Dat.
7.05.

Aktivitātes
Satikšanās diena. Iebrauc viesu
delegācijas. Sagaidīšana,
iepazīšanās, bērniem vakars
ģimenēs, skolotājiem apspriede
par projekta organizatoriskajām
lietām, iepazīstināšana ar
programmām.

Īstenotie uzdevumi:
Pēcpusdienā pārstāvji no partneru skolām ieradās
Jaunpilī. Daži tika sagaidīti Jaunpilī, daži devās tieši uz
viesnīcu Tukumā. Skolēni tika izmitināti Latvijas
viesģimenēs un skolēni piereģistrējās viesnīcā.
Pēc piereģistrēšanās tika organizēta tikšanās skolotājiem,
kuras laikā tika apspriesta darba programma. Skolotāji
strādāja pie ierosinātajiem uzdevumiem un veida, kā to
sasniegt.

8.05.

Poļu grupas ierašanās Jaunpilī.
Projekta grupas skolotāju un
skolēnu ierašanās skolā.

Vizīte sākās 8.maijā. ar oficiālu projekta atklāšanu skolas
zālē. Jaunpils vidusskolas directors Jānis Liepiņš
uzrunāja visus dalībniekus, tad sekoja neliela ekskursija
pa skolu, ciemiņiem tika dota iespēja iegūt informāciju
par izglītības sistēmu Latvijā un programmām Jaunpils
vidusskolā. Visi projekta dalībnieki saņēma nelielas
dāvanas – t-kreklus, sporta somas, darba mapes un
pildspalvas ar projekta un ES logo.
Pēc īsa pārtraukuma skolēni un skolotāji piedalījās
atklātajās stundās un nodarbībās. Ciemiņiem tika
piedāvāts noskatīties pirmsskolas bērnu grupas
ģenerālmēģinājumu māmiņdienas koncertam. Vēlāk
apmeklēt un aktīvi iesaistīties angļu valodas stundās
“Deja”8.klasē un 4.klasē. Piedalīties mājturības stundās,
kur viena grupa gatavoja prāta spēles, otra grupa gatavoja
uzkodas.
Nākamā stunda, kurā piedalījās projekta dalībnieki ,bija
sporta nodarbība 5.klasē, tad aerobikas nodarbība, kur
varēja izkustēties pilnīgi visi viesi. Pēc pusdienām
atklātās nodarbības turpinājās un projekta dalībnieki tika
iepazīstināti ar latviešu tautas deju tradīcijām 5.-9.klašu
tautas deju pulciņa nodarbībā.
Tad sekoja valstu prezentācijas skolas zālē, kuru laikā
skolēni un skolotāji daudz uzzināja par valstīm, to
kultūru, deju tradīcijām un vēsturi. Skolēni bija neticami
talantīgi un vadīja interesantas un labi saplānotas
prezentācijas angļu valodā.
Projekta skolēni kopā ar Jaunpils skolēniem devās uz
viduslaiku sētu “Niedru lijas”, kur ieguva informāciju par
vidussaiku periodu Jaunpilī, par viduslaiku aktivitātēm,
spēlēm, ieročiem un bruņinieku apģērbu.
Skolotāji pulcējās īsai diskusijai par iespaidiem un
pieredzes apmaiņai par Erasmus+ projektiem.
Sekoja oficiāla pieņemšana pie Jaunpils novada domes
priekšsēdētājas Ligitas Ginteres, kura prezentēja

Projekta atklāšana un iepazīšanās
spēles, tikšanās ar Skolēnu
Parlamentu.
Ekskursija pa Jaunpils vidusskolu
skolēniem. Tikšanās skolas zālē.
Skolotāju tikšanās, lai apspriestu
organizatoriskos jautājumus.
Atklātā stundas klasēs,
piedalīšanās pulciņu nodarbībās.
Pieredzes apmaiņa skolotājiem.
Valstu prezentācijas.
Viesošanās Amatu mājā.
Pieņemšana pie Jaunpils novada
domes priekšsēdētājas Ligitas
Ginteres pilī.
Viduslaiku ekskursija pilī un
iepazīšanās ar viduslaiku dejas
mākslu.
Viduslaiku mielasts.

specifisko novada darbību, kas cieši saistīta ar
ģeogrāfisko izvietojumu. Visi dalībnieki saņēma Jaunpils
novada brošūras. Noslēgumā ārzemju viesi pasniedza
dāvanas un suvenīrus novada domes priekšsēdētājai.
Pēc pieņemšanas dalībnieki tika saģērbti viduslaiku
tērpos un bija iespēja kā viduslaiku tēliem iziet
ekskursijā pa pili, apgūt viduslaiku dejo soļus un paēst
vakariņas viduslaiku noskaņā pils krogā.

