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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  

“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 
 

 
10.09.2012. 

 
 Tiek apspriesta projekta darbības dokumentēšana par iepriekšejo periodu. 

PieĦemts lēmums par braucēju grupu uz Poliju. Izrunāts jautājums saistībā ar transporta izvēli 
braucienam uz Poliju. 
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2.10.2012. 

 
Interesenu iepazīstināšana ar 2011./2012.m.g. paveikto. 

 

 
 
 

 
 
Notiek projektā iesaistīto skolēnu un viĦu vecāku informēšana par braucienu uz Radomu Polijā. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

 

 
5.10.2012. 

 
Projekta vadītāja Inta Vīgante  dod vārdu mūzikas skolotājai Dacei Bunkai, kas kopā ar ansambĜa 

meitenām Andru Lanku, Evitu Lazukinu, Annu Elīzu Šēnu, Kati Štokmani, Evitu JakovĜevu 
sagatavojušas koncetrprogrammu braucienam uz Radomu Polijā. 

 

 
Ar koncertprogrammu iepazīstināja Pāvilostas vidusskolas skolotāju kolektīvu, kas bija arī kā 

apsveikums skolotājiem skolotāju dienā. 
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17.10.2012. 

 
Projekta vadītāja Inta Vīgante pulcē skolotājus, lai iepazīstinātu ar iespaidiem no Polijas un sniegtu 

informāciju par sarežăījumiem , kas radušies saistībā ar autobusa vadītāju. 

  
Visi klātesošie  nogaršo Polijas sieru,klāt piedzerot kafiju. 
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Par spīti dažādiem starpgadījumiem, uzzinām par interesantiem kultūras un dabas objektiem, ko 
apmeklēja projekta dalībnieki. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

 

CeĜā uz Comenius projekta dalībvalsti Poliju 
8.10.2012. 

 

    
Lietuvas Polijas robežpunkts. Svarīgs uzdevums! Naudas maiĦa! Ieguvums -  Polijas zloti! 

 
NaktsmītĦu ieĦemšana Radomā! 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
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9.10.2012. 

 

Skolas direktors uzĦem viesus ar maizi un sāli. 

 

Arī mūsu skolas skoltājas Dace Bunka, Aina JakovĜeva, Inta Vīgante, Baiba Arāja jūtas komfortabli 
kopā ar šīs skolas direktoru. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

9.10.2012. 

   
Iepazīstamies ar Radomas skolas iekdienu un jauniešiem. 

   
Esam nodarbināti un aizĦemti! 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Varšava – Polijas galvaspilsēta 

Kara muzejā. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Krakova 

Pēc Varšavas un Lodzas trešā lielākā Polijas pilsēta. Krakovai ir īpaša nozīme poĜu nacionālajā apziĦā, 
jo no 1038. līdz 1596. gadam tā bija Polijas valsts galvaspilsēta. Krakovā atrodasVāvela paugurs 

ar karaĜu pili un katedrāli, kurā atrodas Polijas karaĜu un izcilu poĜu kapenes. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
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Zakpane 

Zakpane atrodas Tatru pkājē. Pilsēta – leăenda, kūrorts ar savdabīgu atmosfēru, kas piesaista ar savu 
neatkārtojamo vietējo iedzīvotāju folkloras klimatu – tā ir Podhala galvaspilsēta ar alpiem raksturīgu 
raksturu. Zakpane – Polijas ziemas sporta veidu galvaspilsēta. 

 

Tatri ir biosfēras rezervāts. Pilsēta atrodas starp Tatriem un Gubaluvkas augstieni. Tā ir Podhalas 
dienvidu daĜa. Pilsētas daĜa atrodas no 750m līdz 1000 m virs jūras līmeĦa. Tatru dabas parkā ir 
izveidoti vairāki tūristu maršruti ar kopējo garumu 240km un 160km slēpošanas trases.  

 

Vienā pusē robežstabiĦam Polija otrā Slovākija. Kurā pusē ir Anna Elīza un Evita? 
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Iekarojam Tatru virsotnes! 
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Tā pasniegts ēdiens.Kā ēdīsim? 

 
Gluži kā pie mums mājās! 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  

“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Projekta aktivitāte Radomā Polijā 
 

 
Pārsteidzam visus ar savām skaistām dziesmām. 

Dziedāja Andra Lanka, Evita Lazukina, Anna Elīza Šēna, Kate Štokmane, Evita JakovĜeva. 
 

