
“Dzeja vienlīdz ir filozofiskas pārdomas, skatot pasauli no 

varavīksnes loka otrās puses. Tā reizēm dod spēku rudens vētrās, 

mirdzumu acīs, brīnumu sirdīs, lai lasītājs spētu kā klinšu ērglis celt 

dzīvi spārnos…” ( A. Silaroze ). 



                                       

   PROJEKTĀ darbojās skolotāji: 

  

Vārds, Uzvārds:  Mairita  SMELTERE 
Priekšmets:  Latviešu valoda un literatūra 
Horoskops:  skorpions 
Hobijs: puķes, laba sabiedrība 
Mīļākie ziedi : rododendri, eiforbijas 
Mīļākais latviešu autors: I. Ziedonis 
Interesanta atziņa: Nav nekā vecāka par šo mirkli. Pārējais ir 
                                    priekšā un ir iespējams.. tāpēc uzdrīksties! 
Citiem ieteiktu izlasīt: Stīvens R. Kovejs “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7  
                                          paradumi” 

 

 

 

 

 

 

 
Vārds, Uzvārds:  Maija OPINCĀNE 
Priekšmets:  Krievu valoda, skolas bibliotekāre 
Horoskops:  svari 
Hobijs:  puķes, literatūra 
Mīļākie ziedi :  dzeltenas rozes 
Mīļākais latviešu autors: I. Ziedonis 
Interesanta atziņa:  “Radi savu pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par 
lielu. Radi savu mazo! Veido to no zemeņu stādiem. Vai no tērauda 
dzirkstelēm. Veido no dzejoļu rindām un no keramikas māliem. Tai 
nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai! Un tai nav jābūt skatlogā 
izstādītai, bet ja tevi atrod ciemiņš, lai to vari pacienāt. Lai paliek 
krāsaina dzirkstele no tavām glazūrām viņā”.(I.Ziedonis) 
Citiem ieteiktu izlasīt:  A. Sakse “Pasakas par ziediem” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekta laikā darbojās JAK Barkavas struktūrvienības izglītojamie no V1 

grupas  (Ričards Vucāns), V2 grupas (Rūdolfs Oļukalns, Krista Ūdre, Viktorija 

Dreģe, Linda Dzirkale, Andželika Čerņavska, Lāsma Juste, Milēna Krahmaļova, 

Juris Kušners, Evita Peipiņa, Inguna Skrauča, Aivis Rasmanis, Sindija Renāte 

Vīksniņa, Eva Evija Kasparsone, un V3 grupas (Bella Grigalka, Aļona Grigorjeva, 

Dagmāra Leitāne, Samanta Sirmā, Karina Avdeviča, Emīlija Rudeviča, Sanita 

Piļpuka, Vineta Tomiņa, Barbara Smirnova, Janīna Pauniņa, Evita Murinska, 

Ramona Pētersone, A2 gr. (Mārtiņš Šķēls, Gvido Vīksniņš , Agita Peilāne, Ieva 

Kokina…apmēram 30 jaunieši, lai daudzveidīgi, krāsaini un radoši iepazītu 

moderno 21. gs. literatūras pasauli eTwinning DZEJAS PIKNIKA PROJEKTĀ, 

sadarbojoties ar citiem Latvijas skolu partneriem, lai iepazītu vēl nebijušās dzejas 

mākslas formas un to savdabību, uzklausīt citu viedokli un izteikt savas domas, kā 

arī gatavi jaunrades darbam, gūt jaunas prasmes, iemaņas un pieredzi dzejas 

pasaulē, strādājot arī ar digitālajiem rīkiem. 

21.gs. autors, ar kuru strādājām ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



   

 Skolēnu plakāti / kolāžas par Guntaru Raču – personību 



"NEKO TEV NELŪDZU, ne mantības, ne naudu. Jel tici, vēlos es vienu 
pašu smaidu. Tas gaismas caurstrāvots ik katru šūnu silda, un skumjo 
dvēseli kā rudens grozu pilda" - tā  DZEJAS DIENAS STALĪDZĀNOS 
(19.septembrī) savu runu iesāka Madonas 
novada DZEJNIECE  DZIDRA  BOGATIREVA.  Pasākumā viesojās JAK 
Barkavas struktūrvienības skolotāji, skolēni un vietējie pagasta ļaudis. 

 

Apmeklējām Guntara RAČA dzejas dienām veltītu pasākumu 

Saikavā (Madonas novads) un Jēkabpilī. Skanēja daudz dziesmas un dzeja 

paša dzejnieka izpildījumā...visiem ļoti patika, visi dziedāja līdzi, un nepārtraukti 

skanēja vārds lika aizdomāties par cilvēkiem, par dzīvi, un par dienu, ko esi 

nodzīvojis.... Paldies dzejniekam par skaisto DZEJU!!! Skanēja vētraini aplausi, 

kājās stāvot... Tas bija vienreizējs pasākums. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkFIzhmLqPo     (video no koncerta) 

https://www.youtube.com/watch?v=IkFIzhmLqPo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību stundu laikā analizējām 3 autora dzejoļu krājumus: “365 dienas” 1. 

un 2.daļu, “Laikam laika nav”, “Mīlestība ir” – meklējām dzejas 

tēmas, raksturojām dzejas tēlus, meklējām sajūtu gleznas, izrakstījām skaistas 

dzīves atziņas, meklējām tajās vērtības, izvēlējāmies 12 lietas no dzejas un 

iekļāvām tos radošajos pulksteņos.   

Video skatīt:  https://www.youtube.com/watch?v=U4oNudmYg6E&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=U4oNudmYg6E&feature=youtu.be


JAK Barkavas struktūrvienība – RADOŠIE  PULKSTEŅI 

 

 

 



 

 

 



 

Paldies saku visiem jauniešiem, kuri iesaistījās šajā nacionālajā  eTwinning 

projektā “Pikniks DZEJAS pasaulē”, paldies par skaistajiem darbiem, tie ir 

vienreizēji un neatkārtojami! Liels paldies skolas bibliotekārei Maijai 

OPINCĀNEI, krāsu un stila skolotājai Raivitai SONDOREI, informātikas 

skolotājam Agrim ANKRAVAM! 

JAK Barkavas struktūrvienība 

Projekta vadītāja: Mairita SMELTERE 2019’ 


