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Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars, 7.a) 

Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Zinību svētki „Mēs lepojamies” Salacgrīvas vidusskolā 

Ikvienas skolas lielākais 

gods ir tās audzēkņi un Sala-

cgrīvas vidusskola patiesi var 

lepoties ar saviem skolēniem. 

Lai pateiktu paldies visiem 

tiem, kas skolas vārdu popula-

rizējuši daudzveidīgās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kon-

kursos, sporta sacensībās, un 

interešu izglītības pulciņu ska-

tēs, kā arī šo skolēnu vecākiem 

un pedagogiem, pirmo reizi 

Salacgrīvas vidusskolā tika 

organizēti Zinību svētki ar 

nosaukumu „Mēs lepojamies”, 

jo mēs patiesi varam lepoties 

ar tik talantīgiem audzēkņiem. 

Pirmais paldies jāsaka 

pasākuma vadītājiem – 12.a 

klases skolēniem Sabīnei Če-

kaļinai un Edvartam Jubelim, 

kuri profesionāli vadīja pasā-

kuma norisi. Par sirsnīgu nos-

kaņu rūpējās Nadīna Paegle, 

Roberta Spuriņa un Karolīna 

Zvejniece – paldies meitenēm 

par dzejas rindām. Svētku ie-

vaddaļā Salacgrīvas vidussko-

las direktors Eduards Ādmī-

diņš uzsvēra: „Mūsu valsts 

labklājība un izaugsme nav 

iespējama bez gudriem un iz-

glītotiem jauniešiem, kuri die-

nās kļūs par uzņēmējiem, dar-

ba devējiem vai darba ņēmē-

jiem, jauniešu mērķtiecīgums, 

zinātkāre un veiksme skolas 

gados nodrošinās izvirzīto uz-

devumu sasniegšanu. Tāpēc 

dubults prieks ir par to, ka mū-

su skolā šādu jauniešu ne-

trūkst.” 

Kā norādīja direktora 

vietniece izglītības jomā Dzid-

ra Štāla: „Mēs lepojamies ne 

tikai ar mūsu gaišajiem prā-

tiem, bet arī ar skolēniem, kuri 

sasnieguši augstus sasniegu-

mus sportā. Lepnums ir arī par 

skolniekiem, kuri darbojas in-

terešu izglītībā – folkloras ko-

pā un deju kolektīvos.” Svētku 

dalībniekus sveica arī novada 

izglītības speciāliste Antra Pa-

egle.  

Bez zinošiem pedago-

giem nevar būt arī augstu sa-

sniegumu, tāpēc pirmie ziedus 

un atzinības rakstus saņēma 

( turpinājums 3. lpp. ) 
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Redakcijas sleja 

    Reiz skolotājs sapulcēja 

savus skolniekus un parādīja 

viņiem lielu māla krūku. 

“Palīdziet man piepildīt šo 

krūku ar akmeņiem,” viņš ai-

cināja. Skolnieki turpat tuvu-

mā salasīja akmeņus un piebē-

ra krūku pilnu, līdz tajā neie-

tilpa vairs neviens pats ak-

mens. 

“Vai tagad krūka ir pilna?” 

skolotājs jautāja. 

Visi skolnieki atbildēja apstip-

rinoši. Bet skolotājs salasīja 

dažus oļus un jautāja: ”Kā jūs 

domājat, vai šie oļi tajā vēl 

ietilps?” 

Skolnieki sāka bērt krūkā oļus; 

pirms mirkļa viņi bija uzskatī-

juši, ka krūka ir pilna, bet ta-

gad brīnījās, cik daudz oļu sa-

tilpst spraugās starp akme-

ņiem. Krūkā pietika vietas 

simtiem oļu, līdz beidzot tur 

vairs neietilpa neviens. 

“Vai tagad krūka ir pilna?” 

skolotājs vaicāja, un skolnieki 

atkal apstiprinoši atbildēja. 

Un skolotājs sacīja: ‘Labi, bet 

varbūt tur vēl ietilps smiltis,”- 

un sāka bērt krūkā smiltis. 

Skolnieki atkal brīnījās, cik 

daudz vietas palicis starp 

oļiem. Beidzot krūka bija pilna 

līdz augšai. 

“Tā ir mācība,” skolotājs teica. 

“Ja mēs vispirms būtu sabēruši 

iekšā smiltis, tad nebūtu varē-

juši iebērt akmeņus. Šī krūka 

līdzinās jūsu dvēseles traukam. 

Dvēsele vispirms jāaizpilda ar 

lielajām lietām. Izdarījuši tā, 

jūs nebrīnīsieties par to, cik 

daudz vietas vēl atliek visam 

pārējam.” 

Fokusējies uz svarīgo, un tu 

ne tikai to vien paveiksi, bet 

kaut kādā veidā īstenosies arī 

viss pārējais, ko būsi plāno-

jis. Bet, ja tu fokusēsies uz 

sīko, lielais nekad netiks pa-

veikts. Ja tērēsi laiku tam, 

kas nav galvenais, līdz galve-

najam nemaz netiksi. 
                                                                                   

Citāts no Jehūda Berga grā-

matas. 

  

     Mums visiem šis mācību 

gads pagājis, darot daudz sva-

rīgu, lielu darbu. Mēs savā la-

bo darbu krūkā esam bēruši 

gan lielus akmeņus, gan oļus 

un sīkākus akmentiņus, gan 

sabēruši arī smiltis. Vai  mūsu 

krūka ir pilna? Manuprāt, nē. 

Mēs to turpināsim pildīt arī 

nākamajā mācību gadā.  

     Paldies visiem, kuri šajā 

mācību gadā palīdzēja veidot 

saturīgu mūsu avīzīti! Novē-

lu jauki, aktīvi pavadīt vasa-

ru, uzkrājot spēkus jaunam 

mācību gadam! Uz tikšanos! 

                                                                        
Skolotāja Loli 

Šīs avīzītes korektore Lolita 

Valaņina,datorsalikums– Indā-

ra Ceika, korespodenti-

pedagogi un sākumskolas skolē-

ni. 

 

 Kā iegūt visu 

Ķērpju pētīšana 

         Vides izglītības nodar-

bības laikā mēs -  visa klase -  

gājām ārā pētīt ķērpju sugas 

kopā ar vides speciālisti Intu 

Somu. Vispirms klasē iepazi-

nāmies ar 3 ķērpju sugām. 

Vairāk uz kokiem bija krūmu 

ķērpis, tas liecina, ka gaisa 

piesārņojums pie skolas ir 

neliels. 

 Mums pastāstīja, ka 

ķērpji ir veidojumi, kas apvie-

nojušies no sēnes un aļģes. 

Bija interesanti uzzināt, ka 

krūmu ķērpis ir ēdams. No 

Īslandes ķērpja pat gatavo pret-

klepus tēju.  

 Nodarbībai beidzoties, 

mēs sadalījāmies grupās un 

skolas apkārtnē meklējām vis-

ķērpjainākos kokus. Notei-

cām arī ķērpju sugas. Man 

šī nodarbība likās ļoti inte-

resanta, un es arī gribētu 

piejūras mežā atrast Īslandes 

ķērpjus. 

 
Rihards Lūsis, 3.b klase 
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Salacgrīvas vidusskolas skolo-

tāji – Laimdota Pelše, Ingūna 

Ādmīdiņa, Lolita Valaņina, 

Viktorija Brīnuma, Rita Zie-

mele, Laila Rozenberga, Līga 

Tauriņa, Inta Cirša, Baiba 

Runce, Rasma Turka, Valen-

tīns Turks, Sandra Bērziņa, 

Ināra Kosīte, Ilona Antonova, 

Ligita Ķūrena, Anita Gīze, 

Ināra Biseniece, Guna Meiere, 

Zenta Mennika, Agnese 

Gromova-Ķūrena, Iveta Ro-

zenberga, Edīte Liedeskalniņa, 

Guntars Ūdris un Ruta Vale-

niece. Paldies jums par radošo 

darbu, ieguldīto darbu  un pa-

cietību!  