        
      Tā tik bija torte!                      Sertifikātu saĦem mūsu projekta vadītāja Inta Vīgante. 
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Raksts no http://www.pavilosta.lv/lv/notikusie-pasakumi/2012gads/oktobris/get/nid/9 

Comenius Radomā, Polijā 

 
 
  No  8. – 14. oktobrim 12 skolēni – Andra Lanka, Evita Lazukina, Anna Elīza Šēna, Kate Štokmane, 
Evita JakovĜeva, Annija Krista BērziĦa, Krista PiĜėe, Renards Rolmanis, Kārlis Vītols, Agnese 
Kurčanova Kraăe, Ilze Ieva Vilne, Una Sekača un 4 skolotājas no Pāvilostas vidusskolas Comenius 
projekta „Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” ietvaros pavadīja Polijā. 
Visu pirmo dienu ceĜojām uz Radomu. VakariĦās „žureks” - poĜu nacionālā zupa, līdzīga mūsu 
skābeĦu zupai. Cik patīkami baudīt zupu pēc daudzajām tostermaizēm pa ceĜam.  
    9. oktobī dodamies uz Radomas skolu. Ieraugot sagaidītājus, Latvijas karodziĦus un skaĜu „labrīt” 
starp daudzām citām valodām, pakrūtē sāk velties emociju kamols. Skolas direktors sagaidīja ar poĜu 
tradīciju – sālsmaizi - „...vēl nekad tik jauki nebiju sagaidīta un es sajutos īpaša”. Pēc skolas apskates 
mūsu uzdevums bija vadīt mācību stundu. Šajā skolā augstākais vērtējums ir 6, bet zemākais 1. Mācot 
rotaĜu „TūdaliĦ, tagadiĦ”, poĜu bērni bija Ĝoti atsaucīgi un ieinteresēti, tik patīkami bija dzirdēt, kā viĦi 
dzied latviski un dejo ar mums. Patika skapīši, kur skolēni liek savas lietas, „dzīvīgie” kabineti ar 
gaumīgiem materiāliem pie sienām. Visvairāk aizkustināja klase, kura mums dāvināja pašgatavotus 
taurenīšus. Skolā notika koncerts, tajā ikvienas valsts pārstāvji varēja sajusties īpaši – skolas koris 
izpildīja dziesmu katras valsts valodā. Taču vislepnāk jutās pāvilostnieki, kad poĜu bērni sāka dziedāt 
Pāvilostas himnu. Tas bija Ĝoti aizkustinoši. Tad tu aizmirsties un domā par to, cik esi lepns, ka dzīvo 
tik mazā pilsētā ar tik lielām bagātībām. Mūsu skolas ansambĜa meiteĦu uzstāšanās lieliska! Lepnums! 
Visi aplaudēja un dejoja līdzi – neaprakstāmas emocijas!  
   Pēc pusdienām, kur mēs „iepazināmies” ar kartupeĜu klimpām, mūs aizveda uz Radomas brīvdabas 
muzeju. Tur paši cepām maizi un kūlām sviestu, vijām auklas. Iznākums bija pārsteidzošs - liekas, 
kaut ko tik garšīgu nebijām ēduši sen! Vēlāk ekskursija pa Radomu ar Ĝoti smaidošu gidu. 
   10. oktobrī mēs ceĜojām uz Varšavu - pilsētu, kuru sargā Nāra. Tur apmeklējām Varšavas kara 
muzeju, tas bija tiešām iespaidīgs, liels un aizraujošs. Dunošie sirdspuksti par godu cīnītājiem. Bijām 
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pārsteigti par audiogidu - tāds aparāts, ar kuru varēja klausīties stāstījumu par muzejā izvietotiem 
eksponātiem. Jāatzīst, interesantākā muzejā neesam bijuši, tur būtu vērts vēlreiz aizbraukt; nekad 
nedomāju, ka man var tik Ĝoti patikt uzturēties muzejā. Pusdienās ēdām zupu maizes klaipiĦā un četru 
veidu pelmeĦus – gardi! Skolas vecāku padomes organizētajās vakariĦās tikāmies ar visiem projekta 
dalībniekiem un vecākiem. Ideāla skolas un vecāku padomes sadarbība un atbalsts. Neviens nebija 
gaidījis, ka viss būs tik svinīgi – vakariĦojām restorānā, kur ik detaĜa bija pārdomāta un perfekta, tas 
bija kā sapnī. Restorāns bija tik „glauns” un mēs nezinājām, kā īsti uzvesties. Mums pasniedza 
kartupeĜu biezputru ar pīles gaĜu jāĦogu mērcē, desertu. AnsambĜa meitenes atkal uzstājās, īpaši 
iepriecinot poĜus, izpildot dziesmu poĜu valodā. Pat oficianti dejoja līdzi! Skolas direktors katram 
dalībniekam pasniedza dāvanu un sertifikātu par piedalīšanos. 
   11. oktobri pavadījām nīkstot viesnīcā, saistībā ar transporta sarežăījumiem. Ilgo gaidīšanu 
kompensēja skolotājas noorganizētās bagātīgās pusdienas. Izbraucām tikai trijos pa dienu, un kā 
atalgojums bija iespēja divas stundas pavadīt iepirkšanās centrā. Zakopanē mūs sagaidīja kalnu namiĦš 
ar mājīgām istabiĦām. 
    12. oktobra rītā Tatri mūs sveicināja ar saulainu rītu, tāpēc devāmies kalnos ar labu garastāvokli. 
Kaut gan pašā Zakopanē spīdēja saule un bija silts, augšā Tatros bija diezgan bieza sniega sega, 
izbaudījām krāšĦo ainavu un safotografējām daudz skaistu bilžu. Takas bija slidīgas un šėita bīstamas, 
kā rezultātā tapa smieklīgi video. Daži iespaidi: 
- bija diezgan bailīgi braukt ar pacēlāju; 
- braucot augšā, aiz pārsteiguma pat asaras saskrēja acīs; 
- skats bija neaprakstāms, šī diena man no visām patika vislabāk; 
- tur augšā bija Ĝoti auksti un slidens, bija bail, ka nenokrītu; 
- ja līdz šim tik augsti kalni bija redzēti filmās, tad tagad es tur stāvēju un...baudīju; 
- sāka snigt, sen nebiju jutusi sniegu uz sejas; 
- kalnu augšā bijām uz valstu robežas – te Polijā, te Slovākijā; 
- tas bija tik pasakaini un burvīgi, ka pat vairs negribējās nekur iet, vienkārši palikt tur augšā. Tas 
tiešam bija skaistākais, ko esmu redzējusi un es to nekad neaizmirsīšu; 
- nekad neesmu redzējusi tik skaistu skatu – galva mākoĦos un sniegs sejā; 
- paldies par kalniem, kur katru reizi paliek daĜiĦa no manis, bet daĜa no tā varenuma paliek manī; 
- par kalniem var stāstīt tik daudz, bet vienu gan varu teikt: „Es tur atgriezīšos!” 
    13. oktobrī atceĜā no Zakopanes, ieskatījāmies Krakovas vecpilsētā. Sasveicinājāmies ar Vāveles pili 
un tās sargu - pūėi, kurš spĜauj uguni. Vecpilsētā mūs sagaidīja senais tirgus laukums, kur joprojām ik 
stundu trompetists atskaĦo „heinal” signālu. Tad ceĜojām līdz mūsu naktsmītnēm Augustovā. Arī visu 
nākamo dienu pavadījām ceĜā, līdz vakarā atgriezāmies Pāvilostā.  
    Mums Ĝoti patika šis ceĜojums, iepazīstot poĜu cilvēkus, ēdienus un pilsētas. Pārsteidza poĜu tautas 
laipnība un viesmīlība.Visa nedēĜa pagāja kā pasakā, kurā teikts: trīs dienas ēda un dzēra, es arī tur 
biju, ja netici, atnāc un apskaties! 
    Paldies visām skolotājām – Dacei Bunkai, Baibai Arājai, Ainai JakovĜevai, bet īpašs PALDIES 
skolotājai Intai Vīgantei par pacietību un stiprajiem nerviem to visu organizējot: 

