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Eiropas klubu VI konference 
 

„Eiropa, Eiropas kultūras mantojums un LV 100” 
  

Pilsoniskā līdzdalība- aktīva sadarbība un līdzdalība,  kultūras un mākslas praktizēšana un jaunrade 

 (lēmumi, pratība, līderība, radošums;  Eiropeiskā identitāte un piederība) 
2018. gada  28. novembris  

Konferenci rīko- Norises vieta- Sadarbības partneri- 
Ādažu vidusskolas Eiropas klubs 

 “Mazie eiropieši”, 
 EP vēstnieku skolas dalībnieki  

Ādažu vidusskola, 
 Ādaži, Gaujas 30  

EURODESK tīkls 

 

Klubs „Māja” jaunatne vienotai 
Eiropai 

Dalībnieki - Grobiņas ģimnāzija, Rīgas 10.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Bēnes 
vidusskola, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskola “Saules skola””, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija, Salas vidusskola  

 

Konferences tematiskais uzstādījums 

Aktīva pilsoniskā līdzdalība-  

piederība kopīgai Latvijas un Eiropas kultūrtelpai un vērtībām, pilsonisko prasmju apguve, Eiropas klubu nākotnes vīzija 

Konferences koncepcija  
Aktīva pilsoniskā līdzdalība -  Pilsoniskā līdzdalība ir motivēta indivīda darbība, kas balstās uz noteiktu pilsonisko prasmju apguvi:  

Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, izejot visus lēmuma pieņemšanas posmus, tas ir, 1) problēmas 
atklāšana un definēšana, 2) situācijas analīze, informācijas vākšana un apstrāde, 3) problēmas precīza formulēšana,  
 4) alternatīvu variantu izstrādāšana un novērtēšana, 5) labākā varianta izvēle, 6) lēmumu īstenošana, 7) lēmumu rezultāta 
novērtēšana. 
Starpkultūru prasmes, tai skaitā – 1) apzināšanās, ka pastāv dažādi uzskati, vērtējumi par vienu un to pašu parādību,   
2) uzvedības daudzveidība, 3) savas kultūras atpazīšana citu kultūru kontekstā, 4) savas un citu kultūru unikalitātes atpazīšana, 
5) prasme sazināties vidē, kur ir dažādi komunikācijas stili, vajadzības, normas un tradīcijas, 6) situāciju kritiska analīze, 7) 
vienlīdzīga, neaizspriedumaina saskarsme un sadarbība, 8) nedrošības pārvarēšana, pielāgošanās nezināmiem apstākļiem. 
Līderības prasmes, ietverot: iniciatīvu, atbildību, sevis vadību, laika plānošanu, konfliktu risināšanu, saskarsmes prasmes, 
sadarbības prasmes, radošums, analītiskās prasmes. 
Kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes, kas pilnveido indivīda un sabiedrības kopējo izpratni par 
piederību latviskajai/Eiropas kultūrtelpai; pilsoniskās līdzdalības veidiem un pilsoniskās sabiedrības izveides pamatprincipiem; 
vajadzību turpināt personības fizisko, intelektuālo, sociālo, emocionālo un garīgo izaugsmi un Latvijas/Eiropas iepazīšanu 
interešu, informālajā un neformālajā izglītībā. 

 
https://www.lv100.lv/Uploads/2018/03/21/visc-int.pdf 
 
Informālā izglītība; ikdienējā izglītība: Izglītība, ko iegūst (netīši vai netieši) mācoties ikdienas situācijās (darbā, ģimenē, atpūtā), klausoties radio, 
skatoties TV, lasot grāmatas, apgūstot zināšanas pašmācības ceļā u. tml., par to nav paredzēts sertifikācijas dokuments. 

  

https://www.lv100.lv/Uploads/2018/03/21/visc-int.pdf


 

G.Klucis  

Ādažu vidusskola                                                                      
Eiropas klubu VI  konference 

 

„Eiropa, Eiropas kultūras mantojums un LV 100” 
Pilsoniskās līdzdalība- aktīva sadarbība un līdzdalība,  kultūras un mākslas praktizēšana un jaunrade 

 

Konferences programma 
 

Konferences galvenais moderators-  Niklāvs Grasis  

9.00 – 10.00                       Dalībnieku reģistrācija 

Akcija – LĪDZDARBOŠANĀS – (prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos ) 

Kafijas un tējas galds 

10.00- 10.10                       Fotografēšanās 

10.10 – 10.20                     Radoša ieskaņa  (kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes )- deju kolektīvs “Rūta” 

10.20 – 10.40                     Atklāšana  

Pēteris Balzāns , Ādažu domes priekšsēdētāja vietnieks  

Dace Dumpe, Ādažu vidusskolas direktore 

Raivis Gunārs Tauriņš, Klubs ‘’Māja’’ – jaunatne vienotai Eiropai,  prezidents 

Elīza un Enija , Eiropas kluba “Mazie eiropieši” exprezidente/s   

10.40 – 12:00  SESIJA –  Eiropas kultūras mantojuma gada devīze  “Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās” 

Koncents - Dominiks Jarmakovičs, producents, Eiropas Kluba eksprezidents. 

