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            ES Mūžizglītības programma 

 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.

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

Sapulce  21.09.2011. 
 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju iepazīstināšana ar Comenius partnerības projektu.

 

Iepazīšanās ar projektā iesaistītajām dalībvalstīm. 

 

 

 

2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Comenius partnerības projektu. 

 

 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce  21.09.2011. 
 

 

 

Galveno jautājumu apspriešana saistībā ar projektā iesaistījušos dalībvalstu dalībnieku 
uzĦemšanu, lai  no 18.10.2011.-22.10.2011. izstrādātu darba plānu turpmākiem 3 gadiem. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce 2011. gada 3. oktobrī. 
 

 

Organizatorisku jautājumu apspriešana saistībā  ar Comenius projektā Back To Our Roots: 
Traditions And Customs Bring Us Together” iesaistīto valstu pārstāvju uzĦemšanu Pāvilostā no 

18.10.2011.-22.10.2011. 

 

Programmas izstrādāšana pasākumam COMENIUS „Meeting in Latvia”. Darba pienākumu 
sadale skolotājiem. 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce 4.10.2011. 
 

 

I.Vīgante iepazīstina Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu pārstāvjus ar projekta iedzīvināšanu 
un citām iepējām iesaistīties līdzīgos projektos. 

 

 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

 4.10.2011. 
 

 

Skolotājas A. Lācīte, D.Bunka pulcina projektā iesaistījušos jauniešus uz pirmo tikšanos, 
iepazīstinot ar veicamajiem uzdevumiem: planšetes, projekta logo izveide. 

 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 6. oktobrī. 
 

 

Informācijas un ideju meklēšana, apkopošana planšetes izveidei. 
Terēze Cābele, Sabīne SĜesarenko, Ieva Kangīzere, Anda Uzare. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce 2011. gada 10. oktobrī. 
 

 

 

Skolotāju darba grupas apspriede saistībā ar COMENIUS projekta dalībvalstu pārstāvju 
uzĦemšanu  18.10.2011. – 22.10.2011. 

 

Ideju apkopošana darba plāna izveidei no  18.10.2011. – 22.10.2011. 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 11. oktobrī. 
 

 

Jauniešu darbs pie planšetes izveides. Sākam krāsot. 
Terēze Cābele, Annija Krista BērziĦa 

 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 13. oktobrī. 
 

 

Planšetes izveides pēdējais posms. 
Strādā Anda Uzare, Ilze Ieva Vilne, Una Sekača, Agnese Kurčanova Kraăe, Anta PodziĦa. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 14. oktobrī. 
 
 

 
 

Planšete ar projekta dalībvalstīm grezno skolas gaiteni,  
iepazīstinot interesenus ar notiekošo aktivitāti. 

 

 
 
 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce 2011. gada 17.oktobrī. 
 

 
 

Skolotāju darba grupas apspriede saistībās ar projektā iesaistījušos dalībvalstu pārstāvju 
uzĦemšanu, prezentācijas materiālu sagādāšanu un citiem organizatoriskiem jautājumiem. 

 

 
 

Tiek apskatītas iesniegtās jauniešu skices logo izveidei, izteikti minējumi to uzlabošanai. 
 

 
  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

Sapulce 2011. gada 18.oktobrī. 
 

 
 

Comenius partnerības projektā  2011. – 2013.g. “Back To Our Roots: Traditions And Customs 
Bring Us Together” iesaistījušos jauniešu grupu iepazīstina ar darba plānojumu aktivitātei 

“Meeting in Latvia” 18.10.2011. – 22.10.2011., uzticēti pienākumi viesu sagaidīšanā. 
 

 
 

Tiek iepazīstināti ar materiāliem, kas sagādāti, lai veiksmīgi noritētu dalībvalstu pirmā 
kopsapuce: dāvaniĦas, valsts prezentācijas bukleti, viesu ekskursijas maršruts, u.c. 

 

 
 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 18.oktobrī. 
 

 
 

Tiek saiĦotas dāvaniĦas projekta dalībvalstu viesiem – “Mūsu dzintars”, izmantojot floristikas 
materiālus. 

 

  
 

Annija Krista BērziĦa, Gīta Pīraga, Krista PiĜėe 
  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 19.oktobrī. 
Uzraksta “Sveiki skolā” izveide visās projektā iesaistījušos valstu valodās zāles dekorēšanai  

 

 
 

Uzraksti tiks izvietoti skolas aktu zālē, kur notiks Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” aktivitāte “Meeting in 

Latvia”. 
 