• Ĝoti jauka un labi saorganizēta ekskursija; 
• šī ceĜojuma laikā Jūs izdarījāt visu, lai mēs justos labi un aizsargāti; 
• skolotājai vajadzētu saĦemt ordeni par neatlaidību, pacietību un pozitīvismu; 
• prot visu nokārtot, saplānot tā, lai visiem būtu interesanti; 
• saglabā vēsu prātu pat visneparastākajās situācijās; 
• smaidīga, saprotoša un dzīvespriecīga; 
• stipra un izturīga, labs ceĜabiedrs; 
• stipri nervi un laba humora izjūta; 
• best guide ever! (vienmēr labākais gids!).     

                                                                             Dalībnieku iespaidus apkopoja Ilze Ieva Vilne 
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            Foto: Renards Rolmanis, Kārlis Vītols 
  
 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
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P.S. 
Paldies pašvaldības vadītājam Uldim Kristapsonam, šoferiem Egonam, Arnim un kolēăiem par 
palīdzību un atbalstu sarežăīto situāciju risināšanā ceĜojuma laikā. Bieži nervu spriedze bija tik liela, 
ka uz tiem varētu spēlēt kā uz ăitāras stīgām..., bet visu atsvēra jauniešu un kolēău emocionāli 
piesātinātie ceĜojuma iespaidi un pateicības vārdi par kopā pavadīto nedēĜu. 
 
                                                                                                                                               Comenius 
projekta vadītāja Pāvilostas vsk. Inta Vīgante 
  

pēc kopīgās mācību stundas Radomas skolā 
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Ai, varenie Tatri! 

