
BŪS NOSLĒDZIES VĒL VIENS COMENIUS PROJEKTS PREIĻU 1. 
PAMATSKOLĀ. 
 
Liekās, ka ir pagājusi tikai viena diena, kopš mēs visi satikāmies. 
Tas bija brīnišķīgs laiks! Atceros nodomājam sevī, ka tas nebūs viegli teikt atvadu 
vārdus, un man bija taisnība- tas patiešām ir grūti. 
 
Runa ir par ES Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta ‘ Tavs un cita tēls’ 
divu gadu ( 2008.- 2010.g.) sadarbības beigšanos. Šo gadu laikā strādājām kopīgi ar 
Sicīlijas, Slovēnijas, Polijas un Lietuvas skolām pie dažādām tēmām meklējot kopīgo un 
atšķirīgo; iepazinām savu un citu valstu kultūru; izstaigājām un izrādījām savas skolas; 
izbaudījām citu tautu tradicionālos ēdienus; apskatījām dabas un cilvēku roku darinātos 
veidojumus; izdejojām savas un citu tautu deju soļus. Lai vēl tuvāk izjustu partnervalstu 
iekšējās dzīves ritmu, skolēni dzīvoja viesģimenēs, tādējādi redzot gan ikdienas soli, gan 
apstākļus jauniegūto draugu ģimenēs.  
 
Latvijā partnervalstu (Sicīlija- 4 dalībnieki, Polija- 14 dalībnieki, Lietuva- 3 dalībnieki, 
Slovēnija neieradās sakarā ar vulkānisko pelnu mākoņa radītajām sekām) uzņemšana 
notika 24.- 26. aprīlī vispirms iepazīstinot ar mūsu valsts galvaspilsētu Rīgu, dodoties uz 
Bauskas un Rundāles pilīm, apmeklējot Aglonas baziliku un pavadot veselu dienu 
Preiļos- Preiļu 1. pamatskolā un apskatot pilsētu. Vakarā skolas telpās kopā ar Preiļu 
Valsts ģimnāzijas brašajiem ‘Rūtoj’ dalībniekiem izdancinājām tālos un tuvos ciemiņus. 
 
Ko tad saka paši mūsu skolas aktīvākie skolēni ( Lelde Zīmele, Arina Jakovļeva un Nata 
Dubovska) par darbību šajā projektā: 
 
‘Projekts sākās Sicīlijā, pilsētā Alcamo, uz kurieni vispirms devās iesaistīto valstu- 
Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Polijas koordinatori un citi projektā iesaistītie skolotāji.  
Tās laikā tika pārrunāti projekta mērķi, veicamie uzdevumi, apstiprināts detalizēts darba 
plāns. 
Nākamā tikšanās reize notika Slovēnijā- Ljubljanā. Šajā braucienā jau piedalījās arī 
skolēni. Tur tieši sākās jaunu draugu iegūšana, daudziem tas bija pirmais lidojums dzīvē 
un braukšana ar kuģīti, kas nesa daudz pozitīvu iespaidu. 
Pēc tam sekoja brauciens uz Poliju, brīnišķīgo pilsētu Krakovu. Arī šis ceļojums deva 
iespēju iepazīt jaunu kultūru un iegūt uzticamus draugus. 
Vistālākais ceļojums bija uz karsto un ekspresīvo Sicīliju, kas visiem paliks ilgi atmiņā, 
pateicoties tās atklātajiem un ekstravertajiem cilvēkiem un neparastajam dabas 
skaistumam.  
Brauciens pa Latviju un Lietuvu deva iespēju izbaudīt visdažādākās emocijas. Laika 
apstākļi un aktivitātes bija tik dažādas, ienesot daudzveidību un parādot sevi, savas valsts 
tēlu visos tās iespējamos izpausmes veidos. 
Šis projekts deva visiem dalībniekiem iespēju pārvarēt kautrīgumu un noslēgtības 
barjeru, komunicējot ar pavisam nepazīstamiem cilvēkiem no citām Eiropas valstīm. 
Tā kā sazināšanās notika tikai un vienīgi angļu valodā, reizē iegūstot jaunus draugus, klāt 
nāca iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes. Protams, nevar aizmirst arī vienreizējo 



iespēju apskatīt partnervalstis un ceļot gan ar lidmašīnām, gan ar vilcienu, gan ar 
autobusu.’ 
 
 Nobeigumā vēlējos izteikt pateicību visiem un katram atsevišķi par atbalstu un atsaucību 
šo divu darba pilno gadu laikā. Īpašs paldies skolēnu vecākiem par piedāvātajām 
naktsmājām Preiļos ( vienīgi Latvija spēja pilnībā izmitināt partnervalstu skolēnus!). 
 
Projekta koordinatore: Antra Gertmane 
 
P.S. Tuvāk ar projekta gaitu var iepazīties blogā:  
http://latvia-theimageoftheother.blogspot.com 
 
 

 
 
Pēc galma deju stundas Bauskas pilī. 
 

 
 



Visi draudzīgi kopā ar PVĢ folkloras kopu ‘Rūtoj’ 
 

 
 
Tiek apgūti latviešu tautas dejas soļi 
 

 
 
Apbrīnas pilna ir Leļļu galerija Preiļos 
 
 



 
 
Kopā ar Sicīlijas skolotājām Giovannu un Mariellu Kauņā 
 
 

 
 
Viļņas apskates laikā 
 
 
 


