
Jaunpils vidusskolas pārstāvji projekta COMENIUS otrajā kārtā Ungārijā 

No 5. līdz 8. maijam Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji COMENIUS 

projekta ietvaros viesojās Ungārijas galvaspilsētas  Budapeštas skolā Terézvárosi Két 

Tannyelvu Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Közpon, kur tika realizēta 

starptautiskā projekta „Veselīgs skolēns- veselīga Eiropa” otrā kārta.  Šīs kārtas tēma  – 

tautas deja un dziesma. Projekta braucienā devās skolas tautas deju un kustību studijas 

„MIks” dejotāji - Sandra Ķiņķere, Ivonna Martuzāne, Ieva Štolcere, Agnis Zīverts; deju 

skolotājas Irēna Liepiņa un Irēna Martuzāne, mūzikas skolotāja Mārīte Kabaka un 

projekta vadītājs, skolas direktors Jānis Liepiņš.  

Ceļš līdz Budapeštai ir tāls, un mums bija iespēja, braucot ar mikroautobusu, 

apskatīt Lietuvu, Poliju, būt Polijas vienā no skaistākajam un senākajām pilsētām- 

Krakovā, kur palikām pa nakti, pagaršot poļu tradicionālo  kuņģa zupu flaki, izbraukt pa 

Slovākijas kalniem, pasēdēt slovāku krodziņā un pamieloties ar kazas sieru. Otrās dienas 

vakarā nonācām Budapeštā, kur mūs jau gaidīja tikšanās ar kolēģiem no Vācijas, 

Austrijas, Ungārijas, Polijas un Lietuvas, kā arī ar ģimenēm, kuras uzņēma projekta 

dienās skolēnus no šīm valstīm. Vakaru pavadījām, klausoties Ungārijas madžāru tautas  

mūziku. 

Pirmajā projekta dienā tika atrādīti mājās sagatavotie uzdevumi – prezentācija par 

tautas deju un dziesmu katrā no projektā iesaistītajām valstīm. Bijām lepni, kad 

prezentējām savu valsti un skolu kā aktīvu tautas deju un dziesmu popularizētāju un 

glabātāju. Visi kopā dziedājām latviešu tautas dziesmas un skolas tautas deju kolektīva 

dejotāji rādīja ko māk- latviešu tautas dejas. Pēcpusdienu pavadījām Brīnumu pilī, kur 

aizrautīgi spēlējām dažādas galda spēles, veicām interesantus fizikas eksperimentus, 

pārbaudījām savu veiklību un asprātību, veicot dažādus atraktīvus uzdevumus. Jautri un 

interesanti bija gan skolēniem, gan skolotājiem.   

Nākamajā projekta dienā skolēni apmeklēja dažādas mācību stundas, bet 

pēcpusdienā notika darbs grupās – Lieldienu olu krāsošana, pinumu un citu dekoru 

veidošana. Skolotāji tajā laikā apsprieda nākošo projekta aktivitāti – vide un veselība, kas 

tiks īstenota maijā Latvijā. Vakarā skolas zālē pulcējās kopā projektā iesaistītie skolēni, 

skolotāji, vecāki. Ar plašu programmu uzstājās ungāru deju kolektīvs un mūzikas 

ansamblis, aizraujot visus klātesošos ar ugunīgiem deju ritmiem un izpelnoties ovācijas. 



Pēc tam uzstājās visu valstu delegācijas ar saviem priekšnesumiem. Mūsu dejotāji dejoja 

gan latviešu tautas deju, gan divas mūsdienu dejas, izpelnoties lielu atsaucību no skatītāju 

puses. Vēlāk kolēģes no Vācijas jautāja, vai mūsu bērni apgūstot arī baleta pamatus. 

Vēl projekta ietvaros bija iespēja apskatīt skaisto Budapeštu, uzkāpt Gellerta 

kalnā, no kura paveras Budapeštas panorāma, tikties ar pilsētas iecirkņa mēru , uzdot 

jautājumus un saņemt atbildes par Budapeštas vēsturi un attīstību nākotnē. Ciemojāmies 

bērnu dārzā, kur mazie dejotāji un dziedātāji bija sagatavojuši programmu divās valodās- 

ungāru un vācu. Bet vislielākais pārsteigums un fantastisks emocionāls pārdzīvojums bija 

skolotājiem piedāvātā iespēja Budapeštas operā noskatīties baletu „Anna Kareņina” un 

operetes teātrī slaveno „Bajadēru”. Braucām arī pilsētas apskates ekskursijā ar autobusu, 

apskatot Budapeštas vēsturiskās vietas,  bet milzīgs pārsteigums bija tas, ka pēkšņi 

autobuss iebrauca Donavā, un ekskursija turpinājās jau braucot pa upi un apskatot abus 

Donavas krastus. Izrādās, ka braucām ar vienīgo Eiropā autobusu, kas pārvietojas gan pa 

sauszemi, gan ūdeni. Arī ģimenes, kurās viesojās skolēni no projekta dalībvalstīm, bija 

sagatavojušas plašu ekskursiju un izklaides programmu saviem ciemiņiem divu dienu 

garumā.  

Iespaidiem bagāti un  ieguvuši jaunus draugus esam atgriezušies mājās un jau 

domājam par to, kā 16 skolēnus un 16 skolotājus no projekta dalībvalstīm – Lietuvas, 

Polijas, Ungārijas, Vācijas un Austrijas maija sākumā uzņemsim pie mums Jaunpilī, kad 

tiks uzsākta projekta trešā kārta, kur galvenais jautājums būs – vide un veselība. Esam 

ieplānojuši gan sportiskas aktivitātes Kartavkalnos, gan ekskursijas pilī, delegāciju 

pieņemšanu pie novada domes priekšsēdētājas, pašdarbības kolektīvu koncertu un citas 

aktivitātes. 

Irēna Martuzāne, Jānis Liepiņš 


