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Identifikators 3748 

Projekta 
nosaukums 

Veselīgs dzīvesveids. Eko aktivitātes, veselība un ilgtspējība ar mākslas 
palīdzību 

Plānotais 
finansējuma 

avots 

ES – Eiropas Savienības fondi 

Izmaksas 

Projekta kopējais budžets: EUR 27 230.00  
   tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 27 230.00 
RD līdzfinansējums: EUR 0.00 
RD priekšfinansējums: EUR 6 808.00 
Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības Izglītības, mācību, 
jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2 Stratēģiskās partnerības 

Budžeta 
programmas 
kods 

 

Atslēgvārdi 
Vides izglītība, ekoloģija, dabas aizsardzība, atjaunojamā enerģija, veselīgs 
dzīvesveids 

Par projektu 
atbildīgā iestāde 

Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Par projektu 
atbildīgā 
persona 

Spunde Ilze 

Ārējā partnera 
nosaukums 

Institut D'AURO, Santpedor, Spānija 

Ārējā partnera 
kontaktpersona 

Josep M. Vilar, Santpedor, Spānija  

Paredzamie 
projekta datumi 

01.09.2017 - 31.08.2019 (23 mēneši un 28 dienas)  

Projekta 

partneri 

Junior High School of Thiva, Grieķija 

Publiczne Gimnazjum w Czarnej, Polija 

Mērķa grupa Izglītojamie, pedagogi, vecāki 

Esošās 

problēmas 
apraksts 

Mūsdienās arvien aktuālākas kļūst vides aizsardzības, globālās sasilšanas un 
citas ar apkārtējo vidi saistītas tēmas. Sabiedrība sāk domāt par to, kā saglabāt 
apkārtējo vidi, kā izvairīties no piesārņojuma, kā būt veselam un rūpēties par 

sevi. Jo veselāka sabiedrība, jo kvalitatīvāka un ilgtspējīgāka ir katra indivīda 
un sabiedrības dzīve. Tāpēc svarīgi ir iesaistīt vides izglītībā bērnus jau no 
pamatskolas vecuma, kā arī apmācīt pedagogus vides un veselīga dzīvesveida 
jautājumu iekļaušanā mācību programmās. 

Projekta mērķi 

Sniegt iespēju izglītojamajiem, viņu ģimenēm un pārējām iesaistītajām 
organizācijām uzzināt par enerģijas un ūdens resursu taupīšanu, atkritumu 
šķirošanu, veselīgas vietējās pārtikas izmantošanu un fizisko aktivitāšu 
iekļaušanu ikdienas dzīvē. 

Projektā 
plānotās 
aktivitātes 

- Pētījuma veikšana par pašreizējo situāciju vides aizsardzības un atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas jomā katrā dalībvalstī; 
- Skolēnu uztura analizēšana gan skolā, gan mājās, izpētes veikšana par 

vietējo ekoloģisko produktu izmantošanu, priekšlikumu izstrādāšana sporta 

stundu satura pilnveidošanai;  
- Apģērba iegādes paradumu izpētes veikšana, vides aizsardzības un 
cilvēktiesību ievērošanas jautājumu izpēte; 



- Atkritumu daudzuma samazināšanas programmas izstrādāšana ikdienas darba 
procesā skolā; 
- Veselīgu ēdienu gatavošana un recepšu veidošana; 
- Ģimeņu sporta svētku organizēšana;  
- Starptautisku mākslas instalāciju gatavošana no otrreizējām izejvielām, 
izstādes veidošana; 

- Brošūru un plakātu veidošana par veselīgu dzīvesveidu un izplatīšana skolas 
apkārtnē; 
- Semināru organizēšana par vides aizsardzības un veselīga dzīvesveida 
jomām, piesaistot profesionāļus. 
 

Paredzamie 
rezultāti 

- 160 skolēni no 4.-6.klasei un 10 pedagogi iesaistīti projekta īstenošanā un 
ieguvuši pieredzi par dažādām kultūrām un izglītības sistēmām Eiropā; 
- Uzlabojusies pedagogu un izglītojamo svešvalodu un komunikācijas prasmes, 
pilnveidotas iemaņas strādāt starptautiskā komandā; 
- Pedagogi ieguvuši jaunus mācību materiālus; attīstījuši un radījuši jaunas 
idejas, lai mācītu projektā apskatītās tēmas;  
- Skolēni ieguvuši jaunas zināšanas vides un veselīga dzīvesveida jomās, 
iesaistījuši savas ģimenes un apkārtnes iedzīvotājus; 
- Projekta rezultāti pieejami visām Rīgas un Latvijas skolām. 
 

Projekta 
attīstības stadija  

tiek plānots 

Projekta 
pievienojamie 
dokumenti 

Nav pievienoti dokumenti 

Projekta numurs Nr. 2017-1-ES01-KA219-038020_4 

Projektu 
ievadīja 

Spunde Ilze 

Prioritātes 

RD Pilsētas attīstības programmas uzdevumi no 27.05.2014. 

1.2. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību 

 