 

 
 
 

Visi tikšanās dalībnieki Varšavas vecpilsētā. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  

“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 
12.11.2012. 

 

Skolotāju darba grupas apspriede par jaunajiem mājas darbiem, Spānijas brauciena organizatoriskos jautājumus. 

Ir nolemts, ka 16. novembrī svīnīgi tiks dāvināts Pāvilostas vidusskolas katram kabinetam foto rāmītis ar 
Latvijas simboliku, saĦemts atbilstošā kabineta skolotājs. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

15.11.2012. 

Kā nākamais mājas darbs – veidot zīmējumu, kurā redzama nodarbe, kas bijusi rasksturīga mūsu novadam 
senatnē. 

 

Kas gan cits, ja ne vien paši, šo darbu spējam paveikt saviem spēkiem! 

 
Pa to laiku, kamēr jaunieši zīmē, projektā iesaistītās skolotājas gatavo pārsteigumu, kas paredzēts katram 

Pāvilostas vidusskolas kabinetam, to svinīgi pasniedzot 16. novembrī pēc uzveduma. 
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Viens, divi, trīs – drīz darbs būs padarīts! 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

15.11.2012. 

Comenius projektā iesaistīto skolēnu vecāku (Inese Štokmane, Lāsma Lanka, Silva Vārsberga, Zigmārs 
Vilnis, Solvita Šēna, Inga Sekača, Gunita Vērniece, Mairita Vītola, Bunka Dace, Marita Rolmane) sapulce 
saistībā ar rakstu laikrakstā Kurzemes vārds, kurš rakstīts it kā šo vecāku vārdā, ietverot neprecīzus faktus un 
neatbilstošu foto, tādejādi aizskarot cieĦu. 

 

Silva Vārsberga apĦēmās uzrakstīt vēstuli laikraksta galvenai redaktorei, ar lūgumu, ka  publicētā raksta 
žurnālistei publiski rakstveidā jāatvainojas Comenius projektā iesaistīto skolēnu vecākiem par nekorekto rakstu, 
kas tapis balstoties uz anonīmas personas vēstuli un foto, kas nav savienojams ar izklāstīto situāciju, aizskarot tā 
cilvēka godu, kura pārziĦā atrodas foto redzamais inventārs. 
Vecākiem tika rādīta arī prezentācija no brauciena uz Poliju. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

16.11.2012. 

Pēc uzveduma, kas veltīts Latvijas 94.gadadienai, Comenius projekta dalībnieki lepni un svinīgi dāvina 
fotorāmīti ar Latvijas simboliku katram Pāvilostas vidusskolas kabinetam, izsniedzot attiecīgam kabineta 

skolotājam. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

27.11.2012. 

 

Mājas darba sagatavošana – gleznu reprodukciju pārzīmēšana, kurās redzama nodarbe, kas raksturīga 
tikai mūsu novadam. 

 

Darbā iesaistījušās 8.klases meitenes Agnese Ăēăere, Evita Lazukina, Anna, Elīza Šēna, Jana Kante un 
7.klases meitenes Made Jete Jance, Annija Muižniece. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

27.11.2012. 

Jau redzami pirmie drosmīgie skicējumi! 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

.12.2012. 
Malaga atrodas Spānijas dienvidos pie Vidusjūras, dienvidu provincē Andalūzijā. Malaga ir lielākā dienvidu piekrastes 

pilsēta un spāĦu valodā pazīstama kā "Costa del Sol"- Saulainais krasts. 

   
 

   
 

  

   



 

            ES Mūžizglītības programma 
 
 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

9.01.2013. 
 
Izvērtēta tikšanās Spānijā. Konstatētas kĜūdas mājas darba izpildē. 
 

 
Pārrunāti organizatoriski jautājumi saistībā ar nākamām aktivitātēm Lietuvā un Itālijā. 

 
 

 

Lēmumi. 

1. Organizēt un pabeigt darbu pie gleznu reprodukcijām. K.Vītols, S.SĜesarenko. 
2. Izgatavot skolēnu darba grupai septiĦus seno laiku darba rīkus braucienam uz Lietuvu. 
3. No skolēniem uz Lietuvu brauks A.Uzare (12.kl.) un S.SĜesarenko (10.kl.). 
4. Uz pēdējo tikšanos Itālijā dosies tikai skolotāju darba grupas dalībnieki. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

5.02.2013. 

