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 Projekts  «EUROSCOLA 2014» norisinājās  

2014. gada 10.aprīlī Eiropas Parlamentā, Strasbūrā. 

 

 Šajā projektā piedalīties varēja izturot atlasi 

konkursa veidā. 

  Mūsu skola jau 4.gadu piedalās šajā projektā un ir 

izturējusi visus konkursus un pārbaudes. 



   Skolēni sadalījās 6 vienādas nozīmes darba grupās, un 

katra no tām aplūkoja vienu no dotajām tēmām, 

meklēja problēmu risinājumus, apkopoja tēzēs. 

 

 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 



Vide un atjaunojamā 

enerģija 

Ēriks Stērninieks 

Rūdolfs Jansons 

Lauris Skraucis 

Jolanta Plivča 

Informācijas brīvība un 

pilsoniskā kultūra 

Līvija Šivare 

Dainis Kivkucāns 

Anna Grišina 

Leina Markevica 

2014. gads- Eiropas gads pret 

pārtikas izšķiešanu 

Diāna Daktiņa 

Aleksandrs Marks Krusts 

Elīna Dambe 

Anastasija Tuļikova 



Eiropas nākotne 

Jānis Ruks 

Valts Vilcāns 

Simona Malakovska 

Jevgēnija Žukova 

Eiropas parlamenta 

vēlēšanas 2014. gadā 

Anete Laubenbaha 

Romualds Krapāns 

Ieva Bumbiere 

Diāna Puriņa 

Jauniešu nodarbinātība 

Haralds Miķelsons 

Alvis Vilcāns 

Alvīne Pampe 

Beate Bergsone 



Laiks Darba kārtība 

8.00 

• Dalībnieku ierašanās Eiropas Parlamenta “Louise Weiss” 

ēkā Strasbūrā. 

• Drošības kontrole 

• Jauniešu pieteikšana 

• Ieejas apliecību un dienas programmu izsniegšana 

9.15 

•      Visu dalībnieku pulcēšanās uz brokastīm 

•      Iepazīstināšana ar dienas darba programmu un       

paskaidrojumu sniegšana 

•      Dažādās valodās runājošu darba grupu izveidošana un 

dalībnieku sadalīšana grupās 





Laiks Darba kārtība 

10.00 

• Eiropas Parlamenta plenārzāle 

• Jaunieši ieņem Eiropas deputātu vietas 

• Apsveikuma runa 

• Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvji sniedz 

informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību 

• Viens skolnieks no katras skolas stāda priekšā savu skolu. 

Mūs pārstāvēja Ēriks Stērninieks. 

• Aptauja 

• Jautājumi/ debates par apvienotās Eiropas izveidošanu 

• Fotografēšanās 

12.45 

•      Pusdienas Eiropas Parlamenta restorānā 

•     “Eurogame” spēles uzsākšana un komandu sastādīšana no 

četriem dažādu valstu dalībniekiem 

 



 

Laiks Darba kārtība 

14.00 

• Darba grupu pulcēšanās komisiju sēžu telpās: diskusija un 

domu apmaiņa starp jauniešiem par Eiropas prioritātēm 

iepriekš skolās sagatavotu tēmu ietvaros.  

• Tikšanās ar visiem skolotājiem un diskusija ar pārvaldes 

ierēdni 

16.00 

•       Eiropas Parlamenta plenārzāle: plenums, darba grupu 

ziņojumi 

•       Kopsavilkums 

•      “Eurogame” spēles noslēgums un apbalvošana 

•       “Euroscola” diploma piešķiršana 

•        Eiropas himna 

18.00 

•        Aizbraukšana 





Grupu darbs norisinājās, starp skolēniem iepriekš 

minētajās tēmās. 

Grupas atradās dažādās ēkas telpās, kur bija 

iespēja diskutēt, argumentēt tēzes un izteikt savu 

viedokli. 

Grupas pienākums bija izvirzīt divus 

runātājus(runātājs un protokolētājs), kuri   plēnumā 

izklāstītu lēmumus, tēzes un risinājumus attiecīgi 

piešķirtajai tēmai. 

 Šogad no mūsu skolas šajos amatos tika izvirzīti 

Romualds Krapāns un Aleksandrs Marks Krusts. 





Eurogame ir spēle, kura norisinājās starp četriem 

dažādu tautību cilvēkiem, kuru uzdevums bija 

atbildēt uz jautājumiem ES valstu valodās. 

 Šajā spēlē bija patstāvīgi jāsadalās grupās, ļaujot 

skolēniem atrast vienotu valodu, lai spētu 

komunicēt un piedalīties konkursā. 

 Šajā konkursā no 120 komandām Ērika 

Stērninieka komanda ierindojās trešajā vietā 





Eiropas Parlaments Strasbūrā ir liels, skaists un 

pilns ar rosību ik dienas. 

Deputātu darbs EP ir sarežģīts, rūpju pilns, 

atbildīgs, nopietns un dažkārt smags. 

 Plenārzāle ir plaša, ar interesantu arhitektūru.  

EUROGAMES  nodrošina brīvu komunicēšanu un 

jaunu kontaktu veidošanu starp Eiropas Savienības 

dalībvalstu iedzīvotājiem (jauniešiem). 




