LABĀS PRAKSES PIEMĒRS
Ingūna Patmalniece
Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece
audzināšanas darbā, latviešu valodas un
literatūras skolotāja

Scenārijs izlaidumam
20.06.2008.
Dace: Jaunība, tu jūras paisums
Gaišas mēnesnīcas zaigā,
Kad pār viļņiem putni klaigā.
Līksma sevī pacelšanās
Tur, uz baltas mākoņsalas,
Traukšanās pēc debess malas
Apkārt vientulības dzīlēm,
Birzīs skanot zelta zīlēm.
Edmunds: Jaunība, pirms atnāk bēgums,
Sārtās rīta blāzmās dedzi,
Dzīru kausam cauri redziZūd kur ceļš, ar ziediem snidzis.
Pacelies uz pirkstu galiem –
Kails kāpj krasts no straujiem paliem,
Ver tad dzīvei durvis platas,
Lai Tev vaigā saule skatās.
Dace: Labvakar Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. izlaidumā!
Edmunds: Šogad savas jaunības durvis plaši vaļā vērs 105 Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventi.
Sagaidīsim viņus!

(Fonā skan mūzika)
Edmunds: 3.A kurss, audzinātāja.............................
Viņi par sevi saka tā:

‘’ Esam komanda, kurā ikviens ir personība. Mēs atrodam vidusceļu, jo mūs vada apņēmība,
neatlaidība, cīņas gars un saliedētība. Turamies kopā gan mācoties, gan atpūšoties. Trīs gadu laikā
esam iemācījušies tikt galā arī ar neikdienišķām situācijām, jo bijām kopā un centāmies atbalstīt cits
citu. Smaids ir mūsu moto.”
Dace: 3.B kurss, audzinātāja........................
‘’Mēs, 3.B, esam ceļotāji dzīves vilcienā, kurā iekāpām un no kura izkāpjam ne pašu gribas dzīti.
Reizēm vilciens pārāk ilgi kavējās pie nenozīmīgām, garlaicīgām stacijām, bet sniegainām kalnu ārēm
pārāk ātri aizdrāzās garām. Ar cilvēkiem, kas jauši vai nejauši iekāpuši mūsu vagonā, mums bija
jābrauc kopā, ar viņiem bija saistīts mūsu liktenis.’’
Edmunds: 3.D kurss, audzinātāja ...........................
‘’ Ģimnāzijā sevi esam pierādījuši kā spilgtus, talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā,
olimpiādēs, konkursos slēpās liels darbs, mēs pratām neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, bet vēl
paspējām dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt cits citu, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot
nepārspējamas idejas. Mēs 30 esam lieliska komanda, jo starp mums var sastapt gan loģiski
domājošus fiziķus un matemātiķus, gan filozofiskus māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti,
kurā ir visas krāsas, izņemot pelēko.’’
Dace: 3.Komerc kurss, audzinātāja ......................
Mēs, 3.K, esam impulsīvi, esam tādi, kā jūtamies attiecīgajā brīdī. Kad kļūstam droši, tad varam iedzīt
grīdā mietu. Kad kļūstam mīļi, varam aizkustināt citus līdz asarām un apraudāties arī paši. Kad
kļūstam darbīgi, varam izrēķināt pat kaut ko no augstākās matemātikas. Šogad, būdami trešajā kursā,
esam īpaši saliedējušies, gatavi palīdzēt viens otram un citiem 24 stundas diennaktī. Mums patīk būt
brīviem un nepiespiestiem.’’

Sanāk, sastājas. Mūzika beidz skanēt.
Dace: Tu trauci tālē, tāle tevi sauc.
Velk nezināmais saldi vilinādams.Ar varu brīnišķu tu tieci rauts,
Tev šķiet: nekas nav augstāk par to stādāms.
Tu aizej! Bet atceries šo, draugs
Edmunds: Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,

Vai viens pats tu satiecies ar savu pretiniekuTu esi Latvija!

Atskaņo Latvijas Valsts himnu.
(audzinātāji dodas uz skatuvi)
Dace: Zem rudens zeltītiem zariem
Ceļš iesākās brīnumu gaidās,
Caur plaukstošiem pavasariem
Tas aizvijies gadu klaidā.
Bet liekas, ka liepas vēl šūpo
Jauniešu priekus un bēdas –
Šķiet, ceļa putekļiem kūpot,
Vēl redzēt var jūsu pēdas.
Edmunds: Tās pēdas, kas nemierā mītas,
Līdz skolai reiz atveda jūs,
Kur saulainā septembra rītā
Jums skanēja pirmie zvani.
Dace: Vārds Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai.
Absolventu apsveikšana.(fonā mūzika)
Uz skatuvi tiek aicināts katrs kurss atsevišķi.
Viesus piesaka direktore.
Dace: Labs vārds
Var būt par ceļamaizi kādam,
Tai brīdī īstākajā
Pateikts tā no sirds.
Edmunds: Absolventus vēlas sveikt arī otro kursu pārstāvji!

(otro kursu apsveikums)

Edmunds: Tā pati saule rītos aust,
tā pati noriet vakaros,
Tas pats zirneklis guļ savos pazaros
Es esmu vienmēr, vienmēr
Tas pats.
Dace: Gari mēģinājumu vakari, koncerti, skates ir vienojuši deju kopas „Gaida’’ dejotājus. Šī kolektīva
pamatsastāvs ģimnāziju beidza pāgājušajā gadā, bet dejas solis viņus vieno vēl joprojām, taču šogad
studējošajiem dejotājiem pievienosies Evelīna, Jolanta un Linda.
Edmunds: Deju kopas ’’Gaida’’ sveiciens absolventiem!
Dace: Jau kopš bērnības savu dziedātprasmi pilnveido Māris Skutelis. Mēs ģimnāzijā viņu esam
iepazinuši gan klasiski nopietnu, gan radošu un atraktīvu. Arī šajā svētku dienā Māra izpildījumā lai
skan dziesma.

Māris Skutelis.
Dace: Lai skan folkloras kopas ‘’Rūtoj’’ apsveikums absolventiem.
Edmunds: Kopā būšanas un dejas prieks vieno arī ‘’Dancaru’’ dejotājus, bet nekas nav mūžīgs, vēl
tikai raitais dejas solis dziesmu un deju svētkos, un tad ceļi šķirsies, atstājot tikai gaišās atmiņas un
dejotprasmi Lailai, Arnim, Lienei
Dace: Dejo ‘’Dancari’’!
Dace: Aktīvi trīs gadus ģimnāzijā darbojās vokāli instrumentālais ansamblis ‘’D –Light’’. Arī šodien viņi
ir sagatavojuši sveicienu visiem absolventiem.
Edmunds: Ar savu dejotprasmi mūs iepriecinās deju grupas ‘’Akcents’’ dejotājas!

‘’Akcents’’
Edmunds: Ja es reiz tālu
Pasaulē iešu,
Tēva mājas un saulrietā kviešus,
Atmiņa, ieliec tos dziļi skapītī,
Ieraksti, atmiņa, savā blociņā,
Iezīmē, atmiņa, savā mapītē,
Iemūrē, atmiņa, savā mūrītī,
Sažņaudz, atmiņa, savā dūrītē.

