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kurā risinās mīklaini notikumi, un liek iepazīties

Aprīlis – talantu mēnesis
Noslēdzies konkurss “Izlaid vēju caur

ar dīvainiem cilvēkiem. Kristers Aleksandrs

matiem”, kurā mūsu skolas skolēni ieguva labus

Jakovļevs šajā pašā grupā izcīnīja 2.vietu. Abi

rezultātus.

darbi piedalījās kategorijā – proza. A. Eipurs par

Šogad konkursa darbi bija jāiesniedz

K.Jakovļeva darbu raksta: “Man patika arī

elektroniski līdz 23.aprīlim. Labākos darbus

Kristera Aleksandra Jakovļeva (2.vieta) stāsts par

sūtīja uz pilsētas konkursu.

Pavlovas vistu, jauno skaisto gaili,

Darbi tika vērtēti trīs grupās 4.-6.klases,
7.-9.klases

un

10.-12.klase.

No

skolas

Annu un

neparasto olu. Labi uzrakstīts par to, kā Anna
ieguva olu sev.”

konkursam varēja iesniegt ne vairāk kā četrus

Savukārt 9.b klases skolnieks Miks

darbus. Konkursa nolikums paredz, ka prozā ne

Lisovskis ieguva 2.vietu dramaturģijas kategorijā

mazāk kā četras A4 lapas, bet dzejā – vismaz 10

par sarakstīto lugu.
Jāatzīst, ka Miks ļoti radoši darbojies arī

dzejoļi..
komisijas

lielāka mēroga sacensībās, jo ar lugu “Mans

priekšsēdētājs, dzejnieks, Rakstnieku savienības

režīms – klusums” šogad piedalījās Rakstnieku

konsultants

savienības

Noslēgumā

žūrijas

Aivars

Eipurs

arī

sniedza

organizētajā

jaunrades

īslugu

konkursā. Nosacījums – vajadzēja iesniegt

komentārus.
Šogad konkursā piedalījās tikai latviešu

darbus, kas tapuši 2020.,2021. gadā. Dramaturģe

valodas un literatūras skolotājas Ināras Andžānes

Lelde Stumbre ļoti pozitīvi novērtēja Mika

audzēkņi.

sniegumu, nezinot viņa vecumu. M.Lisovskis bija

Rezultātā 9.a klases skolniece Viktorija

jaunākais autors. “Mika luga ir novērtēta kā

Maija Brūvele 7.-9.klašu grupā ieguva 3.vietu

inovatīvs

pilsētā.

dramaturģijā

Maijas

mazbērniem

stāstā
stāsta

vectētiņš
šaušalīgus

saviem
pagātnes

noslēpumus., kas galveno varoni noved vietā,

darbs,
ir

jaunais

autors

Latvijas

par

uzlecošu

uzskatāms

zvaigzni,” tā žūrija novērtēja viņa darbu.
Katrīna Špundzāne, 11.klase
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Patriotiskā nedēļa - virtuālā ekskursija Saeimā
30. aprīlī mūsu klasei bija iespēja saprast
Saeimas

darbību

un

labāk

iepazīt

Latvijas

likumdošanu. Mūsu ekskursija tika novadīta
tiešsaistē, bet, ja mēs būtu klātienē, mums parādītu,
kā notiek balsošana un debates. Mums izstāstīja,
kāda ir Saeimas darbība saistībā ar valsti.
Ekskursijā es uzzināju to, ka deputāti var
paši sev plānot darba laiku. Deputātus var izsaukt
uz darbu arī jebkurā brīdī. Es uzzināju, ka ir arī
jauniešu Saeima, kur var piedalīties jaunieši no 15
līdz 20 gadu vecuma. Interesantākais man šķita tas,
kā deputāti balso par dažādiem lēmumiem. Uz
ekrāna parādās apspriežamais jautājums, par kuru
deputātam

jāpauž

savs

viedoklis,

Iestājas pret koku izciršanu Lielupes krastā
Jūrmalā uzsākta Lielupes krasta stiprināšana
no Majoriem līdz Dzintariem. Jūrmalnieki ir
neapmierināti, ka bez sabiedriskās apspriešanas
krasta stiprināšanai un promenādes izbūvei tiek
cirsti vairāki desmiti koku. Cilvēki sāka vākt
parakstus pret šo projektu, pie kokiem sprauda
vēstules ar lūgumu saudzēt dabu, tika iesaistīta arī
televīzija.
Daudzi jūrmalnieki iesaistījās akcijā pret šo
domes lēmumu, arī 1.b klases skolniece Kate
Sprancmane uzsāka cīņu pret koku izciršanu,
protestējot ar zīmējumu.

