
PROJEKTA DIENASGRĀMATA 
 
 

Aktivitātes 
sākuma 
datums 

Apraksts  Dalībnieki Rezultāts 

14-09-2012 Projekta darba grupas sanāksme: 
Projekta darba plāna pārrunāšana 
Materiālu izstrāde pirmajai sanāksmei 

5.-9.klašu audzinātāji – 
L.Odziņa, I.Andersone, 
V.Zviedre, A.Tilinde, 
skolas vadība – A.Sārna, 
N.Pavlova 
 

Aktualizēts projekta darba plāns, precizētas atbildīgās 
personas projekta plāna realizēšanai 2012./2013.m.g. 
Izstrādāti materiāli projekta koordinatoru sanāksmei 
Čehijā. 

23-09-2012 Projekta koordinatoru grupas 
sanāksme Čehijā, Pardubicē 

L.Mukāne, N.Pavlova Saskaņoti un precizēti katras dalībvalsts projekta plāni, 
konkretizēti izpildāmie uzdevumi 2012./2013.m.g. 
Izplānoti un saskaņoti nākamo tikšanās laiki.  

08-10-2012 Darbs pie tuvākās apkārtnes leģendu 
atlases un izvēles. 

8.-9.klašu skolēni, 
skolotāji – N.Pavlova, 
A.Tilinde, I.Andersone 

Diskusiju un balsošanas rezultātā izvēlēta leģenda 
„Leģenda par Turaidas Rozi”. 

05-11-2012 Ilustrāciju gatavošana „Leģendai par 
Turaidas Rozi”. Ilustrāciju atlase 
publicēšanai. 

8.-9.klašu skolēni, 
vizuālās mākslas 
skolotāja I.Kazinika, 
N.Pavlova, I.Andersone 

Izveidota ilustrāciju izstāde par attiecīgo leģendu. 
Atlasītas trīs labākās ilustrācijas publicēšanai kopējā 
leģendu grāmatā. 

19-11-2012 Leģendas tulkošana angļu valodā. 8.-9.klašu skolēni, angļu 
valodas skolotāja 
A.Tilinde 

Pārtulkota leģenda par Turaidas Rozi angļu valodā. 

17-12-2012 Labākā leģendas tulkojuma atlase 
publicēšanai. 

Skolotāji A.Tilinde, 
N.Pavlova, V.Zviedre 

Izvēlēts veiksmīgākais tulkojums angļu valodā 
publicēšanai kopējā leģendu grāmatā. 

09-01-2013 Tulkotās leģendas un ilustrāciju versijas 
sagatavošana nosūtīšanai projekta 
koordinatoram Portugālē. 

9.klases skolēni, 
skolotāji-A.Tilinde, 
N.Pavlova 

Nosūtīta leģenda ar ilustrācijām divās valodās – 
latviešu valodā un angļu valodā, projekta 
koordinatoram Portugālē. 

15-01-2013 Projekta darba grupas sanāksme.  
Projekta vizītes Spānijā apmeklējuma 
plānošana un pārrunāšana. 

8. - 9.klases skolēni, 
skolas vadība – A.Sārna, 
N.Pavlova, skolotāji 
I.Andersone, A.Tilinde, 
I.Kazinika, L.Odziņa 

Izvērtēti paveiktie projekta uzdevumi. Sagatavoti 
nepieciešamie materiāli projekta vizītei Spānijā. 



17-01-2013 Darbs pie prezentāciju materiālu 
sagatavošanas. 

9.klases skolēni, skolotāji 
N.Pavlova, A.Tilinde 
 
 

Izveidoti prezentācijas materiāli leģendas 
prezentēšanai visu projekta dalībvalstu mītiņā Spānijā. 

03-02-2013 Projekta vizīte Spānijā Caceres pilsētā, 
leģendas par Turaidas Rozi 
prezentēšana un iepazīšanās ar citu 
dalībvalstu leģendām. 

9.klases skolēni – 
E.Caune, E.Janberga, 
E.Dzalbe, G.A.Šnore, 
skolotāji – N.Pavlova, 
A.Tilinde 

Prezentēta pārējām projekta dalībvalstīm leģenda par 
Turaidas Rozi. Iepazītas citu dalībvalstu leģendas.  
Dalībvalstu atskaite par paveiktajiem uzdevumiem. 
Iepazīšanās ar Spānijas izglītības sistēmu un kultūras 
daudzveidību. 

01-03-2013 Projekta darba grupas sanāksme: 
projekta partnervalstu uzņemšanas 
plānošana aprīļa mēnesī. 

