
          EUROSCOLA 15/02/2019 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā rīkotajā Eiropas parlamenta vēstnieku skolu konkursā Ādažu vidusskolas Eiropas klubs un EP vēstnieki izcīnija 
iespēju piedalīties EUROSCOLA EP vēstnieku skolu diskusijās Strasbūrā kopā ar Rīgas 25., 10. un 51.vidusskolu skolēniem. Komanda godam pārstāvēja Latviju 
šajās ES valstu jauniešu diskusijās, kurās piedalijās vairāk kā 500 dalīnieki. Latviju pieteica Kristofers ( 25.vsk.) un Daniels ( 51.vsk.), bet plenērsēdē diskusijas 
par 2019. gada EP vēlēšanām vadīja - Kristians ( Ādažu vsk. 11.B) un Andžela ( 10.vsk.) par jauniešu bezdarba jautājumiem Eiropā. Savukārt Niklāvs ( Ādažu 
vsk. 10.B) referēja par Eiropas nākotni. Projekta ietvaros jaunieši vairāk uzzināja par EP darbības principiem un uzbūvi, ES nākotnes redzējumu, klātienē 
iepazina parlamentāro darbu, socializējās ar jauniešiem no citām dalībvalstīm un Latvijas.  Iepazina Eiropas kultūras vērtības Austrijā, Šveicē, Vācijā un 
Francijā. Bija daudz iespaidu, jaunu draugu un laba iespēja iziet ārpuss komforta zonas. 

   

Dalībnieki  Darba grupa  

 

    

 

Linda Līdaka (11.a) VIDE UN ATJAUNOJAMIE ENERGORESURSI  
Kā attīstīt ilgspējīgu attīstību? Vai ir iespējams nodrošināt 

ekonomikas attīstību , neapdraudot planētu? Kāda ir Eiropas 
politika vides un atjaunojamo energoresursu jomā? Kā veicināt 

pārmaiņas paradumos?   

Zane Kraukle (9.e) 
 

DROŠĪBA UN CILVĒKTIESĪBAS  
 Vai drīkst ierobežot cilvēktiesības, ja tiek apdraudēta drošība? 

Cik liela nozīme eiropas pilsoniskajā sabiedrībā ir tādām 
pamattiesībām kā vārda brīvība, vīriešu un sieviešu līdztiesības, 

personu dtu aizsardzība?  

Kristjans Liberts (11.b) 
plēnuma sesijas grupas 
vadītājs 

EIROPAS PARLAMENTA  2019. GADA VĒLĒŠANAS 
Vai Eiropu var izmainīt balsojot? Kā veicināt jauniešu 

piedalīšanos eiropas Parlamenta 2019.gada vēlēšanās? Kā 
jaunievēlētais Eiropas parlaments ietekmēs eiropas savienības 

attīstību? Kas labāks-vienāds vēlēšanu likums vai atšķirīgi 
dalībvalstu tiesību akti?   

Niklāvs Eduards Grasis  
(10.b) 
Darba grupas vadītājs, 
plēnumā prezentē tēzes 

EIROPAS NĀKOTNE 
Kas Eiropu gaida nākotnē? Kas jūsuprāt būtu jādara, lai Eiropa 

pietuvinātos ideālam? Kādām vajadzētu būt Eiropas un tās 
kaimiņvalstu attiecībām? Kādai vajadzētu būt Eiropas lomai 

globalizētajā pasaulē? Cik lielā mērā Eiropai vajadzētu 
popularizēt savas vērtības pasaulē?   

Keita Jonāne (10.b) 
 

JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBA 
Jauniešu nodarbinātība – Eiropas līmenī risināms jautājums? 
Kādas iespējas Eiropa piedāvā jauniešiem, lai palīdzētu viņiem 

atrast darbu?Kādi pasākumi būtu jāveic dalībvalstīm un Eiropas 
Savienībai, lai  aktīvāk veicinātu jauniešu nodarbinātību? 

