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2021. gada maija numurs 

 

MĒS LEPOJAMIES 

 

 Labākie mācību darbā 

 

2020./2021. mācību gada 2. semestri ar 8-10 

ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Keitija Marta Ikvila, Lāsma 

Miķelsone, 

2. klasē – Marta Micko, Fēlikss Rēderis, 

Dāvids Polukejevs, 

3. klasē – Roberts Muižnieks, 

4. klasē – Oskars Miķelsons, Gundars Zirnis, 

5. klasē – Šarlote Tervite, 

9. klasē – Marija Karasenko, Kristers Kaupiņš; 

ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza: 

1. klasē – Tomass Ikvils, Jasmīna Jauģiete, Rafaels Kostjaks, Lea Aina Prātniece, Mikus Rimšs, 

Sofija Šiļvjana, Eva Šķupele, Annika Vīksne, Artūrs Zvingulis, 

2. klasē – Raivo Daņiļevičs, Jānis Jauģietis, Gabriels Kostjaks, Roberts Šillers, Paula Zariņa, 

3. klasē – Adrians Kačkans, Jeļena Piļenoka, Kristers Niks Vīksne, 

4. klasē – Diāna Iņķe, Pjotrs Piļenoks, 

5. klasē – Alise Griestiņa, Matīss Kormis, Erita Siļina, 

6. klasē – Markuss Ikvils, Rihards Lapiņš, Laine Silova, Vanessa Zirne, 

7. klasē – Annija Ozola, 

8. klasē – Rainers Gruzdovs, Jānis Lomakins, 

9. klasē – Ruslana Kapicka. 

Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par izturību un pacietību attālināto mācību laikā! 

Paldies vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā! 

 

Konkursi 
 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu dabaszinību konkursā 7.-9. klašu 

skolēniem (Kristers Kaupiņs, 9. klases skolēns, Olga Rožko, pedagogs). 

Atzinība par 2. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā ,,Mans 

pavasara brīnums” 2. klašu grupā (Marta Micko, 2. klases skolniece, Dace Jakušonoka, pedagogs). 

Atzinība par 3. pakāpi Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā ,,Mans 

pavasara brīnums” 5. klašu grupā (Alise Griestiņa, 5. klases skolniece, Dace Jakušonoka, pedagogs). 

 

Apbalvojumi darbiniekiem 

 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par kvalitatīvu labās prakses piemēra sagatavošanu un 

popularizēšanu (darbs ,,Smilšpapīra burtu izmantošana rakstītprasmes apguvei”). (Ilze Leskavniece). 
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Šķibes pamatskolas Goda raksts par kvalitatīvu labās prakses piemēra sagatavošanu un 

popularizēšanu (darbs ,,Tematiskās sporta spēles, atzīmējot Lāčplēša dienu”). (Antoņina Visnape). 

 

Starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs” 
 

Pasaule ir kļuvusi citādāka. Tomēr, neskatoties uz 

ierobežojumiem, 25. martā attālināti notika loģikas, atjautības un  

matemātikas konkurss „Ķengurs 2021”. Konkursa galvenais 

mērķis ir ieinteresēt bērnus, iedibināt viņos pārliecību par viņu 

spējām. Tā devīze – „Matemātika visiem!”. Šajā gadā konkursā 

piedalījās 9379 skolēnu no 211 Latvijas skolām. 

Šogad pirmo reizi bija iespējams izvēlēties vienu no diviem 

dalības veidiem konkursā – tiešsaistē vai tradicionālo – ,,papīra” 

formātā.  

No mūsu skolas piedalījās 22 2.-9. klašu skolēni, kuri 

pildīja darbus attālināti. Mēs varam lepoties, ka 2. klases 

skolnieks Dāvids Polukejevs ieguva Latvijā 160. vietu no 1483 

otrklasniekiem. 

Paldies skolēniem, kuri šajā grūtajā brīdī atrada laiku un 

enerģiju, lai papildus mācību darbam gatavotos un piedalītos 

konkursā!  

Paldies skolotājiem, kuri atbalstīja savus skolēnus! 