9.klašu skolēni, skolas 
vadība – A.Sārna, 
N.Pavlova, skolotāji – 
A.Tilinde, I.Andersone 

Sagatavots rīcības plāns partneru uzņemšanai 
Sidgundas pamatskolā. Noteiktas atbildīgās personas 
plāna realizācijai. Noteikti galvenie uzdevumi un laika 
termiņi vizītes sagatavošanās procesam. 

04-03-2013 Sagatavošanas process partneru 
uzņemšanai Sidgundas pamatskolā 

9.klases skolēni, 5.- 
9.kl.skolotāji 

Izveidoti prezentāciju materiāli par Latvijas valsti, 
Mālpils novadu un Sidgundas pamatskolu. Sagatavoti 
sertifikāti. Izstrādāta partnervalstu vizītes programma. 
Sagatavota koncertprogramma. Izplānoti un sagatavoti 
kultūrvakara pasākumi. 

20-04-2013 Partnervalstu uzņemšana Sidgundas 
pamatskolā. 
Vizīte pie projekta partneriem Lietuvā 
Dūkštas pilsētā. 

9.klases kolēni, skolotāji 
– A.Tilinde, V.Zviedre, 
N.Pavlova, L.Mukāne, 
A.Sārna, I.Andersone 

Prezentēts Mālpils novads un Sidgundas pamatskola. 
Apmeklēta Turaidas Rozes kapa vieta un Turaidas 
kultūrvēsturiskais piemineklis. Iemācītas partnervalstu 
viesiem latviešu tautas dejas un gūta radošās darbības 
pieredze, piedaloties radošājās darbnīcās un 
kultūrvakara pasākumos. 
Iepazīta Dūkštas vidusskola Lietuvā. Iepazīti ar 
lietuviešu leģendu saistīti kultūrvēsturiskie objekti. 
Nostiprinātas draudzīgās attiecības starp partnervalstu 
skolēniem. 

08-05-2013 Projekta darba grupas sanāksme 8. - 9.klases skolēni, 
skolas vadība – A.Sārna, 
N.Pavlova, skolotāji 
I.Andersone, A.Tilinde, 
I.Kazinika, L.Odziņa 

Izvērtēti projektā paveiktie darbi 2012./2013.m.g. 

22-26/ 09-
2012 

Projekta koordinatoru grupas 
sanāksme furstenfeldbruck, Vācijā 

L.Mukāne, N.Pavlova Saskaņoti un precizēti katras dalībvalsts projekta plāni, 
konkretizēti izpildāmie uzdevumi 2013./2014.m.g. 
Izplānoti un saskaņoti nākamo tikšanās laiki.  



01-02-2014 Sagatavošanas process partneru 
uzņemšanai Sidgundas pamatskolā 

9.klases skolēni, 5.- 
9.kl.skolotāji 

Izveidoti prezentāciju materiāli par Latvijas valsti, 
Mālpils novadu un Sidgundas pamatskolu. Sagatavoti 
sertifikāti. Izstrādāta partnervalstu vizītes programma. 
Sagatavota koncertprogramma. Izplānoti un sagatavoti 
kultūrvakara pasākumi. 
 

19-02-2014- 
23-02-2014 

Portugāļu un vācu skolēnu grupu 
viesošanās skolā 

Sk-jas D.Voitjuka, 
I.Kazinika, A.Sārna, 
M.Gaile-Dišereite, 
L.Odziņa, L.Mukāne, 
I.Andersone 
Skolēni –  
S.Bērziņa, E.Andersone, 
S.Eglīte, V.Odziņš, 
S.Zutere, R.Iesalnieks, 
E.Dāvids, D.Caune, 
M.Zviedris, Ē.Maurāns, 
V.Ieviņš 

Prezentēts Mālpils novads un Sidgundas pamatskola. 
Apmeklēta Turaidas Rozes kapa vieta un Turaidas 
muzejrezervāts. Iemācītas partnervalstu viesiem 
latviešu tautas dejas un gūta radošās darbības 
pieredze, piedaloties keramikas u.c. radošajās 
darbnīcās un kultūrvakara pasākumos. 
 