 

  

Tulkot latviešu tautas dziesmu „SudmaliĦas” angĜu valodā – I.OzoliĦa Dejas „SudmaliĦas”video 
nosūtīšanai uz Itāliju sagatavot – M.Rolmanei 

1. Materiālu apkopot un nosūtīt I.Vīgantei  
2. Uz Lietuvu lietu apmaiĦas kastē liekamo sagatavos: 
3. S.Ansone – maizes kukulītis, 
4. I.Vīgante – adatu spilvens, 
5. Sasiets jūrnieka (mīlestības) mezgls – R.Rolmanis, M.Rolmanis, 
6. Dzintara rota – D.Bunka, A.Uzare, 
7. Sviesta lāpstiĦa – A.Lācīte. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

 

Mājas darbs 

7 things from the past 

 
Hope Chest 

Earlier hope chest was at all homes. It was meant 
for keeping handicrafts. When the girl got married 
she gifted all relatives with handicrafts from the 
hope chest. 

 

 

 

 

Rye bread 

It is baked of grounded rye grains and yeast. During the baking 
the most essential thing is master’s skills and hand making. Rye 
bread is real northerner’s dish. In Western Europe rye bread is 
also used in Germany and Scandinavia, especially in Finland and 
Baltic countries - Latvia, Estonia and Lithuania. 

 

 

BELI BELIEF  
The fuller hope chest, the hardworking and prosperous girl is.  
Bread can’t be thrown down to the ground, because it is gift from God. 
While cutting bread cutter cuts finger, then the cutter is meant to be greedy. 
Bread can’t be put upside down, because of famine and poor harvest in future. 
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Wooden Toy – propeller 

Earlier wooden toys were very common. Nowadays it is very healthy to use 
for playing wooden toys. It is natural and safe. 

 

 

 

Wooden Spoon 

Earlier different kind of wooden spoons 
were widely used. They were made of 
birch, oak, juniper, apple tree, cherry 
tree and other trees. Nowadays wooden 
spoons and spades are widely used in 
work with Teflon pans, kettles, pots.  

 

 

Amber Angel 

Adornment is made of amber and metal. 

Amber is sun stone, formed of pine resin, which were in Baltic 
Sea for more than 30 - 90 million years. 

 

 

 

Clay pot 

Pottery is one of the oldest kinds of handicrafts. Almost all dishes 
were made of clay. Potters were great artists because it was not 
only a simple dish, but a piece of art. A lot of Latvian ornaments 
were used to decorate them. 

There are parts of Latvia which are famous for this ancient work – 
pottery. 
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Knitted socks 

Knitting was popular long time ago and in nowadays 
too. White socks with ornaments where meant as honor 
socks – which were given and worn in special 
occasions.  

 

 

 

Peppermint Tea 

Peppermint was meant as relaxing, painkilling and antiinflammation herb.  

Herbal tea was geathered during sunny weather and 
latter dried. It is a special science to know when 
each herb must be geathered and dried. People 

believed that God is in nature, in each plant, tree even stone that is why each 
plant have special features to heel.  

To mke herbal tea you have to boil water, pour it on the tea and wait till it 
draw. Can be used with honey. 
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Classes visiting and Comenius teachers lessons for Lithuanian students 

11.04.2013. 

Viesošanās skolā. 

 
Viesus sveic mācību pārzine un direktors, ar dziesmām un dejām skolnieki. 
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Skolēnu iepazīstināšana ar 7 lietām, kas Latvijā sadzīvē izmantotas pagātnē un aktuālas arī mūsdienās. 

 

 

  

Izmēăinām rotaĜlietu. 
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Cienājam ar Latvijā ražotiem saldumiem 
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KauĦā ZaĜā kalna funikulieris – vecākais 
Eiropā. 

Pilsētnieki to izmanto kā sabiedrisko transportu. 
Un kāpēc ne, ja par desmit santīmiem dažu 
minūšu laikā iespējams uzbraukt kalnā vai 
nobraukt lejā tā vietā, lai kāptu pa garajām 

kāpnēm. 
 
 

 
 

KauĦas pils celta no 1360 - 1362. gadam senā ciema vietā, netālu no Nemunas un Neres 
satekas. Tā bija pirmā mūra pils Lietuvā un nozīmīga pilsētas aizsardzības sistēmas daĜa. 

Pils celta, galvenokārt aizsardzībai pret krustnešu uzbrukumiem. Pils ir gotikas stila 
celtne, kurai bija divas aizsargmūru rindas, 2 torĦi un to apjoza arī aizsarggrāvji. Tā ir 

vienīgā šāda veida pils Lietuvā. 1362. gadā pili izdevās izpostīt TeitoĦu ordenim, bet no 
1402 - 1408. gadam uz pils drupām tika uzcelta jauna pils, kuras fragmenti redzami arī 