Paldies administrācijai un vecākiem par atbalstu! 

Daila Daņiļēviča, starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs” koordinatore skolā 

 

SKOLĒNU PADOMES DARBS 

 

Skolēnu padomes darbs 2020./2021. m. g. 
 

2020./2021. mācību gada septembrī skolēnu padomes darbs sākās ar jaunu padomes locekļu 

uzņemšanu un pirmo skolēnu padomes sēdi, kurā tika apspriesti un ieplānoti dažādi interesanti 

pasākumi, kas tiks paveikti skolā. 

Novembra mēnesī par godu Latvijas dzimšanas dienai skolēnu padome organizēja pasākumu 

,,Latvijas patriots”. Šogad pasākumā skolēniem bija iespēja salikt dažādas puzzles, kas saistītas ar 

Latviju. Skolēni, kas piedalījās kādā aktivitātē, saņēma nelielu našķi. 

Sakarā ar attālināto mācību sākšanos skolēnu padomes darbība guva citu ievirzi, bet marta 

mēnesī tika atsākta aktīvāka darbošanās. 24. martā notika pirmā attālinātā skolēnu padomes sēde, kurā 

notika iepazīšanās ar valsts izdoto dokumentu par to, kā skolēnu padomes var strādāt attālināti. Šajā 

sēdē tika nolemts izveidot aptauju skolēniem par to, kādas aktivitātes viņi vēlētos sagaidīt no skolēnu 

padomes nākotnē. 

Aprīlī skolēnu padomes sēdē tika apkopoti aptaujas rezultāti. Pēc ieteiktajiem padomiem tika 

rīkots Eiropas dienas pasākums. Aprīlī tika piedāvātas aktivitātes, ko skolēniem darīt Joku dienā, kā 

labsirdīgi izjokot savus ģimenes locekļus. 

Eiropas dienas pasākums notika 8. maijā. Piedāvātajās aktivitātēs bija video konkurss ,,Ko tu zini 

par Eiropas dienu?”, konkurss ,,Pārbaudi savas zināšanas par Eiropas dienu!” un aktivitāte ,,Skolēnu 

padome aicina izlasīt”, kurā bija sagatavota informācija par Eiropas dienu. 

25. maija sēdē mēs izvērtējām savu darbu skolēnu padomē. 

Paldies skolas administrācijai, skolēniem un skolotājiem, kuri mūs atbalstīja un palīdzēja! 

Paldies skolēnu padomes konsultantei skolotājai Mariannai Smetaņinai! 

Gabiella Tervite, skolēnu padomes prezidente, 8. klases skolniece 
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Eiropas diena 
 

Ik gadu visas Eiropas Savienības valstis 9. maijā svin 

Eiropas dienu. Skolēnu padome arī rīkoja dažādus informatīvos 

pasākumus un informēja skolēnus par to, kas ir Eiropas diena. Mēs 

rīkojām konkursus ,,Pārbaudi savas zināšanas par Eiropas dienu!”, 

video konkursu „Ko Tu zini par Eiropas dienu”, izsūtījām 

informatīvo materiālu par Eiropas dienu. 

8. klases skolēni un audzinātāja Marianna Smetaņina 

piedalījās Eiropas eksāmenā, kas no 7. maija līdz 9. maijam notika 

visā Eiropā. Eiropas eksāmenā katrs dalībnieks varēja pārbaudīt 

savas zināšanas par Eiropu un tās valstīm. Šajā Eiropas eksāmenā 

varēja iegūt 50 punktus. Pēc pārbaudījuma veikšanas katrs 

individuāli saņēma informāciju par iegūto punktu skaitu un 

noskaidroja, cik labas ir zināšanas par Eiropu un tās valstīm. 

Kristers Kaupiņš, 9. klases skolēns  

Haralds Zinārs, 8. klases skolēns 

 

Nākotnes profesija 
 

Mēs, 8. klases skolēni kopā ar audzinātāju Mariannu Smetaņinu, trešdien, 12. maijā, 

piedalījāmies tiešsaistes lekcijā „Ekskursija karjeras izglītības jautājumos”.   

