
  2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā visa uzmanība ir vērsta 

uz Eiropas jauniešu lomu labākas — zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — 

nākotnes veidošanā. Eiropas Jaunatnes gads sniedz plašas iespējas mācīties 

un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā. 

        Arī Ādažu vidusskolā no 21.aprīļa līdz  20.maijam norisinājās  dažādi 
pasākumi veltīti Eiropas mēnesim.  
  
  

   Diena Pasākumi 

Trešdiena 

20.04 

20. aprīlī 1. stāva aplī 5.-12. klases  pārstāvji piedalījās izlozē, kurā noskaidroja 

Eiropas Savienības dalībvalsts nosaukumu , par kuru tiks veidots simbolisks zieds un 

radošs sniegums – fotogrāfija ar asociāciju par noteikto valsti.   

 

 

Ceturtdiena 

21.04. 
21. aprīlī notika EPVS atklātā stunda par Eiropas vēsturi, kurā  12. a klases skolēni  

un Ādažu vidusskolas kluba “Mazie eiropieši ” prezidents Emīls Fricsons tikās ar EP 

deputāti Daci Melnbārdi.  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_6648


 

  
Pirmdiena, 

25.04.. 
No 25. aprīļa līdz 29  aprīlim norisinājās  identitātes, radošuma,  starpkultūru , 

digitālo prasmju nedēļa.  

Lai iepriecinātu katru Ādažu vidusskolas skolēnu un skolotāju 25. 04. kluba “Mazie 

eiropieši ” 5.-9. klases grupa garā starpbrīža laikā organizēja klašu komandu spēles 

“Atmiņas spēle” un “Trāpi mērķī’.  

Visaktīvāko līdzdalību komandu sacensībās izrādīja 5.,6. klašu skolēni. 



 



 



  



 

Trešdiena, 

27.04. 
27. aprīlī  kluba “Mazie eiropieši” 5.-9. klašu grupa izveidoja retrospekciju “Eiropas 

dienām -20”, kurā 1. stāva aplī skaisti tika kārtota klašu veidotie ziedu šabloni. Ziedos 

tika atveidoti nacionālās simbolikas elementi .  



 

Ceturtdiena 

28. 04.  

28. aprīlī 5.-12. klašu komandas piedalījās spēlē “Eirozinis’, kurā 5.-7. klašu skolēni 

atbildēja uz 15 jautājumiem par Eiropas Savienības vēsturi ,ģeogrāfiju un kultūru. 

Savukārt 8.-12. klašu skolēnu komandām bija jāasina prāts, lai atbildētu uz 20 

jautājumiem par ES.  

Jautājumus, lai  izspēlētu Kahoot , bija sagatavojis Eiropas kluba “Mazie eiropieši’ 5.-

9. klašu grupas prezidents E. Fricsons.  

 



 

Piektdiena, 

29.04 
29. aprīlī 5.-12. klašu radošās grupas atsūtīja interesantas un radošas fotogrāfijas , 

kurās centās atklāt katras ES valsts raksturīgos nacionālos ,kultūras utt. elementus.  

Eiropas dienu ietvaros tika plānots organizēt arī dziesmu konkursu E faktors. Taču 

esošā situācija bija atstājusi iespaidu uz jauniešu aktivitāti un spēju pieņemt 

izaicinājumus. Tā kā pieteikušies bija 3 dalībnieki, tad tika pieņemts lēmums 

pasākumu veidot kā kamerkoncertiņu, kas vēlāk pārtapa koncertlekcijā. Pasākuma 

organizāciju uzņēmās Ojārs Jānis Felšs (12.b), kas izmēģināja eksperimentālā veidā 

advencētu fona mūzikas atskaņošanas formātu, kas neprasīja papildus 

cilvēkresursus. Pasākumā skanēja dziesmiņas no multfilmām ( Patrīcija Virka 8.l un 

Ojārs Jānis Felšus 12.b), dziesmas par mīlestību (Kamilla Kudasova 8.d) un rokenrola 

karaļa Elvisa Presija dziesma (Ojārs Jānis). Koncertlekcijas laikā bija iespēja 

iepazīties ar iepriekšējo pieredzi E faktorā   ar ko dalijās Patrīcija. Par mīlestību un 

nākotnes nodomiem mūzikas jomā  - Kamilla.  



 



 



 

Apbalvošana 

5.klašu grupā: 

1.vieta -5.A 

2.vieta – 5.B 

3.vieta -5.E 

7.-12.klašu grupā -1.vieta 12.C 

6.klašu grupā 

1.vieta 6.C 



 

 

 

 


