
Ādažu vidusskola, Eiropas klubs „Mazie eiropieši 2015” 

Eiropas kluba prezidents –Haralds Miķelsons, viceprezidents- Aleksandrs Marks Krusts, kluba biedri –A.Laubenbaha, 
K.Staškēvičs, K.Mitkevičs, V.M. Stepānovs, D. Bērziņa, L.Skraucis, A.Bumbieris, K.Rutks, A.Dzelzskalns, A.Pampe,
S.Malakovska, R.Piveņš, M.Grāvītis, R.Rosa, N.E.Grāvītis, V.Cvetkova Atbalstītāji - M.Pureniņš, A.Staršaja, E.Bogatova, 
A.Tuļikova –Atbalstītāji – skolotāji : D.Dumpe, S.Jēkabsone, A.Krūze, L.Pumpure, D.Skuja, A.Milanceja R.Pauls, Ē.Kāpostiņš un 
bijušie prezidenti, viceprezidenti un kluba biedri – Edgars, Anete, Ralfs, Jānis K., Rihards

Kluba koordinatore – S.Savicka 

30. septembrī Eiropas klubs “Mazie eiropieši” piedalījās
starptautiskajai ANO miera dienai veltītajā koku stādīšanas akcijā. 

Akcija mūsu skolā noritēja jau desmito  reizi. 
30. septembrī Eiropas klubs “Mazie eiropieši” piedalījās starptautiskajai ANO
miera dienai veltītajā koku stādīšanas akcijā. Akcija mūsu skolā noritēja jau
desmito reizi. Šī gada moto bija “Citus. Plus. Fortius.”, kas nozīmē – ātrāk,
vairāk, stiprāk. Mūsu skola ir iesaistījusies Treelumpics 2014 stratēģijā, kas
plāno līdz 2017. gadam pasaulē iestādīt 100 miljonus koku.
Atbildīgais par koku stādīšanu bija Kerijs Staškevičs (8.a), kurš veiksmīgi
sadarbojoties ar kokaudzētavu “Bārdas”, papildināja skolas teritorijas koku
daudzumu. Starptautiskajā projektā klubu piereģistrēja kluba ārlietu ministrs
L.Skraucis ( 10.b). Savukārt kluba prezidents H.Miķelsons (12.a) veiksmīgi
organizēja koka stādīšanas procesu iesaistot visus kluba biedrus.
Foto- K.Staškevičs