Pēc tam tika godināti 

mācību priekšmetu olimpiāžu 

un konkursu godalgoto vietu, 

atzinību ieguvēji un viņu vecā-

ki, saņemot ziedus, atzinības 

rakstus un medaļas. Paldies par 

augstajiem sasniegumiem mā-

cību darbā – Mārtiņam Vaiva-

dam, Signijai Plūmei, Mārti-

ņam Vītolam, Edvardam Vil-

dem, Keitai Irmejai, Signei 

Zvejniecei, Lindai Priekulei, 

Elīnai Runcei, Anetei Ozolai, 

Kristīnei Ozolai, Gunai Bren-

dai Pogulei, Amandai Mel-

nalksnei, Andrim Rozmiaņe-

cam, Tomam Edvardam Liel-

kalnam, Sandim Vosekalnam, 

Rinaldam Miksonam, Laurai 

Pogulei, Danielam Pismenni-

jam, Nensijai Zandei, Ričar-

dam Kauliņam, Elīnai Janai 

Aukmanei, Rihardam Paeglim, 

Ralfam Leinasaram un Kārlim 

Miksonam. Sevišķu pateicību 

skolas vārdā vēlamies veltīt 

Mārtiņam Vaivadam par īpaši 

augstiem sasniegumiem prak-

tiski visās izglītības jomās. 

Sirsnīgu priekšnesumu Mārti-

ņam bija sagatavojuši viņa kla-

sesbiedri – 12.a klases kolek-

tīvs. 

Daudzveidīgos konkur-

sos godalgotas vietas ieguvuši 

– Anete Grīnberga, Zenta Cie-

lava, Krista Muciņa, Paula 

Spuriņa, Sendija Ivanova, Līga 

Ieviņa, Beāte Obuhovska, 

Mārtiņš Vaivads, Mārtiņš Vī-

tols, Kaspars Miksons, Anete 

Ozoliņa, Guna Brenda Pogule, 

Kristīne Ozola, Andris Rozmi-

aņecs, Laura Pogule, Lote 

Veckalne, Elvita Līcīte, Ojārs 

Rozenbergs, Daniels Pismen-

nijs, Endija Ramona Roska, 

Linda Celmiņa, Valters Bitma-

nis, Ilze Pogule, Katrīna Kate 

Vilkauša, Alise Bašēna, Deins 

Kuzmins, 1.-2. klašu deju ko-

lektīvs „Vēverīši”, 5.-6. klašu 

deju kolektīvs „Vēverīši”, 7.-9. 

klašu deju kolektīvs „Vē-

verīši”, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 

3.b, 4.a, 4.b, 6.b, un 7.a klases 

skolnieki.  

Augstus rezultātus spor-

tā sasnieguši – Asnāte Kalniņa, 

Amanda Stane, Elīna Ļebede-

va, Paula Kalniņa, Betija 

Kurpniece, Solveiga Zeltiņa, 

Aleksis Goba, Gvido Horens 

Paegle, Rihards Bendrāts, Jē-

kabs Tomsons, Toms Laubma-

nis, Sandis Vosekalns, Inga 

Treija, Keitija Kiseļova, Jānis 

Treijs, Rita Šmite, Kaspars 

Miksons, Toms Rihaļskis, Ar-

tūrs Zmičerevskis, Ojārs Ro-

zenbergs, Deins Kuzmins, Da-

niels Grigorjevs, Edmunds 

Celms, Rolands Jugāns, Raivis 

Kurakulovs, Daniels Pismen-

nijs, Edgars Šilbergs, Ričards 

Jerāns, Ēriks Straubergs, Ed-

gars Klāvs, Emīls Ļebedevs, 

Toms Rihaļskis, Ralfs Klēt-

nieks, Nadīna Paegle, Rebeka 

Gabrāne, Linda Celmiņa, Inese 

Andersone, Sabīne Čekaļina, 

Kristīne Lontone, Oļegs 

Gluhaņuks, Raivo Ramba, Rū-

dolfs Kristiāns Skvorcovs, 

Valters Bitmanis, Edgars Vein-

bergs, Karlīne Karlsone, Elīna 

Runce, Kate Laima Majore, 

Amanda Jankovska, Edmunds 

Krūmiņš, Jānis Koluškins, An-

tons Kladkovs, Edvarts Jubelis 

un Ralfs Klētnieks. 

Paldies visiem Salacgrī-

vas vidusskolas skolniekiem, 

kuri godam nesuši Salacgrīvas 

vidusskolas vārdu Latvijas, 

valsts un pasaules mērogā! 

Īpašs prieks par tiem, kuri sa-

snieguši augstus rezultātus gan 

mācībās, gan sporta sacensībās 

un interešu izglītības jomās. 

Paldies vecākiem par ieguldīto 

laiku un pūlēm! Lai nākošais 

mācību gads būtu tikpat bagāts 

ar sasniegumiem! 

 

 
Salacgrīvas vidusskolas 

direktora vietniece izglītības 

jomā Sanita Šlekone 
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Zīmējumu konkurss 

          Mēs ar klasi jau divus 

gadus piedalāmies Medus ap-

tiekas organizētajā zīmējumu 

kokursā. Katru gadu ir noteikta 

tēma. Šā gada tēma bija 

„Uzzīmē savu mīļāko pasakas 

varoni!” Es savā zīmējumā 

attēloju pīlēnu Timu. Katram 

bija savs pasakas varonis. Mū-

su skolotāja Lolita Valaņina 

zīmējumus aizveda uz Medus 

aptieku. Tur šos zīmējumus 

izlika kārtīgai apskatei. Jebkurš 

pircējs vai pat garāmgājējs va-

rēja nobalsot par sev tīkamāko 

darbu. Uz darbu kreisajiem 

stūriem bija uzlīmēts cipars, tā 

varēja zināt, par ko balsot, bet 

darba autora vārds nebija re-

dzams. Šī balsošana notika 

anonīmi. Balsošanai laiks bija 

pietiekami ilgs, lai cilvēki izda-

rītu savu izvēli. Rezultāts bija 

labs. Mūsu klasesbiedrs  Ro-

lands Zēģelis ieguva pirmo 

vietu, Elizabete Bērziņa ieguva 

otro vietu un Egīls Kļuss 

ieguva trešo vietu. Uzvarētā-

jiem bija jaukas un veselīgas 

balvas. Bet arī pārējie konkur-

sa dalībnieki saņēma mazu, bet 

mīlu balviņu. Es ļoti priecājos, 

ka mēs ar klasi piedalījāmies. 

Elizabete Bērziņa, 3.a  

        Mums jau ir 2 gadu piere-

dze talkošanā, jo esam piedalī-

jušies Lielajā talkā. Vēl tikai 

pārrunājām, kur talkosim un 

kādi nosacījumi jāievēro tās 

laikā. 

 Šogad talka notika 27. 

aprīlī. Mēs vācām atkritumus 

jūrmalā un kāpās no Salacgrī-

vas vidusskolas līdz Kuivižu 

molam. Tur varēja atrast daudz 

ko interesantu kā balonus, 

vecas drēbes un neparastas 

plāksnes, bet par visinteresan-

tāko atradumu tika atzīts liels 

metāla režģis un 4 zvejas tīkli, 

kas bija izskaloti jūrmalā. Tā 

mēs savācām 25 maisus ar at-

kritumiem. Bijām ļoti piekusu-

ši, labi, ka Saules tētis Roberts 

Ķūrens palīdzēja aizvest mai-

sus ar atkritumiem. 

 Tā kā netālu no talkas 

vietas dzīvo Saule, viņas vecā-

ki mūs uzaicināja uz pikniku. 

Talciniekus pagalmā līksmi 

sagaidīja taksītis Duksis, kurš 

bija draudzīgs un labprāt diede-

lēja našķus. Bija jauki, ka varēja 

spēlēt dažādas spēles un šūpo-

ties. Nogurums bija kā ar roku 

atņemts. Visi aptaujātie talcinie-

ki teica, ka vēlētos piedalīties 

vēl kādā talkā, lai mūsu jūrmala 

būtu tīrāka. 

      Lielā talka  

Lielās talkas iespaidos dalījās Saule Ķūrena un Rinalds Miksons, 

3.b klase  



ksilafonistu uzstāšanās, ritmi-

kas deja, mūzikas skolas au-

dzēkņu lieliskā klavierspēle, 

un pat mazas pirmklasnieces 

pirkstiņu deja pa ģitāras stī-

gām!  

Vēlos uzslavēt lieliskos kon-

certa programmas pieteicējus 

Ivo un Ernestu no 1.b klases, 

brīnišķīgos klavieres spēlētājus 

Elīzi un Ketiju no 1.b un To-

masu no 1.a klases, kā arī dros-

mīgo Elizabeti no 1. b, kura 

kopā ar skolotāju Vitāliju de-

monstrēja savu ģitārspēles 

prasmi. 

