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Saturs 

Dzeja  

 Dzeja - 2017 

 Dzeja – 2018 

Proza 

Literārā pasaka 

 Jelgavas pilsētas skolēnu literāro pasaku konkursa darbi “Mazā sirmā 

kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” tapuši 17. 09.–15. 10. 2018. 

Piedzīvojums, fantastika 

  Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

Apraksts 

  Mana vecmāmiņa 

Pārspriedums 

 Kas manu tautu dara stipru 

 Lietderīgi un nelietderīgi pavadīts laiks 

 Eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

 Saimnieks savā zemē 

 ””Braki” – vakar, šodien, rīt” 

Publicistika 

 “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” (literāro pasaku konkurss) 

   Rudens – ekskursiju laiks (literatūras, vēstures, bioloģijas apguve ārpus klases) 

 “Es un tu – mēs esam Latvija”( Dzejas dienas) 

 “Šis un tas par šo un to”( Teātra dienas) 

 “Zinu, zinu tēva sētu”( Zemgales novada bērnu folkloras kopu skate) 

 Valodu nedēļa 

 Veselības nedēļa 

 Talka 

 Vides objektu un mākslas darbu izstāde - konkurss “Visa Dieva radībiņa 

saulītē līgojās”  

 Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” 
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Redaktora sleja 

        Latvijas simtgadi sagaidot, skolai tiek piešķirts jauns nosaukums – 

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs. Skolas jaunais statuss ir 

izaicinājums ikvienam no mums.  

       Pirmkārt, plašākas attīstības iespējas, daudzveidīgas sadarbības formas – 

pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēri, iesaistīšanās dažādos projektos, kursu 

organizēšana. 

      Otrkārt, atvērtība jaunām idejām rosina kļūt atbildīgākiem, radošākiem un 

zinošākiem, palīdz pilnveidot komunikācijas prasmes dažādos līmeņos. 

          Treškārt, nozīmīgs uzdevums Latvijas simtgades kontekstā ir nacionālās 

pašapziņas celšana un patriotisma jūtu audzināšana skolēnos, tādēļ radošo 

darbu tēmas formulētas tā, lai rosinātu skolēnus iedziļināties Latvijas Valstij 

nozīmīgās vērtībās – dabas saudzēšanā, saglabāšanā, kopšanā un tradicionālo 

kultūras vērtību cienīšanā, kā arī tautas vēsturiskās pieredzes aktualizēšanā.      

        Arī pašu audzēkņu iekšējās pasaules sakārtošana nav mazsvarīgs 

jautājums, jo nevienam nav noslēpums, ka mūsu valsts sākas ar mums pašiem.  

      Būsim atbildīgi, drosmīgi, patiesi un cienīsim cits citu! “Ikvienam ir roka 

jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek,” teicis Jānis Rainis. 

Natālija Freimane (latviešu valodas skolotāja) 
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Mūsu skolas rotaļu 

laukums Amēlija Kristiāna 

Smikarste Konkursa “Mana 

novada dārgakmens – jaunā 

būve 2017” dalībniece. 

Dāvinājums Šauļu 

logopēdiskajai skolai. 

4.klase  
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                Dzejas moto Jelgavas pilsētā šogad(2017) “Es un tu – mēs esam Latvija”. Dzejas dienu 

mēnesī, septembrī, aktīvāk nekā parasti dzejas sacerēšanā iesaistījās 53 6.-9. klašu skolēni. No tiem 

dzejas lasījumos skolā 2017. gada 3. oktobrī piedalījās 43 skolēni. Izvērtējot skolēnu radošos darbus, 

par interesantākajiem skolas mērogā tika atzīti 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”.  

            Tiesības piedalīties Jelgavas pilsētas dzejas lasījumos Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 

mākslas muzejā ieguva divi no pieciem minētajiem autoriem – Madars Jumītis un Dagnija Ramina 

– Zorge. Šo autoru darbi tiks iekļauti arī Jelgavas pilsētas jaunajā dzejoļu krājumā „Latvijai - 100” 

2017. gadā. 

                  

                                                                                    Sakta.  Nika Knuple 1. klase 
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Mobilā Latvija 

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 

 

                                                                                                                                        

      

Saktas.  Gatis Labanovskis 3. klase, Viktorija Čekunova 3. klase,  

Gabriela Pavloviča 1. klase, Egija Mozoļevska 2. klase  
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Paldies par mierpilnu bērnību! 

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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  Saktas. Samuels Kohūts, Andrejs Fiļjašenkovs, Kārlis Pētersons, Rubens Danilivičš, 

Ričards Šveicars, Amanda Plavkova 3. klase 
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Apkārt Latvijai 

 

Mums ir lielas upes 

Un lielas apaļas upenes. 

Mums arī ir citas ogas- 

Avenes un ērkšķogas. 

 

Mums ir mazas peciņas, 

Mežā aug brūnas beciņas. 

Un dzeltenas gailenes, 

Un sarkanas mušmires. 

 

Latvija ir mūsu valsts, 

Mēs tur piedzimām, 

Mēs te uzaugam 

Un mēs te novecojam. 

 

Darians Galāņins 6. klase 
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 Saktas. Daniēls Aleksandrs 2. klase, Laura Koluža 4. 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 
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Paula Luīze Liepa 7. klase 
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Mana pasaule 

Ir kā skudru pūznis mežmalā. 

No ārpuses tas ļoti parasts, 

Stāv priežu skujām apbiris, 

Bet iekšpusē - tur nemiers valda.  

Ir miljons alu, tūkstoš izeju, 

Un skudras skrien un nes, un steidzas tajās. 

Ja kādreiz būtu lemts man nonākt tajā, 

Es saprastu, cik līdzīga ir pasaule mana. 

Madars Jumītis 6. klase 

 

Manas pasaules iekšiņa un āriņa 

Uz pasaules ir daudz lietu. Te ir lapas, kurām iekšā ir zari. 

Te ir ābols, kuram iekšā ir sēkla. Te ir grāmata, kurā ir 

zināšanas. Bet vistrakāk ir ar cilvēkiem, kas uz planētas ir. 

Dažiem ārā ir smaids, bet iekšā ir naids. Citam ārā ir 

dusmas, iekšā mīla. Un tā ir daudziem cilvēkiem, tikai šīs 

īpašības ir juku jukām. Mēs katrs esam unikāls. Taču es 

esmu parasta meitene, parasta Betija, kurai ārā ir smaids un 

iekšā sirds! 

Betija Liepiņa 6. klase 

 

 

 

Iedvesmojoties no Elitas Patmalnieces. Betija Liepiņa 6. klase 
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Rudens ainava 

 

Latvijā ir skaisti meži, 

Pa ceļu rāpo eži, 

No ozola krīt zīles,  

Pa upi peld pīles,  

Šodien laukā silts, 

Tur ceļas jauns tilts, 

Laukā skaists skats,  

Nāk jauns gads, 

Dzejnieks raksta dzeju, 

Bērni dejo deju, 

Tur tālumā skaista dziesma skan, 

Drīz projām jādodas ir man!  

  

Luīze Asmine 7. klase 

 

Trioleta 

Krāsainas, košas lapas krīt 

Vēlā rudens vakarā 

Visādās spilgtās krāsās. 

Krāsainas, košas lapas krīt, 

Sarkanas, dzeltenas, oranžas, 

Ik vakaru pa kādai. 

Krāsainas, košas lapas krīt 

Vēlā rudens vakarā. 

 

Samanta Eva Šenfelde 8. klase 

http://epadomi.lv/ezoterika/magija/08102014-zilesana_ar_krasainajam_rudens_lapam
https://www.google.lv/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1tc3t_J7eAhWPiIsKHc6CBrsQjRx6BAgBEAU&url=https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C5%ABnkr%C5%ABtainais_ezis&psig=AOvVaw35qKk1npVt9aXg3iSjSGVP&ust=1540466941332078
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Proza 

Literārā pasaka 

Brīnumainā pilsētiņa 

                Kaut kur tālu, tālu atradās kāds ciematiņš, 

kuru ieskāva pelēki un biezi mākoņi. Ēkas 

ciematiņā bija pelēkas un nodrupušas. Ļaudis 

bija parasti un nabadzīgi, pavirši un bēdu 

nomākti. Taču ciematiņā klejoja mīts, ka 

netālu no šī ciematiņa ir kāda brīnumaina 

pilsētiņa, kurā atrodas daudz krāšņu piļu, putni 

dziedot nedzirdētas melodijas, visi cilvēki ir prieka 

pilni un smaidīgi, viņu acis spīd kā sveču liesmiņas. Bet pats 

brīnumainākais esot tas, ka visas kvēlākās vēlēšanās tur piepildoties.  

              Protams, viss nebija tik rožaini, kā izklausās, jo brīnumainā pilsētiņa atradās biezā, biezā 

mežā, ap katru koku vijās lieli un biezi ērkšķu krūmi, kuriem cauri tikt nebija iespējams. Taču kāda 

meitene bija ļoti neatlaidīga un vēlējās nokļūt šajā brīnumainajā pilsētā, lai piepildītu savu 

vēlēšanos izglābt smagi slimo māmiņu no kādas retas slimības. 

              Tad notika kaut kas neparasts, meitene redzēja sapni, kā viņa nokļūst šajā pilsētiņā. Sapnī 

meiteni aizveda uz šo zemi kāda stirna, kurai spalva bija neparasti brūnā krāsā, bet kājas apvītas 

zelta stīgām. Meitene pamodās no sapņa, nezinot, vai tas piepildīsies.   

               Kad meitene palūkojās pa logu, viņa pretim ieraudzīja spilgtu gaismu nakts vidū. Viņa 

izskrēja ārā un ieraudzīja to pašu stirnu, ko bija redzējusi sapnī, gaisma staroja no stirnas zelta 

stīgām apvītajām kājām. Meitene noglāstīja stirnu un tad sekoja tai. Stirna varēja viegli izkļūt cauri 

ērkšķu ieskautajam mežam, jo tur, kur gāja stirna, ērkšķi pavērās un izveidoja taku, pa kuru meitene 

varēja viegli iziet. Ceļš bija garš, un lija lietus, kas nāca no ciemata puses, bet otrs ceļa gabals bija 

patīkams, jo spīdēja spoža saule un pāri mežam izliecās krāšņa varavīksne.  

                Meitene beidzot sasniedza galamērķi, viss izskatījās daudz skaistāk, nekā runāja 

ciematiņā, visi tik tiešām staigāja smaidīgi un prieka pilni, apkārt skanēja apburošas putnu balsis.  

                Stirna meiteni pieveda pie kādas upītes, mazā meitene ieskatījās tajā un neieraudzīja savu 

atspulgu kā visās citās upēs, bet viņa ieraudzīja, kā viņas māmiņa atlabst un skumst pēc savas 

http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=9572
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meitas. Tādēļ meitene žigli steidzās atpakaļ uz mājām, paņemot līdzi kādu kristāla gabaliņu, kurā 

bija uzkrāta laimes enerģija.  

                Stirna pavadīja meiteni līdz pat ciematiņam un, nonākot ciematiņā, pēkšņi sāka spīdēt 

spoža un silta saule, pazuda pelēkie lietus mākoņi, un lietus pārstāja līt. Meitene pateicās stirnai, 

noglaudot stirnas samtaino spalvu, un stirna pazuda.  

               Meitene pieskrēja pie mammas, apskaujot to cieši jo cieši, un izstāstīja piedzīvoto. Kopš 

brīža, kad meitene atnesa laimes zemes kristāliņu, drūmais ciemats pārvērtās par prieka ciematiņu, 

jo visi kļuva smaidīgi un izpalīdzīgi, čakli un dāsni, cilvēku sirdis izstaroja saules gaismu, un visi 

dzīvoja saticīgi un laimīgi. 

   

 

 Patrīcija Lukašenko 7. klase 
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Kaķu neparastā dzīve 

 

 Reiz sensenos laikos kādā tālā zemē, kādā greznā pilī 

dzīvoja vairāki kaķi. Katram bija savs raksturs, 

nebija divu vienādu kaķu. Viens bija īgns, otrs bija 

ziņkārīgs, trešais bija pārdrošs, ceturtais bija slinks. 

Tomēr visiem kaķiem bija viens kopīgs mērķis – tikt vaļā 

no Karaļa, kuram piederēja pils. Šis Karalis ienīda kaķus. Viņš 

tos trenkāja, nedeva ēst, dzina ārā un pat meta tiem ar savu zābaku. 

 Un tā kādu dienu visi kaķi sapulcējās zem liela ceriņu krūma. Viņi nolēma, ka pienācis 

laiks ļaunajam Karalim atriebties. Katrs izteica savu priekšlikumu, kā to izdarīt. Un viņi sāka visas 

šīs idejas īstenot.  

           Vispirms viņi nolika žurku slazdus, kuros Karalis iekāpa. Tad viņi izraka dārzā bedri, kurā 

Karalis iekrita. Viņi paslēpa Karalim vajadzīgās lietas. Beigu beigās viņi izlēja pienu, Karalis 

paslīdēja un salauza kāju. Karalis bija spiests ilgu laiku gulēt gultā. 

 Viņš jutās vientuļš un skumjš, jo neviens par viņu nerūpējās. Un tad Karalim bija laiks 

padomāt par savu dzīvi un par to, kā viņš izturas pret citiem. No tā viņš saprata, ka kaut kas savā 

dzīvē jāmaina.  

            Kaķiem palika žēl skumjā Karaļa, viņi ielēca tā gultā, sāka murrāt un sildīt Karaļa salauzto 

kāju. Karalis saprata, cik ļauni viņš bija izturējies pret kaķiem un nožēloja savu rīcību. Viņš nolēma 

kļūt labs pret kaķiem. Kopš tās dienas Karalis ar kaķiem pilī dzīvoja draudzīgi un laimīgi. 

 

 

Daniels Akerfelds 8. klase 

  

https://apollo.tvnet.lv/5994410/elita-veidemane-atklaj-ka-tiek-gala-ar-saviem-septiniem-kakiem
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Zīle 

         Uz skolu Rūtai vienmēr bija jāiet cauri brīnumskaistai ozolu alejai. Šorīt meitene atvadījās 

no ģimenes un priecīga cilpoja uz skolu.  

          Tad Rūta, no cilpošanas piekususi, apsēdās uz soliņa atvilkt elpu, 

un tieši tajā brīdī no kāda stalta ozola nokrita zīle tieši pie 

meitenes kājām. Zīle bija zeltaini brūna, un tā izraisīja meitenē 

interesi, bet bija jau pēdējais laiks doties uz skolu. Meitene zīli 

ielika somā un, atvilkusi elpu, cilpoja tālāk. 

           Pēc skolas meitene devās mājās. Par zīli aizmirsusi, meitene gribēja pildīt mājas darbus, bet, 

viņai ņemot no somas biezo matemātikas grāmatu, zīle izkrita no somas. Rūta iesēdās gultā un sāka 

pētīt šī rīta atradumu, uz tās vienas malas bija tāds kā egļu skujas raksts.  

         Meitene izbrīnīta devās pie mammas uz virtuvi un rādīja šī rīta atradumu, bet mamma 

iesmējās un teica: ”Tā ir maģiska zīle, tā piepildīs tavas vēlēšanās!” Rūta saprata, ka mamma joko, 

un devās atpakaļ uz savu istabu. Viņa ilgi domāja un izdomāja, ka izmēģinās, varbūt mammai 

taisnība.  

        Tad meitene sajuta izsalkumu, jo, no skolas atnākot, neko nebija ēdusi. Viņa klusi zīlei 

čukstēja: ”Vēlos, lai mamma izcep mazās rauga pankūkas ar omītes zemeņu ievārījumu.” Tad Rūta 

ķērās pie mājas darbu pildīšanas un domāja, ka tā nav nekāda maģiskā zīle.  

         Meitene, ieslīkusi mājasdarbos, pēkšņi dzird mammu no virtuves saucam: ”Rūta, meitiņ, nāc 

ēst pankūkas!’’  

         Tad meitene saprata, ka tā ir gan maģiska zīle, bet nevienam to neteica un nolēma, ka tas būs 

viņas lielākais noslēpums, par kuru neviens neuzzinās. Tā meitenei piederēja zīle, kura piepildīja 

viņas vēlēšanās, un viņa bija laimīga. 

 

Elizabete Apse 8. klase 
  

https://www.google.lv/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG5-PmgJ_eAhWIKCwKHcIcDogQjRx6BAgBEAU&url=http://www.termorelax.com/web/?id=404103&psig=AOvVaw2xU-O8EQwvF9BhOHn7lhfQ&ust=1540468012068092
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Burvju spalva 

                Kādu dienu māsa Jana un brālis Jānis sailgojās pēc vecmāmiņas Inas. Mazbērni 

nodomāja, cik labi ir pie vecmāmiņas. Viņa ir jauka, mīļa un vienmēr izcep gardus cepumus. Tā kā 

viņi bija noilgojušies, tad nolēma vecmāmiņu apciemot. Lai nokļūtu pie vecmāmiņas, bija jāiet cauri 

Tumšajam mežam. Par šo mežu klīda dažādi nostāsti, ļaudis stāstīja, ka šajā meža dzīvo briesmīgais 

lācis Bruno, kas ēd mazus bērnus, kā arī zaķis Lielacis un vārna Asnadze, kurai tik asi nagi kā 

žiletes. Un ļaudis runāja, ka šie zvēri ir bīstami nakts laikā, tādēļ mazbērni nosprieda, ka caur mežu 

dosies saullēktā. 

           Kad pienāca rīts, tad Jānis un Jana sarūpēja vecmāmiņai cienastu un devās ceļā. Iegājuši 

mežā, viņi devās pa taciņu, kas veda uz vecmāmiņas mājiņu. Te pēkšņi uz ceļa viņi 

ieraudzīja lielu, melnu putna spalvu. Jānis pacēla to. Pēkšņi spalva iemirdzējās 

un no koka nolaidās milzīga, melna vārna. Brālītis ar māsiņu ļoti sabijās. Vārna 

Asnadze bērniem teica: “Jūs esat pacēluši likteņa spalvu, un jums būs jāveic dažādi uzdevumi, lai 

turpinātu ceļu.” 

