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    Pirmais semestris bija ļoti atšķirīgs no citiem, vienā vārdā sakot 
- kosmisks. Bija grūti brīži, ar kuriem biežāk sastapos attālinātajās 
mācībās, un jautri brīži, kuri vairāk bija klātienes mācībās. Ko tad 
es īsti atceros? 
Gada sākumā man šķita interesanti iepazīt jaunās skolotājas. Pro-
tams, visi bērni stāsta kaut ko sliktu vai labu par savām skolotājām, 
cenšos neklausīties, jo visiem ir savas domas, un es veidoju savu 
viedokli. Dažas ir pārāk jaukas, lai būtu no šīs planētas, dažas ir no 
slepena militārā zemes pavadoņa, un dažas pašas nesaprot, no 
kuras planētas nāk. 
Šajā gadā es daudz vairāk sadzīvoju, draudzējos ar saviem klases 
biedriem. Izrādās, klasē citplanētiešu nav. Piektajā klasē atceros, kā 
pirmajā visi iepazināmies. Klātienes mācībās atceros, kā spēlējām 
“Stopzemi” un “Sasaldētos”, un bija ļoti jautri. Šī gada sākumā klātienes mācībās šķita, ka izgājām ārā vairāk nekā 
jebkurā citā gadā. 
Brīvlaikā biju pie omītes. Viņa noteikti ir no šīs zemes, bet vectēvs gan dzīvo kādā paralēlā realitātē - tāpat kā tētis. 
Tad beidzās brīvlaiks, un sākās šausmas. Tiešsaistes stundas ir kā kosmoss – skolotājas un klases biedri ir tik tālu, 
mūžīgās putekļsūcēja skaņas, kas atgādina citplanētiešu saziņu, un tad vēl “uzkaras” un nedzirdi, ko skolotāja saka, 
un tad, kad viss atkal atgriežas, tu pēkšņi sadzirdi skolotāju, sakot: “Katrīn, atbildi uz jautājumu!” 
Un cilvēki šķiet tik dīvaini – reiz pusei klases nebija ieslēgtas kameras, un Jānis jautā: ’’Skolotāj, kāpēc pusei klases 
nav ieslēgta kamera un Katrīnai arī mikrofons?’’ Mani pārņēma vēlme izmest datoru ārā un to sabradāt. Kāpēc viņš 
to jautā skolotājai? Kā lai viņa zina? Ja skolotājai netraucē  mans izslēgtais mikrofons, kāpēc lai viņam traucētu? 
Izslēdzu mikrofonu, jo nevēlos, lai stundu iztraucē mamma, kas nes sviestmaizi arī tad, ja teicu, ka pēc stundas aiz-
iešu pakaļ, kaķis, kas ņaud, guļot uz klaviatūras, vai māsa, kas atnākusi paspēlēties un neiet prom, vienalga, ko sa-
ku. Nodomāju - varbūt Jānim tās ir Covid-19 blaknes? Starp citu, kaķis būs iemācījies pirmā semestra piektās kla-
ses vielu un zinās, kas ir apzīmētājs, - pretēji tētim. 

Pirmajā semestrī man ir bijusi saskarsme ar Covid-19 - vairākas 
skolotājas saslima, klases biedrs, bērnības auklīte. Tagad arī zinu, 
ka koronavīrusam nepatīk sports, jo ’’Lielo mammu’’ dabūjām, bet 
sporta sacensības gan ne. Izrādās, ka dušā nav vajadzības iet katru 
dienu, ja nav jāsatiekas ar citiem cilvēkiem.  Vēl esmu uzzinājusi, 
ka zem dīvāna ir melnais caurums, kas iesūcis visu ko - zeķu pāri, 
brāļa mantas, zivi (diemžēl tērauda) un pat semestra vidū pazudu-
šo tamboradatu. Nekad savā dzīvē nebiju iedomājusies, ka mācī-
šos vienā skolā ar savu brālēnu, kas saka, ka ir no Portugāles, bet 
esmu gandrīz pārliecināta, ka viņš ir no kosmosa. Varbūt no Jupi-
tera? 
Šajā semestrī man ir bijis daudz vairāk laika sev, es biežāk sakārto-
ju galdu, saklāju gultu  un ceru šos ieradumus saglabāt arī pēc Co-
vid-19 pandēmijas. Jāatzīst, ka esmu daudz vairāk iepazinusi sevi. 

Pat neuzdrošinos cerēt, ka iesim uz skolu 2. semestrī, bet tikai ceru, ka visi jutīsies labāk nekā 1. semestrī. Sākot šo 
gadu, biju diezgan norūpējusies par to, kā tas izvērtīsies. Esmu pavērojusi savus klasesbiedrus un secinājusi, ka lie-
lākajai daļai patīk attālinātās mācības pretēji skolotājām. Es gan pievienojos skolotājām un ļoti gaidu mācības klā-
tienē. Protams, ir labi neizkustēties  no mīļajām mājām, pagulēt laikā, kad parasti brauc uz skolu, bet vai tiešām 
mēs pietiekami daudz iemācāmies? Katrīna 5.kl.  
Ar ko mums parasti asociējas skola? Tie ir ziedi skolotājiem 1. septembrī tas ir prieks par atkal satikšanos ar drau-
giem. Tās ir bērnu čalas starpbrīžos un skolotājas balss stundās. Tās ir bērnu blēņas, dusmas un prieki, tie ir skolo-
tāju stingrie acu skatieni, dusmas, smaidi un uzslavas. Taču šogad mans pirmais semestris bija daudz atšķirīgāks. 
Es ar prieku sagaidīju rudens brīvlaiku, jo vai var būt skolēnam priecīgāks notikums -brīvlaika sagaidīšana pēc piln-
vērtīgi pavadītā pirmā mācību posma? Tomēr pēc tā viss mainījās. Bija jāiemācās pielāgoties pilnīgi jaunai pasaulei. 
Mācības notika attālināti, skolotāju redzēju tikai datora ekrānā. Tas bija grūti, likās, ka tā nav īstenība, bet it kā ska-
tos kādu filmu. 
Mācīties kļuva grūtāk. Protams, bija arī tādas reizes, kad man likās, ka mācīties attālināti ir daudz labāk.  Varētu 
ilgāk pagulēt, jo nebūtu jābrauc uz skolu, varu dzīvoties mājas drēbēs, iziet starplaikos ārā pastaigāt, paskriet ar 
suni, paspēlēties istabā ar kaķi. Tomēr es kļūdījos. No video konferencēm es mazāk varu ko saprast, jo nevar klā-
tienē visu vielu izstāstīt un parādīt uz tāfeles. Protams, es arī nevaru satikt draugus un kaut ko kopā padarīt vai 
pārrunāt nesaprasto vielu ar klases biedriem aci pret aci. Kad skola notika klātienē, mācīšanās procesu uztvēru 
daudz nopietnāk, skolas vide un gaisotne ļoti palīdz noskaņoties.  
Protams, es arī redzu pāris plusus no šīs visas situācijas, piemēram, sapratīsim, cik higiēna ir svarīga, kā arī mēs 
daudz vairāk novērtēsim savu un līdzcilvēku veselību. Es ļoti ceru, ka otrais semestris būs daudz labāks un drīz viss 
būs, kā parasti ir bijis. Markuss 8.kl. 

5. klase „Tumsas sagaidīšanā”  

Mans šī mācību gada 1. semestris  
Stāsta 5.-9. klases skolēni 

8. klases 01.09.ar audzinātāju Andu  
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    Ir beidzies pirmais semestris. Ārā īpaši nav daudz  sniega, bet Latgalē saka, ka ir daudz. Un es paspēju nošļūkt 
no kalniņa tikai vienu reizi! Ceru, ka to vēl atkārtošu. 
Kādu dienu, sēžot pie loga, dzerot siltu tēju, sāku šķirstīt savas atmiņas par pirmo semestri kā grāmatu. Tā nav tik 
bieza, bet notikumu pilna. Protams, domāju par gūtajām sekmēm un par veiksmēm vai neveiksmēm katrā mācību 
priekšmetā.  Nolēmu, ka šis ir izcils brīdis, kad to darīt.  
Klātienē apmeklēt skolu, manuprāt, ir daudz interesantāk - satikt klasesbiedrus, aprunāties ar skolotājiem. Varēja 
arī daudz labāk dzirdēt skolotāju “maigos” kliedzienus un iemācīties pie viņām. Bet nav garlaicīgi arī attālinātās 
mācības, tāpēc ka ir laicīgi jāiesūta mājasdarbi, jāpieslēdzas laikā. Tas nav grūti, un mums jau ir arī pieredze. Viens 
no labākajiem ieguvumiem ir tas, ka var veltīt ilgāku laiku katrai mācībai. .  
Un tomēr ilgi pavadīt laiku pie ekrāna man nepatīk. Ātri nogurstu!  
Nezinu, par kuru mācību lai vispirms kavējos atmiņās.  
Labi, sākšu ar vizuālo mākslu, jo šajā priekšmetā man nav nekādu lielo grūtību. Vislabāk man padodas zīmēšanas 
un telpiskie darbi. Es jūtos kā zivs ūdenī, kad ir uzdoti tāda veida uzdevumi. Bet ir arī gleznošanas darbi. Kad liek 
gleznot kluso dabu, es bieži nevaru sajaukt pareizo krāsu un ēnas priekšmetam. Brīvas dabas  uzdevumi man pa-
dodas daudz labāk. Šis ir tas priekšmets, kurš man ļoti patīk, un arī  šoreiz rezultāts ir teicams. 

Tagad par matemātiku.  
Es teiktu, šajā semestrī man veicās daudz labāk, ja salīdzina citus. 
Bet nav tā, ka visu saprastu. Citreiz, kad skolotāja kaut ko paskaid-
ro, es tāpat nesaprotu, bet dažreiz ļoti labi aptveru, ko viņa stāsta. 
Ar teksta uzdevumiem ir tā, ka tos, kurus saprot mani visi klases-
biedri, es nesaprotu, bet tos, kurus es saprotu, tos viņi nesaprot. 
Bet šajā semestrī man veicas labāk, tāpēc ka visu pagājušo vasaras 
brīvlaiku trenējos rēķināt. 
Literatūrā klājas varbūt drusciņ labāk nekā latviešu valodā.  
Ar lasīšanu nav grūtību, bet ar iegaumēšanu -  tur gan man ir 
daudz vairāk jāpiestrādā.  Arī vairāk par Latvijas vietām, teātriem, 
aktieriem, režisoriem man vajadzētu zināt. Ja es visu vakaru un rītu 
atkārtoju visu kladi un mapi, tad pārbaudes darbā varbūt kaut ko 
nezināšu, bet uz lielāko daļu jautājumiem mācēšu atbildēt. Kad 

jāizstāsta par pasaku vai stāstu, man iekšā ir neliels satraukums, un tad mana balss nedaudz dreb. Vārdu sakot, līdz 
virsotnei vēl ir ko kāpt. 
Ko es varu teikt par latviešu valodu. Šeit ir tieši tāpat kā ar laika apstākļiem. Vienu dienu snieg, citā spīd saule. Nā-
kamajā vētra, negants vējš, tad maigs lietutiņš. Jūs mani pazīstat kā “plēstu suni”. Viss ko varu pateikt - man ir jā-
mācās un jāmācās.  
Svešvalodas. No rītiem ir tā. Ja es pamostos ar sliktu garastāvokli, tad visiem savējiem saku: “Guten morgen!” jeb 
“Labrīt!” Bet, ja ar labu noskaņojumu, tad visus sveicinu ar: ”Bonjour!” jeb “Labdien!” To man mamma izstāstīja kā 
smieklīgu fragmentu no grāmatas “12 krēsli”. Vācu valoda padodas, jo pašai patīk šī valoda. Un zinu, ka vienmēr 
varu vēl labāk. Pārējās svešvalodās, kā angļu un krievu, man iet  labi. Tikai šoreiz man ir apņemšanās krievu valodā, 
kurā veicas vienmēr ļoti labi, nepieļaut negadījumus kontroldarbos.  
Dabaszinības. Tas nav mans mīļākais priekšmets. Ja būtu ģeogrāfija, es priecātos vairāk. Rezultāts ir labs, tikai šī 
mācība nav no aizraujošākajām.  
Informātikā, mājturībā, mūzikā, vēsturē veicas labi, ceru tā turpināt. 
Sports. Sportojot man nepatīk, ka bieži gūstu nelielu traumu kādā spēlē vai stafetē. Taču zinu, ka  man ir jāstiprina 
divas lietas - izturība un ātrums. Interesanti, kā to lai dara attālināti? 
Šajā atmiņu mozaīkā sapratu, kuri priekšmeti ir  un kuri nav mīļi. Ak vai, tēja jau būs atdzisusi! Beāte 6.kl. 
Mums jau ir pieredze ar tālmācību, tāpēc pierast bija viegli. Man pat iepatikās mācīties attālināti - nav jāceļas tik 
agri un vienmēr esi siltumā mājās. Bet pēc kāda laika sāka pietrūkt draugu, jo Covid-19 dēļ pat nedrīkstam tikties, 
tāpēc ceru, ka tuvākajā laikā varēsim iet atpakaļ uz skolu. 
Esmu pamanījis, ka, mācoties mājās, man ir vēlme to darīt; kad gāju uz skolu klātienē, bija sajūta, ka spēku vispār 
nav, un, kad biju mājās, negribējās neko papildus pasākt. Attālināti ir citādāk. Pat pēc visām tiešsaistes stundām un 
citiem darbiem es varu un pat gribu darīt kaut ko vēl. Esmu izdarījis secinājumu, ka gan attālināti, gan klātienē ir 
savi plusi un mīnusi. Ričards 9.kl. 
Skolas sākums bija ļoti interesants, jo iepazinos ar daudzām jau-
kām skolotājām. Atceros, ka man visvairāk bija bail no skolotājas 
Silvijas, jo bieži kliedza, bet ar laiku es sapratu, ka ar viņu var 
daudz ko ātrāk iemācīties. 
Šajā gadā sadraudzējāmies ar 6.klasi, jo gājām katrā starpbrīdī ārā 
un spēlējām spēles. 
Un tad mūs ielika karantīnā, un daudzas skolotājas saslima ar Co-
vid-19. Es vairāk pavadīju laiku ar ģimeni un sevi iepazinu  - pie-
mēram, to, ka varu iemācīties braukt ar motociklu. Es pat atklāju, 
ka man ir arī citas drēbes - ne tikai džemperi un legingi. Pārtaisīju 
savu istabu un atklāju, ka zem manas gultas ir ļoti daudz lietas, 
kas ir noderīgas. Tad atsākās skola, un esmu lielā stresā.  
Luīza 5.kl. 

Mans šī mācību gada 1. semestris  

6. klases Mazās Sporta spēles  

9. klase 1.09. ar skolotāju Solvitu  
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Pirmais semestris iesākās kā parasti, nekas neliecināja par to, ka 
mums būs jāmācās attālināti. Tomēr viss norisinājās citādāk, nekā 
biju domājis! Biju ļoti pārsteigts, ka vienai skolotājai bija Covid-19. 
Mēs ģimenē daudz domājam un runājam par šo tēmu, tāpēc, kad 
tas notika skolā, visi bijām ļoti satraukti. Arī mana krustmāte sasli-
ma ar vīrusu. 
Kad mums sākās attālinātās mācības, es jutos ļoti bēdīgs, jo nesati-
kām nevienu radinieku, ne arī klases biedrus. Redzējāmies tikai 
tiešsaistes stundās vai arī sazvanījāmies. Man tas bija ļoti  grūti, jo 
vieglāk ir runāties, ja tu redzi cilvēku savā priekšā. Ļoti labi bija tas, 
ka skola izmantoja tikai vienu tiešsaistes platformu. Tas atviegloja 
darbu gan skolēnam, gan skolotājai.  Man nepatika mācīties attāli-
nāti, jo ir vieglāk uzdot jautājumus klātienē nekā attālināti, un ir 
ierobežots laiks katrai mācību stundai. 
Mācību process bija ļoti grūts, jo bija jāpilda daudz mājas darbu, jāklausās uzmanīgi tiešsaistes stundās un pašam 
arī jāizlasa tēma, lai to saprastu, un arī jāpieraksta, lai neaizmirstos. Man ir daudz vairāk jāmācās matemātikā, jo tā 
ir ļoti grūta, latviešu valodā un literatūrā, jo šajos priekšmetos ir jāatkārto iepriekšējais temats, lai saprastu nāka-
mo. Bet es esmu slinks un dažreiz to neizdaru. Man ļoti patika informātika, jo  uzzināju kaut ko jaunu par Excel 
programmu, kā var saskaitīt skaitļus un izveidot diagrammas.  .  
Bet bija diezgan skumji, jo mani draugi bija katrs savās mājās, un mēs nesatikāmies, arī ārā nebija sniega. Ziemas-
svētkus pavadījām ģimenes lokā un tikāmies tiešsaistē ar radiem un draugiem. Ļoti ceru, ka situācija valstī uzlabo-
sies, un mēs visi satiksimies skolā jau pavisam drīz - 11.janvārī! Man tagad ir grūtāk mācīties, jo es salauzu savu 
labo roku 26. decembrī, un tagad nevaru rakstīt uz papīra, varu tikai datorā.  Mārtiņš 6.kl. 
Katru gadu skolas gaitas sākam līdz ar 1.septembri. Mūsu skolā tas ir liels un svarīgs notikums. Šogad es to gaidī-
ju ar vēl lielāku satraukumu, jo nozīmīgs ir notikums – pabeigt pamatskolu.  
Mums, devītajiem, šajos svētkos ir lieli pienākumi – jāved pirmklasnieki svinīgā aplī ap skolu. Šogad izpratu, cik 
liels gods ir veltīts 9. un 1.klasei. Stāvot ārā siltajos saules staros, novērtēju savu skolu vēl vairāk. Jau veseli 9 gadi 
pavadīti vienās un tajās pašās telpās. Tās noteikti ir manas otrās mājas. Sākot mācīties katrā klasē, katru reizi jūtos, 
gribas teikt, īpaša. Nekad vairs nebūšu 7. vai 8.klases skolniece, skaitlis tikai pieaug. Būdama pirmklasniece, atce-
ros, ka uz 9.klasi skatījos ieplestām acīm, jo šķita, ka vēl tik tālu, līdz es stāvēšu viņu vietā, bet šogad nemanot ska-
tos uz mazajiem skolas gaitu sācējiem un redzu sevi. Jau kā vecmāmiņa vēlos teikt – laiks skrien vēja spārniem.  
 Šis pusgads iesākās kā visi citi, tomēr bija jūtams, ka mūsu klasē draudzība ir uzplaukusi. Tagad, ja blakus bija jā-
sēž kādam zēnam, vairs nebija nicinošu skatienu, bet gan sirsnīgs smaids. Kā arī mūsu to vēl stiprināja ekskursija 
uz Burtniekiem - bija iespēja redzēt savus biedrus citā gaismā un runāt ne tikai par tuvākajiem kontroldarbiem. 
Diemžēl oktobra beigās – vīrusa uzliesmojums, šķita, ka nu jau drīz šis viss būs galā, taču vīruss nav gatavs pado-

ties, bet mēs arī ne.  
Atkal sākām attālinātās mācības. Nezinu, kādēļ, bet mācīties bija 
grūtāk, jā, stundas darbu bija mazāk, un viss bija labāk sapro-
tams, tomēr... Mācīties klātienē ir daudz vieglāk, redzēt savus kla-
ses biedrus un skolotājas. Man pietrūkst mājīgās sajūtas klases 
telpā, dažreiz pat pietrūkst kāda rājiena. Protams, Zoom stundās 
ir iespējams satikt savus biedrus, bet sajūta nav tik omulīga kā 
klases telpā. Jauki, ka mums skolā ir runas pulciņš, ar kuru mēs 
bieži ierakstām sveicienus skolasbiedriem un skolotājām. Decem-
bri atceros vislabāk, dažbrīd pat piemirstas novembris vai oktob-
ris, jo tie paskrēja garām vēja spārniem.  
Šis semestris paliks atmiņā, par šo laiku varēs stāstīt saviem bēr-
niem, kuri klausīsies izbrīna pilni, jo kaut kas tāds vēl nav redzēts. 
Esmu neizsakāmi pateicīga visiem, kas šo karantīnu padarīja īpa-

šu un vērtīgu, - visiem skolotājiem, skolasbiedriem un draugiem. Turpināsim  ne tikai gūt, bet arī dot pretī, lai arī 
kādas vētras, šajā gadījumā  vīrusi, plosītos. Katrīna 9.kl. 
Mans I semestris sākās, kā gribēju. Mēs visi gājām uz skolu, tikāmies ar draugiem un citiem vienaudžiem, pat rīko-
jām pāris pasākumus, piemēram, “Lielo mammu”. Es cerēju, ka vismaz I pusgadu mēs varēsim iet uz skolu, jo attā-
lināti iemācīties ir grūtāk. Diemžēl apstākļi nebija manām cerībām labvēlīgi un tika izsludināts, ka turpmāk viss 
noritēs attālināti. Sajutos šausmīgi, jo lielāko daļu no tēmām var aizmirst, ja nepieraksta, tādēļ izlēmu visas teorijas 
norakstīt kladēs un pierakstīt visu svarīgo, par ko mēs runājam tiešsaistēs stundās, kā arī izprintēt visas nepiecie-
šamās izdales lapas, kas var palīdzēt. Un, jāsaka, tas nebūt nebija vienkārši vai viegli. 
Bet ar to viss vēl nav beidzies, jo man ir arī mūzikas skola, kura notika biežāk un intensīvāk nekā klātienē, jo citā-
dāk mēs nevarētu gana labi apgūt konkrēto novirzienu mūzikā. Pat orķestra skolotājs izdomāja veidu, kā likt mūs 
pie darba. Tā nu es steidzu mācīties vijoli, klavieres, solfedžo, mūzikas literatūru, simfodžezu, stīgu instrumentu 
ansambli un kori, lai paspētu vēlāk izmācīties arī skolai.  
Dažreiz sanāca atpūsties un aizbraukt pie mana zirdziņa Baha vai tikt uz jāšana treniņu. 
Nudien I semestris bija ļoti darbīgs un rosīgs. Cerēšu uz ko labāku šogad, jo patiešām vēlētos paņemt mugurso-
mu, aiziet uz skolu un mācīties kopā ar saviem skolasbiedriem gluži kā visos iepriekšējos gados pirms 2020.  