Annija Korpa (23)-  

“No augstskolas sola līdz ledainajiem  ierakumiem jeb Latvijas iedzīvotāju nozīme latviešu filmu vides veidošanā.” 

izpildproducente, masu skatu koordinatore filmā  “Dvēseļu Putenis” 

Kārlis Lesiņš (31)- "Mana sapņu karjera, kino un pētnieciskā žunālistika” 

režisors, žurnālists saņēmis vairākas nominācijas Lielajā Kristapā 

Reinis Jansons (23) - “Nākotnes izglītība un tehnoloģijas - ko es varu darīt šodien” 

LU 5. kursa medicīnas students, veido virtuālās realitātes 3D anatomijas grāmatu 

Artūrs Saburovs (31), Trešais sekretārs (Komunikācija un publiskā diplomātija),  

Latvijas Republikas vēstniecībā Amerikas Savienotajās Valstīs.  (video)  

12:00 – 12.20                                                                           Tējas pauze 

 

12.20 – 13.05                                                           AKTĪVĀS RĪCĪBAS SESIJA – Apļa diskusija – refleksija un jaunrade  3x15 min  
Moderē:  Niklāvs Grasis 

 
 



DARBA GRUPA 1 

Tēma –“Izglītība un dizains” 

DARBA GRUPA 2 

Tēma – “Kā būt 

objektīvam lasot ziņas?” 

DARBA GRUPA 3 

Tēma – Kultūras akcija LV100 

DARBA GRUPA- SKOLOTĀJI 

Tēma:  Aktualitātes EK darbībā 

Grupas vadītājs: 

Reinis Jansons  

 

Grupas vadītājs:  

Kārlis Lesiņš 

Grupas vadītājs: 

Eiropas parlamenta vēstnieki un 

Rūdolfs Piveņš  

Grupas vadītājs: 

 Klubs “Māja” pārstāvis  

13.05 - 13.25                                                              AKTĪVĀS RĪCĪBAS GRUPU KOPSAVILKUMU SESIJA 

Moderē:   Niklāvs Grasis 

13.25– 14.00                                                                                                  PUSDIENAS                                                                                                                                                                                                                                         

PĒCPUSDIENAS AKTIVITĀTES 

14.00 – 15:10                                                        SESIJA -  EIROPAS KOMISIJAS, EIROPAS PARLAMENTA, EIROPAS KLUBU AKTUALITĀTES 

 
Moderē: Benita Beatrise Ozola 

Mārtiņš Zemītis - Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists (ES aktualitātes) (20 min)  
 

Jolanta Bogustova - Eiropas Parlamenta birojs Latvijā (Eiropas Parlamenta vēlēšanas) ( 20 min) 
 

Klubs "Māja" pārstāvis - Erasmus un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ( 20 min) 

Klubs "Māja" - Benita/Raivis par Eiropas Klubu plānotajām aktivitātēm 2019. gadā, kā arī par jaunās struktūras praktisko darbību 

(10 min) 

15.10-15:50                                                                         AKTĪVĀS RĪCĪBAS SESIJA – Eiropa un jaunrade 

Moderē: Raivis Gunārs Tauriņš  

DARBA GRUPA A 

“EUandMe” 

DARBA GRUPA B 

Padaram Eiropu 

stipru: šoreizesbalsošu.eu 

DARBA GRUPA C 

Vienojam Eiropu kopā (Eiropas 

Solidaritātes iniciatīvas projekta izstrāde) 

DARBA GRUPA  D 

Eiropas vērtības 

Teātra sports 

 

Grupas vadītājs:                   

Mārtiņš Zemītis 

 

Grupas vadītājs:                      

Jolanta Bogustova 

 

Grupas vadītājs:  

Lauma Paegle 

 

Grupas vadītāji:           

   Tomass Ida, Haralds Šmits                     

15.50 – 16.30  (7 MIN KATRAI GRUPAI  PREZENTĀCIJĀM) 

                                                                                                   AKTĪVĀS RĪCĪBAS GRUPU  KOPSAVILKUMU SESIJA 

16.30 – 16.50                                                                                                                       Noslēguma vārdi, dalībnieku sertifikāti 