             

              Kamēr bērni runāja ar Asnadzi, pie viņiem pienāca lācis Bruno 

un zaķis Lielacis, kuram bija tik lielas brilles, ka viņa acis izskatījās kā divi milzīgi āboli.  

             “Bērni, kurp jūs dodaties un kāpēc caur šo milzīgo mežu?” jautāja Lielacis. Māsa 

Jana mierīgi atbildēja: “Mēs dodamies pie vecmāmiņas, kas dzīvo aiz tumšā meža.” Lācis drūmi 

pasmej: ”Ja jūs gribat iet cauri šim mežam, tad jums ir jāatbild uz trīs jautājumiem, jo jūs pacēlāt 

likteņa spalvu.  

             Lielacis uzdod pirmo jautājumu: ”Divi riņķi, divi turētāji. Kas tas ir?” Jānis paskatījās uz 

zaķi un pasmaidīja: ”Zaķi, tās taču tavas brilles!” Spalva iemirdzējās, un Lielacis 

izgaisa.  

               Otro jautājumu uzdeva lācis Bruno: ”Kas ir liels, brūns un 

spalvains?” Jana atbild: ”Tas taču esi tu, lielais lāci!” Spalva otrreiz pacēlās 

gaisā, iemirdzējās, un lācis izgaisa.  

             Bija pienākusi vārnas kārta. Vārna domāja, ka ir ļoti gudra, un bērni netiks cauri Tumšajam 

mežam. Viņa iecirta savus asos nagus koka stumbrā, izpleta spārnus un skaļi teica: “Kurš mežā ir 

https://www.google.lv/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDtdekgp_eAhWPKCwKHedwDBEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hobbyset.lv/shop/products/lv/304/23662/sort/1/filter/0_0_0_0/Dekorat%C4%ABv%C4%81s-zosu-spalvas--black--16---20-cm--iep.-8-gb.html&psig=AOvVaw1JcRpl-MyUBMthKjToZgcN&ust=1540468440965223
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81rnas
http://iepazisanas.oho.lv/?cmd=albums_comments&by_id=291295&by_nicks=LABASROKAS&temacnt=2130&offset=220
https://www.redzet.lv/code/D-307-10
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pats gudrākais un tik asiem nagiem kā žiletes un tik spīdīgām spalvām kā zelts?”. Abi bērni reizē 

iesaucās: “Tu, vārna!” 

             Spalva pacēlās, iemirdzējās un līdz ar savu īpašnieci izgaisa. Un tā bērni veiksmīgi 

sasniedza savu galamērķi. Vecmāmiņa par to ļoti priecājās un pacienāja mazbērnus ar gardajiem 

cepumiem. 

    Reinis Bērziņš 9. klase 
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Piedzīvojumi, fantastika 

Mani piedzīvojumi burvja pasaulē 

            No rīta pamodies, piecēlos un devos mazgāties. Iekāpu vannā un palaidu ūdeni. Pēkšņi pa 

vannas caurumu nokļuvu citā pasaulē. Nokritu no kājām aiz pārsteiguma, tad piecēlos. ”Cik 

skaisti!”  

 Sajutu dvašu aiz sevis un pagriezos.  “Sveiks mūsu pasaulē!” teica vecais burvis un mani 

aizveda uz savu ciemu. Iepazinos ar visu burvju ciemu. Burvju galvenais vadonis bija KI. Viņam 

bija zilas acis. Viņam nebija matu, tāpēc no galvas izstarojās saulei līdzīga gaisma. Bet uz galvas 

viņam bija liela piramīdveida cepure ar zvaigznēm. Arī tērps bija zils ar zvaigznēm. 

 Pēkšņi vecais burvis atnāca un teica, lai es palīdzu kalnu kaķiem. Es piekritu. Burvis 

parādīja lielu alu, kurā bija iesprostots kaķis. Kaķim bija melni zigzaga formas nagi, bet pats 

dzeltens. Viņam bija melnas acis dienā, bet naktī baltas. Kaķis bija iestrēdzis alā. Es ieteicu 

izmantot kādu burvestību, bet burvis apgalvoja, ka šajā situācijā to nevar izmantot, jo nekas tāpat 

nesanāks. Abi izlēmām novākt akmeņus no alas ieejas. Divas stundas mēs abi smagos akmeņus 

nesām nost no ieejas. Kad atbrīvojām kaķi, es vēlējos iet uz mājām.  

           Burvis teica, ka var atgriezties, izmantojot kādu burvestību. Pēkšņi es izdzirdēju 

klauvējienus pie durvīm. Es nodomāju, kas tur, un pamodos. Atvēru acis un ieraudzīju mammu 

gatavojam karbonādes. Nopriecājos, ka tas bijis tikai sapnis, jo miegā mana kāja bija satinusies 

palagā un es to pa sapņiem pūlējos atsvabināt. 

Darians Galāņins 6. klase 

 

 

 

Optiskā ilūzija. Darians Galāņins 6. klase 
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Renāra piedzīvojumi datoru pasaulē 

Mana stāsta galvenais varonis ir 13 gadus vecs zēns. Viņu sauc Renārs. Renārs ir parasts 

zēns, kurš mācās skolā un brīvajā laikā spēlē datorspēles. Viņš nelabprāt iet svaigā gaisā, bet labprāt 

sēž istabā un sazinās ar draugiem, izmantojot datoru. 

Renārs kādu dienu nāca mājās no skolas. Vispirms viņš aizgāja uz savu istabu un nolika 

somu. Tad apsēdās datora krēslā. Renāram ļoti patika datori, telefoni, planšetdatori. Kamēr dators 

ieslēdzās, Renārs aizgāja uz virtuvi, lai uztaisītu sviestmaizes. Kad aizgāja atpakaļ uz istabu, viņš 

ieraudzīja, ka dators bija izslēgts un viņa datora krēsls bija pazudis. Tad viņš mēģināja datoru 

ieslēgt vēlreiz. Šoreiz viņš palika pie datora. Tieši tad, kad datoram vajadzēja ieslēgties, notika kaut 

kas nebijis. Tas iesūca Renāru virtuālajā pasaulē. Renārs sajutās dīvaini – viss griezās, spoža gaisma 

mirgoja visapkārt, bija sajūta, it kā viņš lidotu. Kad viss norimās, Renārs ielas malā ieraudzīja sava 

datora krēslu. Apsēdies uz tā, zēns sāka pētīt apkārtni, lai saprastu, kur ir nonācis. 

 Visapkārt bija ļoti savādi. Viss bija divās krāsās – melns un zaļš. Lietas izskatījās 

savādākas nekā uz Zemes. Tur bija attīstītākas tehnoloģijas, mašīnas, pulksteņi, cilvēku vietā bija 

roboti. Ielas galā Renārs ieraudzīja bērnus savā vecumā.  

Renārs aizgāja pie viņiem un jautāja: ”Vai jūs var pateikt, kā tikt atpakaļ uz mājām?’’ 

Zēni teica: ‘’Mēs arī nezinām, ja mēs zinātu, tad jau sen būtu atpakaļ uz Zemes.’’ Tad Renārs 

izdomāja ieiet vienā no mājām, lai satiktu kādu un pajautātu šo jautājumu. Viņš bija pārsteigts, jo 

kāda māja izskatījās tieši tāpat, kā viņa īstā māja. Ieejot iekšā, viņš redzēja sev piederošas lietas. 

Māja bija aprīkota ar modernām elektroierīcēm. Zēns visu labi izpētīja. Lai gan viss bija ļoti 

interesanti, tomēr Renārs saprata, ka vēlas atgriezties reālajā dzīvē un satikt savus vecākus. Viņš 

iegāja savā istabā un ieslēdza datoru. Pēkšņi pirksti paši sāka kustēties un uz taustiņiem rakstīt 

nesaprotamus kodus. Vēlāk zēns saprata, ka tā bija kodu atslēga, lai nonāktu atpakaļ realitātē. Tā 

visi trīs zēni tika atpakaļ uz mājām. Tad zēni iepazinās un sadraudzējās. Viņus visus saistīja īpašais 

notikums. Viņi sarunāja, ka nevienam nestāstīs par to. 

Kad puiši paaugās, viņi saprata, ka tehnoloģijas viņus interesē arvien vairāk. Katru brīvo 

brīdi viņi atgriezās datoru pasaulē, lai veiktu dažādus pētījumus. Pēc vairākiem gadiem zēni kļuva 

ļoti slaveni datoru industrijā. Viņi bija laimīgi, jo viņu hobijs kļuva par viņu darbu. 

Madars Jumītis 6. klase 
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Pienenes. Laura Koluža, Sergejs Emīls Vasiļjevs,Maksims Bahmanis,Māris Buhrots, 

Luīze Ponomorjova,Armands Jonāns, Markuss Česnausks, Monta Ozoliņa 3. Klase  
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Mani piedzīvojumi burvja pasaulē 

          Kādā saulainā pirmdienas rītā devos uz skolu, es parasti gāju gar veco, nodrupušo māju. Tā 

bija veca koka būda, kura izskatījās kā šausmu būda kādā šausmu filmā. 

            Ieejot iekšā skolā un paskatoties uz pulksteni, es iekliedzos: ”Atkal! Kāpēc es vienmēr 

kavēju? It kā kāds man fiziski neļautu tikt skolā ātrāk par deviņiem!” Noģērbos un aizgāju uz 

klasi, bet tur mani sāka lamāt skolotāja, bet es neklausījos, ko viņa teica. Pēc stundām es gāju gar 

to pašu veco māju, bet, ejot garām, es dzirdēju kādu skaņu. Tā skaņa atgādināja, it kā kāds smietos. 

Ejot tuvāk, es neko neredzēju. Es, pilns drosmes un ziņkāres, devos iekšā, jo gribējās zināt, kas tur 

notiek. Nemaz neizklausās dīvaini, ka smiekli nāk no vecas mājas! Pirmajā stāvā nekā nebija, tad 

es devos uz otro stāvu... Uzejot otrajā stāvā, es redzēju ledusskapi. Tas izskatījās pilnīgi jauns. 

               Atverot ledusskapi, no tā izlēca liels klauns, kuram bija balta āda, oranži mati, bet lielākā 

galvas daļa bija plika. Viņš valkāja vecas, noputējušas, pelēkas klauna drēbes un lielas, ļoti garas 

kurpes ar bumbulīšiem kurpju galos. Tas mani nogrūda no kājām un ar saviem asajiem nagiem turēja 

manas rokas. Es kliedzu, bet viņš smaidīja. Viņš savu galvu bāza tuvāk un tuvāk man un atvēra 

savu žokli tik ļoti platu, ka pat normāls cilvēks to nevarētu izdarīt. Viņam bija daudz zobu, un 

viņš siekalojās kā traks. Bet es tam ar savām brīvajām kājām iespēru, tad izrāvos no tā rokām uz 

skrēju, cik vien ātri varēju, tad es izlēcu pa logu, jo neatcerējos, kur ir durvis. Es paspēju izskriet no 

apsēstās mājas dzīvs un mazliet apsiekalots.  

          Atnākot mājās, es nomazgājos un gribēju sarakstīties ar draugiem. Pēc kāda laika kāds 

anonīms profils atsūtīja bildi no manas mājas. Es nobijos! Tad bildi ar manu logu, bet pēc tam bildi, 

kur esmu es, skatoties datorā. Es biju pārbijies! Es lēnām piecēlos un piegāju pie loga. ”AK, 

DIEVS!” es iekliedzos. Tur bija tas pats klauns, bet sarkanā tērpā. Es atgāju no loga, atvilku elpu 

un nodomāju: ”Jā, es iegāju pa vecās mājas durvīm, un man arī būs jāiziet pa tās pašas mājas 

durvīm... 

 Es saņēmu drosmi un apģērbos. Es mammai pateicu, ka es eju pie draugiem, bet sākumā tas 

nebija mans plāns... Atgriežoties pie durvīm, es iegāju iekšā, un no nekurienes parādījās klauns. Es 

paņēmu vienu no vecajiem dēļiem un iesitu tam pa seju, un uzkliedzu: ”Aizver savu žokli!” Pēc tam 

es ātri izskrēju pa durvīm un atskatījos atpakaļ. Nekā nav! Ne tā dēļa, ne klauna.  

Daniels Zeps 6. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

            Bija parasts vakars, kad es devos gulēt. Es iemigu ap 10.30. Es gulēju pavisam mierīgi, 

neko nenojauzdams. Tad pēkšņi es pamodos 3.00 naktī. Es pamodos no trokšņa, kas nāca no vannas 

istabas. 

 Nevarēju neaiziet paskatīties, kas tur notiek. Kad aizgāju līdz vannas istabai, ieraudzīju, 

ko ļoti, ļoti neparastu, kas nekad vēl nebija parādījies. 

Tas bija liels melns portāls, kuru nekad vēl nebiju redzējis. Ilgi domāju, vai iet portālā vai neiet. 

Izlēmu, ka riskēšu un iešu, kas zina, kas notiks. 

 Iegāju portālā, un tūlīt pat viss kļuva tik tumšs, ka neredzēju pat savu roku. Ceļoju pa 

portālu piecas minūtes, un tad mani izsvieda no tā. Es piecēlos un sapratu, ka esmu paralēlajā 

pasaulē! Viss bija spilgtās krāsās un ļoti skaists. Pirmās minūtes bija grūti saredzēt, bet pēc tam acis 

pierada. Tad nez no kurienes uzradās sarkans papagailis, un tas uzsēdās man uz pleca un atkārtoja 

visu, ko pateicu: ”Sveiks, skaistais papagaili!’’ Papagailis: ”Sveiks, skaistais papagaili!’’ Tad ar 

papagaili plecā piegāju pie strautiņa un padzēros ūdeni, kas garšoja pēc konfektēm. 

 Te pēkšņi atcerējos, ka esmu pārāk ilgi prom no reālās pasaules. 

Aizskrēju līdz portālam, atvadījos no papagaiļa, kurš, protams, atkārtoja manis teikto:’’ Paliec 

sveiks, mans draugs!’’ Papagailis: ‘’ Paliec sveiks, mans draugs!’’ 

 Ielēcu portālā un pēc piecām minūtēm biju atpakaļ vannas istabā. 

Taču bija jau rīts. ”Tas laikam bija tikai sapnis!” nodomāju. Lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir bijis 

sapnis, aizskrēju līdz vannas istabai un, protams, no portāla ne miņas. 

  

 Rūdolfs Mežotnis 6. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

             Kad man bija 7 gadi, mēs ar ģimeni braucām uz Somiju skatīties Salaveci. Salavecis dzīvo 

Rovaniemi pilsētā. Tā ir pilsēta, kura atrodas tieši uz polārā lokā. Man šis ceļojums likās kā uz 

brīnumu valsti. Tas bija kā pasakā. Lai atcerētos notikumus, es noskatījos mūsu ģimenes videofilmu 

par braucienu. 

            Ceļojumā mēs devāmies ar savu automašīnu un dzīvojamo treileri. Nakšņojām kempingos. 

Sākumā mēs ar kuģi no Tallinas pārcēlāmies uz Helsinkiem. Tas jau bija Somijā. Līdz polārajam 

lokam ir tālu, tāpēc mēs braucām divas dienas. 

            Beidzot mēs devāmies pie Salaveča. Viņš dzīvoja dziļā alā. Mēs pa plašu gaiteni devāmies 

lejup klintī. Lejā skanēja Ziemassvētku dziesmas. Mēs gājām apskatīt ledus skulptūras, kuras 

uztaisīja Sniega Karaliene. Es sēdēju Sniega Karalienes tronī. Sniega Karaliene stāstīja par savu 

valstību.  

          Pēc tam ar sapņu vilcienu devāmies ceļojumā un skatījāmies visus gadalaikus. Mēs 

skatījāmies, ko taisa elfi, kā top dāvanas. Mēs skatījāmies, ko dara arī zvēri mežā un kā gaida 

Ziemassvētkus. Mēs skatījāmies, kā elfi taisa bērniem dāvanas un gatavojas ziemai. Pēc ceļošanas 

es rotāju piparkūku. Man ļoti patika. 

         Pēc tam mēs gājām pie Salaveča. Salavecis bija īsts, no Lapzemes. Viņš prasīja, ko mēs gribam 

saņemt uz Ziemassvētkiem dāvanā. Es teicu, ka gribu saņemt dāvanā Somijas ziemeļu briedi. Brālis 

teica, ka grib saņemt dāvanā lego konstruktoru. Salavecis apsolīja atsūtīt dāvanu no Somijas. Es 

saņēmu dāvanā no Somijas ziemeļu briedi. 

        Pēc tam mēs devāmies pastaigā. Tur es redzēju arī dzīvus ziemeļbriežus. Tagad mēs varējām 

braukt mājās. 

Anna Marija Jurgena 6. klase 

 

Mani piedzīvojumi sapņu pasaulē. 

Anna Jurgena 6. klase 
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Kristiāna piedzīvojums burvju pasaulē 

 Reiz mazā ciematiņā meža vidū dzīvoja mazs puisis, viņa vārds bija Kristiāns. Viņam bija 

14 gadi, viņam ļoti patika ceļot, bet viņam neviens neļāva, jo viņš bija par mazu piedzīvojumiem. 

Viņš tā neuzskatīja, jo viņš mācēja atrast ceļu pēc debespusēm un mācēja pastāvēt par sevi.  

            Vienu nakti Kristiāns aizbēga no ciemata, jo alka piedzīvojumu, tā nu viņš gāja uz 

ziemeļiem un nonāca pie upes. Nebija tilta, bet tik un tā vajadzēja tikt pāri. Kristiāns atrada trīs 

baļķus, sasēja kopā ar kurpju šķorēm, bet zābakus ielika somā, jo tie krita nost no kājām. Tad nu 

Kristiāns plostoja pāri upei, bet upes vidū viena no šņorēm atsējās, un baļķi vairs neturējās kopā. 

