
Starptautiskais COMENIUS projekts „Veselīgs skolēns- veselīga Eiropa” 

Jaunpils vidusskolā 

    No 5.-10. maijam mūsu skolā viesojās 34 projekta COMENIUS dalībnieki no 

vairākām valstīm – Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Vācijas un Austrijas. Norisinājās trešā 

projekta kārta „Veselīga vide”. Kā jau rakstījām iepriekš, projekta pirmā tikšanās Lietuvā  

pulcēja kopā visu projektā iesaistīto valstu skolu sportistus, Ungārijā, projekta otrajā 

kārtā, tikās skolu dziedātāji un dejotāji, bet Latvijā kopīgi risinājām jautājumu- veselīga 

vide. Šīs projekta piecas dienas paskrēja nemanot. Viss notika strauji, taču visām 

aktivitātēm cauri vijās atkalredzēšanās prieks ar satiktajiem draugiem no Ungārijas un 

Lietuvas, kā arī iepazīšanās ar jauniem, interesantiem cilvēkiem no Austrijas, Vācijas un 

Polijas. 

„Piekto maiju gaidījām ar nepacietību”, raksta 10. klases skolniece, projekta 

dalībniece Ieva Štolcere, „jo mūsu ģimenēs bija jāuzņem viesu skolēni. Man bija 

vienkāršāk, jo es jau zināju, ka pie manis paliek meitenes, ar kurām es iepazinos 

Ungārijā, un es ļoti gaidīju šo tikšanos Latvijā, manās mājas.” 

Visi projektā iesaistītie skolēni dzīvoja ģimenēs. Tā ir viena no COMENIUS 

projekta prasībām, lai skolēni savā starpā ātrāk iepazītos, mācītos pārvarēt valodas 

barjeru, lai viesskolēni iepazītos ar ģimenes dzīvi citā valstī un justos ciemos kā mājās. 

Gribam pateikties tām Jaunpils ģimenēm -  Vanagu ģimenei, Štolceru ģimenei, 

Martuzānu ģimenei, Baumaņu ģimenei, Areļu ģimenei, Zariņu ģimenei, Strautmaņu 

ģimenei,  Ķiņķeru ģimenei, Zīvertu ģimenei, Gavariņu ģimenei, Duļbinsku ģimenei, Adiņu 

ģimenei,  kuras atbalstīja šo aktivitāti un uzņēma savās mājās ārzemju viesus, 

organizējot skolēnu sadzīvi un atpūtu Latvijā. 

Nedaudz par programmu, ko mēs piedāvājām Latvijā. 

 6.maijā visi projektā iesaistītie skolēni un skolotāji piedalījās sporta pasākumā 

Kartavkalnos. Tā bija veiklības, atjautības, zināšanu un sadarbības prasmju pārbaude 

dabā. Skolēnu un skolotāju komandām bija jāceļ telts, jāiekurina ugunskurs, jāsniedz 

pirmā palīdzība cietušajiem, jārisina atjautības uzdevumi un no dabas materiāliem 

jāveido glezna. Laura Jauce, projekta dalībniece, stāsta: ”Manā komandā bija trīs 



skolotājas no Austrijas, Lietuvas un Polijas. Visatraktīvākā bija skolotāja no Polijas, kas 

runāja tikai poliski, bet mēs visu sapratām. Viņa mūs uzmundrināja un visiem palīdzēja 

veikt dotos uzdevumus. Ne velti – 2. vieta sacensībās!” 

Vislielāko sajūsmu un gaviles izpelnījās fantastiski garšīgā soļanka, ko uz 

ugunskura pagatavoja skolas ēdnīcas darbinieki Oskars un Daila, kā arī lielajā pannā 

ceptās desiņas un kartupeļi, par ko viņiem liels paldies. Pēc lielā un gaviļu pilnā   

skrējiena pa mežu ,pie ugunskura, baudot pusdienas, iestājās klusums. Vēlāk projekta 

dalībnieki iepazinās ar viduslaiku sportiskajām aktivitātēm „Niedru lijās”(pateicība 

Kasparam Sīmanim par atsaucību), tad atgriezās skolā, kur mācījās  gatavot papīra puķes 

un veidot kompozīcijas „Pavasaris manā valstī” . Paldies par veikumu projekta ietvaros, 

organizējot šo darba dienu, skolotājiem Inetai Miķelsonei, Dacei Adiņai, Artūram 

Zarembam, Aurikai Bogatajai un Gitai Leimanei.  