Viktorija 6.kl.  
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    Šogad bija visas stundas kā parasti, tikai dienā bija 3 – 4 tiešsaistes stundas tādos laikos, ka bija grūti mācīties. 
Visu laiku gribējās gulēt. Celties no rītiem agri bija grūtākā daļa, pēc tam māsu un brāli vest uz skolu, kas nedaudz 
palīdzēja atmosties. Šo semestri esmu nomainījis vietu, kur mācīties, kas ļoti palīdzēja neaizmigt stundās. 
Tā šis semestris bija nogurdinošs. Es ceru, ka varēšu uzlabot atzīmes. Dzintars 8.kl.  
    Vai tiešām jau pienākušas I semestra beigas? Kad gāju pirmajā klasē un raudzījos uz lielajiem devītajiem, ne-
spēju noticēt, ka kādreiz es būšu tik pieaugusi. Tomēr arī tagad, paskatoties uz sevi spogulī, redzu meiteni, kurai ir 
vēl daudz jāaug un jāuzzina. Šis pusgads man bija nesaprotams un grūts, jo mājās bija sarežģīti iegūt motivāciju 
skatīties datora ekrānā, nevis iet atpakaļ uz gultu. Taču no tādām neierastām situācijām visvairāk var iemācīties un 
attīstīties. 
Skumji, ka pēdējā gadā, ko pavadīšu šajā skolā, daudz piedzīvojumu un atmiņu tiek palaistas garām. Gribētos pa-
likt vēl vienu gadu un Skolotāju dienā mācīt citu klašu bērnus, nopirkt pašu gatavotus gardumiņus Mārtiņdienas 
tirdziņā, Adventes rītos klausīties, kā skolotājas stāsta Ziemassvētku pasakas, un ar klasi domāt priekšnesumus, lai 
parādītu vecākiem. 
Tomēr divos mēnešos, kurus mācījāmies uz vietas skolā, un arī lai-
kā, kad mācījāmies attālināti, mēs daudz paspējām izdarīt. Pēc il-
gas sēdēšanas mājās visi satikāmies pirmajā septembrī, ar klasi 
aizbraucām uz sadraudzības pasākumu Burtniekos, nosvinējām 
Dzejas dienas Doles salā, kuras šogad man patika vislabāk, un pat 
tēlojām pilotus tumsas sagaidīšanas pasākumā. Dzīvojot mājās, 
silti ap sirdi kļuva, kad, no rīta pieceļoties, saņēmu video, kurā sko-
lasbiedri dzied, runā dzejoļus. Arī pašai prieks apsveikt pārējos vai 
pārsteigt skolotājas. Piedalījos arī runas konkursā ‘’Teci, teci, valo-
diņa’’, kurā daudzi no skolas guvām panākumus. 
Ļoti ceru visus drīz satikt un kopā pabeigt devīto klasi. Nevaru sa-
gaidīt, kad mācoties pretī stāvēs skolotāja un starpbrīžos būs dzir-
dami klasesbiedru smiekli. Lai kāds arī būtu nākamais mācību pus-
gads, izbaudīšu pēdējos mēnešus kopā ar mūsu skolas klases 
biedriem un skolotājiem. Marta 9.kl. 
    Pirmā semestra pirmajā skolas dienā es biju mazliet uztraucies, jo vajadzēja man pierast pie jauniem klases-
biedriem un skolotājiem. Šai skolai es pievienojos tikai pagājušajā gadā, līdz ar to man bija ļoti daudz nezināmu 
un jaunu lietu, ar ko nācās saskarties un iepazīties. 
 Sākumā nebija viegli apvienot skolu ar mākslas un mūzikas skolu. It īpaši tādēļ, ka visas trīs man bija jaunums. 
Tomēr mans pagājušā gada izaicinājums izdevās, jo es spēju apvienot mācības visās trijās skolās. Privātajā pamat-
skolā “Gaismas tilts 97” ir diezgan jauki skolotāji un daži stingrie skolotāji, bet stingrie skolotāji nav pavisam traki, 
jo var uzreiz saprast pēc stingruma, ka viņu vēlēšanās ir, lai skolēni klausās un lai mācās.  
Mana mīļākā stunda ir dabaszinības, jo var uzzināt daudz ko par dabu, dzīvniekiem, gaisu un kosmosu. Arī ikdienā 
es interesējos par dabaszinātnes tēmām un visu to, kas notiek mums apkārt. Īpaši mani interesē dzīvnieku vēsture 
un fosilijas. Pirmajā semestrī visspilgtāk man palikusi atmiņā diena, kad mēs ar mammu nevarējām atrast pirmo 
sporta nodarbību. Abi stāvējām pie Ķekavas vidusskolas un nesapratām, uz kuru pusi jāiet. Priecājos, ka šobrīd 
esam Ķekavu iepazinuši, jo ikdienā daudz staigājam un braukājam, līdz ar to arī iepazīstam apkārtni. Pirmais se-
mestris paliks atmiņā kā ļoti intensīvs, bet interesants mācību laiks. 
Pēc pirmā semestra es varu secināt, ka es esmu pieradis pie skolas,  saviem klases biedriem un skolotājiem, un es 
arī sāku kaut ko saprast par mācībām. Man patīk dzīvot Ķekavā, šeit ir daudz klusāk un mierīgāk nekā Rīgā. Tomēr 
šobrīd mācības notiek attālināti. Man nav iebildumu pret mācībām attālināti, tomēr vēlētos, lai otrajā semestrī 
mācības notiktu arī klātienē. Tāpat ceru, ka  man veiksies labāk un varēšu izmantot līdz šim iegūtās zināšanas un 
iemācīties jaunas. Rihards 5.kl. 
   Mācību gads sākās ļoti jauki. Jauni, ne tik stingri ierobežojumi ļāva mums doties uz skolu. Es beidzot varēju sa-
tikt savus draugus! Arī mācīties klātienē bija daudz vieglāk, jo varēja brīvāk izrunāt vielu. Brīnumaini, bet guvu 
prieku no katras dienas, kuru pavadīju skolā. Bija pat atļauts rīkot “Tumsas sagaidīšanu pie Lielās Mammas”. Šo-

gad to rīkojām mēs - 8. klase. 
Pēc brīvlaika atgriezāmies attālinātajā režīmā. Tas bija bēdīgi. No 
mājām arī piedalījos stāstnieku konkursā. Sajutos kā aktieris bez 
skatītājiem. Arī adventes laikā ar “Ķoča” un devītās klases puišiem 
ierakstījām sveicienu visai skolai. To arī darīju kopā ar saviem kla-
ses biedriem. Ar filmēšanu palīdzēja Markuss no devītās klases.  
Diemžēl šo apstākļu dēl nebija daudz notikumu, par kuriem es 
varētu pastāstīt, piemēram, ierastie Adventes rīti vai Ziemassvēt-
ku koncerts, kas deva lielisku Ziemassvētku noskaņu. Tomēr se-
mestri jauki pabeidzām ar skolotājas Andas sarīkoto loteriju, kurā 
varēja iegūt “virtuves kombainu”, “šujmašīnu”, “SPA apmeklēju-
mu” un pat “ceļojumu uz Āfriku”. Es vinnēju “veļas žāvētāju” - 
knaģi!  

Taču ceru, ka nākamais semestris būs labu notikumu bagātāks. 
Daniels 8.kl. 
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Varu derēt, ka lielākajai daļai varētu būt emocionāli - pabeigt sko-
lu, kurā pavadījis veselus 9 gadus. Laiks tiešām strauji dodas uz 
priekšu, un ir grūti tikt pakaļ. Tagad atjēdzos un saprotu, ka tikai 
puse gada ir palicis. 
Nē, es nesākšu ar to, kas man patika, bet tieši sākšu ar to negatīvo. 
Protams, pirmais ir pandēmija. Dažiem tas tieši palīdzēja, dažiem 
ne. Man šis bijā īsts piedzīvojums ar saviem plusiem un mīnusiem. 
No sākuma tikt ar sevi galā. Katru rītu pieceļoties zināju, ka jāstei-
dzas uz autobusu. Bet tagad, kad var palikt ilgāk gultā, uzreiz gri-
bas izbaudīt to. Bet tad atjēgties pāri tiem 8:15 un saprast, ka jau 
kavē kādu tiešsaistes stundu, vai nesapratne - vai nokavēji kādu 
kontroldarbu vai ne. Tad, protams, šis gads lika beidzot sākt kārtot 
savu laiku. Katru dienu jauns saraksts ar to, kas jāpaspēj izdarīt.  

Bet tomēr katra sliktā lieta nāk ar kaut ko labu. Jā, šim bija jābūt tam gadam, kad mēs visi kā klase satuvināmies, un 
es to brīdi gaidīju. Bet vai tad mēs neesam? Veidojot šos video, arī tos, ko paši izplānojam. Labi, tas nav nekāds Že-
tonu vakara materiāls, bet man bija tā siltuma sajūta, ka mēs spējam kaut ko izdarīt kopīgi.  
Lai gan man nepatīk, ka viss notiek šādi. Nezinot, vai eksāmeni notiks vai ne. Nezinot, vai izlaidums būs visiem ko-
pā un vai varēsim aicināt savas ģimenes. Bet tomēr, kā teicu, laiks turpinās skriet uz priekšu, un es atskatīšos uz šo 
laiku un pat par sevi pasmaidīšu. 
Kā man pietrūks visa, ko nevarēju tik labi piedzīvot pēdējo reizi, - Mārtiņdienas tirdziņš, Dzejas dienas, Ziemassvēt-
ku pasts, Ziemassvētku rīti… Es ļoti ceru, ka mums būs dota vēl šī pēdējā iespēja pamācīties kopā, jo tie nav tik pa-
sākumi, kas padara šo visu īpašu. Tie ir skolotājas Solvitas “bespriģels”, skolotāja Dāvja anglicismi pat fizikā, skolo-
tājas Agneses saldējums, skolotājas Signes “bumbārels”, skolotājas Silvijas cepumi un tēja konsultācijās, skolotājas 
Egitas ļoti svarīgās vestes, un tā varētu vēl turpināt. Manuprāt, tās ir tieši skolotājas, kas padara šo mūsu ceļu līdz 9. 
klasei tik īpašu.  
Es ļoti gribētu  - kaut pēc pāris gadiem, mēs sanāktu visi kopā un paskatītos atpakaļ uz šo laiku, saprotot, cik ļoti 
mēs pieaugam. Megija 9.kl. 
Semestri kā semestri, visi diezgan līdzīgi. Tomēr šis man nav bijis pats labākais, jo pusgada beigas bija attālināti. 
Bija jāpierod pie citāda laika sadalījumiem un darbiem. 
Gada sākumā skola pirmo reizi sāka šķist interesantāka. Man radās ciešāka draudzība ar vairākiem klasesbiedriem. 
Pirmajās nedēļās es ļoti gaidīju āra starpbrīžus, lai pavadītu laiku 
kopā ar  draugiem, braukājot ar skrituļdēli. Rudens bija trāpījies 
ļoti sauss un saulains. Sāku iegūt labākus rezultātus angļu valodā. 
Joprojām mīļākais mācību priekšmets ir vizuālā māksla un mūzika.  
Mācības no mājām man patika, jo dažās darba dienās varēja pagu-
lēt ilgāk. Bija mazliet grūti atcerēties visus termiņus darbiem. Sajū-
tas bija neparastas - redzēt klasi tādā veidā. Dažreiz man patika 
paskatīties, kur katrs bērns atrodas tiešsaistes stundas laikā. 
Mākslas skolā mani kursa biedri strādāja mājās, es vienīgā no kla-
ses gāju skolu strādāt. Tas man ļoti patika, tāpēc ka es tam varēju 
veltīt vairāk laika. 
Savukārt mūzikas skolā man katru nedēļu bija jāizpilda tikai daži 
uzdevumi solfedžo un mūzikas literatūrā. Man vislabāk patika pats 
pēdējais uzdevums, kurā jāveido video ar dažādām skaņām mājās 
divu minūšu laikā. Saistībā ar jauno mācību procesu es varēju veikt ieskaiti attālināti, un tas aiztaupīja lielu stresu. 
Novembrī pie mums atbrauca māsīca no Anglijas. Viņa darba dienās strādāja ar datoru. Darot skolas darbus, man 
tas ļoti, ļoti patika. Varēju iejusties darbinieka lomā, zinot, ka aiz sienas kāds strādā tāpat kā es. Arī pārtraukumu 
pauzes bija līdzīgos laikos, un varējām kopā iet āra pastaigās. Pēdējās skolas dienās laiks bija ļoti labs, jo ārā bija 
daudz balta sniega. Beidzot varēja noķert īsto ziemas sajūtu!  
Dienu interesantāku darīja pastaigas ar ģimeni. Tika mainīts maršruts, un tumsā varēja vērot un iepazīt zvaigznes. 
Redzējām, kā spīd Lielie Greizie Rati un Mazie.  
Man šis pusgads likās neierastu notikumu piepildīts, bet tomēr labs. Ceru, ka nākamais gads noritēs kopā ar drau-
giem. Gabriēla 6.kl.  
Rudenī bija mana pirmā ekskursija ar jaunajiem klases biedriem uz Doles salas muižu. Tur mums bija orientēšanās 
spēles. Pasākums bija jauks, man ļoti patika. Ar visu skolu bijām koncertā VEF pilī - bija ļoti jauka un interesanta 
izrāde “Mazais princis”. Diemžēl mums nenotika fukšu balle, kura bija ieplānota Helovīnu dienas vakarpusē, koro-
navīrusa straujās izplatības dēļ. Arī Ziemassvētku pasākums nekāds skolā nenotika, jo jau kopš novembra mācījā-
mies attālināti. Pietrūkst satikšanās ar draugiem, klases biedriem un arī skolotājiem. Liekas, dažas lietas varbūt es 
saprastu labāk, ja skolotāja izskaidrotu klasē. 
Attālināti man mācīties nepatīk.   Dažreiz gadījās problēmas ar kameru un mikrofonu, un dažreiz bija lēns, slikts 
internets.  Kopumā pirmais semestris jaunajā skolā man bija veiksmīgs. Dažos priekšmetos otrajā semestrī centīšos 
atzīmes uzlabot, jo, mācoties attālināti, nesanāca izlabot dažas atzīmes, un kopējais vērtējums līdz ar to nebija tik 
labs, kā man gribējās.  
Cerams, vismaz otrajā semestrī, pavasarim tuvojoties, mēs varēsim atkal iet uz skolu. Augusts 5.kl. 
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Mans pirmais semestris bija gan grūts, gan viegls, jo bija daudz jāmācās, bet varēja arī daudz pagulēt un vairāk 
atpūsties. Kad sākās brīvlaiks es biju priecīgs, jo varēja atpūsties no mācīšanās un bija daudz brīvā laika, bet neva-
rēja iet ārā ar draugiem, jo nedrīkstēja un nebija uzsnidzis daudz sniega. Kad bija pienācis Ziemassvētku vakars, es 
biju ļoti priecīgs, jo gribēju atvērt visas dāvanas un skatīties Ziemassvētku filmas. Kad nāca tuvāk Jaunais gads, 
sāka snigt un ar vecākiem braucam uz kalnu slēpot un šļūkt ar ragavām. Jauno gadu es nosvinēju ar vecākiem un 
kaimiņiem. Kristiāns 8.kl. 

Semestris, kā vienmēr, mūsu skolā iesākās 1. septembrī. Mani 
iepriecina, lai kāda arī būtu diena, 1. septembris ir un būs 1. sep-
tembrī. Tā atšķīrās no pārējiem septembriem ar to, ka nedrīkstēja 
vecāki piedalīties.  
Es cerēju, ka mūsu klasē būs kāds jauns klasesbiedrs, jo pārējās 
bija kāds jauniņais. Tomēr tā vietā dabūjām mazo, mājīgo, gaišo 
mājturības kabinetu. Tā bija visjaukākā un atmiņu pilna. Mēs 
starpbrīžos spēlējām “Aklās vistiņas”, dejojām, zīmējām, dziedā-
jām. 
Vēlāk mums vajadzēja pāriet uz dabaszinību klasi, tādēļ ka tā bija 
daudz plašāka, toties nebija tik mājīga, omulīga un jauka kā ie-
priekšējā. Izmaiņas turpinājās - stundu un laika grafiks, gandrīz 
katrā starpbrīdī vajadzēja iet ārā un izvēdināt klasi, lai būtu svaigs 
gaiss. 