Kristiāns iekrita upē un tālāk peldēja ar visu somu uz muguras. 

             Krastā nonācis, satika vecu vīriņu. Vīriņš, redzēdams, cik gudrs ir Kristiāns, nodomāja 

piedāvāt veikt kādu uzdevumu. Vīriņš uzrunāja Kristiānu un piedāvāja īstu piedzīvojumu. 

Kristiāns atteica, ka viņam jau pietiekot piedzīvojumu un viņš gribot mājās.  

           Vīriņš piedāvāja lielu kaudzi zelta, ja viņš apņemtos veikt uzdevumu, un Kristiāns 

neapdomājot, kas viņu sagaida, piekrita. Vīriņš uzbūra lielu portālu uz brīnumu pasauli, bet 

Kristiāns devās iekšā un bija gatavs pildīt uzdevumu. Vīriņš Kristiānam iedeva karti un teica, ka 

tajā pasaulē viss ir bīstami, kaut gan škiet tik brīnišķīgi.  

          Tad nu Kristiāns devās ceļā un satika lielu zirnekli. Kristiāns nezināja, ko darīt, un aši devās 

atpakaļ, jo cerēja, ka zirneklis nepamanīs viņu, bet pēkšņi uzradās vecītis un teica, ka viņam jāatrod 

risinājums problēmai, jo viņš piekrita uzdevumam. Kristiāns apmulsa un tad teica: ”Tas ir liels 

zirneklis, tas var mani apēst!” Bet vīriņš atkārtoja, ka problēmai jāatrod risinājums. Tad nu 

Kristiāns devās atpakaļ un paņēma lielu koku, un vicināja pret zirnekli. Zirneklis uzrāpās kokā un 

deva Kristiānam ceļu. Kristiāns turpināja ceļu, kas norādīts kartē, bet pēc laika pienāca vakars. 

Kristiāns atrada vietu, kur pārlaist nakti.  

             Mežā dzīvoja mazi zaglīgi pērtiķi. Kamēr Kristiāns gulēja, viņi izvandīja Kristiāna somu 

un nozaga viņa ēdienu. Kristiāns no rīta pamodās un bija šokā. Viņš savāca visu un turpināja ceļu. 

Viņam ļoti gribējās ēst, un viņš ieraudzīja banānu. Kad viņš piestāja, lai paņemtu banānu, pēkšņi 

vārna sāka kliegt: ” Mans banāns, mans banāns!” Kristiāns pārbijies paķēra banānu un skrēja, ko 

kājas nes, bet tad viņš saprata, ka tā ir brīnumu pasaule, kur notiek neparedzamas lietas.  

           Kristiāns nonāca galapunktā un ieraudzīja lielu lādi, bet bija viena problēma. Lai nokļūtu 

līdz lādei, Kristiānam bija jāšķērso liela aiza. Kristiāns ieraudzīja akmeni un izvilka no somas lielu 
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virvi, uzsēja mezglu spicam akmenim un meta pāri aizai. Virve aizķērās, un Kristiāns pārlīda pāri 

aizai. Kad Kristiāns jau bija aizas otrā pusē, viņš ieraudzīja lielo zirnekli, kas sargāja lādi. 

             Kristiāns atcerējās, ko teica Vīriņš. Viņš paķēra koku un atkal vicinājās pret zirnekli, bet 

šoreiz zirneklis aizķēra koku un aizmeta prom kopā ar Kristiānu. Zēns attapās aizas otrajā pusē 

un ilgi domāja, kā tikt galā ar zirnekli. Viņš bija izmisis un ļoti vēlējās, lai zirneklis būtu mazāks. 

Tā arī notika, zirneklis palika maziņš, tad Kristiāns saprata, ka viss notiek tā, kā viņš vēlas. 

Kristiāns pārlīda pāri aizai un tika pie lādes, bet tad pēkšņi viņu uzrunāja Vīriņš un iedeva atslēgu, 

lai atvērtu lādi. Kristiāns atvēra lādi, un tur bija lapiņa, uz kuras bija rakstīts: ”Ja tu vēlies ko 

sasniegt, vienmēr ir jātic un jātiecas pēc tā.” Tad Vīriņš teica: “ Tu savu solījumu izpildīji, tagad 

kārta manam.” Vīriņš uzbūra lielu portālu, un Kristiāns gāja cauri un nonāca savā istabā, tur bija 

liela kaudze zelta, kā Vīriņš solīja. 

Henrijs Aizpurs 7. klase 

 

Vilks. Henrijs Aizpurs 7. Klase 
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 Tomasa piedzīvojums neparastajā vietā 

           Es pamodos liftā, tas veda mani uz augšu, es nezināju, kur es vispār braucu.  Kad tas apstājās, es 

redzēju gaismu. Kad lifta durvis atvērās, ap mani stāvēja cilvēki, bet es nevienu no viņiem nepazinu, turklāt 

es pat nezināju, kā mani sauc, jo es nevarēju atcerēties. Tur visi bija puiši. Kad viņi mani izvilka no lifta, es 

biju pārbijies. Es viņiem jautāju: ”Kur es atrodos?” Viens no viņiem teica, ka es esot labirintā. Man sāka 

skaidrot, ka no šejienes nekad neviens vēl nav ticis ārā, jo pirmais cilvēks, kas te iekļuvis, dzīvo jau trīs gadus, 

katru dienu skatās galvenās labirinta durvis, bet uz vakaru labirints veras ciet, un, kad tas jau ir aizvēries, 

tad labirints mainās. Katru mēnesi pie viņiem lifts atved jaunus cilvēkus.  

          Es redzēju, kā divi puiši ieskrien pa tām labirinta durvīm, pats labirints bija ļoti liels un viņam bija 

augstas sienas. Kā izrādījās vēlāk, tie divi puiši, kas skrēja iekšā pa labirinta durvīm, bija skrējēji, kuri te 

visilgāk atrodas. Kad es jau biju drusku apradis ar jauno situāciju, es pateicu vienam no skrējējiem, ka es arī 

vēlos būt par skrējēju, bet izrādījās - par skrējēju būt ir ļoti bīstami tādēļ, ka tur ir roboti, kuri tev iedzeļ, un 

tu paliec agresīvs. Tur katrs baidījās kļūt par skrējēju, bet es to ļoti vēlējos. Neviens neticēja, ka kāds vispār 

no šejienes tiks ārā. 

          Kad pienāca vakars, iekūra lielu ugunskuru, bija spēles, tikai kaušanās spēles. Ja tu nokļuvi apļa vidū, 

tad vajadzēja kauties ar stiprāko, kas jau bija aplī. Mani tur iegrūda iekšā, kaut gan es īpaši nevēlējos kauties, 

bet pretinieks man iesita, un es nokritu, atsitu galvu pret zemi un pēkšņi es atcerējos savu vārdu.  

        Mani sauca Tomass. Kad es savu vārdu pateicu viņiem, viņi sāka priecāties, un es arī, bet pienāca laiks 

visiem doties gulēt. Kad es pamodos, bija saulains laiks, ieraudzīju, ka puiši pie labirinta ieejas kaut ko gaida.  

Tie bija skrējēji, viņi gaidīja, kad viņi atgriezīsies atpakaļ. Tā kā šeit ļoti ātri pienāca vakars, es nepamanīju, 

ka viņi vēl nav atgriezušies. Saule jau rietēja, un labirinta durvis lēnām taisījās ciet. Mēs viņus gaidījām, 

pēkšņi redzēju, ka viens skrējējs bija ievainots, viņam iedzēla, un viņš nomira. Frederiks viņu nesa, pārmetis 

pār plecu, bet labirints bija gandrīz ciet. Es, ilgi nedomājot, skrēju viņam pretī un tiku iekšā, bet tad Frederiks 

bezspēcīgi nokrita uz zemes un teica, ka mēs mirsim. Tur bija tumšs, mēs atstājām Frederiku ar mirušo draugu, 

klaiņojām pa labirintu kā divas iesprostotas peles. Beigu beigas mēs atklājām labirinta īsto izeju, kas atradās 

labirinta sestajā blokā. Kad mēs divatā tikām ārā, mūsu acu priekšā pavērās durvis, aiz tām viss bija 

savandīts un sabrucis, kabinets bija izdemolēts. Mēs piegājām pie datora, tur parādījās hologramma, un 

sieviete stāstīja, ka pasaulei ir pienākušas beigas, nav vairāk neviena izdzīvojuša cilvēka, tikai mēs.                                                                                           

Līva Rešetilo 7. klase 
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Mans piedzīvojums burvju pasaulē 

         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 aizmugurējā riepa sāka kūpēt. Nu un es savā stilā sāku joņot, tā mani neviens nespēja 

noķert, tāpēc ka es nebremzēju, izbraucu jebkuru līkumu biedējošā ātrumā, cēlu ratā un paslēpos 

zem cita ziloņa. 

         Nu un tad mani pamanīja, un es atkal braucu savā stilā. Un atkal es no viņiem aizbēgu. Un 

priekšā bija maza upe, tad es sapratu, ka cita ceļa nav, un braucu lielā ātrumā. Piezemējoties upē, 

nu gan es sapratu, ka šī ir realitāte. Un nu pēc notiekošā mani savāca menti 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 tālāk es devos uz skolu. 

Rodrigo Uldriķis 7. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

         Kādu rītu es pamodos no dīvainas skaņas. Atverot acis, es ieraudzīju sev apkārt mežu. Manas 

kājas iegūlās mīkstās zaļās sūnās, apkārt bija biezi krūmi un koku zari. 

          Uzgāju uz balkona un pa resna koka zaru noslidinājos lejā. Visa pilsēta bija apaugusi ar 

liānām un kokiem, apkārt lidinājās putni, lieli tauriņi un spāres. Pēkšņi sajutu, ka kāds rausta manu 

bikšu staru, palūkojos uz leju, un aiz brīnumiem man iepletās acis.  

            No lejas uz mani lūkojās trušu bariņš un cilvēku balsī aicināja sev līdz. Mazliet apmulsis 

un nobijies, devos tiem pakaļ. Tā ejot, mums pievienojās lācis, lapsa, vāvere un varde. Zvēri man 

stāstīja par to, cik jaukas ir viņu mājas, un man noteikti esot tas jāredz.  

            Pienācām pie upes, kur mūs jau gaidīja plosts. Plosts bija no baļķiem, kas sastiprināti ar 

zariem un sūnām. Mani pārņēma bailes, vai neietrieksimies kādā akmenī vai krastā, bet zvēri smējās: 

„Ak jūs neticīgie cilvēki! Paļaujieties uz dabu, un esiet mierīgi!”  

             Kad paskatījos atpakaļ, ieraudzīju, ka plostu vadīja bebrs. Tā nu mēs smejoties laidāmies 

ar plostu pa upes straumi, līdz nonācām pie kādas burvīgas, saulainas pļavas. 

             Ejot pa taku, mēs atdūrāmies meža vidū pie pasakaini klāta galda. Zvēri bija sarūpējuši 

man pārsteigumu. Mēs kopīgi ēdām ogas un kūkas, uzdzerot bērzu sulas. Mums pievienojās arī citi 

cilvēki, kurus zvēri bija ielūguši uz savām viesībām. Mums dziedāja putnu koris un spēlēja kukaiņu 

orķestris. Sienāzis bija galvenais vijolnieks, bet maijvabole spēlēja kontrabasu, dundurs un odi 

flautas, bet blusas bija bundzinieces. Diriģenta lomā bija iejutusies skudra. Jaukai mūzikai skanot, 

mēs visi dejojām un priecājāmies. Kad jautājām, kam veltīti ir šie svētki, zvēri smaidot teica :„ 

Draudzībai!” 

         Mēs turpinājām svinības līdz rīta gaismai. 

Ralfs Roze 7. klase 
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Annas piedzīvojumi burvju pasaulē 

          Reiz dzīvoja maza meitenīte vārdā Anna, kurai patika brīnumaini piedzīvojumi, bet viņa 

tos diemžēl bija iztēlojusies tikai savā fantāzijā, jo nekad nebija bijusi tālāk par savas mājas 

pagalmu. 

 Anna dzīvoja nešpetnā ģimenē ar stingriem vecākiem, kuri neļāva Annai iet tālāk par 

mājas pagalmu. Anna bija zinātkāra, viņai ļoti interesēja, kas notiek ārpus viņas mājas, jo viņa 

nekad tur nebija bijusi. Anna vienu dienu izlēma aizbēgt no mājām un doties piedzīvojumos. Anna 

sāka izstrādāt plānu, kā nokļūt sev līdz šim nepazīstamajā pasaulē, kura atradās ārpus mājas 

pagalma. 

 Kādā saulainā vasaras dienā, kad debesis bija tik dziras, ka šķita caurspīdīgas un saule 

mīlīgi kutināja vaigu galus, Anna nolēma - ir laiks aplūkot pasauli tālāk par savu degungalu. 

Papusdienojusi Anna nogaidīja piecas minūtes un mēģināja izskriet ārā pa mājas parādes durvīm, 

bet durvis bija aizslēgtas. Anna apmulsa un jutās vīlusies, bet nolēma nepadoties. Meitene sāka 

meklēt atslēgu. Kad visas cerības jau šķita zudušas, viņa atcerējās mammas mīļāko teicienu, kuru 

tā vienmēr skandināja, kad Anna kaut ko nevarēja atrast: “Paņem acis rokā, deguns parādīs!” Anna 

uzmanīgi palūkojās apkārt un ieraudzīja atslēgu uz plauktiņa virs pusdienu galda. Viņa steigšus 

atslēdza durvis un devās ārā no mājas. 

         Meitene bija tā pārņemta ar domu par piedzīvojumiem, ka nemaz nepamanīja, ka ir nonākusi 

tumšā mežā. Mežs bija tumšs, it kā ar biezu miglu pielijis. Visapkārt mirguļoja rasas piles un šķita, 

ka vaid koki. Annai kļuva baisi, un vienubrīd jau Anna sāka nožēlot savu pārdrošo lēmumu doties 

piedzīvojumu meklējumos.  

        Te pēkšņi zem kāda veca koka, kas atgādināja sirmu vecīti, Anna pamanīja Baltu Trusi. Anna 

bikli pasveicināja: ’’Labdien!’’ trusītis atsmaidīja: ’’Labdien, Anniņ! Nebaidies! Šķiet, viss nav tik 

baisi. Nāc man līdz, es tev ko parādīšu!” Anna devās trusītim līdz.  

         Viņi abi nonāca kādā mistiskā pilsētā, kurā cilvēki bija kā dzīvnieki, bet dzīvnieki kā cilvēki. 

Annai tas šķita dīvaini, bet Baltais Trusis teica: “Tevi vēl gaida daudz brīnumu!” Aplūkojot pilsētu, 

meitenīte sāka justies izsalkusi. Viens no pilsētas ļaudīm iedeva mazu kumosu maizes un ūdens 

pudelīti. Anna pateicās un nodomāja - ar to jau pat trusis nebūtu paēdis, tomēr ātri, kāri nokoda 

maizes gabaliņu un uzdzēra ūdeni. Tavu brīnumu, maizes gabaliņš atkal palika tikpat liels kā 

iesākumā, un ūdens pudelīte atkal piepildījās ar ūdeni. Tā Anna ar apbrīnas pilnām acīm turpināja 

ceļošanu pa pilsētu, kurā bija dīvaini šķības mājas ar skursteņiem uz leju, koki sniedzās ar saknēm 
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debesīs, it kā gribēdami aizķert un novilkt zemē sauli. Anniņa, saprazdama, kur ir nokļuvusi, sāka 

raudāt aiz laimes, jo beidzot bija sastapusi brīnumu un piedzīvojumu pasauli, kurā viņai neviens 

netraucē izbaudīt piedzīvojumus. Viņai ļoti patika rozā mākoņi, zilā zeme, mīksti, violetie koki ar 

saknēm debesīs. Anna jautāja trusītim: ”Kā sauc šo pasauli?” Trusītis atbildēja: “Katrs to sauc 

citādi - viens par Brīnumu pasauli, kāds cits par Piedzīvojumu pasauli, vēl kāds par Laimes zemi, 

tas atkarīgs no tā, ko cilvēks meklē. Un ko meklē Tu?”  

Anna kļuva domīga. “Es meklēju piedzīvojumus,” viņa teica, “šķiet, ka tos esmu atradusi, 

bet nesaprotu, kāpēc vairs neizjūtu prieku. Es tomēr ļoti ilgojos pēc saviem vecākiem un mūsu 

mājas.” ”Tas ir dabiski”, trusītis mierināja Annu. “Tava Brīnumpasaule, Piedzīvojumu pasaule un 

Laimes zeme ir tur, kur ir tev tuvie un mīļie cilvēki!” 

Anna pateicās Baltajam Trusim un steigšus devās mājup, jo tagad viņa skaidri zināja, ka 

nekur nav tik labi kā mājās! 

                                                                                                           Roberts Žilinskis 7. klase 

      

 

Meganas piedzīvojums burvju pasaulē. Patrīcija Lukašenko 6. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

          Bija drūma pavasara diena. Paskatoties pa logu, neko īsti nevarēja redzēt, jo lietus lija 

lielām, tumšām pilēm. Vecākiem teicu, ka eju gulēt, bet, kad aizgāju uz savu istabu, varēju domāt 

tikai par to, ka, aizejot gulēt, man vienmēr parādās kāda maza feja, kura sauc mani sev līdz. 

