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Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars) 

ZZČ jeb Zelta Zivtiņas čempionāts 2015 

Beidzot klāt ilgi gaidītais brīdis, 

kad arī mēs, ceturtklasnieki, 

varam piedalīties Zelta Zivtiņas 

čempionātā. Par to uzzinājām, 

kad mūsu klases audzinātāja 

Iveta Kupča piedalījās tajā ar 

savu iepriekšējo audzināmo kla-

si, kuri tad gāja 5.a klasē, tagad 

tā ir 8.a klase, bet mēs gājām 1.a 

klasē. Jau tad zinājām, kad iz-

augsim, arī mēs gribēsim startēt 

šāda veida sacensībās/konkursā. 

 „ZZ ČEMPIONĀTS” ir 

trakas sacensības starp klasēm 

visā Latvijā, kurās pārbaudot 

drosmi, cīņassparu, atjautību, 

radošumu un klases vienotību, 

Zelta Zivtiņa dāvā neaizmirsta-

mus piedzīvojumus un lieliskas 

balvas pašām draudzīgākajām 

klasēm. /www.zeltazivtina.lv/  

Šogad tas norisinājās 

jau devīto gadu! 

Vislatvijas skolēnu 

sporta un prāta spēles „ZZ 

ČEMPIONĀTS”  nu jau ir kā 

tradīcija, kas ik gadu vieno tūk-

stošiem skolēnu no 4.-12. klasei.  

Viss likās ļoti vienkārši, 

tikai jāaizpilda pieteikuma veid-

lapa, jāizpilda mājas darbs, šo-

gad tas bija par tēmu „Mana 

novada dārgumi”, jāreklamē 

kāda vieta savā novadā, lai arī 

citi skolēni no Latvijas par to 

uzzinātu un gatavais video jāno-

sūta Zelta Zivtiņai. Taču tā viss 

nebija. Laika apstākļi mūs nelu-

tināja, brīvie brīži mums diez-

gan maz, jo visi piedalāmies 

kādā ārpusstundu pulciņā, laiks 

iet. Nolēmām, ka Lielajā Piekt-

dienā, neskatoties uz slapjo 

sniegu un lietu, brauksim uz 

sava novada iecienītāko atpūtas 

vietu „Kraukļi”, kuru izvēlējā-

mies kā sava novada dārgumu 

un filmēsim video, lai mājas 

darbs top gatavs. Viss iznāca 

ļoti labi, ar scenāriju skolotāja 

mūs iepazīstināja uz vietas, tek-

stu mācījāmies mežā, ejot pa 

„Kraukļu” trasiJ, arī mammas 

mums ļoti palīdzēja gan ar aiz-

vešanu, gan atbalstu, gan arī kā 

viena sižeta lomu izpildītājas. 

Paldies skolotājam Mārcim Ma-

joram par video samontēšanu, jo 

to vēl neprotam. Kad viss gatavs 

(mūsu video var noskatīties 

www.youtube.lv), mājas darbs 

tiek nosūtīts un tas dod iespēju 

piedalīties kādās no 5 aizraujo-

šajām pusfinālu sacensībām Lat-

vijas reģionos. Šādu iespēju ie-

gūst gandrīz 500 klases, kuras 

tālāk cīnās par iekļūšanu super-

finālā un iespēju izcīnīt vērtīgās 

balvas no Zelta Zivtiņas un pa-

sākuma atbalstītājiem.  

Klāt ziņa, ka mūsu mā-

jas darbs ir izcīnījis vietu pusfi-

nālā, kurš notika 8.maijā, Mado-

nā. 

Cēlāmies agri, jo ceļš 

tāls, sešos izbraucām no Sala-

cgrīvas, lai dotos dienā ar pie-

dzīvojumu. 