 Kad bija nepieciešams mācīties attālināti, man sākumā patika, tāpēc ka  dažās dienās varēja ilgāk pagulēt, un arī 
ātrāk beidzās skola. Sākumā man neiznāca tik labi pieslēgties, protams, es iemācījos, un viss bija labi. Bet uz bei-
gām kļuva grūtāk, tāpēc ka mums sāka uzdot daudz vairāk mājas darbu un bija grūtāki stundas darbi.  Labi, ka 
man bija savs mājas skolotājs – vectēvs, kurš  man palīdzēja latviešu valodā likt pareizās vietās komatus un atrast 
pareizo gramatisko centru. Semestra beigās manas sekmes. Mācīties mājas ir grūtāk, un biežāk ir strīdi ar vecā-
kiem mācību dēļ. Ļoti ceru, ka drīz atsāksies mācības klātienē. Melānija 6.kl. 
Savu pēdējo pirmo semestri šajā skolā varēju sākt priecīgi, ar smaidu pa visu seju, jo briesmīgais vīruss bija atkā-
pies, un tas nozīmēja, ka mācīties atkal mēs varējām klātienē. Biju priecīgs sastapties un aprunāties ar saviem kla-
sesbiedriem, jo ar lielāko daļu no viņiem nebiju ticies kopš sākās karantīna.  
Šogad biju apņēmies mācīties cītīgi, jo  man ir jāpabeidz devītā klase, un tas jāveic ar labām sekmēm, tāpēc ka ir 
iespēja - ierobežojumu dēļ  vidējās atzīmes ieskaitīs kā eksāmenu atzīmes. Sākumā viss bija labi, katru darba die-
nu gāju uz skolu, satiku draugus, mācījos, aizgāju mājās un pildīju mājasdarbus. Tad sāka izplatīties runas par to, 
ka Latvijā saslimušo skaits atkal palielinās, dažās skolās jau ir saslimuši skolotāji un klases ir devušās karantīnā.  
Neviens to negribēja, bet tas mirklis pienāca, kad mēs atkal tikām piesieti pie mūsu krēsliem, gultām un ieslodzīti 
mūsu istabās starp četrām sienām. Šoreiz attālināti mācīties nebija tik grūti kā astotajā klasē - viss bija kārtīgi iz-
plānots, un mēs konkrēti zinājām, kas cikos sākas un beidzas, kā arī jau bijām pieraduši pie šāda veida zināšanu 
apgūšanas. 
Pagaidām liekas, ka šajā mācību gadā skolā vairs neatgriezīsimies, bet ceru, ka viss mainīsies, mēs varēsim mācī-
ties klātienē un organizēt Žetonu vakaru. Markuss 9.kl. 
Mans 5.klases pirmais semestris iesākās diezgan labi. Mums bija jauna klases skolotāja, un katram priekšmetiem 
bija sava skolotāja, kas vēl joprojām man šķiet nepierasti. Man ir palikušas ļoti jaukas un jautras atmiņas vismaz 
par tiem 3 mēnešiem, kurus pavadīju kopā ar savu klasi. 
Gandrīz katrā starpbrīdī gājām ārā un spēlējām kādu interesantu spēli, kas man bija viena no mīļākajām nodar-
bēm kopā ar klasi. Stundās arī bija ļoti interesanti, kā arī bija jauki mājturībā gan pagatavot dažādus ēdienus, gan 
arī iemācīties tamborēt. Uzsākot 5.klasi, man ienāca prātā šāda doma: beidzot mēs esam 5. klase, un nu ir mūsu 
kārta uzzināt, kas tad nu tā ‘’Fukšu balle’’  ir. Tas likās tik ļoti interesanti, bet tā arī neuzzinājām, jo Covid-19 izbo-
jāja iecerēto pasākumu. Arī visas tradīcijas, kurām būtu jābūt 1.semestrī. 
Tālmācība man nepatika. Bija daudz grūtāk mācīties, jo viss jādara pašai, jāmeklē un jālasa, un jāraksta, un jau die-
nas otrajā pusē man bieži uznāca ļoti liels nogurums, kas traucēja izdarīt lietas līdz galam. Taču bija arī vieglākas 
dienas, kad bija tikai divas tiešsaistes stundas, tad nebija tik liels nogurums. Ja godīgi, kad lielās klases sāka mācī-
ties attālināti, man arī ļoti gribējās mācīties mājās. Bet tad, kad pienāca laiks, sapratu, ka tas nav nemaz tik viegli. 
Es ļoti gribētu atkal mācīties skolā. Es ceru, ka drīz atkal varēsim visi satikties. Man ļoti pietrūkst starpbrīžos ārā 
spēlēt dažādas spēles kopā ar klases biedriem, man ļoti pietrūkst 
stundas kopā ar skolotājām, man ļoti pietrūkst deju pulciņa. Ļoti 
ceru, ka drīz atkal varēsim būt kopā un darīt lietas, kā iepriekš. 
Amanda 5.kl. 
Kad bija 1. septembris, es biju ļoti apbēdināts, jo sapratu, ka 9 mē-
neši būs jāpavada, sēžot uz sola, un vajadzēs klausīties, ko skolotā-
ja mums māca.  Vienīgais pasākums, kas man spilgti palika atmiņā, 
ir "Lielā mamma". Bija diezgan interesanti to organizēt. Pat satiku 
dažus savus bijušos klases biedrus un draugus. 
Mācīties attālināti ir ļoti patīkami, jo ir tikai 3 tiešsaistes stundas, 
un tu visu vari darīt savā tempā, un pārējā atlikusī diena ir brīva. 
Šajā semestrī sāku lasīt japāņu noveles, pavadīju vairāk laika āra 
pastaigās. Kristofers 8.kl. 
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Semestris aizsākās aizraujoši, jo klases biedrus nebiju satikusi kopš pirmās karantīnas sākuma, un, protams, mēs visi 
bijām daudz mainījušies. Gan izskata ziņā, kā Megija ar saviem īsajiem matiem, gan rakstura. Vienmēr, runājot ar 
vecāko klašu skolēniem, visi stāstīja, cik ļoti 9. klasē mēs visi satuvināsimies. Tā tiešām arī ir. Jau pirmajā skolas ne-
dēļā ar visiem pēkšņi bija tik viegli un patīkami runāt. Un visi iekšējie joki, kas sakrājušies pa gadiem, šķita smieklī-
gāki, un klases, skolas tradīcijas kļuva daudz mīļākas. Pirmās karantīnas dēļ es daudz vairāk sāku izbaudīt starpbrī-
žus ne tāpēc, ka atpūtas pietrūka, bet - laika ar klases biedriem. Ja kaut kas stundas laika nesanāca vai skolotāja 
vairāk kretinēja, tad tie vienmēr uzmundrināja. Un arī šobrīd, kad skolotāju izmet no tiešsaistes stundas vai tas ka-
vējas, tas mazais laiciņš, kur mēs visi kopā smejamies un katrs pat aiz ekrāna ir tik tiešām viņš pats. Smaidu, dzirdot 
Markusa un Megijas īpašos smieklus, Tomsona pārgudros komentārus un Mārtiņa sarkastiskos jokus. Tie jaukie 
brīži vēl ir, bet mazāk. Ļoti arī novērtēju, ka tomēr paspējām aizbraukt uz Burtniekiem. Braucot mājas no tā, bija tīra 
ģimenes sajūta. 
Žēl jau, protams, ir, ka daudzi pasākumi mums tiek “atņemti”, bet 
tas liek pievērsties un vairāk novērtēt katru brītiņu, kas pavadīts 
kopā, vienalga, vai klātienē vai ekrānā. Pirmais semestris bija labs, 
izdevies. Alise 9.kl.  
Šis 1.semestris ļoti atšķīrās no pārējiem. Šogad mācos 5.klasē, un 
mums ir jauna klases audzinātāja. Viņu sauc Ilze, un viņa mums 
pasniedz angļu valodu. Skolotāja Ilze ir jauka un izpalīdzīga. Mūsu 
jaunā klases telpa atrodas otrā skolas galā, latviešu valodas kabi-
netā. Visos priekšmetos, izņemot vācu valodā un mūzikā, mūsu 
klasei ir jauni skolotāji, kuri uzdod daudz vairāk mājas darbus un ir 
prasīgāki. 
Oktobra beigās mana ģimene saslima ar jauno koronavīrusu. Es 
saslimu novembra sākumā un nevarēju iet uz skolu. Saslimstībai 
pieaugot visā valstī, arī visai mūsu klasei no decembra sākuma mācības turpinājās attālināti. Katru dienu mums bija 
vairākas tiešsaistes stundas. Arī pārbaudes darbi notika tiešsaistē. Kopā ar skolotāju Silviju izveidojām Ziemassvēt-
ku apsveikumu, kuru vēlāk ievietoja skolas lapā vietnē Facebook. Arī pēdējā klases stunda notika tiešsaistē. 
1.semestra liecības šogad nesaņēmām. Jānis 5.kl. 
Līdz šim brīdim esmu piedzīvojis jau deviņus pirmos septembrus, bet tikai pāris ir bijuši tik atmiņā paliekoši kā šis. 
 Noteikti jārunā par manu pirmās klases pirmsākumu, kuru noteikti atcerēšos uz mūžu.  Tur taču ietilpa tik ļoti 
daudz – pats 1. septembris, jauno klases, skolas biedru un skolotāju satikšana, pirmais brīvlaiks, kas ir tikai pašiem 
mazākajiem, pirmā liecība. Šos notikumus mēs visi gaidījām ar lielu nepacietību, jo neko no tā vēl nebijām piedzī-
vojuši. 
2020.gada 1. semestris iesākās kā ik gadu, bet ar lielām cerībām. Mēs atgriezāmies mācīties klātienē, kas bija liels 
pluss, jo pagājušais gads attālināti varēja būt daudz veiksmīgāks, bet … nebija. Sāka jau nostiprināties cerība, ka 
visu gadu varēsim mācīties skolā, organizējām Skolotāju dienu, kā ik gadu visa skola fotografējās, bija ieviesti dažā-
di ierobežojumi, lai mazinātu Covid-19 draudus, bet, ņemot vērā valsts saslimstības situāciju, mēs pēc rudens brīv-
laika skolā atgriezties nevarējām. Tas arī padara šo pēdējo I semestri tik nozīmīgu. Uz spēles ir likts ļoti daudz - ek-
sāmenu nokārtošana, 9.klases  pabeigšana, iestāšanās citā skolā. Attālinātās mācīšanās dēļ manī brīžam rodas ba-
žas, vai es būšu spējīgs to bez problēmām izdarīt.  
Šo semestri es noteikti atcerēšos, jo tas ir bijis brīžam neizprotams, brīžam stresa pilns, taču ir bijis ļoti daudz laba, 
kas visu slikto nomāc. Tādēļ galvenais - visu labo un pozitīvo notikumu kopums. Kārlis G. 9.kl. 
Manā pirmajā semestrī es no sākuma nebiju droša par lietām, kas man nepadevās. Bet tad lēnām es sāku iejusties, 
un viss bija labi.  
Pagājušogad, kad sākās tālmācība un nebija tiešsaistes stundas, tad man atzīmes gāja uz leju, bet tagad, kad ir 
stundas tiešsaistē, man nav tik traki ar atzīmēm.  
Mēs vairs nevarējām nekur iet un satikties, tāpēc man un gan jau visiem tas bija bēdīgi. Kā arī mūsu klasei bija pa-
redzēta fukšu balle, bet to diemžēl atcēla. Mums šogad uz klasi atnāca divi jauni klases biedri. Paula 5.kl. 
Man liekas - ir vieglāk attālināti nekā klātienē, jo var ilgāk pagulēt. Man arī patika klātienē, jo biju priecīgs redzēt 
savus draugus pēc vasaras un karantīnas. 

Kad bija klātienē - varēja doties ārā spēlēt spēles, bet, kad ir attāli-
nāti, nevar doties ārā, var tikai runāt tiešsaistes stundās. Pirmais 
semestris pagāja ātri. 
Bija interesanti, jo sākās vēsture, ko nebiju nekad mācījies, bet nav 
pārāk grūti, man patīk, bet dažreiz kļūst drusku garlaicīgi. Nebija 
vairs nekādu jaunu priekšmetu.  
Es esmu bēdīgs par to, ka atcēla fukšu balli. Reinis 6.kl. 
Mans pirmais semestris sākumā gāja diezgan labi, kad vajadzēja 
iet uz skolu, bet viss sāka iet slikti, kad vajadzēja strādāt attālināti. 
Vismaz nevajadzēja iet uz skolu bet varēja palikt mājās. Tāpat va-
jadzēja iet uz mūzikas skolu, un bija grūti, jo uzdeva daudz, un 
skolotājas nezina, ka man vēl notiek mūzikas skola. 
Tagad jau viss labi, un tiešām mēģināšu otrajā semestrī izdarīt visu 

un labi  - bez parādiem. Un ļoti ceru, ka mūzikas skolu pabeigšu 
labi. Lazars 8.kl.  
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2020.gada 1.septembri es gaidīju ar nepacietību, jo mācības skolā 
man ir svarīgas. Atcerējos iepriekšējā mācību gada laiku, kad 
mums bija attālinātās mācības. Tajā laikā sapratu, ka man ir grūti 
saprast mācību tēmas un uzdevumus.  Tāpēc cerēju, ka, mācoties 
skolā, man būs vieglāk. Domāju, ka skolotāja man varēs izskaidrot 
un es labāk sapratīšu.  
2020.gada septembrī es priecājos, ka atkal varu iet uz skolu un 
satikt savus klases biedrus, un skolotājus. Es domāju, ka pēc vasa-
ras brīvlaika vienmēr ir interesanti sarunāties ar mīļiem un sen ne-
redzētiem cilvēkiem. Katram ir bijuši savi vasaras piedzīvojumi, un 
ir jautri klausīties, kā katram ir gājis vasarā. Es arī saviem klases 
biedriem stāstīju par saviem braucieniem pa Latviju, kādas jaunas 
vietas redzēju. 
Kad atkal sākās attālinātās mācības, bija mazliet citādāk, jo es jau 

zināju, kā tas notiks. Biju gatava, ka pašai būs daudz jāmācās. Šoreiz gan bija vairāk tiešsaistes stundu, un tas ir la-
bāk kā iepriekš. Tomēr tēmas un uzdevumus latviešu valodā un matemātikā man šķiet grūtas, jo šīs stundas man 
vieglāk saprast skolā. Gribētu izmantot skolotāju konsultācijas šajās mācību stundās.  
Es ļoti ceru, ka drīz beigsies vīrusu laiks un mēs varēsim atgriezties skolā. Esmu noilgojusies pēc skolas un skolotā-
jiem. Esmu noilgojusies arī pēc treniņiem. Sindija 5.kl. 
Pēdējā mācību gada I semestris bija zīmīgs ar vairākām lietām: ar faktu, ka tas ir pēdējais gads pamatskolā un arī ar 
mācību organizācijas izmaiņām, ar kurām saskārāmies jau pagājušā mācību gada beigās. Protams, šī mācību gada 
pirmais semestris bija kā labs ieskrējiens finiša taisnē, kas nesa sev līdzi gan lielāku atbildības nastu, gan apziņu, ka 
aiz finiša taisnes viss būs daudz citādāk - mainīsies mācību iestāde, klases kolektīvs, pedagogi un, iespējams, arī 
dzīves vieta. Visdrīzāk mācības nāksies turpināt mūsu galvaspilsētā. 
Lai arī saulainais pirmais septembris solīja priekpilnu visu mācību gadu, tomēr jau pirmajā semestrī netrūka izaici-
nājumu un grūtību mācībās. Nedaudz situāciju atviegloja attālinātās mācības, jo tas palīdz mobilizēt laiku, neveltot 
trīs stundas, lai nonāktu uz skolu un atpakaļ mājās. Jāatzīst, ka komunikācija tiešsaistē ir savdabīga, it īpaši veidojot 
apsveikumus un radot svētku sajūtu. Pirmā mācību gada semestra 
noslēgums vienmēr vainagojas ar svētkiem, kas neapšaubāmi ir 
ļoti patīkami neatkarīgi no tā, kurā klasē  mācos. “Iesildīšanās” fini-
ša taisnei nu ir cauri, un ir klāt pēdējais laiks gatavoties 9.klases 
beigšanai. Kristers E. 9.kl. 
Uzsākoties jaunajam mācību gadam, pirmo reizi satiku jauno kla-
ses biedru un kaut cik iepazinu. Bija grūti atkal pierast tam, ka jā-
ceļas ļoti agri un jāgatavojas uz skolu. Pēc kādas nedēļas pieradu,  
un skola atkal kļuva par parastu dienas pirmo pusi. Kad pienāca 
ziņas, ka atsāksies attālinātās mācības, es biju vienlaikus priecīgs 
un apbēdināts. Varēja mazliet ilgāk izgulēties, bet vielas apgūšana 
bija grūtāka. 
Mācoties attālināti, laiks pagāja diezgan ātri un pirmais semestris 
arī. Visgrūtāk bija apgūt fiziku, bet kaut kādā veidā tomēr tiku galā 
un nākamajā semestrī centīšos vairāk. Renārs 8.kl. 
Kad aizdomājos, kļūst skumji, jo saprotu, ka šis ir pēdējais mācību gads šajā skolā. Ikdienā vairs neredzēšu klases 
biedrus, skolotājus, skolu un neiešu vairs šo ceļu katru dienu. 
Priecājos, ka ar klasi paspējām aizbraukt uz sadraudzības pasākumu Burtniekos. Pēc tam šķita, ka klase kļuva salie-
dētāka un draudzīgāka. Vēlētos, lai šāds pasākums atkārtotos vēlreiz. Pirms kādiem gadiem man nelikās, ka es il-
gošos pēc tā visa, bet, kad pienācis pēdējais, viss mainījies. 
Bija savādi atgriezties skolā pēc šī visa, kas notiek pasaulē; mazliet pamācījāmies klātienē un atkal... Šie pēdējie mē-
neši ir daudz sakārtotāki un saprotamāki nekā tie, kas bija pavasarī. Es esmu jau pieradis pie šī mācīšanās stila. 
Kopumā, beidzot šo mācību semestri, ar savām sekmēm esmu apmierināts. Izņemot dažus mācību priekšmetus, 
kuros vajadzēja vairāk pacensties! Mārcis 9.kl.  
Ar skolas sākšanos es tiku pārcelta uz piekto klasi. Man šis gads pagaidām ir bijis grūtākais no visiem. Viss  ir daudz 
citādāk - katram priekšmetam cita skolotāja, jauna klases skolotāja, stingrākas mācības, biežāk mājas darbi, vairāk 
stundu, un nāca klāt krievu valoda. Katru vakaru, ejot gulēt, baidījos, ka neizpildīju kādu mājas darbu. 
Attālināti bija vēl grūtāk. Citas mācības veicās labāk, bet citas ne, un sliktāk man gāja tieši tādos priekšmetos, kuri ir 
svarīgāki. Šīs pāris nedēļas man bija kā pārbaudījums. Es  nezinu, vai man labāk patika mācīties no mājām vai arī 
klātienē, jo skolā visu skolotājas var izskaidrot, bet man arī sāka patikt attālināti( protams, tikai tad, kad sāku plānot 
laiku un visu izdarīt laikā), jo dažās mācības man paņēma 15 minūtes, nevis kā skolā, kur visu skaidro, kaut arī es 
jau saprotu uzdevumu. Bet vienmēr ir arī ir  mīnusi, kā, piemēram,  gandrīz visu dienu jāpavada pie datora un tikai 
vakarā, kad skola ir beigusies un mājas darbi ir izpildīti, var izslēgt datoru un iet darīt citas lietas. Starp stundām ir 
starpbrīži, un tad var iziet ātri ārā. 
Bet nu beigu beigās nebija arī tik grūti. Manuprāt, 1. semestris bija visgrūtākais skolas gads no visiem citiem. Ceru, 
ka nākamais būs vieglāks. Bet, jo tālāk iet, jo grūtāk kļūst. Amēlija 5.kl.  
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Šis gads iesākās pilnīgi citādi atšķirībā no citiem. Es biju diezgan 
bēdīgs, ka nevaram darīt visu, kā ierasts – doties ārā starpbrīdī, iet 
pie citām klasēm, braukt ekskursijās, būt skolotāji un beigu beigās 
pat nevarējām viens otru satikt. Tā kā šis ir mans pēdējais gads 
pamatskolā, es izbaudu no tā katru minūti, kaut arī nav tas labā-
kais no visiem.  
Bet tomēr mēs devāmies vienreiz uz mūzikas lektoriju Dzintaru 
koncertzālē, kas laikam bija pēdējais apmeklējums. Skolas sākumā 
arī bijām muzejā, un notika “Lielā mamma”. Nekā daudz... 
Man pat negribas sākt domāt par to, ko mēs būtu darījuši kā 9. 
klase. Tāpēc nākamajām 9. klasēm novēlu, lai nebūtu šādas situā-
cijas kā tagad un lai viņi izbauda katru notikumu. Mārtiņš 9.kl. 
Mans pirmais semestris bija jautrs, interesants. Daudz dažādu no-
tikumu! Lielāko mācību laiku pavadījām mājmācībās, jo izplatījās Covid-19. 
Pirms šīs infekcija, mēs pamainījām klasi, bet nākamajā dienā jau sākās mācības attālināti. Ir skumji mācīties mā-
jās, jo nevar satikties, bet ir arī jautri, ka var sazvanīties caur video zvanu! Dažiem ir  vieglāk mācīties skolā, bet 
citiem tieši patīk mācības attālināti. Skolā skolotājām ir labāka iespēja paskaidrot jauno vielu. Mājās ir garlaicīgi 
bez draugiem.  Jauki ir sarunāties ar visiem klases biedriem tiešsaistes stundās. Arī jaunās skolotājas bija jaukas. 
Kamēr vēl bijām klātienē, mēs gatavojām ēst, eksperimentējām, gleznojām, rēķinājām, lasījām, sportojām, mācījā-
mies svešvalodas. Šobrīd iegūstam zināšanas no uzdevumi.lv vai soma.lv. Es ceru, ka II semestrī mēs varēsim kaut 
cik būt skolā. Uz tikšanos otrajā semestri, bet noteikti vēlos, lai tas būtu klātienē. Raila 5.kl.  
    Sākās viss kā parasti, ja ierobežojumi netiek ņemti vērā. Bija daudz mazāk aktivitātes, pasākumu arī bija maz. 
Mācības notika kā katru gadu līdz rudens brīvlaikam, pēc tā pandēmija pasliktinājās. 
Teikšu godīgi-  man ne pārāk patīk mācīties attālināti, bet man arī pati skola nepatika. Tāpēc grūti izlemt, kas būtu 
labāk. 
Skolā klausoties, neklausoties, bet kaut ko atcerēsies, lai cik neinteresants tas liktos, mājā pašam jāsaņemas; no 
tiešsaistes stundām vien daudz neiemācīsies, turklāt ne visi regulāri tās apmeklē. Tomēr dīvaini, ka tādas stundas 
kā sports, mājturība, vizuālā māksla utt. mums notiek. Daudzi jau tā nespēj iemācīties visu svarīgākās stundās, un 
vēl jāatstāj vieta galvā arī tādiem sīkumiem. 
Šis gads bija visneaktīvākais no visiem. Tādu es to arī atcerēšos, ja atcerēšos vispār. Artūrs 9.kl. 
     Vasarā visiem bija interesanti un priecīgi, bet vasara beidzās, un skola sākas.  
Man pirmais semestris sākās kā visiem citiem - bija jāskatās priekšnesums un jāapsveic jaunā pirmā klase. Bet šo-
gad viss bija citādi - vecāki bija aiz žoga, jo nevarēja pulcēties un bija jāievēro 2 metru distance.  
Kas notika pirms attālinātās mācīšanās? Mēs paspējām organizēt dažus pasākumus, kā, piemēram, klases sporta 

spēles, ”Lielo mammu”. Bija plānota fukšu balle, bet to atcēla, jo 
sākās karantīna. Uz florbola treniņiem es paspēju, bet treniņi 
beidzās jo sākās attālinātā mācīšanās, kas notika bija līdz pat 
Ziemassvētkiem. Tas nenozīmē, ka mums nebija adventes rītu, jo 
katra klase gatavoja video, iepriecinot visus.  
Bet tagad pievērsīsimies stundām, kas nebija attālināti. Visvairāk 
man patika sports, jo tas man padodas ļoti labi. Es arī labi sa-
protu mājturību un matemātiku. Mājturībā es parasti pabeidzu 
pirmais, un mani darbi ir izdarīti labi. Matemātiku es labi sapro-
tu, ja nepieļauju neuzmanības kļūdas. Es esmu viens no labāka-
jiem. Vizuālā māksla man patīk, bet es nemāku labi zīmēt. 
Angļu valodā es māku runāt raiti, bet rakstu ar kļūdām.  
Tā beidzās mans pirmais semestris, kas bija tik notikumiem pilns 
ka knapi visu atcerējos. Dainis 6.kl.  

    Mans šī mācību gada pirmais semestris sākās jaunā skolā, ar jauniem skolotājiem, ar jauniem klases biedriem. 
Patiesībā te bija daudz lietu, kas man bija jaunas. 5.klasē skolā man bija jāsāk apgūt divus jaunus priekšmetus, ku-
rus es nebiju mācījies agrāk, - vācu valoda un krievu valoda. Sākums nebija viegls. Šie priekšmeti man padevās 
grūtāk, bet tagad iet daudz labāk. 
Es nevarēju sagaidīt, kad es satikšu savas klasesbiedrenes un jauno klases skolotāju Ilzi. 1. septembrī mūsu klasei 
pievienojās 2 jauni klases biedri Rihards un Augusts. Šis 1. septembris man bija īpašs, jo mans mazais brālis Hugo 
uzsāka mācības manā skolā.  
Sākot mācības, es iepazinos ar jaunām skolotājām un skolotājiem. Stundu sarakstā bija jauni priekšmeti - literatū-
ra, krievu valoda un informātika. Es biju nedaudz satraukusies, jo tas  man bija kaut kas jauns. Man atmiņā palika 
ekskursija uz Doles salu.. Man patika spēle “Orientēšanās pa Latviju”.  
Kā jau katru gadu mūsu skolā septembrī norisinās “Lielā mamma”. Šajā pasākumā mēs ar klasi orientējāmies pa 
Ķekavu. Pirms tam katra klase parādīja priekšnesumu par tēmu “Profesijas”. Šis bija jauki pavadīts vakars. 
Katru dienu es devos uz skolu, satiku skolotājus, satiku klases biedrus, sveicināju dežuranti, bet tad viss mainījās, 
jo sākās vīrus. Atkal bija jāmācās mājās. Tas man lika justies skumji. Bija diezgan grūti, jo tiešsaistes stundas bija 
man kaut kas jauns, bet es sāku pierast. 
Es ceru, ka II semestrī varēs atkal doties uz skolu un mācīties visi kopā. Fiona 5.kl. 
 