 Runā: Benita Beatrise Ozola 

 Autobuss uz Rīgu 17.05 

Izmantoti G.Kluča darbi 

Kontakti : Ādažu vidusskola- S.Savicka- sarmites@tvnet.lv 
Klubs ‘’Māja’’ – Raivis Gunārs Tauriņš, Klubs “Māja” prezidents, raivis@klubsmaja.lv, +31726611955 
Benita Beatrise Ozola, Eiropas klubu koordinatore, , benita@klubsmaja.lv, 26847366 
 
 
 
 
 

http://šoreizesbalsošu.eu/
mailto:sarmites@tvnet.lv
mailto:raivis@klubsmaja.lv
mailto:benita@klubsmaja.lv


 

Reinis Jansons (23)-  
Medicīnas students, projektu vadītājs Anatomy Next. 
 
 
“Nākotnes izglītība un tehnoloģijas - ko es varu darīt šodien” 
Apļa diskusija - “Izglītība un dizains” 
 
LU 5. kursa medicīnas students. Strādā vienā no visstraujāk 
augošajiem startapiem medicīnas jomā Anatomy Next. Uzņēmums 
izstrādā virtuālās realitātes 3D anatomijas grāmatu. Ir kļuvis par vienu 
no jaunākajiem medicīnas rokas grāmatas autoriem - "Visual Guide 
to the anatomy of the skull”.  Reinis ir viens no nedaudzajiem 
cilvēkiem, kas ar savu piemēru var apliecināt, ka vienmēr ir labāk būt 
drosmīgam un mēģināt, nekā baidīties no neveiksmes un mēģināt 
vispār. 

 

Kārlis Lesiņš (31)-  
režisors, žurnālists. (Studija Woodpecker Pictures) 
 
"Mana sapņu karjera, kino un pētnieciskā žunālistika” 
Apļa diskusija - “Kā būt objektīvam lasot ziņas?” 
 
Ir bijis vairākos karstajos punktos - Gazas joslā, Irākā, Donbasā u.c. 
Tāpat arī Tadžikistānā, Gambijā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, 
Nepālā un Mjanmā. Tikko iznākusi Kārļa režisētā dokumentālā filma 
par latviešu musulmaņu kopienu - “Apgāztās Mēness Zīmē”, ir 
saņēmis vairākas nominācijas Lielajā Kristapā un arī saņēmis divus 
apbalvojumus kategorijā labākā debija un labākā studentu filma. 
Šovasar tapusi Kārļa pirmā pilnmetrāžas spēlfilma "Izmisums", kur 
dažas ainas tika uzņemtas arī Ādažos un Ādažu vidusskolā. Filma 
pirmizrādi piedzīvos 2019. gadā rudenī. Kārlis ir zinošs un var runāt 
par jebkuru tēmu, tomēr vislabāk stāstīs par lietām, ko ikdienā cilvēki 
baidās saukt vārdos. 

 

Annija Korpa (23)-  
izpildproducente (Dvēseļu Putenis, KEF, Tēvs Nakts). 
 
Kontakti - annija.korpa@gmail.com, 29323095 
 
“No augstskolas sola līdz ledainajiem  ierakumiem jeb 
Latvijas iedzīvotāju nozīme latviešu filmu vides veidošanā.” 
 
Masu skatu koordinatore “Dvēseļu Putenis”; izpildproducente  
simtgades filmai “Tēvs Nakts”; viena no izpildproducentiem filmai 
"Kriminālās Ekselences Fonds", "Jaungada Taksometrs" u.c. Lai arī 
Annija ir savas kino karjeras pirmsākumos, viņa jau ir paspējusi pielikt 
roku pie virknes visdažādāko kultūras projektu sākot ar nelielām 
studentu īsfilmām, beidzot ar Latvijas lielo ekrānu kino. Annija darbos 
ir azartiska un nebaidās no sarežģījumiem. 

 

Dominiks Jarmakovičs (23) - producents, Eiropas Kluba 
eksprezidents. 
 
 
 
Dominiks pārstāv jauno kultūras profesionāļu vilni. Ikdienā strādā 
kino jomā, tomēr neierobežo sevi viena formāta ietvaros, strā∂ājots 
gan spēlfilmu, gan dokumentālo filmu projektos, gan arī festivālos 
un skatuves mākslas projektos. Šobrīd aktīvi darbojās divās kino 
studijās “Woodpecker Pictures” un “Locomotive Productions”, tā pat 
ir viens no Sarunu festivāla LAMPA producentiem, laikmetīgās 
multimediālās dejas izrādes “Mana Daba” mūzikas autors. 

 

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=annija.korpa@gmail.com