Ieraksti, iezīmē, iemūrē cieši:
Tēva mājas un saulrietā kvieši.
Dace: Vārds absolventu vecākiem!
Absolventu vecāku uzruna.
Dace: Es gribu puķei ziedēt līdz
Un zibenim, kas šķeļas gaisos.
Tai gaismai, kas no krēslas stīdz,
Es, saules dārzos iedams, taisos
It visam ziedēt, ziedēt līdz.
Edmunds: Vārds Preiļu Valsts ģimnāzijas 2008.gada absolventiem!
Absolventu apsveikums.
(Meldra, Ingūna, Jānis dodas pie karoga)
Dace: Ik solī, ko spēri vai spersi,
Atceries – tu visu spēsi.
Ko citi uzara – to sēsi,
Kur citi audzēja – tu pļausi
Un savai dzīvei uzplaukt ļausi.
Edmunds: Lai skan Preiļu Valsts ģimnāzijas himna!
Dace: Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums
Jāpaceļ.Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
Edmunds: Absolventi, lai piepildās jūsu sapņi un cerības, lai izdodas sasniegt visu, kas iecerēts!

(Fonā sāk skanēt mūzika, karogs tiek nonests lejā, aiz tā seko audzinātāji, dodas pie saviem
kursiem).

Mūzika turpina skanēt, kursi dodas projām
Dace: 3.A kursam
Mēs jums novēlam vārpatas sīkstumu,
Tad kad nestundu ēnojums māc!
Dzīves maizei nemeklēt mīkstumu,
Savam ceļam gaišumu paturēt
No tās zvaigznes, ko slīpējis prāts.
Edmunds: 3.B kursam
Mēs jums novēlam liepziedu maigumu,
Kad tie plaukstās jūliju tur!
Pirmo pērkona lietu svaigumu
Un sev brīnumābeli izdomāt,
Kaut debesīs dvēseli bur!
Dace: 3.dabas kursam
Mēs jums novēlam tādu ticību,
Kas pār šaubu aizām spēj vest!
Un, lai mīlestība, ko satiksiet,
Ir kā jūra, kas spētu jums mūžīgi
Savu dzīļu dzintaru nest.
Edmunds: 3.komerckurss,
Mēs jums novēlam glaimus nicināt,
Drosmi vienmēr taisnību teikt!
Un, kad vajag – par aizstāvi vājākam stāt,
Jums vislielākie dārgumi piederēs,

Ja caur citiem tos spēsiet sev krāt.
Edmunds: Paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Absolventi tagad dosies gājienā uz Preiļu Valsts
ģimnāziju, kur notiks arī fotografēšanās!
Dace: Lai jums jauks un skaists vakars!

Žetonu vakars
‘’Ziedu pasaka ģimnāzijā’’
Autores:Aija Spūle,
Madara Lazdāne
Konsultante: Ingūna Patmalniece

2007

Vakara vadītāji - 3A- Inta; 3D -Aigars; 3B - Daiga; 3H-Maija; 3KD- Līga
Fonā mierīga mūzika , uznāk vadītāji!
Līga- Ir pavasaris. Zeme tikko no pleciem novēlusi smago sniega nastu. Tā viegli
uzelpo.
Inta- Ir pavasaris. Kā tikko pamodies bērns savas nogurušās acis atver
sniegpulkstenītes zieds. Tas uzelpo.
Maija- Ir pavasaris. Gaiši zaļa migla ieplūst bērzu birzīs. Tās uzelpo.
Aigars-Ir pavasaris. Putnu dziesmas visapkārt un ikkatrā sirdī. Gribās pasauli plaukstās
sasildīt.
/ Irita spēlē un dzied „ Plaukstas lieluma pavasaris/

Daiga- Es sapnī redzēju: bij plaukstošs dārzs, Starp
ābelītēm vingri dārznieks gāja. Ik sīkais
kociņš likās nedrošs, vārs, Kam
dārznieks kārās saknes dzirdināja.
Līga- Tas laikam bijis ļoti, ļoti sen,
Jo koks jau lēni aug un ziedus paver Pēc lapas lapu zars pēc zara dzen. Līdz
vējiem uzsāk rādīt spītu savu.

Maija-

Es pamodos, bet sapnis līdzās stāj
Un nepiekāpīgs liek man atcerēties: Tas
taču biji tu, mans skolotāj. Kam krāšņā
dārzā uzzied sēkla katra.

Daiga- Mēs visi esam kā ziedi, kuriem pilnai laimei
dažbrīd pieliek tikai ar saules gaismu.

Aigars - Mēs visi esam kā ziedi, kurus vajag aprūpēt, kuriem patīk, ja tos apbrīno un
kuri ir laimīgi radīt prieku apkārtējos.
Inta-Šos trīs gadus ģimnāzijā ir auguši109 neatvairāmi ziedi, kuru īstais

ziedēšanas laiks ir pavisam tuvu. Šodien mēs gribam radīt prieku un lepnumu
jūsos, un, mazliet caur pasakām, mazliet caur ziediem, parādīt, kā mums ir
gājis, kādi mēs esam un kas tad īsti notiek mūsu sirdīs un prātos...
/Uz skatuves uznāk Saules meita un Zemes dēls. I

Saules meita un Zemes dēls
Teicējs Saules meita, izpeldējusies jūrā. izgāja krastā un meklēja ozola zarā savu vainagu,
bet - ak, šausmas! - vainaga ozola zarā vairs nebija. Zem ozola stāvēja stalts jauneklis,
viņš pastiepa pretim spēcīgas rokas un apskāva Saules meitiņu tas bija Zemes dēls.
Zemes dēls (pastiepdams rokas pretī Saules meitai) : - Paliec pie manis visu mūžu. Mēs
mīlēsim viens otru un nešķirsimies.

Saules meita - Kā lai es palieku Zemes mājokļos? Te naktis ir tumšas un aukstas, bet
manai mātei ir zelta pils, kur pie griestiem deg dimanta zvaigžņu lukturi, kur dienas
paiet, vērpjot zelta dzijas, bet vakari peldoties jūrā. Un pats. pats galvenais ir tas.
ka svētkos mēs dejojam ar Mēness dēliem....

