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Saturs 

Lirika  

 Dzejas diena 

 Konkurss “Izstāsti man savu sapni” Eiropas valodu dienas ietvaros 2019 

 Konkurss “Garā pupa 2020” 

Proza 

 Stāsti 

 Tēlojumi 

             Mana bērnība 

             Skaistā ziemas diena 

 Literārās pasakas 
Jelgavas pilsētas literāro pasaku konkursam 2019. gada 19. novembrī. 
Konkursa moto“ …ko nevar ikdienā, to paveic pasakā”/K.. Skujenieks 

 Pārspriedumi 
  Trīs nosacījumi laimei/Ja es būtu… 
  Attālinātas mācīšanās izaicinājumi  

 Vēstules 
  Pateicības vēstules audzinātājām beidzot pamatskolu 

Publicistika 

 Satin savu valodiņu… (latviešu valodas nedēļa 26.11.-30. 11.) 

 Valentīndiena 14.02. 

 Izteiksmīgās runas konkurss 26.02; 04.03.2019. 
 “Reiz sensenos laikos”( Teātra dienas) 28.03.2019. 
 “Rotā saule, rotā bite”( Zemgales novada bērnu folkloras kopu skate) 

12.04.2019. 
 Vingrošanas skate 18.04.2019. 
 Lieldienas 25.04.2019. 
 Ģimenes diena 15.05.2019. 
 Pēdējais zvans 9. klasei 17.05.2019. 
 “Pulkā eimu, pulkā teku” 18./19. 05.2019. 
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 Zinību diena 02.09. 2019. 
 Visu mūžu man ir dzejas diena 11./12. 09. 2019. 
 Ciemos pie Rūdolfa Blaumaņa 19.09. 2019. 
 Olimpiskā diena 20. 09. 2019. 
 Mārtiņdienas tirdziņš 11.11.2019. 
 Valsts svētku koncerts 15. 11. 2019. 
 Valodu un mākslas nedēļa 11.- 15. 11. 2019. 
 Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori 27. 11. 2019. 
 Uz bīnes jāprot grozīties 09.12. 2019. 
 Skatuves runas konkurss 11./18. 02. 2020. 
 XVIII    Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”  
 II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa 

mīklu minot” 
 Zīmējumu konkurss "Latvijas olimpiskās komandas talismans" 
 Mācību ekskursija uz lauku sētu “Caunītes” 2019.gada 14.maijā 
 III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa 

mīklu minot” 
 Norvēģijas vēstniecības mākslas darbu konkurss “Ziemeļzeme SVĀLBARA”  
 Kolāžu konkursa skolēniem “Starptautiskais ledus skulptūru festivāls 

Jelgavā ’’ izstādes “Mani supervaroņi’’ apmeklējums Jelgavas kultūras namā. 
 Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai veltīts skolēnu 

zīmējumu konkurss “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” 
 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkurss “RADI ROTĀJOT” 
 Ekskursija uz Svētes keramikas darbnīcu projekta “Skolas soma “ ietvaros 

 Projektu nedēļa 2019 

 
 

Linda Koluža 3.klase (2019) pie sava konkursa darba.  
Uz vāka. Klusā daba.  Linda Koluža 3.klase (2019)  

Atzinības raksts II Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā  
“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”. 
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Redaktora sleja 

             Kompetenču pieejai gatavojoties, skolas nosaukums vēlreiz mainās, tagad 
esam Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs. Laika posms no 2019. gada 
janvāra līdz 2020. gada maijam ir bijis ļoti radošs, aktīvs un dažādām pārmaiņām 
piesātināts.  

             Pirmkārt, gan skolēni, gan skolotāji mācās un apgūst jaunas metodes, lai 
sagatavotos strādāt pēc jaunajām vadlīnijām. Piemēram, valodu un mākslas nedēļā 
notiek valodu un mākslas pedagogu sadarbība, organizējot radošo darbu tulkošanu no 
dzimtās valodas skolā apgūstamajās svešvalodās (angļu, vācu, krievu). Darbu 
pildīšana notiek, izmantojot datoru, tādējādi skolēni praktizējas arī darbā ar 
elektronisko vārdnīcu, vingrinās sūtīt darbus uz skolotāja e – klases pastu, veido 
ilustrāciju savam radošajam darbam mākslas stundā. 

             Otrkārt, tiek organizēta tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori, kura saistoši 
stāsta par savu radošā darba pieredzi, kā arī organizē radošās darbnīcas, kuru ietvaros 
skolēni vingrinās radošajā rakstīšanā, izmantojot Marka Rotko mākslas reprodukcijas. 
Pēc tam skolēniem ir iespēja publiski lasīt savus radošos sacerējumus. 

            Treškārt, kā liels izaicinājums ir zināšanu apguve, mācoties attālināti vīrusa 
Covid – 19 dēļ, tādēļ skolēnu pārdzīvojumi un ieteikumi atklājas vācelītē ievietotajos 
domrakstos ( pārspriedumos), kā arī dzejoļos. Skolēni lieliski analizē attālinātās 
mācīšanās pozitīvās puses, izsaka arī vērā ņemamus priekšlikumus darba 
organizēšanai šādā formātā. Domāju, ka patstāvīgā mācīšanās pieredze ir  reāls 
ieguldījums skolēnu atbildības un patstāvības izaugsmē. 

                                                                                                          Natālija Freimane 

                                                                                               latviešu valodas skolotāja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis laiks. Karikatūra. 
Daniels Jankins 3.klase 
(2020) 
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Lirika 
Dzejas diena 

 

Ir rudens atnācis 
Ir rudens atnācis- 
No kokiem lapas lēni krīt,  
Pār manu logu lietus lāses slīd 
Un vakarā caur egļu zariem 
Vēl sārti saules stari spīd. 
Te mārtiņrožu smaržā tinas 
ābeļdārzs 
Un miglā gaiss tik dzidrs, tik 
neparasts. 

Daniels Akerfelds 9. klase 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Rudens 

Man patīk rudens. 

Man patīk tajā lūkoties, 

Par krāšņajiem skatiem priecāties, 

Krāsaino lapu segā spēlēties,  

Lietus lāses no vaigiem noslaucīt, 

Vējā matus savandīt.  

Man patīk rudens. 

Samanta Eva Šenfelde 9. klase 

  



 

5 
 

Laiks 

Laiks visu aizmirst liek- 

Laiks, kas uz priekšu iet. 

Tas brūces dziedēt spēj, 

Jaunu laimi manī sēj. 

Laiks liek vietā jauno 

Un atstāj visu ļauno. 

Tas gaismu atkal dod, 

Jaunu cerību manī rod. 

Lai zūd, kas smeldzi rada, 

Lai gaist, kas pāri citiem dara. 

Diāna Kalniņa 9. klase 

 

 

 

Māte  
 
 
Mātes rokās mātes siltums. 
Mātes sirdī mātes mīļums. 
Mātes sejā mātes maigums. 
Mātes rūpēs viņas lepnums. 
Bet zinu – savu dzīvi māte 
Nemūžam nesauks par sūru 
Tik tādēļ vien, ka  
Māte mani mīl! 
 

Līva Rešetilo 9. klase 
 

Portrets. Egija Mozoļevska 3.klase (2019)  
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Radošo darbu konkursam “Izstāsti man savu sapni”, ko rīko 
Latviešu valodas aģentūra Eiropas valodu dienas ietvaros 

2019. 

                                                            

Sapņi 

Man tik daudz ir sapņu, cik matu uz galvas - 
Gan uz mēnesi aizbraukt, gan mācīties labi. 

Tie tik ir lieli sapņi, kā viss kosmoss, kopā ņemts, 
Bet tas vēl nav viss! 

 
Sapņi man ir kā krāsainās rudens lapas, 

Daži arī drūmi, kā pelēkās debesis rudens vakaros. 
Lielie sapņi kā milzu pankūka uz pannas, 

Bet mazie kā zvaigznes nakts debesīs. 
 

Bet, protams, visslavenākais, lielākais un dižākais sapnis 
Ir visus, mazus un lielus, sapņus īstenot. 
Ja to izdara, tad dzīve ir kā dardedze, 
Kas iepriecina visus pēc rūgtā lietus! 

 
 

                                                                                         Rūdolfs Mežotnis 8. klase 
 

 
Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”  

Amanda Plavkova 4.klase (2019) 
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Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”  

Kristīne Kokorēviča 8.klase (2019) 

 

 
Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”  

Jolanta Dukule 4.klase (2019) 



 

8 
 

 
Latviešu valodas aģentūras rīkotais radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni”  

Viktorija Čekunova 4. klase (2019) 

 

Nākotne 

 

Sākās kā normālā diena, 

          Viņa uzradās tikai viena - 

                                 Nākotne, kas man ir dota, 

                       Ir tik skaista kā mirdzoša rota. 

                                 Nākotne ir glezna, kas tiek gleznota 

                       Un valoda, kas mums tiek dota. 

          Cilvēki, kas piedod viens otram, 

Tev ļaus likties ļoti drošam. 

                                 Nākotne ir kā dziesma, 

Kā arī draudoša uguns liesma. 

  

 Luīze Asmine 8. klase 
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Mans sapnis 

 

Mans sapnis ir tūkstošiem gadu atpakaļ 

Dzīvot varenā karaļvalstī, 

Kur galma āksts ir ļoti smieklīgs 

Un princeses ģībst no viņa jokiem. 

 

Es vēlētos bruņās ieģērbties  

Un sudraba zobenu rokās turēt, 

Būt karalis – vienmēr uzticīgs –  

Ja vajadzīgs, karagājienā doties. 

 

Mans sapnis ir tūkstošiem gadu atpakaļ 

Iepazīt dzīvi, kura man sveša… 

Madars Jumītis 8. klase 

          

 
Samanta Eva 9.klase (2019) 
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Saldais sapnis 

 

Man ir sapnis  

Par beķeri kļūt, 

Lai kūkas un strūdeles 

Par mazu bērnu prieku kļūst. 

 

Olas un miltus  

Bļodā bēršu, 

Klāt kokosriekstu pienu 

Un rozīnes par prieku. 

 

Tad savā beķerejā 

Uz letes likšu, 

Lai sātīgu prieku bērni 

Punčos var likt! 

Ralfs Galāņins 8. klase 

 

 

Emocijas. Andrejs Fiļjašenkovs 3.klase (2019) 
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Dzeja konkursam “Garā pupa 2020” 2020. gada 20. maijs. 

 

Pavasaris 

Bēdas piektdienas saulrietā virs jūras dus, 

Prieks plaukst kā pieneņu pļava, kad virs zemes ir kluss.  

Kādēļ rīta gaismā pēdas mēs zīmējam?  

Kādēļ smiltīs bailes aprokam?  

Reiz aizvērtām acīm ziedputekšņu spārnus tvēru, 

Tad lidoju starp mākoņu kalniem un prieka asaras bēru. 

Tomēr atmiņas vien karājas uz marmora sienām, 

Pasakas glabājas tik aiz neizdzīvotām dienām. 

Kādēļ aiz tumšās debess laime zūd? 

Kādēļ sirds mana sāpes vēl jūt? 

Katru gadu ticība zūd, pamazām mani trauslie spārni lūst,  

Pavasara maigais pieskāriens kā asaras uz vaigiem man žūst. 

Līva Rešetilo 

9. klase  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbs ar tekstilšķiedrām.  
Elizabete Apse 9.klase (2020) 
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*** 

Tik zilas kā debesis šorīt 

Pirmā pavasara melodija- 

Dzeguzes sauciens mežā. 

Ar bērzu zaļajiem pumpuriem 

Sagaidām mēs pavasari! 

Zvaniņi klusu zvana,  

Tās sniegpulkstenītes, 

Baltās un zilās, 

Tik baltas kā pirmais sniegs. 

                                                                                            Paula Luīze Liepa 9. klase  

Vasara 
Nekas nelīdzinās vasaras rītam. 

Kūpošas smilgas pļavās, 
Kuras izpeldējušās miglas rasā. 

Zirnekļu tīkli, 
Kuros paslēpusies migla. 

Mostas sīkā radībiņa, 
Kurai gribas peldēties saules staros. 

Pļavas ziedi, 
Kuros sāk sanēt bites - 

Tā ir īsta burvība, 
Kura ir vārdos neaprakstāma. 

Samanta Eva Šenfelde 
9. klase  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spēles ar fragmentiem.  
Linda Ostrovska 9. klase (2019)  
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 Šis laiks 
 
Šis laiks ir dīvains - te snieg, te līst, 
Cilvēki viens otram garām klīst. 
Bez smaida, bez skaņas, 
Bez glāsta un viena stāsta 
Par to, kā iet, kas bija un kas būs. 
Mēs katrs savā mājā iesprostoti 
Un nomākti, un vajāti, 
Bet sevī spēku vajag rast 
Un darīt, nepadoties prast, 
Jo saule debesīs turpina spīdēt 
Un melnā sērga drīz projām slīdēs. 
 

Roberts Žilinskis 
9. klase  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis laiks. Karikatūra. Daniela 
Elizabete Jankevica 6.klase 
(2020) 
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Karantīna 

Lielās karantīnas dēļ 

Iziet ielās man nav ļauts. 

Kamēr mājās taisu tumbu, 

Tikmēr draugi spēlē bumbu. 

 

Vasarā, kad prieki sākas, 

Viss ir nieks un lieks. 

Gaidu, kamēr beigsies skola, 

Ārā labu laiku sola. 

 

Kad putns lido logā, 

Kāķis iesprūst kokā. 

Visiem domas sajukušas! 

Lūk, ko nodara karantīna! 

 Rodijs Prātnieks 

9. klase  

 
Šis laiks. Karikatūra. Kristers Raimonds Viļums 5.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Samanta Kogaja 7.klase (2020) 

 

 

Šis laiks. Karikatūra. Linda Ostrovska 9.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Simona Liliāna Zeiliša 9.klase (2020) 

 

 

Šis laiks. Karikatūra. Samuels Kohūts 4.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Arnolds Kalinks 6.klase (2020) 

 

 

Šis laiks. Karikatūra. Elizabete Apse 9.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Ralfs Roze 9.klase (2020) 

 

 

Šis laiks. Karikatūra. Henrijs Aizpuris 9.klase (2020) 

 



 

19 
 

 

Šis laiks. Karikatūra. Ligita Verpakovska 8.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Viktorija Čekunova 4.klase (2020) 

 

Šis laiks. Karikatūra. Roberts Žilinskis 9.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Paula Luīze Liepa 9.klase (2020) 
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Šis laiks. Karikatūra. Madars Jumītis 8.klase (2020) 

 

 

Šis laiks. Karikatūra. Patrīcija Lukašenko 8.klase (2020) 
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Noteikumi 

Ziepes, ūdens, līdzeklīši – 

Iznīcināts bacilītis. 

Draugus satikt nedrīkstam, 

Divus metrus vērojam. 

Paliec mājās! 

Skolai nē! 

Jāmācās tik e-klasē.  

COVID vīruss atnācis, 

Mūsu dzīvi pārvērtis. 

 

                                                                                                              Madars Jumītis 

8. klase  

 

 
Šis laiks. Karikatūra. Alise Līdaka 5.klase (2020) 
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Attālinātā mācīšanās  

Mājās palikt patīk man, 

Tikai jāmācās – tas gan! 

Mājas darbs, kad nepildīts, 

Telefona zvans kā likts. 

Skolotāja mazliet nikni: 

”Kāpēc kavē tu tik dikti?” 

Attaisnoties nespēju,  

Mācīties es turpinu. 

Sportot arī uzdevums –  

Jānofilmē vingrojums… 

Endo mondo palīdz mums  

Dalīties ar visiem jums. 

Madars Jumītis 

8. klase  

 

Šis laiks. Karikatūra. Rūdolfs Augusts Mežotnis 8.klase (2020) 
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Gaidu vasaru… 

 

Vasara, atnāc ātrāk, lūdzu! 

Tu esi tik silta, karsta!  

Tu, vasariņa, visiem patīc!  

Vasara tik mīļa, tik jauka! 

 

Vasara sasilda visus, 

Visus, kuri viņai liekas paši pateicīgākie. 

Tajā visas puķītes smaržo skaisti,  

Tajā ir tik jauki un silti, kad lietus nelīst. 

 

Visur dzied vasarīgas dziesmas. 

Dzied putni, elpo mežs. 

Puķītes domā labas domas - 

Vasara neparastā! 

 

Es izeju pļavā, 

Tur var atrast daudz dažādu ziedu, 

Tur var sadzirdēt daudz dažādu putnu. 

Kur tu esi, mūsu vasara? 

 

                                                                                                                 Anna Jurgena 

8. klase  
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Bet pēkšņi kaut kur Uhaņā 

Ir vīruss radies, mazs, 

Ar pandēmijas spēku tas 

Liek mājās sēdēt man! 

 

Ir slēgtas skolas, dārziņi 

Un treniņnometnes. 

Mēs sēžam mājās, mācāmies, 

Līdz apgaismība nāk.  

 

Tak Kaimiņš konferencē vakar 

Treniņus ir atļāvis. 

Es grāmatas pie malas lieku, 

Un uz mežu projām skrienu - 

                                                 Sacensības priekšā man. 

      Eh! Cik labi gan… 

 

                                                                                                          Darians Galāņins 

8. klase  
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Garzobainais zaķītis 

 

Zaķis lēca dārziņā, 

Grauzdams melnu burkāniņu. 

Ielēca viņš vagā kādā, 

Ieraudzīja pupu vienu. 

Apēda viņš pupu vienu 

un vēl kādu kāpostiņu. 

Zaķim auga gari zobi, 

Jo kā izrādījās galā, 

Pupa bija neparastā. 

Garo zobu zaķītis 

Aizlēca pie mammītes. 

Nobrīnījās mammīte: 

Vai tas viņas zaķītis? 

Tā nu arī zaķītis  

Garzobainis  

palika. 

Arnolds Kalinks 6. klase  

  
Kristers Raimonds Viļums 5.klase (2019) 
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Mīlestība 

 

Kas ir mīlestība? 

Es nezinu, es domāju 

Par visu. 

 

Ko nozīmē mīlestība? 

Mīlestība ir kopā būšana, 

Mīlestība ir attiecības. 

 

Vai tu tici mīlestībai? 

Es ticu mīlestībai, 

Ir jātic mīlestībai. 

 

Mīlestība izpaužas šādi: 

Sirds pukst ātrāk, 

Vēderā parādās tauriņi, 

Vēlies būt tikai ar viņu, 

Ne ar vienu citu. 

Mīlestība. 

 

Nora Vītola 6. klase  

  Samanta Kogaja 7.klase 
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Ralfs Markuss Lāns, Samanta Kogaja, Kārlis Kristiāns Gailis 7.klase (2019)  

 

 Pavasaris 

   Debesīs zilajās mākoņi zirgos baltos trauc, 

   Zelta karietē saulīte brauc. 

   Krāsainais pavasar’s klāt! 

   Tur, pļavā, zaļajā āboliņā, krītu 

   Un rasā kājas mazgāju ik rītu, 

   Tur putnu čalās skaļajās es dzirdu draugu balsis, 

   Un viņas manī atsaucas kā pavasara valsis. 