Mans šī mācību gada 1. semestris  

9. klase sadraudzības projektā  

6. klase Lāčplēša dienā 
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Liekas, ka šis semestris ir zaudēts vakuumā. Maz darījām, un maz atmiņu par to, ko darījām. 
Pirmajā ceturksnī bijām skolā. Nedrīkstējām to, nedrīkstējām šo. 1. septembrī dzirdējām, ka šajā gadā būs daudzas 
pēdējās lietas – pirmais semestris, Pēdējais zvans, dažādi konkursi. Visu laiku mainījās situācija. Varēju iet uz skolu, 
bet uz treniņiem nevarēju. Skolā nekas īpašs nenotika. Katru dienu mācījāmies un turpinājām skatīties, kā skaitļi 
aug. Sākām likt likmes, kad mums sāksies tālmācība. Tā sākās otrajā ceturksnī un bija tikpat ”laba” kā pagājušajā 
mācību gadā. Katru rītu cēlos. Gāju pie datora. Sēdēju septiņas astoņas stundas pie ekrāna. Labā dienā izgāju ārā. 
Bieži sēdēju iekšā visu dienu. 
Mana nepatika pret šo semestri nav izsakāma vārdos, bet skaitļos gan – divi no desmit. Kārlis T. 9.kl. 
Šis semestris bija labs - grūts un mazliet citādāks kā citi. Bet man gāja labi, es ar visu tiku galā, jo  mācoties izman-
toju  ar savu kladi un grāmatu. Bez pierakstiem neko nevar un nevarēs skolā, mācībās. 

Man patika, ka mācību stundas bija videokonferencē, tas man rai-
sīja sajūtu, ka skola ir klātienē. Bez tiešsaistes stundām skola nebū-
tu skola, bet kaut kāda bezjēdzīga rakstīšana. Es nezinu, kā skolo-
tājām, bet man liekas, ka attālinātā mācība ir grūtāka. Jo man un, 
es zinu, arī klasesbiedriem, mājās mācoties, ir tāda sajūta un doma, 
ai, pagulēšu mazliet ilgāk, nokavēšu nedaudz, tas jau nekas, jo sko-
lotāja neko neizdarīs. Es cenšos no šīs domas aizbēgt. Un ir atšķirī-
ba, vai skaties datorā vai sēdi skolas solā! 
Attālināti mācoties, nav tās disciplīnas, kas ir klātienē. Un tas man 
ļoti nepatīk, jo tev pašam ir grūtāk mācīties, apgūt jauno vielu. 
Man ļoti pietrūkst klātienes sporta stundu un sarunu ar klases 
biedriem. Patiesi vēlos, lai pēc iespējas ātrāk atgriežas mācības klā-
tienē un viss pārējais. Kristers 5.kl.  

   Pirmajā septembrī sākās skola. Es biju ļoti sapriecājusies, ka varu satikt draugus. Mūsu klase bija mājturības kabi-
netā. Tur nebija tāfeles un labi krēsli. Tie bija mazi un neērti. Un daži klases biedri sēdēja pie lielā galda. Tāfele - tā 
bija maza un mazliet šķība, stāvēja uz trim kājām. Kādā  brīdī viena no tām salūza. Pēc kāda laika mums beidzot 
dabūja jaunu un lielāku. Šī tika pielikta pie sienas. 
Oktobrī sestās klases tika pārceltas uz citiem kabinetiem. Viena tika pārlikta bioloģijas klasē, bet otra - informātikā. 
Mēs centāmies iekārtoties lielajā klasē, tā bija auksta un tukša. Man ļoti patika skatīties uz ķīmijas tabulu un au-
giem. Ar saviem draugiem teicām jokus par ķīmijas elementu nosaukumiem. Novembrī sākām iet ārā ļoti daudz, 
gandrīz katru starpbrīdi. Vairāk spēlējām “Sasaldētos” ar 5. klasi. Vienu dienu zēns bija atnesis tumbiņas uz skolu 
un spēlēja mūziku, gājām apkārt visai skolai dejojot. Tas bija jautri, pat pievienojās daži citi bērni. Mēs tikām pārlikti 
kopā ar vecākajām klasēm uz attālinātu mācīšanos. Decembrī es pametu mūzikas skolu un sāku vairāk sportot. Bet 
tad man kļuva vientuļi, jo trūka draugu. Savu dzimšanas dienu svinēju viena pati. Madara 6.kl. 
   Mans pirmais semestris 5.klasē sākās 1.septembrī ar kopīgu skolas pasākumu un ar ziediem skolotājai. Šis semes-
tris ir bijis man pagaidām visgrūtākais no visiem citiem. Tas tāpēc, ka es sāku skolas gaitas pamatskolas posmā, kur 
viss kļūst jau nopietnāk. Pandēmijas dēļ šis semestris nav izdevies, kā es gribēju, bet nemaz tik slikti jau arī nebija.  
Es iesāku septembri mierīgi, iepazinos ar jaunām skolotājām, iepazinu jaunas klases telpas un sadraudzējos ar 
jaunpienākušajiem klases biedriem. Tas mēnesis bija viegls, bet bija jāpierod pie visa jaunā. Tagad mēs ejam ārā 
vairāk. Pandēmijas laiks nesa pārmaiņas manā skolas dzīvē. Tagad ierasti ir regulāri mērīt ķermeņa temperatūru, 
pusdienot kopā  tikai ar 6.klasi, starpbrīžos pavadīt laiku tikai savās klases telpās. 
Oktobrī man jau bija jāsāk mācīties nopietnāk. Mājasdarbi tika uzdoti vairāk un vairāk. Katru semestri es ļoti gaidu 
brīvākas dienas. Oktobra brīvlaikā es pavadīju vairāk laiku ar savu ģimeni un atpūtos tikai mājas vidē. Pēc rudens 
brīvdienām bija jauns noteikums, ka visi treniņi turpmāk notiks tikai ārā.  
Novembris bija sarežģītākais mēnesis šajā semestrī, jo biju noslogots visvairāk. Šajā mēnesī ir Lāčplēša diena un 
Latvijas dzimšanas diena, bet šos svētkus varējām svinēt tikai mājās, jo kopējā pandēmijas situācija valstī sāka pa-
sliktināties .Tomēr mēs kopīgi ar saviem klases biedriem varējām nolikt svecītes pie savas skolas.  No novembra 
beigām mācības pakāpeniski uzsākām attālināti, jo arī mūsu skolu skāra Covid-19 vīruss.  
Kad pienāk man mīļākais ziemas mēnesis- decembris, es zinu, ka tuvojas Ziemassvētki. Mums parasti decembrī bija 
adventes rīti, kur dažas klases vai skolotājas pasniedz kādu priekšnesumu, kā izlasa pasakas, skaita dzejolīšus un 
dzied dziesmas. Arī šie rīti bija pavisam citādāki, jo priekšnesumus es redzēju video formātā. Man attālinātās mācī-
bas patīk, jo vari dzīvoties savā ierastajā vidē mājās. Ar saviem 
draugiem klātienē gan nevarēju tikties, bet es viņus redzēju un 
dzirdēju attālināti. Mēs ik pa laikam sazināmies. Esot jau savās zie-
mas brīvdienās, paziņoja ka 1.-6. klasei būs vēl viena nedēļa brīv-
laikā. Es par to nemaz neskumu. Tas nozīmēja, ka varu atpūsties 
ilgāk.  Jaunas ziņas par skolas sākumu mainījās bieži, tāpēc es pat 
brīžiem nesapratu, kad īsti man jāuzsāk mācības. Es labāk mācos 
tagad attālināti nekā turpinātu vēl iet uz skolu vasaras sākumā.  
Pēc laika prognozēm es esmu dzirdējis, ka janvāra beigās un feb-

ruāra sākumā sola lielu aukstumu. Būšot -10 grādi dienā un naktīs 

pat -20 grādi. Ja nebūs jāiet uz skolu, tad es salu nemaz nejutīšu. 

Es ceru, ka šajā otrajā semestrī viss uzlabosies un būs vairāk prie-

ka. Mēs varēsim piedzīvot daudz kopīgu pasākumu. Valters 5.kl.  

Mans šī mācību gada 1. semestris  

4. un 5. klases  Lāčplēša dienā  

Skolas ansambļi ar sk. I lzi veido izrādi  
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         Uzsākoties jaunajam mācību gadam, pirmo reizi satiku jauno klases biedru un kaut cik iepazinu. Bija grūti atkal 
pierast tam, ka jāceļas ļoti agri un jāgatavojas uz skolu. Pēc kādas nedēļas pieradu,  un skola atkal kļuva par paras-
tu dienas pirmo pusi. Kad pienāca ziņas, ka atsāksies attālinātās mācības, es biju vienlaikus priecīgs un apbēdināts. 
Varēja mazliet ilgāk izgulēties, bet vielas apgūšana bija grūtāka. 
Mācoties attālināti, laiks pagāja diezgan ātri un pirmais semestris arī. Visgrūtāk bija apgūt fiziku, bet kaut kādā vei-
dā tomēr tiku galā un nākamajā semestrī centīšos vairāk. Renārs 8. klase 

  Mans pirmais semestris bija ļoti nogurdinošs, jo attālinātā mācī-
šanās ir ļoti grūta. Skolēni daudz ko var nokavēt un palaist garām. 
     Semestris sākas ar to, ka mēs mācījāmies klātienē, tas bija ļoti 
savādi atgriezties skolā pēc tik ilga pārtraukuma. Atmiņā palikusi  
pirmā semestra otrā puse, jo mums bija sadraudzības pasākums ar 
Rūjienas vidusskolu.  
Pasākums bija ļoti jautrs, mēs spēlējām visādas spēles un bija 
sportiskas aktivitātes, pēc bija pusdienas un vakariņas. Tās bija ļoti 
sātīgas, pēc kā mēs devāmies gulēt.  Neilgi pēc šī pasākum, mums 
sākās attālinātās mācības, un tad arī man sākās grūtības - nevarēja 
visam sekot līdzi, visiem zoom video zvaniem un mājas darbiem, 
kuri bija ļoti daudz un sarežģīti. 
      Pirmais semestris bija ļoti jauks, un ceru, ka drīz visi varēs at-
sākt savas ikdienas gaitas, ceru, ka atsāksies mācības klātienē. Man 

šķiet, ka skolā var vairāk koncentrēties mācībām un vienmēr var kādam pajautāt, ja kaut ko nesaproti. Šis bija ma-
nas domas par pirmo semestri.  Kristers K. 9.klase  
 

 
  Mūsu klasei tika dots uzdevums - 5 dienas visiem kopā nofotografēties uz divriteņiem. Gāja mums grūti. Pirmajā 
dienā nevarējām iziet ārā un kopīgi izpildīt šo uzdevumu, bet, pateicoties skolotājai, to izdarījām. Šī konkursa uzde-
vumu dēļ pat tie, kuri dzīvoja tālu no skolas, atbrauca ar velosipēdiem. Pēc pirmās dienas fotografēšanās noritēja 
bez problēmām. Cerams, ka katrā bildē bija kaut kas interesants. Pirmajā reizē mūsu skolotāja bija uz motocikla, 
bet trešajā dienā izskatījās, ka esam mežā! 
Man ļoti patika piedalīties un uzņemt šīs bildes. Domāju - visiem bija jautri. Daniels  
 
Tas bija konkurss, kur vajadzēja būt ar ķiverēm un vestēm. Es biju vienīgais, kuram bija ķivere. Tur vērtē braucēja 
drošību, un, ja visi bija droši apģērbušies ( ar vestēm un ķiverēm ), tā klase dabūtu visvairāk. Manuprāt, šis konkurss 
bija interesants. Man arī vajadzēja savu riteni salabot tādēļ, par ko esmu priecīgs. Dzintars  
 
   Pirmo dienu, kad vajadzēja nest riteni uz skolu, es nebraucu ar to, mani un riteni atveda uz skolu manā mašīnā. 
Tas bija diezgan interesanti bildēties visiem kopā ar riteņiem. 
 Bet, kad sākās brīvdienas, man vajadzēja vest riteni mājās, jo nebija ķēdes, ar ko to pieslēgt. Tāpēc es un Kristofers 
braucām abi kopā ar riteņiem no skolas uz mājām, jo tās ir uz vienu  pusi. Tas bija diezgan grūti - spēcīgs vējš tajā 
dienā, bet tas arī bija jautri, un par daudz ko varēja parunāt pa ceļam. 
 Pēdējās divas dienas es aizmirsu savu riteni, tāpēc man vajadzēja bildēties ar kaut kādu bērnu riteni bez pedāļiem, 
bet tā kopumā viss bija labi. Hugo  
   Mūsu klasei tika piedāvāta interesanta un jautra diena, kuru pavadījām uz velosipēdiem. Mēs, katrs klasesbiedrs, 
devāmies uz skolu ar savu velo no savām mājām. Mums bija jāfotografējas ar riteņiem. Piedalījās tikai mūsu astotā 
klase. Pasākums norisinājās nedēļu. Katru dienu mēs fotografējā-
mies citā vietā, lai bildes būtu atšķirīgas un interesantākas. Man 
pasākums ļoti patika, jo man ļoti patīk braukt ar velo. Pasākums 
manus klasesbiedrus satuvināja. Bija jautrs komandas darbs un 
paliekošas atmiņas bildēs. Kristiāns  

Kad mums skolotāja paziņoja, ka būs jābrauc uz skolu ar ve-
losipēdu, es biju diezgan šokēts. Īsti nezināju, ko man darīt, jo ne-
gribēju braukt ar riteni 10km, bet man nebija izvēles, tāpēc ka  ne-
bija neviena, kas varētu aizvest. Kamēr es braucu ar riteni, man 
nebija auksti, bet karsti, jo prognozē bija teikts, ka būs karsta die-
na. Es esmu braucis ar riteni uz Ķekavu jau agrāk, tāpēc nebija tik 
grūti, kā es domāju. Man īsti nepatika šis konkurss, bet es ceru, ka 
mēs kaut ko uzvarēsim. Kristofers  

Mans šī mācību gada 1. semestris  

8. klase  

8. klases realizē projektu „Mēs sportiņā”  

2. klase skolas ekskursijā 

Ar velo uz skolu - konkursā piedalās 8.klase  
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   Mēs, 8.klase, piedalījāmies konkursā, kur vajadzēja 5 dienas pēc kārtas nofotografēties ar riteņiem, vestēm un 
ķiverēm. Man patika šī ideja, bet nekas īsti nemainījās. Katra bilde gandrīz vienāda, man patika, kur skolotāja uzkā-
pa uz motocikla. Dažiem nebija ērti braukt no mājas uz skolu ar riteni, bet man gan bija, jo es katru dienu tāpat jau 
braucu, un man bija izdevīgi. Konkurss bija diezgan labs, un ceru, ka kādu balvu dabūsim! Lazars  
Pirmajā dienā, braucot uz skolu, bija grūti un interesanti, piemēram, grūti bija braukt ar riteni tādu attālumu un jā-
ceļas agri. Pa ceļam ieraudzīju austošu sauli un varēju sajust svaigo gaisu . Pārējās dienās bija tādas pašas, bet vaja-
dzēja uzmanīties no mašīnām, jo es braucu par šoseju. Es ieteiktu braukt citiem ar riteni uz skolu. Jo vari redzēt, ko 

tu neesi pamanījis mašīnā, piemēram, dabu un sajust svaigo gaisu. 
Vienmēr ir vērts braukt ar velo uz skolu. Mareks  
 
Katru rītu bija jāmostas agrāk, lai no Katlakalna ar velosipēdu aiz-
brauktu uz skolu Ķekavā. Rīti bija vēsi, bet braucot aukstumu ļoti 
nejutu. 
Skolā ierados piekusis, bet atspirdzinājies un pamodies. Uz skolu 
jābrauc aptuveni 40 minūtes un tikpat ilgi arī pēc skolas uz mājām. 
Tas ir labs piedzīvojums, bet katru dienu būtu sarežģīti un nogur-
dinoši, jo skolā nāk miegs pēc tam. 
Taču visgrūtākais ir mājupceļš, jo mācību dienas beigās ir liels iz-
salkums un gribas ātrāk mājās. 
Domāju braukt ar velosipēdu uz skolu arī pavasarī, bet ne katru 
dienu. Markuss  

 
Sākoties šai nedēļai, es jau paredzēju, ka šī fotografēšanās būs jautra, un tā arī bija. Manas kājas traumas dēļ es 
diemžēl nevarēju ņemt līdzi savu velosipēdu un ar to braukāt, bet paņēmu velosipēdu no skolas pagalma un pēc 
bildēšanās noliku to atpakaļ - un tā katru fotografēšanās reizi. Man patika tas, ka katru dienu mēs mainījām foto-
grafēšanās vietu. Pēdējā dienā mani uzjautrināja tas, ka man nācās bildēties uz bērnu velosipēda, bet bildes tāpat 
izdevās. Vēl es uzskatu, ka šādus pasākumus vajag rīkot arī citus gadus, jo tas bija labi pavadīts laiks. Renārs  
 

Šis koncerts notika VEF kultūras pilī. Tas bija stāsts par ma-
zo princi un lidotāju. Man patika  koncerts, jo te gan dziedāja, 
gan runāja. Vislabāk man patika brīdis, kad viņš bija uz lampu 
planētas, jo zālē izslēdzās visas gaismas un uz skatuves palika 
dejotāji ar lukturiem. Protams, uz citām planētām, kur viņš bija, 
arī bija interesanti . Es jums ietiktu aizbraukt uz šo izrādi. Amēli-
ja          

Es ar klasi 23. septembrī biju koncertā. Es pirmo reizi biju 
VEF kultūras pilī. Pils ir ļoti liela, skaista un ar greznu interjeru. 

Pasākumā man ļoti patika stāsts par Mazo princi, lidotāju 
un citiem varoņiem. Es ar interesi skatījos koncerta darbības, kā 
viņi lidoja pa planētām, bija uz uzņēmēju planētas un uz laternu 
planētas. Es baudīju aktieru dziesmas franču valodā. Pasaku par Mazo princi ir uzrakstījis franču rakstnieks  un lido-
tājs Antuāns de Sent-Ekziperī. Autors to uzrakstīja 1943. gadā, dzīvojot Ņujorkā, ASV. Grāmatu Sent-Ekziperī ir ilus-
trējis pats un veltījis to savam draugam Leonam Vertam. Izrādē bija vairākas pamācošas lietas. Piemēram, ka jācen-
šas būt draudzīgam, ir labi, ja tev ir draugi, ar kuriem kopā priecāties. Mazajam princim nebija draugu, un viņš lab-
prāt draudzējās ar lapsu. Mazais princis bija labsirdīgs un godīgs. Visiem aktieriem bija krāsaini un interesanti tērpi. 
Man visvairāk patika Rozes tērps. 

Man šis koncerts ļoti patika, jo atmosfēra bija jauka un patīkama. Dažreiz mamma mani arī aizved uz muzikā-
lām izrādēm, bet šogad vēl ne uz vienu izrādi nebiju bijis. Pēc tādām es jūtos ļoti labi, un vēl atceros pasākuma no-
tikumus vairākas dienas.  Augusts  

Koncertlektorijs  

8. klases ar skolotāju Silviju 

Ar velo uz skolu - konkursā piedalās 8.klase  

Mūzikas lektorijs 

5.klases iespaidi un vērtējums  
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         Pēc šī lektorija es domāju arī par saviem draugiem. Es sapratu, ka draugi ir ļoti svarīgi! Es esmu priecīga, ka man 

ir draugi! Kopā ar viņiem es jūtos priecīga, man ir interesanti pavadīt laiku kopā.  

Ja būtu jānovērtē šis lektorijs no 1-10, tad es vērtēju ar 10, jo bija ļoti jautri to vērot un bija interesanti! Ar 10 arī 

vērtēju mazo lapsiņu, kura tik ļoti smieklīgi dejoja. Fiona     

23.septembrī kopā ar 4.klasi bijām mūzikas lektorijā ’’Mazais princis’’. Tur notika dziesmu dziedāšana, dejošana un 

instrumentu spēlēšana. Man īpaši patika viena deja, kur visi dejoja 

tumsā ar zibspuldzēm. Man nepatika tas, ka beigās mums lika pie-

celties un noplaukšķināt rokas vienu reizi, tad apsēsties un tā visu 

laiku, līdz teica, ka mums jābeidz.  Es to darīju daudz par ātru un 

savus elkoņus atsitu pret krēsla roku balstu asajiem stūriem. Tas 

bija ļoti sāpīgi, un sāpes saglabājās ilgu laiku. Jānis       

Esmu skatījusies filmu un lasījusi grāmatu, bet tagad esmu bijusi uz 

izrādi. Man nepatika kādas trīs četras dziesmas, bet trīs dziesmas 

man ļoti patika.Tur uzstājās lapsa, viņa bija smieklīga un neparasta. 

Mazais princis bija vientuļš, vienīgā draudzene bija roze, viņa bija 

romantiska, un mazajam princim vēl bija draugs lidotājs - ļoti 

jautrs. Man pašai mīļākā māksliniece bija lapsa. 