Pēc koncerta māmiņas 

tika aicinātas uz klasēm, kur 

turpinājās mazo taureņu lido-

jums. Katras klases skolēni 

bija sarūpējuši pārsteigu-

mus.1.a klase uzdāvināja mā-

miņām podiņos pašu audzētas 

samtenes stādiņus, par kuriem 

nu būs jārūpējas kopā. Savu-

kārt 1. b klases skolēni bija 

glezniņā pārvērtuši savas mā-

miņas par īstām modes skaistu-

Pavasaris gan ir brīnumda-

ris! Ar pirmajiem saules sta-

riem, tiek sasildīta un noglāstī-

ta visa pasaule mums apkārt. 

Atveras durvis uz sirdsapzi-

ņām, uz piedošanu un atzīša-

nos mīlestībā. 

Skolā jaušama vasaras brīv-

laika elpa, taču vēl tik daudz 

darāmā, vēl tik daudz sakāmā! 

Un pirmklasniekiem ir ko 

teikt. Īpašs paldies tika veltīts 

mīļajām māmiņām 10. maijā 

kopīgajā 1. a un 1.b klases 

svētku koncertā, kad mazie 

atzinās mīlestībā visskaistāka-

jiem taureņiem pasaulē-

māmiņām. Lai gan paši vēl 

pavisam mazi, bet kādu kon-

certu sagatavoja!!! Protams, 

milzīgs paldies skolotājiem: 

mūzikas skolotājai Inārai Ād-

mīdiņai, ritmikas skolotājai 

Valentīnai Kalniņai, mūzikas 

skolas skolotājiem Andai Ris-

tamecai un Vitālijam Bogda-

novičam. Skolas zāli pieskan-

dēja mīļas tautasdziesmas, 

Skolotāja Vineta Dance  
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Skaistākie pavasara svētki  

Ceļojumā 

         22. maija rīts diezgan 

nemīlīgs, bet neko jau nevar 

zināt, kā debesis sakārtosies. 

        Dodamies  ceļojumā uz 

Saulkrastiem  un Ādažiem. 

Iebraucam Saulkrastos un arī 

saulīte mūs sagaida. Iegrieža-

mies Saulkrastu  velo muzejā. 

Tur iepazīstamies ar ļoti se-

niem velosipēdiem. Puišiem ir 

ko redzēt. Ir arī citas ierīces, 

ko var aplūkot. 

 Tālāk ejam uz Balto 

kāpu. Cik tur ir skaisti! Var 

izskrieties un atpūsties! 

 Atpūtas reizē – sveicam 

savus šodienas jubilāres : Emī-

liju, Innigu un Meisiju! 

Tālāk uz Ādažiem! 

Esam pie „ Ādažu čipsu” ra-

žotnes. Mūs sagaida Kristaps, 

kas mūs iepazīstinās ar čipsu 

ražošanu. Nu, tur ir ļoti intere-

santi. Vispirms : uzturmācības 

klase, tad izrāda ražotni un 

tad... Degustācija!!!!!! Oo! 

Tas bija labi!!!  
                                               

Skolotāja  Edīte Liedeskalniņa 
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Meža olimpiādes pusfināls Mežaparkā 

      Projekta nedēļas laikā, 

21.05., kamēr pārējās sākum-

skolas klases ielīgoja vasaru, 

mēs 2. b klase jau no paša rīta 

devāmies uz Rīgu, lai piedalī-

tos Latvijas Valsts mežu rīko-

tajā Meža olimpiādes pusfinā-

lā. Šī gada olimpiādes tēma 

bija „Ģeogrāfija mežā”, kā 

rezultātā, visi uzdevumi pusfi-

nālā bija saistīti ar šo tēmu. 

Pasākuma sākumā iepazinā-

mies ar slaveno Cūkmeni, kurš 

arī bija pusfināla vadītājs, kā 

arī parādījām savu priekšnesu-

mu. Kopā ar Cūkmenu darbo-

jāmies īpašā "Skābekļa darbnī-

cā", kurā katrs varēja iestādīt 

savu kociņu un piedalīties 

"Skābekļa mežu" veidošanā. 

Tālāk sekoja grūtākais darbs – 

cīņa par iekļūšanu finālā. Kat-

ra klase sacentās savā starpā. 

Katram pusfināla dalībniekam 

tika izsniegta karte, kurā tika 

norādītas stacijas un uzdevumi, 

kuri jāizpilda 2 stundu laikā. 

Neskatoties uz to, ka aktivitāšu 

laikā sāka plosīties pērkonu 

negaiss, mēs izpildījām visus 

uzdotos uzdevumus un finišē-

jām. Beigās tika noskaidroti 2 

labākie skolēni no katras kla-

ses, kuri ieguva ceļazīmi uz 

finālu Tērvetē. No mūsu klases 

ceļazīmi uz finālu ieguva Līva 

Tauriņa un Emīls Meļķis. Ma-

lači!  
 

Skolotāja  Indāra Ceika 

Negaidīta ekskursija 

Otrdien, 21. maijā man 

bija negaidīts piedāvājums-

braukt ekskursijā ar Liepupes 

vidusskolas 1.-6.klases skolē-

niem. Mēs braucām uz Rīgu 

skatīties teātra izrādi „ Pepija 

Garzeķe” un apskatīt Medicīnas 

muzeju. 

Vispirms devāmies uz 

Medicīnas muzeju. Tur bija pa-

rādīts, kā senos laikos ārstēja 

cilvēkus . Varēja redzēt visus 

cilvēku orgānus, bija īsti kauli 

vitrīnās. Pirmajā stāvā bija vēl 

viena istaba, kur bija parādīti 

cilvēki ar ievainojumiem un 

slimībām. Tālāk devāmies uz 

otro stāvu, kur bija  parādīts, 

kā izskatās bērns mammas 

vēderā. Tur bija spogulis, kurā 

sevi redzēja otrādi- tas man 

patika. Redzēju arī, kā izska-

tās cilvēka , kas smēķē, ķer-

menis. Ticiet-labāk nesmēķēt! 

Brrr! Trešajā stāvā bija vecā 

aptieka. Ceturtajā stāvā varēja 

redzēt  pirmo ūdensvadu un 

dažādu eksperimentu rezultā-

tus. 

Pēc tam devāmies uz 

leļļu teātra izrādi „Pepija Gar-

zeķe”. Šo izrādi ļoti gribēju 

redzēt, jo grāmatu jau biju 

izlasījusi sen. Izrāde bija mu-

zikāla, ļoti jautra un interesan-

ta. Tur piedalījās gan aktieri, 

gan lelles. Pepija Garzeķe bija-

super! Ekskursija šajā lietaina-

jā dienā bija izdevusies! 

                                                                
Diāna Zmičerevska,3.a klase 
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MAMMADABA MEISTARKLASE  

      AS „Latvijas valsts meži” 

īstenotās vides izglītības pro-

grammas „Izzini mežu” ietva-

ros 2012./2013. mācību gadā 

Mammadaba meistarklasi pa-

beidzis vēl nebijis dalībnieku 

skaits – 7307 skolēni un skolo-

tāji no 87 Latvijas skolām, no 

kuriem 2574 skolēni un skolo-

tāji ieguvuši Meistaru diplomu, 

1670 – Zeļļu diplomu, bet 3063 

– Mācekļu diplomu. 

AS „Latvijas valsts meži” pa-

teicas visiem dalībniekiem par 

izrādīto interesi un augsto uzti-

cību, novēlam veiksmīgu un 

zaļu darbošanos meža izziņas 

aktivitātēs Mammadaba meis-

tarklasē”! 

Mammadaba Meistaru diplomu 

ieguvēji ir nopelnījuši Meistaru 

nozīmītes, Zaļas atzinības bal-

vas un dāvanu kartes no AS 

„Latvijas valsts meži” stādu 

iegādei LVM kokaudzētavās. 

Mammadaba Zeļļi un Mācekļi 

Mammadaba, kas dzīvo Latvijas valsts mežos ar Salacgrīvas vidusskolas 

arī saņems diplomus, kā arī 

Zaļas veicināšanas balvas no 

AS „Latvijas valsts meži”. 

