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Bērni jau ir laime, 

viņi nes laimi mājās. 

/R. Blaumanis/ 

Kad sākas karjera? Jau tad, kad esam 

pirmskolas vecumā  – mūsu sapņi, iece-

res un mērķi ir sēklas mūsu karjeras 

augsnē. Liela loma karjeras izvēlē ir, 

bija un būs  vecākiem. 

 

Tāpēc piedāvājam nelielu ieskatu no 

grāmatas “MANS BĒRNS  IZVĒLAS 

KARJERU.” Pilna versija skolas mājas 

lapā sadaļā Karjera Vecāki − dod, 

bērns – saņem. 

Ja audzināt pirmskolas vecuma 

bērnus un vēlaties palīdzēt viņiem 

pieņemt veiksmīgus karjeras lēmu-

mus:  

 neapspiediet bērna vajadzību darbo-

ties,  

 ļaujiet bērnam eksperimentēt, 

  neierobežojiet bērna zinātkāri, 

  radiet apstākļus rotaļām ar vienau-

džiem,  

 sagādājiet bērnam rotaļlietas, kas 

veicina radošumu un attīsta domāša-

nu,  

 veiciniet bērna piedalīšanos viņa 

vecumam atbilstošos darbos,  

 māciet bērnam izprast savas jūtas un 

vēlmes, novērojiet un attīstiet bērna 

mākslinieciskās spējas, 

  ļaujiet uzplaukt neatkarīgai un am-

biciozai personībai.  

Beidzot sākumskolu, bērnam jau ir 

noteikta pārliecība un attieksme, kas 

var saglabāties visu turpmāko dzīvi. 

Ja vēlaties mērķtiecīgi piedalīties 

bērna karjeras plānošanas procesā: 

 palīdziet bērnam būt profesionāli 

veiksmīgam, − respektīvi, uzticēta-

jiem uzdevumiem jāatbilst bērna 

spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarež-

ģīti, 

  sargājiet bērnu no pārlieku augsta 

prasīguma pret sevi un citiem, 

  audziniet bērnu darbībā,  

 palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš 

to lūdz, 

   ļaujiet attīstīties centīgai personī-

bai.  

Pusaudža apkārtējā vide ir izšķi-

rīgs faktors veiksmīgai pusaudža 

identitātes krīzes pārvarēšanai un 

karjeras izvēlei nākotnē. Jāatceras, 

ka:  

 pusaudžiem vajag pietiekami daudz 

laika sev un savām interesēm,   

 Jums jāveido ar savu bērnu savstar-

pējas uzticības un uzmundrinājuma 

attiecības,  

  Jums jāatzīst aktivitātes, kurās pus-

audzis uzrāda labus rezultātus,  

  Jums jāpalīdz pusaudzim rast atbil-

des uz jautājumiem, kas ir saistīti ar 

identitāti,  pusaudzis tādus jautāju-

mus uzdod, 

  Jums jāatbalsta pusaudža izvēles un 

mērķi,  

  Jums pusaudzis jāiedrošina spert 

nākamo soli, 

  Jums jāakceptē pusaudža unikālā 

personība.  

 

Tēvs lasa avīzi. Pienāk bērns, kas grib 

kaut ko teikt. 

 – Tēt, es gribu tev kaut ko pastāstīt. 

(Bērns ir saspringts.) 

 –Jā, labi. Par ko tu gribi runāt? 

 Tēvs turpina lasīt avīzi, jo raksts 

viņu ir ieinteresējis. Pusaudzis vil-

cinās, cenšoties uztvert kādu zīmi, 

ka tiks uzklausīts. Tēva attieksmes 

dēļ viņa entuziasms noplok. Pēc 

dažām minūtēm raksts ir izlasīts, un 

tēvs atceras par dēla jautājumu. 

  − Nu, kas noticis? Par ko ir ru-

na? 

 Bet bērna entuziasms ir pārgājis. 

Bērns jūt, ka vecāki viņā neklausās. Viņš 

ir pārliecināts, ka „viņiem jau nekad nav 

man laika”. Tādēļ viņš atbild:  

 − Nē, nekas…. Es pārdomāju. Nekas 

nopietns.  

Šāda situācija sagādā neapmierinātību 

un vilšanos abām pusēm. Vecāki domā, 

ka viņi vienmēr ir bērnam pieejami, un 

nesaprot, kāpēc bērns atsakās runāt par 

to, kas viņu uztrauc.  

