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 Marts – pūpolu un atdzimšanas mēnesis 

 

 

Marts  ir gada trešais mēnesis.  Senie latvieši martu vēl sauca par sērsnu vai baložu 

mēnesi. Marts ir pirmais pavasara mēnesis. Martā ir pavasara ekvinokcija, kad diena izlīdzinās ar 

nakti un tās ir vienāda garuma. Marta pēdējā svētdienā notiek pāreja uz vasaras laiku (pulksteņi 

tiek pagriezti vienu stundu uz priekšu). 

 

 

 



 

Kukaiņu dienas 

Viena no daudzajām Kukaiņu dienām ir 3.martā- Matīsa dienā, bet nozīmīgāka 17. martā-
Ģērdacī, kad no miega sāk mosties dzīvā radība. Arī lācis paverot acis un šai dienā apgriežoties 
uz otriem sāniem. Dārzu nedrīkstēja sēt, kad valdīja tāds vējš, kāds pūtis Ģērdacī. Šī diena bijusi 
bišu mošanās diena. Svešus cilvēkus stropiem nelaida tuvumā, lai neaiznes svētību. 

Par kukaiņu mošanos martā savs sakāmais arī rakstniecei R. Ezerai, kurai par katru gada 
mēnesi tapusi miniatūra. Martam ticis nosaukums «Depresija». To radījusi marta nenoteiktība, 
haoss: «Snieg. Šodien mostas kukaiņi. Bet ne nu mostas, nekā! Pat ne mušas. Aiz loga spārno 
vienīgi sniegs. Ja maz janvārī, daudz martā. Sniga vakar, sniga aizvakar. Jau bezcerīgi mālējas, 
ka snidzis arvien un snigs mūžīgi. Kūsā vērpetes, mutuļi griežas, dreifē gāzu un putekļu miglāji- 
Visums virst kā gigantisks grāpis virs baltām ugunīm.» 

Marts ir mēnesis, kad pasaule vēl tapšanā. Marts ir slieksnis, kas vieno un šķir. Ziemu no 
pavasara, pavasari un ziemu. «Spiegdamas kliegdamas zīlītes plīvo apkārt, dzīvas, dzī-īvas, dzī-
īvas, aizdedz puteni olīvzaļām ugunīm, dzīvas, dzī-īvas, aizgūtnēm kampj sēklas, lido tik tuvu, 
ka es samanu sejā spārnu vēdas, dzī-ī-īvas… Nopakšķ palāse. Vai tur ziema apraud savu 
Likteni? Vai atkusa mana sirds?» vaicā marta depresijas māktā rakstniece. 

 

Pavasara Māra 
Ievērojamākā no visām marta dienām senajiem latviešiem bija 25. marts- Pavasara Māra, 

saukta arī par Māriņas dienu, Māršu dienu, Kāpostu Māru, Kāpostnieci, Gavēņu Māru, Atmodas 
dienu, Zāļu dienu. Šī ir diena, kad beidzot uzceļas pats meža valdnieks lācis. Tas sievu uzrunājot 
šādiem vārdiem: «Griet, pasildi nu tos vecos kāpostus!» 

Visas izdarības Pavasara Māras dienā saistās ar kāpostiem: jātin kamoli- cik lieli tiks satīti, 
tik lieli augs arī kāposti. Ēdienu kartē, protams, kāposti, arī klimpas. 

Sava vieta Pavasara Māras ticējumos ir ugunij. To, garajā ziemā piekusušu, šai dienā it kā 
palaida atpūtā. Vakarā uguni vairs nededza, bet pirmo reizi pavakariņoja ar saules gaismu. Var 
domāt, ka 25. marts sākotnēji bijusi mūsu senču Uguns diena. 

Pavasara Māra ir viena no dienām, kad koki sajūt sāpes, tāpēc cirvi šai dienā necilāja. 
Svētki šai dienā ābelēm. Tās izrotāja ar prievītēm. Linu laukus pieklāja ar linu krekliem, lai lini 
augtu griezdamies. Bērni steidza Māras rītā lasīt skaidiņas, lai vasarā atrastu daudz putnu 
perēklīšu. Jaunas meitas, gribēdamas skaistas būt, uzmeklēja strautu, kas tek pret rītiem, un tajā 
mazgājās. 

