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1.internātpamatskola 

kļūst par speciālās iz-

glītības attīstības 

centru Zemgalē 

No 1. septembra 
mainījies Jelgavas 1. 
internātpamatskolas 
statuss – Izglītības un 
zinātnes ministrija 30. 
jūnijā izglītības iestādei 
piešķīra speciālās izglītī-
bas attīstības centra 
statusu. Tas ir viens no 
diviem šādiem centriem 
Zemgales reģionā.  

Līdz ar statusa 
maiņu Jelgavas 1. inter-
nātpamatskola kā attīs-
tības centrs papildus 
veiks konsultatīvu un 
metodisku darbu kvali-
tatīvas iekļaujošas izglī-
tības nodrošināšanai, 
strādājot gan ar skolē-
niem ar speciālām vaja-
dzībām, gan ar viņu ve-
cākiem un likumiska-
jiem pārstāvjiem, gan 
pedagogiem un nodroši-
nās agrīnu speciālo va-
jadzību diagnostiku 
pirmsskolas vecuma 
bērniem atbilstoši izglī-
tības iestādes speciali-
zācijai.  

No tā, ka mēs 
kļūsim par attīstības 
centru, iegūs ne tikai 
mūsu skolas audzēkņi, 
bet visa pilsēta, jo speci-
ālajai izglītībai un skolē-
niem ar īpašām vajadzī-
bām tiks veltīts lielāks 
darbs. Atbalstīsim citu 
skolu pedagogus, kon-
sultējot, kā labāk strā-
dāt ar šādiem skolē-

niem, izstrādāsim meto-
diskos materiālus, rīko-
sim izglītojošus pasāku-
mus plašākām intere-
sentu grupām,» skaidro 
1. internātpamatskolas 
direktore Gunda Balo-
de, norādot, ka kritēriji, 
kas jāizpilda attīstības 
centram, definēti MK 
noteikumos Nr.187 
«Noteikumi par kritēri-
jiem un kārtību, kādā 
speciālās izglītības ie-
stādei piešķir speciālās 
izglītības attīstības cen-
tra statusu». Tie paredz, 
ka iestādei mācību gada 
laikā jāsniedz konsultā-
cijas vismaz 50 citu re-
ģiona skolu pedagogiem 
un vismaz 50 skolēniem 
ar speciālām vajadzī-
bām un viņu vecākiem, 
jāizstrādā vismaz divi 
metodiskie materiāli, 
kas jāpublicē savā mā-
jaslapā, savukārt kalen-
dārā gada laikā jānoor-
ganizē vismaz divi infor-
matīvi pasākumi par 
iekļaujošo izglītību un 
palīdzības iespējām sko-
lēniem ar speciālām va-
jadzībām. Informācija 
par speciālistu konsul-
tāciju laikiem un plāno-
tajiem pasākumiem tiks 
publicēta skolas mājas-
lapā www.jelgava1isk.lv. 
Gan konsultācijas, gan 
izglītojošie pasākumi 
būs bez maksas.  

Izglītības un 
zinātnes ministrija no-
teikusi, ka katrā reģionā 
var būt ne vairāk kā divi 
šādi speciālās izglītības 

attīstības centri, un 
Zemgalē otrs centrs at-
rodas Koknesē. Mēs vi-
su iepriekšējo mācību 
gadu mērķtiecīgi strādā-
jām, lai izpildītu nepie-
ciešamos kritērijus cen-
tra statusa iegūšanai, 
ministrija izvērtējusi 
vairāku izglītības iestā-
žu pieteikumus.  

Skolas līdzšinējo 
darbu jaunais statuss 
būtiski neietekmēs, jo 
ar konsultēšanu speciā-
listi nodarbojās arī līdz 
šim, atbalstot ne tikai 
savas skolas audzēkņus 
un viņu ģimenes. Iegūs-
tot attīstības centra sta-
tusu, valsts piešķir fi-
nansējumu direktora 
vietnieka metodiskajā 
darbā un divu izglītības 
metodiķu atalgojumam. 

Vecāki var pie-
teikt bērnus pirmssko-
las izglītības program-
mām 
            No 2018. šā ga-
da 1. septembra Jelga-
vas 1. internātpamat-
skolā–attīstības centrā 
papildu speciālās pama-
tizglītības programmām 
tiks īstenotas arī trīs 
speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas, 
kas pielāgotas bērniem 
ar fiziskās attīstības 
traucējumiem, ar soma-
tiskām saslimšanām, kā 
arī izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības trau-
cējumiem. Kopumā 
pirmsskolas izglītības 
grupā plānots uzņemt 

Atskats uz 2017./18. mācību gadu 

Atskats uz 
2017./18. 
mācību gadu 

1-2 

Lpp. 

Skolas pasākumi 3-16 

Lpp. 

Skolēnu radošie 
darbi. 

17-

29 

Lpp. 
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līdz 15 audzēkņiem. Bērni 
tiks uzņemti trīs pirmsskolas 
izglītības programmās – spe-
ciālajā pirmsskolas izglītības 
programmā izglītojamajiem 
ar fiziskās attīstības traucē-
jumiem (paredzēta bērniem 
ar dažādām kaulu un mus-
kuļu sistēmas saslimšanām), 
speciālajā pirmsskolas izglītī-
bas programmā izglītojama-
jiem ar somatiskām saslim-
šanām (paredzēta izglītoja-
majiem ar dažādām hronis-
kām saslimšanām un bieži 
slimojošiem bērniem), kā arī 
speciālajā pirmsskolas izglītī-
bas programmā izglītojama-
jiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem (paredzēta bēr-
niem, kuri lēnāk apgūst sko-
lai nepieciešamās pamat 
prasmes ). Jāpiebilst, ka mi-
nētās izglītības programmas 
Jelgavas 1. internātpamat-
skolā–attīstības centrā tiek 
īstenotas arī pamatskolas 
posmā. 

Kopumā pirmsskolas 
izglītības grupā plānots uz-
ņemt 15 Jelgavā un citviet 
Zemgales reģionā deklarētus 
izglītojamos no 3 līdz 6 gadu 
vecumam – sadalījumu pa 
programmām noteiks piepra-
sījums. Piesakot bērnu Jelga-
vas 1. internātpamatskolas–
attīstības centra pirmsskolas 
izglītības grupā, vecākiem 
izglītības iestādē jāraksta 
iesniegums un jāuzrāda paš-
valdības vai valsts pedagoģis-
ki medicīniskās komisijas 
atzinums. Jāpiebilst, ka bēr-
nu uzņemšana notiek visa 
kalendārā gada garumā, bet, 
lai bērns gaitas speciālās 
pirmsskolas izglītības grupā 
uzsāktu 2018./2019. gadā, 
pieteikums jāiesniedz līdz 31. 
jūlijam. Vecāku iesniegumi 
tiek reģistrēti iesniegšanas 
secībā, bet jāuzsver, ka 
priekšroka būs Jelgavā dek-
larētiem bērniem.  

Izglītības iestādei, 

pateicoties pašvaldības un 
valsts atbalstam, ir izveidota 
laba infrastruktūra un atbal-
sta sistēma, lai nodrošinātu 
individuālu pieeju katram 
bērnam – ir pieejami medicī-
nas darbinieku pakalpojumi, 
masāžas, ūdens procedūras, 
individuālas nodarbības pie 
fizioterapeita un citi pakalpo-
jumi, kas palīdz uzlabot un 
nostiprināt audzēkņu veselī-
bu un kvalitatīvāk apgūt iz-
glītību. Izglītības iestādē ir 
attīstoša, sakārtota vide, pie-
mērota bērniem ar kustību 
traucējumiem. Ir iekārtots 
«Montesori» metodes kabi-
nets, Sajūtu telpa, aprīkotas 
ārstnieciskās vingrošanas 
zāles, nodrošinām kompeten-
ču pieeja mācību saturā. 
Pirmsskolas izglītības grupas 
darbalaiks būs no pulksten 7 
līdz 19, kā arī bērniem bez 
maksas tiks nodrošinātas 
trīs ēdienreizes dienā. 

Gunda Balode 
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Raksti par skolas pasākumiem 

                                          Es un tu – mēs esam Latvija 

                                      Latvija, tu mūsu brīvā zeme 

                          ar meža šalkām un zaļām pļavām, 

                      ar putnu dziesmām un upju čalām. 

             Tu esi mums vismīļākā un skaistākā 

  un rīta rasā spoži mirdzošā, saules staros sildītā.   

Mūsu sirdīs lolotā tu, mūsu skaistā zemīte. 

