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Projekta nosaukums un 

finansētājs 

Skolas ieguvumi projektā  

 1.LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrijas, SIA „Vides 

investīciju fonds” un Aknīstes 

pašvaldības projekts 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Aknīstes 

pirmsskolas izglītības iestādē 

„Bitīte” un Aknīstes 

vidusskolā” (Nr.KPFI – 7/9). 

1. Projekta kopējās izmaksas ir 300 030,61 Ls. 

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma 

efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa 

dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret 

Projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks 

par 0.460 kgCO2/Ls gadā; 

3. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav 

mazāks par 113.33 tonnām CO2 gadā; 

4. Siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 

57.06 kWh/m
2
 gadā (nosiltināta Aknīstes 

vidusskolas piebūve). 
  

 

 

 

2.Latvijas NVO fonda 

programma sabiedrības 

saliedēšanai „Ārpusskolas 

pasākumu programma”. 

Sadarbības partneri Biedrības 

„Manai mazpilsētai Aknīstei” 

projektā „Mēs vienā straumē - 

Мы в одном течении” 

 

  
 

1. Veicināta sadarbība starp 5 izglītības iestāžu 

četros plānošanas reģionos 7dažādu tautību 

skolēniem, popularizējot latviešu valodu un 

kultūru mazākumtautību skolēnu vidū. 

 

2. Skolai iegādātas kancelejas preces par 160 Ls 

3.IZM projektu konkurss „Sporta 

inventāra iegādei mācību 

priekšmeta „Sports”  

standarta īstenošanai izglītības 

iestādēs” Esam veseli un 

dzīvespriecīgi arī ziemā! 

(iesniegts izskatīšanai) 

1. Nodrošināta 2008.gada 2.septembra MK 
noteikumu Nr.715 8.pielikuma Vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmeta standarts Sports 4. 

punkta „ Mācību satura komponents “Darbība” ” 

un 2006.gada 19.decembra MK noteikumu 

Nr.1027  Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei 

Sports 4.punkta izpilde.  

2.  Veicināta izglītojamo vēlme iesaistīties 

daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē, attīstītas 



fiziskās spējas, veicināts veselīgs dzīvesveids. 

 

4.Nīderlandes fonda 

KNHM atbalstīts projekts 

”Integrēta satura mācību 

materiālu, aktivitāšu un 

atpūtas telpas pilnveidošana 

Aknīstes vidusskolā” 

Saņemts finansējums 119 Ls didaktisko spēļu 

„Gribu gudrs būt ” iegādei. 

5.Rietumu bankas projektu 

konkurss „Sprīdis labākai 

dzīvei ”Aknīstes vidusskolas 

biedrības „ASS” projekts 

„Bērnu un jauniešu aktīvās 

atpūtas laukuma 

izveidošana Aknīstes 

vidusskolā ” 

1. Brīvdabas trenažieru iegāde par Ls 1885,65 

6. eTwinning Eiropas skolu 

kopienas tiešsaistes 

projekts „European 

Great Figures” 

-  pamatskolas 5.-6.klašu  skolēni uzlabojuši 

savas angļu valodas, komunikatīvās un IT 

prasmes sadarbībā ar  25 Eiropas skolu  

skolēniem. 

- izveidota projekta mājas lapa  http://new-

twinspace.etwinning.net/web/p84383/home , 

kurā atspoguļotas skolēnu aktivitātes un 

apkopotas skolēnu veidotās prezentācijas par 

savu skolu, pilsētu, valsti , 5 savas valsts 

slavenībām un video , kurā skolēni prezentē 

citu valstu slavenības. 

7. Biedrības „Bērnu Vides 

skola” projekts 

„Mācoties no dabas” 

- 5., 10., 11.klašu skolēni un 4 pedagogi 

aprobējuši projekta metodiskos materiālus un 

nodarbības par ilgtspējīgas vides 

jautājumiem( pieejami 

www.lessonsfromnature.org/lv/ ). 

- 4 pedagogi ieguvuši apliecības par 16 h kursu 

programmu „Mācoties no dabas: inovācijas 

mācību procesā „zaļākai” ekonomikai un 

sabiedrībai”. 

- 10.klases skolēni tika uzaicināti uz skolēnu 

inovāciju konferenci „Mācies no dabas!” 

Rīgā. 

 

Skolas direktore: A.Voitiške 
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