Turpinājums trešajā lapā! 
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Redaktores sleja 

Pēc dažām dienām lielākā 

daļa skolēnu aizvērs aiz se-

vis skolas durvis un pa tām 

ienāks atkal tikai 

1.septembrī. Vasara-tas ir 

atpūtas laiks, kad visā pilnī-

bā izbaudām saules starus, 

ūdens veldzējošo burvību, 

brīvību, vairāk laika pava-

dām kopā ar draugiem. Un 

tā varētu turpināt. Vasara ir 

laiks, kad viss šķiet skais-

tāks, daudzsološāks, roman-

tiskāks. Daudzi mazie sā-

kumskolēni gaida šo vasaru 

ar pavisam nepierastām sa-

jūtām, jo šī ir Dziesmusvēt-

ku vasara. Ar katru reizi šie 

svētki uzņem citu jaudu un 

spēku. Pēdējos gados būt 

iekšā šajos svētkos ir stilīgi. 

Pat, ja tu neesi ne dziedātājs, 

ne dejotājs, visi it kā esam 

uz šī svētku viļņa. Kādā in-

tervijā diriģents Ints Tete-

rovskis ir teicis, ka tiem, kas 

dzied, ir augstāks intelekta 

koeficients. Tāpēc visiem 

bērniem esot jādzied, un nav 

tāda, kurš nemāk. Vajag 

dziedāt, vajag dejot- tas at-

brīvo un reizē uzlādē. Ja ne-

piedalies Dziesmusvētkos, 

tad to vari darīt arī skaistā-

kajos, latviskākajos  vasaras 

svētkos-Jāņos. Vasaras per-

spektīva daudzsološa. 

Arī visi avīzītes 

„Gliemežvāks” korespon-

denti vasarā atpūtīsies. Neti-

cami, ka jau kopā esam turē-

jušies 4 gadus. Katru gadu 

esam ar saviem rakstiem 

aizpildījuši 4 avīzītes izde-

vumus. Esam pastāstījuši 

gan par notikumiem klašu 

dzīvē, gan par sportiskiem 

sasniegumiem, par ārpus-

stundu nodarbībām, par brī-

vā laika pavadīšanas iespē-

jām, gan arī skolēni rakstīju-

ši par saviem ceļojumu ie-

spaidiem. Nav viegli piesēs-

ties pie baltas papīra lapas 

vai datora ekrāna un tukšu-

mu aizpildīt ar savām pārdo-

mām, atziņām par vēroto, 

piedzīvoto. Ja agrāk skolēni 

rakstīja klases hronikas, 

pastāstot par notikumiem 

klases dzīvē, tad mūsdienās 

mēs to darām ar avīzītes 

starpniecību. Manuprāt, kat-

ram no mazajiem korespon-

dentiem ir liels prieks, ierau-

got savu rakstiņu un foto 

„Gliemežvākā”. Tā arī ir 

iespēja palepoties ar savām 

prasmēm. Paldies visiem 

skolēniem, kuri ir bijuši 

cītīgi rakstītāji! Paldies 

vecākiem par atbalstu un 

labiem padomiem! 

Bet nekas nenotiek bez sko-

lotāju uzmundrinājuma, pa-

mudinājuma, pamācīšanas, 

uzvedināšanas uz domām, 

ko un kā labāk uzrakstīt. Tā-

pēc liels paldies visiem pe-

dagogiem, kuri arī šajā 

mācību gadā atrada laiku 

un vēlēšanos atbalstīt mani 

šajā ne tik vieglajā, bet in-

teresantajā darbā- veidot 

avīzi „Gliemežvāks”!  

Bet avīzīte līdz visiem neno-

nāktu tāda, kādu jūs katrs 

saņemat, ja nebūtu mani lie-

lie palīgi - datorsalicējs Rit-

vars ( Lai veicas eksāme-

nos!) un avīzītes kopētāja 

un kļūdiņu atradēja Ruta 

Miebolte.  

Lai mums visiem krāsaina, 

jaukiem piedzīvojumiem 

bagāta vasara! 

Skolotāja Lolita  
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Sacensības aizraujošas, 

bija jāiziet 2 etapi: 1. Astoņas 

kustību aktivitātes + puzles sa-

likšana + 10 jautājumi par Lat-

viju, jo šī gada tēma bija 

„Apceļosim Latviju”, 2. etaps – 

interaktīvi atbildēt uz 25 jautāju-

miem un praktiskais darbs 

„Uzbūvē torni” (no baloniem). 