Šajā prezentācijā mums pastāstīja par IT 

speciālista un programmētāja amatu un darba 

iespējām pēc vidusskolas. Uzzinājām arī par citām 

esošām un nākotnes profesijām. Kristīne Andrejeva 

paskaidroja to, ka vissvarīgākās prasmes un iemaņas 

programmētājiem ir matemātika, rakstīšana, 

komunikācija un pārliecība. Protams, ir arī citas 

iemaņas, bet šīs, manuprāt, ir vienas no 

svarīgākajām. Pēdējais, ko IT speciāliste lika aiz 

auss, ir atziņa: „Lai ko mēs izvēlētos studēt 

augstskolā, tik un tā IT ir labi jāpārzina.” 
Manuprāt, lekcija bija interesanta un noderīga ikvienam, lai saprastu, ka nākamās profesijas 

izvēle nav aiz kalniem. 
Rainers Gruzdovs, 8. klases skolēns 

 

AKTUĀLIE NOTIKUMI PIRMSSKOLĀ 

 

Raibu raibā – krāsainā nedēļa 
 

Lieldienu svētku nedēļas laikā pirmsskolā 

krāsainas bija ne tikai raibās oliņas, bet arī paši bērni un 

pirmsskolas personāls.   

Katra nedēļas diena bija veltīta kādai krāsai: 

otrdiena – sarkanai, 

trešdiena – zilai, 

ceturtdiena – dzeltenai, 

piektdiena – zaļai. 

Esošajā nedēļas dienā katrs pēc ieskatiem šo krāsu 

akcentēja savā apģērbā. 
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Paldies grupiņu bērnu vecākiem par atsaucību un atbalstu! 

Paldies skolotājām par to, ka cenšas bērnu dzīvi pirmsskolā darīt interesantu, izzinošu un rada 

vēlmi piedalīties dažādās aktivitātēs! 

Tatjana Kolkovska, direktora vietniece izglītības jomā (pirmsskolas izglītības jautājumos) 

 

Lielā talka pirmsskolā 
 

Latvijā populārās Lielās talkas pasākums notika arī Šķibes 

pamatskolas pirmsskolā, kur audzēkņi piedalījās savas grupas 

teritorijas sakopšanā.   

Visu grupu bērni strādāja kopā ar skolotājām un skolotāju 

palīgiem. 

Paldies vecākiem par atbalstu, jo viņi sagādāja saviem bērniem 

grābeklīšus darba veikšanai. 

Izsaku pateicību visiem, kas atbalstīja un palīdzēja sakopt mūsu 

pirmsskolas teritoriju. 

Tatjana Kolkovska, direktora vietniece izglītības jomā 

(pirmsskolas izglītības jautājumos) 

 

Ģimenes diena 
 

Pavasarī Latvijā svin Ģimenes dienu. Vārdam 

„ģimene” ir īpaša skaņa. 

Ģimenes spēks ir kopā būšanā. To caurvij bezgalīga 

mīlestība. 

Bērni ir ģimenes dārgums. Tā ir dzīvības ķēde. Ejot 

cauri bērnībai, katru bērna soli uzmana māmiņa un tētis. 

Ģimene bērnam ir visa viņa pasaule. 

Ģimenes dienas atzīmēšanā pirmsskolā tika rīkota 

izstāde „Es un mana ģimene”. Bērni kopā ar vecākiem 

veidoja kolāžu un plakātus par savas ģimenes vērtībām. 

Katra ģimene veidoja arī Šķibes pamatskolas 

pirmsskolas vērtību. 

Paldies par atsaucību visām ģimenēm, kuras piedalījās 

šīs izstādes veidošanā. 

Tatjana Kolkovska, direktora vietniece izglītības jomā (pirmsskolas izglītības jautājumos) 

 

AKTUĀLIE NOTIKUMI PAMATSKOLĀ 

 

Lieldienas 
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Klausījos’i, brīnījos’i,  

Kas aiz kalna gavilēja. 

Lieldieniņa braukšus brauca, 

Asnus veda vezumā’i. 