Pusaudzis uzskata, ka vecākiem nekad 

nav laika viņu uzklausīt un neviens no 

viņiem nav ar mieru atlikt malā pat vislie-

lāko nieku brīdī, kad viņam ir kas sa-

kāms, kad viņam kāds vai kaut kas vaja-

dzīgs. 

 Padomāsim. Mēs taču vēlamies, lai 

mūs uzklausa ieinteresēti, uzmanīgi, ie-

cietīgi un laipni, lai nebūtu sajūtas, ka 

sarunai atvēlētais laiks ir ierobežots. Mēs 

vēlamies būt droši, ka klausītājam tiešām 

rūp tas, ko mēs sakām.  

 

Pedagogs- karjeras konsultants 

L.Ivanova.  

Kad sākas karjera? 



Dārgie vecāki, es jūs aicinu mirklīti 

apstāties mūsu ikdienas skrējienā un 

ieskatīties šajās rindās. Vai varbūt kaut 

ko atradīsim tieši priekš sevis? 

 

Jo vairāk vēlaties kontrolēt savu bērnu, 

jo vairāk viņš pret to sacelsies. Liekot 

roku uz sirds, vai tā nebija arī ar Jums? 

Cik bieži Jūs kā jaunietis kaut ko darījāt, 

lai gan zinājāt, ka tas patiesībā nav at-

ļauts? Ja rīkojaties, it kā Jūs tas nemaz 

neinteresē, ļoti viegli rodas iespaids, ka 

bērns Jums ir vienaldzīgs. Tātad ir jāat-

rod zelta vidusceļš. Pasakiet skaidri un 

gaiši, kā šo situāciju redzat. Bet neuz-

spiediet bērnam šo viedokli!  

Sniegt bērnam brīvību un tomēr īstajā 

brīdī izrādīt interesi par pareizo tēmu. 

Jūs, iespējams, jautāsiet, kā tas ir iespē-

jams? Atcerieties, kā bērns mācījās stai-

gāt... Arī tad, visticamāk, spējāt palīdzēt, 

vienlaicīgi ļaujot bērnam būt patstāvī-

gam. Arī tagad parādiet 

bērnam, ka katrā neveiksmē viņu atbal-

stīsiet. Un tas ir liels izaicinājums gan 

mazās ikdienišķās neveiksmēs, gan lielās 

dzīves problēmās. 

Kad bērns no Jums piepeši prasa ma-

zāk laika, tam ir arī savas pozitīvās pus-

es. 

Tagad atkal ir vairāk laika sev. Nodro-

šiniet savam bērnam telpu brīvībai, bet 

izmantojiet arī savu brīvību! Atvēliet sev 

to, par ko jau sen sapņojāt! Ļaujiet, lai 

bērnam pielīp Jūsu attieksme, un sapņo-

jiet arī par savu nākotni! Atvēliet laiku 

sev pašiem, savām partnerattiecībām vai 

draugiem! Pēdējā reize, kad varējāt jus-

ties tik brīvi un nesaistīti, iespējams, bija 

pirms bērna dzimšanas! Izbaudiet to bez 

pašpārmetumiem! 

Jūsu bērns ir personība. Viņam pašam 

ir savi priekšstati, mērķi un sapņi, kurus 

viņš vēlētos īstenot. Ir saprotami, ka 

Jums kā vecākiem ir savas vēlēšanās 

attiecībā uz bērnu. Tomēr bērns dzīvo 

pats savu dzīvi. Lai cik ļoti vēlētos vi-

ņam palīdzēt, Jūs tomēr nekad nevarat 

noņemt atbildību.  

Pasakiet savam bērnam pavisam nepār-

protami, kas Jums patīk un kas nepatīk. 

To darot, nenonieciniet viņa rīcību! Izsa-

kiet savu nostāju, nenosodot savu bērnu. 

Protams, būs situācijas, kad, pamatojo-

ties uz savu dzīves pieredzi, zināt, kā viss 

izvērtīsies. Bet nav nepieciešams bērnam 

pierādīt, ka jūs jau atkal esat gudrāki. Vai 

ne tā? 

Pasakiet bērnam, ka Jums nepatīk tas, 

ko viņš dara, bet Jums viņš patīk tāds, 

kāds ir! 

