Ādažu vidusskola, Eiropas klubs „Mazie eiropieši 2013”
Eiropas kluba prezidents – Raivis Jānis Jaunkalns, kluba biedri – Ē.Stērninieks, H.Miķelsons, R.Brieze, L.Lācis – Milovānovs ,
D.Daktiņa, A.Laubenbaha, E.Kononova, B.Bergsone, L.Markevica, S.Poga, L.Krasta, R.Volāns, E.Vilnis, P.Stērninieks, R.Reins,
E.Jaunkalne. Atbalstītāji – A.Jansons, M.Pureniņš ,M.Pavasars, I.Zviedre. J.Rožukalns, M.Gutere, R.Rītiņš, K.Induss.
Atbalstītāji
– skolotāji : D.Dumpe, S.Jēkabsone, A.Krūze, L.Pumpure, D.Skuja, A.Kļave, R.Pauls, J.Ļitvinovs, Aiwix, L.Kalniņa, I.Kraucis,
M.Dzirniece, J.Dzirnieks, Ē.Kāpostiņš, A.Milanceja un bijušie prezidenti – Edgars, Dominiks, Mārtiņš ; bijušie kluba biedri- Anete,
Anrijs, Ketija, Kristaps u.c. Kluba koordinatore – S.Savicka

ANO miera dienas koku stādīšanas akcija
Skolas Eiropas klubs „Mazie eiropieši” koku stādīšanas akcijā piedalās jau septīto
gadu. Atbildīgais par šo pasākumu bija kluba jaunais prezidents Raivis Jānis
Jaunkalns (12.a). Stādu materiālu sagāde bija uzticēta Beātei Bergsonei un Elfai
Kleinai (9.a). Jaunākie kluba biedri gādāja par darba rīku nodrošinājumu. Koku
stādīšana bija šī gada pirmais pasākums, kur piedalījās gan vecie, gan jaunie
kluba biedri.

Saeimas atvērto durvju dienā
28. septembrī mēs, skolēni no Eiropas kluba, devāmies uz Saeimas atvērto
durvju dienu. Apskatījām Saeimas ēkas galvenās zāles un telpas. Guvām iespēju
sēdēt deputātu krēslos un tikties ar vienu no politiķiem personīgi – Alekseju
Loskutovu. Ieguvām jaukus bukletiņus par Saeimas namu un uzzinājām par
interesantu projektu „Jauniešu Saeima”, kurā var piedalīties ikviens jaunietis
vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Sīkāku informāciju tieši par šo projektu var iegūt www.jauniesusaeima.lv. Pusdienojām Saeimas kafejnīcā.

9. novembris - Skolas Eiropas kluba
„Mazie eiropieši” 10 gadu jubileja
…Pirms 10 gadiem - 2002.gada oktobrī,
Ādažu vidusskolā notika vēsturisks brīdis
– tika dibināts Eiropas klubs „Mazie
Eiropieši”. Tā dibināšanā tika pieaicināti
tie jaunieši, kas savās ārpusskolas
aktivitātēs bija pierādījuši teicamus
rezultātus un spēju projektu darbos
izpausties
radoši,
nodrošinot
to
popularitāti un ilgtspējīgumu. Jaunieši,
kuriem interešu loks neaprobežojās ar
obligātās mācību programmas apguvi, bet
vēlmi savas zināšanas paplašināt citādākā
līmenī, iepazīstot citu valstu kultūru,
tradīcijas un nebaidīšos teikt – arī dažādu
valstu politisko situāciju…(E.Ikstens)

Kluba 10 gades dāvana – ceļojums
uz AHHAA muzeju Tartu

11. novembris – Lāčplēša skrējiens - 5. – 10.klasei

3. decembris - Eiropas klubu III konference

23. novembrī
Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis
Kariņš
tiekas ar skolas skolēniem un notiek
pārrunas ar kluba prezidentu

Skolas Eiropas Parlamenta
vēlēšanas
Ādažu vidusskolas Eiropas klubs „Mazie
eiropieši” martā organizē skolas Eiropas
Parlamenta vēlēšanas. Ir izstrādāts skolas
Eiropas Parlamenta vēlēšanu nolikums un
likums. Vēlēšanās savas kandidatūras
pieteikt un partijas dibināt varēja 9. līdz
12. klases skolēni.
2013. gada skolas
Eiropas Parlamenta vēlēšanām pieteicās 3
partijas.