Kāds laiks ir Mārās, tāds pastāvēs vēl 40 dienas. Ja ragavas neapgāž deviņas dienas pirms 
Māras dienas, tad ar tām būs jābrauc vēl deviņas dienas pēc Māras. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Skatuves runas konkurss 4.martā – Siguldā 

Mērķis – izkopt nacionālo un valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, 

izmantojot vārda mākslas spēku. Dalībnieki runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. 

Dalībniekus vērtēja 4 vecuma grupās  

 1. klases grupa 

 2.-3. klases grupa 

 4.-6. klases grupa 

 5.-9. klases grupa 

 

 

 

Skatuves runas vērtēšanas 

kritēriji: 

 domas atklāsme; 

 spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam; 

 kontakts ar klausītāju; 

 skaidra dikcija un artikulācija; 

 runas konkrētība, vienkāršība, prezentācijas prasmes; 

 vizuālais kopiespaids (apģērbs,stāja). 

Piedalījās 57 dalībnieki. 7 no mūsu skolas. Skatuves runas konkursu vērtēja žūrija. Žūrijas 

komisijas sastāvā bija – Ārija Liepiņa –Stūrniece, Varis Klausītājs, Inguna Vuškāne, Sandra 

Ķirule. Maksimālais punktu skaits – 35 punkti. Vērtējuma skala no 1 līdz 5. 

Mūsu skolu pārstāvēja:  

 1ķlases grupā – E. Rešetina -31 p. – 1.vieta, A. Dāvidsone – 34.p. – 1.vieta, A. Šēve – 

27p.-2.vieta. 

 2.-3.klašu grupā –K.Neļķe 34,3p. – 1.vieta(Maksimāli visaugstākais punktu skaits no 57 

dalībniekiem!) 

 4.-6.klašu grupā –P. Sermule- 34p.-1.vieta (Savā vecuma grupā visaugstākais 

vērtējums!), D. Supranovičs – 32p. -1.vieta! 

 5.-9.klašu grupā A. Krallišs – 33.p.- 1.vieta! 

Konkurss ilga 5 stundas. Bija vajadzīga liela izturība, pacietība, gribasspēks-un protams 
talants, lai šo Lielo Laiku izturētu! Mūsu skolas bērniem Tas izdevās! Brīžos, kad savu 
priekšnesumu „pasniedza” klausītājiem un žūrijai – zālē valdīja absolūts Lielais klusums. Tas 
liecina par to, ka runātājs ir „apbūris” ar savu runu, mīmiku, žestu... un arī aplausu spēks bija 
jūtami pārāks, kad dzeju, prozu, runāja mūsu skolas bērni! Ne par velti arī skatītāju un klausītāju 
simpātijas balva -  mūsu 3 dalībniekiem – Patrīcijai, Kristoferam, Annijai. Un šie skolēni 
turpinās konkursu nākamajā, jau augstākas pakāpes konkursā. Lai viņiem veicas, mēs visi no 
Berģiem – protams turēsim īkšķus un domāsim Labas Domas aprīlī! 

Skolotāja Ilga Gulbe 
 

 

 



 

6.klases piedzīvojumi 

Pļaviņu HES 

20.janvārī spītējot lielajam salam (-17 C°) 6.klase devās mācību ekskursijā uz lielāko 

Latvijas hidroelektrostaciju - Pļaviņu HES, kas atrodas nevis Pļaviņās, bet gan Aizkrauklē! 

Apmeklējuma mērķis bija gūt atbildes uz jautājumiem: kas tad īsti ir un kā, tad darbojas tas 

HES? Ekskursijas gaitā paviesojāmies HES muzejā, ražotnes telpās  un teritorijā. Noskaidrojām 

atbildes uz jautājumiem un uzzinājām kā arī ieraudzījām daudz ko jaunu un neparastu:  

 

Pļaviņu HES 
(Http://img8.kasjauns.lv/objs/news/lv/images/w_image_1366450651312_24720.jpg) 