Ja bērna priekšstati Jums ir kā sarkans 

lakats, tad pret tiem nav nepārtraukti 

jācīnās, ne arī viss bez ierunām jāpie-

ņem! Pasakiet lietišķi un nepārprotami, 

kā Jūs to uztverat. Jūsu piedzīvotā ikdie-

na un personīgais ieguldījums vēl jopro-

jām ir vispārliecinošākais vēstījums. 

Pusaudžu izteiciens – „Tā ir mana dzī-

ve. Es ar to varu darīt, ko vēlos” – var 

pamatīgi izsist vecākus no līdzsvara. 

Turpiniet sarunāties ar savu bērnu! At-

balstiet pusaudzi viņa/viņas ideālu mai-

ņā. Lai kaut ko mainītu, darbības laukā 

nepieciešams ļoti daudz 

pozitīvās enerģijas. Uzticieties savam 

bērnam! Bērnu, vides un jauniešu organi-

zācijās jaunieši atrod projektus un darbī-

bas laukus. Šajā par centrālo izvirzītajā 

neatkarībā vienmēr būs situācijas, kurās 

būsit nepieciešami savam bērnam. Turiet 

„ausis vaļā” šiem slēptajiem palīdzības 

saucieniem! Labāk kādreiz pajautāt par 

daudz nekā par maz! 

Sakiet savam bērnam, ko patiesi domā-

jat! Jūsu bērns vēlas tikt uzklausīts un 

vēlas personīgu sarunu. Parunājiet par 

savu skatījumu uz lietām bez pamācībām 

un pārmetumiem! 

Neapvainojieties, ja bērns kļūst nekau-

nīgs! To varat uztvert arī kā zīmi par 

nošķiršanos. Tomēr nesamierinieties ar 

visu! Ja Jūs cienāt savu bērnu, tad varat 

to prasīt arī no sava bērna attiecībā pret 

sevi. 

Kaut arī Jūs pazīstat savu bērnu no 

mazotnes, neuzskatiet, ka pazīstat viņa 

pasauli! Tikpat maz arī zina bērns par 

Jūsu pasauli. Neinterpretējiet sava pusau-

dža pasauli, bet gan pastāstiet viņam/

viņai par sevi! 

Jo asākas kļūst sarunas, jo vairāk stās-

tiet, kas notiek ar Jums! Stāstiet par savu 

skatījumu, savām vēlmēm, bailēm un 

nosauciet to visu vārdos! 

Lietojiet sarunās mazāk abstraktu jē-

dzienu, bet vairāk attēlu un stāstu. Neslē-

pieties aiz vispārīgiem vārdiem un frā-

zēm kā, piemēram, "kāds", "visi", "viņi 

saka", bet gan izsakieties skaidri: „Es 

uzskatu”, „Es vēlos”... 

Meklējiet sava bērna dotības un tiek-

smes, nevis kļūdas. Izvēlei par skolu un 

turpmāko izglītību jābūt atkarīgai no 

pusaudža spējām un vēlmēm, nevis vecā-

ku ilgām. 

Paļaujieties uz savu bērnu un to arī 

viņam pasakiet! Biežāk runājiet par lie-

tām, kas izdevušās, nevis par tām, kas 

nogājušas greizi. 

Uzslavas stiprina pašpārliecību. Sek-

mes uzlabojas. Pastāvīga kritizēšana, 

turpretim, veicina bailes izdarīt kaut ko 

nepareizi. Jo nedrošāks pusaudzis kļūst, 

jo grūtāk viņam/viņai būs saņemt labākas 

atzīmes. 

Jūs ejat uz darbu, un bērns iet uz skolu. 

Cik nopietni uztverat savu darbu, tikpat 

nopietni būtu nepieciešams uztvert arī 

sava bērna darbu, proti, skolu. 

Atbalstiet savu bērnu mācībās, bet ne-

uzņemieties atbildību par sava pusaudža 

panākumiem un neveiksmēm skolā. 

Atbalstiet savu bērnu mācībās, bet ne-

uzņemieties atbildību par sava pusaudža 

panākumiem un neveiksmēm skolā. At-

balstiet savu bērnu mācībās, bet neuzņe-

mieties atbildību par sava pusaudža pa-

nākumiem un neveiksmēm skolā. 