Pildot uzdevumus, iepazinām 

sevi tuvāk, kāds nogura ātrāk, 

kāds ar aizrautību pildīja visus 

uzdevumus, kāds uztraucās, 

kāds uztvēra visu mierīgi. Labi, 

ka komandā bija jābūt 10 skolē-

niem, jo tad mums bija iespēja 

pamainīties. 

Diena paskrēja vēja 

spārniem, klāt arī nogurums, bet 

jāgaida vēl šī pusfināla rezultāti. 

Muzikālu priekšnesumu sniedza 

Paula Dukure un visu dienu mūs 

vadīja un  uzmundrināja Uģis 

Joksts. 

Kad rezultāti apkopoti, 

klausījāmies veiksmīgās 11 kla-

ses, kuras tiks finālā, kurš notiks 

30. maijā, Jūrmalā. Pilnīgi neti-

cot un negaidot (kaut gan mēs, 

bērni, ļoti gaidījām un cerējām) 

Salacgrīvas vidusskolas 4.a 

klases vārds izskan mikrofo-

nā. Esam iekļuvuši finālistu sa-

rakstā. Neviltots prieks, skaļas 

gaviles un meitenēm birst asaras 

no pārsteiguma un saviļņojuma, 

jo ceturtklasniekiem ir jāsacen-

šas ar piektklasniekiem, tāpēc 

nav viegli iekļūt finālā. 

Mēs visiem skolēniem 

noteikti iesakām vienmēr pieda-

līties šajā pasākumā, jo tā IR 

diena ar piedzīvojumu.  

Skolēni, kas jau piedalī-

jušies agrāk, ar prieku atzīst, 

”ZZ ČEMPIONĀTS” ir krietnas 

draudzīguma devas pieplūdums 

klases kolektīvā un kolosāli pie-

dzīvojumi, ko atcerēties! /

www.zeltazivtina.lv/ 

Klases kapteinis  

Aleksis Goba, 4.a 

Skolotāja Iveta Kupča 

Sākumskolas koris noslēdz mācību gadu 

Sākumskolas korim šis pavasa-

ris atnāca ar prieku un arī ar 

nelielu satraukumu. Skolas at-

skaites koncerts un koncerts – 

skate Limbažos bija pirmā reize, 

kad tas uzstājās tik lielas audito-

rijas priekšā. Gan sevi parādī-

jām, gan citus klausījāmies un 

centāmies savu darbu izvērtēt. 

Prieks par paveikto bija gan 

skolēniem un viņu vecākiem, 

gan skolotājai. 

 Kas gan var būt vēl jau-

kāks, kā gandarījums pēc labi 

paveiktā darba, dodoties ekskur-

sijā! Tādēļ visi ar nepacietību 

gaidīja 13. maiju, kad varēja 

doties ekskursijā uz Rūjienu.  

 Tur mūs pārsteidza ar 16 

dažādām saldējuma šķirnēm, ko 

visi ar lielu prieku nobaudīja. 

Bet, ja vēl daiļi padziedāja un 

atbildēja uz jautājumiem par 

saldējuma tapšanas noslēpu-

miem, tad mazie kārumnieki 

atkal tika cienāti ar saldējumu. 

Tālāk ceļš aizvijās uz Rūjienas 

šinšillu fermu, kur, priekā un 

laimē redzot mazos pūkainīšus, 

smaidā atplauka ikviena bērna 

seja. 

 Saule un prieks bērnus 

sildīja visas dienas garumā. 

 Šo ekskursiju mums dā-

vāja Salacgrīvas vidusskola un 

SIA „Baltic Forest”. Lielu pal-

dies sakām skolas direktoram 

Eduardam Ādmīdiņām un SIA 

„Baltic Forest” valdes priekšsē-

dētājam Ernestam Kupčam.  

Paldies sakām visiem, 

kas atbalstīja mazos dziedātājus 

visa mācību gada garumā – gan 

klašu audzinātājiem, gan vecā-

kiem, gan skolas vadībai. 

Skolotāja Ināra Ādmīdiņa  
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3. b klases stūrakmeņi un pērles  

1. septembrī ar rudens ziediem 

un pirmo mācību stundu zva-

niem ieskandinājām 2014./2015. 

mācību gadu. Šobrīd gaidām 

pēdējo mācību stundu un ar pa-

vasara ziedu pušķiem ikviens 

ieskries savā vasaras pļavā. Arī 

mēs, 3.b klases kolektīvs, izjuk-

sim kā izziedējusi pieneņu pūka 

un pacelsimies savā baltajā iz-

pletnītī un baudīsim vasaras 

brīvlaiku. Tas ir nopelnīts gods 

godam, jo ir gandarījuma sajūta 

par paveikto. 