/Deju kopa "Gaida ". Puišu deja -„ Prūšu zeme "

Zemes dēls - Es tev varu solīt rasainus rītus, putnu dziesmas un koku šalkas...
Saules meita - Labi, rādi man Zemes burvības, un es pēc tam izlemšu - palikt pie
tevis vai atgriezties pie mātes.
Teicējs- Diena ritēja pēc dienas - vienmuļas kā bišu dūkoņa. Kur straujie
braucieni ar sudraba kumeļiem, kur jautrās dejas ar Mēness dēliem, laivas
braucieni pa jūru ar māsām? Arklā nodzītie Zemes dēla zirgi tik tikko cilāja kājas.
bet viņš pats, darbā nomocījies, vairs nevienu laipnu vārdu nepateica...
Saules meita. - Atnes man no upmalas ievas ziedus!
Zemes dēls - Ievas jau nezied mūžīgi!
Saules meita - Aizved mani paklausīties lakstīgalas dziesmu.
Zemes dēls - Lakstīgalas nedzied mūžīgi.
Saules meita- Vai mīlestība arī nav mūžīga?
Zemes dēls - Arī mīlestība nav mūžīga...
Saules meita. - Kas tad šeit ir mūžīgs?
Zemes dēls. - Mūžīgs ir darbs.
Teicējs - Zemes dēls atkal aizgāja pie darba, un Saules meita palika viena. Viņa
pārvērtās par puķi - saulgriezi - kas ilgās pēc dzimtenes arvien vērš ziedu uz
saules pusi. Arī 3.KD kurss arvien liecas sasniegt katrs savu sauli...
/3. KD priekšnesums /

3.KD priekšnesumu laikā

(uznāk nākošā vadītāju grupa)
Teicējs Pārsliņa bija balta meitiņa baltiem matiņiem, gulēja baitā gultiņā un sedzās ar
baltiem mākoņu paladziņiem.
Kad Pārsliņa bija pieaugusi, kā parasts, sāka nākt precinieki. Nāca gan
plikgalvis mēness, gan Saulesstars, gan arī vesels pulks sniegpārsliņu puišu, ka
visvisādi centās iegūt pārsliņas labvēlību .........

Uzstājas 3.A puiši – deja ‘’Backstreet Boys”, kura veltīta Pārsliņai, viņa to noskatās.

PPārsliņa un Dienvids
Teicējs - ...bet Pārsliņa visus preciniekus noraidīja. Bet tad atbrauca vējš rakstītās kamanās,
kā zvaniņi vien noskanēja straujajiem kumeļiem pie iemauktiem piesalušās iedus tilkas.
Parsliņu saderēja vecākajam dēlam Ziemelim.Skaista kā princese izskatījās Pārsliņa.
rotājusies ar pērlēm un dimantiem.
Pārsliņa - Es nespēju viņu mīlēt!
Teicējs - Pārsliņa nopūtās tik klusi, ka to dzirdēja tikai viņas māte.Tikai Ziemeļa brālis
Dienvids nosēdās uz mākoņa malas, izņēma no azotes savu stabuli un sāka spēlēt. Maiga
melodija dūdoja un vijās, un Pārsliņa izgāja dejot, viņa griezās un virpuļoja, piesizdama savu
kurpīšu smailos papēdīšus.Dienvida stabule sāka skanēt vēl maigāk, tā dziedāja tikai Pārsliņai
un Pārsliņa dejoja tikai Dienvidam.Ziemelis, to ieraudzīdams, trieca kāju pret grīdu un
uzkliedza Dienvidam :
Ziemelis - Bāz azotē savu stabuli, vai arī es to salauzīšu! Tagad es vairs netaupīšu tavas rožu
un ābeļu dārzus!
Teicējs - Laikam Dienvida mīlestība pateica kā glābt to. kas viņa sirdī bija kļuvusi dārgāka par
dzīvību. Viņš pieskāva sev pie krūtīm Parsliņu un aizsteidzās ar to uz saviem dārziem.
Ziemelis gaudodams dzinās tiem pakaļ.Kur gan Dienvids varētu noslēpt Parsliņu no Ziemeļa
dusmām? Viņš nolika to zem rožu krūma un teica :

Dienvids - Pagaidi mani te, kamēr es izcīnīšu grūto divkauju ar brāli.
Pārsliņa - Noskūpsti mani pirms aizej, mans mīļais, mans vienīgais, un es tevī gaidīšu
visu mūžu...
Teicējs - Dienvidvējš skūpstīja viņu maigi, līdz juta. ka mīļotā saplok viņa skavās un kā
asaras piliens norit un saplūst ar zemi, bet Ziemelis aiz dusmām un naida uzvēla viņai
ledus vāku.Vai tas ir ziemas vidus, vai agrs pavasaris, Parsliņa jūt Dienvida tuvumu, ar
savu elpu atkausē ledus vākā mazu lodziņu un pabāž galviņu, bet 3. dabas kurss,
ieraugot mazo baltgalvīti, nez kāpēc kļūst priecīgi un stāsta cits citam kā lielu notikumu :
,,Tu zini? Dārzā ir uzziedējusi sniegpulkstenīte!!!"

/ 3.D priekšnesums /

3. D priekšnesuma noslēgumā

Aleksandrs Kaļinovs izpilda dziesmu par mīlestību.

Skan jautra mūzika, saskrien ziedi! Sasviež čupā lupatas un sāk dejot, rokās
sadevušies, uz apli. Ar dažādu krāsu audumiem..
Magone - Ak, kungs! Ak. kungs! Ko gan lai es ģērbju uz Saules pārnākšanas

karnevālu? Kastani, kādā tērpā es tev patiktu?
Kastanisis - Ak. Magone, tu man un visiem citiem patiktu arī bez apģērba... Bet.
zinot tevi, tev jāņem kaut kas košs!
Magone - Pagājušajā karnevālā mēs tik jauki izdejojāmies, vai atceraties?
/Tauas deju kolektīva "Dancari " deja/

Mežroze – Bet šogad rozā un baltais tonis ir aizņemts, man viss būs saskaņots, mani kronēs
par karnevāla karalieni!
Magone - Nesasapņojies, dārgā Mežroze...
Kastanis - Es viennozīmīgi būšu karnevāla karalis (piemiedz aci)...
Pīpene - Jūs esat nejauki, tā nevar, arī es gribu būt smuka, gribu būt
karalienc!(ptt//f£ dusmīga, rauj drēbes.) Jūs tajās lupatās būsiet kā putnu biedēkļi!
(nomet un samīca)
Magone Jukusi! Ko atļaujies!
Sausziedis (tajā visā noskatās) - Cik gan stulbas puķes. Nudien. Man, Sausziedim, tās spilgtās
krāsas duras acīs. Šāda karnevālu rīkošana ir izšķērdība -vairāk nekas. Es aprēķināju, ja tās
vērtības, ko jūs iztērējat, pārvērstu barības vienībās....
Magone - Tad mēs tev varētu piegādāt veselu vezumu organisko mēslu...
Mežroze - Tik vecmodīgi domādams, tu paliksi vecpuišos...
Sausziedis Vecpuišos?! O. nē, es varu dabūt jebkuru puķi! (puķes sāk smieties)
Bet jūs es nekad neprecētu! Man vajag tādu pieticīgu sievu, kas netērē, bet dod....
Ābele!
Sausziedis bildina Ābeli, pārejie ziedi joko

Ābele - Jā, Sausziedi?!
Sausziedis - Vai būsi mana?
Ābele - Hmmm. kāpēc ne. ķirsis jau tāpat lakstojas ap plūmi, (visi šokā)
Sausziedis Te būs laulības līgums, cik ābolu tev man jādod katru gadu...
Ābele - Ko? Un kur ir vārdi : mīļā, skaistā, vienīgā9
Sausziedis - Ko vēl nē. labāk slēdzam līgumu!
Ābele - Nē, tad labāk palieku vecmeitās, nekā ar tevi dzīvoju!
Visi - Mums pāri kūsā prieka kauss, tik Sausziedim tas allaž sauss!
Pīpene - Bet 3.H kursam prieka kauss ir pilns, jo pilns, lūkosim, kas tajā īsti ir!!!