Nodrošiniet pēc iespējas labākus mācī-

šanās apstākļus. Ja iespējams, bērnam 

būtu jānodrošina sava darba vieta, kur 

pildīt mājas darbus un kur viņš netiktu 

lieki traucēts. 

Ja bērnam ir sliktas sekmes skolā, mē-

ģiniet kopīgi atrast tam iemeslu! 

Neuztveriet sava pusaudža nekārtīgo 

istabu personīgi! Iespējams, bērns var 

paskaidrot, „kāpēc viss tā izskatās”.. 

Viņš vai viņa nedara to, lai Jūs sadusmo-

tu. Tā ir nošķiršanās procesa daļa, kas 

norisinās šajā vecumā. 

Lai arī ne vienmēr to ir viegli izturēt, 

principā tas Jums nekaitēs, ja noorgani-

zēsit sacensības par tēmu „kārtība”. 

Neuztraucieties par haosu savas atva-

ses istabā. Agrāk vai vēlāk tur ieviesīsies 

cita veida kārtība. Vienojieties par kon-

krētiem kārtības noteikumiem. Ļaujiet 

bērnam būt atbildīgam par savu zonu. Un 

uzstājiet uz kārtības uzturēšanu. 

Atliciniet laiku izsmeļošām sarunām ar 

savu gandrīz pieaugušo bērnu. Mierīgi 

uzklausiet pusaudža argumentus. Un 

uzstājiet uz to, lai arī Jūs tiktu uzklausīti. 

Droši sakiet, kā Jums iet. Pasakiet 

skaidri, kas ir sāpinājis un kur esat izju-

tuši netaisnīgu attieksmi. Bet neapdrau-

diet savu bērnu ar pārmetumiem. 

Izvairieties no draudiem un nesaprota-

miem sodiem! Tiem nav pozitīva mācību 

efekta, bet tie apgrūtina attiecības ar bēr-

nu. 

Meklējot kompromisu, Jūs varat mierī-

gi sarunāties. Un piekrītiet tikai tādiem 

risinājumiem, kas ir noderīgi gan Jums, 

gan bērnam. 

Parādiet savam bērnam, ka viņu mīlat 

tādu, kāds viņš ir! 

Vecākiem nav jābūt ideāliem. Viņi 

nevar vienmēr visu zināt, ne arī vienmēr 

visu paciest. Tomēr varat uzzināt, kā 

labāk rīkoties. Parunājiet ar savu partne-

ri, ar labu draudzeni, lasiet vai apmeklē-

jiet vecāku izglītojošo semināru. Tikai 

tas, kas ļauj sev kļūdīties, var piedot arī 

savu bērnu kļūdas. 

Vecāki drīkst būt atšķirīgi. Viņiem, 

tāpat kā viņu bērnam, drīkst būt asumi un 

adatas, un tās arī drīkst parādīt. Pusau-

džiem savi vecāki jāuztver nopietni. 

Vecākiem jābūt konsekventiem. Parā-

diet savam bērnam, ka viņu mīlat, un 

vienlaicīgi novelciet skaidras robežas! 

Lai mums visiem izdodas!!! 

 

Materiālu sagatavoja psiholoģe Linda 

Vingre 

Avīze “TEV” februāris | Daugavpils 12.vidusskola 

2 



Dārgums katrā bērnā  

 

Vai jūs esat dzirdējuši, ka katrs bērns ir 

dāvana? Vai jūs zināt, ka katram cilvē-

kam ir kāds talants, ar ko viņš var kalpot 

citiem? Parunājot ar pieaugušiem cilvē-

kiem, vērojam, ka daudzi neuzskata sevi 

par apdāvinātiem cilvēkiem. Kādēļ? 

Nav iespējams attīstīt to, par ko tu 

domā, ka tev tā nav. Ierobežojumi 

prātā ierobežo arī dzīvē. 

Gudrs izteiciens vēsta: Par ģēniju ne-

piedzimst, par tādu kļūst! Ir dati, ka tikai 

20% apdāvinātu bērnu nākotnē realizē 

savas unikālās spējas. Bet patiesā situāci-

ja varētu būt vēl daudz bēdīgāka. Tas 

varētu nozīmēt, ka ir liels cilvēku skaits, 

kas nav apmierināti ar sevi un ar savu 

dzīvi, ir nelaimīgi un izjūt skaudību par 

citu panākumiem.  