 

Krāsosim, māsiņas, 

Raibas oliņas. 

Dāvāsim bāliņam 

Lieldienas rītā. 

/Latviešu tautasdziesma/ 

 

Šķibes pamatskolas skolēni Lieldienas svinēja koši un priecīgi! 

Zanda Kursīte, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 4.-9. klasēm 

 

Olu ēdieni uzturā 

 

Mācību gada otrajā semestrī dizaina un tehnoloģiju 

stundās 4. klases skolēni mācījās par olu ēdienu nozīmi 

uzturā un gatavoja dažādus olu ēdienus. Skolēnu ģimeņu 

virtuvēs tapa pildītās olas, maizītē ieceptas olas, olu kultenis, 

omlete, tika krāsotas olas Lieldienām un olu ēdieni tika rotāti 

ar pašu diedzētiem pavasara zaļumiem. 

Domāju, ka daudzās 4. klases skolēnu ģimenēs vecāki 

uzzināja, cik talantīgi pavāri ir viņu bērni! 

Liels paldies skolēniem par atsaucību un ieinteresētību, 

bet vecākiem par atbalstu un iecietību, mazajiem pavāriem 

uzsākot  savas gaitas kulinārijas pasaulē! 

Zanda Kursīte, dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāja 

 

PROGRAMMA „LATVIJAS SKOLAS SOMA”  
 

 

Muzikālā darbnīca ,,Ritma un skaņas pasaulē” 
 

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 13. aprīlī 1.-3. klašu skolēniem kopā ar ģimenēm bija 

iespēja attālināti piedalīties N. Īles Mūzikas studijas vadītajā darbnīcā „Ritma un skaņas darbnīcā”. 

Muzikālās darbnīcas laikā skolēni tika iepazīstināti ar piecdesmit dažādiem mūzikas un skaņu 

instrumentiem. Skatītāji varēja darboties līdzi ar instrumentiem, kurus izgatavoja no dažādām 

priekšmetiem. 

Skolēnu atbildes uz jautājumu „Kas tev visvairāk patika?” ir dažādas. Lūk, dažas no tām: 

„Paldies par tik jauku ieskatu mūzikas instrumentu pasaulē. Patika mūzikas instrumentu 

dažādība un to ritmiskās skaņas,” Daniels, 3. klase. 

„Man patika, kā skan dažādas bungas,” Marta, 2. klase.  

„Patika klausīties, kā skan instrumenti,” Raivo, 2. klase. 

„Man patika bungas, vēl man patika, kā spēlē bungas, un ka varēja spēlēt bungas,” Dāvids, 2. 

klase. 

„Patika paštaisītie lielie un mazie instrumenti,” Stefānija, 3. klase. 

„Man ļoti patika uzzināt, kādi instrumenti ir citās valstīs, un  kā tie skan,” Adrians, 3. klase. 
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„Man patika pēdējā dziesma un mūzikas instrumenti: pūce, 

tārpiņš, nagi, marimba, vudū,” Jasmīna, 1. klase. 

„Man visvairāk patika tas, ka varēja darboties līdzi,” 

Lāsma, 1. klase. 

„Man šajā darbnīcā patika, kā Nils Īle spēlēja bungas,” 

Sofija, 1. klase. 

„Man vislabāk patika mūzikas instruments ķirbis-bļoda,” 

Mikus, 1. klase. 

„Man vislabāk patika, ka varēja redzēt dažādus mūzikas 

instrumentus,” Rafaels, 1. klase. 

„Man visvairāk patika dažādie šeikeri,” Eva, 1. klase. 

„Man visvairāk patika, kā spēlē bungas,” Keitija, 1. klase. 

„Patika spēlēšana uz sava ķermeņa un dažādas mazās 

perkusijas,” Annika, 1. klase. 

„Man patika spēlēt bungas uz lielās bļodas un šeikers, kuru 

es izgatavoju,” Lea Aina, 1. klase. 

„Patika pērkona skaņa un visāda veida bungas,” Artūrs, 1. 

klase. 

