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Dejiskais vasaras posms 
Ir izskanējuši XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Mums—dejotāju vecākiem, tā bija 
garākā nedēļa šovasar, turpretim, lielākajai daļai dancotāju un pedagogu, nedēļa paskrēja kā dažas 
dienas. Salīdzinoši ar iepriekšējiem dziesmu un deju svētkiem, kad termometra stabiņš pakāpās virs 
trīsdesmit grādiem, šajos— laikapstākļi neļāva iedegt saulē, bet gan veldzēja svētku dalībniekus gan 
ar vēju, gan ar lietu, bet arī tas netraucēja izbaudīt svētku mēģinājumu procesu un koncertu gaisotni.  

Svētkos mūsu pagastu pārstāvēja divi deju kolektīvi—1.-4.klašu kolektīvs-laureāti un 5.-
9.klašu kolektīvs, kurš pretendēt uz iespēju piedalīties lielkoncertā ‘’Līdz varavīksnei tikt’’ nevarēja, jo 
nebija atbilstošo pāru skaita, bet pirmsskates koncertā nodejoja ļoti labi un saņēma atzinīgus vārdus 
no deju virsvadītājas L.Ozolnieces un BJC direktores G.Kļaviņas, līdz ar to guva iespēju piedalīties 
ielu koncertos svētku laikā.  

Kad svētku nogurums aizgaiņāts, aicināju mūsu dejotājus un pedagogus dalīties 
iespaidos. 

Sk. Daiga Rubene: Dziesmu un deju svētki ir vieni no skaistākajiem svētkiem, kuros ir iespēja piedalīties skolēniem. Skolotājiem tas ir atbildīgs 
darbs nedēļas garumā gan dienu, gan nakti. Šie svētki bija vieni no vēsākajiem un lietainākajiem svētkiem. Spriedze, negulētās naktis, tautisko drēbju 
mazgāšana, gludināšana, kārtošana mijās ar bērnu smaidiem, čalām, dejām, arīdzan, ar asarām, mazajām, siltajām rociņām, kuras sniedzas pēc skolotāja 
rokas. Nācās ne tikai paturēt kādam rociņu, bet arī pagulēt līdzās, lai nomierinās sirsniņa. Nemelošu, bija grūti, bet tas bija skaisti, ar nepacietību gaidīsim 
atkal dziesmu un deju svētkus!  

Elīna Ločmele: Svētki kopumā patika. Bija grūti, gribējās uz mājām, tāpēc šādā vecumā vairāk piedalīties negribētu. Kad būs lielāka, noteikti 
gribētu. Neaizmirstama likās tikšanās ar prezidentu un patika brauciens uz jūru. Patika koncerti, jo tad vairs nevajadzēja neko atkārtot. Žēl tikai, ka vienā 
koncertā lija lietus. Patika mūsu kolektīva tērpi un tas, ka kopumā nebija karsts un vispār laiks bija labs. Ļoti patika mājās sagaidīšana. 

Keita Kruglova: Man dziesmu un deju svētkos patika, ka es satiku Latvijas Valsts jauno prezidentu. Vēl man ļoti patika, ka mums meitenēm uz 
koncertiem uzkrāsoja lūpas. Man nepatika, ka dažos mēģinājumos bija karsts un tas, ka man vakaros nenāca miegs.  

Elīna Serečenko: Patika redzēt un satikt Latvijā slavenus (atpazīstamus) cilvēkus(R.Kauperu, jauno Latvijas prezidentu u.c.). Šai nedēļai bija 
piedzīvojuma jeb ekskursijas sajūta. Patika arī salūts un svētku gājiens. Nepatika lietainais un vēsais laiks. Nākamajos deju svētkos noteikti piedalītos.  

Kārlis Strods: Nepatika lietainais laiks. Patika vakara pastaigas pa pilsētu un izbrauciens uz jūru. Nekas no šīs nedēļas nešķita par grūtu un arī uz 
nākamajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem noteikti braukšot. 

Ralfs Bormanis: Man šajos dziesmu un deju svētkos patika tas, ka, lai arī skatītājiem bija iespēja doties uz lielajiem koncertiem, arī uz mūsu ielu 
koncertu bija ieradušies samērā daudz cilvēku. Laikapstākļi gan varēja būt siltāki un sausāki, bet tas netraucēja mums izbaudīt šos skaistos svētkus. Paldies 
skolotajām Daigai Rubenei un Inesei Straumei par dāvāto iespēju dejot ielu koncertos, kā arī piedalīties svētku gājienā.  

Elfa Bormane: Man patika šie svētki. Mēs braucām ar trolejbusu un tramvaju. Mums vienā vakarā bija 
jānodejo līdz 22:00 bet nodejojām vairāk, tāpēc mums atļāva ilgāk pagulēt . Man visvairāk patika deja 
‘’Latviešu pāru deju svīta’’. Mūs pārsteidza brauciens uz jūru ,jo bija karsts. Man ļoti patika ,ka mēs gājām 
svētku gājienā . 
Sintija Šķēle: Man patika svētki. Patika ballīte un, ka dažus vakarus gājām uz veikalu. Nepatīkami bija, ka 
mani apsmērēja ar zobupastu. Es gribētu vēlreiz braukt uz dziesmu un deju svētkiem. 
Rolands Slaviks: Man šķita, ka nebija pārāk daudz mēģinājumu. 
Jānis Toms Bārbals: Visvairāk atmiņā- pirmais koncerts, jo bija liels uztraukums. Patika- draiskoties līdz 
vēlam vakaram, spēlēt spēles. Patika svētku gājiens, kad visi skaisti tautu tērpos iet pa ielām. Svētku laikā 
teica, ka bija grūti mēģinājumi, tagad saka, ka viss patika, tikai nedēļa bija par īsu. Gribētu braukt atkal.  
Sintija Slavika: Man patika piedalīties šajos svētkos un uz nākamajiem es arī noteikti braukšu. Visvairāk ar 

nepatiku atceros to, ka bija agri jāceļas.  
Sk.Inese Straume: man šie svētki paliks atmiņā ar priecīgām un apgarotām bērnu sejām lielkoncertā un ielu 
koncertā, ar apbrīnojamu bērnu centību, stipru gribu un neatlaidību mērķu sasniegšanai un ar labiem skates 
rezultātiem.   