 
  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 19.oktobrī. 
 

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

sakārtošana aktivitātei “Meeting in Latvia”. 
 

 
 
 
 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 20.oktobrī. 
 

Aktivitāte “Meeting in Latvia” 
 
 

 
 
 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 31.oktobrī. 
 

+ 
Aktivitātes “Meeting in Latvia” norises izvērtēšana, saĦemto dāvaniĦu prezentēšana, 

iepazīstināšana ar novitātēm un jauno aktivitāti ”Kāzas”. 

 
Iespaidu prezentēšana no projekta dalībniekiem un citām skolai piesaistītām personām. 

 

 
”Darbojies, un esi!” 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 3. novembrī.  
 

 
 

Projekta dalībnieku iepazīstināšana ar projektā iesaistījušos dalībvalstu pārstāvju atstātajiem 
suvenīriem. 

Sertifikātu izsniegšana, par gatavošanos un līdzdarbošanos aktivitātē “Meeting in Latvia”. 
Informēšana  par jaunajiem darba uzdevumiem. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 11. novembrī.  
Pa pēdām kāzu tradīcijām. 

 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 
 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 11. novembrī.  
Pa pēdām kāzu tradīcijām.  

 

 
Atrakcijas kāzās. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 22. novembrī.  
Iepazīšanās ar skolēnu sagatavotām prezentācijām par tēmu “Ziemassvētki”. 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 1.decembrī. 
Skolotāju darba grupas apspriede par dažādu uzdevumu izpildi, tālākiem darbības virzieniem. 
 

 
 

A.Ansone izsniedz apliecību I.OzoliĦai par semināra apmeklēšanu Mālpilī, saistībā ar ES 
projektiem. 

 

 
 

I.Vīgante izsniedz apliecību A.Ansonei par semināra apmeklēšanu Mālpilī, saistībā ar ES 
projektiem. 

 
 
 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

2011. gada 5.decembrī. 
 

 
 

Tēmu sadale prezentācijai “Kāzas”. 
 

 
 

Terēze Cābele, Anda Uzare, Laine Šildere izveido vienotu prezentāciju “Ziemassvētki” no 
piedāvātajām. 

 

 
 

Skoltāja Dace Bunka palīdz reăistrēties skolotājiem eTwinning sociālajā tīklā. 



            

Comenius  partnerības projekts 2011.

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

Novēlējumu un apsveikumu izsūtīšana projekta dalībvalstīm

 

 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.

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

23.12.2011. 
 
 

Novēlējumu un apsveikumu izsūtīšana projekta dalībvalstīm Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, ar 
projekta logo. 

 
 
 

 
 

 

2013.g. 

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

Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, ar 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Sapulce. 
16.01.2012. 

 
Ilze OzoliĦa iepazīstina ar ar jaunajām aktivitātēm, kas jāsagatavo tuvākajā laikā: jāpabeidz 

prezentācija par kāzām, jāsagatavo šūpuĜdziesma, tā jāuzfilmē, jānosūta, uz Itāliju jānosūta 15 leăendas 
angĜu valodā. 

 
 

Tiek apspriestas skolēnu kandidatūras, kas varētu doties uz Turciju aprīlī. 
  



 

            ES Mūžizglītības programma 

Skolēnu sapulce. 
17.01.2012. 

 
 

Tiek sapulcināti skolēni, lai informētu par jaunajiem darbiem, noteiktu termiĦu (31.01.2012.), kad 
jāpabeidz prezentācija par kāzām. 

 

 
 
 

Skolēniem ir jāizvēlas katram viena leăenda latviešu valodā, pie Daces Bunkas tā jāsaskaĦo, lai 
neveidotos dubulti tulkojumi. 

 

 
 

 

  

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

 

27.01.2012. 
 
 

 
 

Mūzikas skolotājas D.Bunkas vadībā ansambĜa meitenes Anna Elīza Šēna, E.JakovĜeva,  K.Štokmane, 
A.Lanka, mācās šūpuĜdziemu, lai priekšnesumu filmējot viss izdotos lieliski. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

 
1.02.2012. 

