
 

 

 

Brauciens uz Rumāniju “Erasmus +” projekta 

“Touch the Magic of  Fairy Tales ” ietvaros 

Mūsu skola turpina realizēt Erasmus+ 

projektu  „Touch the Magic of Fairy Tales”. Šoreiz 

partneru sanāksme notika noslēpumu bagātā 

Rumānijā. Tā atrodas Balkānu pussalas ziemeļos, 

Donavas upes lejtecē. Daļu Rumānijas apjož 

Karpatu kalni. Rumānijas galvaspilsēta ir Bukareste, 

kurā dzīvo gandrīz divi miljoni iedzīvotāju. 

Rumānija ir devītā lielākā ES valsts pēc teritorijas 

un septītā lielākā iedzīvotāju skaita ziņā (aptuveni 

20 miljoni iedzīvotāju). No Latvijas puses sanāksmē 

piedalījās skolas direktors L.Bruģis un projekta 

koordinatore I.Kļaviņa.  

Pirmais, ko nevar nepamanīt Rumānijā, un, jo īpaši Bukarestē, ir gigantomānija. Tik lielas 

ēkas un būves un tik platas ielas grūti atrast kaut kur vēl. Turklāt naktī tās ir skaisti izgaismotas. 

Pat "nelielās" privātmājiņas ir ļoti lielas, nemaz nerunājot par teātriem, operām, iepirkumu 

centriem, ministrijām un, protams, Čaušesku pili (tagad sauktu par tautas namu vai Parlamentu). 

Šī ir otra lielākā ēka pasaulē (aiz Pentagona). Celta 1984. gadā, ēka ar 12 stāviem un 3100 telpām 

aizņem 330 000 kvadrātmetrus. Mēs devāmies ekskursijā gida pavadībā, aplūkojām marmora 

zāles, kurās joprojām notiek sanāksmes. Arī no 

malas skats ir kolosāls. Jo īpaši galvenā iela, kas ved 

uz pili.  

Vienā no dienām mēs apmeklējām Bran pili. 

Viduslaikos celtā Bran pils ir uzbūvēta Karpatu 

kalnu briesmīga bezdibeņa pašā malā. Pils iemieso 

labākos gotikas principus. Pils izskatās tieši tā, kā 

vairāk nekā pirms simts gadiem to ir aprakstījis 

īriešu romānists Brems Stokers savā slavenajā 

romānā „Drakula”. 

Bet vislielākos iespaidus mēs guvām Scoala Gimnaziala Nr.189, mūsu vizītes galvenajā  

mērķī. Partneri apmainījās ar projekta ietvaros izveidotiem materiāliem : CD ar skolas teātra 

pasaku izrādēm,  jauno kalendāru ar visu valstu bērnu zīmējumiem (komiksiem) par pasakām un 

Pasaku vārdnīcām. Bērni sagatavoja tautas dejas koncertu, leļļu teātri un dažādus paštaisītus 

suvenīrus. Rumānijas skolā regulāri notiek brīnišķīgi pasākumi – bērni raksta dzejoļus, stāstus vai 



pasakas un skola to izdod grāmatas veidā ar nelielu (ap 100 gb.) tirāžu. Mums tādu grāmatu 

uzdāvināja 12 gadus veca meitene Agnes Zamfirescu. No mūsu skolas mēs arī uzdāvinājām 

paštaisītus, bērnu apgleznotus zīda lakatiņus, un svecītes visiem partneriem.  

Vizītes laikā mēs apspriedām tālāko projekta gaitu un izvirzījām mērķi, un programmu uz 

tuvāko sanāksmes periodu. Sadarbība turpinās! 

 

Skolas starptautisko projektu koordinatore Ināra Kļaviņa 

 