šodien. Jaunās pils pagalmu apjoza 3.5 m biezi un 12 - 15 m augsti mūri, stūros tai bija 4 
torĦi - 2 apaĜi un 2 četrstūraini, iekĜūt pilī varēja caur 2 vārtiem. 16. gs. 2. pusē pils tika 

nocietināta ar mūra bastionu, kurš apjoza vienu no torĦiem. Laika gaitā ap pili izveidojās 
pilsēta, bet savu nozīmi pils zaudēja pēc tam kad pilsētas rosība pārcēlās uz tagadējo 

rātslaukumu. Vislielāko postu pilij nodarīja nevis iekarotāji, bet gan plūdi Neres upē 17. - 
18. gs., kuros pils zaudēja abus ziemeĜu torĦus un lielāko daĜu aizsargmūra. Mūsdienās 

pils drupas ir iekonservētas un dienvidaustrumu tornī atrodas KauĦas reăiona TIC. 
Trakai 

Vēsturiski no 1392. līdz 1430. gadam Traėi bijušiLietuvas dižkunigaitijas faktiskā 
galvaspilsēta dižkunigaiša Vītauta valdīšanas laikā. 

Dižkunigaiša Ăedimina valdīšanas laikā no 1323. gada kā Lietuvas galvaspilsēta tika 
veidota ViĜĦa, tomēr viĦš mēdza uzturēties savā Traėu pilī, kur tagad 3 kilometri uz 
austrumiem no Traėiem atrodas Senie Traėi (Senieji Trakai). Pirmo reizi rakstos tie 
pieminēta 1337. gada hronikā kā Traėu kunigaitijas centrs, kurā no 1341. līdz 1382. 
gadam valdīja Ăedimina dēls Ėēstutis, bet ViĜĦas pilī līdz 1345. gadam kopā ar savu 

māti Jevnu valdīja viĦa brālis Jaunutis. Traėos ap 1350. gadu piedzima nākamais 
Lietuvas valdnieks Vītauts Dižais. 

Sakarā ar nepieciešamību pēc stiprākiem nocietinājumiem Ėēstutis 1350.–1377. gadā 
uzbūvēja jaunu pili zemes šaurumā starp Galves un Lukas ezeriem, bet pēc viena 

no Vācu ordeĦa uzbrukumiem līdz 1377. gadam būvēja arī otru pili uz Galves ezera 
salas. Salas pils būvi pēc Ėēstuta nāves pabeidza tikai viĦa dēls Vītauts, kas no 1392. 

gada pārsvarā uzturējās Traėos, kas šajā kĜuva par Lietuvas faktisko galvaspilsētu. 
1409. gadā Traėiem piešėīra pilsētas tiesības un 1413. gadā tā kĜuva par Traėu vaivadijas centru. 1413.-1414. gada ziemāŽilbērs de 

Lanuā rakstīja, ka "Traėos (Trancquenne) ir divas pilis, no kurām viena Ĝoti veca, visa taisīta no koka un pīta žoga, kas apklāts 
velēnām. Šī vecā pils atrodas kāda ezera vienā krastā, bet ar savu otru pusi tā vēršas klajā laukā. Otra pils atrodas 

cita ezera vidū, lielgabala šāviena atstatumā no vecās pils. Šī otrā pils ir pilnīgi jauna, taisīta no ėieăeĜiem, pēc 
franču parauga."[1] 

Vēlāk Lietuvas politiskais centrs atkal pārvietojās uz ViĜĦu, bet karalis Kazimirs IV Traėus izmantoja kā savu 
rezidenci vēl 1477. gadā. ViĦa dēls karalis Sigismunds (valdīja 1506-1548) ezerpilī izveidoja savu vasaras rezidenci. 
Krievu karaspēks nopostīja abas pilis krievu-poĜu karā 1655. gadā un pēc tam tās pakāpeniski pārvērtās drupās. No 
1929. līdz 1939. gadam pēc Polijas valdības rīkojuma tās pakĜautībā tobrīd esošajā Traėu pilī (pilsēta starp pasaules 
kariem bijaPolijas sastāvā) notika atjaunošanas darbi, kas tika pārtraukti pēc PSRS okupācijas. Tomēr vēlāk darbi 
turpinājās un ezerpils galvenā torĦa atjaunošana tika pabeigta 1961. gadā, tomēr tad būvdarbus pārtrauca sakarā ar 

pārmetumiem par "Lietuvas feodālās pagātnes slavināšanu". Rekonstrukcijas darbus pilnībā pabeidza jau pēc 
Lietuvas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā 

 
Velna muzejs glabā sevī ekspozīciju ar dažādām velna figūrām. Muzejā dzīvo aptuveni 3000 velnu figūras no visas pasaules, kas 

veidotas no koka, porcelāna, stikla, tekstila un papīra. Velnu kolekcija ietver arī maskas, raganas un citas mitoloăiskas būtnes. 
u.c. 
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VISIT TO ITALY 

19.05.2012. – 25.05.2012. 
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VISIT TO ITALY 

19.05.2012. – 25.05.2012. 
 