Stāsts bija par lidotāju, kurš avarēja tuksnesī. Viņš bija tik vientuļš, ka sāka runāt ar vienu zvaigzni debesīs, ar mazo 

princi, un viņš stāstīja, kā bija ticis uz dažādām planētām un saticis rozi un lapsu.  Uz vienas planētas bija vīrs, kurš 

skaitīja zvaigznes. Uz citas saticis vīru, kurš slēdz gaismas. Princis nesaprata lielos. Viņš visos ceļojumos ņēma lapsu 

līdzi. 

 Mākslinieki bija trīs dejotāji, mazais princis, kas dejoja un dziedāja, roze dejoja un dziedāja, lapsa un lidotājs arī 

dejoja un dziedāja, un mūziķi. Mūzikas lektorijam nav jēgas tāpat kā visam citam šajā dzīvē, bet tas ir labāk kā 

stundas. 

Es iznācu no istabas, paskatījos uz savu kaķi un sapratu-  man pašai ir sava lapsa. Katrīna 

   Mūsu klasei kopā ar 4. klasi bija foršs mūzikas lektorija stāsts par ’’Mazo princi’’. Bija diezgan labi priekšnesumi, 

bija gan lēnāka mūzika, gan arī tāda asāka un ātrāka. Man pašam labāk patīk tā ātrākā un asākā. Bija arī izdomātas 

aktivitātes, lai nebūtu tikai jāsēž, un tas tiešām noderēja, varēja izkustēties un izpriecāties. Varbūt ne katru  dzies-

mas vārdu sapratu ,bet pārējais viss bija pilnībā saprotams. Man vislabāk palicis atmiņā un arī visvairāk patika, ka 

Mazais princis ceļoja pa visvisādām zemēm un karaļvalstīm. Šis mūzikas lektorijs bija viens no labākajiem, uz ku-

riem es esmu bijis. Man ļoti patika! Kristers  

     Šo stāstu biju jau dzirdējusi, un tas man ir ļoti pazīstams. Kopš maza vecuma mana mamma pirms miega lasīja 

man pasaku “Mazais Pprincis”. Pēc pāris gadiem, kad sāku mācīties lasīt, šī grāmata bija pirmā, ko es izlasīju. Un 

tad iznāca filma, kuru arī ar lielu interesi gāju skatīties. Man ļoti patika, ka šajā lektorijā bija arī daudz deju un dzies-

mu. Dziedāja franču valodā, kas bija labi, bet es nesapratu vārdus, jo līdz galam neesmu iemācījusies franču valodu. 

Vēl man simpatizēja vieta, kur notika pats lektorijs. Visvairāk šajā ēkā man patika lielās trepes, kas veda uz otro 

stāvu. Šim lektorijam es dodu 10 balles! Luīza  

   Mēs uz mūzikas lektorijiem jau bijām daudz braukuši ceturtajā klasē. Man patīk mūzikas lektoriji, bet šis diemžēl 

bija mūsu pēdējais lektorijs šogad. 

 Man visvairāk patika, kā dejoja vingrotāja ar diviem vīriešiem, jo viņi ļoti skaisti dejoja, un man pašai ar patīk dejot 

un vingrot. Arī bija ļoti labi, ka aktieri sadalīja skatītājus grupās un uzdeva uzdevumus, kur bija jāizkustas. 

Es ļoti gribētu kādreiz vēl aizbraukt uz mūzikas lektorijiem. Paula  

  Man sākumā šķita, ka būs garlaicīgi, jo es jau tur esmu bijusi. Es nebiju uz tieši šo, bet uz kaut kādu citu. Sākumā 

man bija garlaicīgi, jo viņi tur tikai dejoja. Kad lektorijs jau gandrīz bija gala, tad man sāka interesēt. Jo es vairāk 

sapratu stāstu. Bija vairāk tēlu. Jaukākas dziesmas un skaņdarbi. Man patika ļoti visi tēli, it īpaši roze. Visi tērpi un 

skaņdarbi bija arī ļoti skaisti.  Bet vispār man ļoti patika. Ieteiktu aizbraukt. Raila  

Man patika, ka pilots un mazais princis runāja par draudzību, dziedāja citā valodā. Tad iznāca no skatuves dejotāji 

un sāka smuki dejot. Tur spēlēja dažādi instrumenti. Man ļoti patika laternas, dejotāji spīdināja ar lukturīšiem. Un 

pie beigām bija cepurnieki, kuri rādīja kustības, un visai zālei vajadzēja atkārtot. Sindija  

5. klases skolas ekskursijā 

Mūzikas lektorijs 

5.klases iespaidi un vērtējums  



15 

 

         Ekskursija bija interesanta. Man tā bija pirmā ekskursija ar jauno klasi. Mani klasesbiedri ir ļoti draudzīgi. Orien-

tēšanās spēle bija jautra. Man patika izstaigāt Doles muižas parku. Laiks bija saulains un silts. Es labāk iepazinu sa-

vus klasesbiedrus. Augusts 5.klase 

Ekskursija bija ļoti interesanta. Es ietiku Latvijas orientēšanā salikt pilsētas pēc kartes. Pils bija ļoti skaista, un atbil-

dēt uz jautājumiem par pili bija interesanti. Bet arī grūti (jo piekūst). Šūpoles man patika vislabāk. Bet viss kopīgi 

vienā vārdā - ekskursija bija brīnišķīga. Amēlija 5.klase  

Man ļoti patika ekskursija. Braucienā man bija interesanti orientēties pa Latviju. Vēl man patika kontrolpunkti pa 

muzeja dārzu. Muzeja pagalmā vēl bija lielas šūpoles. Mūsu visa 

klase mani un Amandu šūpoja. Es šo izbraucienu novērtēju 10/10! 

Jo bija labi pavadīts laiks! Fiona5.klase 

Šī ekskursija bija ļoti aktīva, mums bija divu veidu orientēšanās, vēl 

mēs paspējām ar klasi pastaigāt un pašūpoties. Man ir ļoti viegli 

novērtēt, jo Doles salā esmu bijis 4 reizes. Vienu no tām svinēju 

savu jubileju.  

 Šī ekskursija bija aktīvā atpūta, jo mēs paspējām izstaigāt visu mu-

zeja parku, un mums bija daudz jāskrien un jāmeklē divās dažādās 

trasēs. Šāds plāns bija arī citām klasēm. Muzeja sacensībās mūsu 

trijnieks uzvarēja. Otrajā es ieguvu pirmo vietu. Kristers  

Man ļoti patika ekskursijā, jo bija interesanti un sportiski. Visvairāk patika skrienot meklēt pilsētas. Ļoti patika skriet 

uz norādītajiem mērķiem un atbildēt uz jautājumiem. Esmu priecīga, ka tur devāmies, ieteiktu citiem apmeklēt. Bija 

jauki, ka visi sadzīvoja un bija draudzīgi. Mums paveicās, ka bija silts laiks. Es domāju, ka tā ir ļoti jauka un skaisti 

kopta vieta, noteikti vēlētos apmeklēt vēlreiz. Raila 5.klase 

 Mēs skrējām ar klasi orientēšanās sacensībās, šūpojāmies, staigājām pa Doles salas parku. 6. un 5. klasei vajadzēja 

skriet uz orientēšanas punktiem. Mēs pavadījām labi laiku. Sindija 5.klase 

Man likās, ka šī gada ekskursija uz Doles salu bija forša un interesanta. Jo tur bija daudz ko darīt un varēja iet, 

kur grib, nevajadzēja stāvēt vienā vietā vai sēdēt un klausīties kaut ko. Pēc dzejoļu runāšanas varēja apēst medus 

kūku, kura bija garšīga. Ēdināšana bija laba, un ainava arī bija laba. Bija labi ar draugiem šūpoties lielajās šūpolēs 

un spēlēt futbolu. Uz beigām uzdevums, kad iedeva tās vietas karti un vajadzēja meklēt atbildes uz jautājumiem, 

arī bija interesants. Es ceru, ka šādas interesantas ekskursijas būs vēl. Hugo 8.kl. 

Šī diena iesākās ar baznīcas apmeklējumu. Varēja uzkāpt  tornī un klausīties lekciju par baznīcu. Man ļoti pati-

ka būt baznīcā, jo tur varēja paskandināt zvanu, kurš bija ļoti skaļš. Vēlāk devāmies uz Doles salu, tur mums vaja-

dzēja iet uz vietu, kura bija līdzīga atpūtas zonai. Man ļoti patika, jo mēs ar draugiem tur šūpojāmies lielajās šūpo-

lēs.  Nepatīkami bija uzstāties, lai noskaitītu dzejoli. Tad mēs paēdām medus kūku, kura bija ļoti garda. 

Kad mazliet atpūtāmies, sākām doties uz muzeju. Muzejā mēs īsti negājām, bet pildījām visādus uzdevumus. 

Vajadzēja sadalīties pa četri un iet pa visu teritoriju, kur bija nolikti stabi ar informāciju, no kuras jāizraksta specifis-

kas lietas, vai nu jāatbild uz jautājumiem. Pildīt uzdevumus bija diezgan jautri, jo varēja uzzināt kaut ko jaunu. 

 Kristofers 8.kl.  

Dolas salā mēs sākām ar dzejoļiem. Man sākumā bija 

uztraukums, un, stāstot dzejoli, piemirsās vārdi. Pēc tam 

mums bija stunda brīvā laika. Spēlējām futbolu, kas bija gar-

laicīgi, jo neviens īpaši nespēlēja. Vēl šūpojāmies lielās šūpo-

lēs, kurās varēja uzkāpt 5 cilvēki, kas bija interesanti. Pēc tam 

gājām uz pašu muzeju, kur bija orientēšanās. Bija daudz jā-

skrien, bet bija interesanti. Īstenībā bija labi, man sākumā li-

kās, ka mēs tikai iesim muzejā un apskatīsim izstādītos objek-

tus. Bet viss beigās bija labi.  

Mareks 8.kl. 
Pie Doles-Ķekavas draudzes  

sv. Annas baznīcas  

Ekskursijā pēc dzejas priekšnesumiem  

Skolas Rudens ekskursija  Doles salā  
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        Šogad mēs, 8-tie, rīkojām “Tumsas sagaidīšanu pie Lielās Mammas”. Tas bija ļoti sarežģīti. Grūti bija izdomāt 

katram savu unikālu posmu. Dienu pirms pasākuma atklājās, ka Lazaram un Hugo bija vienādi uzdevumi, tāpēc La-

zars izdomāja jaunu posmu.  

 No savējā sapratu, ka tādu nevar rīkot. Visas klases pārāk viegli un ātri to izpildīja! Galu galā galveno balvu ieguva 
9. klase, bet sākumskolas klasītes arī ieguva vietas. Es ceru, ka katram dalībniekam bija jautri. Es izbaudīju visu pa-

sākumu no viena gala līdz otram. Ir taču prieks, kad citi izbauda kaut ko, kam tu esi pielicis roku rīkošanā.  

Daniels 8.kl. 

           Katru gadu mums notiek šāds pasākums. Katru gadu 8. klase rīko šo 

pasākumu. Tas ir sācies tikai šogad, lai visas klases dabū organizēt. 

 Šogad mēs izdomājām orientēšanos, un katram vajadzēja uzdevumu. Tādēļ, 

ka Renāram kājā bija ūdens burbulis, viņš palika skolā un pieskatīja uguni, 

kamēr absolventi ieņēma Markusa vietu, jo viņš bija slims. Mans uzdevums 
bija pietiekoši viegls. Bija jātrāpa 10 ping-pong bumbas burkās uz laiku. 

Protams, 9. klase dabūja pirmo vietu manā uzdevumā, bet pārsteidzoši - 1. 

klase bija 4. vietā! Man likās, ka būs kaut kur pie beigām. 

 Man patika gan uzdevumu daļa, gan apbalvošana, un es ceru, ka nākamā 

gada 8. klasei būs interesanti. Dzintars 8.kl. 

Man patika, jo varēju pats domāt uzdevumus. Bija interesanti skatīties pasā-

kumu, kas notika pie skolas. Kad klases bija uzstājušās, visi gāja pildīt uzde-

vumus  noteiktās vietās. Kad visas klases bija izpildījušas manu uzdevumu, 
bija interesanti apskatīties, kā citiem veicās. Kad atnācu atpakaļ uz skolu, 

bija patīkami apbalvot  klases un pašiem dabūt balvas. Kad bijām visi apbalvoti, varējām paklausīties mūziku un 

pasildīties pie ugunskura. Kristiāns 8.kl.  

 

“Lielā mamma” notika 10.septembrī. Kopā bija 8 uzdevumi. Mans sastāvēja no 2 kastēm, un tajās kastēs bija āboli, 

kurus vajadzēja pa vienam izvilkt katram ar lāpstiņām un iemest otrajā kastē. Tās nebija blakus, tāpēc bija jāskrien. 

Mans uzdevums bija grūts dažiem, īpaši 6.klasei, jo viņi mani neklausīja, bet tas nekas. Visvieglāk bija ar 1.klasi, jo 

viņi kārtīgi izpildīja noteikumus. Pie manis bija gara rinda, jo bija grūtāk tiem ar vairāk klases biedriem. 9.klase da-
būja Grand Prix. Kopumā man ļoti patika, un nevaru sagaidīt nākamo gadu. Lazars 8.kl. 

Man patika šis pasākums, jo šogad to organizēju es ar savu klasi. Pats aktīvi nevarēju iesaistīties, jo uz laiku ir aiz-

liegts noslogot kāju. Toties varēju vērot citu klašu sagatavotos priekšnesumus, kuri bija veidoti ļoti radoši un inte-

resanti. Visvairāk patika priekšnesums ar krāvējiem un kastēm.  

Man ļoti patika darīt savu pienākumu pasākuma laikā, kas bija atbildība par mūziku, jo es varēju apgūt to, kā kon-

trolēt dziesmu izvēli no datora un tamlīdzīgas, ar skaņu saistītas lietas.  

Pa vidam vēl pazvanīju klases biedriem, lai noskaidrotu, kā viņiem veicas savos punktos. Kad mani klases biedri bija 

ieradušies no saviem punktiem, mēs kopā apspriedāmies par to, kādi bija rezultāti un kā katram gāja.  
Ar ovācijām sveicām uzvarētājus un apmierināti devāmies mājās. Renārs 8.kl. 

 

Visa klase piedalījās “Tumsas sagaidīšanā”. Man tur patika sportot. Vislabākā aktivitāte bija meklēt paslēptus 10 

zīmuļus. Visvieglākais uzdevums bija pie mūzikas skolas. Tur vajadzēja sekot līdzi glāzēm, zem kurām bija nolikta 

viena bilde ar vistu. Kad beidza maisīt, tad bija jāpasaka, zem kuras atrodas attēls. Manai klase bija 2.vieta.  

Valters 5.kl.  

 

1. Šogad visus uzdevumus bija izdomājusi 8. klase, un tie bija 

interesanti. 

2. Manuprāt, Lazara uzdevums bija vislabākais, jo tajā man vei-

cās. 

3. Šajā posmā biju ātrākais no visiem. 

4. Man nepatika, ka starp uzdevumiem bija jāiet lieli attālumi. 
5. Es priecājos, ka mūsu klase ieguva 2.vietu. Jānis 5.kl. 

 

Man ļoti patika “Tumsas sagaidīšana”. Uzdevums, kur bija jānes 

āboli karotē no viena gala līdz otram, man šķita ļoti foršs. Man 

ne pārāk patika uzdevums, kur bija jālec ar maisiem, un uzdevums, kur bumbiņas jāmet burkās. Tie šķita diezgan 

garlaicīgi. Vislabāk man patika bumbas pārnešana karotē no viena gala līdz otram. “Lielā mamma” bija laba, un ar 
nepacietību gaidu nākamo.  Katrīna 5.kl.  

Skolas pagalmā 

Pasākuma rīkotāji- 8. klase 

Tumsas sagaidīšana pie Lielās Mammas  
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      Mana sapņu skolotāja būtu, jauka, kas nekliedz, ja mana atbilde ir nepareiza. 

Bet lai arī ir nedaudz stingray, lai varētu kaut ko iemācīt. Skolotāja, kas prot 

savaldīt bērnus. Kas piedos. Var paļauties un sarunāt. Un  es  varu būt droša, ka 

skolotāja mani nekad nepievils. 

Jauka. Smieklīga. Uzticama. Var mierīgi sarunāt. Jautra. Gudra.Uzklausa.  

Pietiekami stingra, lai var iemācīt. Vienmēr atbalstītu. Izpalīdzīga. Labsirdīga.  

Raila  

 Viņa būtu jauka, bet arī dažreiz stingra, bet tikai, ja kāds būtu ļoti nepaklausīgs. 

Protams, arī nepūtu tā, ka viss, ko mēs darītu, būtu rakstīšana - mēs arī daudz 

runātos. Skolotājai būtu blondi mati, un vārds ir Karīna. Stundā Karīna atļauj izmantot telefonus(ja tas ir vajadzīgs). Jaunu 

vielu mācītu citādāk, nekā citi māca. Ģērbtos kā jaunieši, jo pašai būtu ap 30 gadiem. Protams, nebūtu labi, no vienas puses, 

ja būtu šādas skolotajās, jo neiemācītu tik labi. No otras puses, arī varētu varbūt iemācīt lietas, ko nesaprot, jo izmantotu 

citādāku taktiku. Uzkrāsotos arī, bet brilles, protams, ka būtu. Tā ir mana iztēles skolotāja.  Amēlija   

 Skolotājs ir tas cilvēks, kurš mums, bērniem, skolā iemāca ļoti daudz. Man patīk skolotāji, kuri ļoti saprotoši izskaidro tēmas 

un palīdz tās saprast. Pat tad, ja es nesaprotu, skolotājs pacietīgi vairākas reizes paskaidro. Protams, man patīk ja skolotājs 

uzdot maz mājasdarbu. Es saprotu, ka skolotājs reizēm ir dusmīgs un noguris, tāpat kā mēs - bērni. Ir jauki, ja skolotājs sap-

rot bērnu problēmas. Es ļoti kautrējos runāt publikas priekšā un vienmēr esmu pateicīgs skolotājam, kurš man neliek to darīt. 

Es ļoti augstu novērtēju katra skolotāja darbu. Paldies skolotājiem par viņu pacietību. Apsveicu visus skolotājus Skolotāju 

dienā! Augusts  
Manu skolotāju sauc Alise. Viņai ir brūni mati. Skolotājai ir melnas bikses, balta blūze un pelēkas botas. Viņas  balss ir maiga 

un jauka. Alise ir visjaukākā skolotāja skolā. Mūsu klase no rīta, kā skolotāja ienāk klasē, samīļo viņu. Mēs viņai uzsmaidām 

un sākam stundu. Viņa mums māca latviešu valodu, matemātku un mājturību. Mājturībā ar skolotāju Alisi mēs varam strādāt 

pāros un taisīt, ko mēs paši vēlamies. Alise ir mana sapņu skolotāja, bet visas skolotājas ir jaukas! Priecīgu Skolotāju dienu 

visām skolotājām!! Fiona  
Es gribētu, lai man būtu skolotājs, kas atļauj skolēniem darīt, ko vēlas. Pie viņa mums būtu tikai viena stunda nedēļā starp 

pārējām stundām, - piektdienā. Jauno vielu skolotājs pasniegtu saprotamā un interesantā veidā. Visa informācija, ko viņš 

dotu, sagādātu mums visiem prieku. Viņš daudz jokotos un smīdinātu mūs. Mājasdarbus mēs izpildītu jau klasē. Skolotājs 

būtu jauks, draudzīgs un izpalīdzīgs. Viņš vienmēr būtu smaidīgs un priecīgs. Stunda ar skolotāju beigtos ļoti ātri. Mēs ar 

nepacietību gaidītu nākamo stundu ar šo skolotāju. Jānis  
Mans skolotājs būtu tāds, kurš baigi daudz nekliedz. Vēl viņš varētu uztaisīt arī kādu stundu, kur būtu spēlītes un kaut kas 

jautrs. Mēs ar viņu varētu censties izdarīt visu klasē, lai nav daudz mājasdarbu. Viņš daudz ar mums jokotos vai smietos. 

Viņš gribētu aizbraukt vairākās ekskursijās gan mācībām, gan priekam. Piemēram, uz kino un  muzeju. Mūsu klasē ar 

skolotāju būtu atsevišķi noteikumi, kuri jāievēro visiem klasesbiedriem. Mums varētu būt tāds noteikums, ka katrā piektdienā 

kāds no klases nes konfektes. Kā zināms, mūsu klasei ļoti patiktu šāds aktīvs skolotājs. Šāds būtu mans skolotājs. Kristers   
Protams, katram ir sava mīļākā skolotāja. Man ļoti patīk visas skolotājas mūsu skolā. Bet katram arī ir tā viena skolotāja, kas 

visvairāk izceļas no citām. Mana mīļākā skolotāja ir skolotāja Silvija.Viņa var būt stingra, bet, manuprāt, viņa tāda bieži nav. 

Protams, ja jau kādu mēnesi viņa māca un kāds vienkārši neseko līdzi, viņa var kļūt dusmīga. Es viņas vietā arī būtu. Viņa ir  

skaista un ļoti labi māca. Es viņas stundās ļoti labi visu saprotu. Kas ir tava mīļākā skolotāja? Luīza  

  

Es gribētu lai mans skolotājs ir jautrs un jauks, lai mēs kādreiz aizbrauktu uz kādu atrakciju parku. Man šķiet, ka skolotājam 

būt ir grūti. Es gribētu, lai mans skolotājs ir interesants un lai viņš visiem patīk. Es vēlētos, lai viņš ir jauns un aktīvs, un 

skaists, lai  stilīgi ģērbtos. Lai pasniedz man matemātiku un mājturību un lai paliek mans skolotājs, līdz es beidzu iet šajā 

skolā. Paula  
Šī skolotāja māca mātemātiku un latviešu valodu.Viņa ir vidēja garuma, ar brillēm, ar gaišiem matiem, matu garums ir līdz 

kaklam. Viņai tieva un smalka seja.Viņa ir jauka, jo viņa ir ļoti izpalīdzīga un runā skaidru valodu. Viņa reti smejas, reti velk 

džinsu bikses, mēreni iet un reti krāso matus. Stundās viņa skaļi runā, lai visi varētu dzirdēt, bet starpbrīžos viņa runā klusāk. 