Laimīgi ir tie cilvēki, kas atrod savu 

talantu, attīsta to un kalpo ar to citiem. 

Ko var savlaicīgi darīt lietas labā? Kā 

palīdzēt bērnam būt priecī-

gam un gandarītam? 

Bērnu attīstības pētnieki 

uzskata, ka katrs bērns 

potenciāli ir apdāvināts. 

Katra bērna iespējas ir 

daudz plašākas, nekā tiek 

uzskatīts. Ja tiks nodro-

šināti labvēlīgi apstākļi 

mājās un skolā, potenci-

ālie talanti attīstās (un 

pārveidojas) par re-

āliem talantiem. Tātad 

viens no svarīgāka-

jiem pieaugušo uzde-

vumiem ir palīdzēt 

atklāt un attīstīt bēr-

na potenciālu. Izau-

dzināt apdāvinātu 

bērnu, attīstīt viņā 

ieliktās spējas nav 

vienkārši, bet ir jācenšas izdarīt viss 

iespējamais. 

Milzīga loma bērna talanta atklāšanā 

pieder ģimenei. Tieši ģimenes vērtību 

sistēma veido labvēlīgus apstākļus talan-

ta atklāšanai: tā ir mīlestība un cieņa pret 

bērnu, bērna unikālo īpatnību atzīšana, 

ticība viņa lielajām spējām, interese par 

viņa attīstību, izglītības nodrošināšana, 

atbalsts bērna pilnveidei.    

Analizējot cilvēku biogrāfijas, kas ir 

sasnieguši ievērojamus panākumus sa-

biedrībā, var izcelt trīs būtiskas 

(universālas) lietas, kas nodrošināja viņu 

augstos sasniegumus dažādās jomās:   

 Attiecības ar cilvēku, kurš ticēja viņu 

spējām, iedvesmoja, virzīja uz sasnie-

gumiem, atbalstīja.  

 Darbs un sevis pastāvīga pilnveidoša-

na. 

 Cieņa pret citu cilvēku talantu un sa-

darbība ar tiem. 

Piedāvāju īsu bērna talanta attīstības 

nosacījumu aprakstu: 

Pozitīvas attiecības. Ir vajadzīga 

psiholoģiskā vide, kas dod iespēju atklā-

ties bērna talantam. Tas ir iespējams, ja 

vecāki veido uzticīgas un saprotošas at-

tiecības ar bērniem. Vecāku rīcībā ir trīs 

lietas: uzmanība, atbalsts, pozitīvs vērtē-

jums, kas veido bērna pozitīvu priekšsta-

tu par sevi, drosmi un pārliecību par savu 

spēju attīstību. Ja šīs trīs lietas pietrūkst, 

bērnam veidojas negatīvs paštēls, bailes 

un nedrošība, kas rada šķēršļus bērna 

attīstībai.  

Radīt iespējas. Katram bērnam varētu 

būt nevis viens, bet gan vairāki talanti. 

Lai saprastu, kādi tie ir, vajadzētu izman-

tot visas iespējas talantu atklāšanai: darīt 

daudzas lietas kopā, piedāvāt dažādas 

aktivitātes un nodarbošanās. Katram bēr-

nam ir savs laiks, kad parādās viņa talan-

ti un spējas. Dažas spējas varētu parādī-

ties uz īsu laiku, bet dažas varētu būt 

noturīgas. Dažiem šīs spējas izpaužas jau 

2–3 gadu vecumā, 

kad bērni sāk 

pētīt pasauli un spēlēt dažādas spēles 

(piemēram, māca lelles, būvē mājas, ār-

stē mājdzīvniekus); dažiem tās izpaužas 

bērnudārzā, bet dažiem vēlāk – sākum-

skolā vai pamatskolā. Daudz kas ir atka-

rīgs no bērnam piedāvātajām iespējam un 

to kvalitātes. Pieaugušā uzdevums ir būt 

elastīgam un, virzot bērnu uz dabas dotā 

talanta attīstību, neaizmirst arī par bērna 

harmonisku, vispusīgu attīstību. 

Ņemiet vērā, ka: 

 Jūs savas intereses neesat pārmanto-

juši ģenētiski. Dalieties ar savām inte-

resēm, iesaistiet savas atvases savos 

hobijos. Tomēr neuzspiediet tās sa-

viem bērniem, jo bērnam varētu būt 

cits talants nekā jums. Ja jūs aizrauj 

darbs dārzā, bērnu varētu aizraut 

dziedāšana. 