 Atskatoties uz paveikto, 

liels paldies jāsaka mūsu klases 

stiprajiem stūrakmeņiem: skolo-

tājiem, vecākiem un pašiem 

skolēniem. Skolotāji ar milzīgu 

pacietību ir veduši savus skolē-

nus cauri 3. klases zinībām, sas-

katījuši viņos talantus, un, kā 

mazus dārgakmeņus, slīpējuši 

un slīpējuši. Liels paldies mūzi-

kas skolotājai Inārai Ādmīdiņai 

par mūzikas stundām un neatlai-

dīgo darbu interešu izglītības 

pulciņa, kur Līva, Laura, abas 

Emīlijas, Ksenija, Ketija, Elīza 

apguva ksilofona spēli. Paldies 

sporta skolotājai Rasmai Turkai 

un sporta treneriem par to, ka 

Līva, Laura, Arvis, Elīza, Toms, 

Ketija, Ernests, Markuss un 

Mārtiņš ir iemīlējuši ātrumu, 

spriedzi un sacensību garu. Pal-

dies ikvienam skolotājam , jo no 

jums mēs gūstam dzīves gudrī-

bu, zināšanas un patiesas cilvē-

ciskās vērtības, kas palīdz mums 

izaugt par labiem un gudriem 

cilvēkiem. 

 3.b klases „mājas” stūrak-

menis Nr. 2 ir vecāki. Bez jums 

kā bez rokām!!! Klases audzinā-

tājas rokas un ieceres, domājot 

par klases aktivitātēm gan sko-

las, gan ārpusskolas dzīvē, ir 

sasietas, ja šajā izglītojošajā dar-

bā neiesaistās viņi-klases labie 

gariņi-vecāki. Tie ir viņi, kas 

palīdz mums īstenot ekskursijas, 

teātra izrādes apmeklēšanu. Tie 

ir viņi, kas atrod laiku vakaros, 

lai ierastos uz vecāku sapulcēm 

un kopīgi izvērtētu solēnu veik-

smes un neveiksmes. Tie ir viņi, 

ar kuru palīdzību skolas un kla-

ses panākumi spodrina Salacgrī-

vas vidusskolas vārdu. Paldies 

par atbalstu! 

 Un te jau 3. stūrakmenis - 

paši skolēni! Patiesībā par stū-

rakmeni, tādu stipru un nesatri-

cināmu, vēl jākļūst. Bet par 

mazām pērlītēm gan jau varētu 

dēvēt, jo mūsu klases kolektīvā 

ikviens jau ieguvis savu mirdzu-

mu un liek 3. b klasei kļūt pa-

manāmai. Visai pamanāmi esam 

mācību semestru noslēgumos, 

kad puse no klases skolēniem 

saņem atzinības rakstus par izci-

lām un teicamām sekmēm. Lep-

ni esam par mācību olimpiāžu 

dalībniecēm Martu un Līvu. Go-

dalgotie sportisti ir Elīza, Līva, 

Laura, Toms un Arvis. Ar brī-

nišķīgiem mākslas darbiem mūs 

priecē mākslas skolas skolēni 

Megija un Renārs. Emīlija Berg-

mane un Toms ir iemīļojuši zir-

gus un savu ikdienu nevar iedo-

māties bez zirgu staļļa un trene-

res Lauras. Arvis, savukārt no-

darbojas ar visai ekstrēmu spor-

ta veidu-burāšanu. Ernests ir 

vienīgais no klases, kurš jau 

dalību ņem jaunsardzes aktivitā-

tēs. Lielas cerības liekam uz 

Ernestu kā uz prasmīgu futbola 

vārtsargu. Lepojamies ar Eliza-

beti, Līvu un Ivo, kuri ir tautisko 

deju dejotāji. Viņiem šovasar 

pirmie skolēnu dziesmu un deju 

svētki. Ar krāšņiem floristikas 

darbiem mūs priecē Marta Beat-

rise. Prieks par folkloras kopas 

„Zēģelīte” dalībniecēm Sintiju, 

Martu Beatrisi, Andrea, Martu 

un Kseniju. Šīs meitenes kopā ar 

vadītāju Zentiņu izdzied un iz-

dejo tautas dzīvesziņu. Mūsu 

klases saulīte ir Sanija. Sanijai 

pieder vissiltākais rīta „labrīts” 