12-03-2014 Projekta darba grupas, Portugāles un 
Vācijas sanāksmju dalībnieku sapulce. 
Latvijā notikušās sanāksmes izvērtējums 
(skolēnu un skolotāju anketas) 

Sk-jas D.Voitjuka, 
I.Kazinika, A.Sārna, 
M.Gaile-Dišereite, 
L.Odziņa, L.Mukāne, 
I.Andersone 
Skolēni –  
S.Bērziņa, E.Andersone, 
S.Eglīte, V.Odziņš, 
S.Zutere, R.Iesalnieks, 
E.Dāvids, D.Caune, 
M.Zviedris, Ē.Maurāns, 
V.Ieviņš 

Izvērtēti paveiktie darbi portugāļu un vācu skolēnu 
grupu viesošanās laikā un kandidāti braucienam uz 
Portugāli un Vāciju. Pārrunāts galveno darbu saraksts 
turpmākajiem braucieniem.   

01-04-2014- 
25-04-2014 

Teātra uzveduma gatavošana: teksts, 
mūzika, tērpi, mēģinājumi 

Sk-jas D.Voitjuka, 
I.Kazinika, 
skolēni –  
S.Bērziņa, V.Odziņš, 
E.Andersone, S.Eglīte 
 

Pēc Latvijas leģendas par Turaidas Rozi, tika iestudēts 
teātra uzvedums – tika uzrakstīts uzveduma 
pamatteksts, ierakstīts un miksēts pavadījums, izvēlēti 
atbilstoši tērpi. 



27-04-2014- 
02-05-2014 

Starptautiskā sanāksme Portugālē– 
kopīgs teātra uzvedums „Leģendas 
mūs vieno”.  

Sk-jas D.Voitjuka, 
I.Kazinika, 
skolēni –  
S.Bērziņa, V.Odziņš, 
E.Andersone, S.Eglīte 

Brauciena laikā iepazīti vairāki Portugāles 
kultūrvēsturiskie mantojumi, kultūra un tradīcijas 
vairākos pasākumos. Skolēniem bija iespēja iepazīt 
portugāļu skolēnu gaitas skolā, nostiprināt draudzību 
savā starpā. 

14-05-2014 Gatavojoties Vācijas braucienam un 
koncentrācijas nometnes Dachau 
apmeklējumam – padziļinātā vēstures 
nodarbība, dok. filmas skatīšanaās 

Sk-ja D.Voitjuka, skolēni 
S.Zutere, R.Iesalnieks, 
E.Dāvids, D.Caune, 
M.Zviedris, S.Bērziņa 

 

23-05-2014 Vācijas sanāksmes dalībnieku 
pirmsbrauciena sanāksme 

Sk-jas D.Voitjuka, 
L.Odziņa, L.Mukāne, 
skolēni S.Zutere, 
R.Iesalnieks, E.Dāvids, 
D.Caune, M.Zviedris, 
S.Bērziņa 

Brauciena programmas pārrunāšana, informācija par 
praktiskajām detaļām un uzvedības noteikumiem.  

26-05-2014- 
30-05-2014 

Viesošanās Furstenfeldbruck 
partnerskolā Vācijā 

Sk-jas D.Voitjuka, 
L.Odziņa,  
skolēni S.Zutere, 
R.Iesalnieks, E.Dāvids, 
D.Caune, M.Zviedris, 
S.Bērziņa 

Skolēniem bija lieliska iespēja ielūkoties vācu skolas 
gaitās un pat piedalīties stundās. Dažādās ekskursijās 
tika iepazīts Vācijas kultūrvēsturiskais mantojums un 
tradīcijas – dejas, ēdiens, mūzika, tērpi. Bija iespēja 
izstaigāt dabas takas kalnos. Lai tuvāk iepazītos ar 
vēsturiskajiem notikumiem, apmeklējām 
koncentrācijas nometni Dachau.  

01-09-2012-
30-06-2014 

Publikācijas Mālpils novada izdevumā 
„Mālpils Vēstis” pēc katra starptautiskā 
pasākuma 

N.Pavlova, D.Voitjuka, 
L.Mukāne 

 

05-06-2014 Projekta darba grupas sanāksme – 
pēdējā posma darba izvērtējums 

Sk-jas D.Voitjuka, 
I.Kazinika, L.Odziņa, 
L.Mukāne, I.Andersone 
 

 

07-07-2014- 
13-07-2014 

Projekta noslēguma sanāksme: paveikto 
darbu izvērtējums, gala atskaites 
sagatavošana  

Direktore J.Mihejeva, 
 sk-jas  D.Voitjuka, 
L.Mukāne, visu ārzemju 
partnerskolu pārstāvji 

Uzrakstītas projekta gala atskaites sadaļas, aks kopīgas 
visiem partneriem. Sagatavoti projekta kopīgo 
rezultātu apraksti vienotajai Eiropas EST datu bāzei. 

 