Rihards   
Es gribētu, lai viņš labi mācītu. Lai mācītu informātiku un dabazinības. Lai neuzdotu daudz mājas darbu. Lai varētu komandas 

darbos strādāt. Gribētu, lai viņš būtu interesants,  smieklīgs, jautrs. Lai izdomātu interesantus darbus. Lai dabaszinībās  

stāstītu interesantus faktus. Lai varētu dabaszinībās taisīt projektus. Gribētu, lai nebūtu stingrs un labi mācītu. Lai mēs varētu 

braukt ar klasi ekskursijās. Sindija  
Man ir jauna klases audzinātāja. Viņu sauc Ilze. Viņa ir angļu valodas skolotāja. Ilze ir mācījusi bērnus no dažādām valstīm, 

kā Norvēģijā, Somijā un pat varbūt Zviedrijā. Mana skolotāja ir jauna šajā skolā. Viņa šeit atnāca tikai šogad. Man patīk, ka 

mana skolotāja ir jauka. Viņa labi māca angļu valodu. Noteikti tāpēc, ka ir mācījusi bērnus no citām valstīm. Man patīk, ka 

mūsu audzinātajai ir smaids, jo tas arī padara mani priecīgu. Valters  

Skolotāja Ilze Latiša 

Mana skolotāja 5.klase  
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   Katrīna Kate Millere  9.klase 

Atzinība par oriģinalitāti 
Mans ceļojums R. Blaumaņa grāmatu pasaulē 

Ir ceturtdienas vakars, atnāku mājās no skolas, nav laika pat sēsties pie ēdamgalda - 

man jālasa R. Blaumaņa dzeja. Pat pirms grāmatas atvēršanas jūtu, ka plakstiņi līp 

ciet, bet gulēt nedrīkst. Rīt jāraksta kontroldarbs. Un vēl tik daudz neizlasītu dzejoļu! 

Atveru grāmatu ar cerīgu nosaukumu “Spēka ozols”.  

“Miedziņš sēž, miedziņš gaida  

Baltu puķu dārziņā,  

Aijā aijā, miedziņš gaida  

Baltu puķu dārziņā.”  

Miegs mani liegi ieaijā saldā sapnī... “Augšā – zilas debesis, zilbošas mākoņu aitiņas 

un cīruļu nebeidzama trallināšana; lejā – spilgti zaļumi, balti ziedi, smarža daždažādā, 

naigas rokas un gaviles sirdīs.” Vanagu Andrs izpušķotā cepurē dzen vagu, visapkārt 

viss zied un plaukst, tepat arī Liene, un kopā ar viņu nāk mīlas virpulis, tas kā pielipis 

dzenas nopakaļ. Ieskatos logā - tie jau kopā pusdieno, smejas un smaida viens otram, bet mīlestības rozes pazudušas no Lienes 

vaigiem, tikai vārga  atblāzma. Skrienu klauvēt pie durvīm, nonāku pie sliekšņa, bet tālāk netieku, esmu bezpalīdzīga, tomēr klusi 

nomurminu:  

Kaut jel pretī tu viņai steidzies,  

Tevi tā uzcerējuse bij!  

Tukšā svētais brītiņš nu beidzies,  

Jau ar citu tā gredzeniem mij.”  

Griežos jau projām, un pretī man lauku idilli ir nomainījusi tirgus aina.  

Visapkārt dzirdamas cilvēku čalas, kāds pircējs skaļi uzsauc: “Par daudz, par daudz!” Spiežas plecs pie pleca, roka pie rokas, nevar 

redzēt ne galu, ne malu. Burzmas vidū tumšs sievietes stāvs. Viņa met sejā kaisles un naida vārdus jaunam puisim, bet neviens 

neliekas ne zinis, neviens nedzird viņas dvēseles kliedzienus. Šķiet, tik es viņu redzu. Stāvu uz vietas, kājas iemītas zemē, tuvāk 

neeju... nav jēgas, tik klusi nodomāju: “Vai šīs ciešanas bija to ciešanu vērtas? Vai tās vispār bija ciešanas?... ” Atbildi es nesagaidu 

un pagriežu tai muguru, bet viss, ko vēl dzirdu, ir skaļš, moku pilns brēciens. 

 “Visas svina smagās bēdas,  

  Žēlabas, kas žņaudz un ēdas,  

 Visa melnā nelaime, kas draud,  

               Jāpārcieš un jānoraud.”  

Dodos uz priekšu, cilvēku pūlis sāk izsīkt: “Nu troksnis rimis, beigts ir lielais tirgs [..]”  

            Lēnām, kā miglainām acīm ieraugu silu. “Tas aptver sūnainas, purvīgsnējas vietas, vairāk alogu, šauru, sirpim līdzīgu ezeru, 

lielus izcirtumus, pilnus dažādas sausas lauzas, lazdu krūmu, aizviekstenāju, virzāja. Varēja redzēt, ka arī silam ilgāku laiku bij trū-

cis īsta kunga un pārrauga.” Sakņupis vīrs nāk ar tādu kā nastu, rokas plikas, bet sirds pilna, viņš iet, pleci nolaisti. Andriksons zina, 

ka šeit viņš uzaudzis, katra priede viņam draudzene. Viņš notupstas pie tās saknēm - man skaidrs: lēmums jau ir pieņemts. Žēlot 

man viņu negribas, bet nosodīt arī ne. Nomirkšķinu acis, melni dūmi piepilda meža biezokni, es vairs neredzu ne nieka, tik dzirdu - 

Andriksons sauc bērnus. Vai tiešām tu nevarēji baronam piekāpties? Vai viņš tev ļaunu vēlēja? Vai atriebība ir tik salda kā medus, 

ka pielīpi un vaļā netiec? “Un sarkanāks metas, purpursarkans, un man top karstāk, manas asinis kūs, sirds dauzās, un es sajūtu: 

pret manu pieri pūš savu dvesmu ārprāts.” Vairs nespēju skatīties ugunspūķim mutē, metos prom no liesmām. 

Atgūstu elpu un vairs neredzu priežu stumbrus, man priekšā paveras bezgalīga jūra. “Arvienu vēl pūta dienvidus vakara vējš, un 

arvien vēl milzīgais ledus gabals peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā.” Šepat ir Grīntāls ar savu ādas cepuri galvā, Kārlēns ar baiļu pildī-

tām acīm un Vecais Dalda – nosvērts un kluss. Bīties nav jēgas, visi jau zina, kas gaidāms, var ticēt brīnumam vai ieslīgt pārdomās 

par sava mūža ritējumu: 

“Nevar visi tikt uz Saules kalnu – 

Nevar, mūžam nevar” 

 Gaisā, vēja brāzmas aizpūsta, aizvirpuļo lapiņa ar blāvi iezīmētu krustu. Gribas pašam kā papīriņam celties augstu debesīs un lidot 

prom, varbūt pat uz dienvidiem kā putnam. Mēs stāvam klusi, neviens neizdveš ne skaņas, nav jau ko teikt, tik klusums... nāvīgs 

klusums plešas mums apkārt. Blaumaņa-dzejnieka ziemas ainu mēs ieraugām uz ledus gabala: 

“Noriet saule sarkansārti,  

Zelta liesmas logos spīd.                                                                 

Vaļā veras zvaigžņu vārti,  

Klusām nakts uz zemi slīd.”  

Veru acis, un man pretī spoži saules stari mirgo, blakus gulst grāmatas. Apdomājos un apjēdzu, cik daudz stipruma un cik daudz 

pārdomu manī atstājis “Spēka ozols”,   “Salna pavasarī”, “Raudupiete”, “Andriksons”, “Nāves ēnā”. Kopā ar Blaumani mēs gūstam 

māku līdzijust, piedot un izprast ļaužu un dzīves līkločus:  

      “Kas godīgi pa ceļu ies,  

     Tas maldīt neapmaldīsies.  

     Bet kas gan ziņas tādam dos  

      Par brīnumiem meža biezokņos? “ 

Katrīna 1. septembrī 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 16.konkurss  
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   Marta Grīnvalde 

9.klase 

Atzinība par vērtīgām atziņām 

Mans ceļojums R. Blaumaņa grāmatu pasaulē 

Rūdolfu Blaumani iepazinu, kad biju pavisam maziņa. Skatoties lugu 

“Skroderdienas Silmačos”,  iemīļoju Antoniju, Aleksi, Bebeni, Auci un smieklīgos, 

nerātnos Rūdi, Kārlēnu, Ieviņu. Mums ģimenē bija tradīcija katru gadu Jāņos 

braukt uz Latvijas Nacionālo teātri un izbaudīt vislatvisāko skatu spēli. Pirmo reizi, kad 

to redzēju, man bija apmēram pieci gadi, tāpēc es diez ko labi nesapratu saturu. 

Tomēr aci piesaistīja raibā skatuves scenogrāfija un ausij tīkama bija krāšņā mūzi- ka. 

Vēlāk jau zināju - ja Ābrams sēž uz krāsns, tad jāaizspiež ausis, jo skaņa, kad tā uz-

sprāgst, ir dārdoša. Līdz šai dienai mana mīļākā vieta lugā ir Kārlēna, Ieviņas un 

Rūda deja ar lielo alus krūzi.  

Mans ceļojums grāmatā sākās ar pasaku “Velniņi”. Varbūt tāpēc, ka tētis bērnībā to 

lasīja kā vakara pasaciņu, tā man asociējas ar mājām, kurās es un māsa esam ma-

zie velniņi, kad mēs abas mazas skraidījām pa pagalmu un darījām blēņas. Iespējams, visu dzīvo apkārt liek izjust skaistā 

daba – dīķis ar pīlēm un kurkstošām vardēm, lopiņi, mīkstā zālīte, plašā pļava, kurā viļņojas vējā labība. Šo lauku sētu redzu 

pavisam skaidri, tāda sajūta, ka reiz jau esmu tur bijusi - droši vien sapņos padraiskojos ar velniņiem. Vairākos Blaumaņa 

darbos ir attēlots līdzīgs vai pat tas pats pagalms, piemēram, ‘’Skroderdienās Silmačos’’, ‘’Laimes klēpī’’, ‘’Indrānos’’. Un, pro-

tams, paša Blaumaņa mājās - ‘’Brakos’’, no kurām rakstnieks smēlies iedvesmu.  

Kad sāku iet skolā, Blaumani iepazinu kārtīgāk. Tur lasījām noveli ‘’Nāves ēnā’’. Atceros, kā ar aizturētu elpu cerēju, ka visi 

zvejnieki tiks no ledus gabala sveiki un veseli. Bet sešpadsmitgadīgais Kārlēns, Grīntāls un vecais Dalda palika uz ledus, kas 

taču kļuva aizvien mazāks un mazāks. Skatoties, kā vienīgā iespēja tikt atpakaļ siltumā, pie ģimenes un dzīves aizpeld laiviņā 

aizvien tālāk... un tālāk... Man patīk iedomāties, ka kāds viņus tomēr izglāba. Ka Grīntāls ar savu labo sirdi nodzīvo skaistu 

dzīvi. Ka Dalda atgriežas pie sava dēla Jaņa, kurš jau viņus visur izmeklējies. Ka Kārlēns izaug par stipru vīrieti un piedzīvo 

dzīves priekus un bēdas, un to lielo mīlestību. Lasot, kā katrs no četrpadsmit zvejniekiem rīkojas baisajos apstākļos, prātoju - 

ko es darītu? Vai es domātu tikai par sevi vai ziedotu savu dzīvību citam - kā tēvs izglāba savu dēlu Jani? Ceru, ka man 

nekad, nekad nevajadzēs piedzīvot līdzīgu situāciju. 

Vēlāk arī pati sāku lasīt Blaumaņa noveles, par ko jāsaka paldies šiem konkursiem. Iepazīstot tās, ir vajadzīgs laiciņš pār-

domām un dažādām izjūtām. Dažreiz tās ir milzu dusmas, piemēram, uz Raudupieti. Kā var mazo Matīsiņu, pašas dēlu, 

atstāt, lai tas noslīkst akā, iedomātas mīlestības dēļ?! Jutu līdzi Lienei novelē ‘’Salna pavasarī’’, kura ar prātu saprata, ka 

jāapprec vecais un bagātais Mālnieks, bet sirds domāja (es tā ceru) tikai par Andri. ‘’Tā veča viņa tak nedrīkstēja precēt. Nē, 

nē, ko tad Andrs, ko pasaule... Bet atraidīt, tādu bagātnieku atraidīt, kura meita to gan darītu?’’  

Varu pārsmieties, skatoties, kā Tomuļmāte dziedē no sāpēm plīstošo Bebenes galvu. Bet, lasot lugu ‘’Pazudušais dēls’’, vai 

varbūt jāsaka ‘’pazudušie dēli’’, gribas raudāt. Sākumā nekādi nesapratu Krustiņu. Kā tā var izturēties pret sev tuvajiem? Kā 

var staigāt pa krogiem un neklausīties mātē? Tad, iegrimusi notikumu gaitā, nemaz nepamanīju, cik ļoti nepaklausīgajam 

jauneklim sāku just līdzi un aizstāvēt viņu. Vai Krustiņš ir vainīgs, ka māte viņu tā mīļo, bet tēvs ir stingrs? Par spīti pagātnei, 

viņš tik ļoti gribēja mainīties, tik ļoti gribēja vērst visu par labu. Tomēr liktenis bija skarbs. Dzīve ir grūta, ja esi ‘’pazudušais 

dēls’’. Un tādi ir arī šodien... 

Bieži vien cilvēki vairāk domā par naudu nekā savu tuvo labklājību. Drāmā ‘’Indrāni’’ rakstnieks parāda dzīves raupjo un 

bēdīgo īstenību. Tāpat kā Krustiņš, Edvarts gribēja iet savu ceļu. ‘’Ja man neviens liegdams un kliegdams nestāsies ceļā, tu 

Indrānu pēc desmit gadiem vairs nepazīsi. Tagad te strādā pieci cilvēki, tad te pelnīs savu maizi divdesmit. Uz paugura, kur 

tas sīkstais māls, kūpēs podnieka krāsnei skurstens, noras malā būs mazmājiņa, un pirtiņas malā būs dambis ar zivīm... ’’. 

Tomēr, pārņemts ar naudu, viņš neieklausījās tēvā, kurš bezspēcīgi centās panākt, lai viņa mājas dvēsele netiktu sapostīta. 

‘’Vai es nekā nezināju par oša krēsliem un ozola galdiem! Bet es nošķīru tos Indrānus, kas pilda manu maku, no tiem, kas 

iepriecina manu sirdi.’’ Viss varēja beigties citādāk, ja vien viņu būtu ieklausījušies viens otrā. Manta noveco, to aizmirst vai 

pārdod, bet mīlestība (vai naids) paliek sirdī uz mūžu. 

Rūdolfa Blaumaņa grāmatas man ir izkrāšņojušas gan pagātni, gan tagadni, un šis ceļojums tik drīz nebeigsies, jo turpināšu 

lasīt viņa darbus un Jāņos skatīšos ‘’Skroderdienas Silmačos’’. 

Marta 1. septembrī 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 16.konkurss  
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 Katrīna Kate Millere 

9.klase 

3.vieta 

Dvēseles spogulis 

Dažkārt šķiet, ka mūsu acis mūs maldina – mēs katrs uzlūkojam lietas atšķirīgi. Virs galvas plešas milzīgs 

debesjums, bet vai tas ir vienlīdz zilgans visu cilvēku acīs? Aina ir viena, bet mūsu uztvere var būt krasi citāda. 

Kad ģimenē piedzimst bērniņš, pirmais, uz ko visi raugās, ir zīdaiņa izskats – vai viņš ir līdzīgāks mammai 

vai tētim, vai viņam ir vecmāmiņas zods vai vectēva deguns. Jau nākot šajā pasaulē, uz mums it kā kāds lūkojas no 

augšas, jo neviens vēl neko nezina, tikai nojauš un prognozē, skatoties mazulim sejā un domājot, kāds nu viņš nā-

kotne. “Viņam ir plata piere, laikam būs gudrs! Iespējams, pat skolotājs,” kāds nosaka. Cits noraugās mazulītes sejā 

un piebilst: “Viņai nu gan lokaini mati, būs īsta skaistule, lauzīs puišu sirdis!”  

Veroties uz sevi spogulī, pretī man stāv stalta, vidēja auguma meitene ar brūniem matiem un zaļām acīm. 

Raugoties tuvāk, var redzēt arī mammas sejas vaibstus, tēta viļņainos matus un vecmāmiņas tumši zaļās acis, lie-

kas, ka tā uz mani lūkojas viss mans ģimenes albums. Tomēr, lai patiešām sāktu redzēt sevi, ir jālūkojas ilgāk, un 

ne jau spogulī vien. Redzēt savu īsto ’’es’’ nozīmē taču saskatīt sevī gan labo, gan slikto. Bieži mēs spējam sevī 

raudzīt tikai negatīvo, vizuālos trūkumus,bet pavisam reti kāds, runājot par sevi, piemin tikai labāko (ja tas nav īpa-

ši palūgts.). Saskatīt vērtīgo nozīmē palūkoties no augšas, bet nekad nevajag kāpt “debesskrāpī” pārāk augstu, lai 

sevi ieraudzītu.  ’’Tikai nepieskaries mākoņiem. Stāvi kluss un rāms, ar nodurtu galvu. Un ja runā – tad tikai Die-

vam – tumšajam Dievam pa spalvai” , jo var gadīties, ka pacelies par augstu, un tad mākoņi var acis samiglot. Ar 

tīru sirdsapziņu mēs varam redzēt gan teicamo, gan nepilnīgo, no lejas raugoties, var katru puteklīti saskatīt, katru 

sīkumiņu, kas traucē, bet no kā grūti tikt vaļā. Es raugos sevī un gaidu, ka kāds man palīdzēs izdomāt, vai tad es tik 

tiešām esmu labsirdīga, gribu teikt, ka, jā, esmu. Bet arī slinka, ļoti bieži no manis var dzirdēt vārdus “vēlāk izdarī-

šu”, man patīk palīdzēt citiem, vienmēr jūtos gandarīta, ja kāds manu palīdzību novērtē, esmu arī greizsirdīga, 

dažreiz, man patīk būt labākajai, taču, ja kādam iet labāk, viņus nenoskaužu. Neesmu izcila, toties vienmēr cenšos 

kļūt saprātīgāka, un visu, kas man dots, vairāk novērtēt. Mēs paļaujamies uz citu viedokli, jo neticam sev. Apkārtē-

jo domas var ietekmēt manus uzskatus, dažreiz mēs uzticamies citu redzei vairāk nekā savējai. Kaut arī mums vis-

iem ir dotas divas acis, liekas, ka kāds vienmēr redz labāk. 

”Vēl savāda gaisma staro. 

Ar vienas vienīgas sveces gaismu 

Tu mani no tālienes baro. 

Un tad es pārmetu laipu 

Pāri jūdzēm un apvāršņiem, 

Lai kā apmāts pie tevis ietu 

Pēc rupjmaizes klaipa. 

Redziet, kā tas ir − 

No gaismas, kas iecepta maizē, 

Cilvēks var dzīvot taisns un sprauns, 

Vai pat − piedzimt no jauna.” 

Kāpēc mēs esam tik atkarīgi no citu viedokļa? Kādēļ mēs ļaujamies šai vārdu kroplībai? Kāpēc mēs ļaujam 

citiem mūs lūkot par augstāku vai zemāku? Vai mēs reiz varēsim viens otru uztvert vienlīdzīgi? 

Uz visu ir jāraugās ar sirdi, jo, ja mūsu acis ir dvēseles spogulis, tad sirds ir tiesnesis, kas nosaka, vai mēs ti-

cēsim ‘spogulim’ vai ne. 

Dzejnieka un reliģiju pētnieka R. Mūka Vislatvijas jaunrades darbu 15. 

konkurss par tēmu 

“Paskaties uz sevi  no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur redzi?”  
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 Daniels Gucans 

8.klase 

Atzinība 

Koks kā dzīve 

“Kādu dienu, pārnācis mājās, 

Es sāku skatīties savā iekšienē. 

Ak Kungs, kā tik tur nebija: 

Divdūjīņas, brontozauri, kentauri, sālsūdens, 

2 X 2 = 4, Platona Augstākais Labums, bet visvairāk 

 dažādu nelabumu un dažāda kaluma delūziju.”  (R. Mūks. No dzejoļa 

“ANATTA*”) 

Šis dzejolis lika man aizdomāties. Cilvēks ir kā koks. Saknes ir viss, ko viņš ir pieredzējis, un lapotne ir viņa 

gala raksturs pēc visu šo pieredžu ietekmes. Kad mēs iestādām kociņa stādu, ja par to rūpējas, tas aug, bet, ja par to 

aizmirst, tas nīkuļos un nokaltīs. Katram viss sākas ar bērnību, ko ietekmē vecāki un vide, kurā viņš veidojas. Rak-

sturu ietekmē - cik daudz mīlestības un siltuma katrs ir guvis bērnībā.  

