
Emocijām piesātinātā augusta nedēļa 

Augusts – laiks, kad ne tikai skolotāji, bet arī skolēni domās sāk pievērsties 

skolai. Taču šogad grupa Rūjienas vidusskolas skolēnu un skolotāju aizrautīgi 

strādāja, lai sagatavotu īpaši interesantu programmu viesiem, kuri augusta beigās 

ieradās Rūjienā.  No 21. – 26. augustam notika Comenius projekta „Keep Fit and 

Active – Be Healthy and Happy!” viesu uzņemšana mūsu valstī, pilsētā un skolā. Pie 

mums ieradās projekta dalībnieki - 21 skolēns un 10 skolotāji - no Spānijas, 

Rumānijas, Polijas, Somijas un Norvēģijas. Skolēni dzīvoja viesģimenēs, tas 

veicināja draudzības rašanos  un tautu kopīgo un atšķirīgo iezīmju iepazīšanu. Mūsu 

skolotāji bija sagatavojuši projekta devīzei atbilstošu  aktivitāšu programmu. 

Šajās piecās kopā pavadītajās dienās centāmies viesus iepazīstināt  ar 

populārākajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Viesi izbaudīja Vidzemes 

jūrmalas burvību, vēroja Gaujas senleju no Turaidas pils torņa, pārvarēja Salacas 

krācītes un iedvesmu guva Skaņajā kalnā, apskatīja Vecrīgas nozīmīgākos objektus 

un, protams, pastaigājās pa mūsu zaļo Rūjienu.  

Šajās dienās mēs pierādījām, ka esam aktīva un veselīga dzīvesveida atbalstītāji, 

jo peldējām, braucām ar laivām un plostu, gājām pārgājienā, katapultējāmies, 

braucām ar rodeļiem, apliecinājām sevi tik daudzveidīgajās Siguldas piedzīvojumu 

parka „Tarzāns” trasēs, cepām ūdenskliņģerus, nogaršojām Rūjienas saldējumu un 

darījām vēl daudz ko citu. 

Dienas pagāja nemanot. Pēdējā diena bija skumju caurausta, jo  grūti, ai, cik 

grūti bija šķirties no jauniegūtajiem draugiem. 

 Neaizmirstamas sajūtas, prieks, gandarījums, atbildības uzņemšanās, darbs 

komandā, jaunas zināšanas, iespaidi, lieliska pieredze, jauni draugi, kuriem devām 

savu mīlestību un saņēmām pretī pozitīvu emociju devu, motivācija apgūt 

svešvalodas - tā var raksturot Comenius projekta norisi Rūjienas vidusskolā.  

Agne Čākure: 

Pie manis dzīvoja spāņu meitene Klāra. Šīs piecas dienas paskrēja nemanot. 

Pirmajā dienā, kad vēl nebiju Klāru iepazinusi, man nelikās, ka spēsim 

sadraudzēties, bet, tiklīdz mēs bijām sākušas runāties, sapratu, ka mums ir daudz 

kopīga. Sazināšanās notika angļu valodā, un pirmajā dienā tas likās grūti, bet otrajā 

un nākamajās dienās es nespēju pārslēgties no angļu uz latviešu valodu un pat ar 

saviem vecākiem nemanot runāju angliski. Klāra bija ļoti jauka un sirsnīga. Es 

sadraudzējos arī  ar jauniešiem no citām valstīm, jo viņi bija jautri un atvērti visam 

jaunajam. Tagad māku dažus vārdiņus spāniski un protu norvēģiski skaitīt no 1 līdz 

10. Šī nedēļa bija neaizmirstama. Brīdī, kad visiem ciemiņiem, tai skaitā Klārai, bija 

jābrauc prom, asaras nespēju valdīt un tās bez apstājas ritēja pār maniem vaigiem. 

Tagad mans lielākais sapnis ir aizbraukt uz Spāniju un satikt Klāru vēlreiz. 

 

Paula Aleksandra Pasīte: 

Meiteni, kura dzīvoja pie manis,  sauca Sandra, viņa bija no Spānijas – no 

pilsētas Jerez. Ar Sandru man nebija nekādu problēmu kontaktēties, jo abām mums 

padodas angļu valoda. Viņa visu laiku runāja un uzdeva jautājumus, uz kuriem es 



labprāt atbildēju. Es no viņas iemācījos dažus spāņu vārdus un izteicienus. Es 

iemācījos sasveicināšanās vārdu  hola,  kas spāņu valodā nozīmē čau vai sveiki. 

Viņa no manis arī mācījās. Latvija viņai ļoti patika, it īpaši braukšana ar plostu pa 

Salacu un Vidzemes jūrmala.  Man bija ļoti žēl atvadīties.  

Luīze Reuta: 

Pie manis dzīvoja meitene Linda no Somijas. Lindai ļoti garšoja Rūjienas 

saldējums, kā viņa pati teica, sen neesot neko tik garšīgu ēdusi. Iepazinos arī ar 

skolēniem no Rumānijas, Somijas, Polijas, Norvēģijas un Spānijas. Spāņu skolēni 

bija visjautrākie, mīļākie un atvērtākie jauniem iespaidiem. Man patika, ka ar Lindu 

varējām pļāpāt stundām ilgi, šķita, ka esam pazīstamas jau sen. Šī nedēļa kopā ar 

draugiem no citām valstīm bija smieklu un apskāvienu pilna. 

 

Anna Amanda Bērziņa: 

Pie manis dzīvoja meitene Nelli no Somijas. Mēs kopā ļoti labi pavadījām laiku, 

sadraudzējāmies ar skolēniem no Somijas, Polijas, Rumānijas, Norvēģijas un 

Spānijas. Visi skolēni bija sirsnīgi, jauki, labprāt stāstīja par sevi un vēlējās uzzināt 

par mūsu interesēm un ikdienu. Es patiešām šajās dienās visiem pieķēros un 

mēģināšu arī turpmāk uzturēt ar viņiem kontaktus. Nelli teica, ka vēlētos vēl kādu 

reizi apciemot Latviju, jo viņai šeit patika laipnie cilvēki, garšīgais saldējums un 

skaistās dabas ainavas. Es ļoti ceru, ka jau februārī es braukšu ciemos pie Nelli uz 

Somiju.  

 

 

Ilga Penka, Anda Deksne 

 


