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Eiropas mēnesis -   04.04. – 13.05. 2019.  
5.- 12. klašu komandas (36)  

Aktīva pilsoniskā līdzdalība 
 

   

   Diena punkti Pasākums (i) Atbildīgie 

Ceturtdiena 
04.04 

 ES valsts izloze , uzdevumu saņemšana  228.kab. plkst. 12.40   Keita, Niklāvs 

Starpkultūru prasmes (Uz klases durvīm tiks pielikts informatīvs plakāts, ko 

sagatavojuši EK mazā grupa  ar uzdevumu nedēļas laikā  izmantot izlozētās  valsts sarunu 
valodā sasveicināšanās un atsveicināšanās frāzes) 

Mazā grupa 
D.Matisone 
I.Miķelsone 

Piektdiena, 
05.04. 

20 Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 
Simulācija - iesaisties vēlēšanu iniciatīvā “Šoreiz es balsošu” un kļūti par 
daļu no tām. ( klasē nobalsot par kādu no piedāvātajām vērtībām izdiskutējot par to 

nozīmību; vērtību par kuru ir balsojuši visvairāk skolēnu ierakstīt zilajā vēlēšanu lapā un līdz 
dienas beigām atstāt pie sarga) 

 
Kl. audzinātāji 

20 Kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes  
5. – 12.kl. Zīmējumu akcija – radošā Eiropa –zīmējumā jāiekļauj klase, izlozētās valsts 
karogs, nacionālais ēdiens un augs (audzināšanas stundā - vai garajā starpbrīdī izstrādā 
klases komanda) darbu noliek aplī līdz pirmdienas pēcpusdienai un )    

 
Noformē – Zane, Daniela, 

Amanda 

Pirmdiena, 
08.04. 

20 Līderības prasmes 5. – 12. kl. Mini dambrete I kārta– pēc saraksta – 36 komandas 
(5+ komandas vadītājs )- garais starpbrīdis, aplis, spēles garums 180 sek.  

Laukums I– Niklāvs, 
Keita, Zane; Laukums II-  
Kristiāns, Amanda, Ģirts  

Otrdiena, 
09.04. 

20 Līderības prasmes 5. – 12. kl. Mini dambrete II kārta– pēc saraksta – 18 komandas 
(5+1skolēns, kas vada spēli )- garais starpbrīdis, aplis, spēles garums 120 sek.  

Laukums I– Niklāvs, 
Keita, Zane; Laukums II-  
Kristiāns, Amanda, Ģirts 

30 
Indiv. 

Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 7. – 12.kl. Eirpozinis I –
Eiropas komisijas paveiktais 228. un  sk. D.Skujas kab. 
( 3 dalībnieki no klases- transports), garais starpbrīdis 
 

Rūdolfs, Linda, Kristaps, 
Elizabete, Edvards    

 

Trešdiena, 
11.04. 

20 Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos 5. – 12.kl. Eirpozinis II–  Eiropas 
un pasaules  ģeogrāfija – Eiropas karogi, ES valstis, Eiropas upes. 
Garais starpbrīdis, datorkabineti  ( 2 dalībnieki no klases) 
5.,6.kl. http://europa.eu/kids-corner/memory/index_lv.htm#/endscore- atmiņas spēle-karogi 
5. – 12.kl. https://online.seterra.com/lv/vgp/3135 - Eiropas upes 
7.-12. kl. https://online.seterra.com/lv/vgp/3022- Eiropas Savienības valstis 

Linda, Ģirts, Edvards, 
Kristians  

20 
Indiv.  

Lidmašīnu tālmešana 5-6.kl. ( 2 dalībnieki no klases) A III korpuss, 12.20 Mazā grupa, I.Miķelsone 

Ceturtdiena 
12.04. 

25 
(20+5) 

Kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes 5. – 12.kl.  
Foto akcija –popmūzikas grupas vizualizēšana  
Skolēni pēc izvēles  atveido izlozētās valsts popgrupu izmantojot vizuālus elementus- 
apģērbu, mūzikas instrumentus, raksturīgās kustības utt. nosaucot grupas nosaukumu un 
sveicienu.Piem. Mēs esam ABBA no Zviedrijas , God  dag!)   

Foto – Zane, Daniela, 
Amanda, Linda  
 
Punktu kopsavilkšana – 
Rūdolfs, Keita 

Indiv.  Kendam 5.-7.kl. ( 2 dalībnieki no klases) skolas apļa II stāvs, 12.20 Mazā grupa, I.Miķelsone 

Piektdiena, 
12.04. 

 5. – 12.kl.  Noslēguma ceremonija, Eiropas himna, 12.35 skolas aplis 
12.30 Noslēgums garajā starpbrīdī skolas aplī 

A.Kļave 
Visa komanda 

Otrdiena, 
16.04. 

Indiv. EP deputātes I.Vaideres un EK  eseju konkursa noslēguma pasākums  E.Kubuliņa  

 Eiropas 
diena 
09.05.  

Indiv. pildi Eiropas eksāmenu  
 Garajā starpbrīdī datorklasēs 2 skolēns no klases 

www.esmaja.lv/eiropas_eksāmens 

EK 
EPVS  

Pirmdiena, 
13.05. 

- Prasme piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, EPVS atklātā stunda 
12.kl. Eiropas vērtības 

Niklāvs, Kristians, Linda 
S.Savicka 

maijs - Akcija – atpakaļ uz skolu  Rūdolfs 

 
 

 

http://europa.eu/kids-corner/memory/index_lv.htm#/endscore-
https://online.seterra.com/lv/vgp/3135
http://www.esmaja.lv/eiropas_eksāmens


 
 
Balsošu par:  
 
• mūsu labklājību 
• mūsu planētu 
• mūsu robežām 
• mūsu pārtiku 
• mūsu drošību 
• mūsu nākotni ES 
• mūsu tiesībām 
• mūsu privātumu 
• mūsu veselību un laimi 
• mūsu taisnīguma izjūtu 
• iespējām jauniešiem 
• mūsu dzīves veidu 
             Cits variants 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

Valsts klase Kab. Valsts klase Kab. 

 Austrija (1995)  7.d 229 Lietuva (2004)  5.l 223 

 Beļģija (1958)  12.b B-303 Luksemburga (1958)  5.b 219 

 Dānija (1973) 5.a  Malta (2004)  8.a B-202 

 Čehija (2004)  10.a B-203 Nīderlande (1958)  10.b B-302 

 Dānija (1973)  9.b A-202 Polija (2004)  5.c A-303 

 Francija (1958)  6.b A-104 Portugāle (1986)  7.e 125 

 Grieķija (1981)  6.c A-106 Rumānija (2007)  5.g 318 

 Horvātija (2013)  7.c 127 Slovākija (2004) 9.c A-202 

 Igaunija (2004)  6.g 224 Slovēnija (2004)  9.e 334 

 Īrija (1973)  9.g 206 Somija (1995)  11.a A-204 

 Itālija (1958)  7.a 124 Spānija (1986)  11.b A-205 

 Kipra (2004)  9.a B-305 Ungārija (2004)  5.e 042 

 Latvija (2004)  6.d 110 Vācija (1958)  5.d  

Francija (1958)  

 

7.b A-103 Zviedrija (1995)  12.a 228 

Vācija (1958) 

 

8.e 217 Spānija (1986) 

 

7.g 332 

Nīderlande (1958) 

 

6.e  Luksemburga (1958) 8.b  

Beļģija (1958)  

 
8.c A-305 Grieķija (1981) 6.a B-303 

Itālija (1958) 

 
9.d 151 Nīderlande (1958) 8.d  

 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/croatia/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_lv.htm