 Es augot guvu ļoti daudz mīlestības, atbalsta un jauku un jautru atmiņu ar tēti, mammu, māsu Alisi, manas 

tantes mammu Guntu, vecmammas brāli Ritvaru un arī citiem ģimenes locekļiem. Piedzimu jaukiem, saprātīgiem 

un mīlošiem vecākiem. Atceros, ka vienu no dzimšanas dienām pavadīju laukos. Man tika uzdāvināta dāvanu karte 

uz Ventspils atrakciju parku. Tajā pašā dienā uz turieni aizbraucām un pavadījām brīnišķīgu laiku visi kopā. Šī dā-

vana palikusi manā atmiņā kā viena no labākajām, kuru esmu saņēmis. Manu raksturu nedaudz veidoja arī mam-

mas... darbs. Viņa ir auklīte, darbs ir mājas. Tāpēc, kad tas ir vajadzīgs, zinu, kā pareizi saprasties ar mazuļiem, un 

droši vien tādēļ ir kaitinoši, kad mazuļi raud. Dažreiz šķiet, ka dzīvoju bērnudārzā. Vienlaikus ir interesanti noska-

tīties, kā šie mazie, raudošie bērniņi gada laikā iemācās tik daudz un kļūst ... mazāk raudoši, saprātīgi mazi cilvēci-

ņi.. 

 Vecāki mani atbalsta un arī cenšas rosināt, lai attīstos vairāk kā tikai vienā veidā. Kad gāju uz bērnudārzu, 

sagribēju spēlēt mūzikas skolā bungas. Mamma pierunāja mani pievērsties klavierēm, bet tāpat vēlējos iet un apgūt 

spēlēt kādus instrumentus. Tagad mācos 8. klasē un šogad absolvēšu mūzikas skolu. Esmu priecīgs, ka tomēr tās ir 

klavieres, nevis bungas, jo tik skaļš instruments nepiestāv manam raksturam. Es vienmēr gribēju būt kā Vestards 

Šimkus. Viņš bija mans elks. Es apbrīnoju viņa precīzo un vienlaikus jūtu pilno stilu. Tagad jau vairs par mūziķi 

nevēlos kļūt, bet par inženieri, tomēr tas, ka viņu apbrīnoju, nav mainījies. Šīs papildus skolas dēļ man nav pārāk 

daudz laika pēc mācību stundu beigām. Bet tas ir labi, jo mācos plānot savu dienu. Mūzika vienmēr būs daļā no 

manas dzīves. 

 Pēc diviem gadiem pabeigšu pamatskolu. Un mana dzīves koka pamati izskatās... droši. To, kāda būs mana 

koka lapotne, nosacīšu es pats. Pateicoties maniem vecākiem, manā nākotnē nav tikai viens ceļš, bet tik, cik vēlē-

šos. Un šeit ļoti labi iederas šī domraksta tēma “Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur re-

dzi?” (R.Mūks). Ja skatos uz sevi no augšas, man patīk tas, ko es redzu. Mīlu šo laiku, kurā dzīvoju, zemi, kurā pie-

dzimu un attīstos, šīs iespējas, kuras man nebūtu pirms simts gadiem, un pats svarīgākais... man patīk kāds esmu 

pats. Ja skatos uz sevi no apakšas, saprotu, ka daudz ko vēl neredzu. Tas viss vēl ir priekšā. Saknes kļūst vecākas, 

stiprākas un vēl vairāk ietekmē šo lapotni. Mani ietekmē cilvēki, ar kuriem sastopos ikdienā. Skolā mācos būt paš-

pārliecinātāks un sadarboties, darbojoties “Ķocī” un Skolēnu pašpārvaldē mācos izteikt savas domas, droši runāt. 

Ejot uz teātri spēju novērtēt aktieru darbu. Un es ticu, ka cilvēks sapulcē sev apkārt līdzīgus. Skatoties sev apkārt es 

redzu tikai jaukus, jautrus un gudrus cilvēkus, un tas vieš cerības, ka arī esmu tāds. Saprotu, ka arī esmu nedaudz 

slinks, pie tā strādāju. 

 Es ļoti gribu, lai vairāk bērniem būtu laimīga bērnība un viņi izaugtu par krietniem cilvēkiem, kas veido lab-

vēlīgu vidi nākamajām paaudzēm. 

Dzejnieka un reliģiju pētnieka R. Mūka Vislatvijas jaunrades darbu 15. 

konkurss par tēmu 

“Paskaties uz sevi  no augšas un tad no apakšas. Ko tu tur redzi?”  

Daniels 1. septembrī 
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Augusts Mednis 

5.klase 

Atzinība  

Mana vasara bez sejas maskas 

Mani sauc Augusts, man ir 11 gadi. Es dzīvoju un mācos Ķekavā. Šogad mainījās mana dzīve, jo pavasarī 

pasaulē ļoti strauji izplatījās koronavīruss. Daudzi cilvēki dzīvoja mājās un maz satikās ar citiem. Uz ārzemēm 

braukt nebija vēlams. Tāpēc daudzi apceļoja savu dzimto valsti, pavadīja brīvdienas Latvijā. Arī es ar ģimeni biju 

vairākās skaistās vietās mūsu dzimtenē. Tas ir tā, it kā es sevi redzētu kā daļiņu no visas lielās pasaules un savas 

mājas, savas zemes. No augšas vai apakšas – nezinu. No malas.  

Šovasar es pirmo reizi biju Alūksnē. Tur man patika ezers un tā apkārtne. Pirmoreiz nopeldējos kopā ar tēti, 

biju pilī un pils dārzā, apmeklēju bānīša stacijas muzeju un redzēju bānīti brīdī, kad tas iebrauca stacijā no Gul-

benes. Tas izskatījās ļoti veclaicīgs. Vēl biju Līgatnē, Siguldā un Aglonā. 

Protams, biju arī mājās. Mūsu pagalmā aug liela egle. Vasaras sākumā divas žagatas izveidoja ligzdu un 

izperēja mazus žagatu cālēnus. Mēs to uzzinājām tad, kad kādu dienu cālīši nejauši izkrita no ligzdiņas. Mūsu suns 

Renda sāka ļoti skaļi un ilgi riet. Es un tētis gājām skatīties. Mēs atradām divus mazuļus. Tie vēl neprata lidot. 

Žagata savus bērniņus vairs nevarēja dabūt atpakaļ ligzdā. Sapratām, ka mēģināsim viņus glābt. Mamma ielika tos 

kastē, un es ienesu garāžā. Mēs sākām barot ar vārītu oliņu - žagatēni bija tik mazi un paši vēl neprata ēst no šķīvja. 

Viņi atvēra knābīšus un gaidīja ēdienu katru reizi, kad kāds piegāja pie kastes. Es olas gabaliņus liku viņiem 

knābītī. Dienā es mazos žagatēnus baroju ik pēc divām stundām. Viņiem garšoja gan vārītā ola, gan biezpiens, gan 

sliekas. Pēc nedēļas cālīši jau iemācījās paši ēst no šķīvja. Mēs viņus ielikām verandā. Žagatēnus nosaucu par 

Zefīrīti un Sprīdīti. Viņi bija ļoti pļāpīgi. Kad baroju, Sprīdītis centās apsēsties man uz pleca vai galvas un visu 

laiku žadzināja. Pēc mēneša viņi bija jau gana lieli un labi lidoja. Putnēnus vajadzēja palaist brīvā dabā. Man tā bija 

skumīga diena. Es ļoti negribēju šķirties no saviem draugiem. Man viņi bija kļuvuši ļoti mīļi. Vienu vakaru mam-

ma viņus iznesa ārā un putnēni ielidoja kokā, kurš aug pie mājas. Zefīrīte un Sprīdītis uzsāka jaunu dzīvi brīvībā. 

Man šķiet, ka es viņus abus ik pa laikam redzu savas mājas tuvumā un pagalmā. 

Vienu mēnesi pavadīju pie savas vecāsmammas laukos. Man tur ļoti patīk. Es palīdzu vecaimātei darīt 

dažādus lauku darbus. Mani pienākumi ir ietecināt lopiem dzeramajos traukos ūdeni, pabarot vistiņas un suni. Kad 

ganāmpulks uz viena lauka zāli ir noēdis, vecāmāte kopā ar krusttēvu ganāmpulku ielaiž citā aplokā. Man ļoti patīk 

lauku darbi un dzīvnieki. Es gribētu kļūt par zemnieku vai veterinārārstu. 

Un tā mana 2020.gada vasara bija jauka. Es atpūtos, peldējos, apskatīju kopā ar mammu un tēti vairākas 

skaistas vietas Latvijā. Vislielākais piedzīvojums, kuru es vēl ilgi atcerēšos, ir rūpēšanās par mazajiem žagatu 

cālīšiem, kamēr viņi izauga, iemācījās patstāvīgi ēst un labi lidot. Es arī tagad katru dienu viņus atceros un skatos, 

vai nav atlidojuši uz mūsu pagalmu ciemos. Arī Latvijas apceļošana man sagādāja prieku, jo mūsu valsts ir ļoti 

skaista. Ceru, ka nākamā gada vasara būs tikpat jauka un zinātnieki līdz tam laikam izgudros zāles pret 

koronavīrusu. Es joprojām būšu mazs cilvēciņš lielajā pasaulē. Es augu tai līdzi.  

Dzejnieka un reliģiju pētnieka R. Mūka Vislatvijas jaun-

rades darbu 15. konkurss par tēmu  

“Paskaties uz sevi  no augšas un tad no apakšas.  

Ko tu tur redzi?” 

Augusts  1. septembrī 
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Marta Grīnvalde 

9.klase  

Pēc sengrieķu uzskatiem, varoņi ir cilvēki, kas apveltīti ar pārdabiskiem spēkiem, veiklību un ir dažādu die-

vu pēcnācēji. Bet šodien, manuprāt, tie ir cilvēki vai mākslas darbu tēli,  kuri gatavi ziedot sevi, lai palīdzētu savai 

dzimtenei un tautai. Man šķiet, ka Baltijā tādu ir daudz. Jā, arī divdesmit pirmajā gadsimtā. Tomēr, domājot, kuri 

man ir vistuvāk sirdij, prātā nāk tie, kas šīs trīs valstis, īpaši Latviju, izveidoja tādu, kāda tā ir. Personības, kā 

paveiktais nepazūd, arī tagad ir mūsu varoņi, jo mēs tos atceramies un pieminam. 

Viens no tiem ir ierakstīts manā dzimtas kokā – mācītājs Roberts Akmentiņš, kurš ir ievērojams pagājušā 

gadsimta mācītājs Latvijas evanģēliski luteriskajā baznīcā. Dzimis  Smiltenes novada Grundzāles pagastā - 

‘’Piekārumu’’ mājās. Manai mammai viņš bija vecātēva vietā, un viņa to atceras kā sirsnīgu, stingru, godīgu, klusu 

un taisnīgu cilvēku. Lasot biogrāfiju par Robertu, uzzināju, ka viņš ir bijis arī varonīgs. 1940. gadā, kad pretošanās 

padomju varai šķita bezjēdzīga, Akmentiņš darbojās jauniešu pretestības organizācijā ‘’Viesturieši’’( tā izveidojās 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā skolotāja Osvalda Pūpola vadībā). 

Viņa ticība Dievam un kristīgām vērtībām bija nesamākslota un neliekuļota. Lai gan Roberts par savu 

dzīves uzdevumu uzskatīja būt par pedagogu, padomju vara izjauca šīs ieceres. Vadot piemiņas brīžus Jēkabpils 

baznīcā, tās bija stāvgrūdām pilnas, jo viņš runāja par nacionāliem jautājumiem. Robertu Akmentiņu komunisti bija 

arī apcietinājuši un ieslodzījuši Jēkabpils cietumā. Ja nebūtu ienākusi vācu armija, viņš būtu nošauts. Mācītājs kal-

pojis arī Kuldīgas, Kursīšu – Zvārdes, Saldus, Remtes un citās draudzēs. Skolnieki atceras šo cilvēku ar lielu cieņu 

un mīlestību. 

Arī manai mammai ir daudz atmiņu par ‘’savu vecotēvu’’. Viņš  esot bijis ļoti mierīgs, mīļš, stāstījis pasa-

kas un stāstus par savu bērnību, mācējis attēlot dažādu dzīvnieku un putnu skaņas. Mājās viņam bijusi istaba ar 

altāri un ērģelēm. Kaut arī ikdiena un dzīve vispār bija aizņemta un rūpju pilna, viņam vienmēr atlicis laiks samīļot 

un aprunāties ar manu mammu. Jubilejās pirms mielasta vectēva ziņā allaž bijusi lūgšana - īpašs brīdis, kad bija 

jāvalda klusumam, bet mana mamma atceras, kā viņai dažkārt … nākuši smiekli. Vecaistēvs par to nekad nav 

dusmojies. 

Es no sirds uzskatu, ka Roberts Akmentiņš bija Baltijas varonis, jo viņš saglabāja ‘’taisnu muguru’’ un 

pārliecību arī laikos, kad tas pat bija bīstami dzīvībai. Tāpēc gribu teikt, ka viņa vārds un darbs ierakstīts ne tikai 

manā, bet mūsu Latvijas dzimtas kokā un līdz ar to līdzcilvēku sirdīs. Kā īsti drosmīga un stipra cilvēka paraugs. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja skolēnu literārais konkurss “Balti jas 

varoņi” izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Balti jas valstu 

mākslā” ietvaros  

  Par piedalīšanos šajā konkursā 

esam saņēmuši Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja Pateicības rakstus 
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Daniels Gucans  

8.klase 

Kad esi mazs, termins “varonis” attiecas tikai uz izdomātu tēlu, kuru tu ieraugi, skatoties multfilmas un 

klausoties pasakas, bet pieaugot varonis kļūst par īstu cilvēku, kurš savu darbību dēļ tiek saukts par tādu. 

Mūsdienās labs piemērs ir Aleksejs Navaļņijs. Viņš Krievijas tautai ir varonis, kurš cīnās pret Krievijas korumpēto 

valdību. Cilvēki, kuri tic viņam, ir gatavi sekot, darboties, lai sasniegtu vienu kopēju mērķi. Šādi varonīgi cilvēki 

rodas vietās, kur nav brīvības runāt un izteikt savas domas. 

 Ja es domāju par saviem vienaudžiem, man liekas, ka mums tādu individuālu nav. Mums ir tikai sociālo 

mediju popularitātes, kuras parādās un ātri izzūd. Šajā laikā tehnoloģijas un visas industrijas attīstās ļoti strauji, 

tāpēc mums, jauniešiem, ir grūti izvēlēties elku, par kuru mēs vēlētos kļūt, jo kurš zina, kā mainīsies sabiedrība. 

Jaunieši ir brīvāki, patstāvīgāki un drosmīgāki, tāpēc viņiem nav vajadzības pēc varoņa. Viņi domā, ka spēj paši 

sasniegt savus mērķus. Pašlaik mēs cenšamies saskatīt varoņdarbus arī ikdienišķās lietās. Vai mūsu valstī tagad ir 

varoņi? Kas viņi varētu būt? Vai politiķi, mākslinieki, influenceri? Grūti teikt. Man liekas - tie ir cilvēki, kuri savu 

ikdienas darbu pilda godprātīgi un ar pašatdevi .Domāju, ka šajos laikos arī elementāras lietas, kā mediķu iešana uz 

darbu, apmācības procesa organizēšana skolās, ir apbrīnojama. Un tāpēc es un mani skolasbiedri arī dažreiz esam 

kā varoņi. Daudz mācāmies un paši plānojam savu dienu. Uzskatu, ka varonība ir katru rītu atrast motivāciju celties 

un uzzināt jaunas lietas. Jo nekur jau nav jāiet.  

 Divi tūkstoši divdesmitā gada pavasarī piedalījos Laimas Akurateres domrakstu konkursā. Kā parasti, dom-

rakstu uzrakstīt nebija viegli. Jo bija jāizdomā, kā paveikt ierasto kļūdu labošanas procesu… pašam. Nezinu, ko es 

darītu, ja man nebūtu tik izpalīdzīga skolotāja. Mana latviešu valodas skolotāja Silvija Zītare ierosināja un 

palīdzēja man un vairākiem citiem skolniekiem sagatavoties stāstnieku konkursam “Teci, teci, valodiņa”. Šis ir ļoti 

sarežģīts pasākums - jāuzraksta domraksts, jāatrod pasaka un vēl viss jāiemācās no galvas. Repertuāra mācīšanās 

un atkārtošana tikai no mājām padarīja to vēl satraucošāku. Un tad tas viss jāstāsta kamerai! Tiešām esam varoņi… 

Spītējot grūtībām, ieguvu Atzinības rakstu visas valsts mērogā un 2. pakāpes diplomu! Bez skolotājas Silvijas 

nevienā no šiem konkursiem pat nevarētu uzdrošināties piedalīties. Tāpēc uzskatu, ka arī skolotāji ir varoņi. 

 Individuāli var likties, ka maz....tādu, kuri dara kaut ko bez domām par atlīdzību, bet īstenībā, ja uzmanīgi 

paskatās, viņi ir visur. Tavās mājas, skolā un gandrīz katrā vietā, kuru vari saskatīt. Pat arī ja kāds tā nedomā, dziļi 

ieskatoties savā sirdī, katrs var saskatīt sevī ko apbrīnojumu. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja skolēnu literārais konkurss “Balti jas 

varoņi” izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Balti jas valstu 

mākslā” ietvaros  

  Par piedalīšanos šajā konkursā 

esam saņēmuši Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja Pateicības rakstus 
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Megija Osovska 

9.klase  

Baltijas varoņi ir cilvēki, kas paliks atmiņā visām trim valstīm. 

Mūsdienās par nozīmīgu cilvēku var kļūt mūziķis, komponists, dzejnieks, 

rakstnieks. Kā Baltijas mēroga izcilību varu minēt arī mūsu neseno jubilāru, pat 

grūti man saskaitīt, cik melodiju autoru, Raimondu Paulu. 

Raimonds Pauls noteikti ieies vēsturē, un vēl nākamās paaudzes zinās par viņu. Lūkosies Leo Kokles 

gleznā, kā to daru es, un izjutīs netveramo, liego mūzikas eņģeļa pieskārienu jaunekļa rokām. Klausīsies viņa 

melodijas un izmantos tās dažnedažādos pasākumos, mazos un pavisam lielos saietos. Un, protams, Dziesmu 

svētkos! Ar komponista dziesmām ir uzaugusi mana mamma, un, lai cik jocīgi, arī man tās patīk. Zinu, ka neesmu 

vienīgā. Pēdējā laikā maestro mūziku dungoju katru dienu, jo mans ansamblis “Cīrulītis” vēlas, sezonai 

noslēdzoties, uzstāties ar jubilāra koncertprogrammu. Mammai bija daudz plašu, bet diemžēl viņa tās pirms 

vairākiem gadiem pazaudēja pārvācoties, iespējams, tās tika izmestas laukā... 

 Un kāds bija mammas pārsteigums, kad es šajos Ziemassvētkos vēlējos, lai man vecītis uzdāvina plašu 

atskaņotāju. Tas man arī tagad ir un izskatās pēc tāda neliela čemodāna (tumši zila!), tāpēc nolikt to var visur kur. 

Pagaidām gan paklausos tikai mammas veco plati “Sniegbaltītes skola”. Bet jau tuvojas tā diena, es to patiešām 

jūtu, kad saņemšu Raimonda Paula plati “Pie vecās ziņģes” (interneta noderīgums…). Man patīk iztēloties, ka bei-

dzot varēšu pati atskaņot to kādā saulainā rītā, apsēžoties pie loga un iedomājoties, it kā būtu kādā ballītē kopā ar 

draugiem – arī maestro melodiju faniem. Atspiedīšos ar rokām pret palodzi un vērošu, kā daba klausās līdzi šīm 

gan draiskajām, gan skumjājām dziesmām un melodijām. Paldies, jubilār, man ir plašu atskaņotājs Jūsu dēļ! 

Maestro sasniegumi ir oh - ho – ho! Filmu mūzika. Ne viens, bet divi Triju Zvaigšņu ordeņi. Mūzika aiz-

ceļojusi līdz pašai Japānai, un - Japānas Uzlecošās saules ordenis. Vēl veselu albumu komponists novēlējis 

Dziesmu svētkiem. Ja nu tautu kas vieno, tad mūzika – noteikti. 

Izcils komponists, pianists, diriģents, producents un pat politiskais darbinieks (domāju – varbūt nevajadzēja 

tērēt laiku?). Par sevi viņš saka, ka ir iemācījies nevis runāt, bet paklusēt. Varbūt no tā arī ir tas dvēseliskums un tas 

draiskums vienlaicīgi viņa melodijās… Viņš ir kā zīmogs Latvijas pasē. Gluži vienkārši – otra tāda pie mums nav. 

Un gan Raimonda Paula vārdu, gan viņa dziesmas noteikti zina un dungo gan Lietuvā, gan Igaunijā. Tāpēc droši 

varam apgalvot, ka Raimonda Pauls ir viens no Baltijas varoņiem. 

Man pasākums, kas vienmēr paliks prātā, bija pie manas vecmammas. Pauls Jaunlutriņos bija uzstājies 

pirms 46 gadiem - kolhoza “Komunārs” 25 gadu jubilejā, un tajā reizē manas krustmātes tētis uzdāvināja viņam 

kārtīgu latviešu maizes kukuli. Nezinu, vai komponistam tieši tas bija palicis atmiņā vai ne, bet man likās 

brīnišķīgi, kad viņš piekrita manas krustmātes uzaicinājumam pērnvasar uzstāties vēlreiz, saņemot šoreiz maizes 

klaipu tieši no viņas. Ilze, mana krustmāte, jutās ļoti īpaši, un ar to lepojas līdz šai baltai dienai: viņai bijis tas gods 

pat iedzert kafiju ar maestro Raimondu Paulu! 