                                                                                             Daniela Jankevica 6. klase  

Laura Koluža 5.klase (2019)    
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Garā pupa 

Tu - tā mazā,  

Tu - tā lielā.  

Citam maza,  

Citam liela. 

Vienam zema, 

Vienam augsta. 

Vienam pie zemes, 

Otram līdz debesīm. 

Citam šaura,  

Citam plata, 

Bet visiem mīļa. 

Artūrs Putniņš 

6. klase  

  

  

  
Grāmatzīmes (2019) 
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Proza 
Stāsti 

                                                Dīvainie notikumi šķūnītī 

          Kādā lauku mājā dzīvoja puisis Jēkabs, kuram ļoti patika kokapstrāde. Viņš ar 
tēti bija vienojies, ka drīkst strādāt šķūnī un izmantot visus tēta darbarīkus.  

 Jēkabs no koka visbiežāk izzāģēja dažādas formas nazīšus. Kad viņa paša 
gatavoto nažu kolekcija bija diezgan liela, Jēkabs nolēma izgrebt no koka dzīvnieka 
figūru. Tas nepadevās viegli, pēkšņi koka pagale pašķiebās un aizlidoja uz šķūņa 
tālāko stūri. Zēns sadusmojās, pameta darbarīkus un aizgāja.  

  Jēkabs redzēja dīvainu sapni – koka pagale atdzīvojas, sāka staigāt pa šķūnīti, 
izsvaidīja visus Jēkaba darinātos nazīšus. Puisis no miega uztrūkās sēdus. Jau bija 
pamodies, bet ausīs skanēja dīvaini pagales smiekli. Jēkabs nevarēja saprast, ko nozīmē 
šis dīvainais sapnis.  

 Pēcpusdienā aizgājis uz šķūnīti, zēns no pārsteiguma sastinga, jo šķūnī 
patiešām viss bija izsvaidīts, naži mētājās pa zemi, daži bija pat sagrauzti. Aiz 
satraukuma Jēkabs aizcirta šķūņa durvis un aizskrēja uz mājām. Tikai vēlu vakarā, 
kad bija satumsis, zēns atcerējās, ka nav aizslēdzis šķūnīti. Satraucies par dienā 
redzēto, puisis devās aizslēgt šķūni. Tomēr aiz ziņkāres Jēkabs izlēma atvērt durvis un 
vēlreiz ieskatīties. Viņš bailēs sastinga atkal, jo no plaukta kaut kas gāzās un krita. 
Par laimi, Jēkabam līdzi bija kabatas lukturītis, ar kuru viņš uzspīdināja trokšņa 
virzienā. Jēkabam aizsitās elpa, jo pretī skatījās divas sarkanas acis.  

 Visu nakti viņš nevarēja aizmigt, jo mocīja jautājums, kas notiek šķūnītī. No 
rīta zēns saņēma drosmi un aizgāja uz šķūnīti. Aiz skaidām puisis ieraudzīja mazu, 
baltu spalvu kušķīti. Lēnām tam tuvojās un pabakstīja ar kociņu. Te pēkšņi spalvu 
kušķītis sakustējās, un samiegojies sāka žāvāties un staipīties mazs, mīļš dzīvnieciņš.  

 Vēlāk zēns noskaidroja, ka tas ir sesks, kurš par savu mājvietu bija izvēlējies 
zēna šķūnīti. Abi sadraudzējās un kopīgi darbojās šķūnītī.  

Madars Jumītis 8. klase 

  
 

Kaķi. ViktorijaČekunova, Gatis Labanovskis 3.klase (2019) 
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 Jolanta Dukule 4.klase  

  
 Viktorija Čekunova 4.klase 

  
 Amanda Plavkova 4.klase 

  
Gatis Labanovskis 4.klase Rubens Danilovičs 4.klase 
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Tēlojumi 

Mana bērnība 

             Bērnība ir rozā kreklā, pelēkām acīm, pelēkiem matiem kā pelēkas debesis. Tā 
dzīvo Kārniņos, mājā ar nosaukumu Jurgeni. Plēš tapetes, krāso sienu, grib apēst 
bumbu, spaida televizora pulti. Jūtas labi, ja nav izdarījusi kādu nedarbu. Baidās no 
tumsas un spokiem. Sapņo par brīvdienām un saulainu vasaru.  

Anna Jurgena 7. klase 

     Šai būtnei ir divas acis kā pelēkas pogas un brūngani blondi mati kā saules stari. 
Šī mazā būtne dzīvo Jelgavā. 

Mazā būtne jūtas labi, bet ir nedaudz kautrīga un bailīga, protams, arī mīļa un jautra. 
Viņa baidās no ļauniem cilvēkiem un sapņo par bezgalīgām brīvdienām! 

Lita Brucere 7. klase 

         Šai būtnei ir melni mati, brūnas acis, mazs, garš deguns. Tā guļ mājās gultā 
brīvdienās, bet, kad ir darba diena, tad jādodas uz skolu un jāmācas. 

        Tā parasti brauc ar riteni. Viņa ir laipna, labsirdīga, izpalīdzīga un drosmīga šad 
tad. Tā sapņo par atpūtu no ikdienas darba un vēlas tikai gulēt  un skatīties televizoru. 

Jānis Švānbergs 7. kase 

 

          Vārga, tik nomocīta un negudra. Nemāk stāvēt, runā tikai pāris burtiņu. Grib 
ēst, guļ skapī, jo nezina, kur atrodas viņas gulta, ar citiem kašķējas, kaujas par 
cepumiem. Sapņo par lielu plīša lācīti, kas stāvētu viņa gultā. Dzīvo savā dzīvoklī 
visu laiku guļ. 

Ralfs Galāņins 7. klase 

          Viņai ir brūngani mati, zaļganas acis. Šai būtnei patīk dzīvot skapī un nenākt 
laukā, jo viņa ir mazliet kautrīga. Viņai patīk uzmērīt drēbes un dažreiz izvandīt 
skapi, lai atrastu skaistas un jaukas drēbes, bet viņa nesaliek tās atpakaļ. Šī būtne ir 
slinka, viņa neko negrib darīt.  Vēl viņai patīk sēdēt telefonā un sarakstīties ar saviem 
draugiem. Viņa dažreiz ir bezatbildīga. Viņa sapņo par jaunām kurpēm un jaunu 
skapi, kurā būtu daudz vietas un skaistas drēbes. 

Luīze Asmīne 7. klase 

           Maza, īsa ar gariem matiem, kas ir kā adatas, ausis kā barankas. Tā dzīvo 
Jelgavā, vannas istabā, droši jūtas vien veļas kastē. Tā daudz guļ, garšo čipsi, sēž pie 
datora, slinks! Tā jūtas rožaini, jo nav nekas jādara, tikai jāatpūšas! Un tā redz 
brīnumainus un krāsainus sapņus par čipsiem, jo tie ļoti garšo. 

Rūdolfs Mežotnis 7. klase 
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Tēlojums valodu nedēļas ietvaros 2018. gadā no 26. novembra līdz 30.  
novembrim 

 

Skaistā ziemas diena 

 Es pamostos agri no rīta, izdzirdot skolotājas balsi. Kā pieceļos no gultas, 
gaisma no tikko kritušā sniega iešaujas acīs. Sniedziņš līdzinājās uguns liesmai – 
spožai un maigai. Mazās sniega kupenas runā ar mani, it kā censtos pamodināt. Es 
pasmaidu un sāku gatavoties šai brīnišķīgajai dienai.  

           Atnākot uz klasi, var pamanīt spilgti rozā mākoņus debesīs. Tie atgādina 
cukura vati. Visi krūmi un koki ir apsniguši, padarot tos gaišus un skaistus. Bet 
debesis! Ak, šīs debesis! Tās ir dzidri zilas ar gaiši oranžu nokrāsu - tik skaistas, ka 
pat asaras sametas acīs. Kaut mēs katru rītu varētu šos brīnumus apskatīt! Bērni no 
skolas jau ārā pikojas un priecājas. Tas ir brīnišķīgi! Man arī gribas doties laukā un 
priecāties ar citiem kopā. 

Daniels Zeps 7. klase 

        Es no rīta pieceļos, ieraugu skaistu, baltu ziemu. Māju jumti balti, dārzs balts, 
mašīnas visā pagalmā baltas kā ar sniega kupenu apbērtas. Koki balti, vārtu stabi 
apsniguši, debesis, skaisti zilas un rozā. Izeju ārā, sniegs zem kājām čaukst. Ai, ziema 
jau klāt! Man ir pārsteidzoša sajūta, ieraugot ziemu. Uzkritīs vairāk sniega, varēs celt 
sniegavīru, varenu un skaistu. Iedomājos, ka sniegavīrs atdzīvojas un staigā pa 
pagalmu. Sniegs balts un pūkains kā kaķa kažoks. 

Skaistā ziemas diena bija pārsteigumu pilna un arī prieka pilna. Kaut nebeigtos 
šī skaistā ziemas diena! 

Sniegavīrs uzcelts, skaists un resns, ar trim zobiem un divām rokām. Ziemas 
diena, neaizmirstama un aizraujoša. 

Anna Jurgena 7. klase 

          Kad es šorīt no rīta pamodos un atvēru aizkarus, ieraudzīju pirmo sniegu. Visi 
jumti un koku zari bija balti kā mazi dimantiņi. 

            Es ātri paņēmu skolas lietas un gāju lejā. Kad tētis gāja tīrīt mašīnu no 
leduspuķēm aizsalušajiem logiem, mēs es māsu pikojāmies un kļuvām kā mazi, balti 
sniegavīri no pikošanās. Vēl tikai pietrūka burkānu un pogu, tad mēs būtu īsti 
sniegavīri. Bet pikošanās laiks drīz bija beidzies, jo jābrauc uz skolu. Ārā vēl spīdēja 
mēnestiņš. Mēs izlaidām māsu pie skolas un devāmies tālāk.  Kad mēs iebraucām 
pilsētā viss bija balts un spožs. Visi jau gatavojās skaistiem, baltiem Ziemassvētkiem. 
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Kokiem bija uzliktas spīdīgi dzeltenas lampiņas. Tās skaisti mirdzēja kā mazi saules 
stariņi.  

Luīze Asmīne 7. klase 

  

            Koki tik balti kā sniegs, kas snieg, viss ir tik balts it kā debesis. Mājas krāšņas, 
visa zeme balta, pelēki mākoņi. Nevar atšķirt, kas ir kas, bet visa mazā pilsētiņa 
krāšņa ar sniega dāvanu, kas plīvo apkārt mums un izgrezno to. Baltais aizstāja citas 
krāsas kā, piemēram, zaļās eglītes ir apsnigušas ar sniegu kā ar sedziņu. 

         Priecē saullēkts, tik krāšņs, sarkanā, zilā, oranžā krāsā. 

         Naktis tik skaistas ar sniegpārslām un vēju, kas izšūpo sniegpārslas pa Jelgavu. 

Jānis Švānbergs 7. klase 

 

              Ir skaista ziemas diena. No rīta uzsnidzis sniedziņš. Tas ir tik balts kā 
vispūkainākais mākonis. Uz kailajiem liepu zariem ir mirdzošs sniegs. Viss ir balts un 
skaists. Pusdienlaikā debesis noskaidrojas un kļūst gaiši zilas. Tikai dažviet redzami 
balti, pūkaini mākoņi. Šī diena ir visskaistākā. Esmu priecīgs un satraukts, kad 
saprotu, ka varēšu iet laukā.                           

                                                                                               Arnolds Kalinks 5. klase 

             Šodien no rīta ieraudzīju baltu sniegu. Es saģērbos un izgāju ārā, redzēju – 
koki balti, egles baltas, mājām jumti balti. Es paņēmu sniegu, tas bija tik pūkains kā 
spilventiņš. Mākoņi tik zili, gaiši, ka gribētos skatīties visu laiku, viss tik balts un 
gaišs! 

                                                                                                Artūrs Putniņš 5. klase 

           Es pamodos, ieraudzīju, ka ārā ir sniegs, un mani pārņēma tāda sajūta, ka 
gribējās tajā iegulties un pavadīt visu dienu. Kad gāju uz stundām, visi brīnījās par 
sniegu tāpat kā es. Mēs pēc 1. stundas atnācām uz klasi, un es paskatījos ārā, tur bija 
skaistas debesis. Mākoņi izskatījās mīksti un pūkaini kā sniegs, debesis iekrāsojās - 
zilos, violetos un rozā toņos. Gribējās tiem pieskarties ar roku. Sniegs bija tik balts kā 
saldējums, un es nebeidzu priecāties. 

                                                                                              Laura Mūrniece 5. klase 

            Ir parasts skolas rīts. Es pamostos un daru tās lietas, ko katru rītu. Apģērbjos, 
pabrokastoju, nomazgājos un dodos uz skolu. Paķeru skolas somu, uzvelku jaku un 
dodos ārā. Taisu durvis, un mani apžilbina balta gaisma. Sniegs, pirmais sniegs! Es 
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nometu somu un metos taisīt sniega eņģelīšus. Mana jaka paliek slapja, un tad tikai es 
eju uz skolu. Viss mirdz kā skaisti kristāli! Tā ir šī gada ziemas saulainākā diena! 

                                                                                           Daniela Jankevica 5. klase 

 

             Kādā tumšā rītā kaut kas balts iemirdzējās aiz loga. Es pavēru aizkarus un 
redzēju baltu, spīdīgu segu aiz loga. Ātri sagatavojos un izskrēju ārā no dzīvokļa. Viss 
bija balts! Tad devos uz tramvaju. Tas no ārpuses arī bija apsnidzis balts. Pēc brītiņa 
devos uz autobusu. Debesīs bija lieli, pūkaini, bet tumši mākoņi. Kad atbraucu uz 
skolu, debesis bija rozā. Tās izskatījās gardi. Līdz šim tā ir lieliskākā diena! 

                                                                                                       Inese Tīse 5. klase 

 

Kolāžu konkursa skolēniem “Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā ’’ izstādes darbs. 
3.klase (2019) 
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Kolāža ar dabas materiāliem. Andrejs, 
Megija, Adrians, Nikola, Samuels, Rubens, 
Kārlis 4.klase  
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Literārās pasakas 

        Literārās pasakas Jelgavas pilsētas literāro pasaku konkursam 2019. gada 19. 
novembrī. Konkursa moto“ …ko nevar ikdienā, to paveic pasakā”/K.. Skujenieks 

                                              Eņģeļi un cilvēki 

        Sensenos laikos cilvēki dzīvoja uz zemes kopā ar eņģeļiem. Cilvēki eņģeļus sargāja, 
izmitināja un palīdzēja tiem iejusties savā vidē, bet eņģeļi mācīja cilvēkiem pareizi 
dzīvot, saskatīt skaisto un iedvesmoja daudz un dažādos veidos. 

         Vakaros katrā mājā pie iekurtas krāsns un gaismām logos kopā sanāca visa 
ģimene un ģimenes eņģelis. Sākās spēles, rotaļas un sarunas. Bērniem mirdzēja acis, bet 
pieaugušie pārsteigti saskatījās ikreiz, kad atrisināja kādu no nebeidzamajām eņģeļa 
sastādītajām dzīves krustvārdu mīklām. Bet tad pienāca diena, kad cilvēkus un 
eņģeļus izšķīra. Neviens nezināja, kāpēc tā notika. Varbūt vainīgi bija cilvēki, varbūt 
eņģeļi, bet noticis bija tas, kas bija noticis, un neko vairs nebija iespējams mainīt.  

         Kopš tās dienas bērni pirmo reizi ieraudājās, bet pieaugušie vairs nespēja 
atrisināt savas vissāpīgākās problēmas. Dzīvespriecīgās un mīļās dziesmas arvien 
vairāk nomainīja skumjās un dusmīgās. Kad bērni bija izauguši, ilgi vairs nepalika 
vecāku mājās, bet devās pasaulē meklēt to, kā viņiem visvairāk trūka – senās gaismas 
un miera.          

         Ilgas pēc zaudētā bija tik stipras, ka cilvēki nolēma sākt meklēt eņģeļus un vietas, 
kur tie varēja palikt. Tie sāka pārvarēt jūras, mežus un kalnus un atklāt nezināmas 
zemes, meklēt necaurejamos džungļos un nepārvaramos ledājos. Atskārtuši, ka uz 
zemes eņģeļu nav, tie pacēla skatu uz zvaigznēm un nolēma iekarot arī tās.  

        “Uz zvaigznēm viņiem pavisam noteikti ir jābūt,” cilvēki sprieda, un 
starpplanētu kuģi sāka traukties viens pēc otra, bet tur arī eņģeļu nebija. Ieskatījušies 
visattālākajos visuma nostūrīšos un visdziļākajos pasaules okeānos, viņi apjuka un 
nezināja, ko iesākt. 

       „Nekur tālu viņi no mums nevarēja aiziet,” tie domāja. “Viņi ir kaut kur tepat, 
pavisam līdzās, mūsu vidū. Nebeidzamajā dienu un nakšu mijā, garām plūstošajā 
ļaužu jūrā. Kaut kur tepat vēl ir viņu ēnas un skatieni, kas atstāj atmiņā neizdzēšamas 
pēdas.” 

   Līva Rešetilo 9. klase 

Pēteris Liepa 3.klase      
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                  Fantastiskais ātrums 

          Kādā jaukā dienā es pamodos ar labu noskaņojumu. Paēdu brokastis, iedzēru kafiju un 
paskatījos pa logu. Aiz logos spīdēja saule, rudens dzeltenie koki viegli vējā šūpojās, it kā aicinot 
mani ārā. Tā kā man nebija nekādu plānu, nolēmu ļauties krāsaino lapu vilinājumam. Uzvilku 
āra drēbes, paņēmu „BMW” atslēgas un devos ārā. Pagalma vidū, saules apspīdēts, zaigoja melns 
auto ar sarkaniem riepu diskiem.  

              Bērzs to bija apklājis ar savām lapām gluži kā ar zelta segu. Iedarbinot savu sapņu auto, 
ausīs ieskanējās patīkama motora rūkoņa. Piespiežot kāju uz gāzes pedāļa, mašīna līgani sāka 
kustēties, un motora skaņa izklausījās kā mūzika manām ausīm.  

            Ceļš bija gluds, un, pašam nemanot, mašīna bija uzņēmusi tik lielu ātrumu, ka tā pacēlās 
no zemes gluži kā putns. Purngalam paceļoties uz augšu, „BMW” traucās taisni uz priekšu, aiz 
sevis atstājot zelta putekļu lietu. Kad es sasniedzu lidmašīnas augstumu, man garām lidoja 
lidmašīna. Lielas acis iepletās ļaudīm, kas lūkojās pa lidmašīnas iluminatoru. Kur gan redzēts 
tāds brīnums?! 

            Tā lidojot un apbrīnojot skatu no augšas, nemaz nemanīju, ka esmu nonācis Vācijā. 
Nolēmu nolaisties lejā. Mana „BMW” nolaidās taisni uz sacīkšu trases tajā brīdī, kad tur 
norisinājās drifta sacensības. Domāju: “Ja jau esmu trases vidū, jāizmēģina arī man savas drifta 
prasmes.” 