Paldies vecākiem par tehnisko atbalstu, lai bērni varētu piedalīties muzikālajā darbnīcā. 

Ieva Ūdre, 1. klases audzinātāja 

 

Filmu vizuālie efekti 
 

Interaktīvajā nodarbībā „Zinātnes un mākslas krustpunkti”, kura notika 23. martā Zoom 

platformā, mēs uzzinājām, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. 

Par pamatu ņemot Latvijas filmu „Dvēseļu putenis”, tika parādīts, kas nepieciešams, lai radītu 

ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Mēs uzzinājām, kā gatavo 

mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt. 

Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.  

Ieskatījāmies šīs un citu filmu aizkulisēs, lai saprastu, kā rodas īstā māksla. 

Gundara atziņas pēc nodarbības: „Vienkāršas lietas nemēdz būt tādas, sarežģītas lietas var 

izrādīties vienkāršas!”  

Oskara un Edgara Raeina atziņas pēc nodarbības: „Eksperimentu ar degošo roku nedrīkst 

atkārtot mājās, mākslīgās asinis var izmantot Helovīna dienā ,,ķermeņa rotāšanai”.” 

Vadītājs Andrejs to prata ļoti skaidri, saprotami izstāstīt! 

Viktorija Čepule, 4. klases audzinātāja 

 

Alise Brīnumzemē! 

 

5. klases skolēniem tika dota iespēja 

noskatīties iniciatīvas „Latvijas skolas 

soma” piedāvāto teātra/cirka izrādi „Alise 

Brīnumzemē”. Māmiņas dienu un Ģimenes 

dienu svinot, skolēni kopā ar ģimenes 

locekļiem vēroja interesanto cirka izrādi. 

Pēc izrādes noskatīšanās 5. klases skolēni 

atklāja savas domas. 

Vijolīte: „Man patika Alises garais 

sapnis, kurā bija tik daudz interesantu 

notikumu!” 

Erita: „Visvairāk man patika zaķis un 

vilks, kuri rādīja dažādus burvju trikus, un 
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Alise, kad viņa vingroja ar riņķi.”  

Šarlote: „Man patika, kā Alise veikli griezās ar 

vingrošanas riņķi, bet visinteresantākie bija kāršu 

vīru rādītie triki. Tāpat man patika arī dūmu burbuļi 

un riņķi.” 

Jānis: „Šī bija ļoti interesanta cirka izrāde. Man 

patika klauns un burvju triki, akrobātika, dūmi un 

burbuļi. Arī noformējums ar lielajām sēnēm un 

puķēm bija ļoti skaists.” 

Paldies par interesanto izrādi! 

 Zanda Kursīte, 5. klases audzinātāja 

 

Izrāde „Alise Brīnumzemē” 
 

21. aprīlī 6. klases skolēniem programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros tika sniegta iespēja 

noskatīties cirka/teātra izrādes „Alise Brīnumzemē” video ierakstu. 

Skolēni virtuāli devās piedzīvojumos Maģiskajā dārzā un Karalienes pilī, sekoja līdzi gaisa 

akrobātiskajiem šoviem un citiem „Alises Brīnumzemes” cienīgiem brīnumiem. Izrāde bija bagāta ar 

specefektiem, 3D projekcijām, iluzionistu mākslu. 

Liels paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par virtuālo iespēju apmeklēt cirka izrādi šajā 

pandēmijas laikā. Skolēni to novērtēja ļoti atzinīgi! 

Anna Kačkane, 6. klases audzinātāja 

 

Koncertlekcijas 

 

Šī gada februāri mēs, 7. klases skolēni, gaidījām ar nepacietību. Klases audzinātāja Lilija 

Andrasone bija noorganizējusi mums divas interesantas koncertlekcijas „Sprādziens mūzikā” un 

„Atmodas dziesmas”. Divas nedēļas mēs baudījām mūziku un pilnveidojām savas zināšanas Latvijas 

un pasaules vēsturē, jo tika integrēti lielākie Latvijas un pasaules vēstures notikumi, kas bija saistīti ar 

tā laika mūziku. Pēc koncertlekcijām mēs aptaujājām klasesbiedrus, lai noskaidrotu viņu domas par 

pasākumu.  

