
                                                                                          

 

 

 

                                „KODOLS”     

 

Biedrības ‘Manai mazpilsētai Aknīstei’ īstenotā ES Mūžizglītības programmas 

Grundtvig mācību partnerības projekta „Kodols” („Core”) trešā starptautiskā 

tikšanās no 8.-12. jūnijam notika pie projekta partneriem Itālijas kūrortpilsētā 

Pesaro. Tajā piedalījās projekta dalībnieki no septiņām valstīm - Rumānijas, 

Bulgārijas, Lietuvas, Turcijas, Lielbritānijas, Itālijas un Latvijas. Šoreiz mūsu 

biedrību Itālijā pārstāvēja 3 projekta darba grupas dalībnieces -  Skaidrīte 

Medvecka, Lāsma Prande un šo rindu autore Velga Buiķe. 

 Šīs projekta partneru tikšanās tēmas bija” Sieviete politikā” un ‘’Sieviete 

darba tirgū”. Visas trīs dienas bija patīkami noslogotas – tikāmies ar 

pazīstamām politiķēm, sievietēm biznesā, kā arī dzirdējām viņu personiskās 

pieredzes stāstus. Projekta partneri prezentēja un salīdzināja savu pētījumu 

datus par dzimumu līdztiesību politikā un darba tirgū. Viesojāmies Pesaro un 

Urbāno provinces tūrisma informācijas centrā, kurš piedāvā ne tikai tūristiem 

interesējošu informāciju , bet kur arī ir iespēja iegādāties vietējos ražojumus 

un nogaršot itāļu tradicionālos ēdienus- pastu, vītināto šķiņķi, dažādus sierus, 

saldumus un provincē ražoto vīnu. Apmeklējām nelielu, bet reprezentablu 

mājas tekstila šūšanas darbnīcu, kuru vada un kura īpašniece ir sieviete, 

provinces profesionālās apmācības un darba centru un krīzes centru 

vardarbībā cietušajiem. 

Katru vakaru itāļu partneri bija parūpējušies par kādu interesantu izklaidi- 

klausījāmies itāļu tautas mūziku un mācījāmies tautas dejas. Organizētāji bija 

parūpējušies par fantastisku iespēju doties izbraukumā ar jahtu , veldzēties 

peldē Adrijas jūrā, izbaudīt garšīgas vakariņas un nolūkoties satriecošā 

saulrietā. Apmeklējām arī grandiozo Gradaras cietoksni. Ar interesi varējām 

pastaigāties pa Pesaro ieliņām, baudot viņu rāmo, nesteidzīgo, ierasto dienas 

ritējumu.  

Projekta noslēgumā nedaudz uzkavējāmies Itālijā un apskatījām tuvumā 

esošās Boloņas senatnīgo, bet vareno arhitektūru, Šekspīra Džuljetas  

balkoniņu un amfiteātri  Veronā ,  romantisma pilno Venēciju. Caur vilciena 

logu varējām vērot  bezgala skaisto Itālijas dabu. 

 

 



 

 

 

Šīs dienas bija skaistu emociju un grandiozu iespaidu pilnas , tāpēc paldies par 

šādu iespēju, ko sniedz dalība Eiropas Savienības Mūžizglītības projektā, kas 

aknīstiešiem palīdz attīstīt sevi, iepazīstot daudzveidīgo Eiropu un tās cilvēkus.  

 Tagad gatavojamies uzņemt projekta partnerus pie mums Aknīstē – jau 

augusta sākumā.  

Projekta darba grupas dalībniece 

Velga Buiķe 


