
“Mana sēta, mana 
māja, mans pagalms”

Projekta autori 5.a klase

2018.g. 18.-20.aprīlis

Skaista mana tēvu zeme 
par visām zemītēm:
Plaši lauki, zaļi meži,
Zilis jūras ūdentiņš.



Projekta mērķis

 Veidot sadarbības prasmes grupās.

 Izstrādāt tēmu, kurā vajag izzināt un 
aprakstīt savu māju, pagalmu, saimniecību 
un iepazīstināt klasesbiedrus.

 Izveidot prezentāciju.



Projekta saturs

1. Pilsētas māju izpēte:

 daudzdzīvokļu mājas,

 privātmājas. 

2. Lauku māju izpēte.

3. Mūsu nākotnes māja.



Daudzdzīvokļu 
mājas

Grupas dalībnieki:
Valērija, Evelīna, Daniela, Marina, Lauris



 Māja atrodas Daugavpils ielā 4 

 Mājai ir 34 logi, 8 dzīvokļi, 2 stāvi, 1 ieeja

 Māja ir uzcelta no ķieģeļiem, ir pagrabs.

 Ir liels šķūnis, katram dzīvoklim ir mazdārziņš. 

 Mājai blakus ir liels, vecs kastanis un aug augļu koki, krūmi, daudz puķu. 

 Kad es biju maziņa pagalmā bija liela smilšu kaste , bet tagad tās tur nav , es 
neatceros kur tā likās.

 Es dzīvoju 1. stāvā

 Es dzīvoju šajā mājā 7-8 gadus. 

 Dzīvoklī dzīvo kaķene Markiza
Evelīna



 Māja atrodas Asūnes ielā 2

 Mājā ir 3 stāvi, 18 dzīvokļi, 42 logi, balkoni

 Blakus mājai ir neliela nojume, šķūnis, pagrabs

 Blakus mājai ir ēka, uz kuras ir glezna, tās autors ir
Jānis Bartkevičs

 Māja ir uzcelta no ķieģeļiem

 Es dzīvoju 2. stāvā

 Dzīvoklī es dzīvoju 7 gadus

 Dzīvoklī dzīvo kaķene Martina, zivtiņa Nemo un jūrascūciņa Soņa

Valērija



 Māja atrodas Pasta ielā 1

 Mājai ir 3 kāpņu telpas, 18 dzīvokļi, 42  logi, 

 Katram dzīvoklim ir balkons, mazdārziņš, garāža, pagrabs

 Māja ir uzcelta no ķieģeļiem

 Mājai blakus ir maza ābelīte un nelieli krūmi ar ogām, puķes.

 Kad biju maziņa, kopā ar draudzeni braukāju ar riteni un skraidīju 
apkārt mājai.

 Dzīvoklī dzīvoju 5-6 gadus

Marina 



 Māja atrodas Brīvības ielā 1

 Mājai blakus atrodas neliels bērnu laukums un batuts

 Mājai ir 2 kāpņu telpas, garāžas un arī šķūņi

 Māja ir uzcelta no ķieģeļiem

 Mājai blakus ir dārzs, skaista puķu dobe, ļoti daudz ābeļu un 
bumbieru

 Es dzīvoju 1. stāvā

 Mājā es dzīvoju 11 gadus

 Dzīvoklī dzīvo suns Boņa                                                                                                                         
Daniela



 Māja atrodas Alejas ielā 35

 Mājai ir 3 stāvi, 2 kāpņutelpas, 18 dzīvokļi, 42 logi

 Katram dzīvoklim ir pagrabs, šķūnis

 Mājai blakus atrodas bērnu laukums

 Mājai blakus ir neliela puķu dobe

 Māja ir uzcelta no ķieģeļiem

 Es dzīvoju tur 3 gadus

 Dzīvoklī dzīvo kaķis Enželo

Lauris



Dzīvokļu plusi un mīnusi
Plusi

1. Ir gan silts, gan 
auksts ūdens

2. Ir labi kaimiņi

3. Ir daudz brīva laika

4. Mājās ir silti, jo 
centrālā apkure

Mīnusi

1. Ir skaļi kaimiņi

2. Ir jākopj kāpņutelpas

3. Ir jākopj apkārtējā 
teritorija

4. Kāpņutelpās var 
dzīvot 
bezpajumtnieki

5. Lielas izmaksas 
apkures laikā



Privātmājas
Dagdā

Grupas dalībnieki:

Raitis, Raivis, Daniela, Artūrs, Līvija, Ruslans



Māja jeb nams ir celtne, kas paredzēta
dzīvošanai un citai sabiedriskām un
saimnieciskām darbībām. Māja kalpo par
patvēruma vietu no
nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kā arī gulēšanai,
aizsardzībai un vienkārši atpūtai. Mājas tiek
sauktas arī par mājokļiem, lai gan ar šo terminu
saprot arī dzīvokļus.