 Pļaviņu HES uzstādītās jaudas ziņā ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un otra lielākā 
Eiropas Savienībā un tā ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijā. 
 Latvijā ir vēl vairāki citi HES, taču Pļaviņu ir visaugstākais - ūdens līmenis Pļaviņu 
HES ūdenskrātuvē sasniedzot +70 m virs jūras līmeņa! 
 uzbraucām pašā augstākajā HES punktā (ūdens maksimālais kritums)- 40 m, lai pavisam 
nosaltu un varējām vērot skaisto apkārtni! 
 Daugavas platums pie HES ir ~ 2,5 km, bet dziļums ~50 m! 
 ko nozīmē, kad atver lielās ūdens slūžas un ūdens gāžas pāri HES (skat. attēlu bildē) – 
tātad ūdens daudzums ūdenskrātuvē ir pārāk liels! 
 milzīgu akvalangista tērpu, kurš bija ļoti sens, bet kuru valkāja vēl pavisam nesen. 
 kārtīgi varējām pavibrēt uz lielajiem turbīnu motoru platformām! 
 smieklīgas un baltas ķiveres mums visiem galvā, lai varētu pārvietoties pa HES telpām.  
 zem Pļaviņu HES ir vienīgais autoceļš - tunelis Latvijā – 4,40 m augsts un ~180 m garš. 
 tā runā, ka Pļaviņu HES aizsprosta sagrūšana izraisītu milzīgus plūdus Daugavas lejtecē, kā 
rezultātā tiktu pārrauts arī Ķeguma HES aizsprosts un arī Rīgas HES aizsprosts! Visu triju 
hidroelektrostaciju ūdenskrātuvēs esošās milzīgās ūdens masas (1 miljards m³ jeb 1 km³ ūdens) 
īsā laikā trauktos pa Daugavu un atnestu lielu nelaimi Daugavas krastos dzīvojošajiem. 
(http://neogeo.lv/?p=700 ) 
Starp citu = ekskursija mums ļoti patika un iesākām arī Jums to apmeklēt! 

6. klases kolektīvs 
 

 

 

 



 

Klases pēcpusdiena 7.martā 

Ceturtdienas pēcpusdienu aptuveni mēs – aptuveni puse klase sesto,  izlēmām aizvadīt 
skolā, uzspēlējot dažādas spēles un darot vēl citas jautras lietas!  

Klases meitenes – abas Sintijas un Ance, bija sarūpējušas meklēšanas – atrašanas spēli 
(Geokačinga stilā) tepat skolas pagalmā, pēc kura dalībniekiem bija iespēja izbaudīt nesasaldētus 
sulas saldējumus ! Paldies meitenes!! Mums patika un garšoja!  

Ar klases audzinātājas atļauju nofilmējām pirmos video mūsu 9.klases video 
dienasgrāmatai, tas bija jautri, cerams, ka trīs gados uzfilmēto nepazaudēsim . 
Izdejojāmies trakoti labi gan ar krēsliem, gan bez tiem :).  

Klases pēcpusdienas gribām vēl! 
6.klases kolektīvs 

 
 

 

“Mūzika Tev”  

Mēs ar klasi otrdien, 11.martā, braucām uz pēdējo koncertu” Mūzika Tev”! Šī koncerta 
nosaukums bija” Disnejlendas karuselis”. Mums stāstīja par puiku Voltu Disneju. Viņš dzīvoja 
lielā ģimenē, viņam nebija nevienas spēļmantiņas. Volts sāka strādāt par pastnieku, lai nopelnītu 
naudu. Visu nopelnīto naudu atdeva vecākiem, lai pabarotu ģimeni. Kad izauga, viņš sāka 
izdomāt multfilmas. Kļuva slavens. Volts izdomāja parku, kuru nosauca par Disnejlendu. Tur 
bija dažādi mulfilmu varoņi un jautras atrakcijas.      

Vokālā grupa “ Framest” dziedāja dziesmas tikai no Disneja multfilmām. Bija  interesanti, 
mums šis koncerts patika vislabāk! 

Pauls Andrejs Sičevs,3.klase 
 

 

 

 

 



 

 

 

Mūzikas lektoriji skolu jaunatnei „Mūzika Tev” 
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 9.klases skolēni jau četrus gadus ir atsaukušies 

klases audzinātājas aicinājumam ieklausīties nedaudz citādākā mūzikā, kādu klausās ikdienā, 16 
koncertos iepazīstot klasisko, džeza, rokmūziku un citus stilus. 

