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Viss aizsākās jau pagājušā mācību gada pavasarī, kad nolēmām ar klasi piedalīties 
«Vivacolor» izsludinātajā konkursā »Raibas sienas-krāsainas dienas». Ja vien mums būtu 

paveicies un būtu pietikušas internetbalsojuma balsis, tad mēs varētu sadarboties ar mākslinieci 
Elitu Patmalnieci un skolā būtu krāsaina un skaista gaiteņa siena… Konkursam nosūtījām 

Lauras darbiņu.



Taču vēlāk uzzinājām, ka tomēr galvenās balvas ieguvēji ir cita skola 
un citi skolēni. Mēs saskumām, taču apspriedāmies ar vecākiem un 

sapratām, ka tik viegli nedrīkst atteikties no iecerētāJ



Sameklējām mākslinieces kontaktus un uzrunājām viņu. Visu šo laiku 
ar mums kopā bija Karolas vecāki, kam bija ļoti iepatikusies mūsu 

ideja, viņi bija gatavi finansiāli atbalstīt mūsu labos darbus (hip-hip-
urrā!).



Un notika brīnums! Māksliniece piekrita sadarboties ar mums! Vecāku 
atbalsts bija visas lielās gaiteņa sienas toņa pārkrāsošanā.



Pienāca tā diena, kad kopā ar mākslinieci ķērāmies pie darba. Mums 
visvairāk patika, ka mums uzticas un mēs ar savām rokām varam 

veidot savu skolas vidi krāšņāku!



Mēs varējām paši izvēlēties krāsas, paši darboties pēc sirds 
patikas (reizēm gan padomu pajautājām māksliniecei Elitai) J



Kad bijām saguruši no lielajiem sienas apgleznošanas darbiem, vecāki 
mūs stiprināja, cienājot ar picām. Cik tās labi garšoja – mmmmm!



Strādājām līdz vēlam vakaram, sarunās ar mākslinieci un ar otu rokā, laiks 
pagāja nemanot. Tā mēs izbaudījām, kāda ir skola vakarpusē, kad saule 
noriet. Protams, šeit viss vēl nav pabeigts, bet turpināsim vēl nākamajā

dienāJ (daudzi jau aizgājuši mājās, palikuši izturīgākie).



Kad viss darbs ir pabeigts, tad gribējām arī foto par piemiņu kopā pēc 
interesantā darbā pavadītajām rudens brīvdienām. Mums visiem bija 

jautri, it sevišķi tāpēc, ka kopā ar mums darbojās gan vecāki, gan 
klases audzinātāja, gan vecāko klašu draugi.



Un – tikai paveicot kopā kaut ko labu, esam sapratuši, ka esam devuši savu 
ieguldījumu, lai mūsu skola izskatītos skaistāka, lai pašiem būtu lielāks prieks 
nākt uz skolu. Esam sapratuši vēl vienu ļoti svarīgu lietu – saudzējam to, ko 

paši esam radījuši. Šādi mūs katru rītu sagaida gaitenis!



Svarīgākā atziņa – visi kopā mēs to varam!
Mēs varam daudz, jo mums ir spēcīgs atbalsts – vecāki un 

klases audzinātāja!



Paldies par uzmanību!

Līdz citai reizei!
Lielvārdes pamatskolas 3.b klases skolēni – Katrīna, Dāvis, 
Laura, Elza, Jēkabs, Sandis, Reinis, Karola, Nellija, Jānis, 
Emīlija, Pēteris, Laura, Mareks, Emīlija, Adriāna, Rūta, 

Kristers, Jēkabs, Anna, Kate, klases audzinātāja Aiga


