
Eiropa iegūst  ta lantu jeb kā  gūt  
panākumus darba  pasaulē  

Rēzeknes 1.vidusskolas sākumskolas klašu audzinātājas kopā ar skolēniem ie-

saistījās Eiropas Savienības finansētajā Comenius projektā „Eiropa iegūst ta-

lantu jeb kā gūt panākumus darba pasaulē’’. Projekta koordinatore ir skolotā-

ja Inga Rudzīte. Lai projekta darbība noritētu sekmīgi, daudz darbojas arī an-

gļu valodas skolotājas Iveta Gailuma un Inese Zute. Projekta īstenošanas laiks 

ir no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam. Piedalās astoņas ES valstis 

– Latvija, Turcija, Norvēģija, Polija, Apvienotā Karaliste, Horvātija, Portugāle 

un Itālija. 

Projekta „Eiropa iegūst talantu jeb kā gūt panāku-

mus darba pasaulē’’ mērķis ir atbalstīt bērnu pašini-
ciatīvu un uzņēmējdarbību, padziļināt bērnu zināša-
nas par savas valsts darba tradīcijām, paaugstināt 
motivāciju mācīties. Galvenie uzdevumi balstās uz 
to, lai bērniem būtu iespēja, sazinoties ar vienau-
džiem no citām valstīm, radīt Eiropas identitātes 
izjūtu, iegūt izpratni par katras dalībvalsts iedzīvo-
tāju tradīcijām un ikdienas dzīvi.Lai veiksmīgi nori-
sinātos projekta darbība, tika izveidota skolotāju 
komanda un sadalīti pienākumi projekta īstenoša-

nai. 

Rēzeknes 1. vidusskola 

2014. gada 

oktobris 

Šajā numurā: 

 Projekta aktivitātes 

 Mobilitātes 

 WEB konferences 

Galvenās tēmas: 

Logo un talis-
manu konkurss 

2 

Mobilitāte uz 
Turciju 

2 

Informatīvais 
stends 

2 

Jaungada apsveik-
umu konkurss 

3 

Uzņēmējdarbības 
prasmes 

3 

Mobilitāte uz 
Apvienoto Karalisti 

5 

Mobilitātes uz Por-
tugāli un Norvēģiju 

6 



Starp visām dalībvalstīm tika iz-
sludināts projekta logo un talis-
manu konkurss. 

Mūsu skolā tas notika septembrī 
un oktobrī. Veiksmīgākie darbi 
no katras klases tika izvirzīti sko-
las konkursam.  

2013. gada 17.oktobrī notika labā-
ko darbu atlase, kuri piedalījās 
starptautiskajā konkursā Turcijā. 

 

Pēc Turcijas ap-
meklējuma skolas 
projekta stendā 
tika izvietoti mate-
riāli, no kuriem 
skolēni varēja gūt 
informāciju par 
1 . m o b i l i t ā t e s 
(tikšanās) norisi. 

Logo un talismanu konkurss 

Projekta informatīvais stends 

Skolotāju mobilitāte uz Turciju 

No mūsu skolas uz 
Turciju devās projekta 
koordinatore Inga Ru-
dzīte, skolas direktors 
Jānis Poplavskis, sko-
lotājas Iveta Gailuma 
un Ingrīda Medne. 

No 22.- 29. oktobrim 
notika pirmā skolotāju 
– projekta dalībnieku- 
tikšanās Turcijā, kur 
tika apstiprināts Turci-
jas bērnu veidotais lo-
go un Itālijas bērnu – 
talismans. 

Tikšanās laikā tika ap-
stiprināta projekta 
himna. 
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2013. gada novembrī skolā notika Jaungada apsveikumu konkurss, kura mērķis bija izvēlēties 

interesantākos un radošākos skolēnu apsveikumus nosūtīšanai pārējām projekta dalībvalstīm. 

Jaungada apsveikumi projekta dalībvalstīm 

Janvārī arī mūs iepriecināja daudzie apsveikumi un laba vēlējumi Jaunajā gadā no citu pro-
jekta dalībvalstu skolēniem. 
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Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana 

Februārī skolēni apmeklēja vietējos uzņēmumus, lai iepazītos ar to nodibināšanu, bizne-

sa plāniem un perspektīvo darbību. Skolēni apmeklēja Z/S „Apkalnmājas”, kuru saimnieki no-

darbojas ar dažādu ādas izstrādājumu izgatavošanu. Tikšanās laikā „Apkalnmājās” bērni varē-

ja apskatīt izgatavotos ādas aksesuārus – somiņas, siksnas, piespraudes, rokassprādzes, kā arī  

zirglietas un ādas izstrādājumus mājdzīvniekiem. Saimniece Irēna Baufale atbildēja uz skolēnu 

jautājumiem un deva nelielu ieskatu uzņēmējdarbības pamatos. Pēc sarunas ar saimnieci, bēr-

niem tika dota iespēja pašiem izgatavot nelielus, taču praktiski izmantojamus priekšmetus no 

ādas – atslēgu piekariņus un dekoratīvas piespraudes.  