Koncerti neatstāj vienaldzīgu klausītāju, tie patīk un uzrunā jauniešus vai gluži pretēji, 
kādam nepatīk, jo skaņdarbs nav saprasts, kādam temps par lēnu un gausu, kādam ritms rāms un 
nesakrīt ar ikdienas „tuc-tuc”. Lai tuvinātu augsto mākslu un mūsdienu skolu jaunatni, VSIA 
„Latvijas Koncerti” ir mēģinājuši koncertus papildināti ar citām mākslas nozarēm, ko jaunieši 
atpazīst, piemēram, mūzikas un kino sadraudzību, uz ekrāna demonstrējot fragmentus ar retiem, 
neparastiem mūzikas instrumentiem, leģendāriem solistiem; fragmenti no kinofilmām, kur īpaša 
loma mūzikai, tas, ko nevar parādīt „dzīvajā”; tiek saistīta mūzika un mode; mūzika un teātris, 
mūzika un deja. 

Atskatoties uz četru gadu laikā apmeklētajiem koncertiem, visi 9.klases skolēni piekrīt, ka 
ir bijis vērts apmeklēt abonementu koncertu ciklu skolu jaunatnei „Mūzika Tev”. Braukt uz 
koncertlekcijām iesaka arī Markuss Krallišs: „Tur patiešām var uzzināt daudz ko jaunu un arī tikt 
prom no stundām.” Skolēniem gandrīz vienmēr patīk, ja pasākumi notiek stundu laikā, jo izkrīt 
kāda matemātikas, latviešu valodas, vēstures, svešvalodas stunda, tomēr skolēni, apmeklējot 
mūzikas lektorijus, vairāk iepazīst ne tikai mūzikas dažādos žanrus, stilus mūziku iepazīst arī 
vēsturi, apgūst kultūras vēsturi, dzimtās valodas smalkumus un svešvalodas praktiskumu, pat 
futbols tiek izspēlēts uz skatuves, un ielu vingrotāji paraugdemonstrējumus veic mūzikas ritmos. 
Devītās klases skolniece Kitija Semjonova atzīst, ka „ir vērts apmeklēt mūzikas lektorijus, jo var 
uzzināt kaut ko jaunu gan par mūzikas instrumentiem, gan par dažādām kultūrām un 
komponistiem. Šad un tad var koncertos ieraudzīt arī kādu vietējā mēroga slavenību”. Oskars 
Vītols apgalvo, ka „visi koncerti ir patikuši. Žēl, ka mazākās klasēs neveda uz šādiem  
koncertiem, jo man tie noteikti būtu patikuši un es noteikti būtu daudz ko uzzinājis”. Savukārt 
Unda Rode atceras, ka „pirmajos koncertos bija garlaicīgi, bet ar katru gadu (arī kļūstot vecākai 
un pieaugot) koncerti kļūst aizvien interesantāki. Pēdējā gada laikā katrs koncerts bija baudāms, 
nemaz nezināju, ka tāda veida mūzika man patīk. Es noteikti iesaku jebkuram, kam patīk 
mūzika, apmeklēt šos koncertus. Pat, ja patīk tikai viens mūzikas žanrs, koncertu organizētāji 
parāda un pastāsta par citiem stiliem, atskaņo tos dažādās dziesmās un stāsta par to rašanos”. Arī 
Evija Kralliša uzskata, ka „mūzikas lektorijus ir vērts apmeklēt ne tikai tāpēc, ka var uzzināt 
daudz jauna mūzikas, vēstures jomā, bet pasākums saliedē arī klases kolektīvu. Visspilgtāk prātā 
palikuši 2 pasākumi – mūzikli – „Futbols uz podestiem” un „Pārdotie smiekli””. Lukasam 
Dāvidam Vestbergam arī īpaši spilgti palikuši prātā divi koncerti rock’n‘roll žanrā: „Es pat būtu 
gatavs apmeklēt tos pēc skolas vai brīvdienās.” Katrīna Ševica-Mikeļševica piekrīt klasesbiedru 
viedoklim: „Koncerti ir interesanti un izglītojoši, jo daudz ko jaunu uzzināju. Ieteiktu jauniešiem 
apmeklēt šādas lekcijas, jo ieguvumu būs daudz. Turklāt tas ir arī brīdis, lai apstātos un baudītu 
mākslu.” 

Priecājos, ka esam ar 9.klasi Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā aizsākuši „Mūzika 
Tev” apmeklējumus un nu jau tie vairs nav tikai deviņi skolēni, kas dodas uz mūzikas 
lektorijiem, bet gan 121 skolēns. Paldies klašu audzinātājiem par uzņēmību, atbildību, paldies 
vecākiem par atbalstu (īpaši jaunāko klašu vecākiem, kas ar saviem auto ved tos skolēnus, kas 
neietilpst skolas autobusā)! 
 