SARMĪTE SAVICKA  Eiropas kluba un EPVS koordinatore 
Ādažu vidusskolas 5 Eiropas Parlamenta vēstnieki: Kristians Liberts (11.b), Linda Līdaka (11.a), Niklāvs Edvards Grasis (10.b), Keita Jonāne (10.b) un Zane Kraukle (9.e) kopā ar 3 Rīgas skolu 

vēstniekiem, pārstāvēja Latviju Eiropas Parlamentā Strasbūrā. EUROSCOLA projektā mūsu skola tika pārstāvēta jau septīto reizi. Šī gada diskusiju tēmas, kuras sagatavoja mūsu jaunieši, bija- vide 
un atjaunojamie resursi, drošība un cilvēktiesības, Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanas, Eiropas nākotne un jauniešu bezdarbs. 
Ekspedīcija uz Eiropas Parlamentu aizsākās ar Vartburgas pils Vācijā apmeklējumu. Tur gides pavadībā tika gūtas zināšanas par pils vēsturi, kā arī bija iespēja staigāt pa vietām, kur reiz soļus 

spēruši tādi vēsturiski nozīmīgi cilvēki kā Martins Luters, Rihards Vāgners un Ferencs Lists. 15. februārī tika sasniegts galamērķis - Eiropas Parlaments Strasbūrā. Kristians atceras - mūs ī si 

iepazīstināja ar dienas kārtību, pēc kā devāmies uz lielo zāli, kurā izvēlētie katras valsts pārstāvji īsi iepazīstināja ar sevi, un mums tika dota iespēja uzrunāt EP viceprezidenti un uzdot sev aktuālus 

jautājumus par EP darbību, ES nākotni utt. Pēc tam baudījām pusdienas parlamenta kafetērijā, kur mums tika arī dots uzdevums izveidot 4 cilvēku komandu, lai atbildētu uz Eurogame anketas 

jautājumiem. Pēc tam beidzot bija pienācis laiks sadalīties pa grupām, atbilstoši izvēlētajai tēmai. Grupās jauniešiem tika dota iespēja brīvprātīgi pieteikties uz iespēju vēlāk no prezidija lielajā zālē 

uzrunāt visus šī Euroscola pasākuma dalībniekus. No kandidātiem demokrātiskā balsojumā tika izvēlēti tie, kas uzstāsies, pēc kā grupā sākās diskusija par tēmām, kuras mērķis bija piedāvāt 

konkrētus risinājumus aktuālajai problēmai. No Ādažu skolas tika izvirzīti 2 kandidāti - Kristians Liberts (11.b) - Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanas un Niklāvs Edvards Grasis (10.b) - Eiropas 
nākotne. Grupu līderi pēc tam apkopoja visu dalībnieku domas un ieteikumus, un bija jau arī pienācis laiks doties uz lielo zāli. Tur īsi katras grupas pārstāvis izklāstīja grupas galvenās idejas un 

atbildēja uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem, pēc kā zāle balsoja par katru no idejām. Pasākums noslēdzās ar Eurogame finālistu apbalvošanu. 

Mājupceļā bija iespēja tuvāk iepazīt Strasbūru un Minheni, Uzkāpt Zalcburgas cietoksnī, iepazīt Vīnes Šēnbrunas pili un Stefana katedrāli, apmeklēt Mersedesa muzeju un Eiropas opservatoriju – 

ESO Supernova. Foto – Zane, Kristians, Linda, Keita. 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190215-1600-SPECIAL (Kristians un Niklāvs Edvards 16:32 – 16:43) 

https://adazuvidusskola.lv/index.php/jaunumi-service/829-adazu-vidusskolas-eiropas-parlamenta-vestnieki-eiropas-parlamenta-strasbura  , https://adazuvidusskola.lv/index.php/jaunumi-service/830-epvs-atskaitas-par-dalibu-projekta 
 

https://www.flickr.com/photos/adazu_vsk/albums/72157676686053937
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190215-1600-SPECIAL
https://adazuvidusskola.lv/index.php/jaunumi-service/829-adazu-vidusskolas-eiropas-parlamenta-vestnieki-eiropas-parlamenta-strasbura
https://adazuvidusskola.lv/index.php/jaunumi-service/830-epvs-atskaitas-par-dalibu-projekta
http://www.europarl.lv/resource/static/images/highlight_banners/euroscola-banner.jpg