Vairāk nekā 60 dalībnieku tikās Ādažu vidusskolā, kur norisinājās Eiropas klubu III
konference „ES pilsoniskums – iespējas un realizācija”. Pasākumu atbalstīja Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Kustība Latvijā. Tās mērķis bija
aktualizēt viedokli par dialoga un pilsoniskuma nozīmi Latvijas un Eiropas
kontekstā, ietverot tādus uzdevumus kā veicināt jauniešu izpratni par
pilsoniskumu, ES vērtībām un aktualitātēm, sekmēt dažādu paaudžu dialogu un
komunikāciju spēju izkopšanu, kas balstīta uz sapratni, cieņu, iecietību un
ieinteresētību pasaules izziņā.
Konferencē piedalījās Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja
Latvijā vadītājs, Eiropas Kustība Latvijā projektu vadītāja un padomniece Diāna
Potjomkina, Linda Jākobsone, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta
padomniece, Māra Šetlere, Finanšu ministrijas eiro komunikācijas projektu
vadītāja.
Konferences darbā aktīvu darbojās arī kluba bijušie prezidenti - Edgars Ikstens,
„Vienotības” Jaunatnes organizācijas Rīgas nodaļas vadītājs.
Dominiks Jarmakovičs ( Valsts 1. ģimnāzija), Mārtiņš Olšteins (LU Ekonomikas un
vadības fakultāte, starptautiskās ekonomiskās attiecības).

14.marts - Skolas Eiropas Parlamenta kandidātu debates
Debatēs piedalījās visas partijas ar savām programmām skolas darbības
pilnveidošanai. Debates vadīja Jānis Rožukalns (12.b). Īpaši plašas debates izvērsās
par skolas avīzes atjaunošanu un jauniešu sporta aktivitātēm garajā starpbrīdī.

15.marts - Skolas Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Ādažu vidusskolas skolas Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalijās 211 vēlētāji no 7.
– 12. klasei. To vidū vēlēja arī 22 skolotāji. Kopsummā vēlēja 75% skolēnu,
visaktīvākās klases ( 100% dalība) bija 8.b,d, 9.d un 10.a klase. Komisijas vadītājs
bija Haralds Miķelsons. Vēlēšanu komisijā aktīvi strādāja A.Laubenbaha,
E.Kononova, J.Plivča, S.Poga, A.Dzelzkalns, Ē.Stērninieks, R.Dūne, K.Virse,
K.Goldmane, Laura Lī, M.Pavasars. Vēlēšanu skaitīšanas komisiju pārstāvēja 6.a
klases skolēni - Eduards Vilnis, Robins Reins un Patriks Stērninieks. Vislielāko
vēlētāju balsu skaitu – 129 ieguva „Mana mīļākā partija”, tai ar 63 balsīm sekoja
„ARGHHHH”; un pamatskolas vienīgā partija „Ādažu zemnieki” ieguva 18 balsis.
„Mana mīļākā partija” bija veikusi ļoti aktīvu priekšvēlēšanu reklāmas sesiju, kas
sniedza arī atbilstošus rezultātus.

21.marts
Parlamenta
plenārsēde

Skolas
partiju

Eiropas
biedru

21.marts - Skolas Eiropas Parlamenta
partiju biedru plenārsēdē lemj par
ieteikumiem skolas darbības
pilnveidošanai. Daudzu ieteikumu
realizācijā aktīvu dalību ņems paši jaunieši.
Plenārsēdi vadīja partijas „Mana mīļākā
partija” līderis Raivis Jānis Jaunkalns.

22.marts - Skolas Eiropas Parlamenta partiju biedri skolas
direktorei D.Dumpei iesniedz partiju sagatavotos ierosinājumus
22.marts - Skolas Eiropas Parlamenta partiju biedri skolas direktorei D.Dumpei
iesniedz partiju sagatavotos ierosinājumus skolas darbības pilnveidošanai. Īsā
sarunā tika pārrunāti partiju nākotnes plāni un dalība Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja rīkotajā konkursā "Eiropas Parlamenta vēlēšanas skolā".