Skolēni apmeklēja A/S „Latvijas Finieris” rūpnī-
cu „Verems”, kurā notiek bērza koksnes saplāk-
šņu ražošana. Ekskursijas laikā rūpnīcas inženie-
ris un galvenais tehnologs skolēniem atklāja da-
žādus interesantus aspektus, kas saistās ar uzņē-
mējdarbību, piemēram, kam finieris tiek izman-
tots (celtniecībā, mēbeļu ražošanā, kuģniecībā, 
kurināmo brikešu izstrādē), kāda ir vidējā darba 
alga rūpnīcā „Verems”, kas ir darba drošība un 
kādēļ ir svarīgi to ievērot, uz kādām valstīm tiek 
eksportēta saražotā produkcija (ES, ASV, Japā-
na). Bērniem arī tika dota iespēja aplūkot finiera 
ražošanas procesa norisi un uzdot interesējošus 
jautājumus.  

Projekta mobilitāte uz Apvienoto Karalisti 

Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana 

Viena no klasēm savukārt apmeklēja izdev-
niecību “Latgales druka” un guva ieskatu 
par to, kā tiek iespiestas grāmatas, prese un 
citi izdevumi. 

No 4.-9.martam notika skolotāju – projekta 
dalībnieku 2.mobilitāte (tikšanās) Londonā. 
No mūsu skolas devās projekta koordinato-
re Inga Rudzīte, skolotāja Inese Zute un so-
ciālā pedagoģe Tatjana Pāža. Braucienam 
tika sagatavota prezentācija par vietējiem 
uzņēmumiem, kurus bērni apmeklēja, lai 
pētītu uzņēmuma veidošanas procesu. 
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Projekta mobilitāte uz Portugāli 

No 25.04.-03.05. skolotājas Inga Rudzīte un Iveta Gailuma devās uz projekta dalībnieku tikša-
nos Portugālē Azoru salās. Skolotājām bija iespēja iepazīt Portugāles dabas daudzveidību un 
paciemoties mazā (40 bērni) skolā. Gatavojoties braucienam, tika izveidota prezentācija par 
mūsu skolu. 

Projekta mobilitāte uz Norvēģiju 

No 4.-8.jūnijam skolotājas Inga Rudzīte, Ine-
se Zute, Benita Lazdiņa un Jevģenija Štroma 
viesojās Norvēģijā. Projekta dalībniekiem 
bija noorganizēta tikšanās ar Fredrihštates 
Universitātes pasniedzēju, kurš iepazīstināja 
ar uzņēmējdarbības veidošanas pamatprin-
cipiem. Norvēģijas apmeklējumam bija jāiz-
veido prezentācija par to, kā mūsu bērni ap-
guvuši uzņēmuma veidošanas pamatprinci-
pus. 

Page 5 



Projekta mobilitāte uz Norvēģiju (turpinājums) 

Fotogrāfijās var aplūkot Latvijas delegācijas pār-
stāves Ingu Rudzīti, Jevģēniju Štromu, Inesi Zuti 
un Benitu Lazdiņu, apmeklējot Fredrihštates Uni-
versitātes pasniedzēja lekciju skolā (Ambjoernroed 
skole) un apmeklējot pilsētas skaistākās vietas 
pirms došanās mājup. 

Citas projekta aktivitātes 

Februārī tika uzsāktas Web konferences. Mūsu skolēni sazinājās ar Polijas, Portugāles, Horvātijas, 
Itālijas, Norvēģijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes bērniem. Tas skolēniem deva iespēju komu-
nicēt ar saviem vienaudžiem citās valstīs, pielietojot savas angļu valodas prasmes. Papildus tam, 
skolēni mācījās veidot anketas, kurās sastādīja jautājumus par citām projekta dalībvalstīm. 

Rudenī darbs pie projekta turpināsies – skolēni veidos savus virtuālos uzņēmumus, mācīsies 
rakstīt CV, gatavosies darba intervijai un piedalīsies citās aktivitātēs, kas saistītas ar uzņēmēj-
darbības sākotnējo prasmju veidošanu. 

Projekata mājas lapas adrese:  http://deoestevao1.wix.com/egtalent#!properties/ctzx 
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