Šoreiz nolēmu, ka došos viņai līdz, jo varbūt tur nav nekas slikts. Fejiņa saķēra mani aiz rokas 

un ievilka mani krāsainā tunelī, kurš nogādāja mūs Feju ciemā. Ciems bija mazs, visi viens otru 

pazina, bet es biju ļoti pārsteigta par to, ka visiem bija spārni, es biju tikpat maza kā ciema 

iedzīvotāji, un arī man bija spārni. Starp citu, mazo Fejiņu, kura mani ieveda Feju ciemā, sauca 

Mona.  

Mona veda mani pie ciema valdnieces, bet pa ceļam nācās cīnīties ar lauvu Vīģi, kura bija ciema 

vecākā apsardzes darbiniece, un viņa jauniņajiem neuzticējās, jo viņai bija pieredze ar tādiem, kuri 

pēkšņi uzrodas. Vīģe beigu beigās pati piedāvāja aizvest mani pie valdnieces Sarmas. Pa ceļam lauva 

ar fejiņu man stāstīja par Sarmu gan labas, gan ne tik labas lietas, kuras man vajadzēja zināt. Bet 

tad, kad mēs gājām pa mazo Medus ieleju, uzradās Feju ciema ļaunā feja jeb tautā sauktā ragana.  

Ragana centās mūs apturēt, bet viņai nekas nesanāca, jo no medus krūma izlēca zaķis Rufs. 

Rufs ar ļauno feju cīnījās, un zaķis, protams, uzvarēja, jo viņš zināja katru raganas vājo vietu. Bija 

palikuši tikai pāris metri līdz valdnieces pilij, kad uzradās liels zilas krāsas pūķis, kurš spļāva nevis 

uguni, bet gan karstu šokolādes pudiņu. Ar to bija viegli tikt galā, jo, ja pūķim nodziedāja 

šūpuļdziesmu, tas uzreiz aizmiga. 

Tad es pamodos, jo bija jāiet uz skolu, bet ar Monu sarunājām vēlreiz tikties, lai beidzot tiktu 

pie valdnieces. No rīta mammai visu izstāstīju, bet viņa nevarēja tam noticēt, tomēr neteica, ka 

netic. Tā nu katru nakti tiekos ar Monu, un katru reizi ir kāds jauns piedzīvojums. 

Elizabete Apse 7. klase 
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Mans piedzīvojums burvju pasaulē 

      Es kā parasti devos uz skolu. Ārā bija neparasti lietains, bet es turpināju iet.  Man patīk brist 

pa peļķēm. Es ieraudzīju gigantisku peļķi! Es no visa spēka lēcu tajā un pēkšņi sapratu, ka krītu 

kaut kur, bet nesapratu, kur īsti.  

      Es jutos tā kā Alise brīnumzemes pasākā, bet šis nebija tik ļoti jauks kritiens, jo es beidzot sāku 

redzēt leju. Tur bija ļoti daudz lielu akmeņu. Es sapratu, ka tur es varu nosisties. Es sāku cerēt, ka 

tur būs želeja un piezemēšanās būs jauka. Es aizvēru acis un cerēju, ka tā būs. Es atvēru acis un 

redzēju, ka apakšā ir želeja.  

      Kad nokritu, es sāku iet tālak, un viss, ko redzēju, bija viena vienīga tumsa. Es vēlējos, kaut te 

kļūtu gaišs, un jau pēc dažām sekundēm viss bija tik gaišs kā dienā. Tālāk es redzēju izeju. Es lēnām 

izgāju cauri, tad redzēju labirintu.  

     Es izgāju cauri vienam, un beigās es redzēju kūku, bet nebija karotītes. Es sāku domāt par 

karotīti, un pēkšņi rokās man gadījās karote. Es apēdu kūku un gāju tālāk. Tad man priekša bija 

vēl viens labirints. Šoreiz tas bija sarežģītāks, bet beigās bija štrupceļš. Es iedomājos, ka vēlos tikt 

mājās, un tā arī notika.  

     Tagad es vairs nekāpšu peļķēs.  

Paula Liepa 7. klase 

 

Optiskā ilūzija. Daniels Zeps 6. klase  
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

           Es kādu dienu sapnī redzēju jūru aiz trejdeviņiem kalniem, un es biju jūras vidū ar 12 

cilvēkiem un kaķi.  Es biju kuģa kapteinis uz kuģa “Perle”.  Mēs bijām ieņēmuši kursu uz kādu salu. 

Es pats nezināju, vai tāda sala eksistē, jo man bija veca karte, ko man bija iedevis kāds svešinieks.  

           Jūra bija skarba, tā nevienu nežēloja. Pēkšņi viens no apkalpes man paziņoja, ka kuģis ir 

sliktā stāvoklī. Ja mēs kaut kur nepiestāsim, visticamāk nogrimsim. Es apdomājos un izlēmu, ka 

mēs piestāsim pie pirmās salas, kuru redzēsim. Pagāja krietns laiciņš, un sāka palikt ledaini auksts, 

uz kuģa nebija apkures, bet ceļu vajadzēja turpināt, jo kuģim bija gadījušās sūces, un, ja mēs drīz 

vien neatrastu kādu salu, tad kuģis ar visiem cilvēkiem un kaķi nogrimtu jūras dzelmē.  

          Tad vērotājs kuģa mastā sniedza satraucošus jaunumus, viņš bija ieraudzījis salu, kuras nebija 

kartē. Mēs ar pēdējiem spēkiem tikām līdz salai un izlēmām iekurt ugunskuru un pārlaist nakti uz 

svešās salas. No paša rīta novērtējām kuģa postījumus un secinājām, ka kuģis nespēs turpināt ceļu 

un to nāksies remontēt.  

         Uz salas bija daudz dīvainu koku, kuri atgādināja pienenes. Šeit mēs atradām arī dīvainus 

dzīvniekus, kurus nekad agrāk nebijām redzējuši. Mēs ievērojām nogāztos kokus, kuriem bija 

pienenes forma, un tie virs ūdens labi peldēja. Mēs sākām taisīt jaunu kuģi no materiāliem, kas bija 

atrodami uz salas. Pagāja vairākas dienas, līdz mēs bijām salabojuši kuģi. Es izlēmu, ka ceļu vairs 

neturpināsim un atgriezīsimies atpakaļ mājās kopā ar pāris dzīvniekiem, kurus atradām uz salas. 
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 Kristaps Adrians Feldmanis 7. klase 

 

 

Ziemā. Ralfs Roze 7. klase 
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Ainava. Maksims Bahmanis, Markuss Česnausks, Armands Jonāns, Luīze 

Ponomorjova, Laura Koluža, Māris Buhrots, Kristers Raimonds Viļums 3. klase 

Skaņa un attēls. Austra Paula Stendere 1. klase 

Stefana piedzīvojumi burvju pasaulē 

           Reiz sensenos laikos dzīvoja nelaimīgs bērns, kuru visi apsmēja, bet viņš kādu dienu atrada 

savu aicinājumu. Bērns atrada savu vecāku vēstuli un saprata, kas viņš ir, un devās uz burvju 

pasauli. Ieejot iekšā slepenajā vietā, bērns nokļuva burvju pasaulē, kur viss bija uz burvju 

mākoņiem. Bērns ejot ieraudzīja lidojošas slotas, zižļus, lidojošas bumbas un burvju skolu. Viņš, 

ieejot skolā, satika savus vecos draugus Ralfu un Kristiānu, kuri sadarbojās ar viņu. Zēnam bija 

maz draugu, tāpēc viņš sadraudzējās burvju pasaulē ar audzēkņiem, direktoru Dumidoru, direktori 

Maiju un skolas sargu Hagridu. 
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          Zēns beidzot atklāja visiem savu vārdu Stefans, un visi priecājās par to, ka viņš beidzot 

atklāja savu īsto vārdu. Stefans sāka mācīties maģiju, burvestības, lidot ar slotu un spēlēt lidojošo 

futbolu. Viņš atcerējās visas slepenās izejas no burvju pasaules caur krāsni, tualeti un uzzināja, ka 

šī pasaule ir citā dimensijā. Stefans bija labākais māceklis un burvis, viņš mācījās pie sarga, 

direktores Maijas, direktora Dumidora un citām skolotājām. 

              Baltsmailes pils skolā ir utopiska bezbēdība, un tā nebeigsies nekad. Vienudien viņi devās 

medībās, lai notvertu kādu īpašu zvēru – trusi, kurš paredz nākotni. Medību iznākums solīja drūmu 

nākotni, tikai īsti nevarēja saprast, kad tā pienāks. Stefans ar Ralfu un Kristiānu gāja barot grifus 

un pantēras un pēc tam mācījās tos savaldīt un jāt. 

             Viņi jāja ar grifiem un redzēja savu skolu un arī staļļus, stadionu, skaļo kanjonu, no kura 

nāca briesmīgas skaņas un kur atradās pūķi, kuri sargāja burvju pasauli no ļaunuma. Drīz sāksies 

vasara, un mācekļi dosies mājās, bet nākamajā rudenī atgriezīsies atpakaļ. 

Artis Švānbergs 7. klase 

  

Atspiedumi. Viktorija Čekunova 2. klase, Pēteris Liepa 1. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

      Klīzdams pa pasauli, es atradu kādu slepenu eju. Es aiz neuzmanības uzkāpu uz kāda kloķa, 

kurš atvēra portālu. Es devos iekšā.  

Kad biju ielēcis tur, mani sagaidīja visi mani sapņi - BMW kā lidojoša mašīna, pilna ar naudu 

un daudz ko citu.  

Kāds burvis man iedeva sedziņu ar vairākām teleporta un mantu pogām. Man tā iepatikās, 

ka pat nezināju, kā lai pasakos par šo dāvanu. Es atkal izgāju uz zemes un devos tālāk.  

Kad vajadzēja iet uz skolu, es sedziņu noglabāju drošā vietā. Skolā par to klusēju. Kad 

atnācu mājās, piespiedu pogu uz segas teleportēties un nonācu tajā pašā burvju pasaulē. Tur es 

garšīgi paēdu un padzēru. Man tik ļoti iepatikās tur, ka es nolēmu tur palikt.  

Man nenotika stundas, un es biju tik laimīgs. šajā vietā nebija jāklausa mamma, jo viņa tur 

nemaz netika. Kad pienāca kārtējā skolas diena, es teleportējos atpakaļ. Tur varēju darīt, ko gribēju 

(spēlēt PUBG CS:GO), realitātē tev iešāva, bet tu nenomiri. 

Pēc gada es sapratu, ka mana mamma ir daudz svarīgāka. Es atdevu segu burvim un devos 

mājās. Mamma mani priecīgi sagaidīja. Un es biju tik laimīgs. 

Artūrs Skrastiņš 7. klase 

 

Maska. Arnolds Kalinks 4. klase 

 

Maskas. 4. klase 
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Mani piedzīvojumi burvju pasaulē 

              Ir rīts es pieceļos uz sāku gatavoties skolai. Salieku mācību grāmatas un burtnīcas somā. 

Paēdu brokastis un eju uz skolu. Pēc 7 stundas eju mājas un pamanu kaut ko dīvainu - violetu 

portālu parka vidū. Aizeju līdz tam, un man rodas ziņkārība, kas tajā portālā ir? Varbūt dīvainas 

radības vai arī lidojoši dzīvnieki?  

            Es iekāpju portālā un redzu, ka viss nav kārtībā. Lidojošas cūkas un citas radības. Aizeju 

tālāk un ieraugu pamestu māju. Atveru durvis un ieraugu vecu kundzi, sēžot istabas vidū. Vecā 

kundze jautā: ”Meitenīt, tu nevarētu man palīdzēt? Esmu iesprūdusi šajā krēslā un netieku ārā. 

”Es atbildu: ”Protams, ka varu!” Palīdzu vecajai kundzei tikt ārā, un viņa saka: „Es nevaru tev 

atlīdzināt.” ”Man atlīdzību nevajag. Jūs esat veca kundze, un es negribu, lai jūs pati paliktu bešā. 

Vecā kundze apklust uz brīdi un ierunājas atkal: ”Labi, bet es tev vienalga palieku parādā, un tu 

to nevarēsi noliegt.” 

          Pēkšņi atlido papagailis, bet tas nav parasts papagailis, tas prot runāt kā cilvēks. Papagailis 

smejas: ”Labāk nepalīdzi tai večiņai, viņa nav pat centa vērta!” Es sadusmojos: ”Veciem cilvēkiem 

vienmēr ir jāpalīdz jebkurā situācijā, tu nedrīksti tādus cilvēkus atstāt badā vai nelaimē!”  

           Pēkšņi vecajai kundzei paliek nelabi, un viņa noģībst, bet es izsaucu ātro palīdzību, un viņu 

aizved uz slimnīcu. Es aizbraucu līdzi, lai parūpētos par viņu, bet viņa nomirst. Es esmu bēdīga, 

liekas, ka esmu pazaudējusi tuvu cilvēku. 

          Nākamajā rītā situācija uzlabojas, un es pavadu laiku ar dīvainiem zvēriem, viens no viņiem 

saka: ”Ja tu vēlies tikt mājās, tev jāatnes man 3 maģiskie dimanti, un tie tevi aizvedīs mājas. ”Es 

nevaru atrast, bet pēkšņi ieraugu vāveri slazdā. Es to atbrīvoju un meklēju dimantus, un tos 

veiksmīgi atrodu. Bet tad pēkšņi pamostos reālajā dzīvē savā gultā, savā istabā, un viss laimīgi 

beidzas. 

Samanta Eva Šenfelde 7. klase 
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Apraksts 

 

Es mīlu tevi. Sofija Karasjova 4. klase 

Mana vecmāmiņa 

         Manu vecmāmiņu sauc Jana. Viņas iesauka ir Baba, jo mana mamma tā izdomāja.  Mana 

vecmāmiņa ir jauka un dažreiz arī slikta, ja mēs viņu neklausām. Viņa mūs aizstāv, kad ar mums 

baras mamma vai tētis. 

         Viņa ir nedaudz garāka par mani. Vecmāmiņai ir brūni mati un brūnas acis. Dažreiz viņa 

krāso sev matus. 

         Viņa  dusmojas uz mani, ja es neklausu, ko viņa man saka. Manai omītei garšo salāti un  viss 

veselīgais ēdiens. 

Viņai negaršo čipsi un kola, bet dažreiz viņa pagaršo dažus čipsus. 

Luīze Asmīne 6. klase 

  

Valentīndienā. Māris Buhrots, Laura Koluža 3. klase 
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Mana vecmāmiņa 

Manu vecmāmiņu sauc Natālija Strazda. Viņai ir tumši brūni mati un zaļas acis, un viņai ir 

piecdesmit deviņi gadi. Mana vecmāmiņa ir mīļa, rūpīga, radoša, izpalīdzīga, zinoša. 

Vasaras periodā audzē savā mazdārziņā dažādus dārzeņus, kurus konservē, un gardus 

ievārījumus no dārzā izaugušajām ogām, kas man ļoti garšo. 

Bet ziemas laikā vecmāmiņa nodarbojas ar dažādiem rokdarbiem - gan ar adīšanu, gan ar 

šūšanu. Vecmāmiņa man ir noadījusi vairākus pārus zeķu un dūrainīšu, kā arī iemācīja man adīt 

zeķes. 

Manai vecmāmiņai ļoti nepatīk nedz lietains, nedz auksts laiks. 

Patrīcija Lukašenko 6. klase 

  

  

Valentīndienā. Daniela Elizabete Jankevica 4. klase, Amanda Plavkova 2. klase, 

Paula Austra Stendere 1. klase, Deniss Dolgovs 1. klase 
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Mans vectētiņš 

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 notiekošo un viņa 

mīļāko seriālu “Mīlas viesulis”. 

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 nozīmē, 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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Krāsainie apļi. Rainers Kozlovskis, Paula Austra Stendere 1. klase 

 

Valentīdienā. Arnolds Kalinks, Artūrs 

Putniņš 4. klase 
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Mans vectētiņš 

           Es rakstīšu par savu vectētiņu Agri.  

          Viņam ir 57 gadi. Viņam ir īsi brūni mati. Viņa zobi ir kā daži zirņi pākstī. Viņam ir tumši 

zilas acis un melnas uzacis. Viņš ir augumā liels un stiprs. Vectēvs arī ir liels jokdaris un dāsns.  

           Agris ļoti daudz strādā dārzā. Viņš rūpējas par materiālās dzīves nodrošināšanu un par 

remontu. Viņam nav mīļākā ēdiena, jo viņš ēd visu. Viņš neatstāj darbu nepabeigtu, bet to agrāk 

vai vēlāk pabeidz. Viņš salabo katru lietu, kas ir saplēsta. Viņu apmierina padarīts darbs. 

Mans vectētiņš ir čakls un strādīgs! 

           Darians Galāņins 6. klase 

 

 

   

 

Jelgavas ugunsdzēsēju 

depo. 

Kristīne Kokorēviča 

Konkursa “Mana novada 

dārgakmens – jaunā būve 

2017” dalībniece. 

Dāvinājums Jelgavas 

ugunsdzēsēju muzejam.  

6. klase 

 



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

48 

 

 

Mana vecmāmiņa 

           Man pavisam ir 4 vecmāmiņas un 2 vectētiņi, bet es rakstīšu par savu vecmāmiņu Ainu 

Beņķi. Viņai ir 62 g, viņa strādā par logopēdi Lielplatones skolā.  

         Vecmāmiņai ir sarkani mati, zilas acis. Viņai patīk dažādi ziedi. Viņai nepatīk spilgtas krāsas, 

piemēram, dzeltena marķiera krāsa. Viņa ir draudzīga, jauka, mīļa un sirsnīga.   

         Es viņai palīdzu sanest ūdeni no avotiņa un palīdzu dārzā. Mēs parasti braucam pie viņas un 

svinam dažādus svētkus, jo tur ir interesanti pavadīt laiku.  

         Man visvairāk patīk ņemt ārā medu no šūnām. 