 
Katrai projektā esošai dalībvalstij jāsagtavo mājas darbs – divas šūpuĜdziesmas, kas jāieraksta 

diskā un jāĦem līdzi uz Slovākiju 
  

 
Mājas darbu palīdzēja īstenot ansambĜa meitenes Kate Štokmane, Evita JakovĜeva, Anda Lanka, Evita 

Lazukina, Anna Elīza Šēna. 
 Dziesma „Labu nakti”, vārdu autors A.Krūklis, mūzikas autors A.Žilinskis. 

 

 
Projkta dalībniece Ieva Kangīzere dzied „Čuči, guli, mazais šmuli”, vārdu un mūzikas autors 

J.Lūsēns. 
  



 

            ES Mūžizglītības programma 

 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  

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

Pedagogu darba grupas sapulce 

14.02.2012. 

Tiek pārrunāti organiztoriski jautājumi saistībā ar braukšnu uz Slovākiju. 

 

Izteikti priekšlikumi par dāvaniĦām projekta dalībvalstīm, pārrunāts, kas jāieraksta līdzi 
Ħemamajos CD – video ar šūpuĜdiesmām, to teksts un notis, prezentācija par Pāvilostu, 

Latviju. 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

DALĪBA STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ 

 
Projekta Comenius dalībnieki, no labās pāvilostnieces A.Uzare, I.Kangīzere. Foto: Inta Vīgante. 

 

 Comenius projekts Pāvilostas vidusskolā (Back to Our Roots: Customs and Traditions Bring Us Togeather, latviskojot „Atpakaļ 
pie saknēm jeb tradīcijas saved mūs kopā.”) ir uzņēmis apgriezienus. Oktobrī, izbaudot septiņu dalībvalstu pārstāvju 
viesošanos Pāvilostā, mums divām skolniecēm (Ievai Kangīzerei un Andai Uzarei) 19. februārī bija tā lieliskā iespēja piedalīties 
braucienā uz Košici kopā ar trim skolotājām Intu Vīganti, Ilzi Ozoliņu un Solveigu Ansoni. Spītējot putenim, smaidīgas un 
sajūsmas pilnas ieradāmies Rīgas lidostā. Īsinot laiku lidmašīnā, fotografējām brīnišķīgos skatus pa lidmašīnas logu un 
spēlējām „kartupeļus” ar fizikas skolotāju. Veiksmīgi nolaižoties Košices mazajā lidostā, pēc neliela mirkļa jau sirsnīga atkal 
satikšanās ar Slovākijas partneriem. Mēs jutāmies īpašas, jo varējām dzīvot pie Slovākijas projekta vadītājām. Liels 
izaicinājums bija angļu valoda. Cik laba bija sajūta, ka mūs saprot un mēs saprotam ko jautā vai atbild! Skolotājas Inta Vīgante, 
Ilze Ozoliņa un Solveiga Ansone devās uz viesnīcu, bet mēs pie savām ģimenēm. Izbaudījām slovāku bērnu ikdienu. Kopā ar 
turku, slovāku un poļu bērniem veidojām ar diegiem un naglām sirsniņas uz koka pamatnes, izmantojot nagliņas un krāsainus 
diegus, šāvām šautuvē, spēlējām volejbolu, batikojām iepirkumu maisiņus, veidojām māla traukus skolotāja Dţona vadībā un 
pat ievingrinājām kājas, dejojot slovāku tautas dejas. Lai gan 50 gadus vecā skoliņa bija ļoti maza, tikai aptuveni 150 bērni, 
klases bija aprīkotas ar modernām tehnoloģijām un izskatījās mājīgas un pat ar patriotisma piesitienu, jo katrā klases telpā pie 
sienas rotājās valsts karogs un ģerbonis. Apmeklējam ekocentra „Sosna” mājiņu ar dārzu. Skolēni šeit brauc, lai mācītos sēt, 
stādīt un audzēt, taupīt dabas resursus un nepiesārņot vidi. Tā kā pati skola ir eko skola, kas ir iesaistījusies eko projektā, tad 
visur ir izvietotas vairākas tvertnes atkritumu šķirošanai. Uzzinājām, ka katru gadu veselu nedēļu skolēniem ir iespēja mācīties 
slēpot un peldēt. Visspilgtāk atmiņā palikuši sniegotie kalni – laiks bija silts, saulīte ripoja pa zemes virsu, dāvājot mums 
iespēju pilnībā izbaudīt Augstos Tatrus, kur pa sniegotajām takām baudījām kalnu neticamo skaistumu. Dienas beigās 
baudījām 2 km garu nobraucienu ar ragaviņām. Skolotājas, kuras ilgi nedomāja, brauca pirmās, mēs aiz viľām. Vakarpusē 
sārtiem vaigiem un neaprakstāmiem iespaidiem devāmies atpakaļ uz Košici. Košices centru mums izrādīja zinošs un atraktīvs 
gids. Slovāku ģimenes mums dāvāja iespēju apmeklēt 10 japāņu bundzinieku koncertu Košices arēnā, kas ilga veselas divas 
stundas - tas bija patiešām iespaidīgi. Trijos naktī, Košices lidostā, visi samiegojušies un noguruši, viens otru apskāvām un 
atvadījāmies, sakot milzīgu paldies par četru dienu piedzīvojumiem pilsētā, kas 2013. gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. 
Ar to mūsu piedzīvojums nebeidzās, jo mājupceļā vienu dienu palikām Čehijas galvaspilsētā Prāgā, vietā, kur tāpat kā 
Slovākijā kafejnīcā nevar dabūt tomātu sulu. Taču tomātu sula neatsver to fantastisko skaistumu ar kādu mūs priecēja Prāga. 
Kārļa tilts, rātslaukums, ar tūristu pūļiem, „dejojošā māja” lika arī mums izvilkt fotoaparātus un knipsēt vēsturisko ēku skatus. 
Pabijām vaska muzejā un viduslaiku spīdzināšanas pagrabā, kur baisi metās, skatoties uz visiem šiem viduslaiku moku rīkiem. 
Mājup lidojām ar pārsēšanos. Vēl tikai Amsterdamas lidosta ar jautrajiem lidostas darbiniekiem un tad jau Rīga – pelēka, 
drūma, bet vienalga mīļa. Par šo ceļojumu mums vienmēr atgādinās pārsimts fotogrāfijas, neaizmirstamas sajūtas un gūtā 
pieredze. Plāni lieli, turpmākie uzdevumi daudz, darba pietiks visiem, lai sagatavotos nākamai tikšanās reizei Turcijā aprīlī. 
Projekta vadītāja INTA VĪGANTE, skolotāja ILZE OZOLIŅA, IEVA KANGĪZERE un ANDA UZARE  