un mazi nieciņi, kuri, atnesti uz 

skolu (tēta interesantās pašgata-

votās lietas u.c.) iepriecina ik-

vienu. Vēlos uzslavēt mūsu kla-

ses labākos pusdiengalda servē-

tājus Ivo un Arvi. Šie zēni prot 

saklāt galdu, lai pārējiem būtu 

patīkami baudīt pusdienas.  

 



Un, kas gan būtu 3.b klase 

bez sava Gatiņa! Viens no 

otra mācāmies draudzēties, 

izpalīdzēt, risināt konfliktus 

un veidot sevi kā vispusīgi 

attīstītu un izglītotu personī-

bu. Man, kā klases audzinātā-

jai, ir liels prieks par katru 

savu skolnieku. Arī es daudz 

ko mācos no viņiem. Šajā 

rakstiņā ir tikai neliela daļa 

no tā, ko vēl trešklasnieki ir 

iemācījušies, ar ko nodarbo-

jas brīvajā laikā un kas aiz-

rauj. Bet par to jau nākamajā 

mācību gadā. Šis ir mūsu ko-

pīgais ceļš uz 4. klasi! Lai 

jauks vasaras lidojums, ma-

nas mazās, baltās pieneņu 

pūkas! 

3. b klases skolotājas  
Vinetas Dances svētdienas  

pārdomas  

Košais pavasaris glezniņās 

Pavasaris ir atnācis ar 
košām krāsām. Arī mēs, 1.b kla-
ses skolēni, atklājām ko jaunu – 
kā top zīmējums uz stikla. 
 Divas reizes pie mums 
ciemos bija un iemācīja jaunas 
prasmes skolotāja Zinta Menni-
ka. Viņas vadībā skolēni gatavo-
ja pārsteigumu māmiņai – glez-
niņu, kas zīmēta ar stikla krā-
sām. Vispirms zīmējums bija 
jāuzzīmē uz papīra. Tad varēja 
likt virsū stikliņu un krāsot ar 
stikla krāsām. Pēc tam vajadzēja 
apvilkt kontūras. Kas vēlējās, 
varēja vēl izrotāt darbiņu ar sud-
raba bumbiņām. Tad varējām 
aplūkot veikumu. Bija uzzīmē-
tas glezniņas ar sirsniņām, ar 
skaistiem ziediem, ar pavasarī-
giem bērziem, ar jūras skatu, ar 
ziedošu pļavu un tauriņiem. 

Prieks bija liels! Skolēni sapra-
ta, ka arī strādājot ar stikla krā-
sām, jābūt precīziem, uzmanī-
giem un pacietīgiem.   
 Liels paldies skolotājai 
Z.Mennikai par šīm jaukajām 
stundām un Elīzas K., mammai 
par ideju un sagādātajiem mate-

riāliem. Sadarbību turpināsim 
arī nākamajā mācību gadā, tad 
apgūsim atkal ko jaunu un inte-
resantu. 

1.b klases skolēni un 
klases audzinātāja Evija 

Māmiņdiena   „Kraukļos”  

 Piektdien, 8. maijā, mūsu 

klase svinēja Māmiņdienu 

"Kraukļos". Mēs sveicām mam-

mas ar dziesmām un dzejoļiem 

un pašu gatavotiem apsveiku-

miem. Arī skolotāja bija sagata-

vojusi pārsteigumu - lielu cepu-

mu torti.  