     ( Patrīcija Lukašenko 6. klase) 

 

 

                    Ir noslēdzies septembris – dzejas mēnesis. Jau trešo gadu 6.-9. klašu skolēni aktīvi iesaistās dzejas rakstīšanā. Šogad dzejas 

moto Jelgavas pilsētā bija “Es un tu – mēs esam Latvija”. Tā kā skolām šajā mācību gadā pašām bija jāizvērtē un jānosūta ievietošanai 

pilsētas krājumā 4 interesantākie dzejoļi, tad valodu un mākslu metodiskā apvienība organizēja Dzejas dienas 2017. gada 3. oktobrī, lai 

noklausītos visu skolēnu radošos darbus un izvērtētu tos. Kopumā dzejas lasījumos piedalījās 42 skolēni. 

                   Ir patiess prieks, ka skolēnu darbi kļūst arvien interesantāki un kvalitatīvāki.  Pasākumā katrs centās skaisti norunāt savu dzejoli. 

Tā bija lieliska iespēja dzirdēt citam citu un mācīties vienam no otra. Šogad bija ļoti grūti izvērtēt darbus, jo daudzu skolēnu darbi bija tiešām 

labi. Sīvā konkurencē žūrijas komisija (Jeļena Lukaševica, Ginta Stade, Gunda Balode, Ligita Vecums – Veco, Dace Ekša, Sandra Ru-

bene) izvirzīja tālāk šādu skolēnu radošos darbus: Madara Jumīša “Mobilā Latvija”(6.kl.) Lauras Praznicānes “Atmiņas un cerība”(9.kl.), 

Dagnijas Raminas - Zorges “ Paldies par mierpilnu bērnību”(9.kl.), Elīnas Šulmanes “ Mana zeme Latvija”(8.kl.) un Līvas Rešetilo “Latvija – 

mana dzimtene”. Paldies skolēniem par atsaucību un aktivitāti! Paldies skolotājiem – vērtētājiem! Lai mums visiem izdodas radoši domāt arī 

turpmāk! 

 

 

                                                                                  Natālija Freimane  

                                                                                          (latviešu valodas un literatūras skolotāja) 
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Piedalīšanās	Konkursos 

                Apgāda Zvaigzne ABC rı̄kotajā rakstnieces Rutas Svažas konkursā, kas no�ka 2017. ga-

da oktobrı̄	 (stāsta iesūtı̄šanas noslēguma datums 31. oktobris), piedalı̄jās pavisam 222 skolēni no 

visas Latvijas, to skaitā	arı̄	Be�ja no 6. klases un Madara Patrı̄cija Eigita no 8. klases.      

                 Konkursa uzdevums bija uzrakstı̄t stāsta ”Pazudušais salavecī�s” nobeigumu. 

Stāsta sākums.Stāsta sākums.Stāsta sākums.Stāsta sākums.    

      Mazā Baiba sēž sapucējusies un gaida salavecī�. Mute nomazgāta, zaļā svētku kleita mugurā, sarkanās 

laka kurpes kājās – viss kā nākas. Viņa cer, ka šovakar dabūs ra�ņus lellei Draudziņam. Aiz loga krīt pirmās 

šīs ziemas sniegpārslas. Mājās ir priecīgi un mierīgi. 

     Viss būtu TIK labi, ja vien neuztrauktu doma par Salavecī�. “Kur gan viņš kavējas?” “Aiziesim visi kopā 

līdz upei pastaigā�es, Baibiņ, “mammīte ierosina. “Ātrāk paies laiks.” Mazā ir priecīga gājēja. “Varbūt ceļā 

sa/sim salavecī�, “ viņa prāto. Krastmalas lielā egle arī izpušķota. Baiba ne�c savām acīm – zem varenā 

koka rosās rūķi. “Ātrāk, ātrāk atpakaļ uz mājām!” meitene sauc. “ka �kai vecī�s nav pie mums jau bijis!” 

       Mamma steidzas mazajai līdzi. Bet kas tad tas? Ne�cami! Par ko pārvērtusies jaukā, mājīgā svētku is-

taba? Logs līdz galam vaļā! Vējš apgāzis egli, tā nu guļ apsnigusi kā mežā! Pelni no izdzisušā kamīna pa vi-

su grīdu! Kas te no�cis? 

       “ko tagad darīt?” domā Baiba. 

 Piedāvāju lası̄šanai stāsta ”Pazudušais salavecı̄�s” nobeigumu Madaras Patrı̄cijas Eigitas 

interpretācijā. Betijas Liepin̦as stāsta nobeigums ir lasāms 6. klases projekta darbā( žurnālā 

Latvijas simtgadei) “Mūsu darbi Latvijai”. 

,, Ja tu vēlies, lai Ziemassvētku vecītis tevi atrod, tad sāksim visu uzkopt!’’ teica mā-
miņa.  

      Baibiņa priecīgi atbildēja: ,,Jā, māmiņ, es tev piekrītu!’’ Tā abas kopā sāka uzkopt 
istabu, bet meitene pie sevis prātoja: „Vai Ziemassvētku vecītis vēl nav bijis un šo hao-
su redzējis?”  

      Meitene centās visu uzkopt, bet tad pēkšņi, kad lielais darbs bija pabeigts, viņa 
ieraudzīja, ka viņas zaļā, skaistā kleita notraipīta kamīna pelnos. Meitene sarūgtināta 
jautāja māmiņai: ,,Ko tagad lai iesāku? Es gribēju Ziemassvētku vecīti sagaidīt tieši 
šajā kleitā!’’ 

    ,,Baibiņ, tev taču ir arī citas kleitas, kuras varētu vilkt mugurā, sagaidot Ziemas-
svētku vecīti!’’ māmiņa noslēpumaini teica. Baibiņa domāja, bet nevarēja iedomāties, 
kurā kleitā vēl viņa varētu sagaidīt Ziemassvētku vecīti. Bet te pēkšņi māte uz meitu 
paskatījās ļoti aizdomīgi. Izrādījās, ka Ziemassvētku vecītis visu notikušo bija redzējis.   

Pēkšņi pie durvīm atskanēja klauvējiens.  

    ,,Tas ir viņš! Jā, Ziemassvētku vecītis!” Baibiņa skaļi iekliedzās un skrēja pie dur-
vīm. Un tiešām, atverot tās, meitene ieraudzīja ilgi gaidīto ciemiņu. Viņa aicināja vecīti 
pie eglītes un sajūsmā iesaucās:,, Es nespēju tam noticēt, tu tiešām ieradies!” Vecītis 
apsēdās pie eglītes ar maisu rokās un gaidīja, kad Baibiņa norunās savu dzejoli. Un 
viņa runāja tik labi, ka pati bija pārsteigta par savām spējām.  

      Te pēkšņi vecītis izvilka no maisa tieši tādu skaistu, zaļu kleitu, kādu viņa vien-
mēr bija vēlējusies, un arī lelles ratus. Meitene pārsteigta un priecīga pateicās par lie-
liskajām dāvanām.  
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       Pēc brīža atsprāga durvis, un pa durvīm ievēlās nosalušo un izsalkušo rūķu bars. 
Nu tikai māte ar meitu saprata, kas bija lielās nekārtības vaininieki. Tā kā bija svētku 
vakars, neviens nepieminēja notikušo, bet visi kopā spēlēja spēles, mielojās, dejoja līdz 
pat rīta gaismai. Tikai svētku karstumā neviens nemanīja, pa kuru brīdi Ziemassvētku 
vecītis bija pazudis.   

 

               Latviešu valodas ag̒entūras rı̄kotajā radošo darbu konkursā par tematu “Kas manu 

tautu dara stipru” (konkursa laiks 2018. gada 26. septembris – 2017. gada 18. novem-

bris) piedalı̄jās 4. klases skolēni Laura Mūrniece, Inese Tı̄se un Arnolds Kalinks, 6. klases 

skolēni Be�ja Liepin̦a un Madars Jumı̄�s, kā arı̄ 9. klases skolēni Roberts Gagnus un Beāte Bite, 

bet konkursa darbu skolā rakstıj̄a visi 6.,9. klases skolēni. Visu skolēnu radošie darbi tiks 

ievietoti Radošo darbu vācelītē 2017 - 2019, kura tiks izdota, godinot Latvijas simtgadi 

2018. gada novembrı̄. 
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Kas manu tautu dara stipru 

 Zem mirdzošām zvaigznēm stāv stalti cilvēki, tikpat stipri kā ozols pļavā, tik stalti kā priedes 
jūrmalā. Latvijai pieder cilvēki, zaļa zāle, skaistas pilsētas, mežu bagātība, jūras smarža. Man apkārt 
ir cilvēki, kas gatavi krist par Latviju. 

 Gatavi sagaidīt arī sliktāko, tāpēc esam stipri un vienoti. Kopā strādājot, mēs varam paveikt 
ļoti daudz. Savijot kopā visas tautasdziesmas un tautas dejas, mēs izveidojam zvaigžņu lietu, kas ap-
ceļo apkārtējās valstis. Rakstu josta, kas izvijas cauri mūsu sirdīm, veido tautas kopības sajūtu. Dejas 
soļa ritms aizrauj un pārsteidz skatītājus, dziesmu vārdi, kas ieplūst sirdī, iedvesmo mūs, šī ir tā bur-
vība, ko varam sajust tikai Dziesmu svētkos.  