/3.H priekšnesums /

/Uz skatuves Jasmīns
un
Mākslinieks. Mākslinieks kaut ko zīme. Uznāk Roze un strīdas ar Jasmīnu. To pamana
Mākslinieks./

Mākslinieks un jasmīns

Mākslinieks - - Kā tu iedrošinies līst priekšā karalienei Rozei???
Jasmīns - Es nelīdu. Es te stāvēju jau gadiem ilgi.
Mākslinieks. - Bet tev gan vajadzētu saprast, kam pienākas gods būt visur
pirmajam. Par sodu tev jāpaliek pēdējam. Un arī tad tu man vel krietni palūgsies.
Jasmīns - Jūs maldāties, es nevienam nelūgšos!
(mākslinieks aizgrūž Jasmīnu un nokrāso cilās puķes, kas ir vēderdejolājas)
/Vēderdeja/
(puķes smiedamās aizskrien, paliek Jasmīns un Mākslinieks)

Mākslinieks - Nu. kā tad būs? Krāsas vairs nav daudz, bet, ja tu pazemīgi lūgsies.
es vairāk nevienam to nedošu kā tikai tev.
Jasmīns. -Es nelūgšos!
Mākslinieks - Kā tad tā? Vai tu nezini, ka lepns nabags ir Dievam prelinieks? Nu
labi. ja tev ir grūti vārdos izteikt savu lūgumu, tad vismaz paklanies man, paloki
savu muguru!
Jasmīns - Es drīzāk lūzīšu nekā locīšos!
Mākslinieks - Kas tu tāds esi, ka negribi lūgt un locīties?! Paliec tāds pats balts
mūžu mūžos!!!
(Mākslinieks aiziet)
Jasmīns - Es drīzāk lūzīšu, nekā locīšos un zinu, ka tikpat gaiši, stalti un nelokāmi ir arī 3.A
kurss. Paskatīsimies, vai man ir taisnība...

/3.A priekšnesums /
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3.A priekšnesuma laikā

Teicējs - Reiz pasaulē dzīvoja kāds nelaimīgs cilvēks. Viņš bija pavisam vientuļš - ne māti,
ne tēvu viņš pat neatcerējās, ne brāļu, ne māsu viņam nebija. Par mīlestību viņš bija
lasījis tikai grāmatās un zināja, ka tā var ciJvēku paceli debesīs un nogrūst elle.
Bet reiz - kā tas gadījās, kā ne - viņš ieraudzīja Princesi Rozi. Viens acumirklis
pārvērta visu Kuprīša dzīvi. Viņš apmulsis raudzījās pasaulē un jautāja savai sirdij :
Kuprītis - Sirds, saki man, kas pēkšņi lika saulei spožāk spīdēt un puķēm tik krāšņi
uzziedēt, kas radīja šo reibinošo smaržu virpuli ap mani? Sirds (var runāt teicējs) - Tā ir
mīlestība. Tā ir viņa - maigā un niknā, klusā un brāzmainā, siltā un liesmainā. Tu taču
mīli! Tu mīli princesi Rozi!
Teicējs - Kuprītis noticēja savai sirdi un ik dienas sapņoja par princesi Rozi... Kādu dienu
Kuprītis tika satriekts - viņš uzzināja, ka princese Roze ir apprecējusies (Roze ar kādu
puisi)
Kuprītis - Roze. Roze. tu taču esi mana Roze! Dzen projām to svešo jaunekli un nāc man
līdzi!
Roze - Attopies, apmātais! Kā tev — tādam skrandainam ķēmam - vēl pieliek
drosmes rādīties man acīs! Ej bildini pirts slotu!
(Roze aiziet. Kuprītis saļimst nespēkā, pienāk klāt Aleksandrs un nodzied par nelaimīgu
mīlestību)
Teicējs - Nelaimīgā mīlestība salauza Kuprīša sirdi un drīz vien neviens vairs netika viņu
redzējis, tikai netālu no šīs vietas, kur pēdējo reizi tika manīts Kuprītis izauga
brīnumskaista puķe. ko nosauca par Lauzto sirdi... Taču tagad gan aicināsim uz skatuves
veselās, neskartās, mīlestības pārpilnās un strauji pukstošās sirsniņas no 3.B kursa!
/3.B priekšnesums /

(uznāk Līga un Aigars)
Līga-Pirms jau roku sniedz uz atvadām.
Vēl jau pasēdēsim, paklusēsim. Diez. kur
citugad savas zīles sēsim, Kādus kalnus
dzīvē pievarēsim, -Paklusēsim,
pasēdēsim.
Kamēr jūras dziesma sirdīs īriso. Vēl jau
neiesim un nesteigsimies. Kamēr
viļņojums vēl nava rimis, Vēl jau kaut kas
laikam nava dzimis, kamēr jūras dziesma
sirdīs īriso. Neiesim un nesteigsimies.
Aigars- Un tagad vārds Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai.
L. Pauniņas runa. Izsauc visus kursus. Pasniedz žetonus kursu
audzinātājām.

/kursi sastājas uz kāpnēm/
(uznāk 5 vadītāji)
Inta - Nav ardievas jāteic visam,
Savu bērnību nometot nost. Mēs jau
nešķirsimies pavisam.
Šķirsimies tādēļ lai satiktos.
Šobrīd sirdis kā bultas stopā gatavas traukties un uzvaras gūt.
Kad pēc gadiem sanāksim kopā. Lai šīm bultām vēl asumu jūt!
Daiga- Šo dziesmu, skola, dziedāsim par tevi
-Ik vārds ir zieds, tev pateicībā vīts.
To spēku dzīvei, kuru tu mums devi.
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.

Aigars- Šo dziesmu, vecāki, mēs dziedam jums, Kas nesavtīgi ziedo sevi
mums, Kas naktī māca zvaigznes meklēt, Kad it nekā vairs
nevar redzēt.
Maija- Šo dziesmu, draugi, mēs dziedam jums, Kas vienmēr ir blakus
un uzklausa, Kas pasniedz roku spēcīgu. Kad šķiet sabrucis
ir debessjums.
Līga -

Nezinu, ko šobrīd vēl lai saka.
Draugi, dziedāsim šovakar! Te taču paliek dzidrākā
aka. Kurā jaunību pasmelties var.

/ 3. kursu kopdziesma. ‘’Prāta vētra” „Es izvēlējos palikt, tu – aizlidot.
. . ‘’ /

Aigars- Lai skaists un aizraujošs ir vakara turpinājums!

