
 

V.Purvītis  

Ādažu vidusskola 
 

Eiropas klubu VII + konference  
 

Eiropas jaunatnes gads, līdzdalības demokrātija. Eiropas kultūras mantojums 
Eiropas klubiem – 20  

  
Pilsoniskā līdzdalība- aktīva sadarbība un līdzdalība, emocionālā inteliģence,  spēles kā kultūras fenomens,  mākslas 

praktizēšana un jaunrade  (lēmumi, pratība, līderība, radošums;  Eiropeiskā identitāte un piederība) 
2022. gada  30. novembris  

Konferenci rīko- Norises vieta- Sadarbības partneri- 
Ādažu vidusskolas Eiropas klubs 

 “Mazie eiropieši”, 
 EP vēstnieku skolas dalībnieki  

Ādažu vidusskola, 
 Ādaži, Gaujas 30            LATVIJAS JAUNATNES PADOME 

Klubs „Māja” jaunatne vienotai 
Eiropai 

Dalībnieki: Ādažu vsk., Rīgas 25.vsk.;  Rīgas 10.vsk.;  Bauskas ģimn., Dobeles ģimn.,          
Engures vsk., Salas vsk. 

 

Konferences tematiskais uzstādījums 

Aktīva pilsoniskā līdzdalība-  

piederība kopīgai Latvijas un Eiropas kultūrtelpai un vērtībām, pilsonisko un emocionālās inteliģences prasmju apguve,          

Eiropas klubu darbības retrospekcija un  nākotnes vīzija 

Konferences koncepcija  
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. 
Emocionālā inteliģence – emocionālā inteliģence ir saistīta ar mūsu spējām domāt, izprast savas emocijas un izmantot šīs zināšanas rīcībā. 
Cilvēks var būt inteliģents, taču ne vienmēr viņš spēj vadīt savas emocijas. Gudram cilvēkam piemīt ne tikai inteliģence, bet arī izpratne par 
cilvēka dabu. Sociāli emocionālās inteliģences attīstīšana palielina izredzes gūt panākumus skolā, darbā un dzīvē kopumā. Mēs nevaram 
izvēlēties temperamentu vai iedzimtās personības iezīmes, bet varam ietekmēt to izpausmju spilgtumu, mācot prasmes, kas palīdz pielāgoties 
apkārtējai videi un veidot cieņpilnas attiecības.  
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 
 
Informālā izglītība; ikdienējā izglītība: Izglītība, ko iegūst (netīši vai netieši) mācoties ikdienas situācijās (darbā, ģimenē, atpūtā), klausoties radio, 
skatoties TV, lasot grāmatas, apgūstot zināšanas pašmācības ceļā u. tml., par to nav paredzēts sertifikācijas dokuments. 
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V.Purvītis 

Ādažu vidusskola 

 
Eiropas klubu VII + konference  

 

Eiropas jaunatnes gads, līdzdalības demokrātija. Eiropas kultūras mantojums 
Eiropas klubiem – 20 

 
Konferences programma 

Konferences galvenais moderators-  Benita Ozola  

9.00 – 10.00                                                               Dalībnieku reģistrācija  

● Ādažu vidusskolas muzeja apmeklējums 
●  EK – 20, savu materiālu izlikšana un  iepazīšanās ar citu klubu pieredzi (informatīvo materiālu apskate)   

Kafijas un tējas galds no 9.30  

10.00 – 10.10                                                Radoša ieskaņa  (kultūras un mākslas praktizēšanas un jaunrades prasmes )-  Kamilla 

10.10 – 10.50                                                                       Atklāšana  

                                      Karīna Miķelsone, Ādažu domes priekšsēdētāja   

Solvita Vasiļevska, Ādažu vidusskolas d. v. Izpildītāja 

 Dace Dumpe, Ādažu vidusskolas direktora vietniece   

Benita Ozola, klubs ‘’Māja’’ – jaunatne vienotai Eiropai, exprezidente  

 Jānis Oto un Edgars , Eiropas kluba “Mazie eiropieši” prezidents /viceprezidents 

Moderē – Karlīna Artermenkova  

Fotografēšanās  

Aptauja   

10.50 – 11:50                                                           SESIJA –  Eiropas jaunatnes gads  I  

"Nedrīkst aizmirst to, kāda ir bijusi Covid-19 krīzes ietekme uz jauno paaudzi. Es apbrīnoju jūsu izturētspēju šajā 
sarežģītajā laikā."  Šarls Mišels, Eiropadomes priekšsēdētājs 

“Homo Ludens “ – spēle kā apzinātības, komunikācijas, empātijas, mērķtiecības un pašregulācijas attīstība  

*Johans Huizinga, Holandes kultūras teorētiķis  

    Moto - Veidojam labāku sabiedrību kopā/ 

Emocionālā inteliģence – kas tas ir? EQ prasmju attīstīšana un to pielietošana ikdienā + darbs 6 darba grupās  

11:50 – 12.10                                                                           Tējas pauze 

12.10 – 13.10                                                                                                                                                   AKTĪVĀS RĪCĪBAS SESIJA 

EQ prasmju attīstīšana un to pielietošana ikdienā. (turpinājums) 

13.10– 13.40                                                                                                  PUSDIENAS                                                                                                                                                                                                                                         

PĒCPUSDIENAS AKTIVITĀTES 

Moderē: Benita Ozola 

13.40 – 14:10                                                                                                                 Eiropas klubiem – 20    Pagātne un nākotne 

 Īsa statistikas prezentācija -  ĀDAŽU EK (15 MIN)  
 KLUBS “MĀJA” (15 MIN)   

