
 

 

 

 

 

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts 

 

Everything begins with the first step 

 

<Viss sākas ar pirmo soli> 

 
Līguma Nr. 2016-1-LV01-KA219-022655_1 
Projekta īstenošanas laiks: no 01.10.2016. līdz 

30.09.2018. Projekta finansējums: 24 445, 00 

EUR 

Projekta koordinators: Ādažu 

vidusskola (Latvija) Projekta partneri: 

Ādažu vidusskola (Latvija) 

Bundeshandelsakade

mie (Austrija) IIS Di 

Rocco (Itālija) 

Kocas High School (Turcija) 

Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei ( 

Rumānija) Agrupamento de Escolas Dr. 

Serafim Leite ( Portugāle) 

 

Projekta mērķi: 

- Veselība un veselīgs dzīvesveids; 

- Svešvalodu pielietošana; 

- Videi draudzīgi risinājumi ikdienas problēmsituācijām; 

- Izveidot mācību materiālus par vides jautājumiem un veselīga dzīvesveida popularizēšanu 
 

Projekta sagaidāmie rezultāti: - Interaktīvās platformas izveide; 

- Mājas lapas izveide, Facebook publiskais profils 

- DVD un stāstu krājuma izveide 

- 6 valodu mācību vārdnīcas izveide 

- Fotogrāmatas izveide 

- Metodiskie materiāli mācību stundām dabaszinībās 

- Skolas un starptautisko pasākumu organizēšana. 

 

Projekta kontaktpersona: 

Linda Kalniņa, e-pasts: 

lindakalnina@hotmail.com, 

tālr. +371 26430048  

mailto:lindakalnina@hotmail.com


Šī gada novembrī Ādažu vidusskolas angļu valodas skolotāji Linda Kalniņa un Jevgēņijs 

Ļitvinovs piedalījās Erasmus+ starptautiskā skolu stratēģiskās partnerības projekta 

Everything begins with the first step (Viss sākas ar pirmo soli) skolotāju pirmajā sanāksmē, 

kas risinājās Portugālē -  Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite skolā, S.Joao de 

Madeira pilsētā. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.10.2016. līdz 30.09.2018. Projekta finansējums: 24 445, 

00 EUR. Kopā ar Ādažu vidusskolu projektu īsteno sekojoši partneri: 

Bundeshandelsakademie (Austrija), IIS Di Rocco (Itālija), Kocas High School (Turcija), 

Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei (Rumānija) un Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite 

(Portugāle). 

Projekta mērķi: 

- Veselība un veselīgs dzīvesveids; 

- Svešvalodu pielietošana; 

- Videi draudzīgi risinājumi ikdienas problēmsituācijām; 

- Izveidot mācību materiālus par vides jautājumiem un veselīga dzīvesveida popularizēšanu 

Darba vizīte ilga trīs dienas, kuru laikā projekta partneri tikās ar pilsētas vadību- mēru 

Ricardo Oliveira un iepazīstināja ar projekta saturu un aktualitāti, kā arī turpmākiem 

sadarbības plāniem. Projekta koordinatori sniedza interviju vietējai radio stacijai, tāpat 

notika tikšanās ar vecāku komitejas pārstāvjiem. 

Aktīvs darbs risinājās skolā, kur tika pārrunāta projekta gaita, sasniedzamie uzdevumi un 

apspriestas detaļas par skolēnu mobilitātēm. Projekta partneri piedalījās mācību stundās, 

klausījās un diskutēja par Eko skolu kustību un sasniegumiem Portugālē, piedalījās 

praktiskās nodarbībās matemātikā, skolas siltumnīcā. Kopīgi tika diskutēts par kopīgo un 

atšķirīgo izglītības sistēmās katrā no projekta dalībvalstīm. 
 



 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
  



Erasmus+ projekta Viss sākas ar pirmo soli mācību brauciens uz 
Itāliju 

 
 

Erasmus+ programmas (KA219) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta 

“Everything begins with the first step”( Viss sākas ar pirmo soli) (līguma Nr.2016-1- 

LV01-KA219-022655_1) pirmais mācību brauciens notika Caltanissetta, Sicīlijā, Itālijā 

laika posmā no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2017.gada 8. aprīlim Brauciena laikā tikās 

skolotāju un skolēnu delegācijas no Portugāles, Rumānijas, Austrijas, Turcijas, Itālijas 

un Latvijas. 

Skolotāju sanāksmēs tika izrunātās visas līdz šim organizētās projekta 

aktivitātes un pasākumi un tika pārrunāta projekta turpmākā gaita, detalizēti saplānoti 

projekta nākošās mācību mobilitātes pasākumi Turcijā, Antālijā. Skolēni un arī skolotāji 

piedalījās dažādās mācību aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās: 

*) stundu plānošanā un vadīšanā ( Austrijas un Itālijas skolotāji novadīja stundu 

par tēmām Ledāju nozīmīgums Austrijā un Ūdens izmantošana lauksaimniecībā), 

*)eksperimentos skolas laboratorijās un mācību lauciņos un klasēs, veica 
eksperimentus ar dažādiem dabas materiāliem (olīveļļas, vīna, ūdens ķīmiskā analīze), 

*) uzzināja un praksē redzēja saules bateriju izmantošanas principus, 

*)devās mācību braucienos uz dabas parkiem un aizsargājamām teritorijām, 

vietējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar alternatīvās enerģijas ražošanu (saules 

enerģija), ūdens piegādi un attīrīšanu pilsētā (Caltaqua), vēroja ūdens ķīmiskās analīzes 

procesus, 

*)veidoja materiālus mācību video (Green Citizens), 

*)apkopoja materiālus 6 valodu vārdnīcai, strādājot starptautiskās grupās, 
pilnveidoja turpmākos uzdevumus un to veikšanas gaitu, 

*)iepazinās ar Sicīlijas vēsturi Agridžento tempļu ielejā, 

*)apmeklēja minerālu un derīgo izrakteņu muzeju un arheoloģisko muzeju 

Caltanissetta. 

Skolēni viennozīmīgi atzina, ka šis brauciens vērtējams kā lielisks pasākums, ka 

iepazīt citas valsts kultūru, vērtības, iegūt jaunus draugus un mācīties no citu skolu 

pieredzes. Skolēni par vērtīgām atzina nodarbības gan skolā, gan arī mācību braucienus 

uz Sicīlijas vēsturiskajiem un dabas objektiem, kuri ir zināmi starptautiskā mērogā, 

piemēram, ar lielu aizrautību vērojām vēl joprojām aktīvo Etnas vulkānu un ar lielu 

interesi klausījāmies Sicīlijas rašanās vēsturi Mineraloģiskajā muzejā un grieķu 

ietekmes lieciniekus Tempļu ielejā Agridžento. 

Šī brauciena laikā skolotāju komanda nolēma, ka nākamais mācību brauciens notiks 
Turcijā, Antalijā, Kocas skolā no 2017.g. 25.-29.septembrim. Katru projektā iesaistīto 

skolu pārstāv 4 skolēnu komanda. 

 

 
Angļu valodas skolotāja 

Linda Kalniņa 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 