            Mans sniegums žūrijai iepatikās, un man piešķīra pirmo vietu. Tā nu es stāvēju uz goda 
pjedestāla, gaidot savu apbalvojumu, bet pie manis nāca apsveicēji un sniedza lielu konfekšu 
paku, tā izrādījās galvenā balva. Balva paliek balva, paņēmu to un devos atpakaļ uz mājām. 
Jauks izdevās mans rudenīgais izbrauciens. 

Ralfs Roze 9. klase 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zirnekļu tīkls. Viktorija Budajeva, Raita 
Putniņa, Alekss Kučāns 1.klase (2019) 



 

40 
 

  

  

 

 

  

 

 
 
 
 

Figūras no stieplītēm. Kārlis Pētersons, 
Andrejs Fiļjašenkovs, Samuels Kohūts, 

Jolanta Dukule, Rubens Danilovičs, Linda 
Koluža, Viktorija Čekunova 3.klase (2019). 
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Lapainis 

               Lapainis ir lapu karalis, kurš katru gadu nokrīt no koka vējainā laikā rudenī, 
kad viss kļūst raibs. Viņš ir maziņš, mīļš, zaļš, ar brūnu cepuri no kļavu lapām.  

              Vienu dienu Lapainis ieraudzīja kādu skaistu lapiņu, kuras vārds bija 
Kļavenīte. Viņa bija skaistāka par visām citām lapām, viņai bija sārta kleita un spilgti 
zaļas kurpītes. Lapainis piegāja pie skaistās Kļavenītes un sadraudzējās ar to. Viņiem 
patika ļoti labi pavadīt laiku kopā. Abi ilgi klejoja pa Ozolciema parku un priecājās 
par skaisto rudeni. Nākamajā rītā viņi pamodās lapu kaudzē Ozolciema parkā. Viņi 
dzirdēja balsi, kas kliedza: ’’Mammiņ, cik košas un skaistas ir rudens lapas!’’ Mamma 
sacīja: ’’Tiešām!’’  

               Kad Lapainis izdzirdēja šos vārdus, viņš ļoti lepojās ar saviem 
pavalstniekiem, kas dod cilvēkiem laimi un prieku katru rudeni. Lapainis sāka vizuļot, 
aicinot lapas dejā, un Kļavenīte saķēra Lapaiņa roku un aizrāva to straujā dejā, kurā 
viņi visi vizuļoja un virpuļoja vēja stabules pavadījumā.  

             Tad kaut kas iztraucēja viņu deju - tas bija rupjais grābeklis, kas savāca ar 
saviem asajiem zobiem visas lapas. Arī Lapaini un Kļavenīti iemeta netīrajā lapu 
kaudzē. Viņi samirka tajā, bet Lapainis atcerējās savu draudzeni un nezaudēja cerību 
nākamajā rudenī satikt viņu no jauna, jo ticēja dvēseles nemirstībai un jaunai dzīvei 
nākamajā pavasarī. 

                                                                                          Suzanna Muzičuka 7. klase 

 

 

 
Viktorija Čekunova, Linda Koluža, Megija Erdmane 4.klase 
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Izabella 

 Tālu, tālu, kādā lauku mājā, dzīvoja īpaša jauniete. Viņa jau kopš dzimšanas 
atšķīrās no pārējiem. Meitene, Izabella, spēja pārvietot priekšmetus ar domu spēku. 

 Viņa katru dienu pēc skolas palīdzēja kaimiņiem ar lauku darbiem - savākt 
lapas kaudzē, novākt ražu, sakārtot pagalmus un mājas. Par meitenes spējām zināja 
tikai daži - ģimene, draugi un kaimiņi. Izabella bija vienīgais bērns ģimenē, un vecāki 
viņu uzskatīja par eņģeli - Dieva apdāvināto. 

 Ar laiku par Izabellu un viņas spējām uzzināja daudz nepazīstamu cilvēku no 
visām lauku un pat pilsētas malām. Viņa bija ļoti jauka un nevienam neatteica 
palīdzēt. Cilvēki to pamanīja, tāpēc viņi sāka meiteni izmantot. Viņi pat sāka 
Izabellai pavēlēt, nevis palūgt kaut ko izdarīt. Meitene sajuta šo necieņu un egoismu. 
Tāpēc Izabella nolēma vairs nepalīdzēt, jo bija ļoti sarūgtināta par cilvēku attieksmi. 
Viņa ieslēdzās istabā un lasīja savas mīļākās grāmatas. 

 Pāris dienas viņa nodzīvoja mierā un klusumā. Vēlāk cilvēki sāka nākt uz viņas 
mājām, bļaustīties un draudēt viņai. Izabella šo traci vairs nevarēja izturēt. Meitene 
izgāja ārā un teica, lai cilvēki iet prom no viņas zemes, bet viņi Izabellu neklausīja. 
Šajā brīdī viņa vēlējas, kaut varētu ar domu spēku pārvietot arī cilvēkus, un viņas 
vēlēšanās piepildījās. Izabella pārvietoja egoistiskos cilvēkus tālu prom no sevis, bet 
viņa bija noskumusi. Viņas sirdsapziņa Izabellu grauza, bet dziļi sirdī viņa zināja, ka 
rīkojusies pareizi. 

 Izabella saprata, ka tas tā vairs nevar turpināties, tādēļ paņēma savas mantas 
un atvadījās no vecākiem. Viņa nolēma aizbraukt un sākt dzīvi citur, atstājot savu 
noslēpumu šeit, mājās. 

Roberts Žilinskis 9. klase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spēles ar fragmentiem. Anna Evelīna 
Beloborodova  9.klase (2019) 
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Artūrs un Marija 

                     Meža vidū bija maza būdiņa, kurā dzīvoja brālis ar māsu. Brālis bija vecāks par 
māsu, un viņa vārds bija Artūrs, bet māsu sauca Marija. Viņu vecāki pameta viņus 
abus, jo nevarēja parūpēties par viņiem un, savā vaļā dzīvojot, viņi iemācījās medīt, 
gatavot ēst un parūpēties par sevi.  

              Reiz kādu dienu Artūrs devās mājup no medībām tukšām rokām un atrada 
grāmatu, bet ne Artūrs, ne Marija neprata lasīt, tādēļ Artūrs grāmatu veda mājup un 
nometa stūrī. Marija, uzkopjot māju, atrada grāmatu, un viņa juta, ka grāmata sauc 
Mariju. Viņa atvēra grāmatu un pētīja, Artūrs pamanīja un teica:” Ko tu to grāmatu 
vari pētīt?” Marija atteica: “Nē, brāli, šī grāmata nav parasta grāmata, paskat, tā 
runā ar mani. Artūrs steidzīgi pagrāba grāmatu un skatījās, bet neko ne dzirdēja, ne 
saprata. Artūrs dusmīgi atdeva grāmatu un teica, lai nestāsta muļķības, bet tīra māju.  

               Nākamajā dienā Artūrs devās mājup no neveiksmīgām medībām un atrada 
karti. Izpētījis karti, redzēja, ka tā ved uz dārgumu krātuvi. Viņš aizsteidzās mājup, 
paķēra virvi un devās meklēt dārgumus, nepateicis Marijai un atstājis viņu mājās 
vienu. Marija nolēma izpētīt grāmatu, un, atverot to, saprata, kas rakstīts grāmatā, it 
kā tā runātu par viņu. Marija, aizrāvās ar grāmatas izpēti un saprata, ka tā ir sena 
burvju grāmata. Lasot grāmatu, viņa atklāja, kā veidot dziru pret badu, kā ēzeli 
pārvērst cēlā rumakā.  

                Kamēr Marija lasīja grāmatu, Artūrs devās meklēt dārgumus. Kad Artūrs 
pavēra karti, viņš saprata, ka tā mainījusies, bet Artūrs to diži galvā neņēma, bet devās 
pa kartes maršrutu un beidzot nonāca galamērķī. Vienīgais, ko Artūrs atrada, bija 
zobens un izplēsta lapa no grāmatas. Viņš paņēma to pašu zobenu un lapu un devās 
mājup, bet, nonācis mājās, ieraudzīja cēlu pili savas būdiņas vietā.  

               Marija iznāca no pils un sajūsmināta teica: “Es spēju burt, un mums vairs 
nav jāuztraucas par badu, naudu vai vientulību, mēs varam iegūt, ko vien vēlamies. 
Artūrs šokā nometa zobenu un lapiņu un skatījās uz pili, un teica savai māsai, ka nav 
pareizi izmantot maģiju, lai dzīvotu nodrošināti.  

                Marija jautāja brālim: “Vai tad tu to neesi gribējis visu laiku?”  

               Artūrs atbildēja: “Es vēlos, bet mana sirds saka, ka tas nav pareizi, mums 
jāizcīna viss saviem spēkiem. Marija, pamanījusi lapiņu, pacēla to, bet lapiņa, 
nokļuvusi tuvāk grāmatai, izgaisa, bet grāmata sāka mirdzēt. Izrādījās, ka tā lapiņa 
bija pazudusi no grāmatas. Lapiņā bija rakstīts, ka maģija nav ceļš uz laimi. Ja maģiju 
izmanto savtīgiem mērķiem, tā vērš cilvēku melnu un nejūtīgu.          

                Marija pārdomāja un atcēla savu maģiju, un apsolīja to izmantot tikai 
labiem mērķiem. Artūrs sacīja, ka viņš ar savu zobenu dosies apkarot ļaunumu un 
ieviesīs taisnību šajā pasaule. Pēc pāris mēnešiem Artūrs ar Mariju devās ceļojumā, lai 
novērstu ļaunumu un ieviestu taisnību, lai ģimenes tiktu nodrošinātas un neviens cits 
netiktu pamests kā viņi - Artūrs un Marija. Pēc dažiem gadiem Artūrs bija ievērojams 
un zināms tālās zemēs kā valstsvīrs Artūrs, bet Marijas pieņemtais vārds bija Merlina 
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- Artūra burve. Artūrs bija uzvarējis neskaitāmās kaujās un ieviesis taisnību savā 
zemē, bet tad viņš saslima ar neārstējamu slimību. Pirms aiziešanas viņš saprata, ka 
savā dzīvē bija paveicis daudz laba, un viņa zobens bija svētīts un uzvarēja kaujās 
pret ļaunumu. 

       Iecirtis zobenu akmenī, viņš lūdza Marijai, lai nobur akmeni. Zobenam turpmāk 
bija lemts piederēt cilvēkam ar gaišāko sirdi, kas cietusi netaisnību, un zobens atradīs 
savu nākamo īpašnieku, kad pasaulē būs daudz ļaunuma un netaisnības.  

       Līdz šim zobens nav izvilkts un joprojām gaida savu nākamo īpašnieku, lai nestu 
taisnību šajā pasaulē. 

Henrijs Aizpuris 9. klase 

 

Spēles ar fragmentiem. Diāna Kalniņa, Ralfs Roze 9.klase (2019) 
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Pārspriedumi 
 

Lūk, fragmenti no meiteņu pārspriedumiem latviešu valodas eksāmenā par tematu 
„Trīs nosacījumi laimei” 2019. gada maijā 

*** 

„Lai būtu laimīgs, nevajag daudz – prieku, atbalstu un motivāciju.  

      Laime nevar būt bez prieka tāpat kā bērns bez končas. Mani laimīgu var darīt 
pavisam vienkāršas lietas – saule, kas silda, klasesbiedri, kurus satieku, mātes dotā 
buča ir vislabākā prieka deva dienai. Prieku tāpat kā laimi ir grūti izskaidrot, jo abas 
ietver sevī daudz dažādu skaistu lietu. 

      Motivācija ir neatņemama sastāvdaļa laimei. Motivāciju var iedalīt pašmotivācijā 
un citu cilvēku motivācijā. Es vēlos uzsvērt tieši pašmotivāciju, bet citu cilvēku 
atbalsts arī ir nepieciešams. Katru rītu pamostoties, tu sev saki: „Šodiena būs ļoti 
laba!” Tā tu sevi motivē jaukai dienai vai arī palīdzi sev justies labi. Motivējot sevi, 
tu motivē citus kļūt tādiem, kādi viņi ir. 

     Es uzskatu, ka mums katram ir vajadzīgs atbalsts – draugs, draudzene, kam 
uzticēties. Piemēram, mans atbalsts ir mamma un tētis, jo viņi mani atbalstīs vienmēr, 
un tāpēc es jūtos laimīga. Man vienmēr ir kāds, kurš uzklausīs manas likstas un dos 
skaidru padomu. 

Vajag atcerēties, ka laimei nevajag daudz!” 

                                                                                                Madara Patrīcija Eigita 

*** 

            „Kas ir laime? Pēc manām domām, nav pareizas un nepareizas atbildes.  

           Manuprāt, pirmais un galvenais nosacījums laimei ir - mīli sevi un citus! Mēs 
katrs vēlamies tikt mīlēts, bet bieži vien mēs nemīlam paši sevi. 

           Nākamais nosacījums, manuprāt, ir nepadoties grūtībām. Ikkatrs šīs pasaules 
iedzīvotājs tiek nostādīts visdažādāko grūtību priekšā tāpēc, lai tiktu norūdīts. 
Iedomājies, ja mēs visi pie pirmajām grūtībām padotos un ļautos straumei. Vai mēs 
būtu tik stipri, cik stipri mēs esam šodien? Vai mums būtu spēks tikt galā arī ar 
nākotnes šķēršļiem? Jo stiprāki mēs esam, jo vairāk panākumu gūstam. Jo vairāk 
panākumu mēs gūstam, jo laimīgāki esam. 

          Pēdējais nosacījums ir – piepildi savus sapņus! Ko tu vienmēr esi vēlējies izdarīt? 
Iegūt kādu balvu? Izlēkt ar izpletni? Varbūt apceļot pasauli vai piedalīties filmā? Lai 
kas tas būtu, neļauj sapnim palikt tikai par sapni! Tu to nevari izdarīt? Muļķības! 
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Vienīgais, ko tu nevari izdarīt, ir atgriezt atpakaļ laiku, ko tu varēji izmantot, 
piepildot savus sapņus. Tev varētu likties - man taču vēl ir tik daudz laika, bet neatliec 
uz vēlāku laiku to, ko vari izdarīt jau tagad. 

         Laiks skrien ātri, bieži vien mēs netiekam tam līdzi, tāpēc nekavējies spert soli 
pretī laimei!” 

                                                                                                    
Renāte Vaičule 

*** 

         Pēc manām domām, laime ir svarīga dzīves daļa. Bez laimes dzīvei nav jēgas, tā 
ir garlaicīga, drūma un neinteresanta. Kādai būtu jābūt laimei, kā to iegūt un kā to 
saglabāt? 

        Laime noteikti nekad nebūs viltota, jo to nevar tā noviltot kā smaidu un citas 
emocijas. Kad cilvēks ir laimīgs, paveras vairāk iespēju darīt to, kas patīk. Arī 
apkārtējā vide, daba un laika apstākļi ietekmē garastāvokli. Piemēram, drūmās dienās 
negribas darīt neko, bet saulainās dienās ir tieši pretēji – gribas iet ārā un darīt kaut 
ko. 

Laime ir lieta, kuras dēļ cīnīties, lai to iegūtu. Pati svarīgākā lieta, lai būtu laimīgs, ir 
jāatrod sevi, jāsajūt savas domas un jākontrolē tās. Sāc meklēt lietas, kas tevi interesē 
vai aizrauj, nebūs laika domāt par slikto un negatīvo. Nevajag ietekmēties no citu 
negatīvisma, jo tas ātri pielīp. Drīzāk palīdzi cilvēkam kļūt priecīgākam un 
laimīgākam. 

    Lai laimi saglabātu, nevajag nosodīt sevi un pārāk zemu vērtēt. Jāiegūst labi draugi, 
kuri tevi atbalstīs jebkurā situācijā, un saprotoši vecāki arī ir viena no galvenajām 
lietām, kas palīdz saglabāt laimi, pozitīvi cilvēki apkārt. Katrā strīdā arī vajag 
piekāpties vismaz vienam, jo no mazākiem strīdiem var izcelties lieli, kuru dēļ izzūd 
draudzība. 

     Nevajag obligāti notikt lielām lietām, lai būtu laimīgs. Vajag būt pozitīvam, 
ieinteresētam nodarbībās, draudzīgam un vecāku atbalstītam. 

Elīna Šulmane 
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Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un izstāžu zāli Arsenāls ar 9.klasi, 

audzinātāju Jolantu Ābelīti un vizuālās mākslas skolotāju Daci Podnieci  2018.gada rudenī 
(2019.gada absolventi) 

Lūk, fragmenti no zēnu pārspriedumiem latviešu valodas eksāmenā par tematu 

 „Ja es būtu...” 

*** 

      Es būtu gleznotājs, jo man tas liekas interesants darbs. Pēc manām domām, 
visskaistākie zīmējumi ir dabasskati vai kāda dzīvnieka portrets. Gleznotāji apglezno 
daudzas lietas – papīru, audumu, sienas, māla figūras un citas telpiskas lietas. 

     Gleznotājam ir ļoti interesanta dzīve, jo viņš braukā visur un skatās skaistas vietas 
vai ainavas. Man tas šķiet aizraujoši un interesanti zīmēt klusumā un mierā. Es 
domāju, ka gleznotāji, pārdodot savus darbus, gūst labu naudu. 

Artūrs Pumpurs 

*** 

          Ja es būtu populārs un profesionāls basketbolists, tad es būtu diezgan slavens. 
Man būtu veselīga visa atlikušā dzīve. Es mēģinātu tikt visaugstākajā līgā, kas ir 
NBA, un sāktu pelnīt naudu. Man būtu daudz dažādu interviju, daudz fanu, tad man 
būtu jābrauc uz Ameriku. Tur es satiktu daudzus populārus cilvēkus. Man būtu 
perfekti jāzina angļu valoda un jāiepazīstas ar jauniem cilvēkiem. Es iepazītos ar 
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meiteni, apprecētos un veidotu ģimeni. Saviem bērniem es arī liktu spēlēt basketbolu un 
dzīvot veselīgi. 

Rainers Gruģis 

*** 

         Man ir vairākas idejas par to, kas es vēlos būt. Man patīk policista, elektriķa, 
hokejista, rallija braucēja, biznesmeņa profesija. Šīs visas profesijas man patīk, bet 
problēma ir tāda, ka es nevaru vēl īsti izvēlēties, kura ir īstā. 

        Ja es būtu policists, tad man būtu jābūt stipram un gudram, bet šī profesija ir ļoti 
bīstama, jo tu nezini, kas var notikt darba laikā, dzenoties pakaļ noziedzniekam. 

       Ja es būtu elektriķis, tad man būtu jābūt gudram un drosmīgam, jo šī profesija arī 
ir bīstama, tev jāzina, kādiem vadiem kur ir jābūt, kurus var aiztikt ar rokām, bet 
kurus nevar.  

      Ja es būtu hokejists, tad man būtu jābūt stipram, gudram un drosmīgam, bet, ja tu 
esi labs spēlētājs, tad tevi sūta uz svarīgām spēlēm, kuras notiek ārpus Latvijas, tad 
tu būsi prom no savas ģimenes vairākas dienas. 