Ieva Križevica,  
9.kl. audzinātāja  

 

 



 

 

Dabaszinību stunda Saules muzejā 

Mēs Saules muzejā uzzinājām, ka uz Saules notiek sprādzieni, no kuriem atsitoties pret Zemes 
aizsargvairogu, rodas Ziemeļblāzma. Krāsojām sauli. Apskatījām Saules kolekcijas no Latvijas un 
citām valstīm. Iemācījāmies Saules deju. Sapratu, ka Saule ir ļoti maziņa, bet ļoti karsta. Mums 
stāstīja, ka meteorīti ir mazi, bet bīstami. 

Ēriks Krallišs, 3.klase 
 

Saules muzejā man vislabāk patika krāsot saulītes. Man sanāca dzeltena saulīte ar oranžiem 
stariem. Gide stāstīja par galaktikām un melno caurumu, kurš atrodas tieši pa vidu galaktikām, 
ka līdz Saules miršanai atlikuši apmēram 5 miljardi gadu. Iemācījāmies Saules deju. Saules 
muzejā bija ļoti interesanti. 

Roze Štamere,3.klase 

 

Man patika šī mācību ekskursija. Es uzzināju daudz ko jaunu. Gide stāstīja par Saules 

sistēmu, planētām, zvaigznēm un par Galileju. Agrāk cilvēkiem likās, ka Zeme ir plakana, bet 

Galilejs teica, ka Zeme ir apaļa. Saulīšu krāsošana arī bija jauka. 

Justīne Siugale,3.klase 



 

 

 

 

Klavieru konkurss 

19. martā es un Paula Kļaviņa piedalījāmies III Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno 
pianistu konkursā. Abas bijām A grupā, Paula uzstājās  14.,bet es 34. Spēlējām četrus 
skaņdarbus. Esam priecīgas par savu sniegumu. Piedalījās arī no Igauņu mūzikas skolas un 
Lietuvas.  

Elīza Vasile,3.klase   

 

 



 

 

Novada kompleksā 2.klašu olimpiāde Allažos. 

 Šī gada 12.martā Allažu pamaskolā norisinājās novada kompleksā 2.klašu olimpiāde. No 
katras klases varēja piedalīties 4 skolnieki. Mūsu skolu pārstāvēja 2.a klases audzēkņi : AIGA 
STARZDIŅA, TĪNA SARMULE un NILS BONDARS (ceturtais skolnieks pēkšņi saslima) un 
2.b klases audzēkņi: ALISE ARĀJUMA, EVIJA ČERNIŠA, ALEKSS INDRIKOVA un 
MADARA ŠŅICKOVSKA.  

 

Mirklis pirms olimpiādes sākuma. 

Par darbu maksimāli varēja iegūt 60 punktus. Mūsu skolas dalībnieki finišēja ar šādiem 
rezultātiem – Evija Černiša 53,5 punkti, Alekss Indrikovs 52,5 punkti, Alise Arājuma 45,5 
punkti, Tīna Sarmule 44 punkti, Aiga Strazdiņa 42,5 punkti, Madara Šņickovska 42,5 punkti, 
Nils Bondars 31,5 punkti. Kopumā mūsu skolas pārstāvji guva ievērojamus panākumus –  
     divus 2.vietas diplomus – EVIJAI ČERNIŠAI un ALEKSAM INDRIKOVAM,  kā arī  
     divus atzinības rakstus – TĪNAI SARMULEI un ALISEI ARĀJUMAI. 
 
 2.a klases skolniece TĪNA SARMULE saka: „Es piedalījos olimpiādē. Tur bija ļoti grūti 

uzdevumi gan matemātikā, gan latviešu valodā. Kad pabeidzu darbu, tad 2 stundas bija jāgaida, kamēr žūrija 

izlabos darbus un būs zināmi rezultāti. Kad uzzināju savu rezultātu (to, ka esmu ieguvusi atzinības rakstu), 

nebiju ļoti priecīga, jo domāju, ka man veiksies labāk. Tomēr ļoti ceru, ka nākamajā gadā man izdosies labāk!”. 

     

Nu jau visi satraukumi aiz muguras! – Laimīgi saņēmuši apbalvojumus! 