11. aprīlis - Skolēnu parlamenta un
skolas Eiropas Parlamenta partiju
pārstāvju diskusija par skolas dzīves
aktuālajiem jautājumiem. Šajā laika
periodā tika īstenota skolas Eiropas
Parlamenta partijas „Ādažu zemnieki” ideja
par skolas avīzi Skolas mājas lapā. Skolas
jauniešiem bija iespēja izvērtēt partiju
priekšlikumus skolas vadībai, izprast
vēlēšanu būtību un principus.

12. aprīlis - Dalība Eiropas klubu
diskusijā "Latvija Eiropas Savienībā:
vēsture, tagadne un nākotne" Jelgavas
Valsts ģimnāzijā
uz kuru kopā
sapulcējās pieci Eiropas klubi no Bauskas
Valsts ģimnāzijas, Rīgas 60. vidusskolas,
Ādažu
vidusskolas,
Jelgavas
Valsts
ģimnāzijas un Bēnes vidusskolas. Ādažu
Eiropas klubu pārstāvēja: Raivis Jānis
Jaunkalns (Eiropas kluba prezidents), Ralfs
Brieze, Lorens Lācis, Beate Bergsone, Leina
Markevica un Luīze Krasta.
Diskusijas atklāja Jelgavas Valsts ģimnāzijas
direktore Ināra Daščinska, Jelgavas Domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rubulis un
Eiropas klubu koordinatore Inta Dimzule…..
Diskusijā tika izvērtētas trīs tēmas- drošība
un suverenitāte, kultūra un izglītība,
lauksaimniecība un ražošana…. B.Bergsone

Programmas "Jaunatne darbībā"
projekts "Lauzīsim stereotipus "
Turcijā
Jau vairāku gadu garumā kluba ‘’Mazie
eiropieši‘’ dalībnieki aktīvi piedalās
starptautiskos projektos. No 08.04.-16.04.,
kluba biedriem bija iespēja piedalīties
projektā kurš tika organizēts Turcijas
pilsētā Antālijā. Projekta mērķis ir lauzt
aizspriedumus un stereotipus jauniešu
uzskatos par dažādām kultūrām. Projektā
piedalījās arī jaunieši no Portugāles,
Rumānijas, Čehijas, Turcijas…. D.Skuja

Eiropas dienas 15.-22.04.2013.
5. – 12.kl+ skolotāji
15. aprīlis
Zīmējumu akcija
Dambretes zibensturnīrs " Eiropas
pavasaris"
Strītbols 5. -7. Klasēm
16. aprīlis –
Atbalstām savu valsti
Mini dambrete
17. aprīlis
Mini dambretes fināls
18. aprīlis
Eirozinis
Erudītu konkurss
19. aprīlis
Noslēgums, apbalvošana
22. aprīlis
Strītbols 8. -12. klasēm

23. aprīlis - Muzikālais konkurss "Mini
vīzija"

Sponsori – Kukulītis

Aurihas vidusskolas (Vācija) skolēnu viesošanās skolā
…..Otrdiena – galvenā diena, lai reāli iepazītu, iesaistītos un izdzīvotu skolas dzīvi:
līdzdarbošanās vairākās mācību stundās vidusskolā, tikšanās ar Eiropas kluba
pārstāvjiem, ideju apzināšana jaunam Comenius projektam, ekskursija pa skolu un
iepazīšanās ar ārpusstundu nodarbībām, kā, piemēram, tautas dejām, kas vācu
skolā nav ierasta lieta….

15. maijs - Ģitāristu konkurss "Zelta stīga 2013"

Eiropas klubu konkursā par Eiropas Savienības dzimšanas dienas (09.05.)
apsveikumiem virtuālajā balsojumā mūsu klubs ieguva III vietu un balviņas.
Paldies atbalstītājiem un balsotājiem!
02.06. Dalība Eiropas Komisijas izsludinātās Eiropas Jaunatnes nedēļas 2013
pasākumā „Eiropa Vērmanes dārzā”, radošo aktivitāšu organizēšana, Eiropas
klubu darbības popularizēšana.
Sadarbības partneri – Ādažu novada dome, Klubs „Māja”, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas Kustība Latvijā , vadītāja
un padomniece Diāna Potjomkina, Linda Jākobsone, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta padomniece, Māra Šetlere, Finanšu
ministrijas eiro komunikācijas projektu vadītāja, Antālijas turku skola, Sponsori – Kukulītis