Mammadaba meistarklase pie-

dāvā 1.- 9. klašu skolotājiem 

un skolēniem apgūt vides izglī-

tības programmu "Izzini mežu" 

caur atpūtu Mammadaba tūris-

ma objektos, pie sadarbības 

partneriem un LVM mežsaim-

niecībās. Meža izziņas aktivi-

tātes Mammadaba meistarkla-

ses ietvaros LVM sadarbībā ar 

Valsts izglītības satura centru 

organizē kopš 2008. gada, aici-

not skolotājus un skolēnus gan 

mācību laikā, gan ārpus stun-

dām doties dabā. 

MEISTARU DIPLOMI UN 

NOZĪMĪTES: 

1.a klase –Edīte Liedes-

kalniņa 

1.b klase –Vineta Dance 

2.a klase- Iveta Kupča 

2.b klase-Indāra Ceika, 

kura devās ar saviem au-

dzēkņiem 22.maijā uz 

pusfinālu, bet divi au-

dzēkņi piedalīsies arī finā-

lā. Sveicam! 

3.a klase-Lolita Valaņi-

na( 3.gadu pēc kārtas) 

3.b klase-Viktorija Brī-

numa 

    7.a klase-Lolita Vala-

ņina( jau 6.gadu pēc kār-

tas) 

Mammadaba Zeļļi: 

   4.a klase-Baiba Run-

ce 

        4.b klase- Ligita Ķū-

rena 

                                                              

Informāciju apkopoja 

Lolita Valaņina 
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Putnu dienas Salacgrīvas vidusskolā  

 Šī gada aprīlī Latvijā kā 

ik gadus notiek  tradicionālās 

pavasara Putnu dienas.  

Laikā, kad mūsu valstī no 

ziemošanas  atgriežas gājput-

ni, putnu draugi visā Latvijā 

tiek aicināti ornitologu pava-

dībā doties dabā un vērot 

putnus, izgatavot putnu būrī-

šus. Putnu dienu tradīcijas 

aizsācējs ir putnu pētnieks 

Kārlis Grigulis. Vieni no se-

nākajiem Putnu dienu rīkotā-

jiem - kopš pagājušā gadsim-

ta 50.gadiem- ir Rīgas zoolo-

ģiskais dārzs. 

Lai arī Latvijā vēl pirms ne-

dēļas valdīja sniegotā ziema, 

pavasaris tomēr lēnām un 

neatlaidīgi ir atnācis. Pēc 

Lieldienu puteņiem tā vien 

ausis tver gaisā skanošās zīlī-

šu un strazdu dziesmas. Zvir-

buļi ne pa jokam jau plūcas 

par katru ligzdu. Drīz vērīgā-

kam putnu vērotājam būs 

iespējams vērot dzērvju gra-

ciozās riesta dejas. Stārķi cēli 

staigā pa applūdušajām 

pļavām cerībā atrast kaut ko 

ēdamu. Arī cilvēki kļūst rosī-

gāki, jo vēlas palīdzēt put-

niem atrast piemērotākās 

mājvietas. 

  Salacgrīvas vidusskolā jau 

vairākus gadus ir vērojama 

skolēnu rosība, gatavojot 

putnu būrīšus. Tie top gan 

kopā ar vecākiem, gan kāds 

lielāks „meistars” to pagata-

vo pats. Katru gadu skolēni 

dodas izlikt šos putniem tik 

nepieciešamos mājokļus sko-

las apkārtnē, jo koku tur ne-

trūkst, bet skanīgās putnu 

balsis liecina, ka 

„iedzīvotāju” šajos mājokļos 

arī netrūks. 

16. aprīļa rīts bija saulains, 

putnu dziesmu pieskandināts, 

bet skolēni jau no paša rīta 

nokļūst, tāpēc talkā tika aici-

nāti 11. klases puiši:Ričards 

Jerāns, Toms Bērziņš, Vladi-

slavs Oželeda, Emīls Zieme-

lis, kuri gan nesa līdzi garās 

trepes, gan kāpa kokos, 

piestiprinot smagos būrus. 

Bet vislielākā pateicība 

Mārim Lielkalnam, kurš ne-

kad nav atteicis savu padomu 

un līdzdalību šādos pasāku-

mos mūsu skolā. Laiks pa-

skrēja nemanot. Bijām maz-

liet nosaluši, jo vējš centās 

pārbaudīt mūsu izturību, bet 

visu sirsniņās bija gandarī-

jums par kārtējo labi paveik-

to darbu.  

                                                  

Salacgrīvas vidusskolas 

skolotāja Lolita Valaņina 

pulcējās pie skolas, rokās tu-

rot dažāda veida putnu būrus. 

Sākumskolēnus  uzrunāja Rī-

gas zooloģiskā dārza speciā-

lists Māris Lielkalns. Viņš 

pastāstīja daudz interesanta 

gan par putnu būru gatavoša-

nas noteikumiem, par to kop-

šanu, izvietošanu, gan arī par 

pašu putnu rīcību, apsaimnie-

kojot savus mājokļus. Pēc tam 

putnu būrīši tika izlikti gan 

skolas tuvumā, gan pirmsko-

las iestādes „Vilnītis” teritori-

jā. Mazie bērni bija pielipuši 

pie logiem un uzmanīgi vēroja 

notiekošo viņu rotaļu lauku-

mos. Tagad viņi varēs vērot, 

kā tad pavasaros notiek māj-

vietu iekarošana, kādi putni 

uzturas viņu teritorijā, biežāk 

varēs klausīties skanīgajās 

putnu dziesmās. Būrīši tika 

piestiprināti arī stadiona un 

parka teritorijā.  

Paldies visiem 1.-4.klašu 

skolēniem un viņu vecākiem 

par atsaucību putnu būrīšu 

gatavošanā! Paldies 7.a kla-

ses zēniem, kuri šo pienāku-

mu jau veic vairākus gadus! 

Atsaucīgs šajā pasākumā bija 

un savu padomu mums nelie-

dza  mājturības un tehnoloģi-

jas skolotājs Guntars Ūdris. 

Bet būrīši paši kokā ne-



9  2013. gada maijs Nr.4 

Daba ir mūsu lielākā 

bagātība. Diemžēl, kā dzīvē 

bieži notiek, mēs spējam kaut 

ko novērtēt tikai tad, kad to 

zaudējam. Nodarot dabai pāri, 

izpostot, piesārņojot pasauli 

sev apkārt, vairākos gadījumos 

cietīsim nevis mēs, bet mūsu 

bērni. Daba ir jāsaudzē, lai arī 

mūsu pēcnācēji varētu vērot to 

dabas skaistumu, ko pašlaik 

baudām mēs. Mums jāiemācās 

mīlēt dabu, mīlēt pasauli 

mums apkārt. Lai mīlētu dabu, 

nav obligāti būt biologam. 

Saskarsmēm ar dabu 

labvēlīgi ietekmē jebkura ve-

cuma cilvēku, tā vispusīgi at-

tīsta bērnus. Pareizi audzinot 

bērnu, viņam izveidojas ie-

maņas saudzīgai attieksmei 

pret dabu, attīstās jēga par da-

bas resursu nozīmi un nepie-

ciešamību tos saprātīgi izman-

tot. Pētot dabu un strādājot 

tajā, bērns sāk to iemīlēt, un šī 

mīlestība, prasmīgi vadīta, pār-

iet uz pilsētas, novada, savas 

valsts – Dzimtenes mīlestību. 

Ievērojamais pedagogs V. 

Suhomļinskis bērnu audzināša-

nas pamatā lika to tuvāko- ie-

pazīšanos ar dzīvo dabu. Estē-

tiskā nozīme dabai ir milzīga. 

Daba vienmēr ir bijusi mākslas 

iedvesmotāja 

Ir svarīgi meklēt gaismu savā 

iekšienē – zināšanu un gara 

gaismu. Šodien, kad vairāk kā 

citkārt, aizdomājamies par to, 

kas ir īstenā latvietība, kur ir 

mūsu saknes, no kurienes nāk 

mūsu zināšanas un mūsu 

spēks... Par to liecina kaut vai 

tas, ka arvien vairāk svinam 

īstos Saulgriežus, vēlamies 

uzvilkt tautastērpu, apmeklēt 

Latvijas svētvietas, uzzināt par 

dainām. 

