
Ādažu vidusskola, Eiropas klubs „Mazie eiropieši 2014” 

Eiropas kluba prezidents –Haralds Miķelsons, viceprezidente- Elīna Dambe, kluba biedri – Ē.Stērninieks, D.Daktiņa, 
A.Laubenbaha, R.Volāns, E.Vilnis, P.Stērninieks, M.Pureniņš K.Staškēvičs, Ī.F.Cera, M.Markeviča,  K.Mitkevičs, V.M. 
Stepānovs, K.M. Darvišs, E. Isājeva, D. Bērziņa, Atbalstītāji –K.Induss. Atbalstītāji – skolotāji : D.Dumpe, S.Jēkabsone, A.Krūze, 
L.Pumpure, D.Skuja, A.Kļave,  A.Dambe, J.Ļitvinovs, Aiwix, L.Kalniņa, I.Kraucis, M.Dzirniece, J.Dzirnieks, A.Milanceja un bijušie 
prezidenti – Edgars, Mārtiņš.                                                                                                         Kluba koordinatore – S.Savicka 

 
Programmas „Jaunatne darbībā” 

 projekta „Lauzīsim stereotipus” Turcijas un Latvijas dalībnieki  
dalībnieki augustā statikās Rīgā 

 

 
19.09. ANO miera dienas koku stādīšanas akcija  

 
 

 
 
Skolas Eiropas klubs „Mazie eiropieši” koku stādīšanas 

akcijā piedalās jau astoto  gadu. Atbildīgais par šo 
pasākumu bija kluba jaunais prezidents Haralds 

Miķelsons (11.a). Stādu materiālu sagāde bija uzticēta 
Kerijam Staškevičam (7.a). Jaunākie kluba biedri gādāja 

par darba rīku nodrošinājumu. Koka stādīšana bija šī 
gada pirmais kluba kopējais pasākums. 

 
11. oktobrī skolā  1. orientēšanās sacensības " Orientopaskolo" 

 … pirmo reizi notika orientēšanās sacensības ‘’Orientopaskolo’’. Sacensībās piedalījās skolēni no 6. līdz 12. klasei. Pasākuma 
mērķis bija pārbaudīt Ādažu vidusskolas skolnieku zināšanas par skolas teritoriju. No katras klases piedalījās 5 cilvēku 
komanda. Katrai komandai bija dota lapa ar 15 vietu vai objektu fotogrāfijām, un dalībnieku uzdevums bija atrast bildē redzamo 
vietu un nofotografēties pie tās. Sacensības organizēja Ē.Stērninieks (12.b) 
 

26.11. Skolas Eiropas kluba  
„Mazie eiropieši” 11 gadu jubileja  

 
Pasākumā piedalās arī bijušie skolas absolventi, Eiropas kluba biedri 
un atbalstītāji - E.Ikstens, Aiwix, M.Pureniņš  Pasākumu vada- 
D.Daktiņa (9.a) un Miks Pureniņš. Prezentāciju sagatavoja jaunie 
kluba biedri.  

 

 
Reģionālais Eiropas klubu seminārs Rīgas 10. 

vidusskolā 
 

29. novembrī, Rīgas 10. vidusskolā notika Vidzemes 
reģiona Eiropas klubu tikšanās, kura sākās 12:00 un 
ilga divas stundas. Tajā piedalījās vairāk nekā 30 
skolēni un skolotāji no piecām Rīgas un Vidzemes 
skolām – Rīgas 10. vidusskolas, Rīgas Rīnužu 
vidusskolas, Rīgas 46. vidusskolas, Rīgas 95. 
vidusskolas un Ādažu vidusskolas. Šajā kopīgajā 
tikšanās reizē dalībnieki prezentēja savu skolu Eiropas 
klubus, kā arī dalījās ar padomiem par Eiropas klubu 
veidošanu citās skolās.  

 
12. decembris, konkurss „Skolas talanti”  

Pirmo reizi skolā norisinās talantu konkurss „Skolas talanti”, moto – neslēp savu talantu skapī, tika sagatavotas īpašās balvas – 
skatuves tērpa pakaramais.  Piedalījās dalībnieki no 5. – 10. klasei demonstrējot instrumentālās, vingrošanas, sporta un deju 
prasmi. Pasākumu vada H.Miķelsons, E.Dambe   

 

http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2013_2014 Foto galerijas/Orientposkolo/album/slides/orintposkolo_15.html
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2013_2014 Foto galerijas/Talanti/album/slides/Talantu_konkurss_08.html


 
 19.12. Rūķu skrējiens 

 Pirmo reizi noritēja Rūķu skrējiens pa skolu,  
ietverot atjautīgus „Rūķu jautājumus” un 
uzdevumus, varoņu tēlu attēlojumu. Dalībnieki 
no 6. – 10.kl. 