Jauniešu apmaiņas projekts ‘’SADEEY 2014 " Antālijā, Turcijā. 
Ādažu vidusskolas 5 jaunieši no 11.10.14.-18.10.14. piedalījās starptautiskajā projektā ”SADEEY”, Turcijā, Antālijā. Projekts tika 
organizēts Erasmus + programmas ietvaros. Projekta pilnais nosaukums ir ‘’SIMILARITIES and DIFFERENCES in EDUCATION 
OF EOROPEAN YOUTH.”  
Projektā piedalījās 5 dalībvalstis no Turcijas, Portugāles, Čehijas, Lielbritānijas un Latvijas, kuras pārstāvēja pieci jaunieši un 
grupu līderi. Mūsu valsti un skolu pārstāvēja skolēni: Anete Laubenbaha, Artūrs Bumbieris, Aleksandrs Marks Krusts, Kristaps 
Mitkevičs, Miks Pureniņš un grupas vadītāja Dace Skuja.  
Projekta laikā dalībnieki piedalījās vairākos semināros par jauniešiem nozīmīgām tēmām, kā: ’’Jauniešu darba tirgus”, ” Eiropas 
Savienības pilsonība”, ’’Starpkultūru izglītība”, kuros apmainījās ar viedokļiem, diskutēja, veidoja kopīgu prezentāciju par tēmām. 
Jāpiemin, ka darba valoda nometnē bija angļu valoda. Projektā laikā dalībniekiem bija iespēja un gods apmeklēt Antālijas mēru. 
Vizītes laikā Aleksandrs Krusts uzdeva jautājumus Antālijas mēram. Tika noorganizēta tikšanās ar Antālijas universitātes 
studentiem, kuri studē pedagoģiju. Dalībnieki varēja uzdot turku jauniešiem dažādus jautājumus par izglītības iespējām Turcijā. 
Grupu līderi sniedza nelielu ieskatu par izglītības sistēmu viņu valstīs. Projekta dalībniekiem bija iepēja viesoties Antālijas radio 
un televīzijas centrā, kur viens pārstāvis no katras valsts piedalījās ierakstā. Aleksandrs Krusts pārstāvēja Latviju radio ierakstā 
par tēmu - izglītība. Aleksandram vajadzēja atbildēt uz trim jautājumiem par izglītības sistēmu Latvijā. Nometnes laikā jaunieši 
ne tikai uzzināja par kopīgo un atšķirīgo izglītībā, bet arī kopīgi pavadīja brīvo laiku, spēlējot sporta spēles, piedaloties Nacionālo 
ēdienu dienā, prezentējot savu valsti, dodoties kopīgā pārgājienā, mācot dejas un dziesmas. Projekta veiksmīgu gaitu palīdzēja 
nodrošināt bijusī Eiropas kluba dalībniece Anete Savicka. Pateicoties Anetes sagatavotajiem dokumentiem, dalība projektā tika 
piedāvāta mūsu skolas Eiropas kluba biedriem.  
Projekta dalībnieki, Eiropas kluba biedri: Anete Laubenbaha ( 10a), Artūrs Bumbieris( 10a), Aleksandrs Marks Krusts 
(10a),Kristaps Mitkevičs( 9a), Miks Pureniņš ( 8a) un bijušie kluba biedri: Anete Savicka ( projekta rīkotāja)  
Angļu valodas skolotāja : Dace Skuja. 

25.11. Skolas Eiropas kluba  
„Mazie eiropieši” 12 gadu jubileja  

Pasākumā piedalās arī bijušie skolas absolventi, 
Eiropas kluba biedri un atbalstītāji -  J.Kalaneps, 
R.Volāns, R.Brieze. Pasākumu vada- Haralds (12.a)
un Aleksis (10.a) Prezentācijā piedalijās arī jaunie
kluba biedri. Apsveicēju vidū bija arī Skolēnu
parlaments, kas bija sagādājis visiem saldējumu.

Dzēsts Foto

Dzēsts Foto



2014. gada 2. decembris 
Latvijas prezidentūrai ES Padomē un 

UNESCO starptautiskajam gaismas un gaismas bāzētu tehnoloģiju gadam (2015) veltītā 

Eiropas klubu IV konference 
„ES prezidentūras prioritātes un cilvēces radošās darbības izpausmes” 

SESIJA: JAUNIEŠU IESPĒJAS ES (RENĀTE RUMBIŅA, KLUBS’’MĀJA’’); LATVIJAS PREZIDENTŪRA (EDUARDS GAUŠIS, 
KLUBS”MĀJA”); Informatīvā sesija: GAISMAS DABA ( Raivis Pauls, fizikas maģistrs /RTU/) 

RADOŠO DARBA GRUPU SESIJA:  GAISMA EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMĀ 

Gaismas foto. Gaismas deja. Vizuālā gaisma/ vizuālā māksla. Gaismas improvizācijas teātris 
 Piedalās – 7 skolas /Ziemeļvalstu ģimnāzija, Salas vidusskola, Jelgavas ģimnāzija,  J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija, Dauvgavpils Dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas 3. ģimnāzija,  kluba “Māja” pārstāvji un kluba  brīvprātīgie , Paula 
no Vācijas un Paulius no Lietuvas; E.Gaušis. .  

18. decembrī - Rūķu skrējiens
Jau otro  reizi noritēja Rūķu skrējiens pa skolu,  ietverot atjautīgus 

„Rūķu jautājumus” un veiklības uzdevumus.  Dalībnieki no 5. – 10.kl.

