
Saldus pamatskolā no 19.- līdz 3.februārim norisinājās Erasmus+ stratēģiskās 

partnerības projekta  

"C.L.I.L. - Creativity, Learning, Inspiration and Language" 

 vizīte Latvijā  

Latvijā notika pirmā projekta tikšanās skolotājiem un skolēniem, kurā piedalījās 

projekta partneri no Somijas, Polijas, Čehijas un Spānijas, kopumā 26 viesi. 

19. februārī notika viesu uzņemšana Saldus pamatskolā, kur viesi iepazina gan skolas 

dzīvi, dodoties ekskursijā, gan baudot skolēnu priekšnesumus 

koncertā.  Viesojāmies arī  Saldus novada domē, kur tikāmies ar Saldus novada 

domes priekšsēdētāju Reini Doniņu. Dienas otrajā pusē apskatījām Saldus pilsētu un 

piedalījāmies Kapelleru nama darbnīcā, kur ikviens projekta dalībnieks varēja 

pagatavot sev smaržīgas ziepītes, ko aizvest kā dāvanu saviem mājiniekiem. 

20. februārī gan skolotājiem, gan skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties  četrās mācību 

stundās, kurās Saldus pamatskolas skolotāji izmantoja CLIL metodiku (CLIL- mācību satura un 

valodas integrēta apguve) - dabaszinībās, vizuālajā mākslā, karjeras izglītībā un literatūrā. 

Skolotāji dalījās pieredzē par CLIL metodikas uzsākšanu, ieviešanu savās skolās, kā arī 

iepazīstināja ar savas valsts ēdināšanas sistēmu izglītības iestādēs. Tikmēr skolēni kopā ar 

Saldus pamatskolas skolotājām gatavoja veselīgas sviestmaizes un pārrunāja veselīgu 

dzīvesveidu. Uztura speciālistes vadībā tika pagatavoti veselīgi našķi no dabīgām izejvielām. 

Pēcpusdienā devāmies uz z/s „Puteņi”, kur iepazinām latviešu lauku sētas dzīvi, mācījāmies 

iejūgt zirgu un pēc tam vizinājāmies kamanās, izbaudījām uz ugunskura gatavotās skautu 

maizītes un divu veidu zupas. Mājas saimniece laipni izrādīja savu senču māju un  dalījās 

zināšanās par latviešu gadskārtām, kā arī  demonstrēja savu 11.gs. darināto arheoloģisko 

tērpu, kura villainē ieausti 3800 bronzas gredzentiņi. 

21. februārī devāmies uz Jelgavas Karameļu darbnīcu, kur vērojām, kā tiek izgatavotas 

karameles, kā arī paši izveidojām karameles uz kociņa. Tad devāmies uz Tērvetes dabas parku, 

tajā izbaudījām fantastisku braucienu ar pasaku vilcieniņu un Rūķu mājas darbnīcās 

pagatavojām rotaļlietas no koka. Vēl paspējām arī piedalīties ikgadējā skolas pasākumā 

„Talantu šovs”, kurā aktīvi iesaistījās arī viesi, pārsteidzot mūs gan ar dziedāšanu, gan 

dejošanu, gan ar akrobātikas trikiem. 

22. februārī mūsu viesi vadīja četras lieliskas mācību stundas mūsu skolēniem - čehi – 

dabaszinības, somi - vizuālo mākslu, poļi – angļu valodu un spāņi - matemātiku. Pēc tam notika 

katras valsts nacionālo ēdienu gatavošanas darbnīca, kuras laikā visa skola smaržoja pēc 

ceptiem speķa pīrādziņiem, spāņu omletes un somu kanēļmaizītēm, neizpalika arī poļu 

gatavotie dārzeņu salāti un čehu deserts. Dienas noslēgumā piedalījāmies sporta aktivitātēs, 

kur pārliecinājāmies, ka esam viena komanda, kurā uzvar draudzība. 

23.februārī notika video atskats uz nedēļas notikumiem un svinīga sertifikātu pasniegšanas 

ceremonija. Pēc tās visi kopā devāmies latvju danču un rotaļu virpulī. 



Projekta koordinatore Evita Dureika saka lielu paldies Saldus pamatskolas skolotājiem un 

administrācijai, kā arī vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma 17 skolēnus no četrām valstīm un 

atbalstīja dalību projektā. Nākamā projekta tikšanās Polijā, Ļežajskā no 14.-18.maijam. 

Projekta koordinatore- Evita Dureika 

 