Skolēnu vērtējums:  

„Mūsdienu dziesmas bija OK, bet senās dziesmas likās jocīgas.” 

„Man ļoti patika minēt krustvārdu mīklas.” 

„Man, savukārt, labāk patika vecmodīgās dziesmas. Es varēju atcerēties seno dziesmu 

nosaukumus.” 

„Senās dziesmas bija jautrākas nekā tās, kas ir mūsdienās.” 

„Man bija iespēja atkārtot zināšanas par mūziku, mūzikas žanriem.” 

„Man, savukārt, labāk patika šī laika dziesmas, bet bija forši paklausīties arī mammas jaunības 

dziesmas.” 

„Koncertlekcijas bija aizraujošas. Man bija iespēja atcerēties daudzas senās dziesmas.” 

„Es secināju, ka 80.-90. gados dziesmas bija jautrākas.” 

„Citas dziesmas man likās vecmodīgas.” 

„Bija forši atcerēties senās dziesmas, kas biežāk skan radio Skonto.” 

„Man patika. Uzzināju jaunus mūzikas žanrus.” 

„Man atmodas dziesmas ne visai patika, ārzemju mūzika gan ir forša.” 

„Man likās ļoti interesanti, ka viens dziedātājs prata nodziedāt visas dziesmas.” 

„Man patika minēt krustvārdu mīklu un papildināt zināšanas par mūzikas vēsturi.” 

„Man atkal gribējās, lai dziesmas izpilda dažādi mūziķi.” 

„Koncertlekcijas bija ļoti kvalitatīvas, saturs atbilstošs mērķauditorijai.”  
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Paldies koncertlekcijas vadītājiem Mikum Abaroniņam un Artai Abaroniņai par ceļojumu 

mūzikas pasaulē! Paldies iniciatīvai „Latvijas skolas soma” par iespēju tajā piedalīties, neizejot no 

mājām!  

Lilija Andrasone, 7. klases audzinātāja un skolēni  

 

Improvizācijas izrāde „Bezfiltra” 
 

Teātris? Teātris! Teātris. 

2021. gada 7. maijā 8. klases skolēni noskatījās improvizācijas izrādi „Bezfiltra”.  Šī izrāde tika 

apmaksāta no kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” līdzekļiem.  

Izrāde sākās ar to, ka divi draugi filmēja video par to, kā jāsaudzē daba. Viņi uzņēma video, kā 

mājas apstākļos pagatavot vaska drāniņu. Tomēr improvizācijas galvenā doma bija draudzība. Izrādes 

gaitā abi puiši sastrīdējās. Viens no viņiem paziņoja, ka lido uz Norvēģiju kopā ar māti, jo vecāki 

izšķīrās. Rezultātā draugi nonāk pie secinājuma, ka var sadarboties arī attālināti, un beigās abi saprot, 

ka draudzību nodot nedrīkst. 

Pārrunājot izrādi ar klasesbiedriem, daudzi atzina, ka bija gaidījuši tradicionālo izrādi ar 

kostīmiem, iemācītu tekstu, grimu, skatuves dekorācijām. Bet nekā tamlīdzīga! Izrāde tapa ne no kā, 

abi aktieri – Rolands un Edgars – to izdomāja filmēšanas laikā. Lai gan no sākuma šķiet, ka runa ir par 

ekoloģiju, tomēr tiek skartas pusaudžiem aktuālas tēmas: vecāku darbs, mācības. Vienam no puišiem 

tēvs ir skolas direktors, bet otram - cietumnieks. Tiek pieminēts arī skolas psihologs, sporta skolotāja 

asistente. Ik pa brīdim jauniešu sarunvalodā skan joki: „uz trim džekiem ir viena normāla Pepija”, „es 

18 gados tīšos prom no šī ,,cauruma”” utt. 