Mūsu mājas

ARTŪRS DANIELA  

LĪVIJA RUSLANS

RAITIS RAIVIS



Privātmāju dārzi

Privātmājām ir dažādu veidu dārzi, piemēram:

 Sakņu dārzs

 Ābeļdārzs

 Puķu dārzs

 Plūmju dārzs

 Ķiršu dārzs



Istabu skaits

Mūsu ekspedīcijas laikā par mājām bija atrasti 
interesanti fakti: 

 pie Raita ir 24 telpas,

 pie Danielas - 8 telpas,

 pie Raivja -17 telpas, 

 pie Artūra - 22 telpas, 

 pie Līvijas - 5 telpas, 

 pie Ruslana - 5 telpas.

Katrā mājā ir virtuve, viesistaba, bērnistaba, guļamistaba, 
labierīcības.



Mūsu privātmāju komandā ir atrastas: 

 4 nojumes,

 6 šķūņi,

 7 siltumnīcas,

 5 garāžas,

 6 pirtis,

 3 strazdu būri,

 3 šūpoles.

Māju piebūves



PIEDZĪVOJUMS AR STRAZDU 
BŪRĪTI



Privātmāju 
Plusi

1. Ir labi kaimiņi vai arī 
tie netraucē.

2. Ir savs augļu dārzs, 
siltumnīca, 
mazdārziņš.

3. Brīva teritorija suņiem 
un kaķiem.

4. Mājās ir silti, jo var 
jebkurā laikā kurināt.

Mīnusi

1. Ir skaļi, nekārtīgi 
kaimiņi

2. Ir jākopj mājas 
apkārtējā teritorija, 
daudz jāstrādā un 
jāpalīdz.

3. Jāsagatavo kurināmais 
ziemai.



Lauku mājas
Grupas dalībnieki:

Linards, Jolanta, Laura, Anžela , Elvis



Mājdzīvnieki
 Mūsu lauku mājās ir 16 kaķi, kuri ir mīļi 

un droši, 

 11 suņi, kuri sargā māju un ir gudri , 

 mūsu mājās ir 23 govis , jo meitenēm Laurai un Jolantai ir 
bizness, saistīts ar govīm 

 9 teļi, kuri ir  mazi, , bet aktīvi

 1 bullis, 6 cūkas, kurām patīk vāļāties dubļos, 

 2 gaiļi, kuri mūs modina no rītiem, 

 5 aitas, kurām ir biezs, garš un netīri 
balts kažoks.



Tehnika
 Mūsu lauku mājās ir arī daudz tehnikas. Mums ir 17 

lauksaimniecības mašīnas,15 traktori un 3 kombaini.

 Mēs sējam graudaugus, stādām kartupeļus, apstrādājam 
laukus, sagatavojam sienu un veicam arī citus lauku 
darbus.



Dārzeņi, augļi un ogas
 Lauku mājās ir daudz dārzu un 11 siltumnīcas, 

kur aug dažādi dārzeņi, piemēram, gurķi, 
tomāti, kāposti, burkāni, redīsi, ķiploki, sīpoli, 
baklažāni, paprika, bietes, kartupeļi un u. c. 

 Anželai ir 5 garas siltumnīcas, jo viņas ģimenei 
ir savs gurķu un tomātu bizness.

 Katrā lauku mājā ir augļu dārzs, kur aug ābeles, 
ķirši, bumbieres, upenes, jāņogas, zemenes.



Lauku māju plusi un 
mīnusi 

Plusi 

 Svaigs gaiss un skaista 
daba.

 Daudz vietas – pļavas, 
tīrumi, meži.

 Var iepazīties ar  savvaļas 
dzīvniekiem.

 Var dzert īstu pienu, ēst 
svaigu pārtiku.

 Var iemācīties visus lauku 
darbus.

Mīnusi 

 Daudz dubļu.

 Daudz jāstrādā: jāstāda, 
jākopj, jāravē, jālaista.

 Nav tuvumā veikalu un 
izklaides vietu.

 Nav labu ceļu un 
satiksmes autobusu.



Mūsu klases audzinātājas 
Ainas māja



Mūsu fantāzijas par nākotnes 
mājām



Paldies par uzmanību!