http://www.pavilosta.lv/marts.pdf (raksts no laikraksta Pāvilostas Novada Ziņas, 2012.gada marts) 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Pedagogu darba grupas sapulce 
6.03.2012. 

 

 

I.Vīgante un I.OzoliĦa iepazīstina ar saĦemtajām dāvanām no projekta dalībvalstīm. 

 

Apspriesti jaunie darba uzdevumi, kas paveicami līdz aprīlim. 

 

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

 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Prezentācijas izveide par braucienu uz Slovākiju 

8.03.2012.  

 

Prezentāciju veidoja A.Uzare. 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

 
Prezentācija par aktivitātēm un pieredzi Slovākijā 

8.03.2012. 

 

I.Vīgante un S.Ansone dalās ar braucienā gūto pieredzi. 

               

 

 

 

 

 

 

  

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

 
Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

28.03.2012. 

Ilustrācijas zīmēšana latviešu šūpuĜdziesmai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zīmējuma autore Ieva Ize Vilne 



 

            ES Mūžizglītības programma 

Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 

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

28.03.2012. 

Ilustrācijas zīmēšana latviešu šūpuĜdziesmai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zīmējuma autori Kristaps Ansons, Madars Kažis  



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

14.03.2012. 

Gatavojam projekta dalībvalstu tradīciju dziesmas atbilstošās valsts valodā. 
 

 

 

 

 

 

 

Pat ėibele ar internetu, mūs no tā neattur! 

 

 

  



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

17.04.2012. 

 
Ģenerālmēģinājums priekšnesumiem, kas tiks prezentēti Stambulā. 

 
 

 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

Meeting in Istanbul 
20.04.2012.- 26.04.2012. 

 

 
Mūsu sadarbības partneri. 

 

Latviešu tautas dziesmu un deju prezentēšana Stambulā. 

 



 

            ES Mūžizglītības programma 

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

Meeting in Istanbul 

20.04.2012.- 26.04.2012. 

