
Darbnīcu „Esi radošs!” noslēguma pasākums 

20.jūnijā plkst.14.00 visi 

darbnīcu dalībnieki, viņu pedagogi un 

bērnu vecāki bija laipni gaidīti uz 

mūzikas un mākslas darbnīcu noslēguma 

pasākumu – muzikāli – literāru 

uzvedumu „Dzīve kā pasaka...” 

Skatuves noformējums tapa, 

izmantojot mākslas audzēkņu lieliskos 

darbus un ņemot vērā mūziķu vēlmes. 

Uzrunājot klātesošos, skolas direktors  

uzslavēja darbnīcu „Esi radošs!” 

dalībniekus un visiem novēlēja radošu 

vasaru! Un tad sākās uzvedums!  

„Dzīve kā pasaka...” (Autors – Uļjana Ligo) 

 Reiz dzīvoja karalis Artūrs. Viņa sieva bija mirusi, bet viņiem bija meitiņa- Elizabete. 

Karaļvalsts nebija liela – tur dzīvoja āksts, divas labās burves, balerīna un vingrotāja. Netālajā mežā 

dzīvoja kalējs Leons.  

 Kādu dienu karaļa meita Elizabete pazuda, jo viņu nobūra ļaunā burve Virdžina. Ļaunā burve 

ļoti mīlēja karali Artūru, bet neieredzēja  Elizabeti, jo viņa bija ļoti līdzīga savai mātei. Un tas 

Virdžinai vienmēr atgādināja, ka viņas māte ir izjaukusi Virdžinas sapni- kļūt par karalieni. Virdžina 

bija skopa un nepacietīga, viņa vienmēr vāca un vārīja dažādas zālītes, lai ieriebtu karalim Artūram 

un noindētu viņa meitu Elizabeti.  

 

Attēlā – mākslinieki iejutušies pasaku tēlos ( ar pašu gatavotajām maskām)  



 

Attēlā – izskan latviešu tautas dziesma „Tumša nakt’e, zaļa zāle...” 

 Kad Elizabete bija nozudusi, visi viņu meklēja, bet  neviens nevarēja atrast. Labās fejas ilgi 

lidinājās virs karaļvalsts, aplūkodamas katru tās stūrīti, āksts mierināja karali un kopā ar  kalēju 

Leonu visus aicināja uz izklaidēm, lai atgaiņātu skumjās domas.  

 Netālu no karaļvalsts, cirkā, dzīvoja  zvēru dresētājs Dio, kurš uzstājās ar lauvu un čūsku, bet 

viņa īpašais numurs bija uzstāšanās ar zivīm. Kad viņš pirmo reizi demonstrēja šo numuru, tad 

saaicināja skatīties visu karaļvalsti. 

 

Attēlā – mākslinieki iejutušies zvēru  dresētāja, lauvas un čūskas lomās. Uzminiet, kur ir čūska?  



 

Attēlā – mūziķi, ilustrējot dresētāja „kroņa numuru” ar zivīm un izpildot ansambļa „Eolika” 

dziesmu „Lielā zive” 

 Priekšnesumu uzņēma ar lielām ovācijām. Kad priekšnesums beidzās, kalējs Leons gāja 

mājās un, ejot cauri mežam, satika lapsu. Lapsa teica: „Esmu savainojusi ķepu. Palīdzi, lūdzu, man! 

Par to es tevi apbalvošu, izpildīšu tavu vēlēšanos!” Tad  lapsa parādīja savainoto ķepu Leonam.  

 „Labi! Nāc man klēpī, es tevi aiznesīšu mājās!” teica Leons. Lapsa ierausās klēpī, un Leons 

viņu uzmanīgi nesa mājās. Mājās viņš lapsu aprūpēja, uzklāja guļvietu, un vēlāk  lapsa ērti iekārtojās 

savā guļvietā. Pagāja dažas nedēļas, lapsas ķepa sadzija, un lapsa prasīja: „Ko tu gribi, lai es tavā 

labā izdaru?”. Leons atteica: „Es gribu palīdzēt karalim. Atrodi viņa meitu!” Un pēkšņi lapsa 

pārvērtās par Elizabeti: „Lūk, arī es! Ved mani uz pili! Mans tēvs tev pateiksies!” 

 Viņi devās uz pili, un karalis Artūrs,  ieraudzījis, ka kalējs atradis viņa meitu,  bija ļoti 

laimīgs, bija tik priecīgs, ka sarīkoja īstas svinības. 

 

Attēlā – Leona un Elizabetes lomas tēlotāji- mākslas programmas audzēkņi. 



 

Attēlā – izskan Imanta Kalniņa un Māra Čaklā dziesma „Alvas zaldātiņi”, atgriežot klausītājus 

„hipiju” laikmetā.  

 Karaļmeita Elizabete un kalējs Leons apprecējās. 

 Ļaunā burve Virdžina  ļoti sadusmojās, bet no lielajām dusmām visas viņas ļaunās 

burvestības pārvērtās par labām, un viņa vairs nebija spējīga izdarīt nevienam neko ļaunu.  Labās 

fejas, uzzinot, ka Virdžina vairs nevarēs nodarīt nevienam ļaunu, deva viņai jaunu un skaistu vārdu – 

Neaizmirstulīte, un viņas kļuva par labākajām draudzenēm. No augstākā koka karaļvalstī  viņas katru 

dienu kopā vēroja notiekošo, sekoja, lai tur nekas ļauns nenotiek un visi dara tikai labus darbus.  

 

Attēlā – labās fejas un ļaunā burve, kura zaudējusi savu ļaunumu.  



 

 

Attēlā- četru meiteņu izpildījumā izskan Raimonda Paula  „Vella kalpu dziesma”  

 Kas tad karaļvalstī notika? Viņas redzēja, ka Leons ar Elizabeti pavadīja laiku tīkamās 

pastaigās! Karalis rūpējās par saviem mazbērniem- mācīja viņiem lasīt un rakstīt, un rotaļājās ar 

viņiem. Zvēru dresētājs Dio kopā ar ākstu katru dienu rādīja jokus, lai karaļvalstī nevienam nebūtu 

skumji.  Balerīna un vingrotājas visu nedēļu gatavojās jaunajam uzvedumam, un svētki karaļvalstī 

notika katru nedēļas nogali.  

 Lūk, tā arī vienmēr sanāk - labais uzvar ļauno!  

 

Attēlā – visi mākslinieki – lomu tēlotāji  



 

Attēlos – izskan noslēguma dziesma 

„Veltījums mīlestībai” 

 

 

 

Šis muzikāli – literārais uzvedums vēlreiz apstiprināja to, ka „viens nav karotājs”, ka labus rezultātus 

var sasniegt, darbojoties komandā un sadarbojoties dažādās grupās!  

 

Paldies visiem bērniem un 

skolotājiem, kuri bija atvērti 

sadarbībai, gatavi sadarboties 

un radīja svētkus sev un 

citiem!  

Direktora vietniece mākslu 

jomā- Inga Pelcmane  


