
Vilnius Engineering Lyceum 

Licejs atrodas Lietuvas 

galvaspilsētā Viļņā. Tajā 

mācās vairāk nekā 1300 

skolēnu un strādā 120 

skolotāji. Skola īsteno specializētu 

inženiertehniskas programmu. Viļņas 

inženierijas licejs ir projekta koordinējošā 

skola. 

Adrese: Antakalnio gatvė, 120 

Vilnius 

Lithuania 

Mājas lapa: www.vilicejus.lt 

 

 

Vasil Kunchov Secondary School 

Skola atrodas Bulgārijas 

pilsētā Vracā. Šajā 

vidusskolā mācās 530 

skolēnu no 7 līdz 18 gadu 

vecumam un strādā 45 skolotāji. Skola 

lepojas ar savām cilvēciskuma un biznesa 

klasēm kā arī ar skolēnu dažādajām 

interesēm. 

Adrese: 17 Khan Asparuh street 

3000, Vratsa, Bulgaria 

Mājas lapa: www.vasilkunchov.com 

Osnovna škola Sesvetska Sopnica 

Skola atrodas Horvātijas 

galvaspilsētā Zagrebā. Šajā 

pamatskolā mācās aptuveni 

600 skolēnu no 6 līdz 14 

gadu vecumam, bet strādā 55 skolotāji. 

Kaut gan skola ir ar senu vēsturi, tās jaunā 

ēka vēra durvis tikai pirms 8 gadiem. 

Adrese: Sopnička 69 

HR -10360 Sesvete 

Croatia 

Mājas lapa:  

www.os-sesvetska-sopnica.skole.hr 

 

 

Liceul Teoretic Lucian Blaga 

Skola atrodas Rumānijas 

pilsētā Oradjā. Šogad skolā 

mācās 868 skolēni un strādā 

51 skolotājs. Pie skolas 

atrodas arī pirmskola, tādēļ skolēniem ir 

iespēja tajā pašā iestādē mācīties no 

mazotnes līdz pat 18 gadu vecumam. 

Adrese: Str. Posada Nr. 1, Oradea, 

Romania 

Mājas lapa: www.lblaga.rdsor.ro 

 

Colegio San Ramón y San Antonio 

Skola atrodas Spānijas 

galvaspilsētā Madridē. 

Tajā mācās vairāk nekā 

800 skolēnu un strādā 

aptuveni 75 skolotāji. Bērni šajā skolā 

mācās jau no 3 gadu vecuma, jo pie skolas 

atrodas arī pirmskola. Skolā mācās un 

lieliski saprotas dažādu tautību skolēni līdz 

18 gadu vecumam. 

Adrese: C/Rodriguez Marín,57 

Madrid, Spain 

Mājas lapa: 

www.colegiosanramonysanantonio.es 

 

Salaspils 1. vidusskola 

Skolā mācās 830 skolēnu 

un strādā 77 pedagoģiskie 

darbinieki – skolotāji, 

pulciņu skolotāji un psihologi. Papildus 

vispārējai izglītības programmai, skola 

piedāvā arī humanitāro, dabaszinātņu un 

komerczinību pamatizglītības programmu. 

Adrese: Lauku iela 1,  

Salaspils, 

LV-2121, Latvija 

Mājas lapa: www.s1vsk.lv  



Erasmus+ projekta “The Mysteries of European 

Capitals” mērķis ir analizēt un aprakstīt valstu 

galvaspilsētu vienreizīgumu, kā arī atrast 

UNESCO pasaules mantojuma saglabāšanas 

problēmas un iespējas. 

Projektā iesaistītas sešas skolas no dažādām 

Eiropas valstīm. Tā laikā tiks: 

 veidotas prezentācijas un filmas par katru 

iesaistīto skolu,  

 veidotas vārdnīcas, lai varētu apgūt 

pieklājības u.c. frāzes dažādās valodās, 

 meklētas leģendas par galvaspilsētām un 

izveidota elektroniskā grāmata, kur tās tiks 

apkopotas, 

 veidotas filmas un uzvedumi par atrastajām 

leģendām, 

 veidota ceļojošā zīmējumu un fotogrāfiju 

izstāde u.c. 

Projektā iesaistītās noslēpumainās 

galvaspilsētas ir: 

(Lietuva) 

(Latvija) 

(Rumānija) 

(Bulgārija) 

(Spānija)  

(Horvātija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības 
projekts „The Mysteries of European Capitals”, 

līguma Nr. 2015-1-LT01-KA219-013397_2 

 

 

 

 

 

 