Skolēnu vērtējums
• ..Pasākums bija labi izplānots un organizēts, tam bija vienojoša
ideja. Kursiem bija interesanti priekšnesumi. Vestibils un zāle bija
skaisti noformēti. Bija jauka un sirsnīga atmosfēra."
/Guna 3.H/
• „Žetonu vakars bija jauks, atmiņu un pozitīvisma pilns pasākums.
Mīļi un patīkami cilvēki to padarīja vēl sentimentālāku."
/Santa 3.D/
• „Skaistākais visu kopā būšanas vakars . Visnotaļ pozitīvas
emocijas gan man, gan maniem vecākiem. Šajā vakarā varēja
sajust, ka ir tik labi būt kopā ar „savējiem". Liels prieks, ka izdevās
kursa priekšnesums. Ko lai saka- skaistas atmiņas."
/Baiba 3.D/
• „Žetonu vakars manās atmiņās noteikti paliks kā vispatīkamākais,
vismīļākais un vissirsnīgākais vakars Preiļu Valsts ģimnāzijā.
Pasākums bija ļoti labi pārdomāts, te skanēja gan dziesmas, gan
tika dejotas dejas un teikti mīļi vārdi, tomēr visemocionālākā bija
trešo kursu kopdziesma , kas lika nobirt ne vienai vien asarai."
/Edīte 3.H/
• „Žetonu vakara daudzi skolēni pārsteidza ar pārdomātiem
priekšnesumiem un talantiem. Ikviens izpaudās radoši- dejojot,
dziedot vai tēlojot. Viss notika kārtīgi un bez starpgadījumiem,
lieliska organizācija. Iespējams, ka vecākiem nebija tik jautri kā
mums, bet man žetonu vakars bija lielisks, saliedētības un prieka
izjūtu pārpildīts."
/Marina 3.D/

Morfoloģija ir valodniecības nozare, kas pēta vārdu sastāvu, vārddarināšanu un vārdšķiras.

1.uzdevums. Pārbaudiet savas iepriekš uzkrātās zināšanas! Pasvītrojiet vai ierakstiet pareizo variantu!
Lokāmās vārdšķiras ir: darbības vārdi, lietvārdi, saikļi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, apstākļa vārdi, partikulas.
Lietvārdiem ir 6...................................., bet darbības vārdiem 3 .......................................................
Īpašības vārdiem ir ……………………. un ………………… galotnes.
Vārda lokāmo daļu sauc par ……………………………

VĀRDA SASTĀVS UN JAUNU VĀRDU DARINĀŠANA
2. uzdevums. Pasvītrojiet vārda sastāvdaļas!
Varonis, varonība, skaņa, saskaņa, cilvēks, cilvēcība, steigties, steidzināt, domāju, vakars, novakare,
labsirdība, svelme, sv ešatne, rociņa, māšele, domāšana, vedekla, sieviete, pienene.

VĀRDA SASTĀVDAĻAS IR ……………………………………………………… .
VĀRDA DAĻU BEZ GALOTNES SAUC PAR VĀRDA CELMU, PĒDĒJO PIEDĒKLI KOPĀ AR GALOTNI – PAR IZSKAŅU. Vārda
gleznotājs sastāvs:
Sakne –
Piedēkļi –

Vārda celms –
Izskaņa -

Galotne PIRMATNĪGI UN ATVASINĀTIE VĀRDI, pierakstiet definīciju un piemērus.
Pirmatnīgi vārdi sastāv no …………………………………………… .
Atvasinātie no …………………………………………………………

Uzraksti, izmantotos vārdu atvasināšanas līdzekļus:
Sasniegt, neveiksme, pēcvārds - …………………………………...............................
Gaisotne, stāstnieks, skaņot - ……………………………………. ..............................
Piekraste, pakraste, pazare, aizkrāsne - ……………………………. ............................
Sekas – secināt, valgs – valdzināt, draugs – draudziņš - …………………………….. .
e-pasts, e-klase, e-paraksts - …………………………………………………………… .
Būvvieta, spēkavīrs, simtkājis - ………………………………………………………. .
3. uzdevums! Uzrakstiet katram vārddarināšanas paņēmienam 4 atbilstošus vārdus!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................................
4.uzdevums! Nosaki vārda sastāvu!

Skolnieks, darbnīca, labībiņa, skolnieciņš, pārceltuve, vīzija, dzīvība, pagātne,
plēsums, smiekliņš, dzejniece, dzejnieks, montāža, darbinieks, bruņinieks.
5. uzdevums! Liec vajadzīgās pieturzīmes! Pasvītro piedēkļus! Nosaki vārdšķiras!

Ar labpatiku velns atcerējās neskaitāmus pavasarus un vasaras kad ezeriņš stāvēja sūnākļa
rāmajā sejā kā zila acs atspoguļodams visu kas pār viņu dusēja vai laidās Tādos reibinošos dienas
vidos velnam vajadzēja tikai nošķaudīties vai pabāzt vienu ragu no cera laukā kad cilvēki muka
krusta nemetuši tikai pastāvīgie sūnākļa iemītnieki viņa nebijās Tur visā mierā tekāja lapsas
lēkāja zaķi un zalkši sildījās uz ciņiem satinušies raibos ritumos zem kroplām aptrusušām
priedītēm rubeņu mātes gulēja naktīs ar spārniem bērnus apsegušas.

(J.Jaunsudrabiņš)

1.vingrinājums. Uzrakstīt personvārdus vienskaitļa datīva locījumā!
Valts Adamkus

Jānis Bergs – Bergmanis

Jurģis Paško

Inguss Ciprus

Vilis Pavasars

Anna Meļko

Krists Pavasaris

Markus Liepa

Līga Janaua

Ivars Upe

2.vingrinājums. Labo, kur tas ir nepieciešams!
Biedeklis

Klabeklis

Māceklis

Audzeknis

Sēdeklis

Trauceklis

Spīdeklis

Piestatne

Tureklis

Kaveklis

Līdzeklis

Senatne

Vēzeklis

Mudžeklis

Gaismeklis

Zinatne

Piemineklis

Pineklis

Zirneklis

Jaunatne

Perēklis

Miteklis

Tausteklis

Pagatne

Juceklis

Vēdeklis

Staipeknis

Vienatne

3.vingrinājums. Nosvītro nepareizo formu!
Vāzu/ vāžu
Tālskata/ tālskaša

Šprotu/ šprošu

Valda/ Valža

Pākstu/ pākšu

Visvalda/ Visvalža
4.vingrinājums. Veido pamazināmo formu!
Miegs –
Kūka –
Brīdis –
Nakts –
Zoss –

