
          

                                                                                             

Erasmus+ projekts finiša taisnē 

 

Divus gadus mūsu skolas skolēni un skolotāji aktīvi iesaistījušies “Erasmus+” 

projekta  “Explore culture – bit by bit” aktivitātēs. Esam braukuši gan pie citiem ciemos, lai 

redzētu visu savām acīm, gan uzņēmuši ciemiņus savā skolā, gan veidojuši izstādes un video 

tiešraidēs iepazinušies ar pārējo dalībvalstu skolu sasniegumiem. 

Viens no pēdējiem projekta posmiem noritēja atkal mūsu skolā – no 13. līdz 17. 

maijam. Atšķirībā no iepriekšējās reizes novembrī, šoreiz kopā ar skolotājiem no Grieķijas, 

Portugāles un Vācijas bija arī skolēni. 

Pirmdien, 13. maijā, Garkalnes novada domes kultūras centrā “Berģi” notika Eiropas 

dienai veltīts Garkalnes MVP skolēnu koncerts, kurā priekšnesumus sniedza arī mūsu viesi. 

Ar ovācijām tika uzņemta Portugāles komandas izpildītā dziesma, viņi bija arī parūpējušies 

par to, lai mēs, klausītāji, varētu uzzināt, par ko stāsta dziesma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šīs projekta nedēļas laikā viesus iepazīstinājām ar Siguldu, dalībniekiem bija iespēja 

savām rokām izveidot Siguldas simbolu – spieķi, iepazīties gan ar Siguldas viduslaiku pili, 



gan kamaniņu un bobsleja trasi, kā arī patīkami un jautri pavadīt laiku piedzīvojumu parkā 

“Tarzāns”.  

         

Tā kā mēs, latvieši, lepojamies ar savām maizes cepšanas tradīcijām, tad katrs 

projekta dalībnieks varēja izcept savu rupjmaizes kukulīti maizes ceptuvē “Lāči”, kā arī 

uzzināt daudz interesanta gan par pašu ceptuvi, gan maizi, gan arī nogaršot “Lāču” 

produkciju. 

 Projekta dalībniekiem ļoti patika mūsu skola, pēc nelielas ekskursijas pa skolu vienā 

no mākslas skolas kabinetiem radošajā darbnīcā skolotājas Agneses vadībā viesi iepazinās ar 

latvju rakstiem, to simbolisko nozīmi un paši pagatavoja apsveikuma kartītes, kuras, 

protams, kopā ar zīmju skaidrojumiem paņēma sev līdzi.    

                                                       

                             

 Projekta nedēļas laikā dalībnieki apmeklēja arī Jūrmalu, priecājās par tās koka 

arhitektūru, mūsu senvēsturi iepazina Brīvdabas muzejā, kā arī apmeklēja daudzos Rīgas 

muzejus. Vienīgi lietus nedēļas sākumā izjauca iecerēto interaktīvo spēli “Rīga – jūgendstila 



pērle”. Visu nedēļu kopā ar portugāļu, vācu, grieķu skolēniem bija mūsu 9. klašu meitenes 

Jana, Gunita, Aivija, Odrija, Marija, Darja. Paldies viņām! 

 Tagad atliek svarīgākais darbs – gūtos iespaidus un arī savas zināšanas, prasmes 

atspoguļot projekta noslēguma izstādē oktobrī. Izstāde paredzēta visās dalībvalstu skolās 

vienlaicīgi ar iespēju katrai izstādei pieslēgties video tiešraidēs.  

Lai izdodas! 

  

Projekta koordinatore Astra Veismane 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