9.05.

Ceļojums uz Latvijas Šveici –
Kurzemi.
Tikšanās ar interesantiem
cilvēkiem – deju mākslas
pasniedzējiem un dejotājiem
Kandavas deju skolā.

Ekskursija uz Sabili un Kuldīgu.

Ciemošanās Smārdē, latviskie
dzīvesziņas rituāli un latviešu
tautas dejas māksla, vakariņas
senlatviešu gaumē.

10.05.

Projekta dalībnieki 9.maija rītā devās uz Kandavu, kas ir
sena pilsēta Latvijā. Tur apskatīja pilsētu, iepazinās ar
Kandavas vēsturi, ciemojās Kandavas deju skolā. Sarunā
ar Kandavas deju skolas direktori Andru Eimani
uzzinājām par Kandavas deju skolas apmācības sistēmu,
piedāvātajām nodarbībām. Noskatījās dejotāju
priekšnesumus, uzzināja par tautu tērpu nēsāšanas
tradīcijām, Alsungas tautas tērpu. Kandavā apmeklēja
pili, pilsētas parku.
Pēc tam devās uz Sabili, lai iepazītos ar Vīna kalnu –
pilsētas simbolu, kas iekļauts Ginesa rekordu grāmatā kā
vistālāk uz ziemeļiem esošais Vīna kalns.
Sabilē apmeklēja daiļamatu meistari, apskatot privāto
kolekciju “Cimdiņos”. Meistares dzīves aicinājums un
hobijs ir tautiski, rakstaini latviešu cimdi un dūraiņi,
izpildīti dažādās tehnikās.
Apskatīja privātu 200 salmu leļļu kolekciju dārzā. Lelles
atspoguļoja dažādas ikdienas situācijas, piemēram ēst
gatavošanu, malkas ciršanu, iešanu pie altāra. Tālāk
devās uz Kuldīgu.
Kuldīgā tikās ar Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma
tehnikuma skolotāju un skolēniem, kuri novadīja projekta
dalībniekiem interesantu ekskursiju Kuldīgā, iepazīstinot
ar pilsētas vēsturi, slaveniem cilvēkiem, skaistākajām un
ievērojamākajām vietām.
Šīs dienas vakarā viesojās Smārdē, kur tikās ar latviešu
folkloras, tautas tradīciju, rituālu un tautas dejas
entuziastiem – folkloras kopu. Noskatījās skaistu
koncertu, kurā tika atspoguļota latviešu tautas dzīvesziņa,
svētku svinēšanas tradīcijas, skanēja latviešu tautas
mūzika un redzējām latviešu tautas dejas priekšnesumus
vidējās paaudzes dejotāju izpildījumā. Pasākuma
noslēgumā dejot mācījās arī projekta
dalībnieki.Vakariņas tika pasniegtas senlatviešu gaumā.

Jūrmalas pilsētas apmeklējums.

Trešdienas rītā ar autobusu devāmies uz Jūrmalu –
pilsētu pie Baltijas jūras. Bijām balto smilšu pludmalē,
apmeklējām mākslas staciju Dubulti – Eiropā vienīgo
laikmetīgās mākslas telpu, kas darbojas funkcionējošā
dzelzceļa stacijas ēkā.

Kultūras progamma Rīgā,
ekskursija Vecrīgā.

Tālāk devāmies uz Rīgu. Sekoja ekskursija Vecrīgā,
redzējām prezidenta pili, Biržas ēku, Doma laukumu,

Ekskursiju diena.

Ekskursija Latvijas nacionālajā
Operas un Baleta teātrī .
Pusdienas „Zemnieku cienastā”.
Deju studijas „Vēja zirdziņš”
koncerta ģenerālmēģinājuma
apmeklējums Jelgavā.

11.05.

Melngalvju namu- vēsturiskas un skaistas Vecrīgas ēkas
un vietas.
Apmeklējām Latvijas nacionālo Operas un Baleta
teātri, kur gida pavadībā izstaigājām teātra telpas,
uzzinājām par teātra vēsturi, slaveniem māksliniekiem un
izrādēm.
No Rīgas devāmies uz Jelgavas pusi, kur pa ceļam
kafejnīcā “Zemnieka cienasts”paēdām pusdienas.
Sekoja vizīte Jelgavas kultūras namā, kur bija iespēja
apmeklēt deju grupas “Vēja zirdziņš”
ģenerālmēģinājumu lielai izrādei. Mēģinājumā piedalījās
apmēram 100 jaunu dejotāju no 3 gadu vecuma līdz 18
gadu vecumam, kopā veidojot deju izrādi.

