.la.lv/uzzina-urzula-fon-der-leiene-sola-
kalpot-eiropai-ar-visu-savu-speku 
https://www.slideserve.com/usoa/eiropas-cilv-kties-bu-
un-pamatbr-v-bu-aizsardz-bas-konvencija 
http://asociacijagimene.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesa-
vienpratigi-apliecina-cilvektiesibu-konvencija-nepastav-
tiesibas-uz-viendzimuma-laulibam/ 
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/the-
prize/sakharov-prize-community 
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-
mumi/2020/decembris-2020/baltkrievijas-demokr-
tiskajai-opoz-cijai-pasniegta-2020-gada-saharova-
balva.html 
 

Darbs grupās: 
1. Demokrātija; 
2. Brīvība; 
3. Solidaritāte; 
4. Vienlīdzība / 

nediskriminācija; 
5. Tiesiskums/ 

Likuma vara 
6. Cilvēktiesību 

ievērošana 

15 min Skolēni grupās 
apspriežas un 
pieņem 
lēmumu, kā ES 
īsteno šīs 
vērtības un 
prezentē. 

 

Padomā un secina, kur 
mēs savā novadā 
redzam ES ietekmi. 
Secinājumi par stundu 
“Kāpēc Latvijai ir svarīgi 
būt Eiropas Savienību?” 

7 min Skolēnu 
atbildes 

https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/ 

https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_lv
https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_lv
https://www.slideshare.net/gepardens/eiropas-savienba-47247546
https://www.slideshare.net/gepardens/eiropas-savienba-47247546
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/latvijas-deput-ti.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/latvijas-deput-ti.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis_lv
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis_lv
https://www.la.lv/uzzina-urzula-fon-der-leiene-sola-kalpot-eiropai-ar-visu-savu-speku
https://www.la.lv/uzzina-urzula-fon-der-leiene-sola-kalpot-eiropai-ar-visu-savu-speku
https://www.slideserve.com/usoa/eiropas-cilv-kties-bu-un-pamatbr-v-bu-aizsardz-bas-konvencija
https://www.slideserve.com/usoa/eiropas-cilv-kties-bu-un-pamatbr-v-bu-aizsardz-bas-konvencija
http://asociacijagimene.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesa-vienpratigi-apliecina-cilvektiesibu-konvencija-nepastav-tiesibas-uz-viendzimuma-laulibam/
http://asociacijagimene.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesa-vienpratigi-apliecina-cilvektiesibu-konvencija-nepastav-tiesibas-uz-viendzimuma-laulibam/
http://asociacijagimene.lv/eiropas-cilvektiesibu-tiesa-vienpratigi-apliecina-cilvektiesibu-konvencija-nepastav-tiesibas-uz-viendzimuma-laulibam/
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/the-prize/sakharov-prize-community
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/lv/the-prize/sakharov-prize-community
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/decembris-2020/baltkrievijas-demokr-tiskajai-opoz-cijai-pasniegta-2020-gada-saharova-balva.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/decembris-2020/baltkrievijas-demokr-tiskajai-opoz-cijai-pasniegta-2020-gada-saharova-balva.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/decembris-2020/baltkrievijas-demokr-tiskajai-opoz-cijai-pasniegta-2020-gada-saharova-balva.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2020/decembris-2020/baltkrievijas-demokr-tiskajai-opoz-cijai-pasniegta-2020-gada-saharova-balva.html


ES prioritātes   https://europa.eu/european-union/about-
eu/priorities_lv 

Vārds Žanetai Ozoliņa 
Latvijas Universitātes 
Politikas zinātnes 
nodaļas profesorei  

   

 

Secinājumi: 

Stunda vadīta Zoom tiešsaistē, kas radīja papildus stresu un skolēnu samērā 

zemu aktivitāti. 