  Salacgrīvas vidusskolā 

priekšpēdējā mācību nedēļa ir 

nodarbēm, kā uzmanības pie-

vēršanu sev. Skolotāji kārtējo 

reizi pārliecinājās, ka pozitīva 

rezultāta sasniegšanai mācību 

standarta īstenošanā, liela nozī-

me ir profesionāļu piesaistei 

mācību un audzināšanas darbā. 

Mēs varam būt gandarīti, ka 

viņi ir mūsu pilsētā un atbalstu, 

padomu un  palīdzību neatsaka 

nekad. Paldies Intai,Baibai un 

Guntaram! 

Bet visu mācību gadu dabas 

izzināšanas procesi gāja cieši 

roku rokā ar latvisko tradīciju 

un folkloras izzināšanu. Liela 

padomdevēja mācību gada lai-

kā bija folkloras kopas 

„Cielava” vadītāja Zenta Men-

nika. Viņai bieži palīgā devās 

gan pašas folkloras kopas da-

lībnieces, gan mazie 

„Zēģelēni”. Arī šim ieguldīta-

jam darbam gada garumā vēlē-

jāmies pielikt treknu punktu. 

Tāpēc 21. maija priekšpusdie-

na tika veltīta folkloras tradīci-

ju kopšanai. Rīts bija pienācis 

ar salijušu zemi, apmācies, bet 

mazās meitenes uz skolu devās 

ar ziedu vainadziņiem galvā. 

Tika atrasta salīdzinoši sausā-

kā vieta Zvejniekparka teritori-

ne tikai eksāmenu laiks devīta-

jiem un divpadsmitajiem, bet 

tā ir projektu nedēļa. Skolēni 

raksta projektus par Latviju, lai 

labāk iepazītu tās skaistākās 

vietas, latviskās tradīcijas utt. 

Sākumskolas skolēniem šajā 

nedēļā notika divi lieli pasāku-

mi. Visu mācību gadu kopā ar 

DAP ( Dabas aizsardzības pār-

valde) speciālisti Intu Somu un 

viņas kolēģiem skolēni apguva 

zināšanas par dabas daudzvei-

dību, veica pētījumus, vēroja, 

salīdzināja, pierakstīja. Katra 

jauna nodarbība sniedza jaunas 

zināšanas par norisēm mums 

apkārt. 20.maijā skolēni kopā 

ar saviem „zaļajiem” draugiem 

tikās mācību gada pēdējā pasā-

kumā- „Bioloģisko daudzvei-

dību dienā”. Bērni dažādu spē-

ļu veidā nostiprināja zināšanas 

par koku, dzīvības norisēm 

kokā. Darbs ritēja grupās. Kat-

ra grupa „izveidoja koku” ar tā 

saknēm, stumbru, zariem, 

lapām. Katrai koka sastāvdaļai 

ir noteikta funkcija, kuru inte-

resantā veidā, izmantojot gan 

cukura graudiņus, gan ūdeni, 

gan papīra lapiņas, skolēni iz-

spēlēja. Viss notika ļoti organi-

zēti, ka pat lielākie delveri  

nejuta, kā viņi nemanot tika 

iesaistīti procesā un bija aiz-

ņemti ar daudz interesantākām 

              Projektu nedēļas aktivitātes Salacgrīvas vidusskolā 

( turpinājums 9. lpp. ) 
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jā. Zenta ar saviem palīgiem 

ieskandināja šo vietu ar stabu-

lītes, kokles un dziesmas ska-

ņām, iekurināja ugunskuru, un 

vasaras ielīgošana varēja sāk-

ties. Zentas spēcīgā balss un 

dziesmas vārdi lika mirkli ie-

klausīties gan sevī, gan dabā, 

gan saklausīt vasaras skaņas.. 

Latviešu tautasdziesmas mijās 

ar latviskām rotaļām. Bet sko-

lotājas paralēli šīm aktivitātēm 

steidza uz ugunskura pagatavot 

ēdienu, ko daži sauc par panta-

gu, daži-pentoku, vēl daži- 

penkoku. Ne visi bērni tādu 

bija ēduši, bet daudzi pēc tam 

vēlējās to baudīt atkārtoti. Mā-

cību gadu sākām ar latviska-

jām tradīcijām rudenī un putras 

vārīšanu uz ugunskura, bet 

beidzām ar līgošanu. Mū-

suprāt, skolēni mācību gada 

laikā daudz ieguvuši, rīkojot 

šādus pasākumus. Liekas dī-

vaini, ka ir meitenes, kuras ne 

reizi nav pinušas mājās vaina-

dziņus. Priecājamies, ka kopā 

ar Zentu esam varējušas skolē-

nus iepzīstināt ar latviskajām 

tradīcijām, tā stiprinot latvisko 

identitāti. Bijām plānojušas 

siet sieru uz ugunskura, bet 

zinot, cik bērni ir nepacietīgi 

un vēlas ātru rezultātu, no šīs 

jaukās ieceres nācās atkāpties. 

Bet skolotājas to varēs darīt 

kopā ar savu klasi.Mēs, skolo-

tājas un Zentiņa, jutāmies gan-

darītas par padarīto. Pašas bi-

jām uzņēmušas lielu enerģiju, 

kas bijusi patērēta mācību gada 

laikā. Daba taču dziedē! Bet 

vēl joprojām mums daudz jāru-

nā ar saviem audzēkņiem par 

dabas saudzēšanu, jo daži to 

aizmirst, un zālē paliek kāds 

nomests šķīvis, maisiņš utt. 

Bet šādu gadījumu vairs nav 

daudz. Bez tam ir skolēni, ku-

riem ir vājas pašapkalpošanās 

prasmes, un viņi gaida, ka visu 

izdarīs skolotāja. Pasākumos 

vislabāk parādās skolēnu pras-

mes, uzvedības kultūra.  

Aicinām arī vecākus 

vasaras periodā iet ar saviem 

bērniem dabā, vērot, stāstīt, 

izbaudīt latviskās tradīcijas 

Līgo svētkos, varbūt uzvilkt 

tautiskus brunčus, ja tas ir ie-

spējams. Atcerēsimies, ka 

ģimene ir tā vieta, kur bērni 

mācās vispirms, kur bērni 

vēro pieaugušos, kur veido-

jas pirmie priekšstati par 

apkārtējā vidē notiekošo. 

Jauku, ar aktivitātēm bagātu 

vasaru visiem! 

 

Salacgrīvas vidusskolas sko-

lotāja Lolita Valaņina 

Putnu būrīšu izlikšana 

Ļoti jautrs pasākums 

bija putnu būrīšu izlikšana 

mūsu skolas apkārtnē, jo die-

na bija saulaina un mēs visi 

labā noskaņojumā devāmies 

uz tikšanos ar Rīgas Zoodārza 

speciālistu Māri Lielkalnu. 

Viņš pastāstīja, ka būrīti pie 

koka jāsit ar 2 naglām. Ja bū-

rīti piesien ar trosi, tad tā ieaug 

kokā, nodarot tam bojājumus. 

Mēs klasē bijām izgatavojuši 4 

putnu būrīšus. Tos uz skolu 

atnesa Arvils, Ralfs, Mikus un 

es.  

Man bija interesanti 

uzzināt, ka būrīši jāliek vismaz 

50 metru attālumā viens no 

otra. To es ievērošu, kad mēs 

kokos izvietosim jaunās straz-

du mājas. 
Niks Jakovickis, 3.b 

klase 
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      Zaļā novadā „zaļi” domājoši skolēni un skolotāji 

     Mācību gads tuvojas nobei-

gumam, bet skolēni un viņu 

pedagogi cenšas paspēt paveikt 

daudz labu darbu. 

14.maija saulainajā rītā sā-

kumskolas skolēni un skolotāji 

devās stādīt mežu. AS „Latvijas 

valsts meži” īstenotās vides iz-

glītības programmā „Izzini me-

žu”  šajā mācību gadā piedalījās 

visas Salacgrīvas vidusskolas 

sākumskolas klases un 7.a klase 

ar saviem klašu audzinātājiem. 

Mammadaba meistarklase pie-

dāvā 1.- 9. klašu skolotājiem un 

skolēniem apgūt vides izglītības 

programmu "Izzini mežu" caur 

atpūtu Mammadaba tūrisma 

objektos, pie sadarbības partne-

riem un LVM mežsaimniecībās. 