                                                                                                       Ralfs Galāņins 6. klase 

 

 

 

 

 

 

 

Valentīdienā. Videga Vīksna 1. klase 
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Pārspriedumi 

 

Kas manu tautu dara stipru. Betija Liepiņa 6. klase 

Kas manu tautu dara stipru 

         Latvija ir stipra valsts. Pirmkārt, to stipru dara latviešu labie cilvēki un cilvēku labie darbi. 

Es domāju, ka esmu viens no tiem labajiem cilvēkiem. 

 Manuprāt, Latvija ir stipra savu zaļo mežu un zilās jūras dēļ. Diemžēl daži cilvēki, kuri 

nevēlas Latviju stipru, jūru piesārņo un mežus piemēslo. Es tā nekad nedaru un nedarīšu, ceru, ka 

šie cilvēki reiz sapratīs, cik mežs un jūra ir nozīmīgi Latvijai. Kad es eju uz mežu un redzu, ka kāds 

ir nometis tukšu pudeli, es to paceļu un izmetu miskastē. 

  Protams, Latviju stipru dara arī mūsu karavīri, kuri aizstāv savu valsti. Ceru - nekad 

Latviju neviens necentīsies iekarot. Vienīgais iemesls, kādēļ citiem vajadzētu mūsu valsts teritoriju, 

ir mūsu skaistie zaļie, košie meži un mūsu zilā, zivīm bagātā jūra, bet šī bagātība ir mūsu. 

 Vēl neminēju, taču mūsu skaistās pilsētas un mazie ciemati arī ir jākopj un jāsaudzē. Mums 

tie jāatjauno un jāsargā no sabrukšanas. Es ceru, ka Latvijā saglabāsies daudz mazu pilsētiņu un 

ciematiņu. Latviešiem jādara viss, lai šīs bagātības saglabātu un sargātu no izzušanas. 

 Arī mums ir jādara labi darbi un labas lietas. Ceru, ka tā notiks un tiks saglabātas mūsu 

pilsētiņas, ciemati, jūra un zaļie meži.                

 Rūdolfs Mežotnis 6. klase 
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Kas manu tautu stipru dara 

           Manu tautu stipru dara meži, jo mēs esam viena no zaļākajām valstīm pasaulē. Kaut gan 

mēs esam maza tauta, tomēr stipra. Mūs atbalsta daba - priedes, egles, ozoli, liepas un citi koki, kas 

aug tepat pie mums.  

Cilvēki, kuri piedalās dažādos pasākumos. Piedalās valsts pasākumos. Mums vienīgajiem ir 

Dziesmu svētki. Mums nevajadzētu pieļaut, ka tik daudz cilvēku izbrauc uz citām valstīm. 

Vajadzētu radīt apstākļus, lai visi brauc atpakaļ.  

Mums vajadzētu sakopt savu valsti. Mums vajadzētu atbalsīt mūsu karavīrus un 

zemessargus, lai nodrošinātu aizsardzību un vajadzīgos līdzekļus. Vēl mums viņiem vajadzētu 

nodrošināt mācības. 

Es domāju, ka tā mēs darīsim savu valsti stiprāku, gudrāku un labāku. 

Darians Galāņins 6. klase 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziema. Kristaps Adrians Feldmanis, Roberts Žilinskis 7. klase 

  



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

51 

 

 

Kas manu tautu stipru dara 

               Mēs kļūstam stipri, jo mums ir skaista daba, dzīvnieki, pilsētas un novadi. Mēs kļūstam 

stipri, kad esam vienoti un draudzīgi. Mums jāatbalsta visi - draugi, ģimene, radi un visi iedzīvotāji, 

lai viņi nekļūtu vāji un bezspēcīgi.  

Mums jāatbalsta karaspēks un vienmēr jātic uzvarai. Mūs dara stiprus labestība, gudrība 

un izpalīdzība. Mums visi jāmīl un jāciena vienādi, lai neparādītu mūsu vājo pusi.  

Mūs dara stiprus mīlestība un vienotība. Svētīgi ir tie, kuri vienmēr cenšas palīdzēt. 

Daniels Zeps 6. klase 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ziemas prieki. Megija Erdmane, 

Samuels Kohūts, Justīne Bite 2.klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

Latvija ir valsts, kurā mēs dzīvojam, 

Sarkanbaltsarkanais karogs, kuru redz plīvojam, 

23. jūnijs – laiks, kurā līgojam, 

Tautasdziesmu skaņas - tās, kuras mēs tīkojam, 

Ozola kokles – tās mēs stīgojam. 

 

Par daudz ko var priecāties, 

Jāņos pie ugunskura sildīties, 

Dancot apkārt gunij 

Jāņu naktī tīk jebkuram. 

 

Zaļie meži klāj pusi Latvijas, 

Taka līdz mājām līkumiem aizvijas. 

Saule spīd, izgaismo atmiņas, 

Lapas krīt, atgādina laiviņas. 

 

Ziemas ainava. Samuels Kohūts 2. klase 

 

 

 

 

 

Stipra tauta, stipra valoda, 

Jo vairāk mēs paveicam, jo stiprāki kļūstam, 

Uz priekšu mēs skrienam, ejam, plūstam. 

 

Neaizmirst valodas pamatus, nezaudēt senos 

amatus, 

Lepoties ar to, ko mums senči ir atstājuši, 

Karā gājuši, lai mēs runātu dzimtajā valodā. 

 

Visi svētki, visas sēras dara manu tautu 

stipru, 

Visas teikas, tautasdziesmas dara manu 

prātu ņipru. 

Vēlu, lai mēs stipri būtu, nepieļautu jaunu 

kļūdu! 

                       Roberts Gagnus 9. klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

       Mana tauta ir maza, bet stipra. Daudz svešu tautu vēlas pakļaut to. Bet latviešu tauta 

vienmēr ir saliedēta, un tas nodrošinājis uzvaras.  

Latviešus stiprus dara senču paražas, tautasdziesmas un mīlestība pret savu zemi un savu 

ģimeni. Mūsu tauta bijusi saliedēta gan barikādēs, gan Baltijas ceļā, gan tad, kad tika prasītas 

nevainīgu cilvēku dzīvības kara laikā. 

Latvija ir mana dzimtene, kurā es piedzimu un uzaugu. Manā dzimtenē ir daudz skaistu vietu. 

Es ļoti lepojos ar Jelgavu, jo šeit es mācos. Šajā pilsētā ir Pasta sala, kurā notiek dažādi pasākumi. 

Jelgavā katru gadu notiek 11. novembra lāpu gājies, godinot kritušo piemiņu. Es šajā pasākumā 

piedalos kopā ar ģimeni, ar skolu.  

Latvijai ir daudz sasniegumu sportā, piemēram, biatlonā, futbolā, volejbolā. Basketbolā mums 

visiem labi pazīstamais Kristaps Porziņģis ir slavens ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Latvijā ir 

skaistas pilsētas, kurās ir lieliskas atpūtas vietas tūristiem.  

Latviešiem ir jāpriecājas, ka viņiem ir tik daudz tautasdziesmu, tradicionālo svētku. Esmu ļoti 

lepna par to, ka varu būt latviete, nevis citas tautas iedzīvotāja.  Mums visiem ir jāciena un jāmīl 

sava Latvija.  

                                                                                                         Dagnija Ramina Zorge 9. klase 

  

Ziemas ainava. Ērika Būda 4. klase  
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Kas manu tautu padara stipru 

         Manu tautu stipru dara tas, ka mums ir sava valsts.  Savs ģerbonis un karogs, un himna, kā 

arī tradīcijas un ievērojami cilvēki.  

           Himnu mēs parasti dziedam, kad ir Latvijas dzimšanas diena. 1918. gadā Latvijas Tautas 

padome pašreizējā Latvijas Nacionālā teātra ēkā proklamēja Latvijas Republiku, tādēļ katru gadu 

18. novembrī tiek svinēta Latvijas neatkarības pasludināšanas diena, bet 11. novembrī ir lāpu 

gājiens un salūts, kas veltīts kritušo varoņu piemiņai. 

           Mums, latviešiem, ir ļoti krāšņi tautas tērpi, kuros ieaustie raksti ir Latvijas simboli. Tajos 

latvieši tērpjas, kad gatavojas Dziesmu svētkiem, kuri ik pēc pieciem gadiem notiek Mežaparka 

estrādē. Šie svētki padara tautu vienotu un stipru, jo dalībnieku skaits gadu no gada pieaug.  

            Latvijā tiek cepta ļoti garšīga maize pēc sentēvu tradīcijām, šo maizes ceptuvi sauc „Lāči”, 

un tā atrodas Babītes pagastā. Ceptuves īpašnieks Normunds Skauģis ir ieguldījis daudz darba, un 

pašlaik šajā uzņēmumā ražo ne tikai maizi, bet arī cepumus, konfektes, tortes un citus konditorijas 

izstrādājumus.  

           Latvijai ir ievērojami panākumi arī dažādos sporta veidos. Mums pašiem, piemēram, ir sava 

Latvijas hokeja komanda ar nosaukumu Dinamo Rīga, bet man tuvāks sporta veids ir autorallijs un 

drifts, tādēļ nedaudz par to. Tas notiek Liepājā, jo pats pilsētas mērs ir šī sporta veida cienītājs. 

Liepājas rallija uzvarētājs šogad ir Jačeks Spentanijs.  

             Drifts Latvijā notiek Ruļļos un Biķerniekos. Tas man patīk vislabāk. Es driftu apmeklēju 

tikai Ruļļos. Latvijā ir 3 lielas sacensības, kas notiek katru gadu un saucas Latvijas Drifta kauss. 

Latvijas Drifta kausā Jelgavā piedalījās vismaz 60 braucēji no visas Latvijas. Tādi sportisti kā 

Porziņģis(basketbolists), Romāns Vainšteins(šosejas riteņbraucējs), Māris Štronbergs(BMX), 

Martins Dukurs(skeletonists) ir labi pazīstami ar saviem sasniegumiem ārpus Latvijas robežām.  

            Uzskatu, ka panākumi dažādos sporta veidos, Dziesmu svētki un gardā rupjmaize padara 

Latviju atšķirīgu un stipru.             

 Kārlis Kristaps Andersons 9. klase 
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Kas dara manu tautu stipru 

           Katrai tautai ir lietas, kuras padara to stipru un vienotu. Piemēram, mūsu mazo un ne 

tik kuplo tautu dara stipru mūsu pašu bagātā valoda, kultūras mantojums, Dziesmu svētki un 

varoņu piemiņa. 

Mūsu dzimtā valoda pieder pie indoeiropiešu valodu saimes – baltu valodu grupas. Man 

ir liels prieks, ka mūsu mazajai valstiņai ir sava valoda, kurā mēs varam slavēt Latviju. Skolā kopš 

pirmajām dienām māca mīlēt un cienīt savu dzimto valodu.  

Mūsu Latvijas lepnums ir arī skaistā dzeja, dainas jeb tautasdziesmas. Dainu tēvs ir 

Krišjānis Barons. Viņš ir tas, kurš apkopoja skaistākās dainas kopā vienā skapī. Es lepojos, ka ir 

tik svarīgs kultūras mantojums. Ne tikai Latvijai tas ir mantojums, bet arī visai plašajai pasaulei. 

Daudziem liksies, ka Latvija ir tik maziņa un mums nav, ar ko lepoties, bet es to varu noliegt un 

pateikt, ka tiem cilvēkiem nav taisnība. Es lepojos vien ar to, ka mūsu zeme kļuva brīva un vienota. 

Mūsu tautas gars nav padevies. Daudzi nezina par mazajām Baltijas valstīm. Baltijas ceļš mūs, 

trīs mazas kaimiņu tautas, vienoja un arī padarīja stiprākus. 

Pēc manām domām, skaistākā tradīcija ir latviešu Vispārējie Dziesmu un deju svētki. 

Šajos svētkos sabrauc no visas Latvijas cilvēki un kopīgi dzied un dejo. Šie svētki notiek riezi piecos 

gados. Es ne reizi neesmu piedalījusies, bet noteikti to vēlētos. Tā ir vēl viena lieta, ar kuru lepoties.   

Lāčplēša diena tiek atzīmēta 11. novembrī, kad tiek godināta Latvijas brīvības cīņās 

kritušo varoņu piemiņa. Es pati eju šajā gājienā jau kopš mazotnes. Un katru gadu man patīk 

redzēt, cik ļoti cilvēki ir saliedēti. Un, protams, tas ir neaprakstāmi skaisti. 

Saules mūžu Latvijai! 

Laura Prazdnicāne 9. Klase 

 Eglītes  
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 Kas manu tautu dara stipru 

         Tautu dara stipru pati Latvijas zeme. Latvija ir bagāta un zaļa, tā dod mums spēku, elpojot svaigu, 

tīru gaisu.  

           Tauta kopj savu zemi, uzarot savus laukus, attīstot lauksaimniecību. Latvijā cilvēki strādā, mācās 

un izzina Latvijas vēsturi. Kad mūsu zeme savulaik tika daudzkārt iekarota, Latvijas garu stiprināja tās 

varoņi. Latvija atguva neatkarību 1990. gada 4. maijā, bet 11. novembrī mēs svinam Lāčplēša dienu, šī 

diena ir varoņu piemiņas un godināšanas diena. Arī mēs ar klasesbiedriem piedalāmies lāpu gājienā, kas 

rada tautas kopības sajūtu.  

           18. novembrī – Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – dodamies uz svētku uguņošanu. Šajā 

dienā notiek daudz svētku koncertu, kuros kopā sanāk daudzi Latvijas ļaudis. Šajos koncertos dzied 

patriotiskas dziesmas. Latvijas tautu vieno ne tikai patriotiskie svētki, bet arī sporta, mūzikas, un citi 

sasniegumi. 

         Mūsu tautas sasniegumi sportā veido kopīgo tautas sportisko garu. Lieli sasniegumi ir vieglatlētikā, 

BMX, kamaniņu sportā, pludmales volejbolā, basketbolā un citos sporta veidos. Latvijas hokeja fani ir 

visaizrautīgākie.  

        Latvijā mēs sakopjam mežus un cenšamies Latviju uzturēt tīru, tādēļ katru gadu rīko lielo talku. 

Latvijā šī talka tiek rīkota kopš 2008. gada ar mērķi padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko 

vietu pasaulē. Pirmajā talkā piedalījās ap 50 000 talcinieku. Tika savākti vairāk nekā 260 000 maisu ar 

atkritumiem.  

         Stipru Latviju veido spēcīgi novadi, kuros strādā zinoši un radoši cilvēki. Cilvēki ir tie, kuri stiprina 

mūsu valsti. Kopā mēs esam spēks, un Latvijas tauta ir stipra, jo manto darba tikumu no Dainām. 

Roberts Gūts 9. klase 

 

 

 

 

 

Adventes vainags. Daniels Jankins 1. klase  
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Mana valoda 

              Es domāju, ka katram cilvēkam viņa dzimtā valoda ir visskaistākā un īpašākā. Nav 

svarīgi, kur pašlaik atrodas tas cilvēks un kāda būtu viņa nodarbošanās, pats svarīgākais, lai šis 

cilvēks vienmēr atcerētos un ar godu runātu par savu valodu. Man dzimtā valoda vienmēr būs un 

paliks tikai latviešu valoda.  

             Es piedzimu šajā valstī, un es turpinu dzīvot šajā valstī, tāpēc mans pienākums ir saudzīgi 

izturēties pret šo valsti, kā arī tās valodu. Ja kāds man jautās, ko nozīmē man dzimtā valoda, mana 

atbilde vienmēr būs “visu”, jo mana valoda vienmēr atgādinās, no kurienes esmu cēlusies. Es ar godu 

teikšu, ka esmu latviete un ka mana valoda ir visskanīgākā, nekur uz šīs pasaules nerunā šajā 

valodā, tikai manā Tēvzemē, Latvijā. Latviešu valoda ir bagāta valoda, un mums ir jālepojas, ka 

mums pieder šī valoda.  

              Nekur nav tik skaistu tautasdziesmu kā Latvijā. Gadsimtiem ilgi mūsu senči cīnījās un 

atdeva savas dzīvības par mūsu valodu, lai tā varētu pastāvēt, tāpēc mūsu pienākums ir mīlēt un 

aizsargāt šo valodu un uzturēt tīru.           

              Nobeigumā vēlos pateikt to, ka es vienmēr būšu Latvijas patriote un vienalga, kur dzīves 

ceļi vedīs, es vienmēr ar mīlestību izturēšos pret Latviju un latviešu valodu. Un es ļoti ceru, ka 

daudzi mīl latviešu valodu tāpat kā es. Ceru, ka daudzi cilvēki, kuri dzīvo Latvijā vai ārpus tās, 

vienmēr atcerēsies, no kurienes viņi ir nākuši. Tāpēc mīlēsim mūsu valsti! Dievs svētī Latviju! 

Elīna Nordmane 9. klase 

 

Spēles ar fragmentiem. Elīna Nordmane 

9. klase 

  

Spēles ar fragmentiem. Vanesa Pauloviča 

9. klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

              Šī tēma ir ļoti aktuāla, jo mūsu tautu dara stipru daudzas lietas, piemēram, dažādas sporta 

spēles, Dziesmu svētki, tradīcijas, piemiņas dienas, kas stiprina tautas garu. 

              Piemēram, 11. novembrī, Lāčplēša dienā, notiek lāpu gājiens. Lāčplēša diena tiek svinēta 

kopš 1920. gada 11. novembra. Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām ir aizsākusies 

1988. gadā, kad notika svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra - 11. novembra krastmalā. Arī 

mūsu klase katru gadu iet lāpu gājienā un izbauda šo gājienu svaigā gaisā, un piemin varonīgos 

brīvības cīnītājus. 

              1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas 

valsts, tāpēc šī diena ir oficiālā brīvdiena, un tieši šie svētki ir raksturīgi ar daudziem pasākumiem, 

ar uguņošanu un koncertiem. Šie svētki vieno un stiprina Latviju kā brīvu valsti, cilvēkus vieno 

kopīgs patriotiskais gars.  