 
Iepazīšanās ar skolu. 

 

 
Turku tautas tradīciju izzināšana. 
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Meeting in Istanbul prezentēšana Pāvilostas vidusskolas skolotājiem 

27.04.2012. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Eiropas nedēĜas ietvaros 

Comenius projekta darbības prezentēšana 
10.05.2012. 

 

Uzstājas projekta vadītāja Inta Vīgante 

 

Par pieredzi no Slovākijas brauciena stāsta Anda Uzare, Ieva Kangīzere. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Eiropas nedēĜas ietvaros 

Comenius projekta darbības prezentēšana 
10.05.2012. 

Ar Turcijā gūtiem iespaidiem un atziĦām iepazīstina Laine Šildere, Renards Rolmanis. 

Klātesošo iepazīstināšana ar priekšnesumiem, kas tika gatavoti bērnu 
svētkiem Turcijā. 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g. 
“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Eiropas nedēĜas ietvaros 

Comenius projekta darbības prezentēšana 
10.05.2012. 

 

Mācām skatītājus kustēties atbilstoši spāĦu tautas dziesmas vārdiem. 
 

 
Noslēgumā burvju triks. 
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“Back To Our Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” 

Eiropas nedēĜa 

 

Pasākums Comenius projekta darbības prezentēšanai. 

 

 

Afišu veidoja Agnese Kurčanova Kraăe 
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Raksts no http://www.pavilosta.lv/maijs2012labots.pdf 
Pāvilosta - Stambula 

Eiropas Savienības un VIAA finansētā projekta „Comenius” ar nosaukumu „Back to our 
roots: traditions and customs bring us together” ietvaros no 20-26. aprīlim Pāvilostas 
vidusskolas skolotāji – Inta Vīgante, Ilze Ozoliľa, Aina Ansone, Marita Rolmane – un 
skolēni – Terēze Cābele, Miėelis Emīls Horna, Endijs Klaks, Renards Rolmanis, Laine 
Šildere un Henrijs Tomilovs – viesojās Stambulā, Turcijā.  

 
Kopā ar mums bija arī projekta dalībnieki no Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Itālijas, Spānijas, Kipras un 

Turcijas. 

