
Daces un Andra ģimene  
no Jelgavas novada 

 

Ģimenē aug trīs skolēni. Vecākajam dēlam Kasparam šogad palika 17 
gadi un viņš rudenī sāks mācības arodskolā – apgūs elektriķa 
profesiju. Viņš ir liels aktīvists – ir skolas pašpārvaldē, darbojas 
jaunsargu vienībā, iesaistījies mazpulkos. 

Jaunākajam dēlam Jānim ir 12 gadi un viņš mācīsies jau 7.klasē. 
Jānim ļoti patīk sports, viņš arī aktīvi darbojas dažādos skolas 
pulciņos. 

Ģimenē ir arī jaunāka māsiņa – Daira, kurai šobrīd ir 9 gadi – viņa 
sāks mācības 3.klasē. Mazā māsa centīgi mācās un arī aktīvi iesaistās 
dažādos skolas pulciņos. 

Visi bērni ir lieli palīgi ģimenei mazdārziņā, kur tiek izaudzēti visi 
nepieciešamie dārzeņi, augļi un ogas uzturam. Ģimene piedalās 
rudens kartupeļu talkās, kur nopelna kartupeļus uzturam.  

Šī ir stipra ģimene; sirsnība un labestība šajā ģimenē valda ikdienā. 
Vecāki nepārtraukti rūpējas par bērnu skološanu un audzināšanu. 
 
Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
Kasparam:  
- Rasēšanas papīrs 
- Rasēšanas piederumi 
- Apavi sportam (43. kājas 

izmērs) 
- Sporta tērps 
- Apģērbs ziemai (augums – 

180 cm) 
Dairai: 
- Neliels rakstāmgalds 
- Maiņas apavi skolai,  
- Sporta apģērbs (augums – 

135 – 140 cm) 
- Apavi sportam (34.kājas 

izmērs) 

 
 
Jānim: 

- Apavi sportam 
- Maiņas apavi skolā  
- Sporta tērps 
- Apģērbs ziemai (augums – 

150 – 155 cm) 
- Apavi ziemai (38. kājas 

izmērs) 

  



Baibas ģimene no Rīgas 
 

Baibas kundze ir maznodrošināta pensionāre, kas jau astoņus gadus 
viena audzina meitas bērnus: Dārta (14 g.v), Sandis (13 g.v), dvīņi 
Laura un Dāvis (abi 11 g.v.) un Guntars (11 g.v.). Pati bijusi daktere, 
tagad visas zināšanas un nelielos līdzekļus nodod mazbērnu 
attīstībai, lai tie izaugtu par gudriem valsts pilsoņiem. 

Bērni mācās skolā ar mūzikas novirzienu, katrs bērns spēlē kādu 
instrumentu. Dārta mācās klavierspēli, ar labiem panākumiem 
apmeklē sporta skolu, kur trenējas basketbolā. Sandis apgūst ģitāras 
spēli, trenējās bērnu basketbola skolā un dejo kolektīvā. Dāvis mācās 
klavierspēli, dejo deju kolektīvā un apmeklē futbola treniņus. Laura 
mācās klavierspēli, apmeklē dramatisko pulciņu un dejo kolektīvā 
čiekuriņš. Guntars spēlē flautu un kopā ar brāli apmeklē futbola 
treniņus.   

Ģimene dzīvo nelielā dzīvoklī, bērni guļ divstāvu gultās, kuras 
palīdzēja iegādāties ģimenes draugi. Vasarā ģimene dzīvo laukos, 
Valles pagastā. Mājiņa ir pavisam veca, ko remontēt neatļauj 
pavisam mazie finanšu līdzekļi. Vasarās tur var dzīvot, vākt ogas, 
sēnes un tējas mežos un laukos.  

Ģimenē ir milzīga pieticība, bet ticība nākotnei. Ģimene iztiek no 
valsts pabalstiem un vecmammas pensijas, cita veida ienākumu 
ģimenē nav.  
 