Rudens –
DiegsSuns –
Uguns –
Bite –
Ūdens –
Tēvs –
Māte -

5.vingrinājums. Labo nepareizu vienskaitļa vai daudzskaitļa lietojumu!
Par komandieriem jācenšas izvēlēties cilvēkus ar augstākām izglītībām.
Kartupelis uz mūsu galda. Kartupeļa saglabāšana līdz pavasarim.
Uz sapulci jāierodas vismaz vienam vecākam no ģimenes.
Strādnieki uzsākuši streiku, protestējot pret masveida atlaišanām no darba.
Šis masāžas veids ieteicams problemātiskām ādām.
Nodarbības notiek 5. un 6.auditorijās.
6.vingrinājums. Labo vārdus, kuros nepieciešams lielais sākumburts!
I.Freimaņa grāmata „laiks. laikmets. mode” veidota , balstoties uz Jāzepa Vītola latvijas mūzikas akadēmijā, valsts
mākslas akadēmijā un Rīgas manekenu un stilistu skolā lasītajām lekcijām. Šajā grāmatā var atrast daudzus
interesantus faktus par modes kaprīzēm – gan par to, ka savulaik par labākajām audējām Eiropā uzskatīja Flandrijas
audējas, gan par indiešiem pazīstamiem 544 krāsu nosaukumiem, gan par tērpu maiņu romā, Ēģiptē, parīzē. Pat
cimdiem vēsturē ir sava vieta. Viduslaikos rakstītajā franču varoņeposā „dziesma par rolandu” karalis Kārlis lielais
sūta savu bruņinieku Galenonu par sūtni pie mauriem.
1995.gada 1.decembrī valsts prezidents Guntis Ulmanis sirmajai tautas daiļamata meistarei Jetei Užānei pasniedza
triju zvaigžņu ordeni. Lielais lāču ezers, Veļikije luki, Līgo Svētki.
7.vingrinājums. Salieciet pieturzīmes! Nosakiet lietvārdu deklinācijas!
1. Pie kamīna atlaidies ozola krēslā sēdēja karalis nolicis savas mazās kājas kuras tā mīlēja mieru un gaismu uz
nosūbējušām sudraba restēm.
2. Pēc medībām vai dzīrēm viņš sēdēja savā krēslā kā sila šalkā.
3. Dzirdēja kā lapsas rej kā zaķi pūš un lācis ķepu zīzdams īd aiz paegļu krūma.
4. Kad logā nodzisa vakars nolaida smagos damasta priekškarus un zāles viņā galā kā zelta tulpe aizdegās svece
durvīs parādījās krāsnkuris.
5. Un svece ziedēja viņa drebošā rokā un ķēniņš ņēma skalus kā pārplēstus puķu kātus kuri notecējuši ar maigu
rožu sulu.
6. Tik bērni čaloja pie ķēniņu pāra kājām noreibuši no uguns un medus ko krāsnkuris viņiem atnesa zīda
trauciņā.
7. Bet kad ķēniņš bija sapīcis kas arvienu notika pēc lielās valsts dienas viņš uzkliedza krāsnkurim Tagad dod
man kaut ko skābu!
8. Un kamēr praulos klusi pīkstēdama pacēlās dūmaina uguntiņa karalim patika nodoties saīgumam un klusam
lāstam.
9. Krāsnkuris stāvēja klāt un meta ugunī vītušus paegļu zariņus, kuri skaļi švīkstēdami pārvērtās garās vieglās
zelta ķēdēs bērza žagariņus tievus un šmaugus kurus bija licis plūkt pirmajos pumpuros kad pirmie rubeņu
rūc.

Īpašības vārds
1. vingrinājums. Salieciet pieturzīmes!
Īpašības vārdus ar nenoteikto galotni pasvītro ar vienu svītru, bet ar noteikto galotni – divām svītrām!
Rudens ar zeltainajām krāsām piesilda vispelēkākās lietus dienas lai nav skumji. Cauri dainām kā zaļi zeltains
dzīpars vijas zīlīte. Rotu zīles viz un skan bet krāsainie putni sevi allaž apliecina ar krāšņo balsi. Lai cik gara un barga
ziema zīlīšu dzeltenās krūtis ir gundegām pieziedējušas pļavas un īsie sīcieni kvēlas liesmiņas.
Kad sniegainos laukos un mežos vēl nav nekādas pavasara jausmas to tur ienes zīlītes pirmā dziesma tik
sudrabaini sirsnīga ka atkūst visaizsalušākā sirds.
Bet zeltainajās lapās jo bieži saklausāma sevišķi mundra mūzika jo nu ir nākušas klāt jaunāko zīlīšu audzes kas
vecāku pavadībā šaudās pa koku zariem. Tās ir skaisti krāsainas košajās rudens lapās. Trauksmaini izplaukst un
sakļaujas vingrie spārni te vienam te otram zaram pieķeras smalkās kājas acu spoguļi ielūkojas visapslēptākajā
žuburā.
Rāmās saules dienās kad zilas debesis un spoži ūdeņi visdzidrāk skan zīlīšu zeltainā mūzika.
Izrakstiet īpašības vārdus, grupējot tos stabiņos!
Pamata pakāpe

Pārākā pakāpe

Vispārākā pakāpe

Salīdzināmo pakāpju nav īpašības vārdiem, kuru nosauktā īpašība nevar ne palielināties,
ne samazināties:
1)
2)
3)
4)

attieksmes īpašības vārdiem ar izskaņu – ējs (malējais, pēdējais, vakarējais, vidējais)
daudziem īpašības vārdiem ar izskaņu – isks (klimatisks, vēsturisks, sabiedrisks)
dažiem internacionālas cilmes vārdiem (maksimāls, minimāls, optimāls)
dažiem latviskas cilmes vārdiem (bezgalīgs, mūžīgs, mirstīgs, vienīgais, bass)

Salīdzinājumos izmanto palīgvārdus: saikļus (kā, nekā), prievārdus (par)
Apgalvojums – ir

par, nekā

Noliegums – nav

par, kā

Pēteris ir gudrāks

Mārtiņu.

Tēlainā informācija ir iedarbīgāka

verbālā.

Pēteris ir gudrāks

Mārtiņš.

Ūdens līmenis upē nebija augstāks

iepriekš.

Tīģeris nav ātrāks

gepardu.

Rīts ir gudrāks

vakaru.

Tīģeris nav ātrāks

gepards.

Vieglāk ir būt gudram citu vietā

savā.

Piedēklis –īg – apzīmē abstraktāku, vispārīgāku īpašību, turpretim- isk- apzīmē piemērotību vai atbilstību tam, ko
izsaka konkrētais vārds, no kura darināts īpašības vārds:

dabīga izturēšanās,

bet

dabiskais zīds, dabiskās sulas, dabisks medus,

tikumīga rīcība,

bet

tikumiskā audzināšana,

tiesīgs saņemt mantojumu,

bet

tiesiska valsts, tiesiska iekārta,

cilvēcīgs priekšnieks,

bet

cilvēciskas bailes.

Piedēklis -īg- salīdzinājumā ar -ēj- arī izsaka vispārīgāku, abstraktāku īpašību, turpretim – ēj- izsaka vietas, laika,
veida nozīmi:
vispārīgs spriedums,

bet

vispārēja atbruņošanās,

ilggadīgie augi,

bet

ilggadējs darbs (tāds, kas ilgst vairākus gadus),

kopīgs liktenis,kopīgi uzskati

bet

kopējs paziņa, kopēja māja, kopējas gaitas,

divkārtīga dzija,

bet

divkārtējs brīdinājums,

vienreizīgs skaistums,

bet

vienreizējs pabalsts.