7. maijs- otrā projekta diena. Oficiāla projekta trešās kārtas atklāšana skolas 

zālē. Pasākumā piedalījās un skolotājus un skolēnus uzrunāja Labklājības ministrs , 

Jaunpils vidusskolas absolvents Uldis Augulis, apsveicot visus klātesošos ar entuziasmu, 

uzņēmību un uzdrošināšanos, kas nepieciešama, lai darbotos starptautiskos sadarbības 

projektos, pārstāvot savu valsti. Tālāk sekoja katras valsts delegācijas prezentācija par 

veselīgu vidi. Dienas otrajā pusē skolas viesus uz pieņemšanu aicināja Jaunpils novada 

domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kas prezentēja Jaunpils novadu un atbildēja uz 

neskaitāmiem viesu jautājumiem par dzīvi Latvijā un Jaunpilī. Turpinājumā- teatralizētā 

ekskursija pa Jaunpils pili, kur visi viesi tika pārģērbti viduslaiku tērpos un paši bija 

Jaunpils pils vēsturisko notikumu dalībnieki. Tad – viduslaiku mielasts pilī, kas vienmēr 

viesus pārsteidz ar garšīgajiem ēdieniem, kurus jābauda bez galda piederumu palīdzības, 

kā viduslaikos – ar rokām. Paldies par sadarbību Ligitai Ginterei un Jaunpils pils 

darbiniekiem , organizējot šo projekta dienu. Paldies arī visiem skolotājiem, kas aktīvi 

iesaistījās projekta realizēšanā šinī dienā – Valentīnai Rubīnai, Sanitai Dobumai, Andrai 

Ķergalvei, Svetlanai Solai. 

8. maijs – ekskursiju diena. Kopā ar ārzemju viesiem devāmies ceļā jau agri no 

rīta. Vispirms parādījām skaisto Tukuma vēsturisko centru, tad priecājāmies par dabas 



ainavām ceļā uz Kuldīgu, apskatījām Kandavas pilsētas vēsturiskos pieminekļus, Sabilē 

priecājāmies par privāto leļļu kolekciju , Sabiles vīna kalnu un  Zviedru cepuri. Kuldīga 

mūs sagaidīja ar skaistu, siltu un saulainu laiku, tāpēc pastaiga pa Kuldīgu un Ventas 

Rumbas apskate sagādāja īpašu prieku. Ekskursija tika vadīta trijās valodās, par to milzīgs 

paldies skolotājām Sanitai Dobumai, Irēnai Martuzānei un Valentīnai Rubīnai. 

Vakarā – Jaunpils vidusskolas un pils pašdarbības kolektīvu koncerts pilī. Lieli un 

mazi dziedātāji un dejotāji sveica šinī dienā ar skaistu koncertu ne tikai COMENIUS 

projekta dalībniekus, bet arī visas māmiņas māmiņu dienā. „Vai jums visa Jaunpils dzied 

un dejo?”, pēc koncerta atskanēja jautājums no ārzemju kolēģiem. Un mēs ar lepnumu 

varējām atbildēt – jā, jo koncerts tiešām bija ļoti krāšņs un interesants. Un cītīgi bija 

pastrādājuši Jaunpils vidusskolas skolotāji Irēna Liepiņa, Jānis Liepiņš, Mārīte Kabaka, 

Tamāra Juzupa, Gita Leimane un Irēna Martuzāne, lai viss izdotos labi. Pēc koncerta 

pasākums, uz kuru bija aicināti visi projektā iesaistītie skolēni, skolēnu vecāki un 

skolotāji, turpinājās skolā, kur viesi varēja nepiespiestā atmosfērā iemācīties latviešu 

tautas deju soļus, baudīt garšīgas vakariņas un dalīties iespaidos savā starpā.  

9. maijs – pēdējā oficiālā projekta diena, kad visi projektā iesaistītie skolēni un 

skolotāji par labi padarītu darbu svinīgā atmosfērā saņēma Jaunpils vidusskolas 

sertifikātus, pie kuru noformējuma cītīgi pastrādāja skolotāja Ilze Inkina. Pēc sertifikātu 

saņemšanas – atvadu mirklis, milzum daudz pateicības vārdu no ārzemju kolēģiem mūsu 

bērniem, vecākiem un skolotājiem par lieliski pavadīto laiku Latvijā. Pēc tam gan ciemiņi, 

gan Jaunpils vidusskolas skolēni devās braucienā uz Rīgu, kur skolotāja Andra Ķergalve 

palīdzēja organizēt ekskursiju pa Vecrīgu, vēlāk visi ieturēja pusdienas „Lido” un dienas 

noslēgumā relaksējās Līvu akvaparkā. Šeit gribas teikt milzīgu paldies mūsu šoferim- 

Guntim Gulbim, kas nenogurstoši vizināja mūs visu projekta laiku un visu laiku bija 

smaidīgs un atsaucīgs. 

 Piecas neaizmirstamas dienas, kas saviļņoja Jaunpils vidusskolu un Jaunpili. 

Sajūta, ka padarīts liels darbs un gandarījuma sajūta milzīga. Un apziņa, ka tikai kopā ir 

lielas lietas padarāmas. Viens cilvēks neko nevar izdarīt, tikai komanda- visi kopā: vecāki, 

skolotāji, skolēni, Jaunpils sabiedrība. Un cik patīkama sajūta, ka ciemiņi aizbrauc mājās 



atpūtušies, gandarīti un optimisma pilni. Šķiršanās brīdis ir sāpīgs, bet priecājamies par 

to, ka tūlīt, jau rudenī, tiksimies atkal nākošajā projekta kārtā Polijā. Lai mums kopā 

izdotos realizēt  visas nākotnes ieceres! 
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