
Lomu spēle skolēniem 

Zināšanas caur spēli 

Skolēni iepazīsies ar Eiropas Parlamenta darba kārtību novatoriskā un izklaidējošā 

veidā.  

Spēles laikā viņi uzzinās, kā tiek izstrādāti Eiropas tiesību akti un kādas personas ir 

iesaistītas šajā procesā.  Skolēni izpratīs, kā tiek veidotas politiskās alianses, kā 

norisinās sarunas ar citām iestādēm un kā notiek saziņa ar preses pārstāvjiem.  

Spēles gaitā dalībniekiem nāksies saskarties ar saspringtiem darba apstākļiem, kas 

līdzinās deputātu darba atmosfērai. Skolēniem vajadzēs iegūt informāciju no 

dažādiem nozaru speciālistiem, interešu grupām un citām ieinteresētām personām, 

un no visa informācijas apjoma atlasīt tikai pašu būtiskāko. Skolēniem vajadzēs ātri 

pieņemt lēmumus un izmantot savas komunikatīvās spējas saziņā ar presi un 

politiskajās debatēs. 

Visā spēles gaitā tās dalībniekiem vajadzēs kopīgi strādāt un rast kompromisus, lai 

pieņemtu lēmumus, kas atbilst Eiropas iedzīvotāju interesēm. Skolēni apgūs, ka 

nevar rīkoties, tikai balsoties uz pašu viedokli, un ka, lai panāktu apmierinošu 

rezultātu, ir jāņem vērā citu pušu domas. 



Īss lomu spēles apraksts 

 

1. Politiskās grupas 

Skolēnu grupa tiks sadalīta četrās, izdomātās politiskās grupās.   

 

 

Eiropas Solidaritātes partijas grupa 

Politikas pamatnostādnes:  grupas galvenais mērķis ir valstu 

labklājība. Tā atbalsta valsts dalību sabiedrisko pakalpojumu un 

finansējuma nodrošināšanā. 

 

  

 

Eiropas Ekoloģijas partijas grupa 

Politikas pamatnostādnes: šī grupa galvenokārt cīnās par vides 

aizsardzību, tomēr tā arī aizstāv sociālo taisnīgumu un brīvību. 

 

 

 

Eiropas Brīvības partijas grupa 

Politikas pamatnostādnes:  grupa aizstāv individuālu atbildību un tirgus 

mehānismus. Tā atbalsta brīvu uzņēmējdarbību un konkurenci un ir 

pret valsts iejaukšanos. 

   

 

 

Eiropas Tradīciju partijas grupa 

Politikas pamatnostādnes:  partija atbalsta tādu sabiedrības modeli, 

kas nodrošina līdzsvaru starp valsts iejaukšanos un privātās nozares 

iniciatīvām, pieņemot reālistiskus tiesību aktus, kuru īstenošana būtu 

elastīga. 

 

 

  

 

 



2. Izskatāmie jautājumi 

 

Kad politiskās grupas ir izveidotas, katrai no tām vajadzēs sadalīties divās atsevišķās 

grupās, lai izveidotu komitejas.  Katrai komitejai izskatīšanai tiks iedalīts viens 

izdomāts jautājums. 

  

 

 

1. jautājums: Vides komiteja — direktīva par solidaritāti ūdens 

resursu jomā   

Klimata pārmaiņu dēļ dažām Eiropas valstīm nākas saskarties ar 

grūtībām ūdens apgādē. Dalībvalstis ir nolēmušas apvienot ūdens 

resursus, cauri visai ES izbūvējot ūdensvadu. Lai gan ūdensvada 

būvniecība ir jau sākta, jaunākie pētījumi liecina, ka ūdens deficīts 

joprojām ir 30 % apmērā. Komisija piedāvā šo direktīvu par Ūdens 

resursu solidaritātes direktīvu, kas ir ūdens apsaimniekošanas rīcības 

plāns. 

 

  

 

2. jautājums : Pilsonisko brīvību direktīva — Personiskās 

identifikācijas direktīva  

Veselības, identifikācijas un drošības apsvērumu dēļ Eiropā jau tiek 

izmantoti mikroshēmu implanti. Daži uzskata, ka šai tehnoloģijai ir 

daudz priekšrocību, savukārt citiem tā šķiet pilnīgi nepieņemama.  

Eiropas Komisija uzskata, ka mikroshēmu implantāciju turpmāk 

vajadzētu reglamentēt, lai aizsargātu personu pamattiesības un 

ierobežotu mikroshēmu ļaunprātīgu izmantošanu, tāpēc tā ierosina 

pieņemt Personu identifikācijas direktīvu. 

 

 

 

 

 

 



3. Procedūras posmi

Spēle simulē „parasto likumdošanas procedūru”, kuru ievēro Eiropas Parlamentā. 

Procedūra sastāv no diviem vai trim lasījumiem. Pirmajā lasījumā spēles 

dalībniekiem būs jāsagatavo grozījumi direktīvu projektos un komiteju sanāksmēs 

jāmēģina panākt, lai vairākums tās biedru atbalstītu viņu nostāju.  

Otrajā lasījumā skolēniem jāapspriežas ar Padomi par direktīvas projekta 

pieņemšanu. Ja kompromiss netiek panākts, priekšlikumu apspriež vēl pēdējo reizi 

samierināšanas sanāksmē, kur uz spēles ir likts pilnīgi viss… 

Kā rezervēt spēles laiku? 

Lomu spēle notiek bez maksas un ir paredzēta skolēniem vecumā no 14 līdz 16 

gadiem. Tomēr arī gados vecākiem skolēniem šī spēlē var šķist gana izglītojoša un 

izklaidējoša. Lūdzam  ņemt vērā, ka apstiprināti tiks tikai grupu rezervācijas 

pieteikumi. Individuālie apmeklētāji lomu spēlē nevar piedalīties. Grupā jābūt vismaz 

16, bet ne vairāk kā 32 dalībniekiem.  

Grupu rezervācijas var veikt, izmantojot mūsu mājas lapu: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/lv/education-learning/brussels/role-play-
game

Aicinām ņemt vērā, ka grupas pieteikums spēles laika rezervācijai 

jānosūta vismaz četrus mēnešus pirms plānotās apmeklējuma 

dienas. 

Lomu spēles notiek no pirmdienas līdz piektdienai. Lomu spēles izspēlei 

nepieciešamas divarpus stundas. Telpa, kur notiek spēle, ir viegli pieejama arī 

skolēniem ar ierobežotu pārvietošanās spēju. Sīkāku informāciju par laiku, kad 

notiek spēles, varat saņemt, sazinoties pa e-pastu ar rezervācijas nodaļu:  

rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/lv/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