2. vingrinājums. Izvēlieties pareizo formu! Nepareizo svītrojiet!
Efektīvas/efektīgas zāles

Pirmatnīgie/pirmatnējie cilvēki

Viengadējas/viengadīgas puķes

Klinšains/klintains krasts

Galēja/galīga uzvara

Kopējā/kopīgā parādu summa

Necilvēcīgs/necilvēcisks darbs

Vienpusīga/vienpusēja paralīze

3. vingrinājums. Pārdomājiet un pasvītrojiet īpašības vārdus, kuriem var darināt salīdzināmās pakāpes!
Pamatojiet, kāpēc!
Ekstrēms

Normāls

Citāds

Oficiāls

Mistisks

Minimāls

Obligāts

Praktisks

Pragmatisks

Oriģināls

Maksimāls

Astoņgadīgs

Tropisks

Savstarpējs

Perspektīvs

Legāls

Iepriekšējs
Kolektīvs
Vienāds
Optimāls

FONĒTIKA
1. Izlasiet tekstu!
2. Lieciet pieturzīmes!
3. Izrakstiet vārdus, kuros vērojamas pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas! Sagrupējiet tabulā!
Pelnrušķīte nosēzdamās pie pavarda sāka nosistu kraukli plūkt. Viņa izplūca spalvu pa spalvai kā savas dzīves
tumšās stundas un zem viņas pirkstiem parādījās kraukļa miesa. Tā bija liesa un zilgana kā pelni. Un kad tas
noplūkts gulēja viņai uz ceļiem tas izskatījās tik bēdīgs ka viņai gribējās to apglabāt vai mest tālu prom. Uguns dega
pavardā. Nakts bija gara. Pelnrušķīte piecēla solu pie lodziņa un skatījās ārā vai neredzēs zvaigžņu lietu līstam.
Viņas namiņš ir tumšs un šaurs durvis uz pamātes istabu ir aizbultētas.Tur ir lieli logi tur ir silts un gaišs tur varētu
stāvēt ievas pilnos ziedos un spoguļoties siltos zaļos sienu spoguļos. Pelnrušķīte apmaisīja virumu un pielika karoti
pie lūpām. Virums bij melns un rūgts rūgts. Viņa pakrita un nomira pelnos un asarās. Bet kad viņa bija nomirusi
tad viņa dabūja spārnus jo nu viņa par dvēseli bij palikusi un nekas viņai nebij ne aizslēgts, ne aizbultēts.

2.Nosaki platā un šaurā e,ē lietojumu!

Dēliņš, mēs, nest, vēdeklis, tēvs, zeme, Venta, sēņot, ērts, vecpilsēta, nenākt, ieleja, svece,
Zemgale, bet, peldēt, vēsture, mežs, bezdarbnieks, veselība, eglēm, vecums, sekoju, Ventspils,
elfs, Elizabete, galotnēm, debess, Erna, sestdiena, sērdienis, vectētiņš, berat, cēlu, (tu) ved,
uzzīmēts, dzelzs, viņi ved, avenājs, eglaine.

1.Atrodiet tekstā skaņu pārmaiņas! Grupējiet tās tabulā! Salieciet pieturzīmes izceltajā teikumā!
Pirmā gaismiņa nebija tik pelēcīgi drūma kā citus rītus. Jau atkal līņāja, tomēr vietumis starp mākoņiem
varēja redzēt bāli zilas plaisas. Vīrietis piecēlās pirmais. Viņš izstaipījās, dziļi ieelpoja un nodomāja, ka gaiss jauki
smaržo. Pēc salijušām lapām un sēnēm. Laba smarža. Viņš uzmeta skatienu sievietei un elfam, kas vēl gulēja. Tad
savāca savas mantas, paņēma vamzi, ar kuru vakarā bija apsedzis elfu, uzkāra kaklā tarbas, lika pār plecu nūju un
gāja prom. Kāpdams lejā pa nogāzi viņš atskatījās un uzlūkoja sievieti un mazo elfu kas kā divi vīstokļi gulēja
līdzās ugunskura paliekām. Mazais elfs aukstumā nodrebinājās. To varēja saredzēt pat iztālēm. Vīrietis gāja
atpakaļ, uzsedza ādas vamzi elfam un, sabikstījis ogles, piemeta ugunskuram malku. Tad vēlreiz devās prom.
Nokāpis līdz pusnogāzei, viņš atkal atskatījās un mirkli vēroja abus vīstokļus pie ugunskura. Nogājis vēl pusjūdzi,
viņš vēlreiz pameta skatienu pār plecu. Ugunskura liesmu sārtums saplūda ar stariem, ko raidīja austošā saule, kas
pēc daudziem mēnešiem pirmo reizi uz dažām minūtēm parādījās pie apvāršņa. Kaut arī vīrietis bija nogājis labu
gabalu, gulētāji vēl aizvien bija saskatāmi. Vīrietis ilgi stāvēja un nolūkojās uz viņiem, tad lēnām, solo pa solim,
devās atpakaļ.
(S.de Mari ‘’Pēdējais elfs’’.)

Scenārijs izlaidumam
20.06.2008.
Dace: Jaunība, tu jūras paisums
Gaišas mēnesnīcas zaigā,
Kad pār viļņiem putni klaigā.
Līksma sevī pacelšanās
Tur, uz baltas mākoņsalas,
Traukšanās pēc debess malas
Apkārt vientulības dzīlēm,
Birzīs skanot zelta zīlēm.
Edmunds: Jaunība, pirms atnāk bēgums,
Sārtās rīta blāzmās dedzi,
Dzīru kausam cauri redziZūd kur ceļš, ar ziediem snidzis.
Pacelies uz pirkstu galiem –
Kails kāpj krasts no straujiem paliem,
Ver tad dzīvei durvis platas,
Lai Tev vaigā saule skatās.
Dace: Labvakar Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. izlaidumā!
Edmunds: Šogad savas jaunības durvis plaši vaļā vērs 105 Preiļu Valsts ģimnāzijas absolventi. Sagaidīsim viņus!

(Fonā skan mūzika)
Edmunds: 3.A kurss, audzinātāja.............................
Viņi par sevi saka tā:
‘’ Esam komanda, kurā ikviens ir personība. Mēs atrodam vidusceļu, jo mūs vada apņēmība, neatlaidība, cīņas gars
un saliedētība. Turamies kopā gan mācoties, gan atpūšoties. Trīs gadu laikā esam iemācījušies tikt galā arī ar
neikdienišķām situācijām, jo bijām kopā un centāmies atbalstīt cits citu. Smaids ir mūsu moto.”
Dace: 3.B kurss, audzinātāja........................
‘’Mēs, 3.B, esam ceļotāji dzīves vilcienā, kurā iekāpām un no kura izkāpjam ne pašu gribas dzīti. Reizēm vilciens
pārāk ilgi kavējās pie nenozīmīgām, garlaicīgām stacijām, bet sniegainām kalnu ārēm pārāk ātri aizdrāzās garām. Ar

cilvēkiem, kas jauši vai nejauši iekāpuši mūsu vagonā, mums bija jābrauc kopā, ar viņiem bija saistīts mūsu
liktenis.’’
Edmunds: 3.D kurss, audzinātāja ...........................
‘’ Ģimnāzijā sevi esam pierādījuši kā spilgtus, talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs,
konkursos slēpās liels darbs, mēs pratām neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, bet vēl paspējām dejot, dziedāt,
iemīlēties, uzklausīt cits citu, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas idejas. Mēs 30 esam
lieliska komanda, jo starp mums var sastapt gan loģiski domājošus fiziķus un matemātiķus, gan filozofiskus
māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti, kurā ir visas krāsas, izņemot pelēko.’’
Dace: 3.Komerc kurss, audzinātāja ......................
Mēs, 3.K, esam impulsīvi, esam tādi, kā jūtamies attiecīgajā brīdī. Kad kļūstam droši, tad varam iedzīt grīdā mietu.
Kad kļūstam mīļi, varam aizkustināt citus līdz asarām un apraudāties arī paši. Kad kļūstam darbīgi, varam izrēķināt
pat kaut ko no augstākās matemātikas. Šogad, būdami trešajā kursā, esam īpaši saliedējušies, gatavi palīdzēt viens
otram un citiem 24 stundas diennaktī. Mums patīk būt brīviem un nepiespiestiem.’’