Raimonds Pauls skandē Latvijas vārdu. Un abi šie vārdi vēl izskanēs tālā nākotnē. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja skolēnu literārais konkurss “Balti jas 

varoņi” izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Balti jas valstu 

mākslā” ietvaros  

  

Par piedalīšanos šajā konkursā esam saņēmuši Latvijas Na-

cionālā mākslas muzeja Pateicības rakstus 

Megija Latvijas svētkos 
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Markuss Jansons 

9.klase 

Šobrīd jāpiekrīt, ka visdrosmīgākie cilvēki 21.gadsimta 20.-tajos 

gados visā pasaulē ir medicīnas jomā strādājošie - viņi riskē ar savu ve-

selību un dzīvību, lai glābtu citus.To brīnišķīgi pierāda Gada teiciens: 

‘’Mēs paliekam darbā jūsu dēļ. Jūs palieciet mājās mūsu dēļ!’’  

Nedomāju, ka varonis ir tikai viens cilvēks. Varoņi ir visi Baltijas 

iedzīvotāji. To bieži vien pierādām. Nu jau drīz būs gads – nākas atkārto-

ties -, kad varoņi ir visi, kuri velk maskas un ievēro noteikumus, nevis uz-

skata tos par joku, darot, ko vien grib,un tādējādi apdraudot citus. Šādu 

cilvēku muļķības, un izskan arī apzīmējums “neizglītotības”,  dēļ es un mana mamma nokļuvām situāci-

jā, kurā abi varējām saslimt ar šo“mošķi”, kas šobrīd plosās pa pasauli. 

Salgales jaunais Madis un Tālavas taurētājs pirms septiņiem gadu simtiem cēlās pretim krustne-

šiem. Īsti vadoņi un brīvību mīloša tauta negrasījās liekties. Ne vienmēr izdodas uzvarēt. Bet Baltijas 

tautu gars un tradīcijas neizzuda. 

20. gadsimta sākumā cīnījāmies jau par mūsu valstu brīvību. Atkal no jauna. Tolaik varoņi bija 

mūsu karavīri, kuri atdeva savas dzīvības, karojot pret vācu karaspēku un aizstāvot Baltiju. Pateicoties 

viņiem, mēs ieguvām brīvību, bet tā nebija ilga, jo mums to kārtējo reizi atņēma. Otrā pasaules kara lai-

kā bēgļu gaitās devās un  uz Sibīriju tika izsūtīti mūsu cilvēki, kuri Baltiju būtu varējuši padarīt par vienu 

no attīstītākajām vietām pasaulē.  

Pēc daudziem padomju varas gadiem sapratām, ka tam ir jāpieliek punkts. Visa Baltijā sākās At-

moda, un visspilgtākais mirklis bija Baltijas ceļš, kad apmēram divi miljoni cilvēku (un tos es noteiktu 

saucu par varoņiem!) sadevās rokās, veidojot 670 kilometru garu ķēdi cauri visai Baltijai, lai pievērstu 

pasaules uzmanību vēsturiskajiem notikumiem, kuros cietušas trīs mazas, bet drosmīgas un nepiekāpī-

gas valstis. Mana mamma un vecvecāki tur stāvēja un ir man stāstījuši, cik brīnišķīgi bija tur atrasties – 

daudzo, daudzo cilvēku saimē. Viņi teica – saimē, un mēs zinām, ka saime – tie ir mājinieki, tie ir savē-

jie. 

Baltijas varoņi pret padomju varu vēl pēdējo reizi cīnījās 1991. gadā. Būvējām barikādes, lai 

PSRS nevarētu liegt atgūt mūsu tiesības būt brīviem. Mans opis atkal tur bija, un atkal viņš stāstīja, cik 

sasprindzināts bija laiks, cik biedējoša - neziņa. Mana mamma un ome nebija barikādēs, bet cītīgi sekoja 

notikumiem līdzi no mājām. Spriedze bija liela, bet to izturējām. Diemžēl arī upuri bija. Mēs tos neaizmir-

stam (varbūt nesaucam ikdienā par varoņiem), taču būtībā viņi tādi ir. Viņu klātbūtne toreiz noteikti arī 

bija priekšnoteikums, ka mēs saglabājām un tagad dzīvojām brīvā valstī. Esmu lepns, ka esmu tās pie-

derīgais. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja skolēnu literārais konkurss “Balti jas 

varoņi” izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Balti jas valstu 

mākslā” ietvaros  

  

Par piedalīšanos šajā konkursā esam saņēmuši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 

Pateicības rakstus 

Markuss 1. septembrī 
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Katrīna Kate Millere  

9.klase 

Lasot nostāstus par varoņiem, redzu stipru, jaunu, bezbailīgu vīrieti, kas cīnās ar  pretinieku, tic 

savam mērķim, gatavs ziedoties tautas labā. Mums, latviešiem, tas ir Lāčplēsis, igauņiem - Kalevipoegs, 

kas, meklējot māti, veic varoņdarbus, leišiem – Ģedimins, kas stājās pretī uzspiestajai kristietībai un pat 

pašam pāvestam. Tomēr, ja man būtu visai Latvijai – nē, visai pasaulei! – jāstāsta par kādu varoni, tad 

es nešauboties apgalvotu: “Tā ir mana mamma!” 

Protams, ikviens bērns mīl savu mammu visvairāk par visu pasaulē. Mana mamma nav samazi-

nājusi globālās sasilšanas ietekmi vai organizējusi streikus kā Grēta Tūnberga, taču viņa arī karo… ar 

visu ģimeni. Protams, ar vislabākajiem nodomiem! Bez viņas mēs sabruktu - viņa ir kā Olimps vai kā 

tilts, kas mūs tur kopā. Jūs teiksiet: “Bet visas mātes dara milzu darbu savu bērnu dēļ!” Kādā recenzijā 

par izstādi, kuras centrā ir sievietes dzīve, tā arī bija nosaukta par Sīsifa cienīgu darbu. Mamma ieguva 

bakalaura grādu, būdama gaidībās ar mani, bet maģistra - jau gaidot manu brāli. Strādājusi  vēlās nakts 

stundās un rītu agrumā maizes darbu, dienā audzināja un skoloja mūs līdz pat četru gadu vecumam, 

kad tikām nodoti bērnudārza gādībā. Hobijs – mūzika viņai pārvērties sirdsdarbā, izglītojot jau četras an-

sambļa grupas gan mūsu skoliņā, gan novadā. Mūzikas skolas izglītība sniegusi iespēju jau 18 gadus 

katru svētdienu spēlēt baznīcā ērģeles. Ansamblī “Jūti” viņa dzied jau 33 gadus (nemainīgā sastāvā!). 

Vienlaikus būt gan pamatskolas skolotājai, gan bērnudārza audzinātājai un strādāt ar tādu pašatdevi, ka 

ir bijusi Ķekavas novada titula “Labākā skolotāja’’ ieguvēja. Lepojos, ka mana mamma ir viena no trīs 

mūsu skolas šī apbalvojuma laureātēm. 

Novembrī ar draudzenēm devos uz izstādi “Nepieradinātās dvēseles”. Mamma lūdza mani pie-

vērst īpašu uzmanību M.K. Čurļoņa gleznu ciklam “Pasaules radīšana”, un abas pēc tam runājām, kā ir 

katram radīt to savas pasaules modeli. Vai tā izveide ir vai nav saistīta ar varonību? Es saprotu, ka 

mamma veltī savu laiku mums, lai mēs savukārt to darītu tāpat – augtu aizvien pilnveidojoties, mācoties 

redzēt kā ar prātu, tā sirdi. 

Varoņiem, man šķiet, nav konkrēta vienvienīga definējuma vai to ir daudz. 

Pats, pats, pats svarīgākais neaizmirst par varoņiem, kas mīt aiz blakus sienas – mūsu sirds sie-

nas. Bērnudārzā bija jāzīmē māmiņas. Toreiz paņēmu sarkano krāsu un uzvilku lielu un šķību sirdi lapas 

vidū. Cik mamma bija laimīga! Varoņi nežēlo neko, arī savas sirdis. Un pretī saņem mūsējās. Tā, ma-

nuprāt, ir visu varoņu balva. 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja skolēnu literārais konkurss “Balti jas 

varoņi” izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Balti jas valstu 

mākslā” ietvaros  

  Par piedalīšanos šajā konkursā 

esam saņēmuši Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja Pateicības rakstus 
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Marta Grīnvalde  9.klase 

Ak, Ziemassvētki!  

 Tie vienmēr būs un paliks mani mīļākie svētki. Kamīnā deg uguns, visi tuvie blakus, silti apskāvieni, 

jautri dzejolīši, skanīgas dziesmas, smiekli, liels svētku galds  – viss, ko mana sirds var vien vēlēties, - 

vienā dienā.  

Bet kādreiz svarīgākais man bija Ziemassvētku vecītis ar rūķīšiem. Nē, mans tētis nevilka sarkanu mēteli 

un nelika garu bārdu, turklāt es zināju, ka tie nav īstie Ziemassvētku vecīši. Īstais atradās Ziemeļpolā, un 

viņa darbīgie mazie vīriņi veda mums dāvanas un rakstīja vēstules. Bērnu ticība ir kaut kas īpašs, bet to 

ir grūti saglabāt. Ar prātu es sāku saprast, ka dāvanas nes vecāki. Tomēr vienu gadu, kad viņi pajautāja, 

ko es vēlos, manā sirsniņā pēdējā cerība – ... izdzisa.  

Varētu šķist, ka Ziemassvētku sajūtas manī tagad būs pagalam. Bet tā vis nebija gan! Kāpēc? To es 

sapratu, atradusi skapī un lasot senās vēstules no rūķīšiem. 

 2012.gada 21. decembrī Ziemeļos 

Mīļā Marta! 

Ir pagājis vesels gads, kopš mūsu iepriekšējās sarakstes ar Tevi. Un, tā kā Tu jau esi iemācījusies lasīt 

pati, tad rakstīšu tieši Tev. Palūdzu tik Sniegbaltītei pārrakstīt uz rakstāmmašīnas, jo pie mana rokraksta 

jāpierod...’’ 

Tā es sapratu, ka rūķīši man vienmēr ir bijuši blakus. Tie ir mani vecāki, 

 kuri vēl tagad turpina rakstīt man vēstules,  

kuri katru dienu atgādina, cik ļoti mani mīl 

 un kuru dēļ Ziemassvētki man bijuši un vēl joprojām ir tik mīļi.  

 

Daniels Gucans   8.klase 

 Mani Līgo svētki 

Līgo svētki un Jāņi ir katru gadu. Tomēr tie atšķiras. Manā ģimenē Jāņi ir vienīgais laiks, kad mums pa-

tīk gan šlāgeris, gan amatieru teātris, kā arī tikai tad vecāki atļauj man negulēt. Cik vien gribu. Latvieši 

Jāņos pavada jautri laiku, nevis strādā. Tradicionāli esam laukos - pie radiem Skrundā. Viņiem pieder 

divi zemes gabali. Uz viena atrodas viņu māja, bet otrā ir liela lauku sēta, kurai blakus tek Venta.  

Ierodoties mums ir tradīcija doties uz amatieru teātra izrādi, pēc kuras naktī ir zaļumballe. Ar  dzīvo mū-

ziku un dejām. Protams, siers un viss cits, kas Jāņos iederas. Gulēt tad nebraucam uz kādu noteiktu vie-

tu. Tādējādi nakšņojuši esam gan viesu namā, gan teltī un arī pie radiniekiem. Šī ir tikai pirmā diena. Ot-

rajā dienā, kad noriet saule, dodamies uz mūsu radu lauku sētu, iekurinām ugunskuru, uzklājam galdu 

un sarunājamies līdz vēlai naktij. 

Bet vienu gadu izdomājām svinēt netradicionāli - plāns bija aizbraukt uz Cēsīm.  

Viesnīcu, kurā padzīvot, atradām. Bet tas arī viss. Pilsētā visas kafejnīcas ciet. Pat lielveikalā satikām 

tikai apsargu un vienu kasieri. Vajadzēja pielikt visai daudz pūļu, lai kaut kā saulgriežu svētkus nosvinē-

tu. Braucām pa benzīntankiem, meklējot malku, centāmies atrast, kur nopirkt ko svētku galdam.  

Tā bija bagātīga pieredze ... laikam. Izrādās, tomēr mūsu radu kompānijā ir daudz vērtīgāk nekā brau-

ciens nezināmajā.  

Tagad man ir pilnīgi un galīgi skaidrs,  ka tradīcijas ir viena laba, viena stipra lieta. Mūsu piedzīvojums 
Cēsīs to pierāda. Tāpēc kopsim labas paražas!  

Stāstnieku konkurss ir divu radošu izpausmju – sava stāsta uzrakstīšanas 

un tā izstāstīšanas – apvienojums. Katrs no mūsu laureātiem bija reizē 

rakstnieks un aktieris. Tagad mums ir iespēja iepazīties ar autoru skatī-

jumu uz kādu savas dzīves notikumu.  
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Evelīna Broka 6.klase 

Zobārsta apmeklējums 

Man joprojām  pa-nis -kas bailes iedveš … zobārsts! Pat no iedomām vien metas nelaba dūša! Kad dzir-

du urbja skaņu - uzreiz atceros zobārstu!  

Man bija 9 gadi. No zobārsta toreiz baidījos vēl vairāk nekā tagad. Taču tā diena pienāca. Bija jābrauc! 

Mājās čīkstēju un pīkstēju. Kā tāda veca eņģe!  ,,Nē, nē, nē, es negribu!“ Līdz mamma neizturēja: 

“Nopirkšu tev, vienalga, ko prasīsi, bet, lūdzu, saņemies, un braucam! “ Domāju jau, ka mamma uz-

klausīs un ka tikšu cauri sveikā...  Nekā nebija! Vienas saldējuma kastes vietā viņa bija ar mieru  nopirkt 

pat desmit, lai tikai piedabūtu mani.  Manu zobu salaboja. Jā, un es tiku pie savas saldējuma kastes, bet, 

kad tā jau bija tukša, atkal nebija labi. Biju - pārēdusies!  

Tagad saku sev un mums visiem - visā jāievēro ... mērenība!  

 

Katrīna Kate Millere 9.klase 

 Skatuves aicinājums 

Jau kopš mazotnes vienmēr esmu izbaudījusi atrasties uz skatuves. Zinu, ka daudziem ir bail uzstāties publikas 

priekšā, toties  man tas ir kā zivij ūdens. Gribas teikt, ka ar to jau piedzimu. Protams, bieži uztraucos un dažreiz arī 

piemirstu sakāmo, bet tas mani neapstādina. 

Kad man bija 5 gadi, es jau dziedāju ansamblītī un šad tad mēdzu arī uzstāties vietējā kultūras namā. Mani vecāki, 

kā jau visi citi, mani ļoti bieži filmēja. Atmiņām, kā viņi tagad saka. Pavisam nesen tētis bija atradis kasti ar veca-

jām kasetēm, un, par brīnumu, mums bija saglabājusies vecā videokamera. 

 Iesākām ar manu ienākšanu šajā pasaulē, tad jau brāļa dzimšanu un tā tālāk. Nonācām pie koncerta video. Man 

vienmēr ir bijis kauns skatīties uz sevi no malas, tāpēc uzreiz novērsu skatienu, bet ... ar acs kaktiņu tomēr...  

Kopā ar savu ansambli uznāku uz skatuves. Paklanāmies un sākam. Jāsaka, ka sevi nepazinu – ne savu īso un gaiš-

brūno matu, bet - uzvedības dēļ. Būdama tik 5 gadiņus jauna un daļa no ansambļa, uz skatuves izturējos - kā solis-

te. Kāds pat teiktu – primadonna! Lēkāju... dejoju... klanījos... darīju visu, lai pievērstu uzmanību tieši manam 

dziesmas izpildījumam.  

Skatījos un nespēju noticēt: “Tā esmu es? Mammu, kāpēc tu man ļāvi tā darīt? Tēti, beidz smieties! Nav smieklīgi! 

“ Goda vārds, jutu lielu kaunu, bet pirms 10 gadiem gan man par tādām izjūtām nav bijis ne mazākās nojausmas. 

 Kad viss bija nodziedāts, ansamblis atkal  paklanījās un skaistā rindā devās nost no skatuves. Tik ne es! Vēl nebiju 

gatava tā vienkārši - iet prom... Nē, nu bija kārta manam otrajam iznācienam - skraidīju pa skatuvi, klanījos, atkal 

dejoju, pat dziedāju, un neviens nespēja mani dabūt lejā.  

Pēc šī senā notikuma sapratu, kāpēc tik daudzi mani pazīst Ķekavā. Jo gan tajā un daudzos citos vakaros mani aiz-

vest no prožektora gaismām centās ne viens vien. Jā, gandrīz katram bija iespēja mēģināt mani vai nu paraut aiz 

rokas, vai mīļiem vārdiem aizvilināt. Bet kur nu! Nebiju vis tik viegli pierunājama. Un tie asaru plūdi, kad tas kā-

dam bija izdevies...  

Ticiet man, es vairs neskatīšos vecās kasetes. Vismaz kādu laiku. Bet skatuves aicinājums nekur nav zudis.  

 

 

 

Stāstnieku konkurss ir divu radošu izpausmju – sava stāsta uzrakstīšanas 

un tā izstāstīšanas – apvienojums. Katrs no mūsu laureātiem bija reizē 

rakstnieks un aktieris. Tagad mums ir iespēja iepazīties ar autoru skatī-

jumu uz kādu savas dzīves notikumu.  
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Stāstnieku konkurss ir divu radošu izpausmju – sava stāsta 

uzrakstīšanas un tā izstāstīšanas – apvienojums. Katrs no 

mūsu laureātiem bija reizē rakstnieks un aktieris. Tagad 

mums ir iespēja iepazīties ar autoru skatījumu uz kādu sa-

vas dzīves notikumu. 

Megija Osovska 9.klase 
Ērces uzbrukums 

Mums ar māsu jau no pašas bērnības mācīja – kad ejat mežā, apģērbieties piemēroti! Ērces! Tāpēc - mugurā garas 

bikses, gari krekli, kārtīgas zeķes, zābaki, cimdi un cepures. 

Man bija kādi gadi seši, kad ar krustmāti pirmo reizi gāju sēņot. Tas bija tik brīņišķigi, ka šo tradīciju – sēņot 

rudens brīvlaikā – turpinām līdz šai baltai dienai. Bet – tā bija arī pirmā mana sastapšanās … ar ērci. 

Kādu dienu man sāka niezēt kakla aizmugure - tieši zem matiem. Domājot, ka tas ir tikai oda kodiens, es 

turpināju savu ikdienas dzīvi. Līdz mans kakls niezēt.sāka nepārtraukti.  

Negribēju nevienu uztraukt, aizgāju pie māsas, lai viņa paskatās, kas tur notiek. Lielais, melnais, apaļais punkts 

māsu tā nobiedēja, ka mūsu vecāki tika sasaukti visai skaļās balsīs.  

Viņi, protams uzreiz saprata, kas tur ir. Kad pateica man, ka tā ir ērce, nobijos arī es. Tā, ka domāju – pagalam 

būšu. Vēl trakāk ap dūšu kļuva, kad abi vecāki ar šļirci mēģināja to dabūt ārā. Biju gan pilnīgi droša – gan mam-

ma, gan tētis zina, ko dara, jo abi taču mācījušies medicīnu. 

Kad nākamajā dienā aizgājām pie ārsta, tas teica maniem vecākiem, lai tā vairs nekad nedara. Man iedeva zāles, 

un es no tā reizes vienmēr, kad eju ar krustmāti sēņot, pēc tam pārbaudu, vai nekur neviena negantniece nav ies-

praukusies. Mācība tā ir palikusi mums visiem.  Esiet arī jūs uzmanīgi, kad kļūstat par sēņotājiem! 

 

 

Līva Krjučkova 7.klase 
Sapņi piepildās  

Katram no mums, man šķiet, vēl joprojām ir kāds savs sapnis. Kādam - par mājdzīvnieku, kādam - par spēļu man-

tu, kādam - par lielo, nezināmo, bet noteikti skaisto nākotni. Es vienmēr esmu vēlējusies savu mājdzīvnieku. 

Kā katru gadu, svinējām Ziemassvētkus. Taču šogad pie mums bija mans vecākais brālis ar sievu. Es biju ļoti 

priecīga, jo brālis ilgu laiku dzīvoja (un tagad arī dzīvo) ārzemēs, un es kā mazā māsa pēc viņa ļoti skumu.  

Un tā - beidzot ilgi gaidītais zvans pie durvīm! Ienāk brāļa sieva. Un viņai rokās – lie-ls,  lie-ls, apaļš  stikla 

trauks! Uzreiz sapratu - tas ir akvārijs... Mamma gan bija jau sapriecājusies, ka viņai nu būs jauns trauks, kur kok-

teiļus jaukt. Tad nāk brālis, turot kaut ko aiz muguras. 

Kad viņš parādīja, ko slēpj, maniem priekiem nebija gala. Tā bija - zivtiņa! Mamma bija izbrīnījusies un nedaudz 

pat vilka uz piktumu. Viņa vienmēr turējās pretim – nekādu mājdzīvnieku!!! Un arī atbilde uz manu “Kāpēc?” 

vienmēr viena un tā pati: “Par dzīvnieku būs daudz jārūpējas!!” Tiepās gan, jāsaka, mamma visai ilgi.  Bet – ko 

darīt? – dāvana bija jāpieņem... 

Paiet kādas dienas. Mēs nekādi nevaram izdomāt zi-

vtiņai vārdu. Pēkšņi mana mamma iesaucas: 

„Leonardiņš!” Es skatos uz viņu un brīnos, bet mam-

ma tā šķelmīgi, tā priecīgi saka, ka tas esot nesa-

karīgākais vārds, kuru vien varējusi izdomāt. 

Tā kā – ja ticēsiet saviem sapņiem, tie agri vai vēlu, 

bet – piepildīsies Mēs ar Leonardiņu esam draugi. 

Trešais – mana mamma.  


