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No 23.aprīļa līdz 27. aprīlim Ādažu vidusskolas 11. klases skolnieces Anna Fiļipenoka, Elīze 
Elizabete Ekarte, Annija Tīna Kukuka un Elīza Kubuliņa kopā ar angļu valodas skolotāju Lindu 
Kalniņu devās uz Brailu, Rumāniju, kur piedalījās Erasmus+ programmā “Everything begins with the 
first step” (Viss sākas ar pirmo soli, projekta nr. LV2016-1-LV01-KA219-022655). Šis ir starptautisks 
projekts, kurā piedalās skolēni un skolotāji no Itālijas, Portugāles, Turcijas, Rumānijas un Austrijas 
un Latvijas. Tieši Latvija, precīzāk Ādažu vidusskola, ir projekta koordinators. Projekts norisinās 
dažādos posmos jau kopš 2016. gada, iepriekšējie projekta mācību braucieni  norisinajās 2017. gada 
septembrī Antālijā, Turcijā un aprīlī Caltanissetta, Itālijā. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu 
zināšanas par vides piesārņojumu, atkritumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu, dabas saaudzēšanu 
un dabas piedāvātajiem resursiem.  
 
Rumānija dalībniekus pēc garā ceļa sagaidīja ar karstumu gandrīz līdz +30 grādiem un saulīti. Pirmās 
divas dienas Brailā tika aizvadītas (ievadīt skolas nosaukumu), kur skolēni strādāja starptautiskās 
komandās un piedalījās bioloģijas, fizikas un ķīmijas stundās. Šajās stundās tika veikti eksperimenti 
un radītas izglītojošas spēles par ekoloģiju un dabu. Tāpat skolotāja no Portugāles Christina Tavares 
vadīja stundu par Portugāles mežu daudzveidību un vides problēmām Portugālē. Pirmajā dienā 
skolēni piedalījās izglītojošā ekskursijā Brailas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur gida 
pavadībā varēja uzzināt, kā tiek attīrīts kanalizācijas ūdens, un kur varēja ielūkoties īstā ķīmijas 
laboratorijā. Savukārt otrajā dienā gids izvadāja dalībniekus pa Brailas pilsētu, izstāstot tās vēsturi, 
izrādot dažādas celtnes un daloties ar interesantiem faktiem par pilsētu. 
Trešā diena tika aizvadīta svaigā gaisā, braucot pa Donavas upi ar kuģīti un iepazīstot neskarto dabu 
ap Donavu. Kuģītis brauca pa Danubes deltas biosfēras rezervātu, kur, ja palaimējās, varēja ieraudzīt 
aizsargājamus putnus, bruņurupučus un ūdens čūskas. Vēlāk tai pašā dienā dalībnieki devās uz 14. 
gadsimta Enisalas cietoksni, no kura pavērās elpu aizraujošs skats uz Razima ezeru un Rumānijas 
kalniem. Neticami, ka tikai pārdesmit kilometru attālumā sastopamas tik dažādas ainavas - Donavas 
mežonīgums, Brailas senlaicīgums un Enisalas varenums.  
Ceturtajā dienā noritēja konference Klimata un globālā sasilšana Brailas Europe Direct centrā. Katras 
dalībvalsts pārstāvji uzstājās ar prezentāciju, izglītojot konferences dalībniekus par vidi un dabu savā 
dzimtenē. Arī Latvija prezentēja, stāstot un akcentējot to, cik svarīgi ir tas, ka rūpes un cieņa pret 
dabu sākas jau ģimenē. Tāpat arī tika informēts par Ādažu vidusskolu un tās sasniegumiem vides 
saudzēšanā un par to, kā tieši Latvijā tiek saudzēta daba valsts līmenī. Katram dalībniekam 
konferences beigās tika piešķirts sertifikāts par dalību. Konferencē piedalījās arī Europe Direct Braila 
parstavji un Erasmus+ projekta HOPE koordinatori.  
Piektajā noslēdzošajā dienā dalībnieki apmeklēja skaisto Brailas bibliotēku, kur tika veidoti dekori 
no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Dienas beigās svinīgā gaisotnē katrs dalībnieks tika apbalvots 
ar sertifikātu par piedalīšanos starptautiskā projektā. Sestdien tika pateiktas pēdējās atvadas ar 
asarām, un visi devās uz savām mājām. 
2018. gada septembrī Ādažu vidusskola uzņems dalībvalstu skolotājus, un tas būs projekta 
noslēdzošais etaps. 
 
Kā Latvijas pārstāvji atzīst, piedalīšanās šajā projektā bija patiesi brīnišķīga pieredze un skaists 
piedzīvojums. Komunicējot ar ārvalstu skolēniem, var ļoti labi praktizēt angļu valodas zināšanas un 



to nevar salīdzināt ar runāšanu angliski skolā. Latviešiem izveidojās draudzība ar citu valstu 
skolēniem, arī  pēc projekta beigām notiek saziņa sociālajos tīklos. Viņi ir gatavi braukt ciemos uz 
Latviju un Ādažiem, un Latvijas komanda jau nevar sagaidīt, kad varēs izrādīt mūsu skaisto Latviju. 
Tas ir visjaukākais, ko var iegūt no šādiem projektiem - jaunus draugus, tādējādi iepazīstot cittautu 
kultūras, un tieši tas paplašina cilvēka pasaules redzējumu. Mācīties par vidi, ekoloģiju, dabu un citām 
tēmām caur šādiem projektiem ir daudz interesantāk, un tas vairāk paliek atmiņās, nekā tad, ja visu 
laiku sēž skolas solā. 
Pārstāvji no Latvijas noteikti vēlas piedalīties vēl kādā apmaiņas projektā un ļoti cer, ka nākošajā 
mācību gadā pavērsies vēl kāda līdzīga iespēja! 
 
Projekta dalībniece Elīza Kubuliņa 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 