       Manuprāt, visas šīs profesijas ir labas, bet es darīšu to, ko mana sirds teiks. 

Ralfs Goža 

*** 

 

          Ja es spētu izvēlēties būt par jebko, tad es kļūtu par ļoti gudru zinātnieku, kas 
ir gudrs pilnīgi visā. Zinātnieks, kas zina visu par dzīvniekiem, cilvēkiem, kā viņi 
rodas, par orgāniem, kā tie strādā, par gēniem, kā tos modificēt un pārveidot, par 
slimībām, kā tās izārstēt. Gudrība arī par to, kā izgatavot jaunus kosmosa kuģus, kuru 
ātrumi būtu neierobežoti. Zināšanas par fiziku, aerodinamiku un vēl citām lietām. 

        Es palīdzētu cilvēkiem atvieglot viņu dzīves, bet ne pārāk daudz, jo cilvēki 
paliktu slinki un tad sāktu rasties problēmas. Mūsdienās jau ir roboti, kas izsūknē 
grīdu, un tev nekas nav jādara, bet nebūtu slikti, ja tu pats pieceltos un izsūknētu māju 
ar putekļu sūcēju. 

       Es kā zinātnieks izgudrotu teleportāciju, lai varētu nokļūt ātrāk uz citām vietām. 
Es arī kolonizētu planētas, palīdzētu cilvēkiem pārvietoties uz turieni un uzceltu tur 
pilsētas, izveidotu atmosfēru, mežus, okeānus – ekosistēmu. Cilvēkiem piederētu 
visums, bet, ja kaut kur būtu dzīvība, kāda nav pie mums, es viņus netraucētu, pētītu 
no attāluma. 
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       Ja es būtu zinātnieks, es izpalīdzētu citiem un novērstu karus, palīdzētu cilvēkiem 
attīstīties tā, lai cilvēki paši saprot dzīves jēgu un neslinko. 

Kristians Mālmanis 

 

Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un izstāžu zāli Arsenāls ar 9.klasi, 
audzinātāju Jolantu Ābelīti un vizuālās mākslas skolotāju Daci Podnieci un matemātikas 

skolotāju Guntru Gulbi  2018.gada rudenī (2019.gada absolventi) 

  

  
Čiekuri. Kārlis, Samanta, Suzanna, Aleksandrs 7.klase 
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Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

 
Attālinātā mācīšanās jau norisinās ilgāk par mēnesi. Skolēni mājās pie datora 

pilda darbus, ko skolotāji ir ielikuši e-klasē, un darbi ir jāiesniedz noteiktā laikā. Nekad 
nebiju iedomājies, ka kādreiz varētu izveidoties šāda neparasta situācija un mācības 
varētu notikt attālināti. Attālinātajai zināšanu apgūšanai ir priekšrocības un arī 
trūkumi. 

Attālinātās mācīšanās priekšrocība ir iespēja mācīties citādāk, vairāk 
izmantojot videomateriālus. Īpaši noderīgi tas ir fizikā un ķīmijā, kur svarīgi skatīties 
dažādus, ļoti aizraujošus eksperimentus. Tāpat var apgūt jaunas programmas un 
lietotnes, vairāk izpausties radoši, pildot uzdoto. Es priecājos, ka esmu apguvis 
attālinātu komunikāciju ar skolotājiem.  Es novērtēju iespēju, ko dod savs dators ar 
interneta pieslēgumu un iespēja brīvāk organizēt savu laiku, kā arī trūkstošo 
informāciju sameklēt uzreiz mācīšanās laikā. Man patīk no rītiem celties mazliet vēlāk.  

Attālinātās mācīšanās galvenie trūkumi - grūtības turēties pie noteiktas dienas 
kārtības un disciplinēt sevi, lai koncentrētos mācībām, veicina lielāku darbu atlikšanu 
uz vēlāku laiku, dažreiz pieviļ tehnoloģijas un interneta savienojums. Traucē tas, ka 
nevar uzreiz uzdot jautājumu skolotājam, ja kaut kas nav skaidrs, ļoti pietrūkst 
skolotāja skaidrojumu un atbilžu. Gadās, ka nav īsti saprotams uzdotais, nav linku 
vai skaidrojuma. Ir bijis, ka skolotājs nav norādījis, kas īsti ir jādara, un uzdevums 
bieži tiek izpildīts nepilnīgi vai nav izpildīts nemaz. Dažkārt gribas paslinkot un neko 
nedarīt. 

Man šis neierastais laiks ir diezgan grūts, īpaši mūzika un vācu valoda. 
Mūzikas skolotāja Ingus Leilanda norādītais TV kanāls ir ar ierobežotu pieslēgumu 
skaitu, un tam nav iespējams piekļūt.  

Ļoti ceru, ka varēšu satikt savus skolotājus un klasesbiedrus ātrāk par 1. 
septembri.  
                                                                                              Rūdolfs Mežotnis 8. klase 

     Viktorija Budajeva 2.klase (2019)  
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Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

 

              Attālinātās mācīšanās izaicinājums sākas ar to, ka Latvijā tika pieņemts 
lēmums, ka uz skolu nedrīkst iet Covid-19 dēļ. Tas nozīmē, ka bērni nedrīkst iet uz 
skolu un uz bērnudārzu. Uz bērnudārzu drīkst iet tikai tie bērni, kuriem vecāki strādā 
un nav, kam tos bērnus pieskatīt. 

            Lai mācītos attālināti, ir nepieciešams dators un telefons. Dators ir 
nepieciešams, lai saņemtu skolotāju sūtītos uzdevumus e-klasē, lai rakstītu 
pārspriedumus, prezentācijas un esejas. Telefons ir nepieciešams, lai nofotografētu 
mājasdarbu un uzdevumu izpildi, piemēram, mūzikā un ārstnieciskajā vingrošanā. 
Dažreiz ir svarīgi piezvanīt skolotājiem, ja kaut ko nesaprot un mamma nevar tajā 
tēmā palīdzēt. 

 Es, mācoties attālināti, esmu apguvis jaunu veidu, kā mācīties. Varētu teikt, 
ka esmu iemācījies plānot savu laiku. Esmu iemācījies uzdevumus izpildīt noteiktajos 
termiņos un neko neatlikt uz vēlāku, ja to var izdarīt šodien. Esmu iemācījies visus 
uzdevumus izpildīt kārtīgi, nevis pa roku galam. Man ļoti patīk tas, ka sporta un 
vingrošanas skolotāja rūpējas par mūsu fizisko stāvokli, lai mēs visu laiku nesēžam 
mājās pie tehnoloģijām, bet gan izejam ārā un izkustamies. Fiziskās aktivitātes varētu 
būt vairāk. 

 Šim izaicinājumam ir arī savas negatīvās puses. Viena no tām, ka tagad viss 
pašam ir jāapgūst. Jā, pedagogi cenšas un sūta visādus materiālus, kas atvieglo 
mācīšanās procesu, izdomā visu ko interesantu, bet citreiz tā vien prasās kārtīgu lekciju 
par jauno tēmu, piemēram, ķīmijā, fizikā. Ir taču daudz un dažādu iespēju, kā līdz 
mums nogādāt lekciju par doto tēmu. Vēl viens negatīvais faktors ir tehnoloģijas. Man 
mājās dažreiz e-klase uzkaras un neiet, tad nu ir lieki jātērē laiks un jāgaida, kad atkal 
viss būs normāli, kā arī nezinu, cik tas ir veselīgi - tik ilgi katru dienu sēdēt pie datora.  

         Sākumā attālinātā mācīšanās nepatika, jo tas šķita neinteresanti un garlaicīgi, 
bet, kad nedēļas pagāja, man sāka iepatikties mācīties mājās, jo mājās liek mācīties 
savādāk nekā skolā, mājas darbi ir grūtāki un interesantāki. Bet, ja man vajadzētu 
izvēlēties, kā mācīties tālāk, tad es izvēlētos iet uz skolu, jo mācību vielu skolā 
izskaidro pedagogs, un tā ir vieglāk to apgūt.  

                                                                                                   Ralfs Galāņins 8. klase 
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Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

     Šis laiks mums visiem ir grūts, jo ir izplatījies bīstams vīruss. Šo vīrusus sauc korona 
vīrus. Korona vīruss sākās Ķīnā, Uhaņas tirgū. Vīruss sāka izplatīties, tas nonāca līdz 
Latvijai, un valdība izsludināja ārkārtas situāciju. Visas skolas slēdza, sākās 
attālinātas mācības. Tas nozīmē, ka bērni paliek mājās un mācās paši. Skolotāji uz e-
klasi aizsūta uzdevumus ar noteiktu izpildes termiņu. Un skolēniem noteiktā termiņā 
jāizpilda uzdevumi, vai arī mājas darbs netiks ieskaitīts. Šim attālinātajam mācību 
procesam ir daudz mīnusu un daudz plusu. 

      Pēc manām domām, šim mācīšanās veidam ir vairāk mīnusu nekā plusu. 
Vislielākais mīnuss ir tas, ka tēmas tagad ir grūtāk apgūt, jo skolotājam nav iespējas 
izskaidrot nesaprotamo. Praktiski viss tagad ir jāmācās pašam. Manuprāt, varētu 
organizēt kādas lekcijas caur ZOOM aplikāciju, piemēram, fiziku, ķīmiju, lai šie grūtie 
mācību priekšmeti būtu vieglāk uztverami. Otrs lielākais mīnuss ir tas, ka daži e-klases 
uzdevumi ir nesaprotami un divdomīgi. Platforma uzdevumi. lv dažkārt kļūst par lielu 
ķēpu. Pārrakstīšanās kļūda - automātiski kļūda, un punkti nost, nepareiza vārda 
galotne - punkti nost, un ir vēl citi šāda veida gadījumi. Vēl viena liela problēma ir ar 
pašu e-klasi, tā dažreiz nestrādā, rezultātā tiek lieki kavēts laiks. 

      Bet ne viss ir negatīvs, ir arī pozitīvas lietas. Man, piemēram, ļoti patīk tas, ka es 
varu izvēlēties, ko ēdīšu brokastīs, pusdienās, vakariņās. Man arī patīk tas, ka varu 
pagulēt no rītiem ilgāk nekā parasti. Man ļoti patīk, ka varu ātrāk izmācīties un pēc 
tam nodarboties ar citām lietām. Brīvajā laikā es eju ārā pastaigāties pa Vilces dabas 
parku. Dažreiz es makšķerēju, bet visbiežāk es eju spēlēt diskgolfu ar draugiem un ar 
savu ģimeni. 

     Es secinu, ka abos veidos var iemācīties jauno tēmu, bet efektīvāk ir mācīties skolā, 
jo tad var ātrāk apgūt jauno vielu - ir pedagogi, kuri to izskaidro. 

Darians Galāņins 8. klase 

  

Rinalds Rožeščenko, Kristaps Dreijers, Viktorija Budajeva 2.klase (2019) 
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Klusā daba. 

Ralfs Galāņins, Darians Galāņins,  

Patrīcija Lukašenko, Madars Jumītis  

8.klase (2019) 
 

 



 

54 
 

Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

                    Šobrīd Latvijas valstij nav tas labākais laiks. Mūs ir skāris nelabvēlīgs 
un negaidīts vīruss. Tādēļ, lai pasargātu viens otru, cik vien iespējams, valdība 
noteica attālinātu mācīšanos. Tagad mums ir arī noteikti daudzi citi piesardzības 
noteikumi, visi pasākumi atcelti, daudzi neapmeklē darbu. Bet varbūt kādam tas arī 
nāk par labu, var sakārtot domas, saprast, kā tālāk rīkoties. 

                 Sākotnēji, uzzinot par šo situāciju, es cerēju, ka mūsu valstī vīruss tik ātri 
nenonāks un varēsim mierīgi mācīties. Tomēr, kad pieņēma šo negaidīto lēmumu 
mācīties attālināti, tas mani satrieca. Ņemot vērā to, ka man tūlīt jābeidz 9. klase, 
tas ir grūti, jo man arī skolā nemaz neiet tik viegli. Bet tagad neteikšu, ka ir grūti, 
tomēr ir lietas, kur jāpadomā nopietnāk. 

                    Man ļoti patīk tas, ka šajā laikā uzdotajiem darbiem dots lielāks laiks, 
nevis tikai četrdesmit minūtes. Paldies Dievam, ka mūsu skolā ir ļoti mīļi un 
atsaucīgi skolotāji, kuri jebkurā brīdī gatavi palīdzēt. Es domāju, ka skolotājiem arī 
nav nemaz tik viegli, un es domāju, ka viņiem būtu daudz vieglāk mūs mācīt 
klātienē, jo tagad viņiem jāapgūst uzdevumu veidošana.  

                     Šajā mācību procesā es neredzu trūkumus, jo ir grūtības, bet tas viss 
noderēs dzīvē. Manuprāt, trūkums ir tikai tas, ka nevar satikt klasesbiedrus un 
aprunāties. Nevari pajautāt klases viedokli. Nav tās kopības sajūtas, kas man ir ļoti 
svarīgi, jo vienmēr gribas parunāt ar viņiem. Bet tagad jātiek pašiem ar visu galā.  

                      Mani secinājumi par šo situāciju ir tādi, ka es nekad vairs negribētu 
nokļūt šādā situācijā. Lai arī skolas laikā agri jāceļas, jāiet uz skolu, lai tā notiek. 
Tagad es beidzot novērtēju, cik labi ir skolā. Kad bija skola, likās apgrūtinoši sēdēt 
tās 8 stundas. Un, ja vēl kāda konsultācija, vispār gals klāt. Bet tagad ir daudz 
garlaicīgāk. Novēlu visiem būt vienotiem, sargāt vienam otru. Un galvenais, esiet 
veseli! 

Diāna Kalniņa 9. klase 
 

                   

Nils Mūrnieks 7.klase  
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Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

 

Sākot ar 2020. gada 12. martu, Latvijā, tāpat kā lielākajā daļā Eiropas, 
izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar korona vīrusa izplatību. Pasaules Veselības 
organizācija ir pasludinājusi, ka, ņemot vērā vīrusa skarto teritoriju apjomu, tā ir 
pandēmija (COVID-19), tādējādi, kā daudzviet Eiropā, Latvijā sākās attālinātais 
mācīšanās process.  

Kā jau katrs skolnieks, uzzinot ziņās par attālināto mācību procesu, sākumā 
biju priecīgs par to, ka nav jāiet uz skolu. Sākoties attālinātajam mācību procesam, jau 
pirmajās dienās sapratu - tas nav tik labi, kā sākumā likās. Protams, ir plusi no 
attālinātās mācīšanās, kā, piemēram, nav jāceļas agri, ir dota visa diena mācību 
uzdevumu izpildīšanai, kas dod iespēju brīvāk plānot savu laiku, jo tā īsti jau nav, kur 
steigties. 

Bet ir arī mīnusi. Mājās mācoties, nav tā pati motivācija kā skolā, ir ļoti grūti 
mācīties pašmācības ceļā, jo nav, kas paskaidro, kā tas jādara, visam jāpieiet ar savu 
loģiku, lai varētu veikt uzdevumus, Vēl liels mīnus ir tas, ka skolotāji uzdod ļoti daudz 
mājas darbu, vairāk nekā parasti.  Manuprāt, tas ir tādēļ, ka skolotāji arī vēl tikai 
mācās, uzdodot uzdevumus attālināti, ir grūti saskatīt visu kopainu – sadarbība ar 
citiem kolēģiem, plānot kopīgi, lai nerastos vienā dienā pārāk daudz apgūstamās vielas.  
Protams, liels mīnuss attālinātajam mācību procesam, ka nesatiec savus draugus katru 
dienu, ir ierobežota komunikācija klātienē. Tas man šķiet vislielākais mīnuss no visiem. 

Vislielākais izaicinājums - ļoti daudz laika jāpavada pie datora, lai pabeigtu 
mācībās uzdoto, bet tas ir sava veida pārbaudījums – prast sevi mobilizēt mācību 
darbam, nepārslēgt interneta adreses uz izklaides pasākumiem - spēlēm, videoklipu 
skatīšanos, mūzikas klausīšanos. Liels izaicinājums ir palikt iekštelpās un mācīties, 
kad ārā spīd saule un tā vien vilina doties ārā. 

Man šķiet, ka attālinātā mācīšanās nav slikta doma, bet tajā vēl daudz kas 
pilnveidojams – sabalansēts uzdevumu apjoms dienas ietvaros, tiešsaistes mācību 
stundas, kurās varētu veidot dialogu ar skolotāju, lai labāk izprastu jauno vielu. Ļoti 
pietrūkst tiešās  komunikācijas gan ar skolotājiem, gan klasesbiedriem, ko uzskatu par 
lielāko šīs attālinātās mācīšanās mīnusu, kas, manuprāt, arī ir iemesls, kādēļ liela daļa 
skolēnu vēlas atkal apmeklēt skolu, nevis mācīties attālināti. 

         
 Roberts Žilinskis 9. klase 
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Attālinātas mācīšanās izaicinājumi 

             Attālinātā mācīšanās sākās korona vīrusa dēļ, kurš sākuma bija tikai Ķīnā, 
bet tagad vīruss ir izplatījies visā pasaulē.  Korona vīrusa dēļ tika pieņemts lēmums, 
ka bērni mācīsies mājās paši, izmantojot platformu uzdevumi. lv, un meklēs paši 
informāciju.  

            Man likās, ka attālināta mācīšanas būs viegla. Man praktiski likās, ka mēs 
neko daudz nedarīsim. Bet nekā, pirmajā nedēļā tik daudz uzdeva, ka es nepaspēju 
nekam izsekot. Pirmajā nedēļā es dabūju negatīvu vērtējumu, es biju šokā.  

          Pagājušajā nedēļā es sapratu, ka manī ir ļoti daudz ūdens un ka es māku raudāt. 
Es centos visus mājas darbus iesniegt laicīgi, bet ne vienmēr man tas sanāca. Man 
nepatīk mājās mācīties, jo tu sāc mācīties no rīta, bet beidz vakarā. Es, kad skolā 
mācījos, nekad tik ilgi nemācījos kā tagad. 

             Es sapratu, ka bez skolotājas es nevaru neko izdarīt, lai cik es gudra es nebūtu. 
Skolotāja ir ļoti svarīga persona, kuru ir jāciena, ja pat viņa tev ne ļoti patīk. Skolotāja 
ir jāklausa stundās, jo viņa grib kaut ko iemācīt, lai tu gudrs esi, nevis stulbs. 

            Es agrāk ļoti vēlējos slimot, lai uz skolu neietu un neko nedarītu. Bet tagad to 
ļoti nožēloju. Tagad es ļoti vēlos uz skolu un skaitu dienas, kad atkal varēs atgriezties, 
kad atkal varēs celties sešos no rīta un piecos vakarā doties mājās.  

Anna Beloborodova 9. klase  

   
   

Marta Ņikitina, AustraPaula Stendere, Daniels Jankins 3.klase (2019) 
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           Pateicības vēstules audzinātājām no 2019./2020. gada izlaiduma klases, 
kurai nebija izlaiduma Covid – 19 pandēmijas dēļ. 