16. decembris
Ziemassvētku egle Eiropas klubā 

Bley bley 

 Piedalās 5, 6, 7. klases. Grupā -  Mazie – 5.klases; 1.vieta- Kristaps Jaunzems; 2.vieta- Mārtiņš Gailis; 3.vieta- Ričards Linde 
Lielie – 6. un 7. klase- 1.vieta- Daniels Mārtiņš Virsis; 2.vieta Tomass Ida; 3.vieta- Jānis Arnis; Emīls Podziņš 

Konkursu vadīja Miks un Valts (8.a), Dita (7.e), info datorizēja Rūdolfs (6.c). 

Dzēsts Foto



Ādažu vidusskola 
© Eiropas klubs “Mazie Eiropieši” 
Eiropas dienas – 13. – 17.04. 2015. 

Konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa 
un iesaistīta Eiropa 

5.- 12. klase, skolotāju komanda 

* Zīmējumu akcija 13.04.
* Papīra lidmašīnu tālmešana 13.04.

* Mini dambrete 13.04     * Dambretes
zibensturnīrs "Eiropas pavasaris" 14.04 

* Atbalstām izlozēto ES valsti kopējā
foto 14.04.

* Mini dambretes fināls 16.04.
* Eirozinis 16.04.
* Eudītu konkurss 16.04.
* Noslēguma pasākums 17.04.

Vēstule Sandrai Kalnietei  
Mēs, Ādažu vidusskolas Eiropas kluba dalībnieki, ļoti 
gribam aizbraukt uz galveno Eiropas mītni- Eiropas 
parlamentu, jo visefektīvākā mācīšanās un izaugsme 
ir aktivizējot visas maņas: redzi, dzirdi, garšu un tausti. 
Eiropas parlaments ir kā Mikelandželo griestu 
gleznojums Siksta kapelā, kas attīsta mūsu krāsu 
gaumi, redzes uztveri un kopskatu par notiekošajiem 
procesiem Eiropas kultūras vērtībās. 
Eiropas parlaments  ir kā Bēthovena „ Oda priekam”, 
kas attīsta mūsu dzirdi- pamatīgs, ar dažādām skaņas 
niansēm, dažādiem viedokļiem, bet kopīgiem mērķiem 
politikā un likumdošanā un prasmi vienoties kopīgā 
dziesmā 28 valstīm. 
Eiropas parlaments ir kā graudu maize, kas kairina 
mūsu garšas kārpiņas, veido mūsu vērtības, 
piemēram, izglītība ir vērtība, sava zeme - vērtība, 
vienlaicīgi varam mācīties būt toleranti pret dažādību. 
Eiropas parlaments ir kā „Lego”, kas motivē rīkoties, 
veidot, radīt. Tas no iemaņām sekmē prasmes. 
Mēs, ādažnieki, esam zinātkāri jaunieši, kuri vēlas 
attīstīt visas savas maņas. Mēs ļoti vēlamies aizbraukt 
uz Eiroparlamentu……… 
Esam jaunieši, kuriem svarīgi attīstīties vispusīgi un 
efektīvi, tādēļ, esot klātienē  Eiroparlamentā, varēsim 
redzēt un iegūt praktiskas zināšanas , nevis teoriju, ko 
mums māca skolā . Mēs gribam redzēt procesus dzīvē 
un darbībā, to  patieso iedarbību vienam uz otru, nevis 
ilustrētus vai aprakstītus internetā . Prakse ir prakse , 
teorija ir teorija. Mēs pielietotu praktiskās iemaņas , kā 
kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem, sevis 
reprezentēšana, jautājumu uzdošanas spējas un 
interesantas sarunas veidošana. Un veidojot sarunu 
un jautājumus, mēs veidotu ieskatu cilvēkiem 
parlamentā no jauniešu skata punkta, kā mēs 
domājam , ko mēs domājam . Arī parlamentāriešiem 
tas būtu noderīgi , jo lietas nekad nevar saprast , ja 
vien pats to nav izjutis . Tā kā mēs esam ieinteresēti 
politikā un ekonomiskajos jautājumos, mēs par 
iespaidiem dalītos ar draugiem un veicinātu arī viņu 
ieinteresētību . Ja kaut ko pasaka draugs , tad tam ir 
daudz, daudz lielāks iespaids nekā , kad jaunietis redz 
kādu reklāmu internetā par Eiropas parlamentu un kā 
tas strādā. ……Šāda pozitīva pieredze mums vēl 
vairāk parādītu , cik pasaule ir plaša un pilna ar 
iespējām , tas mūs motivētu mainīt mūsu ieradumus 
un apdomāt , cik lieliski ir  paplašināt savu redzes loku. 
Šīs izjūtas atkal un atkal liktu darīt un izmēģināt jaunas 
lietas  - notiks ķēdes reakcija. 
Ceram uz Jūsu atbalstu un pretimnākšanu.  