nospiežot

attiecīgo pogu uz balsošanas paneļa. Pēc tam arī
mums atļāva balsot par dažādiem lēmumiem. Man
patika balsot, jo priekšlikumi izklausījās nopietni.
Man patika arī tas, ka pēc balsojumu rezultātiem
dažiem skolēniem bija jāpamato, kādēļ viņi tā
nobalsoja. Lai gan mani ne reizi neizsauca, bija
interesanti domāt pamatojumu savai atbildei.
Ekskursija kopumā bija interesanta, jo,
manuprāt, ekskursijas, kurās tev jāiesaistās, ir
interesantākās. Tomēr būtu iespaidīgāk, ja tā
notiktu klātienē.
Roberts

Pētersons,

7.a

klase,

attēls

https://lvportals.lv/skaidrojumi/314262-saeimas-darbs-un-arkartejasituacija-2020

no

Pēc Jūrmalas iedzīvotāju iejaukšanās darbi
apturēti un tiek meklēts labāks risinājums Lielupes
krasta nostiprināšanai.
Aprīlis bija arī talkas mēnesis, vairāki
mūsu skolas skolēni piedalījās savas apkārtnes
sakopšanā.
Mēs ar mazo brāli
grābjam pērnās lapas
Lielajā talkas dienā.
Bruno Onckukis,
7.a klase
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Fotokonkurss “Mans putns”

Lielā talka

Atzīmējot tradicionālās Putnu dienas aprīlī

Es piedalījos lielajā talkā. Kopā ar ģimeni

Nacionālais Dabas muzejs izsludina foto

sakārtojām pie gājēju ietves pieguļošo zaļo zonu,

konkursu “Mans putns”.
Konkursa mērķis – mudināt cilvēkus vērīgāk
ieskatīties dabā, to labāk iepazīt un izprast. Tas

kura bija atstāta nesakārtota pēc remontdarbiem.
1)

Izlīdzināju

zemi,

bedres.

Nolasīju

šķembas, zarus, akmeņus.

veicina sabiedrības interesi un domu apmaiņu par

2) Uzbēru melnzemi, nolīdzināju ar grābekli.

putniem, to dzīvesveidu, norisēm dabā.

3) Iesēju zālīti.

1.b klases skolniece Viktorija Dolace vēroja
putnus un padalījās konkursā ar savām putnu
fotogrāfijām.
Melngalvas kaija

Sudrabkaija

ES IESTĀDĪJU ARĪ KOCIŅU!
1) Atradu vietu kociņa stādīšanai.
Lauku balodis

Dziedātājstrazds

2) Izraku bedri.
3) Iestādīju kociņu.

Zvirbulis

Sīlis
Par laimi pēc stādīšanas uzlija lietus gan
kociņam, gan zālītei.
Esmeralda Lipenīte 3.b klase
Autores foto un foto no ģimenes arhīvā.

Brīnišķīgā zvirbuļa fotogrāfija tika nosūtīta
konkursam “Mans putns”.
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Lieldienas
Majoru vidusskolas skolēni Lieldienas
svinēja ģimenēs. Ar fotogrāfiju palīdzību varam
ieskatīties, kā bērni gatavojušies pavasara
svētkiem. Kaut kur paslēpies arī Lieldienu zaķis.

Meklē kaķus Jūrmalā!
Tā kā tagad viss notiek attālināti, arī
muzeji pielāgojas jaunajiem izaicinājumiem.
Aspazijas mājā no 19.aprīļa līdz 4.maijam rīko
akciju “Kaķiem pa pēdām”.
Aspazijai kaķi bija mīļākie dzīvnieki no
bērnības. Arī, dzīvojot Dubultos, viņa rūpējās
par trim kaķiem. Tāpēc muzeja darbinieki aicina
doties pastaigā pa Jūrmalu un meklēt ekspedīcijā
septiņus kaķus, vēl četri astainie savās vietās
būs atrodami tikai uz noteiktu laiku.
Ekspedīcijas

dalībnieki

ar

kartes

palīdzību aicināti sanumurēt kaķus, aplītī pie
katra attēla ierakstīt viņa atrašanās vietas
numuru maršrutā. Trīs norādītajos objektos
izpildāmi

uzdevumi

un

nosūtāmi

e-pastā

aspazijas.maja@jurmala.lv.
1.a klases skolniece Adeles Zeltiņa ar
prieku piedalījās akcijā un atrada kaķi, par to
varam pārliecināties arī mēs.

Majoru vidusskolas avīze MTE 2021.gada aprīlis Nr.8 4.lappuse

