
 

 

 

 

 
 

 

 

“Everything can be recycled except  the earth” 

Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA229-060648_3 
 

Erasmus projekta KA 2 ,,Everything can be recycled, except the Earth ‘’ 

ietvaros Sliačā, Slovākijā tika  organizēts starpvalstu pedagogu sanāksme/ pieredzes 

apmaiņa,  kurā piedalījās sešas Ādažu vidusskolas skolotājas  Ilona Svekre, Irita 

Skaistkalne – Virka, Dace Zbitkovska, Linda Tūtere, Eva Bunkevica un Evija 

Veinberga laika posmā no 2022 .gada 5. jūnija līdz 2022. gada 10. jūnijam. 

 

 
Sanāksmes mērķis bija izvērtēt projekta rezultātus, atskaitīties uz paveikto 

savā skolā, sagatavot kopēju noslēguma atskaites paraugu, kas tiks iesniegts valsts 

nacionālajām aģentūrām. Apspriedām projekta izplatīšanas iespējas, akcentējot vietējo 

presi un skolēnu, kā arī skolotāju aptaujas iespējas. Sanāksmes laikā tika apspriestas 

dažādas projekta izplatīšanas iespējas savā valstī kā arī citās Eiropas Savienības valstīs. 

Katras dalībvalsts pārstāvis (koordinators) sniedza informāciju par projekta pozitīvo 



ietekmi uz skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Notika darbs pie projekta eTwinning 

platformas papildināšanas.  

Projekta dalībnieku sanāksme notika Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač 

skolā. Starpvalstu partnerus ar svinīgu uzrunu uzrunāja pilsētas pārvaldes vadītāja, 

skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, kas atspoguļoja Slovākijas reģionu un tā 

vērtības. Projektā iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja gūt priekšstatu par Slovākijas 

klašu aprīkojumiem, iekārtojumu, mācību līdzekļiem, IT un uzskates materiāliem. 

 
 

 
Sanāksmes laikā delegācijas dalībniekiem notika dažādas lekcijas un radošās 

darbnīcas. Apmeklējām biedrības “Fashionrevolution.org” mītni, kur klausījāmies 

lekciju par apģērbu saudzīgu lietošanu, jēgpilnu tā iegādi un radošu otrreizēju 

izmantošanu. Līdztekus tam pabijām PET pudeļu pārstrādes uzņēmumu “Green tech”, 

kas ir Eiropā lielākais PET pudeļu pārstrādes uzņēmums. Interesantu ieskatu par meža 

apsaimniekošanu nākotnē guvām Slovākijas universitātes “Meža fakultātē”, kur 

fakultātes dekāns “ieveda” ikvienu delegācijas pārstāvi ”virtuālajā mežā”. 

 

 

 



 
 

 
 



 
Sanāksmes laikā  dalībvalstu delegācijām bija iespēja iepazīties ar Slovākijas 

reģiona vēsturi, kultūru, arhitektūru un tradīcijām apmeklējot kultūrvēsturiskos 

objektus un tūristu apskates vietas, kā arī dodoties uz Slovākijas galvaspilsētā 

Bratislavā, kas uzskatāmi atspoguļo valsts vēsturisko mantojumu. 

 

 
 



Erasmus+ programmas (KA2) stratēģiskās starpskolu partnerības projekta 

“Everything can be recycled, except the Earth” ietvaros uzlabotas profesionālās un 

personiskās kompetences komunikācijas, lingvistiskās un sadarbības jomās. Izanalizēti 

projekta rezultāti un aktivitātes, kas notika projekta laikā. Sanāksmes laikā tika 

izveidoti ieteikumi projekta noslēguma atskaites sagatavošanai, kas projekta noslēgumā 

tiks iesniegta valsts nacionālajā aģentūrā. Darbs Mobility Tool platformā. 

 

Komandējumā laikā katram dalībniekam bija iespēja uzlabot izpratni par to, kas tad ir 

starptautiskie projekti, kādu pieredzi var iegūt iesaistoties Eiropas Savienības 

piedāvātajās Erasmus+ (KA2) programmās. Tika veicināta savstarpējās partnerības 

veidošanās iespējas, plānojot kopīgu sadarbību nākotnē izglītības jomā.  

     Iegūtā pieredze rosina ikvienu domāt par vides aizsardzību un nest vēstījumu citiem. 

Katram pasaules iedzīvotājam jau tagad jādomā par jēgpilnu materiālu iegādi, 

izmantošanu, pārstrādi un otrreizēju tā izmantošanu.  

 

Projekta “Everything can be recycled, except the Earth”  starpvalstu 

sanāksmes laikā skolotāji risināja organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar projekta 

rezultātu apkopošanu, izplatīšanu un atskaišu sagatavošanu valsts nacionālajām 

aģentūrām. Tika ielikti pamati pozitīvai un produktīvai sadarbībai nākotnē. Skolotāji 

paplašināja redzesloku par uzņemošās valsts (Slovākijas) kultūru, tradīcijām un sociālo 

integrāciju.  

     Šāda starptautiskā pieredze padziļināta izpratni par dabas resursu nozīmi cilvēka 

dzīvē. Šis projekts ļāva dziļāk izprast, ka mēs ikviens esam daļa no dabas un katra mūsu 

rīcība vai bezdarbība atstāj sekas uz to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


