
 

 

Erasmus +  projekta vizīte Horvātijā  
 

Sagaidot mūs, horvātu skolēni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus - gan nacionālās dziesmas un 

dejas, gan mūsdienīgus priekšnesumus. Vizītes laikā vērojām mācību procesu skolā un skolēni piedalījās 

dažādās mācību stundās un nodarbībās, kurās varēja pagatavot dažādus izstrādājumus. Ikvienam bija iespēja 

piedalīties mācību stundās: sportā, angļu valodā, informātikā un mūzikā. Notika arī koordinatoru tikšanās, lai 

pārrunātu paveikto, plānotu nākamās aktivitātes un vizīti Spānijā. Visi skolēni prezentēja arī savus 

mājasdarbus - pastāstīja par ievērojamākajiem svētkiem Latvijā, kā arī demonstrēja filmiņu par Maliku 

ģimenes (projekta gaitā izveidota iekļaušanas iztēles situācija, kurā ģimene ar trīs bērniem no Pakistānas lūdz 

patvērumu visās projektā iesaistītajās valstīs) iepazīstināšanu ar ēdināšanas kārtību Saldus pamatskolā. 

Nedēļas otrajā pusē devāmies vairākās ekskursijās - Medveņicas kalna pakājē apskatījām izbūvēto 

pastaigu taku akliem cilvēkiem un apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Visa informācija bija pieejama 

arī Braila rakstā. Apmeklējām mazu, vecmodīgu kalnu kafejnīcu, kur mūs cienāja ar vienu no horvātu 

desertiem - strūdelēm, kuras bija pildītas ar augļu vai siera pildījumu. Pēc tam pa šauru un līkumotu ceļu 

uzbraucām kalna virsotnē, no kuras pavērās brīnišķīgs skats uz Zagrebu, vērīgi ieskatoties tālumā, mēs 

varējām saskatīt Alpu kalnus. 

Devāmies ekskursijā uz Fužines ciematu, lai apskatītu 4 miljonus gadu vecu alu, kura tika atrasta tikai 

pavisam nesen - 1950.gadā. Tā ir vienīgā ala Eiropā, kura ir pieejama ikvienam apmeklētājam - gan jaunajiem 

vecākiem, gan apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  Pēc tam apskatījām Opatiju-  populāru kūrortpilsētu 

Horvātijā, kas atrodas Adrijas jūras krastā. Devāmies pastaigā pa 12 km garo Lungamores promenādi, kura 

savieno Opatiju ar mierīgo, kluso un nelielo Lovranas kūrortpilsētu. Skats uz jūru bija fantastiski skaists: ūdens 

bija zils un tam varēja redzēt cauri- vērojām zivis un pat jūras ežus! 

Vizītes noslēguma dienā skatījāmies ļoti aizkustinošu dokumentālo filmu par bēgļiem un imigrantiem 

- par to, kā viņi dzīvo tālāk. Bija interesanti uzzināt, kādos apstākļos viņi dzīvo un kāda ir viņu ikdiena. Pēc 

filmas skolēnus sadalīja grupās un tika doti dažādi uzdevumi, lai vairāk izprastu, kāda ir imigrantu, bēgļu un 

patvēruma meklētāju dzīve. Nedēļas gaitā tikāmies ar jauniešiem no digitālās platformas „Udruga Balkon”, 

kura izveidota ar mērķi, lai apkopotu migrantu un bēgļu bērnu stāstus un zīmējumus. Skolēni aplūkoja 

zīmējumus un centās analizēt tos, atrast kopīgo, atšķirīgo.  

Vizītes noslēguma ballītē visi vienojāmies kopīgi iestudētā dejā un saņēmām sertifikātus. Skolēni un 

skolotāji atzina, ka bija kolosāla un aizraujoša nedēļa. Nākamā tikšanās Spānijā, Barbastro no 5.-10. 

maijam.  
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