
Ādažu vidusskola, Eiropas klubs „Mazie eiropieši 2016” 

Eiropas kluba prezidents - Aleksandrs Marks Krusts–, viceprezidenti -K.Mitkevičs; R.Piveņš, kluba biedri –K.Staškēvičs, , V.M. Stepānovs, 
L.Skraucis, A.Bumbieris, K.Rutks,  A.Pampe, S.Malakovska, M.Grāvītis, R.Rosa,  V.Cvetkova,N.Grasis, A.Staršaja, S.Vetere,
S.Dzelzskalne, S.Allere, R.Grigorjevs, E.Sārmiņš, E.Šmite, Ī.F.Cera u.c.
Atbalstītāji – skolotāji : D.Dumpe, S.Jēkabsone, A.Krūze, L.Pumpure, D.Skuja, A.Milanceja, I.Lēruma un bijušie prezidenti, viceprezidenti un

kluba biedri – Edgars, Artūrs.                                                                                                                                 Kluba koordinatore – S.Savicka

Vizīte Eiropas Parlamentā 
     Pēc Eiropas kluba paustās intereses par Eiropas Parlamenta 
darbību tika saņemts uzaicinājums no Eiropas Parlamenta deputātes 
Sandras Kalnietes doties vizītē uz Briseli. 
     Tā 15. septembrī Aleksandrs Marks Krusts (11.a), Kārlis Ruks (11.b), 
Lauris Rodionovs (12.a) un Adrians Grintāls (12.b), kā arī Eiropas kluba 

vadītāja Sarmīte Savicka iepazinās ar Eiropas Parlamenta darbu.    

Eiropas klubs "Mazie Eiropieši" ilgtermiņā sagatavoja 
projektu konkursam EUROSCOLA 

Bieži vien pietiek izdarīt mazliet vairāk par viduvējību. Un šis mazliet var 
atnest desmitkārtīgu atdevi. Mums šī atdeve būtu brauciens uz Eiropas 
parlamentu Strasbūrā EUROSCOLA projekta ietvaros. Mēs esam 
censoņi no Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņa. Pašlaik tiek darīts viss, 
lai mēs iegūtu iespēju braukt uz Strasbūru. 

Mēs izpētam likumu, kas ir pieņemts Eiropas parlamentā, no idejas līdz realizēšanai, precīzāk, viesabonēšanas atcelšanu Eiropā, kas ir lielisks 
Latvijas prezidentūras panākums, kas skar visu Eiropu. Tāpat ir izveidota ē-kartīte par Eiropas parlamentu. Šie ir galvenie veicamie projekta 
uzdevumi. 
Šis brauciens ir īpaši svarīgs jaunajiem Eiropas kluba biedriem. Vecie vidusskolas vilki rāda piemēru un atver jaunajiem durvis. Vecāko klašu 
skolnieki var izjust lomu maiņu un to, ka viņiem ir jāvada gan sevi, gan kluba jaunos biedrus. Beigās izveidojas sniega bumbas efekts – kāds 
varbūt sāks ar palīdzēšanu skolas pasākumā, tad piedalīsies organizēšanā, pēc tam rakstīs starptautiskus projektus un tajos arī piedalīsies. 
Tā ir kā ķēdes reakcija – jo vairāk cenšas, jo vairāk centīsies pēc tam. Vecā Eiropas kluba paaudze grib atstāt labu vidi nākamajiem, kuri to 
uzjundīs vēl vairāk. Bet kāpēc mēs tik ļoti gribam piedalīties šajā projektā? 
Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņš izmantoja šo iespēju pirms gandrīz 2 gadiem, kad tika izcīnīta biļete uz Strasbūru. Parlamentā mēs tikām 
sadalīti pa grupām, kurās jaunieši no visas Eiropas apsprieda kādu būtisku problēmu. Tad tika ievēlēts runas vīrs un prezidents, kuri vēlāk 
aizstāvēja ideju galvenajā zālē vairāku simtu jauniešu priekšā. Tad varēja balsot, vai šos priekšlikumus vajadzētu pieņemt. Pats galvenais ir 
praktiskā pieredze un iziešana no komforta zonas. Šeit ir runa par komunicēšanu un diskutēšanu angļu valodā ar jauniešiem no visām Eiropas 
malām, kā arī par kreatīvu problēmas risinājumu un citu uzklausīšanu. Šeit ir runa par uzdrošināšanos, lai pēc tam saprastu, ka nebija tik grūti 
pārvarēt savas bailes. Neviena psiholoģijas stunda vai sociālo zinību stunda nevar iemācīt to, kā sevi izzināt un attīstīt – vienīgi reālā dzīve. 
Šis projekts liek iepazīt citas kultūras, paplašināt redzes loku un iemāca iejūtību pret citām tautām, jo, komunicējot ar cilvēkiem no citām valstīm, 
sapratīsiet, ka mēs visi gribam tikt mīlēti, vēlamies sevi apliecināt un izpausties, un vienkārši būt priecīgiem. Mums ir svarīgi ne tikai vienkārši 
palikt vecākiem un nobriest, mēs savu laiku mērām progresā, tāpēc piedalīšanās šajā projektā atkal ir lielisks veids, kā progresēt. Un labs laika 
rādītājs ir progress - viss, kas ir paveikts, lai izcīnītu iespēju tikt uz Eiropas parlamentu. Tas būtu kā piedalīties loterijā, kur kaut kas ir jāizdara, 
lai vispār iegūtu biļeti, bet, jo lielāks darbs ielikts, jo labāka biļete tiks. Veiksme ir jānopelna. 
E-kartītes apraksts
Mūsu Eiropas kluba e-kartē esam attēlojuši, kā mēs, vēl jauni būdami, cenšamies izprast Eiropas parlamenta darbu un tā sistēmu, parādām,
ka spējam ienest jaunas idejas, esam ar pārliecību, ka varam atrisināt dažādas problēmas, būt detektīvi un izmeklēt, izpētīt likumus. Sevi esam
attēlojuši kā cilvēciņu ar uzrakstu “Euroscola”, kas ir šī konkursa nosaukums, kur viesojamies parlamentā un izsakām savas domas.
Komunikācija ir divvirzienu iela, parādam arī to, ka ir, kas mūs uzklausa. Ar katru komentāru, ar katru ideju arī mēs veidojam to, kā citi skatās
uz mūsu vajadzībām, tāpēc jāatceras, ka izlietu ūdeni atpakaļ nesasmelsi. Visa pamatā ir komunikācija un uzklausīšana.