 Palīdziet atklāt bērna intereses, bet 

neapgrūtiniet viņa dzīvi ar pārāk lielu 

aizņemtību. Pastāv briesmas, ka pārāk 

noguris un aizņemts bērns var sākt 

ienīst kādas nodarbības un tās atmest. 

 Ja bērns atsakās nodarboties ar savu 

iepriekš izvēlēto nodarbību, nestei-

dzieties viņu vainot, bet noskaidrojiet, 

vai tas ir slinkums, vai viņu piesaista 

kas cits, vai pastāv kāda cita problē-

ma (attiecības grupā vai attiecības ar 

cilvēku, kas vada nodarbības).  

 Dažreiz labāk ir mainīt vaļasprieku, 

nekā gadiem ilgi piespiest bērnu no-

darboties ar to, kas viņam neizsauc 

interesi. Tāda piespiešana varētu vis-

pār atņemt bērnam vēlmi nodarboties 

ar jebko. 

  
Mācīt pielikt pūles. Bez darba nav 

iespējams nekas. Mācīt būt neatlaidī-

gam neveiksmes gadījumā. Daudzi 

cilvēki atzīst, ka viņi ir sasnieguši tik 

daudz ne tikai sava talanta dēļ, bet arī 

tādēļ, ka viņi visu laiku strādā, pilnveido-

jot savu talantu un savu raksturu, trenējot 

spēju pārvarēt grūtības un neveiksmes.   

Regulāri pievērst 

uzmanību. Izrādīt 

interesi par bērnu. 

Interesēties par 

bērna dzīvē notie-

košo. Uzturēt kon-

taktu ar skolotājiem 

un treneriem. Sekot, 

lai bērns regulāri 

apmeklē nodarbības. 

Mācīt bērnam cienīt 

skolotāju un treneri, 

vērtēt viņu ieteikumus.  

Motivēt. Meklējiet 

veidus, kā motivēt bēr-

nu. Piemēram, stāstiet 

viņam pazīstamu cilvē-

ku, kas ir sasnieguši 

panākumus, biogrāfijas, 

dalieties ar savu pozitīvo 

pieredzi.  

Ja pagaidām jums vēl nav izdevies 

atklāt bērna talantu, nešaubieties par sa-

vu bērnu. Nesalīdziniet viņu ar citiem 

bērniem. Atcerieties, ka neveiksmes lai-

kā jūsu dēls vai meita no jums gaida at-

balstu un ieteikumus, kā nākamreiz gūt 

panākumus. Esiet gatavi palīdzēt bēr-

nam, kurš atrodas meklējumos un kurš 

jau ir sevi atradis. Dariet to ar mīlestību, 

mieru un pacietību. 

Plašāk šie jautājumi tiks apskatīti sko-

las vecāku konferencē  – ”Pusaudzis 

ceļa uz panākumiem” . 

Priecāsimies Jūs redzēt 31. martā plkst 

18.vecāku konferencē!  

 

Tatjana Uzole, izglītības psiholoģe (Dr. 

psych.) 

Avīze “TEV” februāris | Daugavpils 12.vidusskola 

3 



 Ticēsim sev un citiem 

 

Kādu dienu, pie vientuļas sievietes dur-

vīm, kāds ļoti uzstājīgi klauvēja. Kad 

viņa atvēra durvis, ieraudzīja stāvam vī-

rieti. 

 – Labdien! Vai jūs varētu man iedot 

nedaudz naudas? 

 – Kāpēc man jums būtu jādod nauda? – 

jautāja sieviete. 

 – Kaut vai tāpēc vien, ka man nav vie-

nas rokas. 

 – Labi, es jums iedošu naudu, tikai 

jums ir jāpārnes visi ķieģeļi no pagalma 

uz māju. – Un kā es to izdarīšu? Man taču 

nav vienas rokas! 

 Sieviete demonstratīvi aizlika vienu 

roku aiz muguras, piegāja pie ķieģeļu 

kaudzes, paņēma vienu un ienesa to mājā. 

Vīrietis visu dienu nēsāja ķieģeļus un, 

kad darbs bija pabeigts, sieviete ar viņam 

samaksāja naudu.  

