
Comeniuss nedēļa Ādažu Vidusskolā 

 

Mūsu skolā Comeniuss projekta ‘’Go Europe’’ ietvaros no 22. septembra līdz 26. 

septembrim viesojas skolēni, skolotāji un administrācijas pārstāvji no Vācijas, 

Polijas, Slovākijas, Itālijas un Turcijas skolām. Katra diena bija piepildīta ar   

dažādām aktivitātēm. Kopā mēs pavadījām veselas 5 dienas un ir gandarījums 

par paveikto šajā īsajā laika posmā.  

22. septembris: Viesi no dažādām valstīm ierodas Latvijā un Ādažos. Viņi tiek 

atvesti uz viesnīcu Port Hotel, kur vakarpusē iepazinās un pavadīja laiku pie 

galda ar mūsu skolas skolotājiem.  

23. septembris: Ārzemnieki no rīta pirmo reizi ierodas skolā. Viesi satiekas ar 

Ādažu un skolas vadību, iepazīšanās ceremonijā notika dāvanu apmaiņa, skolas 

un valsts prezentēšana, sarīkotais koncerts u.t.t. Viņiem tika sarīkota ekskursija 

pa skolu, kuru vadīja paši Ādažu vidusskolas skolēni. Pēc tam notika pirmie 

mēģinājumi dejotājiem, dziedātājiem un aktieriem. Dejotāji tika iepazīti ar deju 

soļiem, dziedātāji-ar dziesmām, aktieri- ar savām lomām. Vēlāk, kad 

mēģinājums beidzās, gandrīz visi projekta dalībnieki devās uz Ādažu mākslas un 

mūzikas skolu. Tur viņiem tika dota iespēja paklausīties skolas muzikantu 

koncertu, iepazīties ar skaisto ēku un izbaudīt vakariņas restorānā „4 krasti”. 

24. septembris: No rīta ārzemju skolēni apmeklēja mācību stundas un tikās ar 

mūsu skolēniem, pildot vairākus interesantus uzdevumus Eiropas valodu 

dienas ietvaros. Pēc tam sākas mēģinājumi, kas ilga pusdienu. Smagi strādāja 

gan skolēni, gan skolotāji. Apmēram pulksten puspiecos lielākā daļa brauca ar 

noīrēto autobusu uz Saulkrastiem ekskursijā, kur viņiem tika parādīta Baltā 

kāpa, Baltijas jūra un Saulkrastu galvenā pludmale. Ciemiņi izskatījās ļoti 

apmierināti. Pēc šīs nelielās ekskursijas visi devās ar transportu vakariņot uz 

“Minhauzena undā”. 

25. septembris: No rīta notika balsošana par to, kas tālāk tiks dēvēts par 

projekta Comenius plakātu un talismanu. Katra valsts iesniedza savu kandidātu 

abās kategorijās. Uzvarēja plakāts no Vācijas, bet talismans - bruņurupucis no 

Turcijas. Mūsu skolas talismans sīvā cīņā izcīnīja godam pelnītu 2.vietu. Vēlāk 

mūzikla dalībnieki devās uz Zaļo zāli, kamēr pārējie darīja papilddarbus. Tika 



izveidota projekta izstāde, kur varēja apskatīt visus iesniegtos talismanus un 

plakātus. Kad beidzās pēdējais mēģinājums, pienāca laiks ārzemju ciemiņiem 

atvadīties no Ādažu Vidusskolas. Tas bija diezgan aizkustinošs moments. Pēc 

atvadīšanās visi brauca uz Rīgu. Viesiem bija iespēja iepirkties Alfā. Tad viņiem 

tika parādīta Vecrīga, kuriem tā ļoti patika. Ekskursiju ciemiņiem rīkoja 

skolotāji. Pēc visām dienas aktivitātēm ārzemnieki baudīja latviešu virtuvi 

restorānā Lido Krastmalā. Laikam skrienot vēja ātrumā, pienāca tas brīdis- 

atvadīšanās laiks. Piebraucot pie viesnīcas, projekta dalībnieki atvadījās viens 

no otra. Cik žēl, ka viss beidzās tik ātri... 

26. septembris:  

Godīgi sakot, viena nedēļa burtiski pārskrēja pāri. Katrs brīdis ir palicis atmiņā 

uz mūžu. Tā bija lieliska pieredze priekš visiem. Kaut arī mūsu ceļi atdalījās, tie 

saies vienā pēc kāda laika. Process ir sācies, un vēl ir tālu līdz beigām. Bija grūti 

teikt to pēdējo „Atā!”, taču īstenība tas nemaz nav pēdējais. Ne pat tuvu. Līdz 

nākamajai reizei, Comeniuss! 

Jūsu Comeniuss  koresprodenti, 

8.b klases skolnieks Armands Puškarjovs 

9.b klases skolniece Tita Ļitvinova 

 