 

 

Kultūras pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

Viss pirmsskolas vecuma laiks bērniem ir emocionāli piesātināts, arī teātra izrādēs ir 
vērojams un iegūstamas dažādas emocijas. Jau 3 gadus Garkalnes novada Dome piedāvā lielisku 
iespēju novada pirmsskolas un skolas bērniem apmeklēt bezmaksas leļļu teātra izrādes, 
koncertus un citus svētku pasākumus. Vecāku un skolotāju uzdevums ir iemācīt pirmos 
uzvedības noteikumus kultūras pasākuma apmeklējuma laikā. 

Mūsu pieredze, apmeklējot izrādes kultūras namā, ir ļoti pozitīva. Jau iepriekš bērniem 
stāstām un viņus sagatavojam šai sava veida „ekskursijai”. Dažiem liels piedzīvojums ir 
brauciens ar autobusu līdz kultūras namam. Daudzi pat sapucējušies par godu šim notikumam. 
Kultūras namā cenšamies ievērot iepriekš izrunātos uzvedības noteikumus. Lai arī pasākuma 
apmeklējuma laikā mēs, skolotāji un skolotāju palīgi, esam atbildīgi par bērnu pieskatīšanu un 
drošību, bērni ir vienlīdzīgās attiecībās ar skolotājiem, jo tajā brīdī visi esam teātra, koncerta 
apmeklētāji – skatītāji. Protams, pašus mazākos visvairāk spēj sajūsmināt izrādes laikā lidojoši 
baloni, īsts, sprakšķošs popkorns un citas aktīvas darbības, kad, šķiet, bērni nespēs atkal 
koncentrēties tālākai darbībai. Tomēr saistošais sižets spēj noturēt bērnu uzmanību līdz pat 
izrādes beigām. 

Pirmsskolas audzēkņiem pasākums nebeidzas kultūras namā, jo, atgriežoties bērnudārzā, 
dalāmies iespaidos un emocijās. Pēc teātra apmeklējuma jaušama arī lielāka vēlme darboties ar 
roku lellēm, spēlēt „teātros”. Attēlojot redzēto un piedzīvoto, bērni izspēlē dažādas lomas – brīvi, 
nepiespiesti, radoši. Tādējādi tiek realizēta viena no svarīgākajām pirmsskolas mācīšanas 
metodēm – mācīties ar rotaļas palīdzību. Mācīties ne tikai runāt, uzstāties, realizēt savu fantāziju, 
bet arī pilnveidot saskarsmes kultūru. Bērni iepazīst viens otru (un arī sevi) no cita skat punkta. 
Teātris ir cieši saistīts arī ar lasīt prasmi. Noskatoties teātra izrādi, rodas interese iepazīt jaunus 
literāros darbus, it īpaši ar jau iepazītajiem teātra varoņiem. Tie, kuri lasīt vēl neprot, klausās 
mūziku no izrādēm un dzied līdzi. Mūsu, „Zaķīšu” grupā, bērni joprojām dzied līdzi dziesmām 
no izrādes „Gudrais zobiņš”. Tā noteikti ir favorītizrāde līdz šim gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, jo ir ne tikai emocionāli pozitīva, bet arī izzinoša. Teātris ir dzīvs, arī bērna 
emocijas ir dzīvas.  

Liels paldies kultūras 
centra „Berģi” vadītājai 
Anitai Bružukai, kas 
neaizmirst par mazākajiem 
novada iedzīvotājiem, 
organizējot un rūpējoties par 
krāsaināku pirmsskolas 
ikdienu. Mēs esam pateicīgi, 
ka uzklausa mūsu 
ieteikumus un vēlmes. Lai 
mums vienmēr labi un 
kvalitatīvi pavadīts brīvais 
laiks kopā ar bērniem! Jo 
kas gan var būt vērtīgāks par 
neviltotu laimīga bērna 
smaidu!? 

 
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas  

pirmsskolas skolotāja Elīna Baumane 

 

 

 

 



 

5. klases labdarības pasākums pansionātā „ Ezerkrasti” 

31. martā 5. klases skolēni devās uz labdarības pasākumu pansionātā” Ezerkrasti”. 
Skolēni bija sagatavojuši koncertu, dažādus saldumus un krāsojamās grāmatas . Koncertā 

piedalījās Katrīna Anna Kurpniece ar kokles spēli ,Sintija Bardjukova spēlēja saksofonu un 
meitenes dejoja deju no popielas ” Happy”.  Skolēnu mērķis bija iepriecināt pansionāta ļaudis 
Lieldienās un reizē arī izpildīt ZZ -Zelta zivtiņas čempionāta mājas darbu – labo darbu novadā. 
Paldies bērniem un visiem skolēnu vecākiem – īpaši Diānas un Hugo mammai par atbalstu! 