Maizes smarža, kas vilina mājās pie labsirdīgiem cilvēkiem. Rapšu, kviešu un rudzi lauki, kas 
piesaista acis, braucot mašīnā. Mums ir ļoti daudz lietu, ar ko varam lepoties. Katrs no mums pie-
sprauž karodziņu Latvijas dzimšanas dienā. Mēs jau mazam bērnam iemācām ticēt saviem spēkiem 
un mīlēt valsti. Mēs esam vienoti Latvijā, mēs esam vienoti visā pasaulē.  

Mēs elpojam vienu gaisu, tātad viena elpa mums visiem dota. Viena iespēja visiem kopā nodzī-
vot pilnvērtīgu dzīvi. Ja visi saprastu, ka esam tik tuvi radinieki, visi vienas elpas īpašnieki, tad nebū-
tu ļaunuma. 

Viena elpa. Viena Zeme. Viena dzīvība mums visiem. 
Beāte Bite  

9. klase 
Kas manu tautu dara stipru 

     Manuprāt, Latviju padara stipru ļoti daudzas lietas. Tā ir latviešu valoda, Latvijas sasniegumi spor-
tā un Latvijas burvīgā daba.   

       Latviešu valodai ir trīs dialekti - augšzemnieku, lībiskais un vidus dialekts. Pats esmu dzimis un 
dzīvoju vidus dialekta reģionā, kas ir pamatā mūsu literārās valodas izveidei. Manuprāt, tā ir ievēroja-
ma lieta, ar ko Latvija var lepoties un ar ko tā atšķiras no citām tautām. Latviešu tauta ir arī bagāta ar 
dzejniekiem. Jau dzejnieks Eduards Veidenbaums rakstīja:  

               „Mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs ir bars, 

                 No tiesas tiem dodam šo vārdu, 

                 Jo viņu dzejās mīt burvības gars: 

                 Tās miegu mums dāvina gārdu. ”  

       Viņš bija īstens cīnītājs par brīvību savā dzejā, tādēļ ironizēja par tiem, kas rakstīja jūsmīgu dzeju. 

               Savukārt Dainu skapī atrodas ļoti daudz tautasdziesmu, kuras ir apkopojis folklorists Krišjā-
nis Barons. Tautai, manuprāt, ir jābūt pateicīgai, ka bijis cilvēks, kuram pietika laika un pacietības, lai 
visas latviešu tautasdziesmas apkopotu vienuviet. 

  Noteikti nozīmīga lieta, kas Latviju padara stipru, ir Latvijas sportisti. Manuprāt, Latvijā ir 
daudz sportistu, ar kuriem lepoties, jo Latvija ir diezgan maza valsts. Ļoti labi panākumi Latvijai ir 
BMX, pludmales volejbolā, boksā un kamaniņu sportā. Protams, ir arī lieli panākumi citos sporta vei-
dos, kurus es neminēju un ar kuriem arī Latvija var lepoties. 

 Latvijā ir ļoti brīnišķīga daba. Šajā valstī gaiss nav tik ļoti piesārņots kā citās valstīs, jo mums ir 
kupli un skaisti meži. Vienmēr, kad izej ārā no savas mājas, var sajust, ka dzīvo tīrā un nepiesārņotā 
valstī. Ir jauki, ka Latvijā ir tik tīrs un svaigs gaiss. Pie mums klimats nav pats labākais. Gribētos, lai 
būtu silts laiks visu cauru gadu, bet mums ir jālepojas ar to, ka mums ir visi četri gadalaiki, citās ze-
mēs tā nav.  

           Latviešu tauta, kas dzīvo šeit, ir stipra un mērķtiecīga. Ir daudz jomu, ar kurām jālepojas, bet 
cilvēki vienkārši aizmirst mūsu sasniegumus, kuri mūsu valsti ir padarījuši stipru. Būsim stipri un cel-
sim Latviju gaismā! 

Aivis Gulbis 9. klase 
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        Dzeju runājam un rakstām… 

     Skolēnu skatuves runas konkursā 2018. gada 8. februārī plkst. 13.00 Zemgales reģiona kompetenču centrā pie-

dalījās Justīne Bite no 2. klases, Luīze Ponomarjova no 3. klases, Nora Vītola no 4. klases, Betija Liepiņa un Ralfs 

Galāņins no 6. klases, bet 7. – 9. klašu grupā skolu 2018. gada 12. februārī pārstāvēja Renāte Vaičule no 8. klases. 

Godalgotas vietas šoreiz skolēni neieguva, bet skatuves runas pieredzi gan. Prieks par Renātes Vaičules uzstāša-

nos, jo pēc konkursa vairāki skolotāji un skolēni individuāli teica labus vārdus Renātei par viņas uzstāšanos. 

                 Prieks arī par to, ka šogad Madara Jumīša Dzejas dienās sacerētais dzejolis “Mobilā Latvija” un Dagnijas 

Raminas Zorges dzejolis ” Paldies par mierpilnu bērnību” tika ievietots Jelgavas izglītības pārvaldes un Jelgavas 

Latviešu biedrības 2017. gadā organizētā skolēnu dzejas konkursa labāko dzejoļu krājumā “Latvijai 100”, kura atvēr-

šana notika 2018. gadā 9. maijā Uzvaras parkā.  

         Liels paldies skolēniem par uzņēmību un aktivitāti. Paldies visiem, kuri raksta dzeju un piedalās izteiksmīgās 

runas konkursā! Veiksmi visiem turpmāk!      

Natālija Freimane 

latviešu valodas un literatūras skolotāja 
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Teātra diena skolā 

                2018. gada 29. martā skolā bija Teātra diena. Katrai klasei bija 

savs uzvedums, kuru viņi rādīja pārējiem. Visspilgtāk man atmiņā palika 

pašu uzstāšanās, jo es biju diezgan uztraukusies. Domāju, ka kaut ko 

sajaukšu vai pateikšu nevietā. Mūsu tēma bija „Šis un tas no tīņu dzī-

ves”. Mēs visi rādījām, ko tīņi dara brīvajā laikā, kad stundas ir beigušās. 

Man nāca smiekli par mūsu uzvedumu. Arī skatītāji sāka smieties izrādes laikā. Man patika savas klases uzstāša-

nās. Pasākums bija interesants, arī otrās klases priekšnesums par satiksmes noteikumiem un visi pārējie priekšne-

sumi man ļoti patika. Es domāju, ka arī citu gadu var organizēt pasākumu „Teātra dienas”. 

Anna Jurgena 6. klase 

Man visvairāk patika 2. klases priekšnesums, jo tas bija pamācošs. Priekšnesums vēstīja par to, kā ir jāuz-

vedas uz ceļa, kādi noteikumi ir jāievēro, lai ar tevi nekas slikts nenotiktu. Man nepatika 5. klases priekšnesums, jo 

viņi visu laiku jauca tekstu, bija tāda sajūta, ka priekšnesums bija iestudēts trīs dienu laikā. 

                                                                                                            Darians Galāņins 6. klase 

              Vislabāk man patika 8. klases priekšnesums, jo viņu izvēlētā tēma ir ļoti aktuāla jauniešu dzīvē. Arī es do-

māju, ka pusaudži pa daudz “sēž telefonos”. Tā vietā, lai ietu laukā un nodarbotos ar sportu vai vienkārši pastaigā-

tos, vai draudzētos ar bērniem reālajā dzīvē, viņi darbojas ar telefoniem.  

              Nepatika 5. klases priekšnesums, jo viņi klusu runāja un visu laiku aizmirsa vārdus. Viņu priekšnesumu bija 

grūti saprast un uztvert tajā ietverto domu.  

             Kopumā teātra dienas pasākums man patika. Man patika gatavoties, piedalīties un skatīties priekšnesumus, 

ko ir sagatavojuši citi bērni. Nākamgad noteikti piedalīšos atkal. 

Ralfs Galāņins 6. klase 
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                          ”Zinu, zinu tēva sētu” 

   Jelgavas 1.internātpamatskolā - attīstības centrā jau 

otro gadu darbojas folkloras kopa ”Valdeka”, kurā paš-

laik ir 20 2. - 4. klašu skolēni. Folkloras kopas izveides 

ideja pieder Dacei Ekšai, bet vadītājas ir Ina Broma un 

Natālija Freimane. 

