Eiropa
pilsoņiem
Projektu “Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu
izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai” finansēja Eiropas
Savienība saistībā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”

Piemērojams 1. rīcībai, 1.1. pasākumam
"Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās”
Dalība: Projekts ļāva pulcēt 68 iedzīvotājus, no kuriem 7 dalībnieki bija no Östhammar pašvaldības
(Zviedrija), 4 dalībnieki no Durbuy pilsētas (Beļģija), 6 dalībnieki no Orimattila pilsētas (Somija), 3
dalībnieki no Uusikaupunki pilsētas (Somija), 10 dalībnieki no Valgas pilsētas (Igaunija), 6 dalībnieki no
Weissenburg – Gunzenhausen pašvaldības (Vācija), 7 dalībnieki no Tvrdošín pilētas (Slovākija), 7
dalībnieki no Kościelisko pašvaldības (Polija), 8 dalībnieki no Kobylnica pašvaldības (Polija), 10
dalībnieki no Valkas pašvaldības (Latvija).
Vieta/datumi: Tikšanās notika Valkā (Latvijā) no 2014.gada 5.jūnija līdz 2014.gada 9.jūnijam.
Īss apraksts:
Diena 2014.gada 5.jūnijā bija veltīta dalībnieku sagaidīšanai Rīgā un iepazīstināšanai ar Latvijas
galvaspilsētu Rīgu. Dalībnieki apmeklēja Rīgas centru, Vecrīgu, Latvijas Universitāti, Nacionālo
Bibliotēku, Brīvības pieminekli u.tml. Tā bija laba iespēja redzēt unikālo pilsētas arhitektūru un iepazīties
ar Latvijas vēsturi un kultūru. Pēc tam notika oficiālā sagaidīšana un iepazīšanās – integrācijas vakars
Valkas pilsētā un iekārtošanās viesnīcās.
Diena 2014.gada 6.jūnijā bija veltīta vietējās izglītības iestādes – Valgas apriņķa profesionālā izglītības
centra – apmeklēšanai, kurā jaunieši no Valkas novada (Latvijas) un Valgas apriņķa (Igaunijas), pēc
pamatskolas un / vai vidusskolas beigšanas, var apgūt dažādus profesionālās izglītības studiju virzienus.
Pēc tam delegācijas devās ekskursijā uz Tartu – Igaunijas izglītības galvaspilsētu, kas atrodas 80 km no
Valkas. Vizītes laikā viņi apmeklēja Tartu Universitāti, kur noklausījās prezentāciju „Labi ir studēt Tartu”,
un Zinātnes centru AHHAA. Zinātnes centra AHHAA mērķis ir iepazīstināt zinātni plašam cilvēku lokam
un veicināt zinātnes studijas caur atklāšanas prieku. Pēc Tartu apmeklēšanas delegāciju sastāvā esošie
pieaugušie piedalījās Valgas-Valkas dvīņu pilsētu festivāla „Skanošā Livonija” atklāšanas ceremonijā, ko
organizēja Valgas pilsētas mērs un Valkas novada domes priekšsēdētājs. Delegāciju sastāvā esošiem
jauniešiem bija iespēja piedalīties ārā orientēšanās spēlē „Iepazīsties ar Dvīņu pilsētu Valgu-Valku”.
Diena 2014.gada 7.jūnijā bija veltīta semināram, kurā savas prezentācijas prezentēja jaunieši. Pirms
semināra delegāciju dalībnieki apmeklēja profesionālās izglītības iestādi Valkas pilsētā – Valkas
Mākslas skolu, kurā bērni un jaunieši no Valkas (Latvijas) un Valgas (Igaunijas) var apgūt mākslas un ar
mākslu saistīto priekšmetu studijas un iegūt akreditētu profesionālās mākslas izglītības diplomu.
Jaunieši savās prezentācijās pauda viedokli un dalījās ar savu pieredzi par pārrobežu izglītības
iespējām, tās plusiem un mīnusiem. Viņi arī aprakstīja profesionālās ievirzes izglītības un interešu
izglītības iespējas un to lomu nākotnes profesijas izvēlē. Sekojošās diskusijas bija par iespēju ar ES

līdzekļu palīdzību organizēt vairāk skolnieku un skolotāju pieredzes apmaiņas starp Twin Town biedru
pašvaldībām un skolām, lai mācītos viens no otra un, tādējādi, nodrošinātu vispusīgāku vispārējo
izglītību. Pēc semināriem un diskusijām dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dažādus Valgas-Valkas
dvīņu pilsētu festivāla „Skanošā Livonija” pasākumus, tādus kā Livonijas gadatirgu, koncertu un izstādi
„Dažādas tautības, dažādas kultūras”, Folkloras koncertu u.c., un redzēt dažādus vietējo interešu
izglītības grupu priekšnesumus. Dienas noslēgumā dalībnieki apmeklēja Roka koncertu „Roka nakts”,
kas notika Valkas pilsētas brīvdabas estrādē un kurā piedalījās ne tikai jaunieši no interešu izglītības
grupas „Roka Skola”, bet arī profesionālas un slavenas roka grupas no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un
Somijas.
Diena 2014.gada 8.jūnijā bija veltīta semināram, kurā savas prezentācijas prezentēja pieaugušie.
Pieaugušie savās prezentācijās dalījās ar zināšanās un pieredzi par sava reģiona / valsts vispārējās
izglītības sistēmas veiksmes faktoriem, sniedza pozitīvus piemērus un pedagoģiskās metodes. Viņi arī
aprakstīja, kādas ir profesionālās ievirzes izglītības iespējas viņu valstī / reģionā ā papildinājums
vispārējai izglītībai un aprakstīja to rezultātus (gan pozitīvos, gan negatīvos). Diskusijas pieskārās
jautājumiem par labi funkcionējošas izglītības sistēmas atslēgas faktoriem, ES iedzīvotāju izglītības
līmeņa vajadzībām un prasībām, lai tie varētu veiksmīgi konkurēt mūsdienu globālajā tirgū, kas
pamatojas uz zināšanām, un nodrošinātu ES ekonomikas veiksmīgu izaugsmi nākotnē. Pēdējais vakars
noslēdzās ar oficiālajām vakariņām Valkas pilsētas kultūras namā, kur tika sniegtas oficiālās uzrunas un
Twin Town sanāksmes 2014 secinājumi.
Diena 2014.gada 9.jūnijā bija veltīta, lai šī gada sanāksmes organizatori varētu atvadīties un pavadīt
sanāksmes dalībniekus. Delegācijas, kas ceļoja ar lidmašīnu, tika nogādātas uz Rīgas lidostu.