Laika starpība ar Latviju ir 1 stunda. Raksturīgs piejūras klimats, kad ziemas ir maigas un lietainas no 
septembra līdz maija beigām, bet vasaras – karstas no maija līdz septembrim. 
In Giulianova 

 
 
Brokastis itāliešu gaumē. 
 

 
 

ItāĜu mājas 
saldumi.

 
ItāĜu pica. Pasniedz gabalu no šīs lielās. 
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Vizīte School dell Instituto Comrensivo di Campli  

22.05.2013. 

  
Skolā 
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Vizīte Campli School 22.05.2013. 
La Scuola di S.Onorfio. 
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Vizīte Campli School 22.05.2013.  

 
 

 
 

AtpakaĜ pie saknēm. Izstāde - darbi senatnē. 
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AtpakaĜ pie saknēm. Izstāde - darbi senatnē 
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Vizīte Primary and Secondary School in Campli 
 

   
 

Comenius meeting 
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Comeniuss meeting in Primary School in Campli 
 22.05.2013.  
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Drama performance by students of Primary Scool 

22.05.2013. 
 
Izrāde par darbiem senatnē. 

  
 
Aina no SpāĦu teikas. 
 

  
 

Sveic Projekta galveno koordinatori Liju Molini. 
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22.05.2013. 

 
Izstāde of Secondary School in Campli ar visu projektā iesaistīto valstu mājas darbiem. 
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European Cinference University of Teramo 

23.05.2013. 
 
Projekta vadītājas Lia Molini uzruna.(Jobs in the past on e Twining ) 

 

 
 

Katra valsts prezentē savu galveno uzdevumu projekta laikā. 
 

 
 

Pāvilostas vidusskolas stāstījums par logo izveidi un tā pielietojumu. Prezentē Inta Vīgante.
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European Cinference University of Teramo 

23.05.2013. 
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„Scene dall passato” (concerts) 

23.05.2013. 
Sertifikātu pasniegšana 
 

 
Atbalstām skolnieku priekšnesumu ar savu dalību. 
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„Scene dall passato” (koncerts) 

23.05.2013. 
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Visit to Rome 

24.05.2013. 
Piedāvāta Kolizeja apskate. 
Kolizejs, celts un sākotnēji pazīstams kā Flāvija amfiteātris , ir e eliptisks 
 amfiteātris Itālijas galvaspilsētas Romas centrā un ir vislielākais Romas impērijaslaika amfiteātris. Kolizejā bija vietas 
50 000 skatītājiem. Kolizejs celts 75.—80. gadā pēc Kristus, tas ir 156 metrus plats un 187 metrus garš, bet augstums 
sasniedz 48,5 m. Amfiteātra centrālo daĜu aizĦēma arēna, kurā notika gladiatoru cīĦas, bet ap to bija izvietotas ar marmoru 
apšūtās skatītāju sēdvietas. 

 
 
Skatītāju vietas un ērtības  
No plānošanas viedokĜa Kolizejs bija tā laika sarežăītākā būve ar stingru skatītāju dalījumu, lai nepieĜautu dažādu 
sabiedrības slāĦu sajaukšanos. Kolizejam bija 80 ieejas, pa kurām Ĝoti īsā laikā varēja ieplūst apmēram 50 000 skatītāju. 
Visas ieejas, gaiteĦi, stāvi, kāpnes un tribīĦu sēdvietu sekcijas bija numurētas, lai skatītāji ātri varētu atrast savas vietas. 
Kolizeja iekštelpas bija sadalītas piecos līmeĦos, lai dažādi sabiedrības slāĦi būtu savstarpēji izolēti. Pateicoties izcilajam 
amfiteātra gaiteĦu un eju plānojumam, visi skatītāji varēja ieĦemt savas vietas 10 minūšu laikā. Arheologiem Kolizejā 
izdevies atrast podu lauskas ar iegravētiem noteiktas sekcijas numuriem, iespējams, ka šie māla gabali tikuši izmantoti kā 
izrādes ieejas biĜetes. Četras no lielajām ieejām Kolizejā bija paredzētas īpašiem nolūkiem. Dienvidu ieeju izmantoja 
tikai imperators un viĦa viesi, ziemeĜu ieeju — augstas pilsētas amatpersonas, bet rietuma ieeju gladiatori. Austrumu puses 
vārtus dēvēja par "nāves vārtiem", jo tos izmantoja vienīgi nogalināto vai ievainoto gladiatoru un zvēru izvešanai. 
Sēdvietu uzskaitījums: 
• Summum Maenianumin Ligneis — šīs vietas bija paredzētas sievietēm, jo viĦām neĜāva skatīties šausmas tuvumā, 

tādēĜ viĦas sēdēja augšā pie kolonnām. 
• Summa Cavea — vietas paredzētas romiešu vergiem, nabadzīgie Ĝaudīm un ārzemniekiem. 
• Media Cavea — vietas paredzētas Romas vidusšėiras pārstāvjiem (tirgotājiem, karavīriem). 
• Ima Cavea — vietas paredzētas senatoriem, aristokrātiem un augstāku slāĦu pārstāvju vietas. 
• Podium — vietas paredzētas elitei, imperatoram un viĦa pavadoĦiem. 
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Visit to Rome 

25.05.2013. 