5. klases audzinātāja Inonanta Millere 



 

 

Skolēnu atsauksmes: 

Beigu beigās es sapratu, ka ne visiem ir zaļa dzīve. Dzīve ir jānodzīvo priecīgi – 

vienalga tā ir vai nav skarba./ Daniels Suprunovičs/ 

Mēs ļoti cītīgi gatavojāmies priekšnesumam. Pēc šī pasākums man bija tik laba sajūta, 

ka esmu iepriecinājusi cilvēkus, kuriem iet grūti. Šie cilvēki bija jauki un mīļi. Šie cilvēki bija 

labsirdīgi un jauki pret mums. Manuprāt, mēs esam padarījuši labu darbu un ceru, ka viņiem 

patika. Lai šiem cilvēkiem būtu jauka un skaista dzīve! / Sintija Bardjukova/ 

Pēc manām domām, ideja braukt uz pansionātiu bija laba, jo tādā veidā mēs palīdzējām 

gan sev ar labu darbu, gan šiem cilvēkiem, kurus mēs iepriecinājām ar kādu gardumu, 

grāmatiņu vai zīmulīti . / Katrīne Zommere/ 

Man liekas, ka viņi bija priecīgi un , ka viņiem tas patika, ka mēs atbraucām pie viņiem. 

Man tas patika un es varbūt braukšu vēlreiz./Matīss Daniels Vasiļevskis/ 

Es sapratu, ka cilvēki ir dažādi. Es vēlu visiem slimajiem, lai tie izveseļotos un varētu 

baudīt dzīvi./ Sandis Buks/ 

Vecie un slimie ļaudis bija pārņemti ar prieku. Mums tur ļoti patika. Man klases biedrs 

Hugo ļoti palīdzēja. Es sapratu, ka cilvēki nav vienādi./ Elizabete Eglīte/ 

Šī diena mums deva pieredzi un vēlmi palīdzēt. Es jutu prieku par to, ka esmu 

palīdzējusi cilvēkiem, devusi tiem prieku, likusi viņiem smaidīt./Elīna Zalāne./ 

Katrīna spēlēja kokli – un viņi ļoti priecājās. Likās, ka viņiem patika. Sintija spēlēja 

saksofonu un meitenes dejoja. Viņiem ļoti patika./ Dāniels Pulle/ 

Kad viņi gribēja  krāsot, mēs viņiem palīdzējām. Visi bija priecīgi, es arī. Es novēlu 

tiem cilvēkiem veseļoties./ Daniels Mūrnieks/ 

Viņi bija laimīgi, ka bijām atbraukuši. Mēs ieguvām jaunus draugus – un viņi arī. Es 

jauki pavadīju laiku. Ne visu dzīve ir skaista, bet ja vēlies to padarīt skaistāku – aizbrauc pie 

viņiem, un viņi būs ļoti laimīgi./ Elīna Ščerbicka/ 

Visi ļaudis bija sajūsmā par mūsu priekšnesumu. Beigās mēs negribējām braukt prom, 

jo bija tik jautri un interesanti, bet bija jāatvadās. Pēc  manām domām vislabākais darbs, ko 

esmu izdarījis un es esmu lepns par sevi./Ričards Toms Fukss/ 

Esmu gandarīts, ka viņiem palīdzēju./Kristapa Ālmanis/ 

Mēs izadarījā ļoti labu darbu. Ceru, ka tiksim ZZ čempionātā, bet arī ja netiksim, mēs 

izdarījām labu darbu./Emīls Keisters/ 

Tie cilvēki bija ļoti, ļoti laimīgi. Un arī mēs paši jutāmies labi, jo jutām, ka esam 

palīdzējuši. Novēlu viņiem daudz laimes un prieka./Diāna Skuja/ 

Kad braucām uz skolu, visiem bija prieks par padarīto. Ja tu vari palīdzēt, tad dari to. 

Padomā par to, ka varbūt citreiz tev vajadzēs, un tad tev citi palīdzēs./Katrīna Anna Kurpniece/ 

 

 