 

Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un izstāžu zāli Arsenāls ar 9.klasi, 
audzinātāju Daci Ekšu un vizuālās mākslas skolotāju Daci Podnieci  2019.gada 12.novembrī 

Labdien, cien. Liene Veğere! 

          Es Jums rakstu šo vēstuli, lai pateiktu paldies par visu, ko mums devāt.  
               Paldies par šiem 5 gadiem pavadītiem kopā. Jums daudz nācies ciest 
mūs. Mēs nekad neesam bijusi tā paklausīgākā klase. Paldies par visām 
rokdarbu prasmēm, ko iemācījāt mums. Paldies par to, ka palīdzējāt ar 
mājturības darbiem. Jūs mums vienmēr esat bijusi vislielākais atbalsts. Jūs 
sēdējāt ar mums no rīta līdz vakaram. Bez Jums mēs būtu nekas. Tā mīlestība, 
ko Jūs mums devāt, man liekas, nevienam pat ğimenē nav dota tik liela 
mīlestība. Jūs mums tiešām kā mamma.  
             Jūs zinājāt katru mūsu niķi, Jūs sapratāt no pusvārda. Glābāt mūs no 
nepatikšanām. Liels paldies par visām skaistajām ekskursijām. Par skaistajiem 
dekoriem, kas vienmēr mums bija klasē un skolā. Jums ir zelta rokas. Un paldies 
arī par to, ka savos skaistajos darbos iesaistījāt mūs. Jūs mums daudz ko esat 
dzīvē devusi.  
             Un ar šo es arī beigšu. Vēlreiz paldies par visu. Un lai Jums veicas! Lai 
Jūs mīl visi tikpat ļoti, cik ļoti es Jūs mīlu!                                  
  
 
11.05. 2020.                                                                      Ar cieņu D. Kalniņa 
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Labdien, skolotāja Liene un Dace! 
  
      Es gribēju uzrakstīt mazu pateicības vēstuli Jums. 
Paldies par Jūsu mīlestību, ko Jūs devāt mums šos visus gadus. Paldies par 
Jūsu pacietību. Ar vārdiem nevar izteikt, cik mēs Jums esam pateicīgi. 
Paldies, ka mācījāt mūs būt labiem bērniem. 
     Lai gan mēs šogad beidzam skolu, mēs vienalga atcerēsimies Jūs. Jūs 
vienmēr būsiet mūsu sirdīs. Mēs ceram, ka Jūs ar mums lepojaties. 
    
11.05.2020.                                                             Ar cieņu Anna Beloborodova  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo 
mākslas muzeju un izstāžu zāli Arsenāls 
ar 9.klasi, audzinātāju Daci Ekšu un 
vizuālās mākslas skolotāju Daci Podnieci  
2019.gada 12.novembrī 
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     Sveikas, skolotājas!  

 
       Esam gājuši cauri visam, kas mūsu dzīvēs ir noticis, un, vai tas bija kas 
labs, vai tieši otrādi, Jūs vienmēr bijāt ar mums, vienmēr zinājāt, ko pateikt, 
vai kā pamācīt. 
     Pa šiem gadiem ir notikušas dažādas lietas un notikumi, ir bijuši gan priecīgi 
un laimes pilni notikumi, kurus neaizmirsīsim, bet ir bijuši arī ne tik priecīgi 
notikumi, bet mums ar to bija jātiek galā, un mēs to arī izdarījām, jo visi bijām 
ļoti vienoti un, manuprāt, tas bija tikai un vienīgi, pateicoties Jums.  
    Lai arī kādi mēs bijām un kā dažreiz izturējāmies, Jūs abas vienmēr būsiet 
atmiņā kā superīgas skolotājas. 
 
11.05.2020.                                                                                 Elizabete Apse  
 
Labdien, skolotāj!  
 
 Šajā 2019. / 2020. mācību gadā esmu stundās ar Jums labi pavadījis 
kopā laiku, kā arī daudz mācījies un guvis jaunas zināšanas, kuras man vēlāk 
dzīvē noderēs. 
 Bija patīkami katru dienu agri celties un doties uz skolu, lai 
sasveicinātos ar Jums. Zināšanas, ko ieguvu, izmantošu lietderīgi un 
mērķtiecīgi. Bieži vien mums kopā bija interesantas un neaizmirstamas 
sarunas. Šajā gadā Jūs mani cienājāt ar saviem saldumiem un, ja Jūs būtu mana 
vecmāmiņa un es būtu pie jums ciemos, tad es no Jums nebrauktu prom. 
 Saku Jums lielu paldies par Jūsu ieguldīto laiku manis un manu klases  
biedru audzināšanā un skološanā, cerams, ka nākošgad tiksimies atkal. 
 
Jelgavā 2020. gada 11. maijā                                                       Kristaps F. 
 

  

 
 
 
 
Sabīne Bahareva, 
Deniss Dolgovs 
3.klase (2019) 
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Darbs ar tekstilšķiedrām. 
Roberts Žilinskis, Kristaps Adrians Feldmanis 
Henrijs Aizpuris, Rodrigo Uldriķis,  
Anna Evelīna Beloborodova 
9.klase (2020) 
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Labdien, skolotāja Liene! 
 
 Vēlētos Jums pateikties, ka bijāt ar mums visus šos piecus gadus. Zinu, 
ka viegli nebija, bet Jums izdevās nezaudēt pacietību un būt vienmēr mierīgai 
un saprotošai. 
 Grūtos brīžos Jūs mani atbalstījāt, kā vien varējāt. Mēs esam ļoti 
priecīgi, ka Jūs vedāt mūs ekskursijās un piedalījāties ar mums kopīgos 
pasākumos. Protams, arī sabārāt mūs, kad bijām uzvedušies slikti un to 
pelnījuši.  
 Es domāju, ka Jūsu audzināšana ir devusi labus rezultātus, un par to 
man Jums jāpateicas. Liels paldies, ka bijāt tik jauka! 
 
 
2020. gada 11. maijā.                                                                   Cieņā Daniels 
 
 

                Labdien, Dace Ekša! 

 
             Paldies, par šo pavadīto gadu ar mūsu klasi un par to, ka izlēmi būt 
mūsu audzinātāja. Paldies, ka izturēji mūsu interesanto uzvedību. 
 Žēl, ka šis mācību gads tik dīvaini beigsies, bez izlaiduma, bez pēdējā mēneša, 
kuru mēs visa klase pavadītu kopā. Bet noteikti zinu, ka mūsu izlaidums būtu 
bijis pats labākais, kā arī mūsu klase bija labākā. Garlaicīgi mums nekad nav 
bijis, un Tev noteikti arī nekad nebija garlaicīgi ar mums. 
            Noteikti zinu, ka nākšu apciemot Tevi un skolu. Šie deviņi gadi šajā 
skolā bija ļoti jauki! 
 
 
 
11.05.2020                                                                                Paula Liepa 
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            Labdien, skolotāja Liene! 

 

    Ir pagājis krietns laiks, kopš neesmu Jūs redzējis. Kā Jums iet? Vai darba 
vietā Jums ir daudz aizraujošu notikumu? Mūsu klase ir noilgojusies pēc Jums. 
Mums ir garlaicīgi bez Jums, tomēr skolotāja Dace lieliski pilda savu 
''krustmātes'' pienākumu. Ceru Jūs drīz satikt. 

 

 11.05.2020.                                                                      Ar cieņu Ralfs Roze 

 

 

                   Labdien, audzinātāja Liene! 

 
Rakstu Jums vēstuli, jo vēlējos pateikt paldies par visu, ko esat ieguldījusi 

manā labā.  
Gribēju pateikt vislielāko paldies par rūpēm, gādību, iejūtīgu attieksmi un 

sapratni, ko devāt. Paldies, ka reizēm sabārāt. Tagad saprotu, ka tas bija 
nepieciešams, lai es pilnveidotos un mācītos no savām kļūdām, kaut arī tajos 
brīžos, kad dusmojāties, biju apbēdināts un aizvainots par Jūsu rīcību. Atceros 
mūsu jaukās ekskursijas kopā, kaut arī bieži teicāt: “Ja Tu nebeigsi runāt, es 
Tevi vienkārši izsēdināšu no autobusa!” Piedodiet, skolotāj, par manis 
radītajām galvas sāpēm, kuras Jums bija jāpiedzīvo pēc katras ekskursijas. 

Pateicos, ka palīdzējāt mācību darbā. Bez Jūsu nepārtrauktās kontroles un 
atbalsta es noteikti būtu palaidies slinkumā, ko tagad būtu jānožēlo. Piedodiet, 
ja reizēm atļāvos būt netaktisks.  

Novēlu Jums spēku, izturību un radošas domas turpmākajās darba gaitās. 
Vēlreiz sirsnīgs paldies par visu labo un jauko, ko man iemācījāt! 

                    Vislabākie vēlējumi! 

 

 

          Jelgavā 2020. gada 11. maijā                                         Roberts Žilinskis  
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Labdien, skolotāj!  

 
 Paldies, ka bijāt kopā ar mūsu klasi šos pēdējos gadus un izturējāt visus 
mūsu nedarbus.  
 Lai arī mēs nebijām ilgu laiku kopā, mēs spējām visi sadraudzēties un 
izveidot labu kolektīvu. Paldies, ka vadījāt mūs līdz devītajai  klasei un 
palīdzējāt pabeigt to. 
 Novēlu Jums, lai pēc mūsu klases Jūsu nākamā audzināmā klase būtu 
tikpat lieliska un saliedēta kā mūsējā, ar tikpat atraktīviem un gudriem 
skolēniem kā mēs. 
 
 
2020. gada 12. maijs                                               Ar cieņu Rodijs Prātnieks 
 

Labdien, cien. Dace! 

 

            Es vēlos pateikties Jums par šiem skolas gadiem. Mēs kā klase esam 
gājuši cauri gan priekam, gan bēdām, bet vienmēr Jūs esat mūs atbalstījusi, 
lutinājusi, audzinājusi. 

              Es šajā klasē esmu bijusi 5 gadus, kopš 4. klases. Jūs vienmēr centāties 
atrisināt manas un manu klasesbiedru problēmas. Bez Jums šajā skolā būtu 
traki, bērni kliegtu, skrietu, neklausītu. Kad Jūs esat klāt, tad mazie bērni 
zina, kā uzvesties, bet ir tādi, kas vienalga darītu blēņas. Mūsu klasē nav 
bijuši enģeļi, bet mēs vienmēr centāmies, kā varējām, lai mūs nesodītu, jo, ja 
viens sadara blēņas, tad visa klase vainīga, jo mēs esam kolektīvs.                                                             

            Paldies Jums, ka Jūs esat mums kā krustmāte, un paldies, ka Jūs nekad 
mūs nepievīlāt! 

 

 

12.05.2020.                                                                                    Samanta  
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 Labdien, skolotāja Liene! 

 
 Es novērtēju šo laiku, kamēr Jūs bijāt mana klases audzinātāja. Es 
zinu, ka Jums bija jāpieliek pūles, lai savaldītu mūsu klasi. Daudz gadu jau 
ir pagājuši, kopš es atnācu uz 4. klasi. Rakstot šo vēstuli, es pie sevis domāju:  
“Cik ātri paskrēja šie pieci gadi!’’ 
        Kopumā mūsu klase bija draudzīga, izpalīdzīga un cītīgi mācījāmies. 
Nekad neaizmirsīšu ekskursijas, kurās mēs kopā pavadījām laiku. Protams, 
liels ieguldījums no Jūsu puses, ka rūpējāties par mūsu vajadzībām, vienmēr 
palīdzējāt, kad bija nepieciešams. 
         Es saku lielu paldies Jums, skolotāja Liene, par darbu, pacietību, 
rūpēm, laipnību, sapratni. Es novēlu, lai Jums labi klājas tālākajā dzīves 
ceļā. Es zinu, ka Jums viss izdosies! Paldies Jums par visu! 

 
       11.05.2020.                                                          Ar cieņu Artis Švānbergs 
 
 

                   Labdien! 

      Paldies, skolotāja Liene, par visiem šiem pavadītajiem gadiem 
kopā ar mums un Jūsu palīdzību, un pūlēm mūsu vingrošanas skatēs, 
teātros. Paldies par palīdzību, veidojot dāvanas vecākiem Māmiņu dienai, 
izlaidumam un Ziemassvētkiem. Paldies, Dace Ekša, par uzņemšanos 
pieskatīt un audzināt mūsu klasi!                     

 

         11.05. 2020.                                                                                                        Henrijs 

                    Laura Koluža 5.klase                        
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Labdien, cien. Dace Ekša! 
           Paldies, ka rūpējies par mums kaut vai tad, ja mēs nebijām tā pati 
spīdošākā klase, bet vismaz Jūs mūs glābāt no problēmām, kurus mēs paši 
sataisījām, kā arī paldies mūsu otrai klases audzinātājai Lienei Veģerei par 
kopā pavadītajiem gadiem. Bija daudz jautru brīžu, kā arī skumju, bet visu to 
mēs esam pārvarējuši. Man vienmēr ir patikusi mūsu klase, kā arī klases 
audzinātājas. Ceru, ka mēs pēc 9. klases turpināsim uzturēt tādu pašu 
draudzīgu kontaktu, kaut gan mūsu ceļi būs šķirti, un katrs aizies pa savu ceļu. 
Tā arī paldies, ka visu laiku mūs uzmundrinājāt grūtos brīžos.   Paldies par 
visu! 
 
11.05.2020.                                                                                      Līva Rešetilo  

 

 

Klusā daba. Elizabete Apse, Paula Luīze Liepa 8.klase (2019) 
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Klusā daba. Anna Evelīna beloborodova, Roberts Žilinskis, Rodrigo Uldriķis, Artūrs 
Skrastiņš 8.klase (2019) 
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Publicistika 

  

Satin savu valodiņu  
                 Baltajā villainē.  
                     Nosalušu, nogurušu.  
                          Nomirušu, mūžam nē. 
                                                                                       (Māra Zālīte) 

  
            2018. gada rudenī, laikā no 26. līdz 30. novembrim, 
Jelgavas1.internātpamatskolā – attīstības centrā notika valodu un mākslas nedēļa.  
           Šajā nedēļā 5. klases skolēni rakstīja vēstules cits citam, lai apgūtu vēstules 
rakstīšanas nosacījumus, kā arī aprakstu “Skaistā ziemas diena”, jo bija tikko 
uzsnidzis pirmais sniegs. Labākās vēstules tika izliktas apskatei bibliotēkas lasītavā, 
bet aprakstus varēja lasīt skolas gaitenī pie informatīvās sienas. Vecāki apstājās, lai 
izlasītu skolēnu rakstīto, un atzinīgi novērtēja skolēnu radošos darbus.  
           Ar lielu sajūsmu 5. klases skolēni minēja šarādes (mīkla, kurā jāatmin divi vai 
vairāki vārdi, kam ir kopīga vārda daļa) no Māras Filatovas grāmatas “Āķīgā 
valodiņa” - tas, manuprāt, bija lielisks uzdevums prāta aktivizēšanai un domāšanas 
rosināšanai. 
          Vecāko klašu skolēni veica vairākus uzdevumus no Ausmas Zeltkalnas 
grāmatas “Spēles latviešu valodai”, piemēram, bultu mīklu risināja 7. un 9. klases 
skolēni, bet 8. klases skolēni risināja anagrammas (no viena vārda burtiem jāizveido 
cits vārds). Arī vecāko klašu skolēni rakstīja tēlojumu “Skaistā ziemas diena”. 
           Bet visinteresantākais uzdevums, manuprāt, bija atdzejošana no angļu valodas 
latviešu valodā. Gatavojoties šim uzdevumam, tika izmantota Emilijas Dikinsones 
grāmata “Āboliņš un bite”, kuru latviešu valodā ir atdzejojis latviešu dzejnieks Kārlis 
Vērdiņš. Dzejas krājumā iekļautie dzejoļi bija gan angļu valodā, gan Kārļa Vērdiņa 
atdzejas versijā, bet dažiem dzejoļiem(5-6) bija vēl citu autoru (Ernas Sprinces, Valda 
Bisenieka) atdzejas varianti. Atdzejošanas uzdevuma veikšanā sadarbībā ar angļu 
valodas skolotāju Guntu Galsoni aktīvi iesaistījās trīs skolnieces: Renāte Vaičule, 
Madara Patrīcija Eigita(9.kl.) un Paula Luīze Liepa(8. kl.) Jāteic, ka meiteņu atdzejas 
varianti arī bija interesanti, bet galvenais – tas bija netradicionāls uzdevums.  
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Markuss, Jolanta, Megija, Rubens, Māris, Laura 3. un 4.klase (2019) 
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Āboliņš un bite / One Clover, & a Bee 

Emīlija Dikinsone 

“Neputna” bilingvālajā samta dzejas sērijā Emīlijas Dikinsones 
(Emily Dickinson, 1830–1886) dzejas izlase Kārļa Vērdiņa 
sastādījumā un atdzejā. 

Izcilā amerikāņu dzejniece Emīlija Dikinsone dzīvoja noslēgtu 
dzīvi Amhērstā, viņa pieredzēja tikai dažu savu dzejoļu publicēšanu. Pēc dzejnieces 
nāves viņas 1775 atstātie dzejoļi tika pamazām publicēti grāmatās, tā atklājot 
Dikinsoni kā vienu no visnozīmīgākajām balsīm amerikāņu 19. gadsimta dzejā. 
Sastādot šo 101 dzejoļu izlasi, vēlējos dot priekšstatu gan par Dikinsones slavenajiem 
un hrestomātiskajiem dzejoļiem, gan arī iepazīstināt ar viņas raksturīgākajiem 
motīviem un tēliem. 

Kārlis Vērdiņš  

Dikinsones dzeja tradicionāli tiek pieskaitīta amerikāņu romantismam ar tā principu 
“vienotība daudzveidībā”, kas dzejniekiem ļāva savos darbos integrēt dažādus 
intelektuālās un materiālās dzīves aspektus. Tai pašā laikā viens no pētnieku 
visbiežāk lietotajiem vārdiem attiecībā uz viņas dzeju ir 
“idiosinkrāzija” (idiosyncrasy), kas uzsver viņas mākslinieciskās izteiksmes īpašo 
savdabību. Viņas laikabiedrus mulsināja gan dzejoļu forma, gan saturs. 

            Paveicot atdzejošanas uzdevumu, Renāte Vaičule arī pati uzrakstīja savu 

dzejoli angļu valodā. 

I find myself staring at you 
Once again – staring at you 

Feeling lost but then looking at you 
Once again – looking at you 

 
                                                       Wanting to hide 

Wanting to die 
But wanting to live when i’m with you 
Watching Youas the most prettiest view 
Watching you as my love for you grew 
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                                                   Whenever i need you 
You pass me a tissue  

That’s your voice i’m so used to 
Your voice i always go to 

 
                                 
 

Your voice always ‘’You aren’t alone, 
Don’t try to be others, you are your own.’’ 

