
 

 

 

 

No 2022.gada 12.-16.septembrim Ādažu vidusskolā norisinājās otrais mācību brauciens- 

aktivitāte ( short-term exchange of students) ar visiem projekta Eat right! Move right! 

Feel right! ( projekta nr. 2020-1-DE03-KA229- 077241) partneriem- Vācijas skolu no Celles 

Ernestinum Gymnasium, Turcijas skolu Gazi Ortaokulu un Itālijas skolu Instituto 

comprensivo statale Alvignano.  

Visās aktivitātēs iesaistījās arī Ādažu vidusskolas skolēni no 8.-12.klašu grupām 

dažādākajās mācību vizītes plānošanas un realizēšanas stadijās. Viesu uzņemšana skolā ir 

gana sarežģīts un plānveidīgs process, kas prasa lielu komandas darbu, kurā šoreiz 

iesaistījās sekojoši pedagogi- Sarma Jēkabsone, Ināra Mičule, Vita Reinbooma, Skaidrīte 

Skrina, Lāsma Vaicekauska, Gunta Maijere, Anete Rābante.  

Gatavojoties viesu uzņemšanai, ir jāizplāno gana detalizēta aktivitāšu programma 5 

dienām, vietējās loģistikas un viesu izmitināšanas un ēdināšanas jautājumi, tāpēc notiek 

aktīva sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem vienlaikus. Tāpat, viesi dodas darba vizītēs arī 

uz vietējiem uzņēmumiem, organizācijām- šoreiz tie bija Ādažu novada dome, Ādažu 

mākslas un mūzikas skola, Bauskas pils, Rundāles pils, Veczemju klintis. Katrā no 

organizācijām bija veiksmīgi un profesionāli organizētas izzinošas un izglītojošas mācību 

ekskursijas, informatīvas sarunas, diskusijas.  

Tāpat, pedagogiem tika organizēta diskusija par Erasmus+ izglītības iespējām, pieredzi un 

izaicinājumiem, kurā ar pieredzi un stāstiem dalījās Linda Kalniņa, demonstrējot Ādažu 

vidusskolas bagāto pieredzi Erasmus+ programmā teju 8 gadu garumā.  

Visi partnerskolu skolēni darbojās starptautiskās grupu darbnīcās, veidojot plakātus, 

gatavojot veslīgas maltītes, dekorācijas no Latvijas dabas materiāliem, iepazīstot Ādažus 

foto orientēšanās aktivitātē. Ārpus Ādažiem tika organizētas izzinošas apskates 

aktivitātes Veczemju klintīs pie Rīgas jūras līča, kur jaunieši veidoja video filmu par aktīvās 

atpūtas iespējām svaigā gaisā. Bauskas un Rundāles pilīs tika izzināta vēsture dažādos 

vēsturiskos periodos pagātnē un novadītas diskusijas- domu apmaiņas aktivitātes par 

cilvēku dzīvesveidu senatnē. Tajās aktīvi piedalījās visi projekta partneri un ar prieku 

iepazina Latviju- gan atjaunotos vēstures objektus, gan Latvijas pilsētas, gan laukus. 



Visi ar prieku, aizrautību un entuziasmu darbojās visās aktivitātēs, diskusijās, radošajās 

darbnīcās. Ne vienu vien reizi no pedagogiem bija dzirdamas pozitīvas atsauksmes par 

mūsu novada un valsts sakoptību, ainaviskumu un draudzīgajiem cilvēkiem. 

Tika nolemts, ka nākošie mācību braucieni risināsies- Itālijā no 2023.gada 13.- 17.martam, 

un noslēdzošā projekta vizīte notiks Vācijā no 2023.gada 8.-12.maijam. Tajās ir pienākums 

piedalīties katram partnerim ar savas skolas delegāciju. 

Paldies Ādažu vidusskolai un Ādažu novada domei par atbalstu šo pasākumu tapšanā un 

realizēšanā. 

 

Projekta koordinatore 

Angļu valodas skolotāja Linda Kalniņa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