          Sākotnēji darbojāmies skolas bibliotēkas lasīta-

vas telpās, jo aktu zāle tika slēgta remontam, nebija 

ne mūzikas instrumentu, ne tērpu, apguvām rotaļas un 

dziesmas, izmantojot balss iespējas. Paldies skolas 

direktorei Gundai Balodei par finansiālā atbalsta piešķiršanu mūzikas instrumentu iegādei 2016./2017. mācību 

gadā (akordeons, bungas, perkusijas) un tērpu iegādei 2017./ 2018. mācību gadā. Tas bija ļoti svarīgi, lai fol-

kloras kopa varētu sekmīgi piedalīties Zemgales novada bērnu folkloras kopu skatē, kurā šogad bija jārāda 

programma 7 minūšu garumā par tematu ”Putnu kāzas”.  

          Šādi reģionālie sarīkojumi (skates) notiek katru gadu, un to mērķis ir tradicionālo vērtību apzināšana, to 

apgūšanas un pārmantošanas veicināšana un popularizēšana Latvijas bērnu un jauniešu vidū. Sarīkojuma 

norisi organizē katra novada koordinators un domubiedru grupa (Zemgalē tā ir ”Tarkšķu” folkloras kopas vadī-

tāja Kristīne Karele no Iecavas un folkloras kopas ”Knipati” vadītāja Inese Mičule no Ozolnieku vidusskolas). 

Novadu sarīkojumus( skates) vērtē VISC izveidota ekspertu komisija, piešķirot 1. pakāpes diplomu(36 – 46 

punkti), 2.pakāpes diplomu(26 – 35 punkti), 3. pakāpes diplomu (mazāk par 26 punktiem). 

          Tikai divas dienas pirms skates saņēmām jaunos tērpus, un arī dziesmas tā pa īstam sāka skanēt. Ļoti 

priecājamies un pateicamies vecākiem par atbalstu un ieinteresētību. Skate notika Vilces kultūras namā 2018. 

gada 12. aprīlī., tajā piedalījās 9 folkloras kopas no Zemgales. Bijām patiesi pārsteigti par to, ka ieguvām 1. 

pakāpes diplomu.  

          Šogad noslēguma pasākums “Pulkā eimu, pulkā teku” notika Līvānos 19., 20. maijā, kurā satikās 

visu novadu folkloras kopas, lai svinētu svētkus un piedalītos dažādās radošajās darbnīcās. 

Paldies visiem par atbalstu! 

                                                                            Natālija Freimane (folkloras pulciņa vadītāja) 
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PEPT sarīkojums Līvānos 

 

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra folkloras kopa “Valdeka” šī gada 19. un 20. maijā pie-
dalījās nacionālā sarīkojuma “Pulkā eimu, pulkā teku” noslēguma pasākumā Līvānos. Daži bērni atzinās, ka tik garu 
braucienu ( gandrīz 4 stundas) un nakšņošanu ārpus mājas piedzīvo pirmoreiz.  

Bijām patīkami pārsteigti par siltu sagaidīšanu, ļoti raitu izvietošanu Līvānu 2. vidusskolā. Visi festivāla 
dalībnieki saposti krāšņos tautas tērpos pulcējas laukumā pie Līvānu kultūras nama svinīgai PEPT noslēguma pasā-
kuma atklāšanai. Milzīgs prieks bija par to, ka tik lielā pulkā mēs varējām dejot, dziedāt un iet rotaļās kopā ar citu 
folkloras kopu dalībniekiem, jo veiksmīgi šā gada laikā bijām apguvuši visu rotaļu programmu.  

Ļoti patika darbošanās radošajās darbnīcās. Varējām piedalīties spilvenu kaujās, fotografēties, pīt milzu 
bizes, šūt labklājības lellītes, veidot no māla saktas un vāzītes, zāģēt un gatavot rotaļlietas, sasveicināties ar baronu 
Līvenu, iepazīties ar īstu kaziņu Grietu, aplūkot un izmēģināt arī kalēja un audēja amatu. Organizētāji parūpējās ne 
tikai par darbnīcu interesanto saturu, bet nodrošināja vienkārši lielisku laiku. 

18.00 sākās laureātu koncerti, kuri vienlaicīgi notika trijās dažādās vietās. Mēs izvēlējāmies baudīt brīniš-
ķīgu koncertu Līvānu kultūras namā, jo tur muzicēja dalībnieki no Jelgavas folkloras kopas “Dimzēns”.  

Naktī no 19. maija uz 20. maiju visā Latvijā risinājās muzeju nakts pasākumi. Mēs apmeklējām Līvānu 
stikla muzeju, kurā varējām iepazīties ar Līvānu stikla fabrikas (vēlāk stikla darbnīcas) vēsturi, aplūkot ļoti skaistus 
muzeja eksponātus, baudīt brīnišķīgu mūziku. Žēl, ka nebija laika piedalīties muzeja organizētājās darbnīcās. 

Vakarā skolas pagalmā notika danču vakars, kurā visi festivāla dalībnieki neatkarīgi no tā, cik vecs vai no 
kuras Latvijas puses esi, iesaistījās danču virpulī. Vakara gaitā varējām baudīt līdzi paņemtos gardumus, kā arī cie-
nāties ar citu atvestajiem našķiem. Mums bija līdzi gan sāļais, gan saldais kliņģeris.  

Liels paldies skolas vadībai par iespēju piedalīties šāda mēroga pasākumā, jo tā bija lieliska pieredze 
folkloras kopas dalībniekiem un milzīgs stimuls darboties arī turpmāk. 

Ina Broma (folkloras kopas vadītāja) 
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                                                                                                                                                            Pie Līvānu 2. vidusskolas 2018. gada 19. maijāPie Līvānu 2. vidusskolas 2018. gada 19. maijāPie Līvānu 2. vidusskolas 2018. gada 19. maijāPie Līvānu 2. vidusskolas 2018. gada 19. maijā    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

    

    Spilvenu kaujas                                                                                       Spilvenu kaujas                                                                                       Spilvenu kaujas                                                                                       Spilvenu kaujas                                                                                        Pīšana     Pīšana     Pīšana     Pīšana      

Gājiens pa trimGājiens pa trimGājiens pa trimGājiens pa trim    
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Zemgales novada folkloras Zemgales novada folkloras Zemgales novada folkloras Zemgales novada folkloras 
kopu priekšnesums 2018. kopu priekšnesums 2018. kopu priekšnesums 2018. kopu priekšnesums 2018. 
gada 20. maijāgada 20. maijāgada 20. maijāgada 20. maijā  

Zemgales novada folklo-Zemgales novada folklo-Zemgales novada folklo-Zemgales novada folklo-

ras kopu vadītāju sveik-ras kopu vadītāju sveik-ras kopu vadītāju sveik-ras kopu vadītāju sveik-

šanašanašanašana    

Rotaļas kopā ar citām LAT-Rotaļas kopā ar citām LAT-Rotaļas kopā ar citām LAT-Rotaļas kopā ar citām LAT-
VIJAS bērnu un jauniešu VIJAS bērnu un jauniešu VIJAS bērnu un jauniešu VIJAS bērnu un jauniešu 
folkloras kopāmfolkloras kopāmfolkloras kopāmfolkloras kopām  
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                Eiropas diena 

        Katru gadu 9. maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas diena. Tā ir die-

na, kad tiek svinēta Eiropas kopības sajūta un panāktais miers Eiropā. 

Šogad 9. maijā Jelgavā, Uzvaras parkā, es piedalījos Eiropas dienas pasā-

kumā. Pasākumu atklāja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris 

Rāviņš ar uzrunu un zēnu koris “Kārkli pelēkie zied”, kuru vada mūsu mūzi-

kas skolotājs Ingus Leilands.  

Es uz pasākumu biju uzaicināts kopā ar tēti, jo mans rakstītais dzejolis 

“Mobilā Latvija” tika iekļauts Jelgavas skolēnu dzejas krājumā ‘’Latvijai 100’’.  

Es saņēmu dāvanā 6 dzejoļu krājumus. Kad saņēmām grāmatiņas, mums 

visiem lika izveidot ainavu, piemēram, jūru, pļavu un citas.  Bija ļoti intere-

santi savu dzejoli redzēt grāmatā. Vēlāk šīs grāmatas es uzdāvināju abām 

vecmāmiņām, vienu Betijai, saviem vecākiem, bet viena palika man.  

Uzvaras parkā darbojās ļoti daudz radošo darbnīcu.  Vienā no tām no za-

riem, niedrēm, māla lauskām un citiem dabas materiāliem varēja veidot ku-

kaiņu viesnīcas, kuras vēlāk tika plānots izvietot pilsētas parkos. Vēl bija 

daudz citu darbnīcu, kurās varēja veikt vairākas aktivitātes, piemēram, zī-

mēt, nodarboties ar kokapstrādi un daudz ko citu.  Man vislabāk patika kon-

certs un mūsu skolas radošā darbnīca, kuru mēs iekārtojām kopā ar Jelga-

vas 2. internātpamatskolu. Mūsu organizētajā darbnīcā varēja uztaisīt taurenīšus un izgreznot tos.  