Sanāk, sastājas. Mūzika beidz skanēt.
Dace: Tu trauci tālē, tāle tevi sauc.
Velk nezināmais saldi vilinādams.Ar varu brīnišķu tu tieci rauts,
Tev šķiet: nekas nav augstāk par to stādāms.
Tu aizej! Bet atceries šo, draugs
Edmunds: Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,
Vai viens pats tu satiecies ar savu pretiniekuTu esi Latvija!

Atskaņo Latvijas Valsts himnu.
(audzinātāji dodas uz skatuvi)
Dace: Zem rudens zeltītiem zariem
Ceļš iesākās brīnumu gaidās,
Caur plaukstošiem pavasariem
Tas aizvijies gadu klaidā.
Bet liekas, ka liepas vēl šūpo

Jauniešu priekus un bēdas –
Šķiet, ceļa putekļiem kūpot,
Vēl redzēt var jūsu pēdas.
Edmunds: Tās pēdas, kas nemierā mītas,
Līdz skolai reiz atveda jūs,
Kur saulainā septembra rītā
Jums skanēja pirmie zvani.
Dace: Vārds Preiļu Valsts ģimnāzijas direktorei Ligitai Pauniņai.
Absolventu apsveikšana.(fonā mūzika)
Uz skatuvi tiek aicināts katrs kurss atsevišķi.
Viesus piesaka direktore.
Dace: Labs vārds
Var būt par ceļamaizi kādam,
Tai brīdī īstākajā
Pateikts tā no sirds.
Edmunds: Absolventus vēlas sveikt arī otro kursu pārstāvji!

(otro kursu apsveikums)
Edmunds: Tā pati saule rītos aust,
tā pati noriet vakaros,
Tas pats zirneklis guļ savos pazaros
Es esmu vienmēr, vienmēr
Tas pats.
Dace: Gari mēģinājumu vakari, koncerti, skates ir vienojuši deju kopas „Gaida’’ dejotājus. Šī kolektīva pamatsastāvs
ģimnāziju beidza pāgājušajā gadā, bet dejas solis viņus vieno vēl joprojām, taču šogad studējošajiem dejotājiem
pievienosies Evelīna, Jolanta un Linda.
Edmunds: Deju kopas ’’Gaida’’ sveiciens absolventiem!
Dace: Jau kopš bērnības savu dziedātprasmi pilnveido Māris Skutelis. Mēs ģimnāzijā viņu esam iepazinuši gan
klasiski nopietnu, gan radošu un atraktīvu. Arī šajā svētku dienā Māra izpildījumā lai skan dziesma.

Māris Skutelis.
Dace: Lai skan folkloras kopas ‘’Rūtoj’’ apsveikums absolventiem.

Edmunds: Kopā būšanas un dejas prieks vieno arī ‘’Dancaru’’ dejotājus, bet nekas nav mūžīgs, vēl tikai raitais dejas
solis dziesmu un deju svētkos, un tad ceļi šķirsies, atstājot tikai gaišās atmiņas un dejotprasmi Lailai, Arnim, Lienei
Dace: Dejo ‘’Dancari’’!
Dace: Aktīvi trīs gadus ģimnāzijā darbojās vokāli instrumentālais ansamblis ‘’D –Light’’. Arī šodien viņi ir
sagatavojuši sveicienu visiem absolventiem.
Edmunds: Ar savu dejotprasmi mūs iepriecinās deju grupas ‘’Akcents’’ dejotājas!

‘’Akcents’’
Edmunds: Ja es reiz tālu
Pasaulē iešu,
Tēva mājas un saulrietā kviešus,
Atmiņa, ieliec tos dziļi skapītī,
Ieraksti, atmiņa, savā blociņā,
Iezīmē, atmiņa, savā mapītē,
Iemūrē, atmiņa, savā mūrītī,
Sažņaudz, atmiņa, savā dūrītē.
Ieraksti, iezīmē, iemūrē cieši:
Tēva mājas un saulrietā kvieši.
Dace: Vārds absolventu vecākiem!
Absolventu vecāku uzruna.
Dace: Es gribu puķei ziedēt līdz
Un zibenim, kas šķeļas gaisos.
Tai gaismai, kas no krēslas stīdz,
Es, saules dārzos iedams, taisos
It visam ziedēt, ziedēt līdz.
Edmunds: Vārds Preiļu Valsts ģimnāzijas 2008.gada absolventiem!
Absolventu apsveikums.
(Meldra, Ingūna, Jānis dodas pie karoga)
Dace: Ik solī, ko spēri vai spersi,
Atceries – tu visu spēsi.
Ko citi uzara – to sēsi,
Kur citi audzēja – tu pļausi

Un savai dzīvei uzplaukt ļausi.
Edmunds: Lai skan Preiļu Valsts ģimnāzijas himna!
Dace: Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums
Jāpaceļ.Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!
Edmunds: Absolventi, lai piepildās jūsu sapņi un cerības, lai izdodas sasniegt visu, kas iecerēts!

(Fonā sāk skanēt mūzika, karogs tiek nonests lejā, aiz tā seko audzinātāji, dodas pie saviem kursiem).

Mūzika turpina skanēt, kursi dodas projām
Dace: 3.A kursam
Mēs jums novēlam vārpatas sīkstumu,
Tad kad nestundu ēnojums māc!
Dzīves maizei nemeklēt mīkstumu,
Savam ceļam gaišumu paturēt
No tās zvaigznes, ko slīpējis prāts.
Edmunds: 3.B kursam
Mēs jums novēlam liepziedu maigumu,
Kad tie plaukstās jūliju tur!
Pirmo pērkona lietu svaigumu
Un sev brīnumābeli izdomāt,
Kaut debesīs dvēseli bur!
Dace: 3.dabas kursam
Mēs jums novēlam tādu ticību,
Kas pār šaubu aizām spēj vest!
Un, lai mīlestība, ko satiksiet,

Ir kā jūra, kas spētu jums mūžīgi
Savu dzīļu dzintaru nest.
Edmunds: 3.komerckurss,
Mēs jums novēlam glaimus nicināt,
Drosmi vienmēr taisnību teikt!
Un, kad vajag – par aizstāvi vājākam stāt,
Jums vislielākie dārgumi piederēs,
Ja caur citiem tos spēsiet sev krāt.
Edmunds: Paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Absolventi tagad dosies gājienā uz Preiļu Valsts ģimnāziju, kur
notiks arī fotografēšanās!
Dace: Lai jums jauks un skaists vakars!

