
 
 
 
 

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) projektu programmas „Non-State Actors and Local 
Authorities in Development - Public awareness and education for development in Europe” ietvaros ar 
Eiropas Savienības finansējumu un Sorosa fonda - Latvija līdzfinansējumu. Par šī materiāla saturu 
pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.  

 
Mums paveicās – piedalāmies projektā 

 
 
Esam starp deviņām  Latvijas skolām – veiksminiecēm, kuras iekļuvušas projektā 
„Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”. Tas priecē, jo gribētāju bija daudz, pieteikumus 
iesniedza ap 70 skolām. Turklāt  starp uzņemtajiem projektā esam vienīgā skola no 
Rīgas.  
 
Mūsu skolas komanda ( sastāvā - direktores vietnieces izglītības jomā N. Ērcīte, E. 
Krūza, skolotājas S. Gromska, V. Reķe, V. Sūniņa, skolēni A. Meirāns, A. Ūpis un 
sabiedrības pārstāvji A. Skraucis un E. Reķe-Bērziņa) no 10. Līdz  13. martam aktīvi 
piedalījās projekta Ziemas skolas nodarbībās Siguldā. Četru  dienu garumā esam  
domājuši un aktīvi diskutējuši par galveniem projekta satura jautājumiem – 
globalizāciju, migrāciju un starpkultūru attiecībām, starptautisko drošību, 
cilvēktiesībām, starpvalstu ekonomiskajām attiecībām, vides un klimata jautājumiem. 
Nodarbības bija interesantas un aizraujošas. Katrs dalībnieks aprēķināja savu 
ekoloģiskās pēdas nospiedumu, kopīgi mēģinājām rast atbildi uz jautājumu, vai 
Latvijas skolas absolventei labāk doties darba meklējumos uz Īriju, vai censties atrast 
savu vietu dzimtenē. Varējām iejusties arī emigranta lomā un domājām par to, vai par 
veikalā nopirkto tēju samaksātā nauda nonāk arī līdz tējas vācējam citā kontinentā. 
Uzzinājām arī satriecošus statistikas faktus, piemēram, ka katrs kredītkartes īpašnieks 
ir pieskaitāms pie sešiem bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Secinājām, ka, sniedzot 
humanitāro palīdzību, obligāti jāņem vērā attiecīgās tautas kultūras un reliģiskās 
tradīcijas, lai nesanāk tā kā Šrilankā, kur pamatiedzīvotāji pēc zemestrīces neizmanto 
eiropejiešu uzbūvētos mitekļus, jo to plānojums neatbilst gadsimtos iedibinātajiem 
mājokļa iekārtošanas principiem. Īpaši interesanti  šķita personiskās pieredzes stāsti – 
brīvprātīgo jauniešu stāsti par Namībiju, Gvatemalu, Šrilanku un Kaukāza valstīm. 
Aizrautīgi, pat vētraini  noritēja arī  diskusija ar projekta viesi Ansi Bogustovu. 
 
 Pēdējā vakarā atraktīvā veidā prezentējām savu komandu un sniedzām atskaiti par  
Ziemas skolā iegūtajām zināšanām.   
Piedalīšanās projekta pirmajā ( Ziemas) skolā lika mums  pievērsties it kā zināmiem 
jautājumiem, par kuriem ikdienas dzīvē mēs varbūt tik daudz nedomājam, kā arī deva  
lielisku iespēju iepazīties ar citām skolu komandām no visiem Latvijas reģioniem un, 
protams, ar izcilu projekta vadītāju komandu. Mēs varējām arī labāk iepazīt viens otru 
un secinājām, ka esam lieliska, zinoša, radoša un spējīga komanda. 
Nodarbībās ieguvām vērtīgas zināšanas, un, apzinoties projekta mērķi un nozīmi, 
esam apņēmības pilni veikt saņemtos mājas darbus, aktīvi un radoši iesaistīt projektā 
mūsu skolas kolektīvu, kā arī Rīgas sabiedrību. 
 
Projekta ilgums – 24 mēneši. 

Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” 
 (Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219) 

 



 
: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  
 
Projekta īstentājs: Izglītības attīstības centrs 
 
Projekta partneri: 

• GLEN Latvija (Eiropas jauniešu globālās izglītības tīkls Latvijā) 
• Leeds Development Education Centre (Līdsas Attīstības izglītības centrs 

Lielbritānijā) 
 
Projekta finansētājs: Eiropas Savienība 
Projekta līdzfinansētājs: Sorosa fonds  - Latvija 
 
Projekta mērķis: veicināt sabiedrības informētību par globālo jeb attīstības izglītību 
un sekmēt globālās jeb attīstības izglītības integrēšanu formālajā un neformālajā 
izglītībā Latvijā. 
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