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ATSKAITE PAR B ŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKU M ĒNEŠA UN 
KONKURSA „GALDNIEKS- DARB ĪGS UN ATRAKT ĪVS”  NORISI  

 
 

Maija mēnesis ir paskrējis vēja spārniem. Tas bijis bagāts notikumiem izglītības 
programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņiem. Mēnesis iesākās ar audzēkņu 
darbu izstādi – darbi tapuši šī mācību gada laikā un parāda būvizstrādājumu galdnieka 
daudzās prasmes. 

 11. maijā norisinājās konkurss „Erudītais prāts”, kurā piedalījās visi pirmo trīs kursu 
audzēkņi un parādīja savas zināšanas profesionālajos mācību priekšmetos, jo, strādājot jauktā 
komandā, bija jāizpilda tests. 

 

    
Katra jauktā komanda radošumu un zināšanas par dažādiem arhitektūras stiliem pierādīja 
uzdevumā „Ēkas/būvizstrādājuma maketa izgatavošana”, kad bija jāizveido 
būvizstrādājumu (logi, durvis, kāpnes) apvienojumu makets ēkas fasādē. Visi komandu 
dalībnieki uzdevumu veica ar izdomu bija ieinteresēti darba kvalitatīvā iznākumā. 

   
Tā kā konkurss vēl tikai pusē, savstarpējo sapratni un vienotības sajūtu veidoja kafijas pauze, 
kad katrs dalībnieks izbaudīja saldo kliņģera garšu un izdzēra pa sulas glāzei neformālā 
gaisotnē. 



     

 
Pēc kopīgas atpūtas konkurss noritēja jautrā un nepiespiestā gaisotnē, jo no dotajiem puzles 
gabaliņiem bija jāizveido kāds netradicionāls koka izstrādājums. Šis uzdevums, lai gan likās 
pavisam vienkāršs, tomēr dažai komandai prasīja pat vairāk nekā atvēlēto laiku. 
Viens no nopietnākajiem uzdevumiem konkursā bija uzstāšanās prasmju parādīšana, kad 
katras grupas audzēkņi prezentēja savu patstāvīgo darbu, kas tapis skolas galdniecībā. 
 

     
 
 

                    
 
 
 
Konkurss noslēdzās ar jautru un īpaši atraktīvu uzdevumu, kad no maziem koka klucīšiem 
jāizveido viena ēka – dažai komandai vienas ēkas vietā izdevās uzcelt pat veselu pilsētu. 
Tā jautrā gaisotnē noslēdzās šīs dienas konkurss. 



     

      
Taču būvizstrādājumu galdnieku mēnesis ar to vēl nebeidzās – prasmīgākie jaunieši gatavojās 
konkursam valsts nozīmes konkursam „Krēsls 2011” un iesaistījās skolas individuālajās 
sacensībās, izgatavojot dažāda veida krēslus. 

            
Laikā no 16. līdz 20.maijam 2 nākamie būvizstrādājumu galdnieki – 2.kursa audzēknis 
Rodrigo Sparāns un Arnolds Seidars kopā ar skolotājiem Ģirtu Lapsu un Modri Hapanioneku 
devās uz praktiskās darbības semināru Kuldīgā, kur jau otro gadu pēc kārtas viņi no vienkārša 
baļķa izgatavo kādu mākslas darbu atpūtas vietas iekārtošanai – šajā gadā tā bija automašīna. 
Par šo izstrādājumu mūsu jaunieši un skolotāji saņēma atzinību no SIA „Markus”- 
galdniecības darbagaldu un instrumentu izplatītājs. 
 

     
 
Un jūnija sākums ienesis priecīgu noslēguma ziņu būvizstrādājumu galdnieku mēnesim –
profesionālo skolu konkursā „Kr ēls 2011” godpilno 2.vietu nominācijā „Finierētais krēsls” 
11.jūnijā ieguvis 2.kursa audzēknis Rodrigo Sparāns. 



     

 
Panākumi ārpus skolas konkursos ir pierādījums tam, ka skolā ir daudz jāstrādā, lai vēlāk gūtu 
panākumus, un viena no iespējām, kā pilnveidot savas zināšanas un prasmes, ir aktīvi 
iesaistīties praksēs un konkursos, kas ar ESF atbalstu tiek organizētas skolā. 
 