             Nozīmīgi svētki ir 4. maijs, jo tā ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, un 

ik gadu 4. maijs ir valsts svētku diena. Šajā datumā 1990. gadā Latvijas PSRS augstākā padome 

pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Arī šajos svētkos ir visādi 

pasākumi. Es esmu labā noskaņojumā, jo tie ir mūsu Latvijas svētki, un man šie svētki paliks 

atmiņā, jo tā ir mana zeme, un man šie svētki ir jāatceras, jo es esmu patriote. 

                                                                                                             Vanesa Pauloviča 9. klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

 Manuprāt, manu tautu dara stipru kultūras 

daudzveidība, dabas resursi un ievērojami cilvēki. Maza valsts 

ar mazāk nekā divarpus miljoniem iedzīvotāju arī ir stirpa un 

patstāvīga. Mums ir viens no vecākajiem karogiem pasaulē, 

kurš radies jau 19. gadsimtā, bet oficiāli apstiprināts 1921. 

gadā.  

           Manuprāt, varam lepoties ar tradicionālās kultūras 

daudzveidību. Kurā valstī gan vēl ik pēc 5 gadiem notiek Dziesmu svētki, kuros Mežaparka estrādē 

pulcējas cilvēki no katra Latvijas nostūra un kopā dzied? Es neesmu redzējis tādu valsti, un tas 

nozīmē, ka mūsu valsts jau ir īpaša. Mums ir brīnišķīgi tautas tērpi – katrā novadā tik atšķirīgi, ko 

gan sievietes, gan vīrieši velk svētkos. 

          Man škiet, ka visvairāk tieši tautas gars ir tas, kas padara to stipru. Mēs visi sanākam lielajā 

talkā aprīļa beigās, tīrām mežus, pagalmus un skolas. Vai tad nav patīkami, kad tu staigā pa tīru 

un sakārtotu vidi? Ne velti Latviju dēvē par zaļo valsti, jo meži mūsu valstī aizņem 47% no visas 

platības.  

           Latvija ir ievērojama ar izciliem sportistiem, kā pazīstamākos var minēt Māri Štrombergu, 

BMX velosipēdistu, kurš ir kļuvis par daudzkārtēju pasaules čempionu, kā arī Romānu Vainšteinu, 

pasaules čempionu šosejas riteņbraukšanā. Māris dzīvo Valmierā, bet romāns ir no Kuldīgas. Nav 

obligāti jādzīvo lielā pilsētā, lai kaut ko sasniegtu.  

          Mums ir arī tādi izcili mūziķi kā Raimonds Pauls, kuram jau ir 81 gads un kurš vēl aizvien 

dara savu darbu. Viņam ir ļoti liels gribasspēks, jo ne katrs 80 gados var tik aktīvi un veiksmīgi 

muzicēt. Man liekas, ka vārdu Raimonds Pauls zina ne tikai katrs latvietis, bet arī citu valstu un 

tautu pilsoņi viņu labi pazīst un ciena. 

 Arhitektūra arī ir svarīga mūsu tautas vērtība. Mums ir divas izcilas pilis, Jelgavas pils un 

Rundāles pils, kuru arhitekts ir Frančesko Bartolomeo Rastrelli. Prātam neaptverami, ka tik slavens 

arhitekts ir projektējis divas tik greznas pilis, kas atrodas tik maziņā valstī. 

             Nobeigumā vēlos teikt, ka tautu dara stipru tās labie darbi. Mums jāmīl un jārūpējas par 

savu valsti!        

                                                                                                                         Antons Veliks 9. klase 
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Spēles ar fragmentiem. Antons Veliks, Laura Prazdnicāne, Beāte Bite 9. klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

Kas tad manu tautu dara stipru? Es neesmu īsts latviešu patriots, bet cilvēks, kurš vēl 

tic, ka Latvija un tās iedzīvotāji spēj daudz vairāk izdarīt valsts labā. 

Mūsu aktivitāte, mūsu gars ir tas, kas mūs visus vienotus tur. Mūsu valsts svētki, mūsu 

valoda ir tā, kas mūsu tautu vienoja, vieno un vienos vēl ilgus gadsimtus. 

Latvija – zeme krustcelēs. Zeme, kas pievelk citas “lielās” tautas. Kur tad vēl, ja ne 

Latvijā var būt tik skanīgas dziesmas? Kur tad vēl, ja ne Latvijā cilvēki ir tik laipni un izpalīdzīgi? 

Kur meitenes un zēni tik skaisti, tik spēcīgi? 

Varat mani saukt par naivu puišeli, bet dziļi sirdī vienmēr ceru – kādu dienu Latvijā viss 

augs un zels, cilvēki no ārzemēm brauks meklēt laimi Latvijā, nevis latvieši ārzemēs, un es varēšu 

dienām ilgi stāstīt saviem bērniem, ka nav labākas valsts par Latviju. 

Daudzi no mums domā, ka viss ir slikti, tikai viņi, runātāji, ne. Arvien vairāk cilvēku 

sūdzas par Latviju, mūsu Tēvzemi. Latviju vaino visās savās problēmās. Nevar noliegt, ka mums ir 

nopietnas problēmas politiskajā ziņā, taču ar savas valsts aprunāšanu mēs nepalīdzēsim ne paši sev, 

ne savai zemei! 

Vai mēs vienmēr būsim tādi gļēvuļi kā pašlaik? Vai būsim tikpat egoistiski pret savu valsti 

un cilvēkiem ap sevi, aprobežojoties tikai ar savām savtīgajām interesēm? Cilvēki, sāciet reiz 

pievērsties Latvijai un tās attīstībai! Ir tiešām pienācis īstais laiks, jo ļoti drīz tādas valsts kā 

Latvija var arī nebūt, jo, skatoties pēc 2000. gada statistikas, Latvijā palikuši tikai 57,6% no tās 

iedzīvotājiem. 

 

     Es vienmēr būšu Latvijas patriots, vienalga, 

kur mani dzīves ceļi vedīs, es vienmēr ar 

mīlestību un cieņu izturēšos pret Latviju un 

savu dzimto valodu. Mīlēsim un cienīsim mūsu 

valsti! Dievs, svētī Latviju!                                                                                                                                                                                  

Adrians Kuzņecovs 9. klase 

Saktas. Linda Ostrovska 8.klase, Madara 

Karpa 8.klase, Ralfs Andersons 

7.klase,Simona Liliāna Zeiliša 8.klase 
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Kas manu tautu dara stipru 

     Manuprāt, Latviju padara stipru ļoti daudzas lietas. Tā ir latviešu valoda, Latvijas sasniegumi 

sportā 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 

ievērojama 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 

Krišjānis 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 veidos, kurus es nepieminēju 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 zemēs tā nav.  

 Latvijai ir jālepojas ar to, kas tai ir. Latvijas 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 celsim Latviju gaismā!                               

Aivis Gulbis 9. klase 
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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 apceļo 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 burvība, 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 

piesprauž 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 un to pašu gaisu, tātad viena elpa mums visiem dota. Viena elpa visiem 

kopā nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ja visi saprastu, ka esam tik tuvi radinieki, visi vienas elpas 

īpašnieki, tad nebūtu ļaunuma. 

Viena elpa. Viena Zeme. Viena dzīvība mums visiem.                        Beāte Bite 9. klase 

 

        Beāte Bite 9. klase 
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“Iejūtība, sirsnība, mīlestība, līdzcietība” 

Laura Mūrniece 

4. klase 

 

 

Skaistā, labā Latvija, brīnumi šajā tautā ir. 

Cilvēki, suņi, visas dzīvas radības labas ir. 

Mūsu tautu stipru dara iejūtība, sirsnība, mīlestība un līdzcietība.  

Visi kopā turamies un turēsimies! 

Laura Mūrniece 4. klase 
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“Mūsu Latvijas tauta” 

Inese Tīse 

4. klase 

Manu tautu stipru dara 

Zaļa zāle, debess zila. 

Manu tautu stipru dara  

Mamma, tētis, ģimene. 

Inese Tīse 4. klase 
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“Kas manu tautu dara stipru?” 

Arnolds Kalinks 

4. klase 

Kas manu tautu dara stipru? 

Vai divi kviešu graudi, kas sargā godu? 

Vai strādīgi cilvēki? 

Vai daudzās ģimenes? 

To dara viss skaistais un jaukais! 

 

Kas manu tautu dara stipru? 

Vai labi draugi? 

Vai skaisti saulrieti? 

Vai gudri cilvēki? 

To dara viss jaunais un svarīgais! 

To dara tautas mīlestība! 

Arnolds Kalinks 4. klase 
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Lietderīgi un nelietderīgi pavadīts laiks 

          Cilvēki dažādi pavada savu laiku. Tas ir atkarīgs no viņu interesēm, daudzi to pavada 

lietderīgi, bet daudzi arī nelietderīgi. Manuprāt, lietderīgi pavadīts laiks ir atpūsties no 

nepatīkamām lietām. Lietderīgi pavadīt laiku nozīmē iet ārā, trenēties, braukt ceļojumā, jo var 

redzēt citas vietas. 

Manuprāt, lietderīgi pavadīts laiks ir atpūta no mācībām, laiks kopā ar ģimeni un doties 

dažādās ekskursijās kopā ar viņiem. Draugi, laba kompānija, došanās garās pastaigās ir laiks, 

manuprāt, kas pavadīts ļoti labi. Vislietderīgāk es pavadu laiku džudo treniņos, jo tur es iegūstu 

labu fizisko sagatavotību, kas ir veselīgi katram cilvēkam. Bet katram ir savs viedoklis par lietderīgu 

laika pavadīšanu.  

            Nelietderīgi pavadīts laiks, manuprāt, ir tāds laiks, no kā cilvēks neiegūst nekādu labumu. 

Visbiežāk skolēni nelietderīgi pavada savu laiku, piemēram, guļot mācību stundās vai neapmeklējot 

tās, kā arī stundām ilgi skatoties televizoru. Bērniem nelietderīgi pavadīts laiks ir sēdēšana mājās, 

kaut gan viņi varētu iet ārā ar draugiem. Ļoti bieži cilvēki tērē naudu un laiku nevajadzīgu lietu 

iegādei, arī daudz laika pavada, darbojoties ar telefonu, kas ir kaitīgi cilvēka acīm, un sociālajos 

tīklos. Man šķiet, ka nelietderīgi pavadīts laiks ir brīvajā laikā mācīties, kaut gan varētu atpūsties. 

Es ļoti daudz lietoju sociālos tīklus, kas nav ļoti labi.  

             Es uzskatu, ka es savu laiku pavadu diezgan lietderīgi, un domāju, ka mūsdienās lielākā 

daļa cilvēku tomēr lietderīgāk sāk pavadīt savu laiku. 

Rodijs Prātnieks 7. klase  

 

 

 

 

 

 

 

Futūristu ātrums. Beāte Bite 9. klase 
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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 brīvo 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 iespējams, 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 jaunumus, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spēles ar fragmentiem. Kadrija Svenča 9. klase 
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Lietderīgi un nelietderīgi pavadīts laiks 

              Man šķiet, ka laiks ir kaut kas tāds, ko mēs nespējam nedz ietekmēt, nedz mainīt, jo mēs 

nespējam laiku pagriezt uz priekšu vai atpakaļ. Katrs no mums ir atšķirīgs. Un katrs savu laiku 

pavada, kā viņam patīk. 

          Dažkārt cilvēki neapzinās, ka tas, kā viņi pavada laiku, ir nelietderīgi. Skolēni sava laika 

lielāko daļu pavada mācoties. Manuprāt, mācīties ir labi, un tas nav garlaicīgi, bet lielākā daļa 

bērnu uzskata, ka tas ir nelietderīgi un garlaicīgi. Ja mācīties ir grūti vai tu kaut ko nesaproti, 

piemēram, matemātiku vai angļu valodu, tad mācīties šķiet garlaicīgi. Man ļoti patīk pavadīt laiku 

skolā kaut vai mācoties, bet vairāk jau tāpēc, ka ir, ar ko parunāt. Skolā mācāmies tik daudz tādēļ, 

lai prastu dzīvot nākotnē.  

           Man laiks paiet ļoti ātri, kad es daru to, kas patīk. Nu reizēm jau arī nākas darīt to, kas ne 

visai patīk, bet tas ir vajadzīgs. Manuprāt, lietderīgi pavadīts laiks ir zīmēšana, rokdarbi vai 

grāmatu lasīšana. Klasesbiedri reizēm nesaprot, kā es varu tik daudz lasīt, jo viņiem tas šķiet 

garlaicīgi. Savukārt man liekas garlaicīgi sēdēt pie datora visu vakaru. Jā, man arī reizēm patīk 

paspēlēt spēlītes telefonā. Bet pēdējā laikā ļoti apnicis. Mājās nav datora un, ja godīgi, es pat par 

to priecājos, jo man mājās ir daudz grāmatu, ko lasīt.  

        Agrāk bija tā, ka nezināma iemesla pēc man negribējās iet ārā, es vienkārši visu dienu varēju 

nogulēt gultā. Bet tagad, kad ārā silts laiks, es ļoti labprāt eju ārā. Dažkārt apmeklēju skolā 

pulciņus. Gribētu iestāties Jelgavas Mākslas skolā. Man arī patīk mājās palīdzēt kaut ko, piemēram, 

gludināt veļu.. Runājot par laiku, kas pavadīts pie ekrāna, ir jāvērtē gan stundu daudzums, gan 

saturs. Vecākiem vispirms jāskatās uz sevi un saviem ieradumiem, kāda ir pašu ikdiena. Cik daudz 

laika pavada pie tehnoloģijām, cik tās izmanto saturīgi, jēgpilni un darbam, cik laika pie ekrāna 

velta izklaidei. Ja vecāki ilgāk pavada laiku pie dažādiem ekrāniem, arī bērni dara to pašu. 

          Tad, kad dara to, kas patīk un ja to dara ar prieku, tad viss sanāk, un tas arī, manuprāt, ir 

vislietderīgāk pavadītais laiks. 

 Diāna Kalniņa 7. klase 
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Futūristu ātrums. Adrians Kuzņecovs 9. klase 

 

  

Vitrāža. Samanta Kogaja 5. klase. Pavasaris. Elizabete Apse 7. klase 
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Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

             Manuprāt, eposā ‘’Lāčplēsis’’ attēlotās problēmas sastopamas arī mūsdienās. Tās ir 

varaskāre, nodevība un lepnums. 

 Mūsdienās, tāpat kā eposā ‘’Lāčplēsis’’, varenajiem vajag vēl un vēl. Viņiem nekad nav 

gana. Pat, ja viņiem iedos visu pasauli, viņiem nepietiks. Tā jau viņiem ir kā slimība. Šādi cilvēki 

jūtas mazvērtīgi, nepārliecināti. Viņi nav apmierināti ar sevi, tāpēc viņi vēlas izcelt sevi pāri visiem 

citiem. Manuprāt, viņi jūtas laimīgi, kad viņiem lūdzas, zemojas viņu priekšā. Patiesībā šādi cilvēki 

jūtas iekšpusē tukši tāpat kā Kangars. Laimīgiem cilvēkiem nekad pirmā vietā nebūs bagātība, 

viņiem svarīgāks tuvinieku mīļums un pašcieņa. 

 Otra problēma ir nodevība. Daži cilvēki ir iemācījušies iegūt uzticību un tad to izmantot 

savā labā. Man ļoti nepatīk, ka cilvēki domā tikai par savu pašlabumu. Tā ir izmantošana. Tad, 

kad viņiem pašiem tā izdara, viņi ir gatavi tiesāt, kaut gan tie citi nav vainīgi, jo parasti ir tā, ka 

mēs citos nevaram ciest to, kas pašiem nepatīk sevī. 

 Trešā un, manuprāt, vissmagākā problēma ir lepnība un augstprātība, kuras dēļ cilvēki bieži 

vien pazemo citus, noniecina, tas ir vienīgais veids, kā viņi aizpilda savu iekšējo tukšumu. Dažkārt 

lepnības pamats ir skaudība, nodevība. Bet citu pazemošana dod it kā šķietamu apmierinātību. 

 Rakstot par problēmām, es sapratu, ka daudzas eposā tēlotās problēma aktuālas visos 

laikos, bet mēs jau vienmēr varam laboties ar labo un gaišo, vai ne? 

Beāte Bite 9. klase 

  

Antons Veliks, Laura Prazdnicāne 9. klase 
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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, bet viņu rīcības īstos 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 

pastāvošās iekārtas un laika. Lai Latvijai saules mūžs! 

Matīss Graudiņš 9. klase 

 Spēles ar fragmentiem. Roberts Gagnus 9. klase 
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Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

               Andreja Pumpura eposā ”Lāčplēsis” ir risinātas tādas pašas problēmas kā mūsdienās.  Tās 

ir: naids starp valstīm, valsts izlaupīšana un mantkārība. 

    Eposā ”Lāčplēsis” naids starp valstīm atklājas Lāčplēša cīņā ar Melno bruņinieku. Var 

teikt - šodien notiek tieši tāpat kā stāstīts eposā ”Lāčplēsis”. Eposā tēlots konflikts starp Latviju 

un Vāciju. Latvijai pašlaik nav naidīgu attiecību, bet ir tikai viena problēma - Latvijas valdība 

cenšas panākt krievvalodīgo iedzīvotāju apmācību valsts valodā, un rodas saspīlējums un 

problēmas ar krievu tautības cilvēkiem, jo viņi nevēlas apgūt visus priekšmetus valsts valodā.    