EIROPAS JAUNATNES GADS II 

LATVIJAS JAUNATNES PADOME 
Marta Renāte Jērica  

https://www.esicentrs.lv/


14.10-14:50                                                                                                                        Eiropas Jaunatnes gada atskats (40 min)  
 - kādēļ tāds gads notika, kāda tam nozīme, ko tas atspoguļoja un kas ir izdarīts saistībā ar to Latvijā, diskusijas  

14.50-15:40                                                                                                               AKTĪVĀS RĪCĪBAS SESIJA – EIROPAS PILSOŅU PANEĻDISKUSIJAS 

Moderē: Benita Ozola 

1. DARBA GRUPA 2. DARBA GRUPA 3. DARBA GRUPA  4. DARBA GRUPA DARBA GRUPA- 
SKOLOTĀJI 

Tēma:  Aktualitātes EK darbībā 

"SPĒCĪGĀKA EKONOMIKA, 
SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS, 

DARBAVIETAS" 
IETEIKUMI 

Grupas vadītāja:       
Dagnija Šika         

‘’IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, 
SPORTS’’ 

 
IETEIKUMI 

Grupas vadītājs:       
Marta Renāte Jērica    

 

"KLIMATA PĀRMAIŅAS, 
VIDE, VESELĪBA"  

 
IETEIKUMI 

Grupas vadītājs:  
Paula Patrīcija Avotiņa 

“ES PASAULĒ, 
MIGRĀCIJA” 

 

IETEIKUMI 
Grupas vadītājs:           

ONUR OBEKCAN 

 
Grupas vadītāja: 

EIROPAS KLUBU 
KOORDINATORE  

 
ANNIJA ŽUNDA 

15.40 – 16.20  (6 MIN KATRAI GRUPAI  PREZENTĀCIJĀM + BALSOŠANA + REZULTĀTI)   

                                                                                                   AKTĪVĀS RĪCĪBAS GRUPU  KOPSAVILKUMU SESIJA 

BALSOŠANA   ( 4 KRĀSU LĪMLAPIŅAS 4 TĒMĀM , IZVĒLAS TEMATIKU) S.SAVICKA 

REZULTĀTI 

KŪKA 

16.30 – 16.50                                                                                                                       Noslēguma vārdi, dalībnieku sertifikāti 

 Runā: ANNIJA ŽUNDA 

 Autobuss uz Rīgu 17.05; 17.55 
luča darbi 

Kontakti : Ādažu vidusskola- S.Savicka- sarmites@tvnet.lv 
Benita Ozola, Klubs “Māja” exprezidente, bijusī Eiropas klubu koordinatore, , benita@klubsmaja.lv, 26847366 
 

* Spēles kā kultūras fenomena būtība un nozīme – 
viens no nozīmīgākajiem (cilvēciskajiem un kultūras) spēles aspektiem ir tas, ka tā ir jautra. (Johans Huizinga) 

 

 
Ādažu vidusskolas Eiropas  klubs “Mazie eiropieši“ 

Klubs „Māja” jaunatne vienotai Eiropai LATVIJAS JAUNATNES 
PADOME 

  
 

 
BENITA OZOLA –   
 
EXPREZIDENTE, PROJEKTU VADĪTĀJA 
benita.ozola@klubsmaja.lv 

ONUR OBEKCAN 
 
PROJEKTU VADĪTĀJS 
onur.obekcan@klubsmaja.lv 

ANNIJA ŽUNDA 
 
EIROPAS KLUBU KOORDINATORE 
annija.zunda@klubsmaja.lv 

 Marta Renāte Jērica 
 
Projektu vadītāja 
marta.jerica@ljp.lv 

mailto:sarmites@tvnet.lv
mailto:benita@klubsmaja.lv
mailto:annija.zunda@klubsmaja.lv


Eiropas klubs “Mazie eiropieši” 

Jānis Oto

 
Eiropas kluba prezidents, 
entuziastisks, inteliģents un 
izskatīgs jauneklis.  

Edgars

 
Eiropas kluba viceprezidents, 
skolas parlamenta un jauniešu 
diskusiju kluba dalībnieks. 

Patrīcija

 
Eiropas kluba un teātra 
pulciņa dalībniece. Domā 
studēt kinematogrāfiju. 

Ralfs

 
Eiropas kluba un gardēžu kluba 
dalībnieks. Domā kļūt par 
pedagogu. 

Grēta

 
Sīksta un neatlaidīga.Vienmēr 
gatava darīt vēl labāk ,uzzināt 
vairāk un pētīt dziļāk. 

Kamilla 

Viena no Ādažu vidusskolas 
dziedātājām. Teātra pulciņa 
dalībniece, vispār pozitīvs un 
radošs cilvēks. 

Karlīna

 
Eiropas kluba prezidenta 
sekretāre un kultūras 
pasākumu mīļotāja. 

Ketrina

 
Eiropas kluba dalībniece un 
nākotnē būs Eiropas parlamenta 
deputāte vai arī veiksmīga 
uzņēmēja. 

Danils

 
Eiropas kluba dalībnieks. Patīk 
uzzināt daudz jaunu un 
interesantu zinātnē. 

Krists 

 
Apjucis cilvēks medicīnas 
nozarē.  
 

Denēra

 
Eiropas kluba dalībniece, 
sportiste. 

Luisa

 
Azartiska un inteliģenta Eiropas 
Kluba dalībniece un BMX 
braucēja. 

Jānis

 

<  Eiropas kluba un skolas 
parlamenta dalībnieks. Filmu 
un mūziku etuzijasts. 

 
 