 
17. decembris, konkursa „Skolas talanti” apbalvošana 

 

 

 
24. janvārī Kluba "Māja" brīvprātīgie  

Zhana (Gruzija) un Mariana (Portugāle) runāja ar skolēniem par Eiropas 
Savienības vērtībām, sniegtajām iespējām un par to, ko jauniešiem nozīmē 

būt Latvijas un Eiropas pilsoņiem.     

 
11.02. Indivuālās sporta sacensības „Trīspunktu metieni” 

6. – 12. kl. 
 Organizators un balvu sponsors M.Pureniņš (7.a), palīdzēja K.Darvišs 

Florbola soda metienu konkurss 
Organizātori K.Mitkevičs (8.a), K.Staškevičs(7.a) 

 
19. decembris 

Ziemassvētku egle Eiropas klubā 

 

11.02. Skolas karoga iesvētīšana  
 Eiropas kluba prezidents un kluba biedri piedalījās svinīgajā Ādažu 

vidusskolas karoga iesvētīšanas procedūrā.  

      

 
13.03. Mini Vīzija 

 
 Hipiju mode un noformējums bija 
dominante vokālajā konkursā.  
Konkursa menedžere un viena no 
vadītājām – Anete Laubenbaha (9.a, 
scenārija autore un otra vadītāja Īva 
Frančeska Cera (7.a), konkursa 
dalībnieku sarakstu pārzināja un 
diplomus sagatavoja Sarmīte 
Poga(9.a),  atbildīgais  par mūziku 
Rihards Volāns (9.a). 
Sagatavošanas darbos aktīvi 
līdzdarbojās visi kluba biedri  

 

   

 

 

 

 
2013. gada Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā 
rīkotajā konkursā "Eiropas Parlamenta vēlēšanas skolā" 
veiksmīgi startēja Ādažu vidusskolas Eiropas klubs „Mazie 
eiropieši”, kuri bija noorganizējuši skolas Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, diskusijas un galveno priekšlikumu 
iesniegšanu skolas vadībai. Pēc vēlēšanu materiālu 
iesniegšanas tika iegūta Galvenā balva - iespēja 
piedalīties projektā Euroscola 10/04/2014 un doties 
apmaksātā braucienā uz diskusijām Eiropas Parlamentā 
Strasbūrā. 



EUROSCOLA 10/04/2014 

    
….Pēc drošības pārbaudes pie ieejas Parlamenta telpās, sekoja skolēnu sadalīšanās pa 6 darba grupām, kopīgās brokastis un  
20 projekta dalībvalsts dalībnieku klātbūtni lielajā Eiropas Parlamenta plenārzālē. Turpmākā Programmas vadītāja uzruna 
iepazīstināja klātesošos ar Parlamenta darbības principu , lomu Eiropā un šī brīža aktualitātēm pasaulē. Svinīgo atklāšanu 
turpināja delegāciju prezentācijas. Latvijas un Ādažu vidusskolas vārdu lielajā plenārzālē pieteica ilggadējs Eiropas kluba biedrs 
Ēriks Stērninieks. Pusdienu noslēgumā gan skolēni, gan skolotāji izveidoja daudznacionālas grupas, lai piedalītos „Eurogame” 
spēlē. Spēlē jāspēj komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem meklējot atbildes uz 20 jautājumiem, kas sastādīti katras dalībvalsts 
valodā. Visveiksmīgāk no ādažniekiem startēja Ēriks un nokļuva  spēles finālā.   
Nākošais izaicinājums bija darbs 6 darba grupās par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem – „Vide un atjaunojamā 
enerģija”,  „Informācijas brīvība un pilsoniskā kultūra”, „2014. gads- Eiropas gads pret pārtikas izšķiešanu”, „Eiropas nākotne”, 
„.Eiropas parlamenta vēlēšanas 2014. gadā”, „Jauniešu nodarbinātība”, Veiksmīgais sagatavošanās darbs sniedza arī rezultātus 
. Savas grupas ietvaros debates vadīja un vēlāk plenārzālē 500 cilvēku auditorijai galvenās darba grupas idejas izklāstīja 
Romualds Krapāns (Eiropas parlamenta vēlēšanas 2014. gadā ) un piedāvāto ideju nozīmīgumu pamatoja un uz auditorijas 
uzdotajiem jautājumiem atbildēja Aleksandrs Marks Krusts (2014. gads- Eiropas gads pret pārtikas izšķiešanu). Jauniešu 
parlamentārā darba diena beidzās ar darba ziņojumu izvērtēšanu un nobalsošanu, kā arī ar kopsavilkuma nodošanu Eiropas 
Parlamenta deputātu izskatīšanai. Dalībvalstu karogu ienešana Eiropas Savienības himnas pavadījumā liecināja par Euroscola 
darba sesijas noslēgumu 