   Mūsdienās notiek arī tādas lietas kā valsts izlaupīšana, piemērām, nesen bankrotēja ”AB 

banka”, kurā bija cilvēku noguldītie naudas līdzekļi. Valstī cenšas apkarot korupciju un  ,,ēnu’’ 

ekonomiku, bet šai problēmai ir tik dziļas saknes, ka grūti rast risinājumu. Eposā “Lāčplēsis” 

Kangars nodeva savu valsti Melnajam bruņiniekam, saņemot pretī atlīdzību par nodevību, arī 

mūsdienās kāds tiek atalgots… 

Mantkārība un slavas kāre, manuprāt, ir galvenais iemesls starpvalstu konfliktiem. Eposā 

”Lāčplēsis” mantkārīgs bija Kangars. Kangaram bija svarīga manta, nevis draudzība. Kangars 

bija ne tikai mantkārīgs, bet arī neuzticīgs un nodevīgs, bet mūsdienās tādi ir Oligarhi, kuri 

izdomā shēmas, kā izzagt valsti.  

Rakstot šo domrakstu, sapratu, ka ar nodevējiem nevajadzētu sadarboties, jo tevi izmantos 

ļauniem mērķiem. Katram ir jāpadomā, ko mēs darām un kādas sekas būs mūsu rīcībai. Katram 

ir jāsaudzē pašam sevi un sava zeme. Ja tu to nedarīsi, tad neviens cits arī to nedarīs. 

Dagnija Ramina Zorge 9. klase 

 

 

 

 

 

 

 Kadrija Svenča 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 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 visspilgtāk, 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 pasaules 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 atklājas 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 Prazdnicāne 9. klase 
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Saktas. Maksims Bahmanis, Armands Jonāns 4. klase 
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 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. novembris 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 Lāčplēša 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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Saktas. Samanta Zīverte 6. klase, Samanta Kogaja 6. klase, Ralfs Lāns 6. klase, 

Timofejs Obručņikovs 6. ase, Alekss Kučāns 1. klase, Viktorija Budajeva 1. klase 
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Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

             Problēmas, par kurām es stāstīšu, ir risinātas Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis”, un tās 

ir ļoti aktuālas arī mūsu laikos, proti, labā un ļaunā cīņa, brīvības alkas, valstu nesaskaņas.  

Pirmā problēma – labā cīņa ar ļauno. Mūsdienās tiešām ir ļoti daudz šādu kauju. Katram 

ir sava patiesība, katrs domā savādāk, bet ir jāmeklē kompromiss. Jāizanalizē visas radušās 

problēmas un jānonāk pie kopēja rezultāta. Nevienam taču nepatīk stress un mūžīgā spriedze, 

saspīlējums. Nevienam nepatīk karš. Ir jāmeklē kompromiss, lai abas ieinteresētās puses būtu 

apmierinātas. 

Nākamā problēma - brīvības alkas. Eposā ļoti labi varēja saskatīt tautas ilgas pēc brīvības. 

Tauta vienmēr ir gribējusi būt brīva, tiklīdz kāds par to ierunājas, visi uzreiz sāk šo domu atbalstīt. 

Mēs esam ieguvuši brīvību un ceram, ka tā saglabāsies vēl ilgus gadsimtus. Viss atkarīgs no tautas 

garīgā spēka. 

Pēc manām domām, pašlaik svarīgākā problēma gan pasaulē, gan arī Latvijā ir valstu 

nesaskaņas. Eposā “Lāčplēsis” skaidri varēja manīt, ka valstis vēl nespēj noslēgt mieru. Piemēram, 

kad igauņu milzis gribēja pievārēt Lāčplēsi. Protams, viņam tas neizdevās, un viņš mēģināja 

pierunāt Lāčplēsi sadarboties, nevis cīnīties savā starpā.  

Pasaulē joprojām notiek šādas nesaprašanās starp tautām. Piemēram, Krievija un Ukraina, 

ASV un Meksika. Mēs nezinām, cik vēl ilgi pasaulē būs nemiers, tomēr jācer un jātic labajam. 

Pasaulē miers ir ļoti nepieciešams. 

 Es domāju, ka Andreja Pumpura eposs “Lāčplēsis” ļoti labi atspoguļo Latviešu tautas 

vēsturi, kura …       Adrians Kuzņecovs 9. klase 

  

  

Elīna Nordmane, Laura Ragucka Ragovska 9.klase 
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Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” risināto problēmu aktualitāte mūsdienās 

        Mūsu valstī ir daudz dažādu problēmu, kuras tēlotas arī eposā ”Lāčplēsis”. Manuprāt, tie ir 

starpvalstu konflikti, mantkārība, vienaldzība.  

           Daudzu valstu starpā ir, manuprāt, lieli konflikti, terorakti, apšaudes, piemēram, Floridas 

skolā bija apšaude, kurā tika nogalināti aptuveni 17 cilvēki. Nevienlīdzīga līdzekļu sadale, kas 

veicina badu, verdzību, karus, ēdiena pārpalikumu citās valstīs.  

           Mantkārība mūsdienās ir aktuālākā problēma, jo lielākoties cilvēki domā par naudu, visiem 

prātā ir domas par kādu mantojumu, bet pats radinieks nav īpaši svarīgs. Tas pats vērojams 

starpvalstu attiecībās. Nauda ieņem svarīgāku vietu par attiecībām, tāpēc sanāk lieli strīdi un pat 

kari šādu agresīvi noskaņotu valstu dēļ. 

           Šobrīd Latvijā ir ekonomiskā krīze, tiek aizslēgtas rūpnīcas, dažādas ražotnes un palielinās 

bezdarbnieku skaits, tāpēc arī jauni studenti un cilvēki ar ģimenēm aizbrauc dzīvot un strādāt uz 

citām valstīm, jo tur var vairāk nopelnīt. Un ārzemēs ir vieglāk pašam izveidot savu firmu, jo ir 

sakārtota likumdošana. Valdība, šķiet, vienaldzīgi izturas pret cilvēku izbraukšanu no valsts. 

            Ieteiktu mums katram padomāt, kā mēs uzvedamies, kā mēs rīkojamies. Rakstot secināju, ka 

nav nekādu izaugsmes iespēju, ka ar laiku viss paliek dārgāks, bet algas nekļūst lielākas, tādēļ 

cilvēki ir spiesti pamest Latviju un doties uz citām valstīm meklēt labākas dzīves meklējumos. 

Vanesa Pauloviča 9. klase 

 

 

 

 

 

 

 

Futūristu ātrums. Vanesa Pauloviča 9. klase 
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Saktas. Austra Paula Stendere 2.klase, Edgars Ozoliņš 2.klase, Sabīne Bahareva 

2.klase, Una Leikuma 7.klase, Sonora Sondra Zorge 7.klase,  

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

            A.Pumpura eposs ”Lāčplēsis” atspoguļo visu Latvijas vēsturi un latviešu dzīvi senajos 

laikos. Radot Lāčplēsi, A.Pumpurs gribēja radīt perfektu cilvēku bez trūkumiem, tautas glābēju un 

varoni. Tam vajadzēja būt, cilvēkam, kurš būtu piemērs citiem. Eposs ”Lāčplēsis” ir stimuls, kas 

palīdzēja izcīnīt valsts neatkarību.  

           Ir arī problēmas mūsdienās no eposa “Lāčplēsis” tapšanas laikiem, un šīs aktualitātes ir vēl 

joprojām mūsdienās, nekas nav mainījies. Pirmkārt, mantkārība Latvijā no Lāčplēša laikiem ir ļoti 

aktuāla. Cilvēki bija un ir pārāk mantkārīgi. Viņiem ir tieksme pēc bagātības, mantas. Mūsdienās 

un senos laikos tie ir mantkārīgie tirgotāji. Daudzi no viņiem izdara noziegumus. Viņu nodomi ir 

ļoti neparedzami. 

    Otrkārt, valsts apzagšana gan mūsdienās, gan senos laikos ir bijusi aktuāla. Eposā ”Lāčplēsis” 

valsti apzaga bruņinieki un vācu krustneši, bet mūsdienās valsti apzog vai nu pašu cilvēki, vai 

korumpētas amatpersonas. Eposā bija spilgti izcelta valsts apzagšana un necieņa no vācu krustnešu 

puses.  

    Nodevība ir visur. Eposā nodevība bija starp varoņiem. Mūsdienās cilvēki bieži vien nodod ne 

tikai sevi, bet arī savu tautu un valsti.  Eposā “Lāčplēsis” nodevības problēma spilgti atklāta 

Kangara tēlā, mūsdienās tā mēdz būt apslēpta.  

    Pēc manām domām, Andreja Pumpura eposs ”Lāčplēsis” ir stimuls, kas visiem liek aizdomāties, 

ka jādzīvo mierā, bez alkatības un, protams, arī bez nodevības. Eposs “Lāčplēsis” man patika, jo 

tas ir interesants un patiess. 

Laura Ragucka-Ragovska 9. klases 
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Justīne Bite, Krists Zambars 2. klase 

  

Plastilīna kompozīcija. Monta Ozoliņa, Kristers Raimonds Viļums, Armands Jonāns, 

Maksims Bahmanis, Māris Buhrots 3. klase 

 

 

 

 

 

 

Zaķi.Deniss Dolgovs, Pēteris Liepa, Videga Vīksna, Rainers Kozlovskis, 

Enija Markova 1. klase 
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Pavasara ziedi. Andrejs Fiļjašenkovs, 

Jolanta Dukule, Amanda Plavkova, 

Viktorija Čekunova 2. lase  

Fragmenta turpinājums. Māris 

Buhrots, Maksims Bahmanis, Laura 

Koluža, Sergejs Emīls Vasiļjevs 3. klase 
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Lieldienu olas. Anna Evelīna Beloborodova, Linda Ostrovska, Līva Rešetilo 7. klase 
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Rūpīgs saimnieks 

Manuprāt, mūsos katrā ir vēlme būt savas dzīves saimniekam. Saimnieks var būt aktīvs, 

saprātīgs, taupīgs, bet galvenais, manuprāt, ir būt rūpīgam saimniekam.   

Ja grib, lai dzīvē viss izdodas un lai gūtu panākumus, viss ir jādara diezgan rūpīgi. Ja tu 

darīsi darbu pavirši un steidzīgi, diez vai tas kādam derēs, jo kurš gan grib pavirša darba augļus. 

 Katrs cilvēks iekšienē vēlas būt rūpīgs, bet daudziem vienkārši slinkums neļauj to parādīt 

darbos. Cilvēki ir palikuši laiski, tāpēc negrib darīt neko rūpīgi, liela daļa cilvēku mūsdienās grib 

izdarīt visu ātri, nepievēršot uzmanību tam, cik kvalitatīvi un precīzi padarīts darbs.  

Manuprāt, Latvijai ir vajadzīgi rūpīgi saimnieki, lai nedarītu darbu steigā, bet gan visu 

apsvērtu un izdomātu. Neļaujiet slinkumam apspiest jūsu rūpību un centību!  Ātrs un sasteigts 

darbs nav labākā izvēle.   

Aivis Gulbis 9. klase 

  

Rūpīgs saimnieks. Beāte Bite 9. klase 
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Tālredzīgs saimnieks 

            Katrā valstī ir jābūt kārtīgam saimniekam. Manuprāt, Latvijas saimniekam vajadzētu būt 

tālredzīgam, jo saimniekam ir jāskatās uz nākotni, nevis uz pagātni. Jāveido plāni un jāīsteno tie, 

lai Latviešu tauta dzīvotu gaišā un mierīgā un zemē. 

           Ja saimnieks domās vairāk par nākotni, nevis pagātni, tad tas cilvēkos raisīs drošības sajūtu 

un vēlēšanos palikt savās dzimtajās mājās. Ja šis saimnieks domās par visiem cilvēkiem, neskatoties 

uz viņu ādas krāsu, vietu sabiedrībā, uzskatiem, tad jau tas būtu ļoti cerīgi Latvijas nākotnei. Visi 

latvieši vēlētos atgriezties, ja viņi varētu nodrošināti dzīvot, nevis tikai izdzīvot. 

             Es uzskatu, ka Latvijas saimniekam vajadzētu būt tādam, kurš skatās nākotnē cerīgi un 

tic labajam, neņemot vērā to, kāda mums ir bijusi pagātne. Pagātni nevar izlabot, bet daudz ko var 

darīt, lai nesabojātu nākotni un padarītu to labāku mums visiem. 

Laura Prazdnicāne 9. klase 

   

 

Tālredzīgs saimnieks. Laura Prazdnicāne 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 aktīvs saimnieks. Viņam radās ideja Latvijas simtgadei iestādīt dārzā skaistas raibas 

puķes, kuras attēlo Latvijas ģerboni. Kaut arī Latvijas dzimšanas diena ir tikai novembrī, tomēr 

večuks iepriecināja visus iedzīvotājus. Kaimiņi, kas dzīvoja 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 

 

 

Saimnieks. Antons Veliks 9. klase 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Roberts Gagnus 9.klase 

 

 

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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Lauku ainava. Amēlija Kristiāna Smikarste 4. klase, Amanda Plavkova 2. klase, 

Viktorija Čekunova 2. klase, Kristīne Kokorēviča 6. klase. I Starptautiskā vizuālās 

mākslas konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot ” dalībnieces. 
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 ““Braki” – vakar, šodien, rīt” 

        Skaistā rudens dienā mēs ar klasesbiedriem devāmies 

mācību ekskursijā uz “Brakiem”. Tas ir latviešu rakstnieka 

Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs, kas atrodas Ērgļu 

novadā. 

“Braku’’ mājas vēstures avotos pirmo reizi minētas 

1811. gadā. Blaumaņi šeit sāka dzīvot 1868. gadā, kad 

Rūdolfa Blaumaņa ģimene šo īpašumu rentēja no barona. 

Rente tika maksāta ik gadu, un tā bija vairāk nekā 250 

rubļu, kas tajos laikos bija vesela bagātība. Tomēr mājas bija 

sliktā stāvoklī, tādēļ Blaumaņu ģimenei pirmos gadus nenācās viegli - viss bija jāsakārto, apkārtne 

jāsakopj.  

”Brakos” Rūdolfs Blaumanis ir nodzīvojis bērnību un jaunības gadus, bet tad viņa ceļš ir 

aizvijies uz Rīgu, kur Blaumanis nodarbojies ar žurnālistiku, tomēr “Braki’’ Blaumaņa dzīvē 

ieņēmuši svarīgu vietu, mierā un klusumā tapusi lielākā daļa viņa daiļdarbu. Blaumanis šo vietu 

ļoti mīlējis, stādījis kokus, rūpējies par apkārtnes sakopšanu. 

Pēc rakstnieka aiziešanas mūžībā, “Brakus” pārņēmis rakstnieka brālis. Tā kā brālis 

“Brakos” nav dzīvojis, tur saimniekojuši rentnieki, rezultātā “Braki’’ atkal kļuvuši par nekoptu 

viensētu. 1938. gadā “Braki’’ tika pārdoti. “Brakos” tika veikti remontdarbi, kas pirmsākumos bija 

neveiksmīgi – māja zaudēja senlaicīgo identitāti. Tomēr 1959. gada 10. maijā svinīgā ceremonijā 

tika atvērts “Braku’’ muzejs atjaunotajā dzīvojamajā mājā un namiņā. Uz muzeju devās 

apmeklētāju straumes, tostarp Latvijā pazīstami inteliģences pārstāvji.  

Vēlākos gados tika veikti papildus atjaunošanas darbi – atjaunota pirts, klēts, rija, kūts, 

zirgu stallis. Pateicoties ieguldītajam darbam, mūsdienās “Brakos’’ ir skatāmas arī dažādas 

izstādes, tostarp patstāvīgā ekspozīcija par Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi. Šeit notiek dažādi 

pasākumi - muzeju naktis, Saulgriežu ielīgošana, grāmatu atklāšanas svētki un arī Rūdolfa 

Blaumaņa atceres dienu pasākumi. 

Nākotnē “Brakus” redzu kā multimediālu muzeju, kurš spēs ieinteresēt 21. gadsimta 

jauniešus ar informācijas tehnoloģiju palīdzību, nododot tiem Rūdolfa Blaumaņa vēstījumu: “Mans 

zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods.” Ceru, ka, veidojot mūsdienām piemērotu, tehnoloģijām 

attīstītu muzeju, tas tomēr spēs saglabāt arī senatnes elpu un 19. gadsimta noskaņu. 

Roberts Žilinskis 8. klase 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvie%C5%A1i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Rakstnieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABdolfs_Blaumanis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Muzejs
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,,” Braki” – vakar, šodien un rīt’’ 

 

          Vakar te dzīvojis un radoši darbojies latviešu klasiķis Rūdolfs 

Blaumanis - noveļu meistars un modernās dramaturģijas pamatlicējs 

latviešu literatūrā.  

         Lauku māja nemaz nepiederēja Blaumaņu ģimenei, tā bija Ērgļu 

barona īpašums, kuru viņš izrentēja literāta vecākiem. Visus dārza 

darbus organizēja Rūdolfa māte, jo tēvs bija smalks pavārs muižā. Tā kā 

tēvam nepatika dārza un lauksaimniecības darbi, tad viņš naudu pelnīja, 

gatavodams svētku mielastu kaimiņiem un citiem ciema iedzīvotājiem. 

Rakstnieks kļuva slavens, pateicoties vēstulei, kuru pats aizsūtīja uz 

Rīgu, piedāvādams izdevniecībai savu pirmo stāstu. Šodien rakstnieks 

vēl joprojām ir Latvijā labi zināms un ļoti iemīļots klasiķis, dramaturgs un žurnālists.  

           “Braku” sētu veido 8 ēku komplekss - dzīvojamā māja, klēts, rija ar gubeni, piedarbu un 

maltuvi, zirgu stallis, labības klēts, kūts ar vāgūzi, pirts un sīklopu kūts. Visas ēkas ir restaurētas 

un veidotas tā, kā tas ir bijis rakstnieka dzīves laikā. Šobrīd māja „Braki’’ ir ne tikai rakstnieka 

bijušās mājas, bet arī muzejs. Tur ir saglabājušās visas gleznas, gultas, paklāji un Rūdolfa grāmatas 

kā apskates objekti dzīvojamajā ēkā. Braku takas aizved uz zibens šķelto akmeni, Edgara 

skulptūru, Simtsoļu taciņu, Noliņa ābeli, Rūdolfa Blaumaņa pieminekli, Jāņa kalniņu, Pirts gravas 

avotiņu.  