Satraukums un neziĦa valdīja jau no paša ceĜojuma sākuma – kā būs dzīvot turku ăimenē, ko 
dos ēst, kā varēsim sazināties? Kur nu vēl piedzīvojumi lidostā – kāds mugursomā atstājis 
šėēres, cits šampūnu, vēl daži, izgājuši no lidostas, tikai pēc 15 min atrada ceĜu atpakaĜ, un tā 
katra turpmākā diena nesa sev līdzi neskaitāmus pārsteigumus un atklāsmes.  
Šis nebija parasts tūrisma brauciens, kur ceĜotāji pārsvarā seko gidam pa nozīmīgiem objektiem, 
muzejiem un dzīvo viesnīcā. Mēs, skolnieki, dzīvojām katrs savā ăimenē. Kādam jaunais tētis ir 
inženieris, kādam strādā balonu fabrikā, citam – ėīmijas skolotājs. Kādā no ăimenēm lūgšanu 
laikā izslēdz TV un datorus, citā – visi dzied līdzi TV atskaĦoto valsts himnu... Ăimenēs angliski 
runāja pietiekami, lai mēs varētu saprasties. Jaunie brāĜi un māsas bija 11 – 14 gadu veci, ar 
kuriem pavadījām ik brīdi visu ceĜojuma laiku.  
Skolā bija izveidots tāds kā dzīvais muzejs, kur skolnieki rādīja turku paražas un bija izvietoti 
tradicionāli priekšmeti. Pat mazs teātris par kāzām bija izveidots. Pirms došanās uz Stambulu 
mums bija jāgatavo mājasdarbs – mācījāmies dziedāt visu 8 valstu dziesmas oriăinālvalodā un 
sagatavojām arī priekšnesumu. Turkiem Ĝoti labi sanāca latviešu dziesmiĦa „Čuči guli, mazais 
šmuli”.  
Kopā ar visiem projekta dalībniekiem bijām ekskursijā uz Stambulas vecpilsētu, kur apmeklējām 
slaveno Sv.Sofijas katedrāli, Zilo mošeju, kurā ieeja atĜauta bez kurpēm, un Topkapi pili, kurā jau 
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600 gadus nepārtraukti lasa Korānu. Lai no ekskursijas Eiropas daĜā tiktu uz mājām Āzijas daĜā, 
milzīgā sastrēgumā 25 km braucām 4,5 stundas. Kuăi starp pilsētas daĜām (Eiropas un Āzijas) 
viĦiem ir ierasts transportlīdzeklis, šėērsojot Bosfora šaurumu. Turku autovadīšanas prasmes un 
braukšanas stilu var tikai apbrīnot!  
23. aprīlī visā Turcijā atzīmē Valsts neatkarības dienu un norisinās Bērnu festivāls. Vedām līdzi 
tautastērpus un savas dejas un dziesmas rādījām arī citiem. Daudzi atzina, ka tieši mūsu 
priekšnesums bijis vislabākais. Tajā dienā jutāmies kā zvaigznes, jo ārkārtīgi daudz cilvēku 
apbrīnoja mūsu tautas tērpus un vēlējās ar mums fotografēties.  
Otrdienā atpūtāmies ar ăimenēm – citi gāja uz iepirkšanās centru, citi devās uz Lielo tirgu. 
Sanāca arī kādā mācību stundā pasēdēt. Skolotāji skolā ăērbušies solīdi - uzvalkos un 
kostīmos, bet uz stundām dodas baltos halātos, lai nenosmērētos ar krītu. No rītiem pie skolas 
visi dzied himnu, skolēniem jāvalkā uniformas – smilšu krāsas bikses un dzelteni krekliĦi ar 
skolas emblēmu. Lielākā daĜa skolotāju ir vīrieši. Mūsu sadraudzības skolā mācās 1900 bērnu, 
un turpat pāri ielai ir vēl viena tāda pati. Dzīvojām jaunajā Stambulas pilsētas daĜā Pendik, kur 
pārsvarā ir tikai 6 - stāvu daudzdzīvokĜu nami.  
Satiekoties savā starpā, pārrunājām, ko ăimene devusi ēst, kur esam bijuši u.c. Turki ir Ĝoti 
viesmīlīgi un atsaucīgi. Varētu teikt, ka viľiem daudzas lietas ir galējībās – Ĝoti skaĜš, salds, pilns, 
lēns. Kavēšanās par vismaz stundu ir ierasta lieta. Projekta oficiālajās vakariĦās cienājāmies 
tradicionāliem kebabiem. Brīvajā laikā baudījām kartingu braukšanu, boulinga spēli, āra 
atrakcijas un 350 C karstumu.  
CeĜojumā redzējām īsto Turciju, to, kādā dzīvo cilvēki, nevis rāda tūristiem. Turku tualetes (seno 
laiku „ pedāĜi”), daudz miermīlīgu solu uz ielām, cilvēkus, kas bez izĦēmuma uz mums lūkojās. 
Mošejas, kuru aicinājumi uz lūgšanām 5 reizes diennaktī bija kā modinātājs arī no rītiem. Turku 
tēja un kafija. Saldumi. Liela pieredze, jauni draugi, kontakti un solījumi braukt atpakaĜ, jo tur 
patiešām bija lieliski. Paldies, skolotājai Intai, kura deva šo iespēju padzīvot Ĝoti atšėirīgā 
kultūras vidē!  
Projekta dalībniece. 

LAINE ŠILDERE  

Raksts no http://www.pavilosta.lv/maijs2012labots.pdf  
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Eiropas nedēĜa 

 

Pasākums Comenius projekta darbības prezentēšanai. 

 

 

Afišu veidoja Agnese Kurčanova Kraăe 
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Comenius  partnerības projekts 2011.-2013.g.  
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7.05.2012. 

Pedagogu darba grupas sapulce 

 

Lēmumi: 

1. Līdz 15.05.2012. nosūtīt uz Itāliju prezentāciju par kāzām un bērna dzimšanas 
tradīcijām. Atbild I.OzoliĦa, M.Rolmane. 

2. 10.05.2012. sagatavot Eiropas nedēĜas ietvaros scenāriju Comenius projekta darbības 
prezentēšanai un realizēšanai. A.Uzare, Ieva Kangīzere stāstīs par Slovākiju, 
R.Rolmanis par Turciju.Atbildīgā D.Bunka. 

3. 15.05.2012. Veikt projektā iesaistījušos valstu dziesmu videoierakstīšanu. Atbildīgie 
Comenius darba grupas skolotāji. 