Sagatavoja: Lauris Skraucis, Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņa dalībnieks 

http://www.adazi.lv/upload/adazu_vestis/adazu_vestis_avize_okt_2015.pdf  

Tikšanās ar 12. Saeimas deputātiem 
J.Ruku un M. Bondaru
Novembris ir patriotisma mēnesis. 
9.novembris Ādažu vidusskolas 10.-
12.klašu skolēniem atnāca ar patīkamu
pārsteigumu- mūsu skolā viesojās
Saeimas deputāti: Jānis Ruks un Mārtiņš
Bondars. Atbildīgais – Kārlis Ruks

2015. gada 12. novembrī kopā ar 
Eiropas kluba biedriem devāmies uz 
Rīgu. Iepazināmies ar  Eiropas māju. 
Viesojāmies Pētera baznīcā, kur 
apskatījām izstādi par godu Brāļu 
kapu atklāšanai. Rātslaukumā mūs 
sagaidīja Rolanda statuja un 
Melngalvju nams. Savukārt Doma 
laukumā apskatījām galeriju ”Osta, 
cilvēks, vēsture’’. Pēc tam devāmies 
geocache medībās. Pēc jauki 
pavadītas pēcpusdienas, 
ieturējamies. 

Mārtiņš Grāvītis 7.e 

http://www.adazi.lv/upload/adazu_vestis/adazu_vestis_avize_okt_2015.pdf
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2015_2016_Foto_galerijas/Saeimas_deputati_skola_2015/album/slides/Saeimas_deputati_skola_13.html
http://www.adazuvidusskola.lv/galerija/2015_2016_Foto_galerijas/EP_Brisele_2015/album/index.html


Eiro pas kluba gada diena 12+1 

Patīkami pavadītais laiks mūzikas pavadījumā, aizraujošās sarunas par klubu un to  dalībnieku  piedzīvojumiem skolā un pasaulē raksturoja 
šo gadadienu.  
Pasākumu iesāka Rūķu māte jeb skolotāja S. Savicka, kas pasakas formā sveica klātesošos. Veiksmes stāsti  tika stāstīti izmantojot teatrālu 
improvizāciju. Piemēram, Eiropas dienu norise tika atspoguļota no hokeja komentētāja redzes punkta, savukārt jauniešu projekts  Rumānijā 
tika izstāstīts kā pasaka. “Reiz, sen, senos laikos bija princis , kas devās uz tālu karaļvalsti pāri trej deviņām zemēm…” Ar šo stāstīšanas metodi 
tika mēģināts aizstāt tradicionālās, garlaicīgās prezentācijas. Tas izdevās. Šāda veida prezentēšana notika pirmo reizi 13 gados. 
Viesībās piedalījās mūsu mīļa skolas administrācija - D. Dumpe S. Jēkabsone un A. Krūze. Kluba viesu sarastu papildināja bijušie Eiropas 
kluba prezidenti: Edgars Ikstens, Dominiks Jarmakovičs un Raivis Jānis Jaunkalns. Viesu vidū bija arī Dace Skuja, Raivis Pauls un  Ralfs 
Brieze, kas  bija atbalstījuši kluba darbību un piedalījušies tā veidotajos pasākumos, ceļojumos.  
Mielodamies ar gardo kliņģeri, nolēmām, ka pavadījām  kopā lielisku laiku un šādi turpmāk apmainīsimies ar informāciju. Liels paldies ir jāsaka 
Dominikam un Ralfam, kas mums uzbūra fantastisko gaisotni ģitāru spēles pavadījumā. 