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti rotāt un arī nogaršot svētku kliņģeri, ko bija izcepuši Jelga-

vas Amatu vidusskolas audzēkņi. Šajā skolā par konditori mācās arī mana māsa.  

Man šī diena likās ļoti interesanta un pārsteigumiem pilna. Es gribu teikt lielu paldies latviešu valodas skolo-

tājai, ka viņa pieteica manu dzejoli šim konkursam. Es esmu lepns par to, ka mans dzejolis ir ievietots dzejoļu krāju-

mā Latvijai 100! 

Madars Jumītis 

6. klase 
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Ievij vasaras sapni ozola vainagā 

            Šogad skaists skolas gada noslē-
gums bija 2018. gada 31. maijā. Skolēni bija 
ļoti gatavojušies. Skanēja interesantas un 
līdz šim nedzirdētas dziesmas.  
           Lielu pārsteigumu sagādāja 7. klases 
skolnieks Rodrigo Uldriķis, rādot ekstrēmu 
nobraucienu pa kāpnēm skatuves priekšā.  
Mācību gada noslēgumā zelta liecības saņē-
ma 25 skolēni, diemžēl 17 skolēniem ir no-
teikts pagarinātais mācību gads.(1.- 3. kla-
ses skolēniem zelta liecība, ja vidējais vērtē-
jums ir 8.0, bet 4. - 8. klases skolēniem zelta 
liecība ar vidējo vērtējumu 7.0 un nosacīju-

mu, ka nevienā priekšmetā nav zemāks vērtējums par 6 ballēm).  
             Daudzi skolēni saņēma pateicības arī par piedalīšanos dažādos konkursos un rado-
šajās aktivitātēs. Godinot labo darbu veicējus – gan skolēnus, gan skolotājus – uz skatuves 
esošo skaits bija lielāks nekā zālē sēdošo.  
            Pasākuma noslēgumā skolēni izveidoja saulīti ozola vainaga formā, kuras dzeltenie 
stari simbolizē latvisko gadskārtu – Jāņus. Paldies pasākuma režisorei Dacei Ekšai par inte-
resanto ideju un skaisto pasākumu. 
             Sākot ar 4. jūniju skolā ir radošā vasaras nometne, un viens no uzdevumiem ir iepa-
zīšanās ar Jāņu dziesmām un rotaļām. Protams, notiek arī sporta aktivitātes un rokdarbi, tiek 
izgatavoti dažādi radošie darbi, bet devīto klašu skolēni turpina likt eksāmenus un jau inten-
sīvi domā par izlaidumu. 
             Lai visiem priecīga, saulaina un jauka vasara! 
 
                                                                                             Natālija Freimane 
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Lietderīgi un nelietderīgi pavadīts laiks 

 

 Katrs cilvēks var izvēlēties, kā viņš pavada savu brīvo laiku – lietderīgi vai nē. Tas, vai cilvēks izvēlēsies brī-

vo laiku pavadīt lietderīgi, ir atkarīgs no katra cilvēka uzskatiem, rakstura un vēlmēm. Es uzskatu, ka ikdienā savs 

brīvais laiks ir kārtīgi jāsaplāno.  

           Man ir maz brīvā laika, jo mācības aizņem lielāko dienas daļu. Tomēr es cenšos savu brīvo laiku, cik vien ie-

spējams, saplānot. Man ir jāieplāno volejbola treniņi, nodarbības pie logopēda, matemātikas privātstundas un citas 

lietas. Tādējādi brīvā laika man paliek ļoti maz. Reizēm, kad es pildu mājasdarbus, es nemanu, cik ātri paskrien 

laiks, un visi mani plāni izjūk. 

 Es uzskatu, ka lietderīgi laiku var pavadīt dažādi - sportojot, lasot grāmatas, lasot internetā ikdienas jaunu-

mus, spēlējoties ar savu suni, palīdzot brālim mājasdarbos. Šie ir piemēri no manas dzīves. 

 Protams, arī es dažreiz pavadu laiku nelietderīgi, spēlējot spēles telefonā vai skatoties televizoru, tomēr es 

cenšos īpaši ar to neaizrauties. Noteikti, kad paliks siltāks, es vairāk laika pavadīšu ārā, spēlējot basketbolu, braucot 

ar riteni, skraidot ar suni un pastaigājoties mežā, un tas būs lietderīgi. 

 Nobeigumā varētu teikt, ka lietderīgi pavadīts laiks ir laiks, kad cilvēks uzzina kaut ko jaunu, veic fiziskas 

aktivitātes vai vienkārši atpūšas, baudot dzīvi. 

 

    Daniels Akerfelds  

7. klase 

Saimniecisks saimnieks  

 

Saimniekam jābūt saimnieciskam, 
bez tā viņš ir tikai nieks. 

Saimniekam jāsaimnieko, vai pats 
savā mājā būs īrnieks. 

 

Saimniekam saimniekošana – tīrs 
nieks. 

Laba saime – tīrs prieks. 

 

Saimniecība tam nav sveša. 

Laime nekritīs no padebeša. 

 

Labs saimnieks nekad nebūs bešā, 

Tam nauda vienmēr būs ķešā. 

 

Saimnieks var būt pierobežā, 

Saimnieks var būt priežu mežā. 

 

 

Saimnieciskam tam jābūt, 

Saimniecību būs, kur gūt. 

 

Tur, kur tādu vajag radīt, 

Tādu saimnieks sāks adīt. 

 

Par saimnieku to neuzskatīt, 

Kam tīk otru badīt. 

Īstens saimnieks citam palīdz, 

Kad tam citam liktenis dalīts. 

 

Saimnieciskums saimniekam 

Kā greizs skatiens naidniekam. 

 

Ja saimniekam lemts saimniekot, 

Tad saimnieciskumu vajagot. 

 

 

Bez saimnieciska gara 

Pār saimniecību tam vāja vara. 

 

Bagāts vai nabags - tas nav no svara, 

Saimnieciskums nāk no gara. 

 

Roberts Gagnus 

9. klase 
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Aktīvais saimnieks (stāsts) 

            Kaut kur tālu dziļos jo dziļos laukos, netālu no Jelgavas, dzīvo kāds večuks. Viņu sauc Didzis, un nesen viņš 
svinēja 80 gadu jubileju.  

            Didzis dzīvo skaistā vidē. Pļavas vidū ir veca māja, kurai apkārt sastādītas ābeles. Tās pavasarī skaisti zied 
un izdaiļo pagalmu. Blakus mājai atrodas skaists, ļoti liels dārzs, kurā viņš audzē gan dārzeņus, gan puķes. Netālu 
no mājas ir liels mežs, bet aiz tā skaists, mazs dīķītis, kuru viņš pats jaunībā ir izracis.  

           Kaut gan večuks dzīvo viens un ir vecs, viņš vienmēr pieskata un sakopj savu dārzu. Didzis ir strādīgs un ak-
tīvs saimnieks. Viņam radās ideja Latvijas simtgadei iestādīt dārzā skaistas raibas puķes, kuras attēlo Latvijas ģerbo-
ni. Kaut arī Latvijas dzimšanas diena ir tikai novembrī, tomēr večuks iepriecināja visus iedzīvotājus. Kaimiņi, kas dzī-
voja netālu, bija pārsteigti par skaisto un gaumīgo darbu - dāvanu Latvijas simtgadei, savai Tēvzemei.  

         Viņš joprojām ir aktīvs, strādīgs un dara savu darbu priecīgi. Sagaidīsim Latvijas simtgadi priecīgi tīrā vidē arī 
mēs! 

 

Laura Ragucka 

9. klase 

 

Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

             Eposā ir sastopamas daudzas problēmas, kuras, manuprāt, vēl ir aktuālas mūsdienās. Tās ir nodevība, 
mantkārība, liekulība, valstu savstarpējās nesaskaņas. 

 Eposā Kangars bija spilgts nodevēja tēls. Un viņam piemita milzīga mantkārība un liekulība. Viņš bija gatavs 
nodot savu tautu, jo viņš vienmēr ir bijis ļauns un mantkārīgs. Mūsdienās, varētu teikt, ka Kangaru ir daudz, jo šādi 
cilvēki nekad neizsīkst, jo bez ļauna nevar pastāvēt labais. Kangars uzdevās par svētu dziednieku, bet viņa patiesā 
daba bija ļoti atšķirīga no tās, kuru redzēja citi cilvēki. Kaupu, lībiešu virsaiti, apžilbina Romas greznība, un viņš arī 
tiek uzpirkts, nokristās un kļūst par tautas nodevēju tāpat kā Kangars. Arī mūsdienās ir cilvēki, kas ārēji šķiet labi, bet 
izdevīgā brīdī viņi vienmēr izmantos situāciju savtīgos nolūkos. Savtīgums un varas kāre rada nesaskaņas ne tikai 
starp cilvēkiem, bet arī starp valstīm. 