 Pēc apsveikumiem mēs 

devāmies uz Murkšķu trasi, kur 

visi varēja izmēģināt spēkus 

kādā posmā. Vislabāk mums 

patika tīkls, kur varēja mest 

kūleņus. Kad visi izgājām trasi, 

parotaļājāmies spēļu laukumā 

devāmies cept desas. Vakars 

bija saulains un jauks. Neviens 

negribēja doties mājup, jo kopā  

bija jautri. Elizabete Līcīte,1.a  
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Putnu vērošanas ekskursijā  

Šogad pavasaris pie mums nāk 

lēni, bez steigas. Bet tā gribas 

iziet ārā un saklausīt putnu bal-

sis, kas cilvēkiem pavēsta, ka 

pavasaris atnācis uz neatgrieša-

nos. Latvija atrodas pie jūras un 

ir bagāta ar ezeriem, upēm, me-

žiem un palieņu pļavām, kas ir 

dzīvošanai pateicīga vieta dau-

dzām gājputnu sugām. Tāpēc arī 

pavasarī daudzi dodas pastaigās 

gar jūru, pa meža takām, lai no-

dotos aizraujošajam vaļasprie-

kam - putnu vērošanai. Pateico-

ties tam, ka Salacgrīvas vidus-

skola šajā mācību gadā ir Mam-

madaba Vēstniecības skola, sko-

lēniem bija iespēja doties putnu 

vērošanas ekskursijā kopā ar 

lieliskiem putnu pazinējiem- 

Kasparu Funtu un Ivaru Bredi-

ku. Jūras putnu vērošanai pie-

mērota vieta ir arī Salacgrīva- 

randu pļavu takas. Tur var do-

ties jebkurā laikā. Bet Salacgrī-

vas vidusskolas skolēniem Kas-

pars Funts piedāvāja putnu vēro-

šanas ekskursiju uz Ķemeru na-

cionālo parku un Engures ezeru. 

Tā pavisam  divpadsmit Mam-

madaba meistarklašu skolēnu 

pārstāvji un divi pedagogi 

23.aprīļa rītā sēdās autobusā un 

devās ceļā. Ķemeru nacionālais 

parks raksturojas ar bagātu floru 

un faunu.  Parka teritorijā atro-

das arī divas putniem starptau-

tiski nozīmīgas vietas. Viena no 

tām ir Kaņiera ezers. Bijām ļoti 

priecīgi par iespēju doties uz 

šiem apskates objektiem zinošu 

gidu pavadībā. No Kaņiera ezera 

skatu torņa pavērās skaists skats 

uz ezeru un tā apkārtni. Bet mū-

su mērķis bija saskatīt, sadzir-

dēt, iepazīt dažādus putnus. Tas 

ar Kaspara Funta un Ivara Bre-

dika palīdzību mums izdevās. 

Skolēni bija pārsteigti, kā var 

sadzirdēt tik daudz putnu balsis 

un noteikt, kas tie par putniem, 

tos neredzot. Nezinātājiem dau-

dzi no mazajiem dziedātājputni-

ņiem liekas tik līdzīgi. Jau ejot 

pa takām, mūsu uzmanība tika 

pievērsta gan dzilnīša balsij, gan 

čunčiņa dziedāšanai. Bet vislie-

lākais pārsteigums visiem bija 

lielā dumpja balss, kuru laikam 

neviens no klātesošajiem vairs 

nekad neaizmirsīs un atpazīs šo 

putnu, kad vien sadzirdēs viņa 

balsi. Arī lielais baltais gārnis 

daudziem bija atklājums, jo šo 

putnu mūsu apkārtnē neviens 

nebija redzējis. Pārsteigumi nā-

ca pēc pārsteigumiem. Arī doša-

nās pāri Kaņiera ezeram pa kus-

tīgām laipām visiem mums bija 

kaut kas vienreizējs, vēl nepie-

dzīvots notikums. Un apkārt 

skanēja lielā dumpja balss… 

Nevienam negribējās no šīs vie-

tas doties projām. Bet lielākie  

puiši noķēra "divus zaķus"- pa-

spēja arī izspēlēt jauno GPS spē-

li "Geocaching" jeb slēpņošanu. 

Viens no slēpņiem bija pie otrā 

putnu vērošanas torņa Kaņiera 

ezera krastā. Geocaching 

[geokešing] (slēpņošana) ir visā 

pasaulē spēlēta GPS spēle.  

 skolotāja Lolita Valaņina  



Šī spēle ietver “dārgumu” pa-

slēpšanu  un to meklēšanu, pub-

licējot koordinātes internetā. 

