
Jaunpiebaldzēni Lietuvā 

 No 29. februāra līdz 5. martam divdesmit Jaunpiebalgas  vidusskolas skolēni 

kopā ar skolotājām Gunitu Kundrati un Jolantu  Glāzeri projekta NORDPLUS  TREE 

ietvaros viesojās Lietuvā, Nemenčinės Gediminas ģimnāzijā. Tajā pašā skolā, kuras 

skolēni pie mums Jaunpiebalgas vidusskolā darbojās projektā šī mācību gada 

novembrī.  

 Pirmdien lietuviešu skolēni mūs sagaidīja, un mums kopā notika viena mācību 

stunda. Tālāk skolas aktu zālē norisinājās dažādas saliedēšanās aktivitātes.Vispirms 

bija bingo spēle, lai mēs varētu cits citu iepazīt, tad vajadzēja izstāstīt dažus faktus par 

sevi, kā arī interesanti uzzīmēt savu vārdu. Vislielāko jautrību izraisīja burtu 

atpazīšanas aktivitāte- izmantojot doto šifru, jāatpazīst katra skolēna atveidotais burts 

un jāizlasa viss vārds. Pēc  tam devāmies uz mājām pie ģimenēm, kur dzīvojām visu 

nedēļu. Vakarā lietuviešu skolēni mums izrādīja savu pilsētu- Nemenčini, kur mīt ap 8 

tūkstoši iedzīvotāju. 

  Otrdien skolā mācījāmies lietuviešu tautasdziesmas un iestudējām vienu deju. 

Tad sekoja šokolādes darbnīca, kur meistare izstāstīja interesantus faktus par šokolādi. 

Priecājāmies, ka  zinājām atbildes uz jautājumiem un tā nopelnījām garšīgas balvas. 

Degustējām triju veidu šokolādi un marcipānu,  no šokolādes, marcipāna un 

mandelēm gatavojām konfektes. Pēcpusdienā sportiskās aktivitātes- braucām uz Viļņu 

spēlēt boulingu un slidot.   

 Trešdien devāmies uz brīvdabas muzeju, kur cepām rudzu maizi lauku sētā un 

apskatījāmies muzeju kompleksu  gida pavadībā. Pēc tam braucām uz pastaigu taku 

virs koku galotnēm, kas atklāta tikai pirms pusgada. Taka bija interesanta un droša pat 

tiem, kuriem bail no augstuma, jo norobežota ar augstām margām. Nobeigumā varēja 

uzkāpt skatu tornī, no kura pavērās brīnišķīga ainava. 

  Ceturtdien skolas sporta zālē notika dažādas stafetes. Vēlāk braucām uz 

Ignalinu, kur ražo Lietuviešu nacionālo kūku ‘’Šakotis”, izmēģinājām tās cepšanu, 

degustējām,  kā arī to iegādājāmies, lai atvestu mājās draugiem.   

 Piektdienas rītā virmoja dažādas emocijas, bet visvairāk satraukums, jo 

jāuzstājas skolas pasākumā, kas veltīts lietuviešu nacionālajām Kaziukas svinībām. 

Izskan  kopdziesma  lietuviski, tad mūsu ,,Kalniem pāri” latviski. Arī kopīgā deja 

norit bez aizķeršanās. Mazliet skumji, ka laiks tik ātri paskrējis, klāt atvadīšanās-

asaras, solījumi rakstīt un vasarā satikties...Tālāk  ceļš uz Viļņu, kur norit lielais 

Kaziukas tirgus. Kā par brīnumu, daudz tirgotāju no Latvijas. 

  Šis bija vērtīgi pavadīts un aktivitātēm piepildīts laiks.  Ir iegūta jauna 

pieredze un  zināšanas, un draugi, kā arī uzlabotas svešvalodu zināšanas. Pilnībā tika 

apgūts  viss plānotais projekta nosaukumā TREE( angliski): tradīcijas, savstarpējās 

attiecības un sadarbības prasmes, izglītošanās, izklaides. Paldies par iespēju 

piedalīties šajā projektā! Mūsu kopīgais paldies šoferim Jānim Mihailovam par 

vizināšanu piecu dienu garumā! 
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