Gatavojoties skolai, bērniem visnepieciešamākās skolas lietas ir: 
Dārtai:  
- Nošu burtnīcas 
- Viegli sporta apavi ikdienai 

(38. kājas izmērs) 
 
Laurai: 
- Nošu burtnīcas 
- Apavi sportam (37.kājas 

izmērs) 
- Ziemas jaka (augums – 155 

cm) 

 
Dāvim: 
- Apavi sportam (38. kājas 

izmērs) 
  
Guntaram: 
- Kāju sargi futbola spēlei  
 
Sandim: 
- Apavi sportam (47.kājas 

izmērs) 



Kristīnes ģimene no Olaines novada 
 

Kristīne viena, pēc šķiršanās no vīra, audzina četrus bērnus, no 
kuriem trīs vecākie ir skolēni: Jāni (14 g.v.), Modri (10 g.v.), Ingusu 
(8 g.v.) un Luīzi (5 g.v.). 

Vīrs ģimeni pameta, kad māte gaidīja Luīzi. Uz Kristīnes pleciem tika 
atstāti bērni un visas rūpes, arī dzīves vietas izveide. Māte ir ļoti 
centīga un par bērniem rūpējas nepārtraukti – gan bērnus vedot uz 
dažādām nodarbībām (baseins, pulciņu nodarbības, skola un bērnu 
dārzs). Kā jau mazi bērni, bieži slimo ar dažādām saaukstēšanās 
slimībām, kā rezultātā ir daudz laika jāpavada uz biļetena, ārstējot 
bērnus. Ir arī bijušas nopietnākas traumas un operācijas. Tas viss 
prasa papildus līdzekļus bērnu ārstēšanai, rehabilitācijai, vitamīni 
un zāles ir dārgas. Pretimnākoša ģimenei ir Kristīnes darba vieta – 
bērnu dārzs. Par ģimenes mammu Kristīni ir labas atsauksmes no 
darba vietas un vecākiem, kuru bērnus viņa aprūpē. Pašvaldības 
sociālais dienests atbalsta ģimeni, savu iespēju robežās – ir piešķīris 
bezmaksas pusdienas bērniem skolā, apmaksā auklīti, kura šobrīd 
palīdz bērnus izvadāt pa pulciņiem un nodarbībām, sagaida no 
skolas.  

Bērnu uzvedība un sekmes skolā ir labas. Viņi ar labiem rezultātiem 
piedalās arī mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās. Ir 
skolas un klases sabiedriskās dzīves dalībnieki. Ģimene ir pieticīga, 
bet cenšas bērniem sniegt visu nepieciešamo, lai augtu un veidotos 
labs nākotnes pilsonis. 
Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
Jānim:  
- Virsjaka ziemai (augums – 175 

cm) 
- Visa veida (ikdienas, sporta u.c.) 

apavi (46. kājas izmērs) 
 
Modrim: 
- Zābaki ziemai (35.kājas izmērs) 
- Apģērbs ziemai (augums – 135 

cm) 

 
Ingusam: 
- Apavi sportam (33. kājas 

izmērs) 
- Sporta tērps (augums – 122 

cm) 
- A3 zīmēšanas albumi 
- Viegla mugursoma (Ingus ir 

tievs un smalks zēns) 

 



Ramonas un Mika ģimene no Rīgas 
 

Ramonas un Mika daudzbērnu ģimenē aug pieci bērni, no kuriem 
divi ir skolēni: brālis Mārcis (10 g.v.) un māsiņa Dita (9 g.v.).  divi 
vecākie bērni studē augstskolās, savukārt jaunākais brālītis sāks 
mācības vēl pēc viena gada. Kuplās ģimenes vienīgais apgādnieks, 
atbalsts un palīgs ir tētis Miks. Mamma Ramona visu veltījusi bērnu 
audzināšanai. 

Ģimenes skolēni ir ļoti aktīvi un zinātkāri bērni. 

Mārcis ir dzīvespriecīgs un gudrs 4.klases skolēns, ar spēcīgi izteiktu 
loģisko un matemātisko domāšanu. Konstruēt, būvēt un zīmēt patīk 
tik  ļoti, ka līdzko acis atvērtas tā zīmulis rokā. Viņš spēlē galda 
tenisu un labi peld. Sācis darboties jaunsargos. 