These words are engraved in my heart and soul 
With your sweet voice that leads me to comfort zone 

 
                             It’s interesting how one’s voice can make you cry 

Make you cry and also believe you are able to fly 
A voice so subtle and light and even a little shy 

So deep and emotional it makes you sigh 
 

                                        Often, really often i wonder – why? 
Why would it be worth to even try? 

But when i look into your eyes and see the sky 
I don’t have to hear your reply 

 
                                         So thank you for sticking around 

When i was lower than the ground 
When i couldn’t take it and almost drowned 

Everyone but you turned around 
 

                                            So please stay with me forever 
And don’t leave me, ever 

So we can go through life together 
And watch fake flowers wither 

Renāte Vaičule 9. klase 
 

Natālija Freimane  

(latviešu valodas skolotāja) 

 

 

 



 

71 
 

 

Valentīndienas pasākums 

         Valentīndienas pasākums notika ceturtdien, 2019. gada 
14. februārī. Pasākumu galvenokārt rīkoja 5. klases skolēni. 
Tā kā to rīkoja piektie, viņiem savā klasē bija izēšanās. 
Pasākums sākās pulksten četros pēcpusdienā. Ieeja bija 

noformēta ar sirsniņu. Pasākuma laikā daži dejoja, daži sēdēja 
un skatījās. Visas dziesmas, ko atskaņoja, bija latviešu dziesmas. 5. 
klases skolēni ik pēc pusstundas gāja augšā uz klasi, lai pacienātos un parunātos. 
Ballīte beidzās apmēram pēc divām stundām, visi devās mājās vai uz internātu. 

        Man vislabāk patika tas, ka pēc tik ilga laika atkal bija dejošanas pasākums. 

Arnolds Kalinks 5. klase 

 

 

    Izteiksmīgās runas konkurss 

Viens no interesantākajiem pasākumiem katru 
gadu ir izteiksmīgās runas konkurss, kurā 
skolēni labprāt piedalās. Konkurss notika 2019. 
gada 26. februārī 7.–12. klašu skolēniem, bet 4. 

martā 1.-6. klašu skolēniem.  

                  Izteiksmīgās runas konkursā Jelgavas 
pilsētā piedalījās un Jelgavas 1. internātpamatskolu – attīstības centru pārstāvēja 4 
skolēni, kaut gan konkursam gatavojās pieci: Arnolds Kalinks (5. kl.), Ralfs Galāņins 
un Daniels Zeps (7. kl.), Renāte Vaičule (9. kl.).  

          Vislabāk veicās Ralfam Galāņinam, kurš ieguva 1. pakāpes diplomu, 2. pakāpes 
diplomu ieguva Daniels Zeps un Renāte Vaičule, bet 3. pakāpes 
diplomu Arnolds Kalinks. Konkursā nepiedalījās Darians 
Galāņins slimības dēļ.                    

          Skolēni atzina, ka šogad konkurss patika 
labāk, jo bija iespēja dzirdēt arī vecāko klašu 
(vidusskolēnu) priekšnesumus un tādējādi daudz ko 
mācīties, lai uzlabotu savu izteiksmīgo runu. 

 

Natālija Freimane (latviešu valodas skolotāja) 
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Teātra dienas 

Starptautisko teātra dienu 1961. gadā 
iedibināja UNESCO Starptautiskais 

teātra institūts (International 
Theatre Institute (ITI)). ITI 
nacionālie centri un teātra 
cilvēki visā pasaulē to ik gadu 
atzīmē 27. martā. Par godu 
šiem svētkiem tiek organizēti 

nacionāli un starptautiski 
pasākumi, īstenotas dažādas 

aktivitātes. 

Apsveicot ikvienu, kam teātris ir darbs, atpūta, ikdiena un svētki, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas p.i. Baiba Meļņika norāda: "27. martā - Starptautiskajā 
teātra dienā - mēs aicinām dzīvi izspēlēt un svinēt, nevis iztirgot dolāros, latos vai 
eiro.”  

Sekojot tradīcijai, arī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā 2019. 
gada 28. martā notika Teātra dienām veltīts pasākums ”Reiz sensenos laikos”, kurā 
katra klase rādīja savu sagatavoto priekšnesumu. Jāteic, ka šogad teātra dienas 
noritēja jautrā, atraktīvā un humora piesātinātā gaisotnē.  

Pasākuma ieskaņā uzstājās 9. klase ar jaunrades darbu “Sivēns 2019”, tajā ar 
zināmu pašironiju attēloja lielo cīņu ar slinkumu un nekārtību, veiksmīgi iekļaujot 
priekšnesumā improvizētu deju atbilstošas mūzikas pavadījumā. Jaunrades darba 
autore bija audzinātāja Jolanta Ābelīte, bet dejas horeogrāfiju veidoja Renāte Vaičule. 

Vairākas klases (8.,5., 4., 3., 1.),veidojot priekšnesumu, balstījās folklorā, proti, 
tautas pasakās, veidojot savdabīgu improvizāciju, piemēram, 8. klase attēloja zvēru 
tiesas sēdi, kurā lapsa mēģināja iesūdzēt zvejnieku par nelikumīgu zveju (”Zvejnieks 
un lapsa”). Idejas autore audzinātāja Liene Veģere. 

 5. klases skolēni iestudēja latviešu tautas pasaku “Lapsa par pīļu ganu”, kurā 
spilgti lapsas tēlā iejutās Daniela Jankevica. Audzinātāja bija veiksmīgi iekļāvusi lugā 
piemērotu muzikālo pavadījumu, kas rosināja skolēnu radošo pašizpausmi. 

 Latviešu tautas pasakas “Kukulītis” mūsdienīgu improvizāciju demonstrēja 4. 
klase. Lugā spilgti iekļāvās arī klases audzinātāja Ina Broma, aizstājot vienu no 
skolēniem, kurš tajā brīdī bija saslimis. 

 Spilgti un atmiņā paliekoši tērpi bija 3. klases skolēniem, kuri iestudēja pasaku 
“Septiņi kraukļi”, arī aktieru spēle bija interesanta, bet vairāk tradicionāla. Muzikālā 
pavadījuma autore, protams, bija Dace Cabe. 
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 Bet pirmās klases skolēni uzveda latviešu tautas pasaku “Kaķis un pele” Ivetas 
Zariņas vadībā. 

Dažas klases (6., 7.) iestudēja literārās pasakas. 6. klases demonstrēja Anitas 
Grīnieces pasaku “Rūķīša pavasaris’’, kurā klases skolēni atklāja savas prasmes 
tēlošanā, nepazaudējot katra individuālo stilu. Lugas iestudēšanā lielu darbu ieguldīja 
skolotāji Jānis Otikovs un Anita Vērdiņa. 

 Taču 7. klase iepazīstināja skatītājus ar mūsdienu “Sarkangalvīti’’ jeb 
“Sarkanķobīti’’, kuras saturs bija bērtin piebērts ar mūsdienu jauniešu žargonu. 
Scenāriju palīdzēja sagatavot skolotāja Sandra Rubene, bet spilgtākie aktieri bija 
Ralfs, Darians Galāņini un Daniels Zeps.  

Lieldienu tradīcijas ieskicēja 2. klases aktieru kolektīvs, tādējādi pietuvinot mūs 
Lieldienu gaidām. Liels paldies skolotājai Vinetai par piedalīšanos skolēnu dejā un 
skolotājai Baibai.  

Pasākuma noslēgumā klašu kolektīvi un audzinātāji saņēma pateicības par 
piedalīšanos Teātra dienu pasākumā, bet publika guva daudz prieka, skatoties 
interesantos un dažādos priekšnesumus. Varēja izsmieties no sirds. Paldies visiem par 
aktivitāti! 

                                                                Natālija Freimane un Renāte Vaičule 

 

 
Edgars Ozoliņš 3.klase  
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Vingrošanas skate 

         2019. gada 18. aprīlī Jelgavas 1. internātpamatskolā – attīstības centrā notika 
vingrošanas skate. Katras klases skolēni bija nopietni gatavojušies šim pasākumam un 
padomājuši arī par atbilstošu vizuālo noformējumu.  

         Pasākumu atklāja skolas direktore Gunda Balode, bet to vadīja skolotājas Ruta 
Brīvmane un Silvija Krūmiņa. 

        Ieskaņā uzstājās skolēni no “Draugu” klases kopā ar savām skolotājām Līgu 
Pērkoni un Leldi Dombrovsku. Čaplinisku noskaņu piešķīra mazās, melnās, gaumīgās 
platmalītes.  

       Turpinājumā vērojām 1.–3. klašu priekšnesumus. Kausu balvā šajā klašu grupā 
ieguva 3. klases skolēni. Jauki, ka arī audzinātāja Dace Cabe iesaistījās priekšnesumā. 

       Vidējā grupā(4-6) vispārliecinošākais priekšnesums bija 6. klasei, otro vietu ieguva 
4. klase, bet 5. klase šoreiz palika 3. vietā. 

        Vecākajā(7–9) grupā līderi bija 8. klases skolēni, un arī viņi saņēma kausu, kaut 
gan skatītāju simpātijas piederēja 9. klases skolēniem, kuri savu priekšnesumu bija 
veidojuši pilnīgi patstāvīgi, jo nevarēja vienoties ar ārstnieciskās vingrošanas skolotāju 
par izpildījuma principiem. Viņu priekšnesums bija ļoti atraktīvs, kurā tika iekļauti 
arī akrobātiski elementi, tādēļ skatītājiem patika vislabāk, viņi saņēma skatītāju 
simpātiju balvu.   

        Žūrijas komisijā bija Līga Gutnika, Dace Podniece un Linda Rimgaile.  

        Starpbrīžos skolēni bija sagatavojuši deju priekšnesumu, un zālē valdīja 
draudzīga, brīva un labvēlīga gaisotne. Tradicionāli pasākumu apmeklēja arī vecāki un 
absolventi, bija jauka iespēja pirms Lieldienām draudzīgā atmosfērā parunāties.  

Natālija Freimane 

 

Saldējumi. Vasaras nometnes dalībnieku darbi (2019) 
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                                   Pašūpoji, bāleliņi, 

                           Došu olu, došu olu! 

                             Man vistiņas dētin dēja, 

                                 Kladzināt kladzināja!  

 

      2019. gada 25. aprīlī skolas sporta laukumā 

folkloras kopas “Valdeka” vadītājas Ina Broma un 

Natālija Freimane organizēja jautru pasākumu 

 (1. – 5.)klašu audzēkņiem. Kopīgi ieskandinājām Lieldienas, dziedot tautas dziesmas 

“Šūpojies tautu meita”, “Silta, silta saulīte”, kā arī gājām rotaļās un ripinājām oliņas.  

           Kad dziesmas bija nodziedātas, visi dalībnieki sadalījās 2 grupās. Pirmā grupa 

kopā ar skolotāju Inu Bromu ripināja olas, kuras skolēni (3. klase) paši bija nokrāsojuši, 

bet otra grupa gāja rotaļās: “Juku, juku, sīki putni”, “Neguli, saulīte”, “Lustīgais 

dancotājs”, “Mucenieks”, “Zvirbul’s brauca kaņepēs”, “Es tik bij’ viens bagāts koks” 

u.c., kuras vadīju es (Natālija Freimane). Kad 1. grupas dalībnieki bija gana 

darbojušies ar olu ripināšanu, tad nāca rotaļāties, turpretim tie, kas bija parotaļājušies, 

devās ripināt olas. Svētkus svinot, nevar iztikt bez gardas maltītes, tāpēc arī šajā reizē 

mums ļoti labi garšoja pašu vārītās olas, kuras apēdām, aizgājuši uz klasi. 

                                                                             Ina Broma un Natālija Freimane 
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                                       Latviešu tautas rotaļa “Neguli, saulīte”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olu ripināšanas sacensības
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Latviešu tautas rotaļas Zvirbul’s brauca kaņepēs” un “ Es tik bij’ viens bagāts koks 
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“Rotā saule, rotā bite” 

      Nu jau otro gadu 
folkloras kopa “Valdeka” 
piedalījās folkloras kopu 
skatē 2019. gada 12. aprīlī.  

     Skate notika Zemgales 
novadā, Iecavā. Gada laikā 
bija jāizveido un jāapgūst 
individuālā programma 
septiņu minūšu garumā, 
programmā iekļaujot 
dažādu žanru 
priekšnesumus par tematu 

“Rotā saule, rotā bite”.    Šogad apguvām mūzikas instrumenta “dūceņa” spēlēšanu, 
kas atgādina bišu dūkšanu. Dažiem tas padevās lieliski, citiem vēl jāvingrinās, bet 
visiem patika darboties. Darba procesā apguvām arī vecvārdus “dore”, “aulis” u.c. 

        Mūsu programmā tika iekļauta šūpļa dziesma, “Čučiet, guliet, lāča bērni”, ko 
teicis Grīnberģis Zaļās muižas Zaļeniekos ar Strauberga pierakstīto melodiju kokles 
pavadījumā, tad saucamā dziesma no Iecavas, ko teicis Vulfs (Ūziņu Jēkabniekos) ar 
Daces Jansones melodiju no Iecavas ”Nāciet, ļaudis, skatīties” un latviešu tautas deja 
“Pirkstiņš” no Iecavas. Dziesmu sauca Daniela Jankevica no 5. klases un Kārlis 
Pētersons no 3. klases, un Nika Knuple no 1. klases. Priekšnesuma noslēgumā skolēni 
iesaistīja citu folkloras kopu dalībniekus dejā.  

         Pagājušajā gadā folkloras kopu skatē piedalījās 15 dalībnieki, bet šogad jau 22 
dalībnieki, no tiem 8 dalībnieki pulciņā darbojās vienu gadu, tādēļ šogad ieguvām tikai 
2. pakāpi. Bija grūtības ar tērpiem tik lielam dalībnieku skaitam, jo vecāko klašu 
skolēni jau izauguši un tērpi vairākiem kļuvuši par mazu, turpretim mazāko klašu 
skolēniem – par lielu.  

         Noslēguma pasākums “Pulkā eimu, pulkā teku” notiks Iecavā 2019. gada 19., 
20. maijā, tajā satiksies visu novadu folkloras kopas, lai svinētu svētkus un piedalītos 
dažādās radošajās darbnīcās. Noslēguma pasākumā jāprot 20 rotaļas un viena kopīgā 
dziesma, tādēļ vēl cītīgi mācāmies un atkārtojam jau apgūto. Paldies visiem par 
ieguldīto darbu! Lai mums kopā izdodas! 

Natālija Freimane 
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Ģimenes dienas pasākums 

2019. gada 15. maijā notika brīnišķīgs pasākums veltīts māmiņu dienai 
”Laikam tāda ir dzīve.”  

Pasākumu atklāja 3. klases skolēni ar dziesmu “Gaiša, gaiša uguntiņa” Daces 
Cabes vadībā un Katrīna Grosa, veltot izteiksmīgu dzejoli māmiņām. 

Turpinājumā muzikāli improvizēta pasaka “Sniegbaltīte”. Tajā pamātes lomā 
spilgti iejutās Renāte Vaičule, kura lika tēvam Danielam Zepam aizvest Sniegbaltīti( 
Paulu Liepu) uz mežu, kur tā satika raganu (skolotāju Inu) ar saviem palīgiem - 
mošķīšiem. Sniegbaltīte raganai apsolīja palīdzēt mācīties un izpildīt visus mājas 
darbus, arī dabaszinībās.  

Cīruļu džeza noskaņā mākoņi aizdejoja zilās debesīs, un mundri ieskanējās 
Jolantas Ābelītes koris, dziedot dziesmas “Zilais putniņš ”un “Man nav laika domāt 
par tevi.” 

 Tad pamāte saaicināja pilī viesus, un visi svinēja svētkus. Ballītē pamāte 
Sniegbaltītei iedeva saindētu ābolu, tomēr princis( Artūrs Pumpurs) meiteni izglāba.  

 Ģimenes dienas pasākuma noslēgumā uzstājās skolas deju grupa ar deju 
“Mātei” skolotājas Līgas Žilinskas režijā. 

  Mūsu skolas mākslinieki un skatītāji bija pozitīvi noskaņoti un gandarīti par 
paveikto, jo pasākums bija lielisks. 

                                                                                                   Ligita Vecums-Veco 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eduards Uzkliņģis 6.klase 
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Laikam tāda ir dzīve 

          Atskatoties uz ģimenes dienas pasākumu, dzirdamas lieliskas atsauksmes gan 
no skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, jo daudzi tiešām ļoti aktīvi gatavojās un 
ieguldīja laiku un darbu, lai pasākums izdotos. Visvairāk enerģijas pasākuma 
sagatavošanas procesā ieguldīja Dace Ekša, kura bija pasākuma režisore. Tas tapa 
sešās nedēļās, un, manuprāt, tas ir ļoti īss laiks, lai sagatavotu tik nopietnu 
priekšnesumu. Tā kā pašai pasākumu apmeklēt neizdevās, vaicāju kolēģiem un 
skolēniem: 

- Kā patika Mātes dienas pasākums? 
- Ļoti profesionāli, sirsnīgi, skaisti, augstā līmenī, daudz skaistu emociju. 

(Guntra Gulbe) 
- Mātes diena bija lieluzvedums, jo tika iesaistīti ļoti daudzi skolēni. (Ina 

Broma) 
- Beidzot mūsu skola ir pievērsusies tautas mākslai, proti, tautas dejai. (Jeļena 

Lukaševica) 
- Ļoti patika dejas un sirsnīgā atmosfēra. (Sandra Rubene) 
- Kāds tev likās Mātes dienas pasākums? 
- Jautrs, mīļš pasākums. (Nora 5. klase) 
- Jautrs, smieklīgs, jo Renāte meklēja spogulīti un dusmojās. (Daniela 5. klase) 
- Ļoti, ļoti patika dziesmas “Spogulīt, spogulīt”, “Zilais putniņš”. (Laura 5. 

klase) 
- Interesants, pārsteigumu pilns. (Inese Tīse 5. klase) 
- Man patika pasākums, jo bija skaistas dziesmas. (Amēlija 5. klase) 
- Ģimenes diena bija skaista, jo viss ritēja kā pa diedziņu. (Artūrs Štrēms 5. klase) 
- Smieklīgs. (Anna 7. klase) 
- Interesants pasākums. (Madars 7. klase) 
- Kas Tev patika vislabāk? 
- Patika, kā mazie dejo ar lielajiem.( Ralfs 7. klase) 
- Skaisti tērpi. (Rūdolfs 7. klase) 
- Patika dejot. (Daniels 7. klase) 
- Ļoti patika dejot. (Darians 7. klase) 

 

  Natālija Freimane  
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Pēdējais zvans 

        2019. gada 17. maijā uz pēdējo zvanu pulcējās 9. klases skolēni, kurus svinīgi zālē 
ieveda 1. klases skolēni.  

