
 

The project Meet Europe through Education 

Comics & Creative writing 

Noslēguma vizīte Alūksnē 

No 9.maija līdz 14.maijam Alūksnes novada vidusskolā viesojās Grieķijas, 

Itālijas, Turcijas, Portugāles un Čehijas Republikas skolēni un skolotāji, norisinājās 

Erasmus+ projekta mobilitātes  MEET EUROPE THROUGH EDUCATIONAL 

COMICS & CREATIVE WRITING noslēdzošā vizīte. Mums un viesiem ļoti 

paveicās, jo tieši tad bija Latvijas siltā pavasara nedēļa, un pavasara pirmais košums 

priecēja viesus. 

Pirmais iespaids viesiem bija, ka mūsu pilsēta ir ļoti tīra, tas viņus pat 

izbrīnīja. Šajā nedēļā piedzīvots un redzēt daudz. Vispirms jau liels kultūršoks bija 

Līgatnes bunkuru apmeklējums. Skolotāji, kuri vēsturi pārzina labāk, bija sajūsmināti 

par gida Oskara interesanto stāstījumu. Šī vēstures daļa daudziem bija kas jauns.  

Kā viens no sirdsdarbiem bija baltu T-kreklu apgleznošana, apzīmēšana 

Ukrainas bērniem, kas būs kā dāvinājums ukraiņu bēgļiem. Kreklus saņēma Pēdējā 

zvana dienā arī abi mūsu skolas skolēni Poļina un Artjoms. Tāpat interesanta bija 

radošā darbnīca Uģa Puzuļa vadībā, kur viesi veidoja savas zīmes mūsu Zīmju kokam. 

Šī projekta ietvaros jauniešiem jāveido komikss par viņiem aktuālām tēmām. 

Šoreiz akcents tika likts uz fotografēšanu, dažādu programmu izmantošanu, lai saliktu 

un uzrakstītu komiksu. Respektējām arī čehu skolēna izvēli, komiksu zīmēt. 

Komandas bija jauktā secībā, no dažādām valstīm. Tēmas, ko apskatīja bija 

visdāžādākās, bet uzvarēja šis zīmētais komikss.  

Viesus priecēja Alūksnes muzeji, vilcieniņa Severīna brauciens, skaistie, siltie 

vakari un iepazīšanās un draudzība ar mūsu skolēniem. Grieķu skolotājas bija 

pārsteigtas, jo pārliecinātas, ka grieķi ir pati viesmīlīgākā nācija, bet nācās secināt, ka 

latvieši arī ir ļoti atsaucīgi un viesmīlīgi. Par to varam pateikties mūsu skolēniem un 

skolotājiem, kas bija iesaistīti projektā, par visas skolas un pilsētas iedzīvotāju un 

uzņēmēju atbalstu.  

Viesi iepazina Latvijas mākslas Meku – Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, 

kur brīnišķīgas gides pavadībā iepazina Latvijas nacionālo mākslu un aizrautīgi 

darbojās radošā darbnīcā. Vēl grandiozu iespaidu atstāja Latvijas Nacionālā bibliotēka 

un mūs galvaspilsēta Rīga. 

Vislielākais prieks ir par mūsu skolēniem, kuri tagad pēc projekta noslēguma 

nāk klāt un jautā, vai varēs piedalīties nākamos projektos, vai mani ņemsiet līdzi… 

Tātad, vēlamais ir sasniegts – radīta interese un konkrēts darbs, lai mācītos savādāk, 

lai mācītos caur praksi.  

Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Sanita Čibala, projekta koordinatore. 