Pagāja gadi un atkal pie sievietes dur-

vīm kāds klauvēja. Kad viņa atvēra dur-

vis ieraudzīja ļoti labi ģērbtu kungu, ar 

kalpiem, aiz kuriem stāvēja vesela rinda 

ar dārgiem auto. Svešinieks sniedza biezu 

paciņu ar naudu un teica: 

 – Lūdzu, ņemiet, tā ir jūsu nauda!  

– Par kādiem nopelniem? – vaicāja sie-

viete. 

 – Dažus gadus atpakaļ jūs likāt man 

noticēt sev un saviem spēkiem!      Tikai 

tad sieviete pamanīja, ka viņam nav vie-

nas rokas. Viņa paskatījās vīrieša acīs un 

teica: 

 – Paņemiet to naudu un atdodiet tam, 

kam nav abu roku. 

 

Citātu kartotēka: http://

tikainesakinevienam.lv/category/stasti-

pardomam/   

Tēti un māmiņ, vai tu zini…… 

 

1.b 

….es iemācījos rakstīt. 

…es iemācījos rakstīt veselu teikumu. 

…es iemācījos skaitīt līdz 20. 

…es pazīstu patskaņus. 

…es esmu labākais prātnieks. 

…es riktīgi lasu. 

…es mācos latviešu valoda. 

…es skolā satiku draugu. 

1.a 

…es iemācījos būt džentelmenis 

(Ņikita) 

…es iemācījos lasīt (Niks, Artjoms, 

Kristers) 

…es iemācījos būt skaists (Artūrs) 

…es iemācījos ātri lasīt (Sintija, Salvis) 

…es iemācījos skaitīt līdz 100 (Sanita) 

…es iemācījos ļoti daudz par dabu 

(Danila) 

…..es iemācījos taisīt rotājumus un 

izrotāt skolu (Anastasija) 

…es iemācījos cienīt citus (Danilla) 

…es iemācījos rēķināt (Simona, Da-

niels,  Diana, Renārs) 

2.a 

…skola ir mana ģimene ( Evelīna) 

…es esmu labākais mācībās janvārī 

(Daniels) 

…man ļoti patīk dziedāt ansamblī un 

peldēt baseinā (Diāna) 

…es savācu 30 sniegpārsliņas janvārī 

(Nikolajs) 

…mani draugi skolā ir sirsnīgi (Polina) 

…man patīk dziedāt ansamblī, mācīties. 

Skatīties mūsu teātri ir prieks. (Evelīna) 

…man patīk labāk būt skola nekā mājās 

(Andris Matīss) 

3.a 

…dabaszinībās mums pagaidām neliek 

vērtējumus, bet es pelnu daļēji un plusus 

(Artjoms) 

…, ka stundas ir ļoti interesantas un es 

ļoti mācos. (Edgars) 

…, ka es skolā apēdu visu. (Darja) 

… mums dod aplīšus par atzīmēm un 

garšīgas pusdienas (Armands) 

….man ļoti patīk mūsu skola. Starpbrī-

žos mēs vedam sevi skaļi (Kartīna) 

…mums patīk trakot.  Stundās mēs bie-

ži spēlējam spēles. (Katrīna) 

…mēs ar savu skolotāju daudz ko sa-

sniegam, pat tie, kam 2 pāriet uz sešinie-

kiem.  Mūsu skolā ir skaistas klases, kas 

ziemā atgādina ziemu, bet pavasarī pava-

sari (Jana) 

…mūsu skolotāja ir dusmīga uz nepa-

klausīgiem bērniem. (Mareks) 

…mūsu klasē ir kaste, kur var likt papī-

rus (Dmitrijs) 

4.b 

…man patika ekskursija uz dzīvnieku 

patversmi. Mēs arī sagādājam barību 

dzīvniekiem. (Aivita) 

…cik interesanta ekskursija bija uz cen-

tru “Zili Brīnumi” (Kintija) 

…bijām Daugavpils pašvaldības polici-

jā un daudz ko jaunu uzzinājām. 

(Snežana) 

… Mārtiņos mēs gājām ķekatās 

(Valērijs) 

Avīze “TEV” februāris | Daugavpils 12.vidusskola 

4 

http://tikainesakinevienam.lv/category/stasti-pardomam/
http://tikainesakinevienam.lv/category/stasti-pardomam/
http://tikainesakinevienam.lv/category/stasti-pardomam/

