


APRAKSTS

GA Day jeb Ģenerālās asamblejas diena ir pasākums, kas uzņems vairāk nekā 50 
skolēnus no visas Baltijas, kuri darba grupās (komitejās) apspriedīs pandēmijas 
izraisītus un Eiropā aktuālus problēmjautājumus. GA Day mērķis ir ne tikai 
iepazīstināt ar debašu konceptu, bet arī veicināt skolēnu interesi iesaistīties 
Eiropas Parlamentā apspriestu tēmu izzināšanā, kā arī sasaistīt tēmas ar katra 
paša ikdienu. 

Konferences iznākumā dalībnieki izveidos rezolūcijas formāta apskatu par 
apspriestajām tēmām, aprakstot galvenos problēmjautājumus un to iespējamos 
risinājumus. Šī rezolūcija būs jāprezentē diviem izvēlētiem grupas pārstāvjiem 
noslēguma ceremonijas laikā, kā arī jāatbild uz citu grupu jautājumiem.

🔑 KĀ TAS NOTIKS?
GA Day noritēs tiešsaistē (Zoom platformā), 16. janvārī no 10.00 līdz 17.00.

🔑 KURŠ VAR PIEDALĪTIES?
Pasākumā aicinām piedalīties skolēnus vecumā līdz 19 gadiem, kuri vēlas sevi 
izaicināt un pilnveidot, kā arī iegūt jaunu pieredzi un draugus.

🔑 KAS TAS IR?
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🎓 EMPL

🙇 ENVI I 💉 ENVI II

📣 LIBE 👤 JURI

GA Day laikā dalībniekiem būs iespēja 
iedziļināties kādā no piecām tēmām, 
iepazīties ar vispār pieņemto literatūru 
un apspriest aktuālākos jautājumus, 
konsultējoties ar GA Day darba grupu 
vadītājiem un tēmu ekspertiem.



PROGRAMMA 
Sestdiena, 16.janvāris, plkst. 10.00 - 17.00

🏓 10.00 - 12.00 KOMANDU SALIEDĒŠANĀS
Pasākums sāksies ar komandas saliedēšanās aktivitātēm, kuru laikā būs 
iespēja iepazīties ar saviem komandas biedriem.

📚 12.00 - 15.00 KOMITEJU DARBS
Pasākums turpināsies ar akadēmisko darbu, kurā grupās būs iespēja diskutēt 
un kopīgi meklēt risinājumus Eiropā aktuālām sociālām problēmām.

12.00 - 12.30 Problēmjautājumu apspriešana
12.30 - 13.30 Potenciālie problēmjautājumu risinājumi
13.30 - 14.30 Saruna ar nozares ekspertu
14.30 - 15.00 Pusdienu pauze

🎤 15.00 - 17.00 ĢENERĀLĀ ASAMBLEJA
Pasākums noslēgsies ar Ģenerālo Asambleju, kur grupas prezentēs un 
aizstāvēs savu paveikto darbu un atrastos risinājumus. Tiks apbalvoti aktivākie 
dalībnieki.



👉 TĀLĀKAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJASKĀPĒC SKOLĒNIEM IR VĒRTĪGI 
PIEDALĪTIES?

💡Eiropas Jauniešu parlamenta pasākumi notiek vairāk kā 40 
valstīs, pulcējot 30 000 jauniešus no visas Eiropas. Ikgadu EJP 
dalībvalstis organizē reģionālās un nacionālās konferences, ar 
mērķi atlasīt un sagatavot perspektīvākos dalībniekus 
nozīmīgākajam EJP notikumam - starptautiskajai konferencei.

Šobrīd EJP iniciatīvas norisinās digitālā formātā, kas tās padara 
pieejamas gandrīz ikvienam.

01 Iespēja attīstīt savas angļu valodas zināšanas;

02 Iepazīties ar aktīviem vienaudžiem no visas Eiropas;

03 Sastrādāties ar dažādu jomu ekspertiem, kas paver iespēju atrast 
prakses vietas ekspertu pārstāvētās organizācijās;

04 Uzlabot savas publiskās runas prasmes;

05 Kļūt daļai no starptautiskas kopienas, kas dod piekļuvi Eiropas 
Jauniešu parlamenta pasākumiem visā Eiropā;

06 Gūt zināšanas par šobrīd aktuālām problēmām Eiropā, kā arī 
iemācīties argumentēt savu viedokli par konkrētajām tēmām.
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