Sk.Edīte Zaube: Svētki ar 
savu šarmu , fizisku, organizatorisku slodzi un 
gandarījumu par izturību. Burvīgi svētki un 
interesanti bērni. Iebraucam Rīgā ,kāda meitene 
jautā skolotājai: ‘’Skolotāj ,drīkst pazvanīt 
mammītei? Skolotāja: ‘’Vai gribas jau mājās, tikko tik 
atbraucām?’’ Meitene: ’’Nē, skolotāj, gribu mammītei 
pajautāt vai viņa man dvielīti ir ielikusi līdzi.’’ Draiskie zēni , redzot ,ka skolotāja tūlīt aizrādīs par nerātnību, pārtrauc viņu vēl nebilstajā pusvārdā : ‘’Skolotāj, 
Tu mums kā mammīte, pa gabaliņu jau redzi, ka darīsim blēņas!’’ Vēl kāds zēns :‘’Skolotāj, nezvaniet manam tētim, citādi viņš atbrauks ar, bet es vēl 
neesmu paspējis patērēt naudiņu!’’ Aizkustināja cēla mājās sagaidīšana ar labestības, cieņas un sapratnes auru— ''vienotībā ir spēks''. Paldies vecāki, Jūs 
pārsteidzāt arī skolotājas!  

Skolēnu  vārdā sakām sirsnīgu paldies skolotājām Daigai Rubenei, Zitai Justei, Edītei Zaubei, Unai Salmanei un Inesei Straumei par  iecietību, 
uzmundrinošajiem vārdiem un  nenogurdināmo darbošanos kopā ar mūsu mīļumiem . Paldies šoferītim Agrim Stulpiņam  par  godprātīgo busa pārvaldīšanu . 
Paldies pagasta pārvaldes vadītājam Aigaram par  lielo bērnu aizvizināšanu uz ielu koncertu un svētku gājienu.  Paldies mammām par  skanīgo un sirsnīgo 

sagaidīšanu atkal mājās.  

Mamma un skolotāja Ineta 

Pavadām uz svētkiem 

( vecāki veido puķu pušķus svētku gājienam) 

Ielu koncertā Spīķeru kvartālā 

Saldējums karstā dienā 

Teorētiski norādījumi pirms  
dejošanas laukumā  



Zaļ a s kļases konkurss" Bebrs un be rzs" 
2015. gada 14.–15. jūlijā kempingā 

"Abragciems",kas ir viena no Latvijas atpūtas vietām, 
kur plīvo Zilais karogs, turklāt šogad atdzīta par 

tīrāko pludmali Latvijā, 
Engures pagastā, Tukuma novadā norisinājās Zaļās 

klases konkursa ’’Bebrs un bērzs’’ fināls, kurā jau 
otro gadu piedalījās arī mūsu skolas  komanda kopā 
ar skolotājām Zitu Justi un Mudīti Bodžu. Komandu 

veidoja Roberta Eglīte, Beāte Beatrise Juško, Megija 
Rauza, Arvis Bonda, Ralfs Bormanis, Kārlis Strods, 

Linards Jansiņš, Viktors Serečenko , Toms 
Jaudzems un Edgars Graviņš.  

Finālā iekļūst 14 labākās komandas no Latvijas un 
pa vienai no Lietuvas un Igaunijas(160 skolēni). 

Konkursa fināls ir kā izglītojoši izklaidējoša 2 dienu 
nometne  aktīviem un erudītiem pamatskolniekiem. 

Divas dienas pie jūras ir „Latvijas Finiera” 
novērtējums un atzinība par skolēnu gribu mācīties 
un domāt par svarīgo pašu nākotnei.  Mācību gada 
garumā tiek veikti māja darbi—aizpildītas anketas, 

meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, veidotas 
video reportāžas, veikti praktiski un pētnieciski darbi 

un organizētas tikšanās ar speciālistiem par 
konkursa tēmu.  

Piedalīšanās šādā konkursā motivē, saliedē un 
disciplinē.  

Paldies skolotājām, paldies vecākiem, kuri juta līdzi 
un palīdzēja veikt mājas darbus.  

Nākamajā gadā noteikti atkal startēsim! 
Dalībnieki un skolotāja Zita 
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Iesēj labestību dārzā,  

Lai tā vairojas un aug.  

Silta tā kā saules diena  

Apmīļota neaizaug.  

 

Izcep mīlestību maizē,  

Ēdot labestība augs.  

Dāsni dalot maizes klaipu,  

Viņa vairosies kā raugs.  

 

Iedod labestību bērnam līdzi,  

Kad uz skolu iet,  

Lai caur viņa mīlestību  

Labestība tālāk iet.  

 

Gan caur sēto, gan caur cepto  

Labestība augot briest.  

Tas, ko bērnam līdzi dosi,  

Vairojoties ļaudīs ies. 

Par skolas busiņa reisiem 1. septembrī,  

sazinieties ar skolas administrāciju vai klašu audzinātājiem pēc 25 .augusta. 