         Rīt, manuprāt, „ Braki’’ turpinās būt kā R.Blaumaņa dzimtās mājas, kur viņš ir audzis un 

kļuvis par rakstnieku, turpinās strādāt kā muzejs. Šis muzejs turpinās iepriecināt gan pieaugušos, 

gan jauniešus, gan bērnus, jo Braku māju īpašā noskaņa, miers, skaistums nespēs izdzēst radušos 

iespaidus no mūsu prātiem un sirds. 

Elizabete Apse 8. klase 
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                                                              „,,Braki”- vakar, šodien, rīt” 

              ,,Braki” ir Rūdolfa Blaumaņa dzimtās mājas, mūsdienās 

memoriālais muzejs, bet nākotnē, manuprāt, viss jāsaglabā, kā ir. 

                Blaumaņa vecāki sākumā dzīvoja Ērgļu muižā, kurā 

Rūdolfa māte strādāja par istabeni, bet tēvs Matīss 30 gadus par 

pavāru. Viņam vajadzēja būt labam pavāram, prast gatavot 

izsmalcinātus ēdienus. Vēlāk Rūdolfa ģimene rentēja no Ērgļu barona 

“Brakus”, un rentes maksa bija diezgan augsta. Viņi gaidīja dažādus 

svētkus, īpaši - Ziemassvētkus. Tad cilvēki varēja iegādāties svētku ēdienus, gardākus nekā ikdienā. 

Ikdienā tajos laikos pārtika no kartupeļiem un putrām. Nebija zāļu, ar ko ārstēties, tikai pirts, 

medus, tējas no pļavu augiem. 

             Mūsdienās „Brakos” jau 60 gadus atrodas muzejs, kurā ir apskatāmas veco laiku mājas, 

kūtis. Tur ir savādi veclaiku jumti, kuri gatavoti no niedrēm. Var apskatīt seno laiku darbarīkus, ar 

ko, piemēram, kulstīja linus, lai iegūtu šķiedras. Redzējām ratus, kuros jūdza zirgu. Varējām 

apskatīt, kādas mēbeles bija Rūdolfa Blaumaņa mājā, kā arī vairākas grāmatas vācu valodā. Mājā 

pie sienas redzami novēlējumi Rūdolfam Blaumanim 150 gadu jubilejā. 

              Nākotnē, es domāju, nevajadzētu neko mainīt, jo tur ir ļoti skaisti un interesanti. Varbūt 

varētu vairāk aktivitātes jauniešiem, vai arī kādu seno laiku rotaļu laukumu. Varētu arī ierīkot 

kādu skaistu puķu dārzu. Māja no iekšpuses ir interesanta. Skaists skats ārā ar kokiem. Varbūt 

varētu uztaisīt kādu portretu Rūdolfam Blaumanim. Bet es neesmu pārliecināta, ka kaut ko vajag 

mainīt, jo man šķiet, ka tur ir viss, kam muzejā vajadzētu būt.  

             Bija ļoti patīkami klausīties zinošās gides stāstā.                                                                                                       

                                                                                                                 Diāna Kalniņa 8. klase 
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Publicistika  

                “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” 

                                                   (Aspazija) 

 

        Šogad laikā no 2018. gada 17. 

septembra līdz 15. oktobrim Jelgavas 

izglītības pārvalde sadarbībā ar Jelgavas 

Latviešu biedrību rīkoja Jelgavas pilsētas 

skolēnu radošo darbu konkursu prozas žanrā.  

        Radošo darbu mērķis veicināt skolēnos nacionālās identitātes apziņu, emocionālo un radošo 

pašizpausmi, apgūt prasmi rakstīt literāro pasaku.  

       Pasaku rakstīšanā piedalījās 38 5.–9. klašu skolēni. Izvērtējot skolēnu uzrakstītās pasakas, 

valodu jomas pedagogu komisija izvirzīja 4 skolēnu literārās pasakas dalībai Jelgavas pilsētas 

konkursā: Patrīcijas Lukašenko(7.kl.) “Brīnumainā pilsētiņa”, Elizabetes Apses (8. kl.) “Zīle”, 

Daniela Akerfelda(8. kl.) “Kaķu neparastā dzīve”, Reiņa Bērziņa (9. kl.) “Burvju spalva”. 

       Minēto skolēnu darbi ir iekļauti arī skolas “Radošo darbu vācelītē”, bet līdz 2018. gada 19. 

novembrim konkursa žūrija Jelgavas pilsētā izvērtēs iesniegtos darbus un noteiks, viņuprāt, labākos, 

kuri tiks publicēti Jelgavas pilsētas skolēnu 7. literārās jaunrades grāmatā.  

        Jāteic, ka pasaku rakstīšana bija liels izaicinājums skolēniem, jo līdz šim skolēni bija 

vingrinājušies dzejas rakstīšanā, un tas dažiem padevās itin labi. Redzēsim, kā veiksies mūsu 

pasaku rakstītājiem. Manuprāt, minētajiem autoriem ir izdevies uzrakstīt labas pasakas. Paldies 

visiem par radošo darbu! 

Natālija Freimane  

(latviešu valodas skolotāja) 

  

http://parmainuskolas.lv/2013/04/skaisti-pavasara-jaunumi-no-drustiem/
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Rudens – ekskursiju laiks  

   (literatūras, vēstures, bioloģijas apguve ārpus 

klases) 

             Šajā mācību gadā, veiksmīgi sadarbojoties ar 

audzinātājiem, tika plānotas mācību ekskursijas uz 

dažādu rakstnieku memoriālajiem muzejiem, lai 

pamatīgāk iepazītu rakstnieka personību un sajustu 

tās vietas noskaņu, kurā autors ir dzīvojis, tādējādi 

realizējot jauno pieeju mācību satura apguvei “ārpus 

klases”.        

        5. klase 09.10. kopā ar audzinātāju Jeļenu Lukaševicu devās ekskursijā uz Annas Brigaderes 

memoriālo muzeju “Sprīdīši”, kā arī apskatīja Tērvetes dabas parku, kurā viņi apskatīja arī taureņu 

māju. Tā skolēniem palikusi atmiņā īpaši labi. 

       7. klases skolēni 27.09. kopā ar Sandru Rubeni iepazinās ar Kārļa Skalbes memoriālo muzeju 

“Saulrieti” un brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju “Kalna Kaibēni”. Visiem ļoti patika skaistie dabas 

skati Vecpiebalgas pusē. 

      8. klase 02.10. apmeklēja Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki” kopā ar audzinātāju 

Lieni Veģeri un klausījās gides interesantajā stāstījumā, jo brauciena mērķis bija ne tikai iepazīt 

rakstnieka dzimtās mājas, bet arī piedalīties Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursā, 

rakstot radošu darbu par tematu ““Braki”- vakar, šodien, rīt”. Šajā ekskursijā piedalījos arī es pati. 

Divpadsmit skolēni uzrakstīja radošo darbu, un trīs, manuprāt, interesantākos darbus nosūtījām uz 

muzeju izvērtēšanai. Rakstot darbu, skolēni neatstāstīja tikai to, ko dzirdēja muzejā bet arī paši 

bija meklējuši papildu informāciju par rakstnieku un viņa daiļradi. Tas priecē, jo redzams, ka muzeja 

apmeklējums daudzus ir ieinteresējis uzzināt kaut ko vairāk.  

        9. klase 28. 09. apmeklēja Andreja Pumpura memoriālo muzeju Lielvārdē skolotājas Jolantas 

Ābelītes vadībā un iepazinās tuvāk ar Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” varoņiem. Vairāki 

skolēni minēja, ka vēlas stāstīt par eposu “Lāčplēsis” eksāmena runas daļā. 
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         2018. gada 11. septembrī 5.-9. klašu skolēni arī noskatījās Ināras Kolmanes veidoto mākslas 

filmu “Bille”, kas veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas romāna “Bille” motīviem, lai iepazītu 

tuvāk to vēsturisko laiku, kurā autore ir dzīvojusi. 

        Nobeigumā gribu teikt lielu paldies direktorei, kura finansiāli atbalstīja, gan mācību 

ekskursijas, gan mākslas filmas “Bille” skatīšanos, jo skolēniem biļetes uz filmu un ekskursijas 

finansēja skola. Paldies audzinātājiem par sadarbību un atbalstu. 

Natālija Freimane  

(latviešu valodas un literatūras skolotāja) 
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“Es un tu – mēs esam Latvija” 

Mani sapņi šeit piepildās,  

Mani sapņi ir kā pūka, kas nevienam netraucē. 

Ar savām rokām es turu sarkanbaltsarkano karogu, 

Mana zeme Latvija, kur es dzīvoju un mūžam dzīvošu.  

                                                     ( Elīna Šulmane 8. 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 Strade, Gunda Balode, Ligita 

Vecums – Veco, Dace Ekša, Sandra Rubene) 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 skolotāja) 

http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Latvijas-karogs/206400
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Saktas. MārisBuhrots, Maksims Bahmanis, Laura Koluža, Luīze Ponomarjova, 

Armands Jonāns, Markuss Česnausks, Fabijus Valentonis, Ērika Būda 4. klase 

 



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

100 

 

 

  



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

101 

 

 

”Šis un tas par šo un to”  

Mūsu skolā notiek dažādi pasākumi par dažādām 

tēmām. Parasti tie ir interesanti, bet tiem ir ilgi 

jāgatavojas. 2018. gada 29. martā bija Teātra diena. 

Katrai klasei bija sava tēma, ko viņi demonstrēja 

pārējiem.  

Teātra dienā katra klase demonstrēja savu 

uzvedumu. Visspilgtāk man atmiņā palika pašu 

uzstāšanās, jo es biju diezgan uztraukusies. Domāju, ka kaut ko sajaukšu vai pateikšu kaut ko 

nevietā. Mūsu tēma bija „Šis un tas no tīņu dzīves”. Mēs visi tēlojām, ko tīņi dara brīvajā laikā, 

kad stundas ir beigušās. Man nāca smiekli par mūsu uzvedumu. Visi skatītāji sāka smieties izrādes 

laikā. 

2. klasei bija uzvedums par ceļu satiksmes noteikumiem „Īsa pamācība”. Tas bija ļoti 

nopietni, jo, ja ceļu satiksmes noteikumus neievēro, var notikt avārija. Ja nepareizi šķērso ielu (gājējs 

pie sarkanās gaismas iet pāri ielai), tad mašīna var gājēju notriekt. 

Trešajai klasei tēma bija angļu valodā, viņi dziedāja dziesmu. Ceturtā klase bija iestudējuši 

fragmentus no Blaumaņa literārās pasakas „Velniņi”.  

Piektā klase demonstrēja uzvedumu „Taksis Maksis”, viņi runāja un dziedāja dziesmu 

„Neskaties pulkstenī”, bet pirmā klase ar uzvedumu „Zaķīšu pirtiņa” rādīja, kā zaķīši mazgājas.  

Astotā klase ar uzvedumu „Atkarība” demonstrēja, kā atbrīvoties no atkarības, piemēram, 

aizvietojot to ar krāsainā kuba salikšanu pa krāsām. 

Man patika savas klases uzstāšanās. Pasākums bija interesants, arī otrās klases 

priekšnesums par satiksmes noteikumiem un visi pārējie priekšnesumi man ļoti patika. Es domāju, 

ka arī citu gadu var organizēt pasākumu „Teātra dienas”. 

Anna Jurgena 6. klase 

  

http://www.ogresnovads.lv/lat/kultura/?page=0&doc=6785
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Saktas. Arnolds Kalinks 5. klase, Daniela Elizabete Jankevica 5. klase, Māris Buhrots 

4. klase, Kristers Raimonds Viļums 4. klase, Sergejs Emīls Vasiļjevs 4. klase, Ērika 

Būda 4. klase 
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                           ”Zinu, zinu tēva sētu”  

          Jelgavas 1. internātpamatskolā - attīstības 

centrā jau otro gadu darbojas folkloras kopa 

”Valdeka”, kurā pašlaik 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 lasītavas 

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 folkloras 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 vadītāja 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, ka ieguvām 1. pakāpes diplomu.  

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

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

Paldies visiem par atbalstu! 

Natālija Freimane 
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Saktas. Kristaps Štrauss 9. klase, Markuss Česnausks 4. klase 
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Vides objektu un mākslas darbu izstāde - konkurss 

“Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 

 

           Vides objektu un mākslas darbu izstāde – konkurss“Visa Dieva radībiņa saulītē 

līgojās” 2017./2018.m.g. norisinājās divās kārtās. 1.kārta notika Jelgavas pilsētā ar ļoti 

skaistu dalībnieku darbu izstādi mūsu skolas teritorijā. Mūsu skolu šajā vides objektu 

konkursā 1.kārtā pārstāvēja četri darbi: “’Suņi”, “Brieži”, “Lielā zive labsirdīga bija...”, 

“Rasas pilni pielijuši visi mazi puduriņi’’. 

 

 

 

 

Suņi. 

Betija Liepiņa 6. klase,  

Patrīcija Lukašenko 

6.klase, 

Henrijs Aizpuris 7. klase 

 

 

 

 

Brieži 

Elizabete Apse 7. klase,  

Paula Luīze Liepa 7. klase 
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Lielā zive labsirdīga 

bija... 

1.- 4.klases vizuālās 

mākslas pulciņa 

dalībnieki:  

Paula Austra Stendere, 

Rainers Kozlovskis, 

Daniels Jankins, Deniss 

Dolgovs, Linda Koluža, 

Kārlis Pētersons, Megija 

Erdmane, Justīne Bite, 

Viktorija Čekunova, 

Amanda Plavkova, Luīze 

Ponomorjova, Laura 

Koluža, Vladimirs 

Volkovs, Sofija 

Karasjova, Laura 

Mūrniece, Daniela 

Elizabete Jankevica 

 

 

 

 

Rasas pilni pielijuši visi 

mazi puduriņi 

9.klases skolēni:  

Beāte Bite, Roberts 

Gagnus, Aivis Gulbis, 

Roberts Gūts, Adrians 

Kuzņecovs, Elīna 

Nordmane, Vanesa 

Pauloviča, Laura 

Prazdnicāne, Laura 

Ragucka – Ragovska, 

Kadrija Svenča, Antons 

Veliks, Dagnija Ramina 

Zorge 

 

 

Konkursa 2.kārtai tika izvirzīti divi darbi: “Zivis” un “Suņi”. Lielajai Vislatvijas 

vides objektu izstādei Mazmežotnes muižā tika izvirzīts vides objekts “Suņi”, iegūstot 

I.pakāpes diplomu valstī. 

 



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

107 

 

 

 

        

 

 
Autori ar savu vides objektu “Suņi” Mazmežotnes muižas parkā”  

2018. gada pavasarī 
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Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss 

„Es dzīvoju pie jūras” 

Jūrmalas Mākslas skola Starptautisko mākslas konkursu organizē kopš 2001. 

gada. 17 gados konkurss ir izveidojies par vienu no vadošajiem bērnu un jauniešu 

vizuālās mākslas konkursiem Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību arī ārvalstīs. No 356 

iesūtītiem darbiem 2001. gadā līdz 4651 darbam no 29 valstīm 2018. gadā.  

2018. gadā mūsu skolu šajā brīnišķīgajā konkursā pārstāvēja 11 darbi, no kuriem 

divu autoru darbi ieguva atzinību. Apsveicam Kristīni un Paulu! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paula un Kristīne pie saviem darbiem izstādes atklāšanas un apbalvošanas 

pasākumā Līvu akvaparkā 2018. gada martā 
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XVI Starptautiskā vizuālās mākslas 

konkursa „Es dzīvoju pie jūras” 

dalībnieki un laureāti:  

KARALISKAIS TILTS. JUSTĪNE BITE 2.klase 

TILTS. SAMUELS KOHŪTS 2.klase 

TILTU TILTI. KRISTS ZAMBARS 2.klase 

KĀZU TILTI. LUĪZE PONOMARJOVA 3.klase 

PASTAIGA PIE TILTA. LAURA KOLUŽA 3.klase 

KRĀŠŅAIS SAPŅU TILTS. LAURA MŪRNIECE 

4.klase 

TILTS PĀRI AIZAI. DANIELS ZEPS 6.klase 

DZĪVES TILTS. BETIJA LIEPIŅA 6.klase 

MĪTAVAS TILTS JELGAVĀ. ELIZABETE APSE 

7.klase 

PIE TILTA. PAULA LUĪZE LIEPA 7.klase 

LIELPILSĒTAS TILTS. KRISTĪNE KOKORĒVIČA 

6.klase 

 

 

 

XVI Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie jūras” atklāšanas un 

apbalvošanas pasākumā Līvu akvaparkā. 
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  Saktas. Andrejs Fiļjašenkovs 3. klase, Megija Erdmane 3. klase, Samuels Kohūts 

3. klase, Viktorija Čekunova 3. klase, Rainers Kozlovskis 2. klase, Raivo Sipčenoks 

1. klase  
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Izdevumā izmantoti Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra skolēnu 

radošie darbi, kuri tapuši latviešu valodas un literatūras stundās, vizuālās mākslas 

stundās un pulciņa nodarbībās.  

Vācelītes redkolēģija: Valodu un mākslu metodiskā komisija 18.11.2018. 

 

 

 

 

Redaktore   Natālija Freimane 

 

Teksts   Natālija Freimane 

Dace Podniece 

Skolēnu radošie darbi 

Noformējums Natālija Freimane 

Dace Podniece 

Skolēnu radošie darbi 

Foto Dace Podniece 

Interneta resursi 



Veltījums Latvijas Valsts simtgade 

113 

 

 

     Izstāde “Saktas. Saktiņas”. Skolēnu kolāžas. 2018. gada rudens 