Lai saņemtu Meistarklases no-

saukumu un diplomu, viens no 

veicamajiem darbiem ir meža 

stādīšana. Šogad šis pasākums 

vēlā pavasara dēļ tika atlikts  uz 

vēlāku laiku. Bet to gaidīja ļoti 

tie skolēni, kuri  nekad nebija 

darījuši šo interesanto, bet atbil-

dīgo darbu. Katru gadu liels 

palīgs, padomdevējs un šī pro-

cesa nodrošinātājs un organizē-

tājs ir Rietumvidzemes mež-

saimniecības Salacgrīvas meža 

iecirkņa vadītājs Vilis Pūtelis ar 

saviem palīgiem. Vilis visus 

mazos talciniekus sagaidīja pie 

skolas. Jau trešo gadu devāmies 

mūsu novada Dižozola virzienā. 

Tur jau bija strādnieki ar koku- 

priežu dēstu kastēm, stādāma-

jiem stobriem. Ķērāmies pie 

darba. Darbs ritēja raiti, un sko-

lēni strādāja ar lielu atbildību, 

jo blakus mazajiem stādiņiem 

bija redzami lielie koki. Arī 

mazajiem kociņiem jāizaug tik-

pat vareniem, veseliem. Bērni 

sprieda, cik ilgs laiks nepiecie-

šams, lai mūsu stādītie koki 

izaugtu. Dažiem likās dīvaini, 

ka paši tad jau būs vecvecāki un 

varbūt vedīs rādīt saviem 

mazbērniem vietas, kurās viņi 

kādreiz stādījuši šos kokus. Tā 

pārrunājot dažādas gudras lie-

tas, kopīgi īsā laikā iestādījām 

vairāk kā 1000 priedīšu. Skolē-

ni jutās gandarīti. Bet pēc labi 

padarīta darba sekoja jauka 

atpūta-pikniks pie Dižozola. 

Vilis Pūtelis bija parūpējies, lai 

skolēniem pietiktu visa kā kār-

tīgām pusdienām. Bija gan 

desiņas, gan maize, gan dažāda 

veida sulas, minerālūdens, ce-

pumi. Visi bija labi paēduši, 

izšūpojušies, izskraidījušies 

svaigā gaisā, kāds paspēja uz-

kāpt kokā. Nobeigumā Vilis 

pasniedza arī dāvaniņas.        

Mums- skolotājām ir ļoti svarī-

gi, lai skolēni neizaugtu tikai 

par patērētājiem, bet viņi iemā-

cītos darīt dažāda veida dar-

bus, iemācītos domāt, atbildēt 

par savu rīcību, izprastu, ka 

ļoti svarīga ir apkārtējā vide, 

kurā viņi dzīvo. Svarīgi, lai 

skolēni izprastu, ka šīs vides 

veidotāji, saglabātāji ir arī viņi 

paši. To visu nevar apgūt tikai 

dabaszinību un sociālo zinību 

stundās. Tāpēc lieli palīgi pe-

dagogiem ir visas programmas, 

projekti, kas palīdz šo uzdevu-

mu īstenošanā.  

Mēs ļoti lepojamies, ka 

skolotāja Indāra Ceika ar savu 

2.a klasi 21.maijā devās uz 

Mammadaba  Meža olimpiā-

des pusfinālu, bet tālāk 2 au-

dzēkņi dosies arī uz finālu. 

Septiņas Salacgrīvas vidussko-

las klases ir ieguvušas Mam-

madaba Mestarklases Meistaru 

diplomu, bet divas klases –

Zeļļu diplomu. Mammadaba 

Meistaru diplomu ieguvēji ir 

nopelnījuši Meistaru nozīmī-

tes, Zaļas atzinības balvas un 

dāvanu kartes no AS „Latvijas 

valsts meži” stādu iegādei 

LVM kokaudzētavās. Mamma-

daba Zeļļi arī saņems dip-

lomus, kā arī Zaļas veicināša-

nas balvas no AS „Latvijas 

valsts meži”.  

 Divu klašu -6.b un 7.a klases 

skolēni ar savām audzinātājām 

Līgu Tauriņu un Lolitu Valaņi-

nu šajā mācību gadā piedalījās 

vēl vienā „zaļā” projektā 

„Bērzs un tā kaimiņi” ko orga-

nizēja A/S „Latvijas Finieris” . 

Kopš 2001. gada "Latvijas Fi-

nieris" rīko konkursus skolē-

niem, kura mērķis ir rosināt 

interesi par meža nozari un 

veicināt izpratni par meža vēr-

tību līdzsvarotības nozīmi vik-

( turpinājums 11. lpp. ) 
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Mazs cinītis gāž lielu vezumu 

Salacgrīvas vidusskolas 4. a 

klases skolēns Valters Bitma-

nis nesen piedalījās zinātniski 

pētniecisko darbu konkursā 

„Mazs cinītis gāž lielu vezu-

mu” un ieguva atzinību – Lasī-

tāju simpātija. 

Šos pašus vārdus varētu teikt 

par pašu mazo pētnieku. 

 Marta sākumā uzzināju, 

ka Alojas, Limbažu Salacgrī-

vas novadā tiek organizēts pēt-

niecisko darbu konkurss 4. 

klašu skolēniem. Uzaicināju 

skolēnus piedalīties. Bet, kad 

skolēni saprata, cik daudz būs 

jāpēta, jālasa zinātniskā litera-

tūra, jāveic dažādas aptaujas, 

jāveido diagrammas, jāraksta 

darbs, piekrita tikai Valters. 

Līdz konkursam bija ļoti maz 

laika. Parasti šādus darbus pa-

veic ilgākā laikā, bet mums 

bija 3 nedēļas. Darbu veicām 

vakaros, sestdienās, svētdie-

nās. 

 Teorētiskajā daļā Valters 

enciklopēdijās izpētīja sikspār-

ņus, iepazinās ar sikspārņu 

sugām, atklāja, ka Latvijā ir 16 

mītošas sugas. Un lielākais 

atklājums mums visiem bija, 

ka Natūza sikspārņi ( tie, kuri 

mīt viņa vecmāmiņas lauku 

mājās ) tāpat kā putni atlido 

maija mēnesī, bet aizlido rude-

nī uz Čehiju, Horvātiju, Vāci-

ju, Franciju. 

 Praktiskajā daļā zēns 

aptaujāja savus skolasbiedrus 

2., 3., 4. klasē, lai noskaidrotu, 

ko skolēni zin par sikspārņiem 

–vai sikspārņiem ir zobi? Ko 

sikspārņi ēd? Ko sikspārņi dara 

naktīs? Ko viņi dara ziemā? 

Un secināja, ka Latvijā ir maz 

informācijas par sikspārņiem, 

tāpēc cilvēkiem nav zināšanas 

par tiem. 

 27. martā Limbažos 

konkursā Valters ar savu stāstī-

jumu par sikspārņiem visus 

ieinteresēja un pārsteidza ar 

zināšanām.  Viņš tika izvirzīts 

uz pētniecisko darbu konkursu 

Vidzemes zonā Valmierā. 

 15. aprīlī Valmieras Pār-

gaujas sākumskolā piedalījās 

Valkas pamatskolas, Cēsu pil-

sētas Pastariņa sākumskolas, 

Limbažu sākumskolas, Limba-

žu 3. vidusskolas, Valmieras 

Pārgaujas sākumskolas 4. kla-

šu skolēni. Visiem konkursa 

dalībniekiem bija ļoti labi 

veikti pētnieciskie darbi, visi 

bija ļoti labi sagatavojušies 

darbu prezentācijai. Prieks 

klausīties! Ir tāda sajūta, ka 

satikušies paši erudītākie sko-

lēni no Vidzemes. Esmu ļoti 

lepna par savu Salacgrīvas 

vidusskolas 4. a klases skolē-

nu. Ir ieguldīts liels darbs, bet 

tas devis lielu gandarījumu.  

Prieks par to, ka Valters saņē-

ma atzinību – Lasītāju simpā-

tija par izcilu projekta darbu. 

Pats mazais pētnieks jutās ļoti 

laimīgs.  

Paldies Valtera māmiņai par 

sapratni un atbalstu projekta 

darba tapšanā! 
 