Eiropas kluba prezidents Aleksandrs Marks Krusts, foto- Kerijs Staškevičs 
.  Rūķu skrējiens 

Jau trešo gadu Eiropas klubs “Mazie eiropieši” 
gada nogalē organizē Rūķu skrējienu. Skrējiens 
norit 5. – 10. klasēs. Šajā gadā bija jāveic 6 dažādi 
uzdevumi – atjautības jautājumi, selfijs ar kluba 
prezidentu, trepīšu lekšana, 5 atbalsta punkti, 
Ziemassvētku jautājumi un koordinācijas 
uzdevumi. Un protams veiklība pārvietojoties pa 
skolu. 24 klases tika vērtētas 3 klašu grupās. 
Pasākuma balvas sponsorēja akciju sabiedrība 
“Ādažu čipši”. Trešo vietu ieguva 6.g klase, otrās 
vietas un 6 “Ādažu čipšu“ iepakojumus izcīnīja 6.b, 
8.a, 8.b un 9.b klase. Savukārt pirmās vietas un 9
balvu iepakojumus izcīnīja 6.e, 7.a un 9.d klase.
Visi skrējiena dalībnieki varēja nodegustēt
sponsoru jauno produkciju. Diplomu izstrādāja
Samanta Allere, foto- Kerijs Staškevičs.

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīkotajā  konkursā skolēniem "Detektīvs" 
(izpētīt konkrētu Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz 
apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā) un "Eiropas Parlamenta elektroniskā-
pastkarte" ( jāatspoguļo Eiropas Parlamenta darbs) veiksmīgi startēja skolas Eiropas 
klubs un ieguva Galveno balvu - iespēju piedalīties projektā  

Euroscola projekta dalībnieki tiekas ar 

Ādažu novada domes priekšsēdētāju 

M. Sprindžuku

3. februārī, tikšanās reizē ar Ādažu novada

domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, Euroscola 

projekta dalībnieki dalījās pieredzē par savām 

aktivitātēm Eiropas parlamentā Strasbūrā. Domes 

priekšsēdētājs ieinteresēti ieklausījās skolēnu veiksmes 

stāstos un rosināja jauniešus izmantot skolas laiku, lai 

pilnveidotu savu pieredzi. Tikai salīdzinot mēs spējam 

novērtēt savas spējas, spējam novērtēt iespējas Latvijā.  

M. Sprindžuks aicināja jauniešus pārkāpt savai

komforta zonai un pieņemt jaunus izaicinājumus.

Iespēja saistīt savu karjeru ar politiku, ir liela



Euroscola 2016 un doties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā. 

Projekts bija lieliska iespēja stiprināt jauniešu interesi un izpratni par ES procesiem, 

lēmumu pieņemšanu, un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē.  Tā bija lieliska 

iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, redzēt klātienē parlamentāro darbu, iepazīt 

jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu 

un stratēģisko domāšanu. 

      Braucienā no 23. līdz 30. janvārim piedalījās 24 Ādažu vidusskolas 9. – 11. 

klašu pārstāvji. 

 Mūsu skolēni laicīgi bija izstrādājuši tēzes diskusijām, kuru laikā tika izvirzīti grupu 

pārstāvji lielajai plenārsēdei. No sešām diskusiju grupām, divās mūsu skolas 

pārstāvji tika izvirzīti darbam noslēguma sesijā.  Eiropas Parlamenta prezidijā sēdēja 

un ar savas diskusiju grupas rezolūciju lielo auditoriju iepazīstināja Ričards Murāns 

(11.a), savukārt tēžu pamatojumu pārliecinoši veica Aleksandrs Marks Krusts (11.a). 

  Skolēnu un skolotāju svešvalodu zināšanas, saskarsmes spējas un erudīcija tika 

pārbaudītas  „Eurogame” spēlē, kur četru cilvēku komandu veidoja dažādu valstu 

pārstāvji. Četru jauniešu finālistu grupu vidū bija un  galveno balvu izcīnīja Īva 

Frančevska Cera (9.a). Savukārt skolotāju komandu spēlē fināliste bija skolotāja 

S.Savicka.

Brauciena laikā skolēni iepazina Šēnbrunas pili un tās apkārtni,  modernās mākslas

muzeju Vīnē ( MUMOK), Hundertvasera celtni, Dirnšteinu, Prāgu un BMW muzeju.