        Skolas direktore Gunda Balode apsveica visus klātesošos un novēlēja veiksmi 
eksāmenos skolas beidzējiem. Tad apsveikuma vārdus teica 8. klases skolēni, dāvinot 
krāsainus balonus kā simbolu tālākam lidojumam. Turpinājumā arī pārējo klašu skolēni 
bija izdomājuši dažādus apsveikumus, bet visjautrākais, manuprāt, bija 3. klases 
skolēnu apsveikums, kurš izraisīja patiesu prieku un smieklus ne tikai 9. klases 
skolēnos, bet arī visos klātesošajos. Tā bija improvizēta absolventu fotografēšana, 
izmantojot krāšņi noformētu foto rāmīti, turklāt tūdaļ katrs no skolas beidzējiem 
saņēma fotogrāfiju, kura bija jau iepriekš sagatavota un noformēta humoristiskā stilā. 

        Pasākuma otrajā daļā uzstājās paši absolventi, kuri bija sagatavojuši nopietnu 
un pārdomātu apsveikuma tekstu par dzīves jēgu audzinātājas Jolantas Ābelītes 
vadībā. Varēja redzēt, ka skolēni ir ļoti izauguši un nobrieduši tieši pēdējā mācību 
pusgada laikā. Noslēgumā kā pateicību par ieguldīto darbu 9. klases skolēni bija 
sagatavojuši puķu podiņus skolotājiem un skolas darbiniekiem.  

                                                                                                    
Natālija Freimane 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Amēlija Kristiāna Smikarste 6.klase 
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Rotā saule, rotā bite  

         Jau otro gadu Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra folkloras kopa 
“Valdeka” piedalījās nacionālajā folkloras festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kurš 
šogad notika Iecavā 2019. gada 18.,19. maijā. Kopumā festivālā piedalījās apmēram 
70 bērnu un jauniešu folkloras kopu no visas Latvijas (ap1500 bērnu un jauniešu).  

        Plkst. 11.00 svētku atklāšanas koncerts notika pie Iecavas Mūzikas un mākslas 
skolas, kurā uzstājās individuālie izpildītāji, konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija”, 
laureāti un mūzikas kapelas, kā arī visas folkloras kopas organizēti iesaistījās kopīgās 
rotaļās.  

         Kad atklāšanas koncerts beidzās, visi devās uz Iecavas parku, lai piedalītos 
interaktīvajās darbnīcās. Lai izietu visas darbnīcas, mēs parkā pavadījām 4 stundas, 
bet, tā kā laiks bija jauks, tad visi bijām priecīgi, jo uzzinājām daudz ko jaunu par 
bitēm, bišu produktiem un bišu dzīvi stropā, mācījāmies sadarboties un priecājāmies 
par skaisto, kluso Iecavas parku, kuram cauri tek brīnišķīga Iecavas upīte. 
Noskaidrojām, ka upē dzīvojošās zivis ir sapali. 

         Kad visas darbnīcas bijām izgājuši, organizēti devāmies uz Iecavas Sv. Antona 
Romas Katoļu baznīcu, kurā klausījāmies folkloras konkursu uzvarētāju koncertu 
plkst. 18.00. Koncerts bija ļoti skaists, jo baznīcā lieliski skanēja; zāle bija pilna ar 
klausītājiem, kuri ļoti atsaucīgi un sajūsmināti atbalstīja jaunos māksliniekus. 

        Pēc koncerta devāmies izmēģināt Zemgales novada folkloras kopu kopīgo 
programmu, bet pēc vakariņām no plkst. 20.30 līdz plkst. 22. 30 Iecavas parka estrādē 
iesaistījāmies kopīgajos dančos.  

       Otrajā festivāla dienā devāmies uz pulcēšanās vietu gājienam, tad organizēti 
devāmies uz Iecavas parka estrādi, kurā notika visu Latvijas novadu folkloras kopu 
noslēguma koncerts. Katra novada folkloras kopas bija vienojušās, ar kādiem 
priekšnesumiem pārstāvēs savu novadu. Novadu koncerts notika no plkst. 10.30 līdz 
12.40. Pasākuma organizatori svinīgi sveica katra novada folkloras kopu vadītājus, 
arī paziņoja radošo darbnīcu uzvarētājus un labāka apsveikuma autorus PEPT 35 
gadu jubilejā. 

       Noslēgumā dziedājām “Rīgā iešu es māmiņa”, jo nākamgad skolēnu Dziesmu 
svētku ietvaros folkloras festivāls notiks Rīgā. Liels paldies Jelgavas pilsētas 
pašvaldībai un skolas vadībai par atbalstu un iespēju izbaudīt šo brīnišķīgi organizēto 
pasākumu klātienē. Paldies Montas un Edgara mammai par atbalstu un ziedotajiem 
gardumiem. 

                                                                           Ina Broma un Natālija Freimane 
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Radošās darbnīcas folkloras festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku” 

2019. gada 18. maijā Iecavā 

         Visi folkloras kopas dalībnieki sadalījās 2 komandās, un katrai bija sava darba lapa ar 
uzdevumiem. Maksimālais punktu skaits bija 10. Attēlā redzams, cik punktu katrā uzdevumā 
nopelnīja katra komanda. 1. komandas nosaukums bija “Bitītes”, bet otrās komandas nosaukums bija 
“Aulis”. 
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                                                        6. uzdevums. Bišu pienākumi. 

        Šajā darbnīcā skolēni lika konkrētas bites attēlu (darba bite, bišu māte, trans) pie tā darba 
nosaukuma, ko viņa veic stropā. Skolēni uzzināja, ka darba bitei ir ļoti daudz pienākumu atšķirībā 
no bišu mātes un trana. 
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                                                     3.uzdevums. Uztaisi biti! 

Šajā darbnīcā no dotajiem materiāliem visai komandai bija kopīgi jāuztaisa 3 bites 5 minūtēs. 
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10. uzdevums. Aiznes nektāru! 

Komandu spēle, kurā katrs dalībnieks tēloja darba biti, piepildot pipeti ar “nektāru” un aiznesot līdz 
tukšajam traukam, tad skrēja atpakaļ un atdeva pipeti nākamajam dalībniekam. Kura komanda 
trauku piepilda pilnāku noteiktajā laikā, tai ir vairāk punktu. 

 

    

                                 14. uzdevums. Trīs riņķīšus dundurs grieza.    

Komandai jānostājas aplī un jālec pāri nostieptai virvei, kura tiek griezta uz riņķi diezgan ātri. 

                                                     

1. uzdevums. Bite laupītājs. 
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Ļoti jautrs uzdevums, kurā 2 komandas pēc signāla skrien pie bišu poda, saķer to un rauj 
uz savu pusi. Uzvar tie, kuri medus podu pārliecinoši aiznesuši savā laukuma pusē. 
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11. uzdevums. Laimes rats. 

Griežot laimes ratu, bija jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar noteiktas krāsas biti, parādot 
savas zināšanas dažādās jomās – vēstures, kultūras u.c. 
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8. uzdevums. Saliec biti! 

Patiesībā bija jāsaliek bišu strops, kurš redzams uz spēles vadītāja krekla. Tikai strops bija veidots 
no koka sešstūriem, kuri noteiktā secība, ievērojot kārtas numuru, bija jāsaliek plaknē noteiktā laikā 
un pareizā virzienā, lai izveidotos attēlā redzamā bišu māja. 
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4. uzdevums. Kas medum vēderā? 

Šajā darbnīcā profesionāls bitenieks iepazīstināja ar to, kas atrodas bišu stropā, kāds izskatās 
rāmītis un kā bite ap to darbojas. Ļāva arī izmēģināt bitenieka galvas masku un aizsardzības rīku - 

dūmu pūšamo. 
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9. uzdevums. Medus produkti. 

Šajā darbnīcā bija jāatpazīst, kuri ir bišu produkti, divi trauciņi bija lieki. 

Abas komandas bišu produktus atminēja pilnīgi pareizi. 
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13. uzdevums. Bišu šūnas.  

Visi dalībnieki no katras folkloras kopas uzzīmēja savu šūniņu un izrotāja to, minot savas 
folkloras kopas nosaukumu. Noslēguma koncertā katras folkloras kopas izveidotās šūnas kalpoja 

par skatuves dekoru, un tas bija ļoti skaisti un iespaidīgi. 
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7. uzdevums. Bišu dziesma. 

Tas bija uzdevums, kuru atstājām kā pēdējo, jo bija jāsacer apsveikuma dziesma festivāla rīkotājiem 
PEPT 35. gadu jubilejā, kuru arī godam paveicām. Dziesmu nodziedājām, ierakstījām un 

aizsūtījām organizatoriem. Tas notika Iecavas parkā. 

 

 

Pēc paveiktajiem uzdevumiem draudzīgi fotografējāmies Iecavas parkā uz tiltiņa, priecājoties par 
labi paveikto darbu. Tad devāmies uz folkloras konkursu laureātu koncertu. Koncerts bija ļoti 
skaists! 

 

 

 

 

 

 

 

Materiālus sagatavoja folkloras kopas vadītājas: Ina Broma un Natālija Freimane  
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   Zinību diena 

           Šogad Zinību dienas koncerts notika 02.09.2019. plkst. 10:00. Man patika šī 
diena, jo es varēju satikt savus klasesbiedrus un draugus. Bija jauks koncerts, bet 
cilvēku bija tik daudz, ka daudziem nepietika vietas, kur apsēsties. 

           Pagājušajā gadā bija siltāka zinību diena nekā šogad. Man ļoti patika koncerts, 
bija dažas tādas pašas dziesmas kā pagājušajā gadā. Pēc koncerta mēs devāmies uz 
klasi. Bija jauki parunāties ar klasesbiedriem pēc garās vasaras, dalīties piedzīvojumos.  

          Mēs stāstījām, ko mēs katrs darījām vasaras brīvlaikā. Mani interesēja, ko darīja 
klasesbiedri pa vasaras brīvlaiku, tad mēs visi devāmies pusdienās.  Pirmajā skolas 
dienā es kopā ar vecākiem braucu pēc uz jūru, bet tad sāka līt lietus. Un tā nu šī Zinību 
diena bija pagājusi. 

                                                                                                  LuīzeAsmine 8. klase 

  Visu mūžu man ir dzejas diena… (Jānis Peters) 

             Dzejas dienām veltīts pasākums notika Raiņa parkā 
pie Raiņa pieminekļa 2019. gada 11. septembrī, un to 
organizēja Jelgavas dzejnieku klubiņš “Pieskāriens”, kuru 
kopš 2017. gada vada dzejnieks Jānis Zariņš.   

             Šajā pasākumā piedalījās Jelgavas pamatskolas 
“Valdeka” – attīstības centra 8. klases skolēni, un pieci no 
viņiem( Rūdolfs Mežotnis, Ralfs Galāņins, Darians 
Galāņins, Daniels Zeps un Madars Jumītis) uzstājās ar 
pašu sacerētiem dzejoļiem, dzeju lasīja arī Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas 7.- 12. klašu skolēni.  

           Pasākumu 
atklāja Rasma Urtāne, 
bijusī dzejas kluba vadītāja (2006-2017). 
Dzejas klubiņa dalībnieki sākumā lasīja 
savus dzejoļus, un tad tika dots vārds 
jaunajiem dzejniekiem, proti, skolēniem.                                         

 Natālija Freimane (latviešu valodas 
skolotāja) 
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Visu mūžu man ir dzejas diena… (Jānis Peters) 

            Dzejas dienu pasākums notika arī 2019. gada 12. septembrī pie Pārlielupes 
bibliotēkas ar mūsu skolas bibliotekāres Ligitas Vecums - Veco gādību, kura pieteica 
mūsu skolēnus pasākumam.  

           Pasākumā uzstājās dzejnieki Aivars Eipurs, Andra Manfelde, Dace Micāne 
Zālīte, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas un 6. vidusskolas audzēkņi. Jelgavas 
pamatskolas “Valdeka” – attīstības centru pārstāvēja 9. klases skolēni un integrētie 
bērni kopā ar skolotāju Jautrīti Kokinu. Raiņa dzeju pie mikrofona lasīja Paula Luīze 
Liepa, Diāna Kalniņa, Anna Beloborodova, 
Rodijs Prātnieks, Rodrigo Uldriķis, pārējie 
skolēni vēroja pasākuma norisi un klausījās, kā 
uzstājas profesionāļi un drosmīgākie. Šī 
pasākuma organizators bija Jelgavas Zinātniskā 
bibliotēka, tāpēc dzejas lasījumi notika pie visām 
pilsētas bibliotēkām. Dzejas pasākuma moto bija 
“Dzejritenis”, jo dalībnieki pārvietojās pa pilsētu 
ar appušķotiem divriteņiem. Skaistāk noformēto 
dzejriteņu autori saņēma balvā “Silvas” torti.                                                                      
Natālija Freimane (latviešu valodas skolotāja) 
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           Ciemos pie Rūdolfs Blaumaņa 

Skolotāja paziņoja, ka ir ieplānota ekskursija uz rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 
māju. Es, to uzzinot, nemaz nepriecājos, jo man likās, ka šāda ekskursija, iespējams, 
būs garlaicīga. Pilnīgi cita lieta būtu, ja mēs dotos ekskursijā, kurā būtu dažādas 
fiziskas aktivitātes, piemēram, izklaides parks “Tarzāns”. 

Pienāca rudenīgais 2019. gada 19. septembra rīts. Mēs ar klasesbiedriem 
izbraucām no skolas uz Ērgļiem. Piebraucām pie senas guļbūves mājas. Man ļoti patika 
stāsts par koka krēslu, kuru izgatavojis pats rakstnieks. Uz šī krēsla sēdēja R. 
Blaumaņa viesi.   

 Mēs kopā ar gidi izstaigājām R. Blaumaņa māju, un mums pastāstīja, kas 
katrā istabā ir bijis un ko cilvēki tur ir darījuši. Mājā bija daudz istabu, un mēs daudz 
uzzinājām par seno laiku ikdienas dzīvi. 

Vēl man ļoti patika uzkāpt koka tornī, no kura varēja redzēt skaisto ezeru. Es 
ļoti vēlētos aizbraukt uz šo vietu vakarā, tad no torņa varētu vērot saulrietu. 

Manuprāt, visiem ekskursija ļoti patika, diemžēl daži klasesbiedri nebrauca, jo 
domāja, ka būs garlaicīgi, bet brauciens bija interesants un noderīgs. 

                                                                                                Madars Jumītis 8. klase 

Olimpiskā diena 

           Mēs ik gadu piedalāmies olimpiskajā dienā. Mēs ļoti gaidām šo dienu, jo 
spraigā cīņā iespējams sakaut citas klases vingrošanas pauzē. Olimpiskā diena notika 
2019. gada 20. septembrī. 

 Dienas plāns bija pavisam interesants. Sākumā mēs devāmies uz Zemgales 
Olimpisko centru. No rīta bija ļoti auksts, bet zēni tāpat gāja ar šortiem un sporta 
krekliņiem. 

  Kad atnācām no Zemgales Olimpiskā centra, tad sākās vingrošanas pauze. Mēs 
uzstājāmies pirmspēdējie. Mēs novingrojām ļoti labi  un pat dabūjām atzinības 
rakstu savā vecuma grupā, kaut gan mēs bijām tikai pieci vingrotāji. 

 Kad vingrošanas pauze beidzās, tad sākās garais un grūtais skrējiens pa skolas 
pagalmu. Man tas ļoti patika, jo mēs ātri noskrējām.  

 Man nepatika Olimpiskās dienas vingrojumi, jo viņi bija par prastu un vienkāršu. 
Manuprāt, vingrojumiem jābūt sportiskākiem.    

                                                                                  Darians Galāņins 8. klase 
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         Mārtiņdienas tirdziņš 

         Kad tuvojas Mārtiņdiena, visi sāk darīt kaut ko - izgatavot mājās dažādus 
gardumus vai kaut kādu suvenīru. Ir patīkama sajūta, ja kāds nopērk kaut ko no tevis, 
un tu varēsi iegūt pats savu naudu. Visi cer, ka nopelnīs kaut mazliet naudas un varēs 
nopirkt kaut ko, ko ļoti vēlas. 
 Šis tik ļoti gaidītais pasākums Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības 
centrā risinājās 2019. gada 11. novembrī. Līdz šai dienai bija jāsagatavo gardumi vai 
citas praktiskas lietas, ko bērni vēlas pārdot, tāpēc tradicionāli skolā tiek rīkots 
Mārtiņdienas tirdziņš. Galvenais šajā dienā ir pārdot pēc iespējas vairāk pašu 
sagatavotas preces. Piemēram, es pārdevu no papīra gatavotus Ziemassvētku dekorus, 
ko var iekārt Ziemassvētku eglē.  
 Man šis pasākums ļoti patika, un arī citiem noteikti patika! Vienīgi bija 
diezgan maz vietas, un nebija kur brīvi izvietot savus sagatavotos produktus. To 
varētu uzlabot nākamajā Mārtiņdienas tirdziņā. Šogad pasākums bija mazliet sliktāk 
organizēts nekā pagājušogad, jo iepriekšējā gadā pasākums risinājās aktu zālē, un tur 
vietas bija vairāk. 
 Šī diena viennozīmīgi ir viena no manām mīļākajām mācību gadā. Nākamgad 
iesaku tiem, kas nepiedalījās, arī noteikti piedalīties, jo tas ir tā vērts! 

Rūdolfs Mežotnis  8. klase 

 
Patrīcija, Darians, Madars, Ralfs 8.klase  
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Valsts svētku koncerts 
 

 2019. gada 15. novembrī mūsu skolā ieradās vīru koris “Kārkli pelēkie zied” 
no 4. vidusskolas. Viņi dziedāja latviešu dziesmas gandrīz divas stundas.  Kora 
diriģents bija mūsu mūzikas skolotājs Ingus Leilands.  

  Man ļoti patika 4. vidusskolas koncerts, jo dziesmas, ko viņi dziedāja, bija ļoti 
jautras. Vienīgais, kas man nepatika, bija tas, ka ātri pagāja pasākums. Man patiktu, 
ja koncerts būtu gājis kādas trīs stundas vai pat vairāk, bet es saprotu, ka tas ir grūti 
- dziedāt ļoti ilgi. Man liekas, ka visjautrākā dziesma, ko koris izpildīja, bija par 
dumjām sievām, jo liela daļa ļaužu, kuri klausījās, iesmējās, radot jauku un jautru 
atmosfēru.   

 Es domāju, ka “Kārkli pelēkie zied” ir meistarīgs vīru ansamblis. Viņi dziedot 
neapstājās, lai atvilktu elpu vai atpūstos. Pēc manām domām, viņi ir viens no 
labākajiem koriem, kas ir bijuši mūsu skolā. 