Skolotāja   Baiba Runce  

torīnu, izzinošu un izklaidējošu 

darbību veidā. Mūsu skolas 

skolēni un skolotāji iesaistās 

pirmo gadu.Skolēni veica pētī-

jumus, rakstīja protokolus, zī-

mēja apkārtnes plānu, uzņēma 

video, fotogrāfēja. Salacgrīvas 

vidusskolas 6.b un 7.a klases 

komanda iekļuva finālā kopā 

ar vēl 12 skolām no Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas. Fināls  

Abragciemā 8. un 9. jūlijā. Un 

vēl viens „zaļs” pasākums sā-

kumskolas skolēniem notiks 

projekta nedēļas laikā. Tas būs 

noslēguma pasākums kopā ar 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

speciālisti Intu Somu, kura 

kopā ar saviem palīgiem visu 

šo mācību gadu palīdzēja sko-

lēniem izprast norises dabā, jo 

mēs taču dzīvojam zaļā nova-

dā, arī mūsu domāšanai jābūt 

„zaļai”. 

Salacgrīvas vidusskolas skolo-

tāja Lolita Valaņina  
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 Zaļā klase  

Kopš 2001. gada "Latvijas 

Finieris" rīko konkursus skolē-

niem, kura mērķis ir rosināt in-

teresi par meža nozari un veici-

nāt izpratni par meža vērtību 

līdzsvarotības nozīmi viktorīnu, 

izzinošu un izklaidējošu darbību 

veidā. 

Konkursa mērķis 

Veidot skolēnos priekšstatu par 

dabas sezonālo ritmu ietekmi uz 

augu valsti, vienlaicīgi veicinot 

skolēnos novērošanas prasmju 

attīstību. 

Konkursu organizē 

AS “Latvijas Finieris” un Dabas 

aizsardzības pārvalde. 

Konkursa dalībnieki 

Komandu veido vienas skolas 

10 pamatskolas vecuma skolēni 

(5-9. klase) un divi skolotāji. 

Konkurss starptautisks. 

Skolēni veica pētījumus, rakstī-

ja protokolus, zīmēja apkārtnes 

plānu, uzņēma video, fotogrāfē-

ja. 

Salacgrīvas vidusskolas 6.b un 

7.a klases komanda iekļuva 

finālā kopā ar vēl 12 skolām. 

No Latvijas, Lietuvas un Igau-

nijas. 

Fināls -"Abragciems" 8. un 9. 

jūlijā 

Komandā startē: 

6.b klasē-Liene Pogule, Laura 

Krisanova, Marta Bitmane, 

Nensija Zande, Kitija Seļiva-

nova 

Skolotāja Līga Tauriņa 

7.a klasē-Sandija Megi, 

Amanda Stane, Kate Laima 

Majore, Tomass Bantersons, 

Undīne Meļikidze, Ritvars 

Zvejnieks 

Skolotāja Lolita Valaņina 

 
Informāciju apkopoja skolo-

tāja Lolita Valaņina  

3.b klase par meža stādīšanu 

           Ance: „Man likās, ka 

stādiņi ir ļoti trausli, un tie tūlīt 

salūzīs. Nē! Rokās varēja pa-

ņemt pat 6 stādiņus. Lai tie iz-

aug par varenām priedēm!” 

 Keita: „Stādīt kociņus 

pamācīja meža darbinieki. Mū-

su grupa iestādīja vairāk nekā 

300 mazo priedīšu.” 

 Edgars: „Interesanta bija 

darbošanās ar koku stādītāju. Es 

uzzināju, kā notiek meža stādī-

šana.” 

 Miks: „Katram grupā bija 

savs pienākums. Nest kasti ar 

100 nelielajiem priežu stādi-

ņiem bija atbildīgs uzdevums.” 

 Saule: „Priežu stādiņus 

ar aparātu stāda vagās, bet, lai 

tos nesabradātu, paši gājām pa 

taciņu blakus vagai. Es gribētu 

redzēt, kā šīs priedītes izaugs!” 

 Arvils: „Pēc meža stādī-

šanas mēs devāmies uz Dižo-

zolu. Tik skaisti iekārtota ir šī 

atpūtas vieta! Pēc labi padarīta 

darba bija arī atpūta. Paldies 

mežzinim Vilim un „Latvijas 

mežiem”!” 

 Rihards: „Man patika, 

ka klasei par čaklu darbu uzdā-

vināja sēņu grāmatiņu. Tagad 

mēs labāk varēsim atpazīt 

sēnes mežā.” 

                                      

                                                
Skolēnu pārdomas apkopoja 

skolotāja Viktorija Brīnuma 

http://www.abragciems.lv
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 Interesanta diena aprīlī 

      Aprīļa sākumā 2.a., 2.b un 

3.a klase nolēma apmeklēt teāt-

ra izrādi Valmierā. Līdz Val-

mierai mērojami 100 km, kā lai 

ceļu saīsinām? Mēs zinām kā!          

Pa ceļam, Limbažos, arī ir ap-

skatāmas vietas – Limbažu pil-

sētas muzejs! Tik bieži esam 

bijuši sava vecā rajona galvena-

jā pilsētā, taču muzejā – nekad! 

Tad nu dodamies iekšā. 

        Mūs sagaida laipnas gides, 

kuras labprāt iepazīstina sala-

cgrīviešus ar Limbažu pilsētas 

vēsturi. Šis stāstījums aizrauj 

lielāko daļu mazo klausītāju. 

Tālāk seko stāstījums un de-

monstrējumi par to, kā skolā 

mācījās, kādus skolas piederu-

mus izmantoja mūsu vecvecmā-

miņas un vecvectētiņi. Tagad 

zinām, kāpēc senos laikos cilvē-

kiem bija tik glīts rokraksts. 

Rakstīt ar spalvaskātu nav vieg-

li, tas darāms lēni, precīzi, bez 

steigas, jo tušas traipus izdzēst 

nevar. Paši uz savas ādas izbau-

dījām arī to kā bija tajos laikos 

saņemt sodu – tupēt ar ceļga-

liem uz zirņiem – sāpīgi, grūti, 

kauna sajūta. Kad esam apskatī-

juši un aptaustījuši senās skolas 

lietas, varam „ieiet mežā” un 

aplūkot ekspozīciju par dabu. 

         Mežos reizēm izceļas 

ugunsgrēki, tādēļ sekojam 

gidei uz Ugunsdzēsēju muzeju, 

kurā mums tika dota atļauja 

kāpt iekšā īstā ugunsdzēsēju 

mašīnā, varējām uzmērīt dažā-

das ugunsdzēsēju cepures, kāpt 

novērošanas tornī, aplūkot sen-

lietas – gludekļus, radioaparā-

tus, televizorus, telefonus un 

secināt, cik liela atšķirība šīm 

lietām ir ar mūsdienu lietām. 

Iesakām arī citām klasēm aiz-

braukt uz šo muzeju.  

       Esam izkustējušies, varam 

doties tālāk uz Valmieras teāt-

ri. Šeit skatījāmies izrādi 

„Pelnrušķīte”, kuru spēlēja 

Liepājas teātra aktieri, kas 

bija atbraukuši paciemoties 

pie Valmieras kolēģiem. „Ar 

vienu šāvienu nošāvām di-

vus zaķus” – Valmieras teāt-

rī redzējām Liepājas teātra 

izrādi. Un kurš gan nezina 

pasaku par Pelnrušķīti? Lab-

sirdība, godīgums, čaklums 

vienmēr uzvar ļaunumu, in-

trigas un slinkumu. Mācie-

ties arī Jūs no šīs pasakas.  

 
2.a klases audzinātāja Iveta 

Kupča  

Brauciens uz Pērnavas akvaparku 

       Visiem kopā doties uz Pērna-

vas akvaparku bija mūsu sap-

nis, un beidzot tas piepildījās. 

Vispirms mēs apstājāmies 

Igaunijā pie Baltās kāpas un 

devāmies uz skatu torni. Tas 

bija 19 m augsts un tālumā no 

torņa bija redzama Kihnu sala, 

bet uz austrumiem milzīgs 

purvs.  

Ieradušies Pērnavā, 

mēs devāmies uz akvaparku. Vis-

iem patika spēles baseinā, laišanās 

lejā pa gaiši dzelteno, tumšo un 

oranžo cauruli. Pēc aktivitātēm 

varējām dalīties iespaidos, sēdē-

dami burbuļvannā. Jautri bija iz-

peldēt āra baseinā un lēkāt pa to. 

Daudziem patika arī laisties lejā 

pa straujo upi. 

 Ar klasi kopā pavadīt 

laiku akvaparkā bija jautri un 

interesanti. 