Viesošanās Polijā 22.-25.10.2012.; Spānijā 16.-20.12.2012.; Lietuvā 22.-26.04.2013.; 
Itālijā 25.-29.2013. 
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Comenius projekta darbības prezentēšana 
Pāvilostas vidusskolas 1.-.4.klases skolēniem 

30.05.2012. 
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Karstais Comenius kultūras kokteilis Kiprā 

 

 
Foto: Darina Fedorova SK  

Šā gada noslēguma braucienā ar komandas padarīto mājasdarbu bagātību, no 6.-13. jūnijam 
devāmies uz tālo, grieķu mītiem un leģendām apvīto zemi – Kipru. Ceļš uz Kipru aizsākās agri 
no rīta un beidzās pusnaktī Kipras lidostā – Pafosā. Izkāpjot no Ryanair lidmašīnas, gaisā 
virmoja īpašs Kipras gaiss ar neparastu smārdu, kuru, ļoti iespējams, radīja karstais, mitrais 
gaiss sajaukumā ar jūru un neskaitāmajiem, gandrīz saulē izkaltušajiem savvaļas augiem.  
Theo – vienmēr laipns un smaidīgs sagaidīja mūs lidostā , lai aizvestu uz viesnīcu „Aquamare”. 
Un lūk, pirmais kultūršoks – kipriešiem mašīnas stūre labajā pusē gluži kā angļiem! Izrādās, ka 
no 1878. – 1960. gadam Kipra ir bijusi Anglijas kolonija, kur angļi atstājuši savu tradīciju un 
kultūras devu.  
Nākamā diena iesākās ar Vidusjūras šalkām aiz loga, kas mūs modināja jaunai dienai. Devāmies 
uz Stroumpiou ciema mazo skoliņu, kurā mācās tikai ap 45 bērni no pirmās līdz sestajai klasītei. 
Skolēni, rindiņā gar logu sastājušies, smaidīgi gaidīja mūs ierodamies. Sasveicinoties ar Kipras 
kolēģiem, ieguvām iesauku „piena cilvēki”, jo uz viņu fona izskatījāmies tādi bāli jo bāli.  
Skolā skolēni un skolēnu vecāki bija parūpējušies par priekšnesumu, kura neatņemama 
sastāvdaļa bija grieķu „sirtaki” un partnervalstu dziesmas oriģinālvalodās. Katram skolotājam 
tika pasniegta roze, kas mūs priecēja līdz pat prombraukšanas dienai, un konservēts valrieksts, 
ar kuru cienā ikkatru viesi.  
Lai gan skola bija maza, tomēr mūsdienīgi aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, kuras skolotāji 
un skolēni demonstrēja praksē. Pēc skolas apskates un priekšnesumiem, vecāki bija izcepuši 
dažādus tradicionālos saldos ēdienus.  
Tālāk devāmies uz vīna raţotni SODAP, kurā iepazinām vīna darītavu un baudījām degustāciju. 
Šajā uzņēmumā strādā daudzu skolēnu vecāki un ierosinājums apmeklēt vīna ražotni bija 
vecāku ideja. Vīnogas Kiprā tiek ievāktas septembrī, tas ir laiks, kad par godu vīna dievam 
Dionīsam Stroumpiou ciemā tiek svinēti vīna svētki, kuros ierodas viesi no visām Kipras 
pilsētām.  



 