Skolotāju tikšanās, diskusija par
projekta programmu un
īstenošanu.

Vakarā Tukuma ledus hallē tikās Jaunpils vidusskolas
skolotāji- projekta organizatori ar projekta dalībvalstu
skolotājiem, lai pārrunātu projekta programmu un tās
īstenošanu Latvijā, kā arī nākošo dienu plānus un kopīgā
koncerta organizatoriskos jautājumus.

Viesošanās „7 ballēs”amatniecības nodarbība, intervija
ar biedrības vadītājiem, radošās
darbnīcas.

Biedrībā “7 balles” skolēniem un skolotājiem tika
piedāvāts darboties dažādās radošajās darbnīcās – liet
sveces, gatavot puzzles no koka, apgleznot un izgrebt
rakstus stikla traukos, gatavot rotaļlietas no koka un iziet
labirintu. Skolēni intervēja biedrības vadītājus un
uzzināja daudz par biedrības mērķiem, uzdevumiem,
iespējām.

Projekta koordinatoru tikšanās,
apspriede par projekta
dokumentācijas aizpildīšanu.

Koordinatori pulcējās apspriedē, kur pārrunāja projekta
dokumentāciju, grafiku nākošajiem mēnešiem un
jautājumus, kas saistīti ar projekta realizēšanu nākotnē.

Viesošanās Jaunpils Amatu mājā,
iepazīšanās ar aušanas darbnīcu un
vietējo rokdarbnieču
meistardarbiem.

Amatu mājā projekta dalībnieki iepazinās ar aušanas
darbnīcu, seniem darba rīkiem, noklausījās interesantu
stāstījumu par latviešu tautas amatu tradīcijā, latvju
zīmēm un simboliem, kas tiek ieausti latviešu tautas
tērpos.
Vēlāk sekoja projekta kopīgā koncerta
ģenerālmēģinājums Jaunpils pils zālē. Tika saskaņoti un
izmēģināti visi valstu gatavotie priekšnesumi pēc
scenārija, izmēģinātas prezentācijas, sagatavoti tērpi.
Pēc mēģinājuma pilī dalībnieki devās pastaigā uz
vēsturisku vietu Jaunpilī –Kartavkalniem, kur tika
organizētas sportiskas aktivitātes – saliedēšanas komandu
spēles dabā, mācītas latviešu un citu tautu rotaļdejas pie
ugunskura.
Dalībnieki noslēgumā nobaudīja garšīgas vakariņas.
Karstas tējas tase deva spēku kopīgai dejošanai pie
ugunskura.

Kopīgā koncerta
ģenerālmēģinājums pilī.

Sporta aktivitātes un latviešu
rotaļdejas un spēles pie ugunskura
Kartavkalnos.

12.05.

Sporta aktivitātes dabā – veselā
miesā vesels gars. Tīreļa purva
laipa.

Jūra un deja – radoša nodarbība.

Gatavošanās koncertam. Koncerts
pilī.
Starptautiskā sadraudzības skolu
projekta noslēgums, projekta
2.daļas izvērtējums.

Piektdienas rītā projektā iesaistītie skolēni un skolotāji
devās izbraucienā uz Tīreļa purva laipu. Sekoja pastaiga
dabā, iepazīstoties ar populārāko apskates objektu
Ķemeru nacionālajā parkā. Tā ļauj iepazīt cilvēka
darbības neskartu augsto sūnu purvu. Lielais Ķemeru
tīrelis ir viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijas
piekrastē. Tā platība ir 5000 ha. Purva vecums ir ap 8000
gadu. Tam ir raksturīgs iegarenu ezeriņu jeb akaču
labirints, kas tam piešķir īpašu ainaviskumu.
Tālāk devāmies pie Baltijas jūras Lāču pītes dendrārijā.
Lāčupītes dendrārijs ir īpaši aizsargājama dabas teritorija,
kas atrodas starp Apšuciemu un Klapkalnciemu.
Pastaigājoties pa Lāčupītes taku, īpaši vasarā, iespējams
aplūkot daudzus gan vietējos, gan svešzemju ziedošos
augus visā krāšņumā. Te bija ieplānota deju nodarbība
dabā.
15.00 notika koncerta mēģinājums pilī, tad 16.00
projekta noslēguma pasākums – koncerts „Jaunpils
Sprīdītis dodas pasaulē”. Koncertu apmeklēja 230 vietējo
iedzīvotāju un viesu. Pēc koncerta projekta dalībnieki
izvērtēja projekta „Globālā izglītība prātam un sirdij”
2.daļu, saņēma sertifikātus.