Skolēni, dzirdot jautājumu: „Vai skatītos šādu izrādi vēlreiz?”, samulsa, jo improvizācijas teātri 

nebija gaidījuši. Galvenais, ko mēs atcerēsimies, ka tas bija humors un smiekli stundas garumā, jo 

mums šajā garajā tālmācības periodā visvairāk ir pietrūcis prieka un bezrūpības. 

Evelīna Poča, 8. klases skolniece 

 

INTERESES 

JAUNIE TALANTI 

 

ESEJA 

 

Meli un patiesība 

 

No meliem un patiesības ir 

atkarīga cilvēka tālākā dzīve, no 

meliem un patiesības ir atkarīgas 

attiecības, no tiem ir atkarīga 

draudzība un uzticība. 

Cilvēka dzīve sastāv no patiesībām un meliem, kuri, kopā savijoties, veido to, ko mums pierasts 

saukt par cilvēka mūžu. Daudziem dažubrīd ir pat grūtības atšķirt patiesību no meliem. Un tas jau 

sarežģī mūsu visu cilvēku dzīves. Protams, ir arī tādi reti gadījumi, kad meli atvieglo dzīvi, bet tas 

tomēr notiek ļoti reti un vairumā gadījumu patiesība tiek atklāta agrāk nekā cilvēks, kas melo, to spēj 

iedomāties. 

Pazīstu sava drauga vecāko brāli, kuram dzīvē ar meliem ir liela pieredze, jāteic, arī - veiksmīga 

pieredze. Viņš piecarpus gadus bija melojis savai mammai, un viņa nespēja iedomāties patiesību. Runa 

ir par lielākā vairuma jauniešu problēmu: smēķēšanu, atkarību no alkohola un citām jauniešiem 

raksturīgām lietām. 

Cilvēks, kas praktizē melu politiku jeb laiku pa laikam dažādās dzīves situācijās melo, piesaista 

sev līdzīgus cilvēkus, kuri arī melo, jo pastāv dzīves likums - līdzīgs piesaista līdzīgu. 
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Abas puses melo un varētu šķist, ka nevienu no pusēm tas neuztrauc, bet patiesībā ir citādi. 

Cilvēks, kas melo, ļoti dusmojas uz tiem, kas viņam melo. Attiecībās attīstās savstarpēja neuzticēšanās. 

Tiklīdz neuzticēšanās sasniedz kritisko robežu, tā attiecībās iestājas krīze un kļūst aktuāls jautājums, 

vai attiecības izbeigt, vai arī abām pusēm sākt mācīties dzīvot patiesi. 

Draudzība nevar pastāvēt, ja melo. Tas, kas melo, var draugu zaudēt. Pat, ja meli tieši neskar 

draugu, pats fakts, ka draugs ir melīgs, atgrūž no drauga un agrāk vai vēlāk attiecības var izjukt. 

Visgrūtāk klājas tam, kas ir cietis no meliem un vairs nespēj partnerim, draugam, paziņam vai 

kolēģim uzticēties. Uzticēšanos atgūt ir ļoti grūti. Tam ir vajadzīgi ļoti ilgstoši pierādījumi, ka cilvēks 

ir labojies pozitīvā virzienā. 

Tomēr bez uzticēšanās nav iespējams dzīvot. Cilvēks, kas nevienam neuzticas, nespēj 

harmoniski dzīvot. Viņš pastāvīgi dusmojas uz apkārtējiem par to, ka tiem vairs nevar uzticēties, un 

dusmas postoši ietekmē viņa veselību. Norobežošanās un nocietināšanās no apkārtējās sabiedrības 

nepalīdz, jo bez mīlestības neviens nespēj dzīvot. Diemžēl iztikt tikai ar dabas doto mīlestību, 

cilvēkam varētu būt par maz. Tāpēc cilvēciskā mijiedarbība ir tik svarīga, un cilvēks meklē kādu, ko 

mīlēt, kam uzticēties. 

Dimitrijs Kigitovičs, 9. klases skolēns 

 

 

 

PALDIES par sadarbību un atsaucību! 

Lai saulaina un silta vasara! 

Lai dzīvesprieks, labestība un sirsnīgums! 

Labu atpūtu un uz tikšanos nākamajā mācību 

gadā! 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