            ES Mūžizglītības programma 
Piektdiena sākās samērā agri, jo devāmies uz Pafosas centru ar sabiedrisko transportu, kuru 
paši Kipras skolotāji praktiski neizmanto, jo nelielās teritorijas dēļ izbraukā visu ar mašīnām. 
Pilsētas apskates laikā pabijām pie Amora strūklakas, kurā pats Amoriľš saldi guļ. Pie strūklakas 
bija jāuzvedas ļoti klusi, jo, kā zināms, ja Amors pamostas, tas var savas mīlas bultas raidīt 
visneiedomājamākos virzienos.  
Vakarā tikām ielūgti uz „kāzām” (teatralizētu uzvedumu) Stroumpiou skolā. Pirms kāzām tika 
svinēts 6. klases izlaidums, kur skolēnus uz skatuves apsveica tēvi. 
Skolotāji bija ieguldījuši milzīgu darbu, lai ar skolēniem kopā sagatavotu un nospēlētu kāzas 
Kipras stilā.  
Nākamā dienā balles kleitas bija jānomaina pret ērtiem apaviem un šortiem, jo devāmies safari 
izbraucienā. Apskatījām jūras alas, kurās roņi apmetas, lai radītu mazuļus, apstājāmies pie 
nelielas baznīciņas, lai pēc tam dotos tālāk uz Avakas Gorge dabas parku.  
Uzņēmuši spēkus vietējā tavernā (krodziņā), devāmies uz Laras līci, kuru mēdz dēvēt arī par 
bruņurupuču pludmali, jo ik gadu zaļie bruņurupuči šo vietu izmanto, lai dētu olas. Par ligzdas 
esamību liecināja dabas aizsargu izvietotie norobežojumi ar uzrakstu: „Bruņurupuča ligzda. 
Lūdzu netraucēt!”. Diemžēl nevienu zaļo bruņurupuci neieraudzījām, bet silto un ārkārtīgi sāļo 
Vidusjūras ūdeni gan izbaudījām.  
Kiprieši prot sagādāt pārsteigumus. Viens no tādiem bija arbūzi un halumi - tradicionālais Kipras 
siers. Arbūzi pazuda viens pēc otra un visi apmierināti devāmies uz Afrodītes vannu, kurā 
nomazgājot seju ikviens var kļūt jaunāks. 
Svētdien mums tika piedāvāta iespēja apskatīt arheoloģisko parku un karaļa kapenes. Kapenēs 
tika apglabāti ļoti turīgi cilvēki, kuriem aizkapa dzīvei līdzi tika doti daudz un dažādi vērtīgi 
priekšmeti. Liels daudzums atrasto priekšmetu ir izvesti gan uz Angliju, gan Ameriku, to skaits 
mērojams vismaz 100000 lietās. Uzskatām, ka Kiprai tas ir ļoti liels kultūrvēsturiskais 
zaudējums.  
Pēcpusdienā devāmies uz Venēras klinti, kur no jūras putām dzimusi pati Venēra. Nostāsti 
liecina ka šai vietā var atgūt jaunību.  
Kipra noteikti ir iecienīts tūristu galamērķis, gandrīz katrā veikalā un kafejnīcā kāds ar mums 
varēja sarunāties angliski, krieviski, sastapām pat pārdevēju no Latvijas.  
Viena no iecienītākajām tūristu atrakcijām ir brauciens ar laivu, kurai ir stikla pamatne 
„glasboat”. Baudījām stundu garu braucienu, kur laivas vadītājs izstāstīja par savu profesiju, kas 
saistīta ar niršanu un jūras augu un zāļu vākšanu, kas nodrošina viņu iztiku paralēli tūrismam. 
Ļoti daudzi kiprieši darbojas ģimenes uzņēmumos - vai nu vada viesnīcu, vai tavernu. Audzē 
banānus, kas gan izskatās mazi un zaļi, tomēr garšo fantastiski, olīvas, kas arī ir Kipras 
neatņemama sastāvdaļa, apelsīnus, arbūzus, greipfrūtus un citus augļus, kurus var iegādāties 
gan no ceļmalās stāvošiem pārdevējiem, gan vietējos tirdziņos.  
Prombraukšanas dienā no piena cilvēkiem vairs nebija ne ziņas, ne miņas. Nodegušas (pareizāk 
– apdegušas) brūnas devāmies uz lidostu, lai dotos mājās rakstīt atskaites par pirmā projekta 
gada darbu. Paveikts ir daudz pateicoties mūsu fantastiskajai skolēnu un skolotāju komandai 
(S.Ansone, I.Ozoliľa, M.Rolmane, D.Bunka, A.Ansone, A.Lācīte, D.Jēkabsone) Intas Vīgantes 
vadībā. Liels, paldies, skolas ansamblim (K.Štokmane, A.E.Šēna, A.Lanka, E.Jakovļeva, 
E.Lazukina), kurām nācās mēles mežģīt grieķu, poļu, itāļu, spāņu, lietuviešu un slovāku valodās.  
Labs darbiņš, kas padarīts!  

ILZE OZOLIŅA un INTA VĪGANTE 
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Ativitāšu prezentēšena par Kipras braucienu 
Pāvilostas vidusskolas skolotājiem 

 

 
 

 
 