 
Eiropas kultūras pieredzes apgūšana  

         
 



 
16.04.   Euroscola projekta atskaite 

    
 

Eiropas dienas 22.-25.04.2014. 
3. – 12.kl+ skolotāji 

Valstu izloze – 03.04.  
 

22.aprīlis  
 Zīmējumu akcija – ES valsts     

Mini dambrete     
     23.aprīlis   

Mini dambretes fināls    
     Strītbols 5.-7. klasēm       

      Eiropas Informācijas biroja materiāli 1.-4. 
klasēm       

    24.aprīlis  
Erudītu konkurss             

Strītbols 8.-12. klasēm    
     25.aprīlis   

Konkurss "ES valsts dziesma"    

 

   

   

   

 

 
28. aprīlī - Eiropas dienu noslēgums 

    Eiropas dienu noslēgumā piedalījās arī Eiropas Parlamenta Informācijas 
biroja Latvijā pārstāvji. Visveiksmīgākā strītbolā bija 6.e klase,  savukārt Mini 
dambretē pirmo vietu izcīnīja 5.a un 12.b klase, konkursā Eirozinis 
nepārspēta palika skolotāju komanda, no kuras tikai nedaudz atpalika 9.a, 
6.b un 6.c klašu komandas. Noslēguma pasākumā ar savu muzikālo 
priekšnesumu skatītājus priecēja 5.d, 6.c, 7.c un 10.a klases.  
     Visos Eiropas dienu pasākumos aktīvi piedalījās un Zelta diplomu izcīnīja 
5.d, 5.e ,un 7.d klašu komandas.  
     Vislabākos rezultātus un platīna diplomu izcīnīja 5.c, 6.b, 7.b un 10.a 
klases. Eiropas kluba pasākumu organizēšanā atbalstīja skolotāji – Māra 
Balode, Mirdza un Juris Dzirnieki.  

28.04. Eiropas Parlamenta Informācijas biroja  
akcija 

 - Vēlēšanu ABC 
 

 

29. aprīlī - Eiropas Parlamenta Informācijas biroja dāvātā ķiršu koka 
stādīšana pie skolas 

  

http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2013_2014 Foto galerijas/Zimejumu_akcija/album/slides/Zimejumu_akcija_01.html
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2013_2014 Foto galerijas/Zimejumu_akcija/album/slides/Zimejumu_akcija_20.html
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2013_2014 Foto galerijas/Kirsa_koka_stadisana/album/slides/Kocina_stadisana_11.html


 

 
Eiropas jaunatnes forums EYE 2014(European Youth Event 2014), kas 

noritēja Strasbūrā no 9. līdz 11. maijam . 
 

                Šī gada 7. maijā Eiropas kluba prezidents Haralds Miķelsons un 
eksprezidents Mārtiņš Olšteins, kopā ar vēl 18 dalībniekiem no trijiem 
Eiropas klubiem un kluba "Māja", devās ceļojumā Berlīne – Strasbūra. 
Ceļojuma galvenais mērķis bija dalība Eiropas jaunatnes forumā - EYE 2014 
(European Youth Event 2014), kas noritēja Strasbūrā no 9. līdz 11. maijam .  
Šajā forumā tika apspriestas piecas galvenās tēmas -jauniešu bezdarbs, 
digitālā revolūcija, ilgtspējība, Eiropas vērtības un ES nākotne. Haralds 
piedalījās diskusiju grupā - Kāda nākotne ir Eiropai? Forumā piedalījās 
vairāk kā 5000 dalībnieku no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. 
 

       

          
 

Sadarbības partneri – Ādažu novada dome, Klubs „Māja”, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas 

Kustība Latvijā ,  

 


