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Latvijā notika otrā projekta tikšanās ar skolotājiem un skolēniem, kurā piedalījās projekta partneri no 

divām skolām Spānijā un no vienas skolas Horvātijā, kopumā 30 viesi. No Saldus pamatskolas projektā bija 

iesaistīti 18 skolēni un 5 skolotāji, kā arī palīdzēja vēl citi skolotāji un skolēni. 

Saldus pamatskolā nedēļas garumā notika daudzveidīgas projekta aktivitātes – gan skolā, gan Saldus 

pilsētā un novadā, gan izbraucienā uz Rīgu. 

 

15.aprīlī projekta ciemiņi ieradās Saldū un skolēni devās pie savām viesģimenēm. Skolotājas savukārt 

devās apskatīt Saldus pilsētu. 

 16.aprīlī notika viesu uzņemšana Saldus pamatskolā, kur viesi baudīja gan Latvijas bērzu sulas, gan 

skatījās Saldus pamatskolas skolēnu priekšnesumus, gan devās pa skolu ekskursijā. Tika klāts valstu 

tradicionālais galds, kur gan viesi, gan mūsu skolēni ar vecāku palīdzību bija sarūpējuši valstī raksturīgas uzkodas 

un dzērienus. Skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās un organizēja “ledus laušanas” – iepazīšanās aktivitātes. Tika 

organizēta projekta koordinatoru sanāksme – video konference. Mūsu skolēni arī  prezentēja Latviju - Saldu, ko 

salīdzināja ar Spāniju - Barbastro  un Horvātiju - Zagrebu. Dienas otrajā pusē viesojāmies arī Saldus novada 

domē, kur tikāmies ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Reini Doniņu. Apskatījām Saldus pilsētu, tās 

ievērojamākās un interesantākās vietas. Skolotājas vēl devās uz Kuldīgu, apskatīt vecpilsētu un Ventas rumbu, 

un  uz Jūrkalni, apskatīt stāvkrastus un jūru. 

17.aprīlī gan skolotājiem, gan skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties četrās mācību stundās, kurās 

Saldus pamatskolas skolotāji iekļāva ar projektu saistītas tēmas – “Behave” (draudzīgā vidē mācīties vislabāk): 

angļu valodā – Evita Dureika, mūzikā – Iveta Logina, sportā – Lāsma Rumpe un informātikā – Dace Neizaka. 

Valstu komandas prezentēja savu zemi un skolu. Norisinājās seminārs skolotājiem par APU noteikumiem Saldus 

pamatskolā, ko vadīja sociālā pedagoģe Līga Paštore un angļu valodas skolotāja Evita Dureika. Notika nodarbība 

un diskusijas skolēniem par tēmu "iebiedēšana", ko vadīja angļu valodas skolotāja Anna Sipko. Pēcpusdienā 

skolēni un skolotāji devās ekskursijā uz Zvārdi – z/s  “Puteņi”, kur iepazina latviešu lauku sētas dzīvi un 

saimniecību. Varēja apskatīt senlietas, iepazīt latviešu gadskārtas, vizināties zirga pajūgā, izbaudīt uz ugunskura 

gatavotu ēdienu. 

 18.aprīlī projekta dalībnieki devās uz Rīgu, kur vispirms skolēni un skolotāji darbojās Rīgas dabas 

zinātnes skolas darbnīcās – meklēja augus dabā, spēlēja spēles ar augu un to daļu atpazīšanu, veica 

eksperimentus, iepazinās ar siltumnīcās augošiem augiem. Tālāk devāmies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur 

iepazināmies ar  ēku, izkārtojumu un iespējām. Baudījām atpūtas kompleksa „ Lido” piedāvājumus. Pēcpusdienā 

iepazināmies ar Vecrīgas šarmu un skolēni pastāstīja par vēsturiski svarīgākajām ēkām, skvēriem un 

pieminekļiem, kā arī viesi iegādājās dažādus suvenīrus ar Latvijas simboliku. Noslēgumā viesiem parādījām 

Jūrmalā mūsu jūru – Rīgas jūras līci, kur visi ar sajūsmu basām kājām bradāja, lēca, skrēja pa smiltīm un ūdeni. 

Mājupceļā iegriezāmies atpūtas centrā „ Lāči”, kur baudījām latviešu gaumē vakariņas un iegādājāmies 

gardumus. 



 19.aprīlī visiem projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties divās stundās, kurās iepazinās ar latvju 

rakstu zīmēm, iepazīstoties ar to nozīmi, nosakot savu laimīgo skaitli un uzzīmējot savu rakstu zīmi, kā arī 

zīmējot un krāsojot rakstu zīmes sarkanbaltsarkanā krāsā. Skolotājas – Anita Raude un Evika Zabarovska. 

Izspēlējām un izdancojām latviešu spēles un dejas. Pēc tam sekoja viesu prezentācijas par Maliku ģimeni no 

Pakistānas – iepazinām Pakistānas valsti, vēsturi, kultūru, sportu, ievērojamākos cilvēkus, lai varētu labāk 

iekļaut mūsu vidū iespējamos imigrantus – skolēni varētu izprast citu kultūru cilvēkus un pieņemt savā vidē. Pēc 

tam sekoja uzdevums, kur skolēni zīmēja saukļus pozitīvai uzvedībai, iesaistot izlozētus vārdus. Pēcpusdienā 

skolēni aktīvi darbojās dažādās sporta spēlēs un uzdevumos. Savukārt vakarā skolotāji apspriedās kā noritējusi 

nedēļa un skolēni jautri pavadīja laiku skolas ballītē, noslēgumā baudot gardu kūku ar projekta logo uz tās. 

 20.aprīlī notika svinīga sertifikātu pasniegšanas ceremonija un nedēļas atskats par paveikto un 

piedzīvoto bildēs un atmiņās. Tālāk sekoja Latvijas vizītes izvērtējums un atvadas no Saldus pamatskolas un to 

skolēniem, kā arī no viesģimenēm. 

Liels paldies Saldus pamatskolas skolotājiem un administrācijai, kā arī vecākiem, kuri savās ģimenēs 

uzņēma 21 skolēnu no divām skolām Spānijā un vienas skolas Horvātijā un atbalstīja  dalību projektā. Nākamā 

projekta tikšanās Horvātijā, Zagrebā 21.-26. oktobris. 
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