        Tāpat kā eposā, arī mūsdienu pasaulē ir nesaskaņas, pat naids valstu starpā. Eposā “Lāčplēsis” ir stāstīts par 
vācu krustnešu ienākšanu Baltijā un to, kā tie vēlas uzspiest kristietību Baltu tautām un gūt varu pār tām. Mūsdienās 
Latvijas un Krievijas attiecības arī nav vienkāršas, mūsu starpā ir daudz kā rūgta. Tā ir mūsu kaimiņvalsts, bet tā ir 
nodarījusi mums pāri, un to nav tik viegli piedot. Ir jūtams naids pret krievvalodīgajiem, bet, ja tie respektē Latviju, 
zemi, uz kuras viņi dzīvo, tas naids ir nepamatots.  

          Eposā “Lāčplēsis” tēlots, ka Lāčplēsis iet bojā, cīnoties ar melno bruņinieku. Lāčplēsis nav viens pats, tas ir 
mūsu tautas kopējais spēks. Tā ir liecība, ka, ja mēs visi strādājam kā viens, varam paveikt lielus darbus. 11. novem-
bris ir Lāčplēša diena, jo Latvijas bruņotie spēki 1919. gada 11. novembrī, Bermontiādes laikā, sakāva un padzina 
Bermontiešus no Rīgas. Kārlis Skalbe Latvijas bruņoto spēku cīņu pret vāciešu un krievu veidoto Rietumkrievijas 
brīvprātīgo armiju salīdzināja ar Andreja Pumpura eposā „Lāčplēsis” aprakstīto, arī Daugavas krastos notikušo Lāč-
plēša cīņu ar Melno bruņinieku, bet Latvijas bruņoto spēku karavīru cīņas sparu nodēvēja par Lāčplēša garu. 

Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis”, vēl joprojām ir aktuāls mūsdienās, jo tas stiprina un iedvesmo tautas 
garu. Mūsu tauta ir stipra, ja tajā mīt Lāčplēša gars. 

 

Roberts Gagnuss 

9. klase 
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Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

        Katrā valstī ir savas problēmas. Mūsu mazajā valstī arī ir problēmas, kuras lielākā daļa tautas ignorē. Es vēlos 
pastāstīt par tādām problēmām kā naids starp valstīm, varaskāre, patriotisma trūkums un naids pret savu zemi un 
tās tautiešiem. Šīs problēmas pastāv un cenšas risināt jau kopš seniem laikiem, un A.Pumpurs atspoguļo tās eposā 
“Lāčplēsis”. 

             Pirmā problēma, par kuru es vēlos pastāstīt ir naids starp valstīm. Tā ir aktuāla gan eposā, gan mūsdienās. 
Bieži šis naids rodas, jo kāda valsts vēlas būt pārāka, bagātāka, vēlas būt noteicošā gan politikā, gan ekonomikā. 
Manuprāt, šo problēmu nevar atrisināt, jo vienmēr ir kāda valsts, kura vēlas ieiet vēsturē ar to, cik liela un varena 
bijusi. Pēc manām domām, lielisks piemērs ir ES un Krievija. Visām ES valstis nedrīkst sadarboties ar Krieviju, tas 
arī rada naidu, jo, manuprāt, ES vēlas parādīt Krievijai, ka viņa arī var būt noteicošā. Tagad Latvijai arī vajag ievērot 
sankcijas, kuras mūsu valstij nav izdevīgas, jo Krievija iepirka no mums produktus un tādējādi valsts kasē ieplūda 
nauda, bet tā jau ir cita problēma. 

              Nākamā problēma ir saistīta ar iepriekšējo problēmu – varaskāre.  “Lāčplēsī”, manuprāt, tā ir attēlota vis-
spilgtāk, kad Kangars sadarbojas ar Diterihu un Spīdalu, lai pieveiktu Lāčplēsi. Un tajā brīdī viņš grib gūt gan varu, 
gan slavu. Mūsdienās šī problēma ir ļoti aktuāla lielvalstu starpā. ASV un Krievija, manuprāt, cīnās par ietekmi pa-
saules telpā. Pašlaik aktuāla ir arī Ziemeļkorejas politika, kura nebūt nav vērsta uz mieru. Cilvēki ir gatavi uz visu, lai 
būtu vareni, un tādēļ bieži vien cieš nevainīgi cilvēki. 

               Eposā “Lāčplēsis” Kangars ir spilgts nodevēja tēls. Viņš nodod savu tautu un zemi, jo sadarbojas ar citu 
valstu partneri, lai pieveiktu savas tautas varoni. Pēc manām domām, tas ir tas pats kā nodot savu ģimeni. Šādi at-
klājas trešā problēma – patriotisma trūkums. Mūsdienās daudzi pārvācas uz dzīvi citā valstī, un tā arī ir kā savas 
valsts nodošana. Vienīgi tas nav slikti, ja iegūtās zināšanas izmanto valsts labā. 

                 Es uzskatu, ka šīs problēmas var mainīt tikai tad, ja cilvēki mainīsies. Ja cilvēki nebūs tik vienaldzīgi, bet 
cīnīsies, tad ir cerība, ka šīs problēmas atrisināsies. Viss ir atkarīgs no mums pašiem, jo citiem tas nav vajadzīgs. Ja 
mēs gribam ko mainīt, tad tikai un vienīgi jāsāk ar sevi, ar savu attieksmi pret darbu un saviem pienākumiem. 

Laura Praznicāne 

9. klase 
 
 

Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

          Andrejs Pumpurs eposā “Lāčplēsis” apraksta arī mūsdienās aktuālas tēmas. Te runāts par tautas varoņiem, nodevējiem 
un svešiniekiem, kas grib pakļaut citas tautas savās interesēs ar viltu.  

          Cittautieši ir gatavi izmantot melus, lai tikai ienāktu svešā zemē un neļautu būt brīviem šīs zemes iedzīvotājiem. Eposā 
“Lāčplēsis” arī stāstīts par tautas varoni Lāčplēsi, kas spēj apvienot ļaudis un aizstāvēt to intereses un tiesības uz mieru un 
labklājību savā zemē. 

         Eposs ir arī par draugiem un nodevējiem un par to, kā skaudība pārvērš cilvēku. Kangars bija saistīts ar velna varu un, lai 
glābtu savu dzīvību, viņš piekrita iet pret tautas interesēm un atrast veidu, kā tautas varoni Lāčplēsi uzveikt. Viņš kūdīja igauņu 
un latviešu tautas savā starpā. Viņš domāja par savu labumu, bagātību un izmantoja savu senprūšu priestera amatu, lai gūtu 
ietekmi pār cilvēkiem. Arī mūsdienās var sastapt tādus cilvēkus sabiedrībā, tikai viņu rīcības motīvus mēs uzzinām pēc kāda 
laika. 

         Pumpurs eposu “’Lāčplēsis” uzrakstīja laikā, kad vēl nebija tādas valsts kā Latvija, bet tikai sāka mosties latviešu tautas 
nacionālā pašapziņa. Mēs varam stāties pretī svešām varām un interesēm, jo mūsos pašos ir šis spēks. Ja mēs mīlam savu 
zemi, tad arī Dievs dos spēku un likteni, lai tiktu piepildītas mūsu brīvības alkas. Latvija pagājušajā gadsimtā piecdesmit gadus 
bija Padomju varas okupēta, bet Padomju vara tika gāzta, un Latvija atguva zaudēto brīvību. Latvijas iedzīvotāji 2002. gadā 
nobalsoja par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es arī piedzimu šajā gadā.  

          Ir daudz jautājumu, kas arī šodien prasa nepakļauties citu interesēm, bet stingri pastāvēt par savas tautas interesēm. 
Manai valstij šogad paliek simts gadu. Mums katram priekšā stāv izvēle, pa kuru ceļu iesim pa gaismas vai tumsas taku. Visās 
paaudzēs šī tēma ir aktuāla, neatkarīgi no valsts iekārtas un laika perioda. Lai Latvijai saules mūžs! 

Matīss Graudiņš 

9. klase 
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           ”Katram cilvēkam zvaigznes ir savādākas. Ceļiniekam tās norāda ceļu. Citiem tās ir tikai mazas ugunti-
ņas. Zinātniekiem tās ir problēmas”. (Antuāns de Sent – Ekziperī) 

           Mēs katrs uztveram zvaigznes pa savam. Man zvaigznes ir cerības un sapņi, asaras un prieks. Zvaigznēm, ma-
nuprāt, ir īpaša nozīme. Katru reizi, kad jūtos viena, es vēroju zvaigznes, ja mākoņi kā bieza sega nav tās aizklājuši. 
Katru reizi, kad es vēlos uzrakstīt dzejoli, bet man nav iedvesmas, es nedaudz pavēroju zvaigznes – tās man pastāsta 
kādu stāstu vai atgādina kādu notikumu no manas pagātnes. 

