Aprīļa sākumā, kad Latvijā ziema vēl negribīgi atkāpās, Dobeles 1.vidusskolas
skolēniem Kerijai Rozei, Maijai Bleivai, Edgaram Mihaļenko un skolotājām Svetlanai
Savenko un Margitai Gudzovskai bija iespēja baudīt skaistu pavasari Francijā, kur dobēs
acis priecēja krāsainās tulpes un narcises, kur ziedēja cēlās magnolijas. Ceļojums bija
kārtējā Erasmus+ projekta “Water for life (Ūdens dzīvībai)” aktivitāte. Piecu dienu darbā
satikās dalībnieki no Francijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas, lai rādītu paveikto un
izvirzītu jaunus uzdevumus turpmākajam darbam.
Šī tikšanās reize bija īpaša, jo starptautiskā pieredzē satikās arī skolēni. Viņiem tas
bija liels pārdzīvojums un piedzīvojums reizē; būt ilgi un tālu no mājām, dzīvot
viesģimenēs, iepazīt citas valsts un tautas tradīcijas, valodu, iegūt jaunus draugus. Pa
dienu skolēni apmeklēja mācību stundas mazpilsētas Foug skolā un darbojās dažādās
radošās aktivitātēs, kopā ar vietējiem skolēniem zīmēja, veidoja, sportoja.
Tā kā projekta tēmā ir aktualizēta ūdens nozīme cilvēka dzīvē, tad Francijā organizētās
aktivitātes bija saistītas ar to. Tikām iepazīstināti ar ūdens cauruļu un kanalizācijas aku
vāku ražotni “PAM”, kur goda vietā pie ieejas durvīm nolikta no Rīgas 1713. gadā nākusi
latviešu priedes koka ūdens apgādes caurule.
Mūsu mītnes pilsētai Toul cauri plūst skaistā Mozeles upe un aktivitāte un mums
bija iespēja to izbaudīt braucienu ar garām airu laivām “Dragon boat”. Laivas rotāja un
atmosfēru romantiskāku darīja lielās pūķa galvas laivu priekšgalā. Lai airētājiem nejuktu
ritms, katrā laivā bija bundzinieks, piedzīvojums bija gan jautrs, gan brīnišķīgs, gan slapjš.
Azarta uguntiņu piešķīla iespēja katras laivas komandai sacensties draudzīgā peldējumā ar
konkurentiem. Šī bija vienīgā lietainā diena, tāpēc brauciena noslēgumā īsti nevarējām
saprast, vai slapji esam no lietus vai no blakus airētāju šļakatām.
Vēl vienā projekta aktivitātē franču kolēģi mums atklāja, kā cilvēks spēj draudzēties
ar ūdeni, to veiksmīgi padarot par transporta kravu ceļu kalnos. Apbrīnojama ir cilvēku
izdoma dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tā mēs izsecinājām pēc brauciena ar baržu un
pacelšanos baržu liftā kādā no Reinas baseina kanāliem. Vairāku simtu tonnu smagas
baržas tiek nolaistas ūdenī un atkal paceltas pa slīpu, pamatīgi izbūvētu plakni. Tādejādi
caur īpašiem vārtiem, mainot ūdens līmeni, baržas tiek tālāk kalnos vairāku kilometru
augstumā. Mums tas bija liels piedzīvojums.
Mums bija arī iespēja iepazīt Francijas skolu sistēmu, vērot mācību procesu gan
pirmskolā, gan sākumskolā un pamatskolā, sarunāties un dalīties pieredzē ar Francijas un
pārējo dalībvalstu skolotājiem.
Šī nedēļa bija piepildīta ar viesmīlību, pavasara izjūtām un bagātu informācijas
klāstu, tāpēc paskrēja vēja spārniem. Tagad radoši un idejām pārpilni turpinām darbu un
gaidām rudens pusē projekta dalībniekus Latvijā - Dobelē.
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