Brauciens uz Briseli
Laikā no 5. līdz 7. maijam mums, Laurim Skraucim (10.b) un Artūram Bumbierim 
(10.a), bija iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē, piedalīties vairākos 
pasākumos, kas bija saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā un mūsu 
valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu.  
Lai gan brauciens ilga nepilnas 3 dienas, ļoti krāšņu šo būšanu Briselē padarīja diena 
parlamentā. No rīta bija informatīva prezentācija par Eiropas Parlamentu, tā darbību 
kopumā un mūsu valsts astoņu deputātu ieguldījumu.  Mēs ieskatījāmies galveno 
sēžu zālē, kurā notiek svarīgo lēmumu pieņemšana.  
Tieši mūsu vizītes dienā Eiroparlamenta ēkā tika atklāta foto galerija “25 mirkļi…”, 
kurā atainoti spilgtākie notikumi Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz 
prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Izstāde bija veltīta Latvijas neatkarības 
atgūšanai 1990. gadā un tā skatītāju vērtējumam bija nodota jau pirms tam Rīgā. 
Atklāšanu vadīja Latvijas un Īrijas spīkeres. Viņas runāja par Latvijas tautas vēlmēm  
un cīņas sparu, atgūstot neatkarību, kā arī par veikumu un attīstību šajos 25 gados. 
Atklāšanas pasākumā radās iespēja īsai sarunai ar Sandru Kalnieti. Tikšanās 
noslēgumā  kā piemiņas velti par mūsu viesošanos Eiropas Parlamentā, dāvājām 
Sandrai Kalnietei un Eiropas Parlamenta muzejam suvenīrus – šim pasākumam 
speciāli veidotus Ādažu mākslinieces Ingas Pērkonas veidotus māla svilpauniekus.  
Klātienē varējām klausīties īpaši interesantu diskusiju “Karš un miers. 1945. – 2015.”, 
kurā politiķi un vēsturnieki sprieda par nozīmīgām problēmām saistībā ar Otrā 
pasaules kara beigu 70. gadadienu. Diskutēja arī par Eiropas Savienības valstu un 
Krievijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar kara un miera tēmu.  
Šīs dienas noslēgumā mēs piedzīvojām Latvijai veltītu krāšņu vakaru. Svinīgos 
apstākļos Eiropas Parlamenta modernās mākslas kolekcijai tika dāvināta  Purvīša 
balvas nominanta Kaspara Teodora Bramberga glezna „Trīs formas 01”.  
Tad kļuvām ļoti unikāla koncerta klausītāji, kad kopā ar erkusionistu Arti Orubu un 
basistu Andri Grunti uz skatuves kāpa Laima Jansone ar savu etnogrāfisko kokli. Īpaši 
skaisti meitene spēlēja elektrisko kokli, un katrs skaņdarbs bija unikāls audiovizuāls 
priekšnesums.  
Vakara noslēgumā baudījām karaļu cienīgas uzkodas, kuras arī apbrīnojām, jo tās 
bija pilnīgs roku darbs, par katru sīkumu bija padomāts un to autors bija Latvijā 
pazīstamais šefpavārs Raimonds Zommers. Vēlā vakara stundā, kājām atgriežoties 
no Eiropas Parlamenta, priecājāmies par Briseles vecpilsētas savdabīgo arhitektūru, 
izgaismotu košās krāsās, ielu muzikantu spēli un baudījām unikālās beļģu vafeles. 
Vēlamies pateikties Eiropas klubiņam un Sarmītei Savickai, Liānai Pumpurei, Sandrai 
Kalnietei un visai Eiropai par šo iespēju gūt jaunu pieredzi un izbaudīt šādu 
izaicinājumu. 
Ikvienam skolēnam no jums novēlam piedalīties projektos un rīkoties, jo ir ļoti daudz 
iespēju, tās tikai jāizmanto. 
L.Skraucis (10.b)

