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Projekta nosaukums un 

finansētājs 

Skolas ieguvumi projektā  

Mamma daba.  

Projekta finansētājs AS 

„Latvijas Valsts meži” 

sadarbībā ar Valsts Izglītības 

satura centru vides izglītības 

programmas „Izzini mežu” 

ietvaros. 

Mammadaba meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolām tuvināt 

mācību procesu dabai. Tā piedāvā skolotājiem un skolēniem apgūt vides 

izglītības programmu "Izzini mežu" caur aktīvu atpūtu Latvijas Valsts 

mežos. Aknīstes vidusskolas meistarklases. Iesaistīti 30 skolēni un 2 

skolotājas. Skolai piešķirts starptautisks sertifikāts par līdzdalību projektā. 

 

EKO skola.  

Projekta organizētājs Vides 

izglītības fonds. 

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas visā 

pasaulē, Latvijā tās ir 168 izglītības iestādes. Ekoskolu programmas 

simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes 

pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību 

programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga 

balva. Aknīstes vidusskola ir EKO skola, kas saglabā EKO skolas statusu 

vairāku gadu garumā. 

 

 Aknīstes novada pašvaldības 

projekts: “Veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Aknīstes 

novadā”. Vienošanās 

Nr.9.2.4.2/16/I/055 

Peldēšanas apmācība 2.klasei. Slēpju iegāde. Veselības veicināšanas 

dienas pasākums 31.maijā, piedaloties biedrībai “ Reāls piedzīvojums”, 

Ilūkstes novada fizioterapeitēm un Jēkabpils reģionālās slimnīcas 

ginekaloģijas nodaļas vecmātēm. 

 

Latvijas Finiera un Zaļās klases 

projekts „Bebrs un bērzs” 

Dalība finālā ar iespēju cīnīties par galveno balvu 2017.gada vasarā. 

Aknīstes vidusskolas sporta 

laukuma renovācija. 

Pašvaldības finansējums. 

E-Twinning projekts. 

 

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt 

izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT). eTwinning ir Eiropas Savienības programmas 

izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte (daļa 

no KA2), kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un 

audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu 

jomā. 

  

eTwinning piedāvā drošu bezmaksas sadarbības 

platformu www.etwinning.net, kurā 36 Eiropas valstu (skolas no Eiropas 

Savienības, Norvēģijas, Islandes un Turcijas, Albānijas, Serbijas, Bosnijas 

http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/410-izzini-mezu
http://www.etwinning.net/


un Hercegovinas, kā arī no Bijušās Dienvidslāvijas republikas 

Maķedonijas) izglītības darbinieki var darboties drošā interneta vidē –  

 veidot virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos 

materiālus,  

 piedalīties interešu grupās,  

 piedalīties vebināros un tiešsaistes kursos par IKT izmantošanu 

skolā dažādos mācību priekšmetos 

 

Aknīstes vidusskolas un 

Lietuvas Republikas Juodupes 

ģimnāzijas sadarbības projekts 

mācību metožu pilnveidošanā. 

 

Savstarpējā pieredzes apmaiņa, vadot apmaiņas stundas Lietuvas 

Republikas Juodupes ģimnāzijā un Latvijas Republikas Aknīstes 

vidusskolā, pilnveidojot mācību metodes un īstenojot kompetenču pieeju 

satura apguvē. 

 


