
 

 

Apstiprināts Comenius partnerības projekts  

„Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” 

 

Apstiprināta Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” dalība 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā (identifikācijas Nr.2012-1-GRI-

COM06-09939 5) „Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!”, kura kopējās izmaksas 

ir EUR 21 000. 

Projekts tiks īstenots no 2012.gada augusta līdz 2014. gada jūlijam. 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” padomei un 

pedagogiem ideja par šāda veida sadarbības projektu ar Eiropas valstu izglītības 

iestādēm radās jau iepriekš, jo vairākus gadus pastiprināti uzmanību pievēršam vides 

izglītībai, aktīvi iesaistāmies dabas saudzēšanas projektos: vācam makulatūru, 

izlietotās baterijas, tetrapakas.  

Šī projekta koordinatorvalsts ir Grieķija. Kontaktus ar Trikālas pilsētas Rizario 

pirmskolas izglītības iestādes vadītāju Annu MAGKIOSI nodibināja izglītības 

iestādes „SPRĪDĪTIS” padomes priekšsēdētāja Kristīne VIMBA. 

21.augustā tika uzsākta projekta „Veidosim mūsu pasauli zaļāku un tīrāku!” 

darbība. Projektā ir iesaistītas 12 partnervalstis – Grieķija, Latvija, Turcija, Spānija, 

Itālija, Norvēģija, Lietuva, Francija, Polijai, Rumānija, Slovēnija, Lielbritānija. 

Projekta mērķis ir sistemātiskas izpratnes par apkārtējo vidi veidošana jau no 

bērnības, izmantojot pirmsskolas vecumam atbilstošas darbības, lai pievērstu 

uzmanību un modinātu apziņu par vides aizsardzību, radot jaunu apziņu par vidi, kā 

rezultātā tiek konstatēts, ka uzlabojas mūsu dzīves kvalitāte un tas ir savstarpēji 

saistīts un tieši atkarīgs no mūsu vides kvalitātes.  



Projekta laikā bērni, izmantojot piecas maņas, eksperimentēs mācīsies par 

dabas elementiem, atklās veidus, kā aizsargāt apkārtējo vidi, uzlabot savu dzīves 

kvalitāti, viņi dalīsies pieredzē un idejās ar bērniem no citām Eiropas valstīm, tādejādi 

uzzinot par dabas problēmām visā pasaulē, tajā pašā laikā viņi dalīsies ar dziesmām, 

stāstiem, paražām, iegūstot sajūtu, ka viņi ir daļa no lielās pasaules, kuru sauc par 

Eiropu.  

12 skolas pārstāvēs vairāk nekā 5500 audzēkņus no visas Eiropas, strādās kopā 

un šis projekts dos iespēju bērniem un skolotājiem attīstīt savu vides sirdsapziņu un 

īstenot viņu Eiropas identitāti, iepazīstot citu Eiropas valstu kultūru. 

Ļoti ceram, ka projekts veicinās sadarbību starp iestādes pedagogiem un 

vecākiem, kā arī radīs iespēju pedagogu pieredzes apmaiņai un sadraudzībai starp 

Latvijas, Grieķijas, Turcijas, Spānijas, Itālijas, Norvēģijas, Lietuvas, Francijas, 

Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Lielbritānijas izglītības iestādēm. Pirmā tikšanās 

sadarbības partneriem notika augustā Grieķijā. Šīs tikšanās laikā klātienē tika sastapti 

sadarbības partneri, prezentēta Latvija un Alūksne, saskaņoti un precizēti katras 

dalībvalsts uzdevumi.   

2013.gada septembrī projekta dalībvalstu delegācijas uzņemsim Alūksnē un 

iepazīstināsim ar savu valsti, novadu, iestādi. 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „SPRĪDĪTIS” Comenius projektā 

piedalīsies pirmo reizi. 

 

 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS”  

vadītāja Modrīte VOSKA 

 

 

 
 