                                                                                                                       Renāte Vaičule 8. klase 

Latvijas vērtības 

Latvija, tu mana mazā Latvija,  

Tu - manas siltās mājas un karstā kafija, 

Tu mana biezā sega aukstos vakaros 

Un mana bālā āda saules stariņos. 

 

Tavas skaistās upes, kas čalo pie mājām. 

Atceries, kā mēs kopā gar tām gājām? 

Tavi biezie meži, kas smaržo pēc skujām. 

Vai atceries, kā staigājām cauri tiem pēc ogām agrajām? 

 

Tavi skaistie graudu lauki saulē mirdz, 

Man, domājot par to, strauji sāk pukstēt sirds. 

Un elpu aizraujošie, spilgtie saulrieti 

Un lielo pļavu skaistie ziedi! 

 

Tavi lielie Dziesmu un deju svētki ik četrus gadus priecē, 

Šajos svētkos tu sauksi svešinieku pie radinieces. 

Tie vienos tevi, mani, viņus un mūs, 

Un mūsu Latvija vienota kļūs.                                               

Renāte Vaičule 8. klase 
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Mana dižā Latvija 

 

Latvija liela un reizēm tik maza, 

Un kur tajā esmu es? 

Es esmu Lielupes rāmajā plūsmā 

Un vecmāmiņas adīto zeķes klāstā, 

Es esmu Baltijas jūras saullēktā 

Un dzimtās vecpilsētas sētā. 

Bet kur esi tu 

Un kā tevi sauc? 

 Vai tevi šajā zemē nekas nesatrauc? 

Sauc, ja tev slāpst, 

Sauc, kaut apkārt suņi kauc! 

Un tevi sadzirdēs 

Un tev palīdzēs, 

Un tev palīdzēs, 

Un tev palīdzēs, 

Jo tie esam mēs-Latvija. 

 

Roberts Žilinskis 7. klase 
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Atmiņas un cerība 

    Uz sola sirma vecmāmiņa sēž 

Un stāstu kamoliņu tin. 

Tā savu dzīvi kamolā ir satinusi, 

Kas aizskrējusi nemanot. 

 

 Šai kamoliņā bērnu dienu smarža-  

Gan mammas ceptās maizes garša, 

Gan baso kāju izmīdītās peļķes 

Un dārza malā, dobēs, neļķes. 

 

Ir kamoliņā skolas gadi tīti 

Un sāpe ir par māti, ir par tēvu Sibīrijā. 

Par to, cik smagi dzīvot vienai Dzimtenē. 

Plaukst cerība par brīvi Latvijā. 

 

  Lai kā te klātos Latvijā 

Tās manas mājas  

Un man sirdī  

Vienmēr tās. 

 

Ar saviem darbiem 

Veidojam mēs dzīvi 

Un kopā turam  

 Stipru Latviju.                   

Laura Praznicāne 9. klase 
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Paldies par mierpilnu bērnību!   ( Dzejolis ievietots Jelgavas pilsētas skolēnu dzejas krājumā “Latvijai 100”) 

Es varu pateikt tikai paldies, 

Ka piedzimt man bija iespēja Latvijā, 

Jo mana bērnība ir pilna smaidiem, 

Nevis asarām, bada un vaidiem. 

 

Uz skolu ejot, nav jābaidās, 

Ka neatgriezīsies mājās, 

Mūs nebaida skaudrais bads, 

Jo vienmēr ir pusdienas klātas. 

 

Es varu pateikt milzīgu paldies, 

Jo miers mums apkārt un ģimene. 

Nav lielākas laimes, kā apziņa, 

Ka visi mani mīļie ir blakus man. 

 

Pa TV daudz ziņu par valstīm, 

Kur ik dienas karš nopļauj cilvēkus, 

Un atmiņās iespiežas skats, 

Kā bērns raud pie mātes asins peļķē. 

 

To redzot, man sažņaudzas sirds, 

Un atkal es saku lūdzu un paldies, 

Jo mana mamma man līdzās ik dienu, 

To apskaut es varu ar smaidu.                                                          

Dagnija Ramina Zorge 9. klase 
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Mobilā Latvija        ( Dzejolis ievietots Jelgavas pilsētas skolēnu dzejas krājumā “Latvijai 100”) 

Lai ir labi, kur ir labi, 

Latvijā vislabāk ir; 

Ieskatos es youtubē, 

Zinu, kas notiek pasaulē. 

 

Uzkāpu es Gaiziņkalnā, 

Uztaisīju selfiju, 

Ieliku to instegrammā, 

Aizsūtīju pasaulē. 

 

Sagaidot Latvijas simtgadi, 

Aizbraucu uz Tērveti, 

Parkā ielogojos twiterī, 

Visiem stāstīju par Anneli un Sprīdīti. 

  

Braucot Siguldā ar ”gaisa bāni”, 

Satiku es kaimiņu Jāni. 

Šo ziņu ietagoju feisbukā 

Un nodevu sveicienu Jurim Anglijā. 

 

Lai ir labi, kur ir labi, 

Latvijā vislabāk ir;  

Iegoglēju vārdu ”jūra”, 

Izmet: ’’Dzīve nav tik sūra!’’                                                                 

Madars Jumītis    6. klase 
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Kur? 

Kur ir visasākie naži? 

Tur, kur Ainaži! 

Kur vislabāk mācīties valsi? 

Tur, kur Talsi! 

Kur ir visskaistākās pilis? 

Tur, kur Jēkabpils! 

Kur ir vislielākās mājas? 

Tur, kur Liepāja! 

Kur ir visdziļākā ala? 

Tur, kur Jūrmala! 

Kur viszaļākie asni dīga? 

Tur, kur Kuldīga! 

Kur vismazāk miera? 

Tur, kur Valmiera! 

Bet kurš karogs ap tavu sirdi vijas? 

Latvijas! 

 

Betija Liepiņa 6. klase 

Valodu nedēļa 

 

             Valodu nedēļa skolā bija no 17. līdz 24. aprīlim. 
Valodu nedēļas noslēgumā uzstājās Patrīcija Lukašenko, 
Betija Liepiņa, Darians Galāņins, Ralfs Galāņins, viņi runā-
ja latviešu autoru dzejoļus. 

        Man īpaši patika, kā runāja dzejoli 7. klases skolniece 
Paula Luīze Liepa krievu valodā, bet Daniela Jankevica no 
4. klases ļoti izteiksmīgi runāja dzejoli angļu valodā. Betija 
Liepiņa izteiksmīgi runāja dzejoli ne tikai latviešu valodā, 
bet arī vācu valodā. 

            Man ne visai patika, ka daži skolēni nebija sagata-
vojuši savu priekšnesumu pietiekami labi. Smieklīgs šķita 
7. klases skolnieka Rodrigo Uldriķa prozas darbs “Mani 
piedzīvojumi burvju pasaulē”. 

            Nākamgad es arī gribētu runāt kādu dzejoli, es 
centīšos, lai es arī varētu tos iemācīties. 

Samanta Zīverte 6. klase 

 

 

 

 

 

 Valodu nedēļas noslēgumā daži klasesbiedri ru-
nāja dzejoļus gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. 
Mēs valodu nedēļā rakstījām par savām vecmāmiņām 
aprakstu un vēl rakstījām radošo darbu “Mani piedzīvojumi 
burvju pasaulē’’. 

              Angļu valodas stundās dzērām angļu tēju un spē-
lējām dažādas spēles. Visi bija interesanti pavadījuši šo 
jauko valodu nedēļu un ieguvuši jaunas zināšanas latviešu 
valodā un arī literatūrā. 

  Luīze Asmīne 6. klase 
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Meganas piedzīvojums burvju pasaulē (piedzīvojumi, fantastika) 

Tā bija kāda vēla nakts, kad viena ģimene bija tikko ievākusies lielā, vecā mājā. Mājās valdīja liela rosība, jo visi 
bija aizņemti ar mājas iekārtošanu, bet pats galvenais sākas meitenes Meganas istabā. Megana kārtojot skapī drēbes, 
līdz ieraudzīja kādas mazas durtiņas istabas stūrī, kas iepriekš nebija nemaz pamanītas. Meiteni mocīja liela zinātkāre 
noskaidrot, uz kurieni ved šīs mazās durtiņas. Megana atvēra durvis un ieraudzīja kaut ko pavisam negaidītu.  

Priekšā viņai pavērās apbrīnojams skats, viņa bija nonākusi kādā noslēpumainā dārzā. Šajā dārzā visi augi bija 
ļoti interesantās krāsās. Koki bija zili ar violetām lapām. Puķes bija interesantās formās un krāsās, dažas no tām bija 
zelta krāsās, bet citas puķes bija rozā, oranžas, zilas, baltas un vēl citās krāsās.  