Daniels Zeps 8. klase 

 

 
 
 
 
 
 

Tautas tērpi. Andrejs Fiļjašenkovs, Megija 
Erdmane, Linda Koluža, Amanda 

Plavkova, Kārlis Pētersons 3.klase 
(2019) 
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Cilnis. Nikola Ničipare, Gatis Labanovskis, 
Rubens Danilovičs, Amanda Plavkova 

4.klase (2019) 
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Latvija. Darians Galāņins,  

Patrīcija Lukašenko, Madars Jumītis,  
Ralfs Galāņins  

8.klase (2019) 
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Edgars 3.klase, Daniels Jankins 3.klase, 
Alekss 1.klase, Luīze 1.klase, Rainers 
2.klase, Edgars 2.klase, Austra 2.klase, Egija 
3.klase 
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Valodu un mākslas nedēļa 

 

            Mēs šo mēnesi gaidījām ar interesi un sajūsmu. Cerējām uz labi uzrakstītiem 
darbiem. Valodu un mākslas nedēļa sākās novembra 2.nedēļā (no 11. līdz 15.). 
             Sākumā mums skolotāja deva izlozēt kartiņas, uz kurām bija rakstīti 
hobiji(8kl.) vai profesijas(9.kl),vārdi saistībā ar ģimeni (6.,7. kl.). Kad katrs bija 
izlozējis vienu no šīm kartiņām, viņam bija jāatrod šī vārda nozīme Latviešu literārās 
valodas vārdnīcā (LLVV), jāizpēta, cik nozīmju vārdam ir, bet pēc tam jāuzraksta 
savs radošais darbs, balstoties uz pieredzi un izjūtām saistībā ar izlozēto vaļasprieku. 
Līdzīgi 6.,7. klase meklēja nozīmes vārdiem saistībā ar ģimeni, piemēram, krusttēvs, 
vedekla, tante u. c., bet 9. klase meklēja informāciju par profesijām adrese - www. 
profesiju pasaule. lv. 
             Kad mēs uzrakstījām savus radošos darbus latviešu valodā, mēs tos tulkojām 
angļu, krievu un vācu valodā, gūstot pirmo pieredzi kā tulkotāji. Kad bijām šos trīs 
darbus izdarījuši, mums bija jāilustrē katram savs darbs. Bija aizraujoši meklēt vārda 
nozīmes, kā arī veidot ilustrācijas. Valodas nedēļa bija ļoti jautra, kā arī bija daudz 
darba. 
 

Lita Brucere 8. klase  
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Skaistākā Ziemassvētku virtene 2019 
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Tikšanās ar Luīzi Pastori   

 
Es gaidīju šo tikšanos ar rakstnieci 
Luīzi Pastori Pārlielupes 
bibliotēkā 2019. gada 27. 
novembrī, lai uzdotu 
jautājumus par viņas 
grāmatām. Mēs uzzinājām 
par autores darbiem un 
rakstnieces karjeras sākumu, 
kā arī par tagadējo 
rakstnieces dzīvi un viņas 
darbiem, un nākamo grāmatu 
sērijā – mākslas detektīvi.  

               Tikšanās laikā rakstniece mums uzdeva 
radošo darbu, proti, vajadzēja izdomāt stāsta virsrakstu, iedvesmojoties no Marka 
Rotko gleznu reprodukcijām, kā arī uzrakstīt stāsta sākumu un nobeigumu vienā 
teikumā. Tad katrs no mums, kurš vēlējās, varēja izlasīt uzrakstīto. Rakstniece 
pastāstīja, ka Marka Rotko gleznas vērtība ir ap 100.000.000 ASV dolāru. 

              Iepazināmies ar Luīzes Pastores stāstu tapšanas sākumu, rakstīšanas procesu un 
iedvesmu stāstu tapšanā. Kopumā Luīzei Pastorei ir iznākušas 9 grāmatas, dažas no 
tām arī ir tulkotas citās valodās (angļu, franču, igauņu). Rakstniece atzīst, ka naudu 
var nopelnīt, ja raksta angļu valodā, jo tādējādi ir plašāks lasītāju loks, kas vēlas 
grāmatu iegādāties. 

Jānis Švānbergs 8. klase 

   Egija Mozoļevska 3.klase 
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Tikšanās ar Luīzi Pastori – mākslas detektīvu autori   

        2019. gada 27. novembris – diena, kad devāmies uz 
Pārlielupes bibliotēku satikties ar fantāzijas pilno un 
radošo rakstnieci Luīzi Pastori. Klasē valdīja neliels 
satraukums, sajūsma un zinātkāre.  Jau ierodoties 
Pārlielupes bibliotēkā, par Luīzi Pastori radās 
jauks iespaids. 

                   Viņa mums bija sagatavojusi nelielu 
prezentāciju gan par saviem darbiem, gan par 
sevi, kā tieši viņa beigu beigās nonāca līdz 
rakstnieces profesijai. Viņa atzina, ka pagāja 
ilgs laiks, kamēr saprata, ko un kā grib rakstīt. 
Luīze Pastore ir rakstniece, kas, manuprāt, 
tiešām ir laimīga darot to, ko dara.  Viņa spēj 
rakstīt grāmatas, kuras aizrauj un iedvesmo 
lasītājus.  

           Arī mums bija iespēja uzrakstīt nelielu stāsta 
fragmentu, iedvesmojoties no Marka Rotko gleznu 
reprodukcijām. Tas man likās interesanti, ka, 
iedvesmojoties no Marka Rotko gleznām, ir iespējams 
uzrakstīt iespaidīgu pasaku. Bija interesanti uzzināt, ka rakstniece iedvesmojas no 
bērniem - viņas grāmatu lasītājiem, dzīves situācijām, kā arī lietām, ko ir izpētījusi.  

          Šī iespēja satikt Luīzi Pastori, manuprāt, bija noderīga, kā arī pamācoša. No šīs 
tikšanās ieguvu atziņu, ka nav jēgas rakstīt to, kas tev pašam nepatīk. 

 

 Patrīcija Lukašenko 8. klase 
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          “Uz bīnes jāprot grozīties” 

              Ādolfa Alunāna muzejs 
piedāvā dažādas muzeja 
pedagoģiskās programmas, ar 
kuru palīdzību bērniem ir iespēja 
iejusties aktiera profesijā, 
ieraudzīt skatuves aizkulises, kā 
arī uzzināt par teātra 
pirmsākumiem un Ādolfa 
Alunāna devumu teātra izveidē 
un attīstībā.       

           Pedagoģiskās programmas 
ir izveidotas dažādām vecuma 
grupām, tādēļ 2019. gada 9. 

decembrī 8. klase tika pieteikta 
nodarbībai Ādolfa Alunāna muzejā. Nodarbība notika 2019. gada 11. decembrī, 
literatūras stundā.  

        Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Ādolfa Alunāna muzeju, paša režisora, aktiera 
un teātra tēva biogrāfiju un ieguldījumu teātra mākslas attīstībā. Uzzinājām, ka vārds 
“bīne” ir “skatuve”, un šo vārdu izdomājis Ādolfs Alunāns. Visi ļoti uzmanīgi 
ieklausījās gida Mika Viļņa stāstā par muzeja tapšanu, telpas interjeru, kā arī Ādolfa 
Alunāna ģimeni.   

        Pēc muzeja apskates skolēni iejutās dzīvnieku tēlos un izspēlēja latviešu tautas 
pasaku “Vecīša cimdiņš” kā arī runāja lomās anekdotes. Katrs dalībnieks pats varēja 
izvēlēties piemērotu tērpu lomai, kuru piešķīra režisors Darians Galāņins.  

        Iesaku visiem, kuri nav bijuši muzejā, to apskatīt, jo muzejs ir tiešām jauks un 
tajā ir daudz skaistu lietu no senas pagātnes, arī atmosfēra ir mājīga un silta, turklāt 
gids ir ļoti aizrautīgs, ieinteresēts, laipns un zinošs.  

                                                                                                          Natālija Freimane 
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Skatuves runas konkurss 2020 

         Katru gadu februāra mēnesī notiek skatuves runas konkurss, kurā aktīvi piedalās 
arī mūsu skolas skolēni. Šogad 11. februārī uz skatuves runas konkursu devās 1. klases 
skolniece Alīna Petrovska, iegūstot 3. pakāpi, kā arī 6. klases skolēni Daniela 
Jankevica(3. pakāpe) un Arnolds Kalinks(1. pakāpe).  

        Vecāko klašu skolēni uz konkursu devās 18. februārī, tie bija trīs aktīvi zēni no 
8. klases – Daniels Zeps (2. pakāpe), Ralfs Galāņins (2. pakāpe), Rūdolfs Mežotnis(1. 
pakāpe). Tie skolēni, kuri ieguvuši pirmo pakāpi, ir pietuvojušies iespējai izvirzīties uz 
nākamo kārtu, tādēļ ļoti nopietni jāstrādā pie pareizas attieksmes veidošanas, esot uz 
skatuves. Tas nozīmē, ka jāprot ne tikai izteiksmīgi runāt, bet arī skaisti uziet uz 
skatuves un skaisti noiet no skatuves, kā arī veidot kontaktu ar klausītājiem. Svarīgs 
ir arī vizuālais tēls… 

 

  

  
 

Lieldienu zaķi (2019) 
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XVIII    STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS 
 “ES  DZĪVOJU  PIE  JŪRAS“ 

Jūrmalas Mākslas skola Starptautisko mākslas konkursu “Es dzīvoju 
pie jūras” organizē kopš 2001.gada.  Šajos gados konkurss ir izveidojies 
par  vienu no vadošajiem bērnu  un jauniešu vizuālās mākslas konkursiem 
Latvijā, kā arī guvis atpazīstamību arī ārvalstīs. 

XVIII Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie 
jūras 2019” tika iesūtīti 3500 darbi no 451 izglītības institūcijas no 23 
valstīm – Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, 
Dānijas, Ķīnas (Hong-Kongas), Horvātijas, Igaunijas, Indijas, Kazahstānas, 
Krievijas, Lietuvas, Moldovas Republika, Polijas, Portugāles, Rumānijas, 
Slovākijas, Slovēnijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas un 
Latvijas. Konkursa apbalvoto darbu izstāde no 22. marta līdz 22. aprīlim 
bija skatāma Līvu Akvaparkā.  
  

Mūsu skolu konkursā ar radošiem vizuālās mākslas darbiem 
pārstāvēja Rihards Šveicars, Linda Koluža, Laura Koluža, Viktorija 
Čekunova, Markuss Česnausks, Daniels Zeps, Elizabete Apse, Madara 
Patrīcija Eigita, Paula Luīze Liepa, Kristīne Kokorēviča.  

Priecājamies par 3.klases skolnieces Viktorijas Čekunovas 
panākumiem, jo konkursā iegūta atzinība par veiksmīgu piedalīšanos un 
radošu tēmas izklāstu! 

 
 

  

Viktorijai Čekunovai – atzinība  XVIII    Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā “Es 
dzīvoju pie jūras” 
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Vētra aiz loga. Paula Luīze Liepa 

8.klase (2019) 
Vētras haoss. Madara Patrīcija Eigita 9.klase 

(2019) 
Vētra jūrā. Laura Koluža 4.klase (2019) 

 
 

Vētra vecpilsētā. Elizabete Apse 8.klase 
(2019) 

Krāšņā rudens vētra. Viktorija Čekunova 
3.klase (2019) 

Vētra pilsētā. Ričards Šveicars 3.klase 
(2019) 
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Vētra ābelēs. Linda Koluža 3.klase (2019) 

Vētra. Daniels Zeps 7.klase (2019) 
 

Vētrā. Markuss Česnausks 4.klase (2019) 
Vētra. Kristīne Kokorēviča 7.klase (2019) 

 
 

 

Paldies konkursa rīkotājiem un atbalstītājiem par fantastisko iespēju 
2019.gada 22. martā konkursa dalībniekiem piedalīties izstādes atklāšanas 
un apbalvošanas pasākumā, kā arī baudīt atpūtu Līvu akvaparkā! Ar 
nepacietību gaidīsim konkursu pēc diviem gadiem – 2021. gadā! 
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II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss  
“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” 

 

  

 
  

  
Klusā daba ar sēnēm. Jolanta Dukule 
4.klase (2020) 
Klusā daba ar āboliem. Nora Vītola 6.klase 
(2020) 
Klusā daba ar medījumu. Elizabete Apse 
9.klase (2020) 
 

Klusā daba ar ābolu grozu. Megija 
Erdmane 4.klase (2020) 
Klusā daba ar zivīm. Paula Luīze Liepa 
9.klase (2020) 
Klusā daba. Samuels Kohūts 4.klase 
(2020) 
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Klusā daba. Laura Mūrniece 6.klase (2020) 

 

 
Klusā daba ar vāzi. Amēlija Kristiāna Smikarste 6.klase (2020) 
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Zīmējumu konkurss "Latvijas olimpiskās komandas talismans" 

Līdz 2019.gada 29. septembrim tirdzniecības centra "Pilsētas 
pasāža" 2. stāvā bija apskatāma Olimpiskajai dienai veltītajam 
zīmējumu konkursam iesniegto Jelgavas bērndārznieku un skolēnu 
darbu izstāde. Tieši skatītāji balsojot noteica to zīmējumu, kas no mūsu 
pilsētas tiks izvirzīts vērtēšanai Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK).  

 

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja un vērtīgas pārsteiguma 
balvas saņēma: 

1. Kristaps Dreijers 2.klase. 

2. Amēlija- Kristiāna Smikarste 6.klase. 

3. Nora Vītola 6.klase. 

4. Laura Mūrniece 6.klase. 

5. Matīss Ozols 6.klase. 

6. Alvijs Zaķis 2.klase. 
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Mācību ekskursija uz lauku sētu “Caunītes” 2019.gada 14.maijā 

Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki 2019.gada 14.maijā devās mācību 
ekskursijā uz lauku sētu “Caunītes”.  Šī bija radoša un fantastiska diena, jo uzzinājām 
kā cep maizi, paši veidojām kukulīšus, iepazinām stelles, gatavojām dažādus 
dzīvnieciņus vai putniņus no jūras izskalotiem koka sprungulīšiem, spēlējām spēles. 
Paldies lauku sētas saimniecei Santai Rubenei par viesmīlību! 
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117 
 

 

Lauku sētā “Caunītes” baudījām siltu maizīti un tēju. 
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III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss  
“Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” 

 

 
Sadzīves aina laukos.  Kristīne  Kokorēviča 8.klase 

Laukos. Sintija  Saltā 7.klase 
 

  
 

Siena pļavā. Laura  Mūrniece 6.klase 

Laukos ar zirgiem. Amēlija -Kristiāna Smikarste 
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Norvēģijas vēstniecības mākslas darbu konkurss “Ziemeļzeme 
SVĀLBARA”  

 

 

 
Konkursā piedalījās trīs 2.klases skolēni:Kristaps Dreijers, Viktorija Budajeva, Alekss 

Kučāns un saņēma pārsteiguma balvas no Norvēģijas vēstniecības(2019).
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Kolāžu konkursa skolēniem “Starptautiskais ledus skulptūru festivāls 
Jelgavā ’’ izstādes “Mani supervaroņi’’ apmeklējums Jelgavas 

kultūras namā. 

 

 
3.klase pie sava kolektīvā darba Jelgavas kultūras namā (2020) 
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Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai veltīts 
skolēnu zīmējumu konkurss “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” 

 
Laura Mūrniece 6.klase 

 
Amēlija Kristiāna Smikarste 6.klase 
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XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas konkurss “RADI ROTĀJOT” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ģimene rotā eglīti. Alīna Petrovska 1.klase 
 (II pakāpe Zemgales novada kārtā) 

 
 
 

 

Rakstu rakstiem izrakstīti. 
2.klases skolēnu kopdarbs 

 (III pakāpe Jelgavas pilsētas kārtā)

 
 

 
Kaķu rotāšana. Kristīne kokorēviča 8.klase (II pakāpe Zemgales novada kārtā) 
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XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa “RADI ROTĀJOT” noslēguma pasākums Jelgavas pilsētā (1.kārta) 

 

 
Saktas, saktiņas. 3.- 4.klases skolēnu kopdarbs (II pakāpe Jelgavas pilsētas kārtā) 
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Ekskursija uz Svētes keramikas darbnīcu 

projekta “Skolas soma “ ietvaros 

Pašā vecā gada izskaņā - 2019.gada 18. decembrī, 8.klases skolēni 
projekta “Skolas soma” ietvaros kopā ar vizuālās mākslas skolotāju devās 
mācību ekskursijā uz Svētes keramikas darbnīcu. Amatniecības centrā, kas 
atrodas bijušās Svētes muižas teritorijā, organizē radošās darbnīcas. 
Darbnīcā var iegādāties jau gatavus keramikas izstrādājumus, gan veikt 
individuālos pasūtījumus. 

Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar seno podnieka amatu un pašiem 
iesaistīties radošajā darba procesā, izgatavojot savu krūzīti ar mežģīņu 
nospiedumiem vai rūķi – krājkasīti.  

Darbnīcas mājīgajās telpās mūs sagaidīja keramiķe Madara Rubena. 
Uzvilkām priekšautu, uzrocījām piedurknes un darbs varēja sākties. Māls 
bija tik patīkams, ka visiem ļoti patika ar to strādāt. Keramiķe mums 
palīdzēja ar savu padomu, parādot, kā labāk izrullēt māla piku, kā veidot 
rakstu, kā veidot krūzītes malas, kā savienot detaļas, kā uztaisīt rūķim 
cepuri. Keramiķe mums stāstīja, kā šīs krūzītes pēc tam tiks žāvētas un 
apstrādātas, lai jau nākošā gada februārī katrs varētu turēt rokās savu radošo 
darbiņu gatavu lietošanai. 

Pēc radošā darba dzērām piparmētru tēju no darbnīcā izgatavotām 
krūzītēm un ēdām pašu sarūpētos cepumus, izvērtējām paveikto. Gandrīz 
visi atzina, ka ļoti patika darboties ar mālu un veidot darbiņu sev vai kādam 
tuvam cilvēkam, gūstot jaunas zināšanas un prasmes.  

Pārsvarā visi skolēni atzina, ka ļoti patika atmosfēra. Viena no 
skolniecēm vēlāk rakstīja: “Es šajā ekskursijā ieguvu daudz pozitīvas 
enerģijas un jaunu krūzīti.” 

Ir tik patīkami radīt dāvanu sev vai kādam tuvam cilvēkam! Ļoti 
gaidīsim savas krūzītes, kad tās būs gatavas lietošanai! Ceram, ka tēja 
garšos tikpat labi kā darbnīcā un pielies mūs ar labestīgu siltumu! 
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Projektu nedēļa 2019 

Tēma “Tilti” 3.klase  

 3.klase projektu nedēļā izvēlējās pētīt tiltus gan savā tuvākā apkārtnē, gan 
tālākā un gatavot dažādu tiltu maketus. Projekta vadītājas: vizuālās mākslas skolotāja 
Dace Podniece, audzinātājas Vineta Vīgante un Baiba Dzirkale. 

  
 Idejas 

  
 Sagatavošanās darbam 
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 Darbs pie tiltu maketa 

 
 Būvējam tiltu 
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 Ekskursija – pārgājiens “Tiltus 

meklējot ...” 

  
 Tiltu makets 
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Izdevumā izmantoti Jelgavas pamatskolas “Valdeka”– attīstības centra skolēnu 
radošie darbi, kuri tapuši latviešu valodas un literatūras stundās, vizuālās mākslas 
stundās un pulciņa nodarbībās.  

Redaktore   Natālija Freimane 
 

Teksts   Natālija Freimane 
Dace Podniece 
Skolēnu radošie darbi 

Noformējums Natālija Freimane 
Dace Podniece 
Skolēnu radošie darbi 

Foto Dace Podniece 
Interneta resursi 

 

 