Dita šogad sāks savas skolas gaitas 3.klasē. Viņai patīk dziedāt un 
dejot,  spēlēties ar lellēm. Ļoti patīk un padodas spēlēt klavieres – 
nupat J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas konkursā ieguvusi 1.vietu. 
Ditai ļoti patika un viņai padevās baleta dejas, bet tas bija finansiāli 
ļoti grūti realizējams prieks, tādēļ šobrīd netiek turpināts, bet 
rezultāts staltas stājas izveidē bija liels. 

 
Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
 
Mārcim:  
- A3 zīmēšanas albumi 
- Flomāsteri, kas smalki zīmē 
- Peldēšanas brilles 
- Peldēšanas cepure 
- Peldbikses (augums – 152 cm) 
- Gumijas čības baseinam (37.kājas 

izmērs) 

 
Ditai: 
- Nošu burtnīcas 
- Maiņas apavi skolai  
- Viegli sporta apavi 

ikdienai (33. kājas 
izmērs) 

 
  



Vitas ģimene no Ogres novada 
 

Vita viena audzina četrus bērnus. Vita slimības dēļ ir mājsaimniece. 
Ar bērnu tēvu izšķīrusies jau sen, jo lietojis alkoholu, par bērniem 
nerūpējas. Ģimenei ir neliels dārziņš un daži mājdzīvnieki. Visi ir ļoti 
strādīgi, draudzīgi, ar gaišu skatu uz nākotni. Augsti tiek vērtēta 
izglītība. No četriem Vitas bērniem visi ir skolēni: 

Kārlis (18 g.v.) rudenī turpinās mācības koledžas 4.kursā. Mācās labi, 
ir florbola skolas izlases komandā. Anna (17 g.v.) ir aktīva skolas 
pasākumu organizatore, apmeklē jauno žurnālistu pulciņu, dejo deju 
kolektīvā. Mājās viņa ir īsta saimniece, it sevišķi laikā, kad mamma 
ārstējas slimnīcā. Tad tiek kurināta māja, apkopti lopiņi, gatavots ēst 
pārējiem bērniem. Tālis (8 g.v.) slimo ar bronhiālo astmu, tas bieži ir 
par iemeslu, ka neapmeklē skolu. Regulāri tiek lietotas zāles, 
apmeklētas sanatorijas, bet ģimene nevar atļauties bieži.  

Aldis (18 g.v.) ir audžu dēls – māsas dēls. Šajā ģimenē dzīvo kopš 1,5 
gadu vecuma, kad tēvs traģiski gāja bojā, bet mamma sāka lietot 
alkoholu. Labi mācās – ar labiem panākumiem piedalījies vēstures, 
ķīmijas u.c. olimpiādēs. Bet visvairāk tomēr viņu interesē sports. 
Spēlē futbolu pagasta junioru komandā, ar labiem panākumiem 
piedalās komandu sacensībās florbolā. Viņa sapnis ir studēt 
jūrniecību Latvijas Jūras akadēmijā. 

Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
Kārlim:  
- A4 rūtiņu klades 
- Rasēšanas papīrs 
- Rasēšanas piederumi 
- Sporta apavi (42. kājas izmērs) 
- Ziemas apģērbs 
- Sporta tērps (izmērs – S vai M) 

 
Tālim: 
- Bikses ikdienai (piemēram 

džinsas) 
- Bikses sportam (augums – 134 

cm) 

Annai: 
- Sporta apavi 
- Apģērbs sportam 
- Apģērbs ziemai (apģērba 

izmērs – L) 
- Apavi ziemai (38. kājas 

izmērs) 
 
Aldim: 
- Apavi sportam (43. kājas 

izmērs) 
- Sporta tērps 
- Apģērbs ziemai (apģērba 

izmērs – M vai L) 



Mārītes ģimene no Riebiņu novada 
 

Mārīte ir mamma pieciem bērniem, no kuriem  viena audzina četrus 
dēlus un meitu, no kuriem trīs šobrīd ir skolēni: Artis (12 g.v.), 
Valdis (8 g.v.) un meita Liene (12 g.v.).  

Mārītes ģimene dzīvo pašā novada nomalē – vairāk kā 30 km no no 
novada centra. Māte algotu darbu nestrādā, nomā zemi, lai varētu 
turēt gotiņu un spētu sagatavot pārtiku bērniem. Bērni vasarā palīdz 
kaimiņiem sanest malku, vecāka gadagājuma kaimiņiem atnest no 
veikala pārtiku, ļoti daudz izpalīdz dažādos darbos.  