 

Meganas piedzīvojums burvju pasaulē. Patrīcija Lukašenko 

    Megana ļoti vēlējās vienu puķi noplūkt un izstāstīt par visu redzēto mammai, taču viņu iztraucēja kāda feja, 
kura bija tērpusies zilā zīda kleitā, seja viņai bija kā porcelāna lellītei, mati bija gari, ap tiem vijās zelta stīgas. Feja Me-
ganai aizrādīja, ka ziedus plūkt nedrīkst, jo, ja kādu no šiem ziediem noplūks, visas puķes novītīs, un viss kļūs pelēks 
un melns, un sāks valdīt ļaunais burvis Anatols. Feja daudz ko Meganai pastāstīja par šiem augiem, taču Megana ne-
saprata, kā bija radušās šādas durvis, kuras veda no vienas vietas uz pavisam pilnīgi citu noslēpumainu vietu. Feja 
izstāstīja, ka šīs durvis ir uzbūris kāds ļauns burvis vārdā Anatols. Burvis vēlējies, lai kādi svešinieki atrod šo slepeno 
vietu un noplūc kādu ziedu, lai šis dārzs kļūst melns, un viss krāšņums beidzas, tādējādi dārzs kļūtu par ļaunā burvja 
Anatola valdīšanas vietu uz visiem laikiem.  

Tad feja un Megana sarunājušas šīs durvis noburt, un durvis varot noburt ar citas zemes cilvēka palīdzību. Viss, 
ko Meganai vajadzēja darīt, bija noskaitīt kopā ar feju burvju pantiņu. Līdzko Megana noskaitīja šo pantiņu, tā nonāca 
atpakaļ mājās, un durvis bija pazudušas. Vēlāk Megana vairs neko neatcerējās un nemaz nenojauta par piedzīvoto, it 
kā tas būtu bijis sapnis. 

 
Patrīcija Lukašenko 6. klase 
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Mans piedzīvojums burvju pasaulē (piedzīvojumi, fantastika) 

 

         Viss sākās ar to, ka es braucu ar savu mīļo riteni uz skolu. Un tad pacēlu ratā un nobraucu tā ap 100 metriem. 

Tad pa gaisu lidoja franču bagete un trāpīja man pa galvu. 

             Es attapos ar savu riteni vietā, kur visi lidoja ar paklājiem un nēsāja trīsstūrainas cepures. Visi aplūkoja mani, 

jo biju krievs treniņtērpā. Un man bija ritenis, kas viņiem bija svešs.  

              Viņi man sazin ko savā valodā stāstīja. 

A на русском языке не можетe сказать? es laipni vaicāju. 

       Tad viņi sāka kliegt uz mani. Un es uzkāpu uz sava riteņa un braucu uz kalna pusi. Tur bija daudz kas interesants, 

piemēram, daži pārvietojās ar ziloņiem, plēsīgie dzīvnieki bija mājdzīvnieki, visapkārt bija džini un burvji. 

          Tad nez no kurienes izlidoja džinu policisti ar ziloņiem, kuri dzinās man pakaļ. Kā sāku mīt pedāļus, tā aizmugu-

rējā riepa sāka kūpēt. Kad es savā stilā sāku joņot, mani neviens nespēja noķert, tāpēc ka es nebremzēju, izbraucu 

jebkuru līkumu biedējošā ātrumā, cēlu ratā un paslēpos zem cita ziloņa. 

         Un tad mani pamanīja, bet es atkal braucu savā stilā un no viņiem aizbēgu. Pēkšņi priekšā ieraudzīju mazu upīti, 

tad es sapratu, ka cita ceļa nav, un braucu lielā ātrumā. Piezemējoties upē, gan es sapratu, ka šī ir realitāte. Pēc noti-

kušā mani savāca policisti un aizveda pie galvenā džina. 

          Viņš man sazin ko jautāja, un es atbildēju krieviski, nesaprotot pašu jautājumu. Tad dīvainā kārtā mēs atradām 

kopīgu valodu, un viņš aizsūtīja mani atpakaļ uz manu pasauli.  

          Kad izlidoju no portāla, tad piezemējos paralēli rampai un devos uz skolu. 

Rodrigo Uldriķis 7. klase 
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Mans vectētiņš (apraksts) 

 

Manu vectētiņu sauc Valdis Gribusts, un viņam ir 71gads.Viņam ir sirmi mati, zilganzaļas acis, vidējs augums - 

nedaudz apaļīgs, sakrunkota āda un raupjas rokas, tomēr tāpat viņš man ir visskaistākais vectētiņš. 

Vectēvs mācījās Rīgas 9. profesionāli tehniskajā skolā, dienēja armijā, pēc tam dienēja Jūras kara flotē un tur 

arī strādāja par elektriķi. Ar šo nodarbošanos arī saistīta visa viņa dzīve. Bijis elektriķis ļoti daudzās vietās, bet pēdējā 

bija Jelgavas bērnunams. Nupat devies pelnītā atpūtā - pensijā. 

Vectēvam interesē viss, kas saistīts ar datoriem un programmēšanu, kā arī viņam patīk sēņot, ceļot pa Latviju un 

apskatīt interesantas vietas, protams, patīk arī apspriest Saeimā un viņa mīļākajā seriālā “Mīlas viesulis” notiekošo. 

Mans vectēvs ir īsts latviešu vīrietis, jo ir izaudzinājis skaistu metiņu, manu mammu, un čaklu dēlu - manu onkuli. 

Vectēvs ir ļoti strādīgs, arī pašlaik viņš palīdz mammai mūsu mājās taisīt remontu. 

Viņš ir ļoti jautrs, rūpīgs, brašs, gudrs, bet, tā kā pēc zodiaka ir auns, tad arī dzīvē īsts auns, protams, ne sliktā nozī-

mē, ne ar ļaunu nodomu. Viņš vienkārši ir ātri nokaitināms, ietiepīgs un šausmīgs perfekcionists, kurš vienmēr atradīs, 

kur piekasīties. 

Tomēr joprojām zinu, ka viņš mani mīl. Ja es varētu paskaidrot, kā es to zinu, tad paskaidrotu. Es mēģināšu… 

Viņš mani mīl kā mākslinieks otu vai rakstnieks spalvu, vai kā es viņu.  

 

 

Betija Liepiņa 6. klase 
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Mana vecmāmiņa (apraksts) 

         Manu vecmāmiņu sauc Anna. Viņai ir īsi un brūni mati, apaļīga figūra, un viņa ir skaista. Viņa ir ļoti mīļa un jauka, 

sirsnīga un izpalīdzīga gan pret mani, gan pret citiem.  

         Vecmāmiņa strādā aptiekā jau ļoti daudzus gadus. Tā ir viņas vienīgā darba vieta, un viņa ar to var lepoties un 

rādīt piemēru citiem. 

     Bērnībā un jaunībā vecmāmiņa dzīvoja laukos.  Palīdzēja vecākiem lauku darbos gan smagākos, gan vieglāk darā-

mos. 

      Mēs abas bieži tiekamies, jo dzīvojam tuvu viena otrai, taču ir reizes, kad nesanāk tikšanās, jo esam aizņemtas. 

Man patīk ar vecmāmiņu kopā braukt uz akvaparku, bet tas ir tikai divas reizes gadā. Gribētu biežāk. 

       Man ļoti paveicies, ka ir tik burvīga, fantastiska vecmāmiņa. Es esmu laimīga un novēlu visiem jaukas un mīļas 

vecmāmiņas!  

Gabriela Moroza 6. klase 

 

Mana vecmāmiņa 

            Manai omītei ir 80 gadi, un viņa dzīvo Jelgavā. Mana omīte ir dzīvespriecīga un mīļa. 

 Manas omītes hobijs jeb aizraušanās ir māksla un teātris, vārdu sakot - kultūra. Viņa pat dažreiz glezno, un 

viņas darbi ir izstādīti Jelgavas kultūras namā. Omīte ir pazīstama gleznotāja Jelgavā. 

 Manas omītes mamma nāk no Vācijas, tāpēc mana omīte ļoti labi runā un raksta, un lasa vāciski. Arī tagad 

omītei ir paziņa Minhenē, tādēļ viņai ir iespēja atsvaidzināt zināšanas, uzrakstot kādu vēstuli vāciski. 

 Apģērba ziņā omītei patīk ikdienišķas, bet galvenokārt ērtas drēbes. Omītei ir žakete, kas veidota no aitas vil-

nas, un tā ir viņas mīļākā. 

 Ceru, ka mēs ar omīti piedzīvosim daudz lielisku un jauku mirkļu. 

 

Rūdolfs Mežotnis 6. klase 


