
Projekta „Comenius in love” dalībnieki Latvijā 

  Kopš 2013. gada rudens  Ādažu vidusskola ir  viena no starptautiskā 

projekta COMENIUS dalībvalstīm. Projekts „Comenius in love” iecerēts kā 

internacionāls mūzikla iestudējums, kas tiks  veltīts Sokrates/COMENIUS  20- gades 

pasākumam. Sadarbības  skolas ir Ludwigsgymnasium Kothen Vācijā, Istiuto 

Comprensivo Castelfidardo- Scuola Media Soprani Itālijā, Piaristicke gymnasium sv. 

Jozefa Kalazanskeho Slovākijā, Sukriye Onsun Ilkogretim Okulu Turcijā, Zespol 

Placowek oswiatowysh, Szkola Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Strawczynie 

Polijā un Escola Basica da Ponte Portugālē. 

Iepriekšējos projekta norises posmos tika uzrakstīts pirmā cēliena librets, 

komponēta mūzika, organizēti lomu izpildītāju, mūzikla talismanu, plakātu, kostīmu  

konkursi, izstrādāti scenogrāfijas meti,  kā arī veidotas valstu prezentācijas. Ādažu 

vidusskolas  projekta  dalībnieki  un koordinatori jau bija piedalījušies darba vizītēs  

Nitrā ( Slovākijā) un Konjā ( Turcijā), bet  no 22. līdz 26. septembrim Comenius 

dalībnieki darbojās  Latvijā.  

 22. septembra vakarā Ādažu vidusskolas mūzikla grupas pārstāvji viesnīcā 

„Port Hotel” sagaidīja Vācijas, Turcijas, Itālijas, Slovākijas, Polijas  skolēnus un 

skolotājus. Lai tikšanās Ādažu vidusskolā paietu intensīvā darbā, jau pirmajā vakarā 

tika konkretizēti veicamie uzdevumi un apstiprināts turpmākais darba režīms.  

23. septembrī Ādažu vidusskolā Comenius projekta dalībniekus sveica skolas 

direktore Dace Dumpe un Ādažu novada domes pārstāvis Pēteris Balzāns.  Skolēni 

kopā ar skolotājiem bija sagatavojuši apsveikuma koncertu, prezentāciju par Latviju 

un Ādažiem,  kā arī  izstrādājuši ekskursijas maršrutus pa skolu. Arī viesi  īsās 

prezentācijās ļāva  nedaudz ieskatīties dalībvalstu skolu ikdienā un tradīcijās.  

Pēcpusdienā projekta dalībnieki organizēja mūzikla mēģinājumu kārtību un apmeklēja 

Ādažu mākslas un mūzikas skolu, kur tika ne vien iepazīstināti ar  jaunās skolas 

telpām un mākslas darbnīcām,  bet arī piedāvāts  skolas simfoniskā orķestra  koncerts, 

kas pārsteidza viesus ar necerēti prasmīgu mūzikas atskaņojumu.  

24. septembrī Ādažu vidusskolā norisinājās Eiropas valodu diena un  projekta 

dalībvalstu  skolēni  labprāt piedalījās mācību stundās, komunicēja  ar skolēniem, 

veica dažādus valodas uzdevumus, ko bija sagatavojuši svešvalodu katedras skolotāji. 

Pārējais laiks tika atvēlēts intensīvam mūzikla iestudējuma darbam – skolēni, sadalīti 

atsevišķās grupās, strādāja ar vokālajiem pedagogiem, apguva dziesmas, ar horeogrāfi 

mācījās  mūziklā iekļautās dejas, ļaujoties gan disko, gan moderno deju ritmiem, 

savukārt lomu izpildītāji veidoja mizanscēnas un darbojās uz skatuves. Trešdienas 

vakarā Comenius dalībniekiem tika organizēts brauciens uz Saulkrastiem, kur  Baltā 

kāpa un Baltijas jūra ļāva relaksēties pēc nogurdinošā darba.  

25. septembrī  būtiska projekta aktivitāte bija projekta „Comenius in love” 

talismanu un plakātu konkursa organizēšana, balsošana un uzvarētāju noteikšana.  



Labāko plakātu bija izveidojuši  Vācijas skolēni, bet talismanu bruņurupuča formā  – 

Turcijas dalībnieki. 

 Vēlāk  A un B darba grupas akceptēja 2. cēliena galvenās sižetiskās līnijas, 

saņēma uzdevumus tekstu un mūzikas sacerēšanai. Mūzikla darba noslēgumā tika 

organizēts 1. cēliena  kopējais mēģinājums, bet pēcpusdienas daļa tika atvēlēta 

braucienam uz Rīgu, kur projekta dalībniekiem tika piedāvāta ekskursija pa Vecrīgu,  

un vakariņas atpūtas kompleksā „Lido”. Jutāmies lepni, redzot, kādu sajūsmu 

ekskursijas dalībniekos  izraisījuši parki, Vecrīgas nami, laukumi, mazie suvenīru 

veikaliņi. 

Neticami ātri bija paskrējušas četras aktīvas, intensīvas, piedzīvojumu un 

jaunas pieredzes pilnas dienas. Šķiroties tika notrausta ne viena vien asara, kas 

liecināja  par  jauniešu sirsnīgo, atvērto attieksmi vienam pret otru un  patiesu  

draudzību.  

Labi, ka Comenius projekts tiks īstenots vēl veselu mācību gadu, būs  zvani, e-

pasti, tikšanās, jaunas emocijas, jauna pieredze. Lai visiem izdodas!  

 Comenius projekta dalībniece – skolotāja Baltgaile 