http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2014_2015 Foto galerijas/ED_zim_akc_2015/album/slides/EK_ZimAkcija_07.html
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2014_2015 Foto galerijas/ES_Valsts_foto/album/slides/ES_valsts_foto_08.html


14.05. Skolas Eiropas kluba prezidenta 
vēlēšanas  

Tika izvirzīti 4 kandidāti.  
Par prezidentu tika ievēlēts 
 Aleksandrs Marks Krusts,  

viceprezidents – Kristaps Mitkevičs 

14.05.– Zied Eiropas Parlamenta Informācijas biroja dāvātais ķirsis 

 Konkurss "Zelta balss" 19.05. 
.  

     Eiropas kluba jaunākie dalībnieki rosināja 
organizēt muzikālu konkursiņu sākumskolai "Zelta 
balss". Pirmās pieredzes apgūšanas procesā visi 
saskarās ar dažādām organizātoriskām problēmām- 
garo starpbrīžu atšķirīgajiem laikiem, kas apgrūtināja 
konkursa dalībnieku mēģinājumu norisi.  Neskatoties 
uz dažādām grūtībām, konkurss notika 19.05.2015. 
mūzikas kabinetā, kur mazie vokālisti priecēja 
klātesošos ar saviem priekšnesumiem. Pasākumu 
sagatavoja Mārtiņš Grāvītis, Rūdolfs Piveņš, Niklāvs 
Edvards Grasis, Rēzija Rosa un Viktorija Cvetkova. 
Žūrijā bija Alvīne Pampe, Anete Laubenbaha, un 
Aleksandrs Marks Krusts, jaunais prezidents kas visu 
veiksmīgi kopā salika. Pie klavierēm Artūrs 
Bumbieris.   

Akcija "Atpakaļ uz skolu" 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar EP informācijas biroju un Ārlietu ministriju jau astoto reizi organizē akciju „Atpakaļ uz 
skolu”. Tās laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un citi Eiropas Savienības jautājumu 
eksperti dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES. Šogad akcijā piedalās vairāk nekā 150 ES lietu 
eksperti no gandrīz 30 dažādām institūcijām un organizācijām.  
     Tā 22. maijā mūsu skolā viesojās skolas bijušais absolvents un Eiropas kluba pirmais prezidents Edagrs Ikstens, kurš šobrīd ir  LR 12. 
Saeimas deputāta Dr.jur. Alekseja Loskutova palīgs. Diskusijā ar 10. klašu skolēniem tika aplūkoti gan Eiropas Savienības aktuālie jautājumi, 
gan sniegtas atbildes uz jauniešiem aktuālajiem jautājumiem.    
     Savukārt 25. maijā pie 5. un 6. klašu skolēniem viesojās Oksana Tjurina un viņas spāņu kolēģis Francisco Rios Diaz, kas strādā Eiropas 
Komisijas institūcijā Itālijā. Jaunieši uzzināja par darba specifiku Eiropas Savienības (ES)  institūcijās, par komunikāciju un valodu prasmju 
aktualitāti un jauniešu iespējām , ko piedāvā ES dažādie projekti. Aktīvākajiem klausītājiem un jautājumu uzdevējiem bija sarūpēti dažādi 
suvenīriņi. Daudzi jaunieši izrādīja neviltotu ieinteresētību par akcijas dalībnieku dzīves pieredzi un ES jautājumiem. 

Nākošajā gadā mūs gaida daudzi izaicinājumi. Tā 14.septembrī 4 jaunieši arī dosies uz Briseli pie Sandras Kalnietes 

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

Kustība Latvijā ,  

Dzēsts Foto