 
Vatikāna platība ir apmēram 0,44 km2,no šīs platības ūdens ir 0%. Iedzīvotāju skaits ir apmēram 890 ( tie galvenokārt ir 
darbinieki pāvesta bibliotēkā, kalpotāji reliăiskajās ceremonijās, muzejos), šīs valsts blīvums ir apmēram 2023 / km2. 
Vatikāns ir suverēna pāvesta valsts. Galvaspilsēta ir Vatikāns, valoda – itāĜu un latīĦu. Reliăija – katoĜi. Valūta eiro. Valsts 
himna – „Inno e Marcia Pontificale” .Laika starpība ar Latviju ir 1 stunda. 
Neatkarība tika iegūta 1929. gada 11. februārī (Laterāna līgumi). Vatikāns atrodas Itālijas galvaspilsētas Romas 
ziemeĜrietumu daĜā, Tibras upes labajā krastā. Vatikāns ir pasaules mazākā valsts un tās vienīgā robeža ir ar Itāliju, apkārt 
pilsētai ir uzbūvēta augsta, akmens siena, lai pasargātu valsts „galvu” Jāni Pāvilu II no iespējamajiem ārpasaules 
uzbrukumiem. 
Vatikāna teritorija nebija īpaši apdzīvota un var pieĦemt, ka tā bija svēta vēl pirms kristietības ienākšanas. 
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31.05.2013. 

 
Projekta vadītāja Inta Vīgante informē Pāvilostas vidusskolas aktu zālē skolas vadību, skolēnus un 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu par gūtajām atziĦām no vizītēm Comenius 
projekta dalībvalstīs, uzsverot, ka mūsu skolas skolēnu sagatavotības līmenis ir Ĝoti augsts un varam 
droši konkurēt ar savām zināšanām un prasmēm jebkurā no valstīm.  
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1.06.2013. 

 
Projekta vadītāja I.Vīgante Pāvilostas vidusskolas kolektīvu iepazīstina ar atziĦām par aktivitātēm 

Itālijas braucienā, piedāvājot iepazīties ar itāĜu virtuves piedāvājumu, izsakot arī vīziju par projektiem, 
kuros varētu skola iesaistīties. 
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Darba grupas sanāksme 17.09.2013. 

 

 
 Pārrunāti jautājumi saistībā ar projekta atskaišu nodošanu, un projekta popularizēšanu saistībā ar 
akciju  «Skolas diena», kad skolā viesosies Pāvilostas novada deputāti, lai iepazītos ar  skolas darba 
organizēšanu un dažādām aktivitātēm, kuros skola iesaistījusies, ļaujot iepazīties ar paveikto un 
uzkrāto pieredzi Comenius  partnerības projektā 2011.-2013.g. “Back To Our Roots: Traditions And 
Customs Bring Us Together”. 
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Akcija  «Skolas diena»  

Comenius  partnerības projekta 2011.-2013.g. 
 “Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

rezultātu prezentācija 

23.09.2013. 
 

Š.g.23.septembrī , akcijas  «Skolas diena» ietvaros,   skolā viesojās Pāvilostas novada deputāti, lai 
iepazītos ar  skolas darba organizēšanu un dažādām aktivitātēm. 

 
Plkst.13.00 deputātus (deputāte un sociālā darbiniece Sakas pagasta pārvaldē Arta Bunka, 
deputāte Vita Cielava un metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja) sagaidīja skolas 
direktore Aina Ansone un direktora vietniece mācību darbā Aina Jakovļeva. 

 
Plkst.13.05 bija iesējams degustēt  pusdienas skolas ēdamzālē, tad skolas telpu apskate un 
iepazīšanās ar skolēnu sasniegumiem mācībās. 

 
Plkst.14.00 informācija par skolas dalību projektos matemātikas kabinetā (prezentācijas). Informāciju 
sniedza projekta vadītāja Inta Vīgante par Comenius  partnerības projektu 2011.-2013.g. “Back To Our 
Roots: Traditions And Customs Bring Us Together”, projekta darba rezultātus prezentēja Renards 
Rolmanis un pārējie dalībnieki. 
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Noslēgumā katrs dāvanā saņēma Comenius logo uzlīmi un saldo kārumu. 
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