Ceļojuma laikā skolēnus pavadīja skolotājas – Edīte Kāna, Ināra Mičule, Sarmīte

Savicka

uzdrīkstēšanās, jo politikā vajadzīgi gudri un 

harizmātiski cilvēki.   

Skolēni pasniedza domes priekšsēdētājam 

Eiropas Savienības karogu, ko godprātīgi bija  

nopelnījuši Eiropas parlamentā Strasbūrā. 

Jau neformālākā sarunā tika apspriests 

jautājums par Jauniešu centra izveidi un nepieciešamo 

telpu izvēli. Jaunieši apsolīja veikt potenciālo telpu 

izpēti. 

Atskaite par dalību EUROSCOLA 

projektā 

Dzēsti Foto

Dzēsts Foto



Ādažu vidusskola 
© Eiropas klubs “Mazie Eiropieši” 

18. – 22.04. 2016.
Olimpiskās Eiropas dienas 
Olimpiskajām spēlēm 120 

Motto : Citius, Altius, Fortius 

5.- 12. klase 

*15.04.      Zīmējumu akcija – Olimpiskās 
zvaigznes 

* Papīra lidmašīnu tālmešana
*19.04.  Battleship I - stratēģiskā kauja- kuģīšu
šaušanā
* Eirozinis – Eiropas galvaspilsētas un
teritorijas

* 20.04. Olimpiskā komanda

* 21.04. Olimpiskās spēles- vispārīgi jautājumi

* 22.04. Noslēguma pasākums

Ādažu vidusskolas 4 jaunieši no 09.03.16. līdz 18.03.16. piedalījās starptautiskajā projektā 
„Good practices in Education Models in European Youth”, Anglijā, kurš noritēja 
„Erasmus +” programmas ietvaros. 
Projektā piedalījās jaunieši no 7 Eiropas valstīm: Anglijas, Čehijas, Turcijas, Portugāles, 
Serbijas, Itālijas un Latvijas, kuras pārstāvēja četri jaunieši un grupu līderi. Mūsu valsti un 
skolu pārstāvēja: Aleksandrs Marks Krusts, Lauris Skraucis, Kārlis Ruks un Kristaps 
Mitkevičs. 
Projekta mērķis bija iepazīt un diskutēt par pārstāvēto valstu izglītības sistēmām, to 
priekšrocībām un nepilnībām. 
Jaunieši projekta laikā piedalījās vairākos semināros, kuros diskutēja par jauniešiem no 
zīmīgām tēmām, kā, piemēram: „Jauniešu iesastīšanās darba tirgū”, „Eiropas Savienības 
pilsonība”, „Strarpkultūru izglītība”. Tika strādāts starpnacionālās grupās, kurās jaunieši 
mācījās sadarboties, veidojot kopīgu prezentāciju. Darba valoda bija angļu valoda. 
Katru vakaru tika organizēti Nacionālie vakari, kuros katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar 
savu valsti, mācīja citiem savas valsts raksturīgo dziesmu vai deju. Jauniešus vienoja arī 
Nacionālo ēdienu diena, kurā tika pagatavoti un degustēti daudzi interesanti nacionālie 
ēdieni. 
Jauniešiem bija iespēja viesoties vienā no Londonas skolām: Regent Group Laerning 
Centre, kurā skolas pārstāvji tuvāk iepazīstināja ar skolas apmācības sistēmu un dzīvi, kā 
arī plašāk pastāstīja par Anglijas izglītības sistēmu. 
Protams, neizpalika arī Londonas ievēromajamāko vietu apskate. 
Projekta veiksmīgu gaitu palīdzēja nodrošināt Eiropas kluba koordinatore Sarmīte Savicka. 
Projekta dalībnieki: Aleksandrs Marks Krusts (11a), Kristaps Mitkevičs (10b), Lauris 
Skraucis(11b), Kārlis Ruks (11b). 

Angļu valodas skolotāja: Dace Skuja. 

09.05.   Eiropas diena - Atklāj sevī 
Supervaroni- pildi Eiropas eksāmenu 

  Ādažu vidusskola - viena no 122 skolām, kurā 
šodien  kārtoja "Eiropas eksāmu". "Eiropas 

eksāmena" jautājumi skāra tēmas par Eiropas 
Savienību un Latviju tajā. Jautājumi rosināja 
skolēnu domāšanu un aktualizēja  pieredzi, 

vienlaikus dodot iespēju mācīties un uzzināt arī 
ko jaunu. Dalībnieki 5.d, 6.acdeg, 7.ace, 

8.bde11.b, 12.a klašu skolnieki .

Gaujas svētki 

Nākošajā gadā mūs gaida daudzi izaicinājumi - dalība projektā  “Europa Clubbing”  un V Eiropas klubu konferences 
veidošana.  

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