Artis dejo deju pulciņā, aktīvi darbojas teātra pulciņā un sportā, 
valstī izcīna godalgotas vietas. Valdis šogad sāks iet pirmajā klasē, jo 
iepriekšējā gadā pirmo klasi mazajai lauku skolai neizdevās 
nokomplektēt. Meita Liene ir sportiska, aktīva un apzinīga meitene. 
Māte rūpējas par saviem bērniem, mācībām skolā. Kā skolotāji saka: 
„Mēs ar šo māti un viņas ģimeni lepojamies.” Ģimenes mamma 
Mārīte ir aktīva pašdarbniece, piedalās novada teātrī, skaisti dzied, 
aktīva kultūras dzīvē. Māte ir ar lielu atbildības sajūtu un milzīgu 
darba mīlestību.  

 
 

Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
 
Artim:  
- Dažāda veida apavi: ikdienas, 

sporta, maiņas apavi skolā, 
ziemas apavi (38.kājas izmērs) 
 

Valdim: 
- Skolas soma 
- Dažāda veida apavi: ikdienas, 

sporta, maiņas apavi skolā, 
ziemas apavi (38.kājas izmērs) 

 

 
 
 
Lienei: 
- Apģērbs sportam(augums – 

155 cm) 
- Apavi sportam (39. kājas 

izmērs, viņai ir plata kāja) 

  



Ilzes un Naura ģimene no Bauskas novada 
 

Ilzes un Naura ģimenē aug septiņi audžubērni. Ģimenes tētis Nauris 
ir mūziķis, kordiriģents, šobrīd pensijā. Mamma Ilze ir skolotāja, 
šobrīd mājsaimniece.  

Aizbildnībā ir pieci skolēni: Gunita (13 g.v.), Kristīne (12 g.v.) un 
Norberts (11 g.v.) mācās pamatskolā, dzied ansamblī, iet deju un 
mākslas pulciņā.  Kristīne ar izcilību beidza pirmo akordeona klasi 
mūzikas skolā. Gunita un Norberts ir lieli sportisti. Dina (9 g.v.) un 
Dace (8 g.v.) arī apmeklē pamatskolu un dejo ritmikas nodarbībās, 
abām, kā arī Norbertam, ļoti padodas gleznošana. Ģimenē vēl ir divi 
audžubērni – 4 gadīgais Lauris un 5 gadus vecais Vitālijs, kas ir bērns 
ar īpašām vajadzībām. 

Visi bērni ir cietuši no emocionālās un fiziskas vardarbības. 
Neskatoties uz savu pagātni, bērni ir ļoti dzīvespriecīgi, sirsnīgi, 
labestīgi un izpalīdzīgi.  

Ilzes un Naura ģimene ir dziedoša ģimene, kurā audžutēvs praktizē 
mūzikas terapiju, bet audžu mamma pasaku terapiju. Ģimenes 
aizraušanās ir ceļot, tā kā ģimenei nav pienācīga transporta, viņi 
pārvietojas kājām – iet tālās pastaigās pa makšķernieku takām, pa 
mežu, pārgājienos piedalās arī paši mazākie! Ar savu uzstāšanos 
priecē novada pansionātā iedzīvotājus.  

Gatavojoties skolai šiem skolēniem nepieciešamākās skolas lietas ir: 
 
Gunitai:  
- Sporta tērps (augums – 

158 cm) 
 

Norbertam: 
- Sporta tērps (augums – 

146 cm) 
 
Kristīnei: 
- Akordeons 

Visiem skolēniem vajag: 
- Tušas (zilu, zaļu, brūnu, melnu) 
- Mīkstās, šaurās otiņas 
- Platās, cietās otiņas 
- Akvareļu papīru 
- 12 krāsu guašas krāsu 
- 24 krāsu ūdenskrāsas 
- Rasēšanas papīru un piederumus 
- Biezās un vidējās pierakstu 

klades 
- Gēla pildspalvas 
- Eļļas pasteļkrītiņus 

 
 