 

                                                                  

Edgars Veinbergs, 3.b klase 
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Mans pirmais maratons  

        Mani sauc Aleksis, man ir 9 

gadi. Šogad es pirmo reizi skrēju 

Nordea Rīgas maratonu 5 kilo-

metrus. Tik garu distanci es skrē-

ju pirmo reizi. Visgrūtāk man 

bija skriet pa Vanšu tiltu, jo tur 

bija jāskrien kalnā un bija arī ļoti 

karsti.  Es skrēju kopā ar skolas 

biedru Sandi Vosekalnu. No mū-

su skolas skrēja vairāki bērni, un 

tur mēs satikām puišus un meite-

nes, kas kādreiz mācījās mūsu 

skolā. Mēs arī nofotogrāfējā-

mies ar meiteni, kas 10 km. 

distancē ieguva 2.vietu un, kā 

izrādās, arī viņa ir mācījusies 

Salacgrīvas skolā. 

Man patika maratona atmosfē-

ra, tik daudz cilvēku, kas 

skrien, es vēl nebiju redzējis 

un mani pārsteidza, ka tur 

skrēja arī veci cilvēki. Visi, 

kas noskrēja savu distanci, 

saņēma skaistu medaļu un 

maisiņu, kurā bija minerālū-

dens, ābols un rieksti. 

Man šis pasākums ļoti pati-

ka un esmu nolēmis tajā pie-

dalīties arī nākamajā gadā. 

                                                                           
Aleksis,2.a klase 

Koku sugas mežā 

         Pirmā diena pēc pavasara 

brīvlaika bija interesanta, jo pie 

mums viesojās vides speciāliste 

Inta Soma un mēs devāmies ārā 

pētīt koku sugas. 

 Sākumā mēs sadalījāmies 

pa pāriem un Inta izdalīja aptau-

jas lapas. Katra pāra uzdevums 

bija atrast savu pētāmo koku. Es 

biju kopā ar savu sola biedru 

Rihardu, un mēs pētījām mel-

nalksni. Lapā bija jānorāda, 

kādas ķērpju un sūnu sugas 

aug uz tā un jāatbild uz āķī-

giem jautājumiem. 

 Mēs uzzinājām daudz ko 

jaunu un iepazinām kokus su-

gas, kad tām nav lapu, kā arī 

kur katram kokam labāk pa-

tīk augt. Es vēlētos vēl šādas 

nodarbības par kokiem! 

 
Keita Irmeja, 3.b klase 

Darbošanās kokapstrādes pulciņā 

Kokapstrādes pulciņā var piedalī-

ties no 2. klases. Vispirms iepa-

zīstas ar noteikumiem un darbarī-

kiem, kādus lieto izstrādājuma 

gatavošanai. Mēs strādājam gal-

venokārt ar figūrzāģi, to nedrīkst 

ne spiest, ne arī grūst, tad zāģītis 

saplīsīs un būs jānomaina. Mans 

pirmais darbs bija sirsniņa, un to 

es pagatavoju bez grūtībām. 

Esmu izgatavojis arī fotorāmīti, 

galda piederumus – karoti, lāpsti-

ņu, dakšiņu, dažas rotaļlietas un 

ar kaltu izkalu dzīvnieka por-

tretu.  

 Kokapstrādē darbojos 2 

gadus un jau zāģēju daudz sa-

režģītākus darbus. Šobrīd tā ir 

lidmašīna, pirms tās bija heli-

kopters. 

 Klasē mēs esam vairā-

ki zēni, kurus interesē kokap-

strāde. Tie ir Ernests Rozen-

bergs, Jēkabs Rozenbergs un 

mums pievienojās arī Linards 

Kleins. Ar saviem izstrādāju-

miem mēs ļoti lepojamies un 

parādām tos arī klases bied-

riem un skolotājai. 

                                                                

Rainers Vinters, 3.b klase 
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Gaidījām putnus 

          Piedalījāmies projektā Mammadaba Mestarklase, 

kur  viens no uzdevumiem bija– jāizgatavo un jāizliek 

putnu būrīši. Arī manas klases skolēni bija centušies! Izli-

kām  putniem jaunas mājiņas skolas un bērnudārza ap-

kārtnē. Skolēniem tā bija laba pieredze: dzirdēt un uzzi-

nāt, kā jāgatavo putnu būrīši un kā tie jāizliek.               
 Skolotāja Edīte Liedeskalniņa 

Vasariņai skaisti rīti –  

Saules staru zeltā tīti. 

Agri mostas mežs un lauks –  

Mīļā saule visiem draugs! 

Mana saulainā vasara 

        3.b klasē visi skolēni ļoti 

gaida silto, košo, gaišo, mīļo, 

saulaino vasaru! Visvairāk gri-

bas peldēties un sauļoties pie 

upes un jūrmalā, kā arī spēlēt 

dažādas spēles ar draugiem un 

piedalīties aktivitātēs ar velosi-

pēdiem. Vasarā vajadzēs arī 

pastrādāt – pļaut zāli, kraut mal-

ku, ravēt puķes un lasīt ogas, kā 

arī sēņot. Citi ir plānojuši arī 

pelnīt naudu dažādos vasaras 

darbos.  

 7 skolēni klasē ir ieplāno-

juši izlasīt vairākas A. 

Lindgrēnes grāmatas. Daži 

apciemos savus vecvecākus, 

citi atpūtīsies nometnē vai do-

sies ceļojumos. Plānots ir ap-

skatīt Tallinu un Pērnavu Igau-

nijā, doties uz Vāciju, Holandi, 

Poliju, Čehiju un Zviedriju. 

 Arī Latvijā ir svarīgi 

nosvinēt Jāņus, Jūras svētkus, 

apmeklēt „Positivus” un Kla-

siskās mūzikas festivālus. 

Skolēni ir domājuši, ka 

augustā vajadzēs doties uz 

Limbažiem vai Rīgu, lai iegā-

dātos nepieciešamo skolas gai-

tām 4. klasē. Visi ļoti lepojas 

ar to, ka mācīsies 4. klasē un 

sākumskolā būs lielākie.  

Par 3.b klases skolēnu 

vasaras plāniem pastāstīja sko-

lotāja Viktorija Brīnuma un 

novēl visiem jauku, piedzīvo-

jumiem bagātu un saulainu 

vasaru! 

 15.maijā notika olimpiāžu 

augstāko vietu ieguvēju apbal-

vošana. Kad aizbraucām pakaļ 

skolniekiem no Ainažiem, taisnā 

ceļā devāmies uz Limbažiem. 

Ar nelielu nokavēšanos ieradā-

mies vecā Rātsnama pagalmā. 

Mūs uzrunāja olimpiāžu vadītā-

ji. Mēs tikām sadalīti trīs grupās. 

Es biju 2.grupā. 2.grupa devās 

uz ugunsdzēsēju depo. Tur mēs 

varējām izbaudīt dažādas atrak-

cijas, kā, piemēram, bija jāmin 

mīklas par priekšmetiem. Tālāk 

devāmies uz apbalvošanu. Ar 

saviem priekšnesumiem mūs 

priecēja Mārtiņš Ruskis. Ap-

balvošana ilga 40 minūtes. 

Tad, turpat netālu bija,,dzīvā 

sudraba muzejs’’. Tajā bija 

parādīti veidojumi no sudraba. 

Mēs redzējām no sudraba vei-

dotu pili un kuģi. Tad mums 

iedeva katram pa vienai mazai 

metāla stieplītei un mums bija 

jāizloka savas domas. Mums 

parādīja, kā savienot divas lie-

tas kopā. Vairāki bērni to iz-

mēģināja. Tagad to var apska-

tīt arī muzejā. Pēc šī piedzīvo-

juma mēs devāmies uz ēstu-

vēm. 2.grupa ēda kafejnīcā” 

Tornis.” Kad bijām kārtīgi pa-

ēduši kāpām atpakaļ autobusā 

un braucām uz veikalu 

„Vairis’’, lai iztērētu savas 

dāvanu kartes, kuras bijām 

dabūjuši kopā ar atzinības rak-

stu. Pēc tam bijām ļoti noguru-

ši un beidzot devāmies uz mā-

jām. Šis bija ļoti jauks pasā-

kums! 

    

  Keita Irmeja 3.b 

Olimpiāžu dalībnieku apbalvošana  