Tādā veidā citi šīs spēles dalīb-

nieki var meklēt šos 

“dārgumus”. Dārgumi nenozīmē 

materiālas vērtības.  Apkārt bija 

tāds dabas skaistums, miers.  

Pastaigu visu laiku papildināja 

abu gidu interesantie stāstījumi 

gan par putniem, gan par ezera 

apkārtni. Skolēni uzzināja, kā un 

ar ko gredzeno putnus, kādi iz-

skatās dažādu putnu gredzeni. 

Laiks paskrēja nemanot, bet vēl 

bija jāpaspēj aizbraukt uz En-

gures ezeru. Arī tur lielākā daļa 

skolēnu bija pirmo reizi. Un at-

kal klausījāmies interesantos 

stāstījumos par ezeru, tā ap-

kārtni, putniem un ezera krastā 

mītošajām savvaļas govīm un 

zirgiem. Diemžēl šie dzīvnieki 

bija devušies ganībās ļoti tālu, 

bet mums bija jādomā par mā-

jupceļu. Bērni varēja tikai ierau-

dzīt no ganāmpulka nomaldīju-

šos mazu teliņu, kurš gulēja zā-

lītē. Ekskursijas nobeigumā 

katrs skolēns saņēma 2 grāmati-

ņas par putniem. Kopā šajā die-

nā noteicām 39 putnu sugas un 

pasugas. Gan jau vēl kāda mums 

paslīdēja garām neatzīmēta. 

Gandarījums bija par redzēto un 

dzirdēto, par dienu, kura tika 

pavadīta kopā ar lieliskiem cil-

vēkiem-Kasparu Funtu un Ivaru 

Brediku. Pateicība AS „Latvijas 

valsts mežiem” par iespēju do-

ties šādā ekskursijā, jo autobusu 

atmaksāja LVM.  No skolēniem 

varēja dzirdēt tikai pozitīvas 

atsauksmes par šāda veida izzi-

nošu ekskursiju. Noteikti būs 

ģimenes, kuras pēc bērnu stāstī-

juma arī dosies uz Kaņiera eze-

ru, lai kājām pārietu pāri ezeram 

lielā dumpja dziesmas pavadībā. 

Mammadaba vēstniece  
Salacgrīvas vidusskolā  

skolotāja Lolita Valaņina  

Meža dienas 2015 

Nu jau ceturto gadu manas kla-

ses pārstāvji (un citi skolēni no 

1.- 6. un 9.a kl.) brauc mācīties 

stādīt kokus. Tas kā viņus nozā-

ģē, mums ir skaidrs, bet kā ie-

stāda, to esam redzējuši mazāk, 

vienīgi no klases biedru stāstītā. 

Tad nu šajā gadā arī es stādīšu 

kokus. 

 Nonākot mežā, nevarēju 

saprast, kā tas viss notiks, jo 

nepavisam neizskatījās tik glu-

das vagas kā dārzā. Izrādās, kā 

šādā, it kā nekārtīgi uzartā lau-

kā, mēs stādīsim jaunās priedī-

tes. Tam nepieciešams instru-

ments – stobrs. Process ļoti inte-

resants, atkal sanāca labs ko-

mandas darbs. Viens dur zemē 

stobru, otrs liek jauno stādu, 

trešais piemin, lai saknītes labāk 

iesakņojas, ceturtais nes stādu 

kasti.  Laiks mūs lutināja, līdz 

pusdienas laikam bijām sastādī-

juši 2000 jauno priedīšu. 

 Kas čakli strādā, tas bau-

da gardas, ugunskurā ceptas de-

siņas, mielojas ar sieru un cepu-

miem. Paldies LVM darbinie-

kiem, kuri mums sagādāja šo 

jauko dienu un pusdienas. 

Paldies skolotājām, ku-

ras iesaista mūs šāda veida pro-

jektos, jo Latvijas lielākā bagātī-

ba ir mežs. 

Paldies skolas vadībai 

par transportu. 

Mārtiņš Kleins, 4.a 

skolotāja Iveta Kupča 
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Manas pirmās Meža dienas  

Man tika dota iespēja piedalīties 

meža stādīšanā kopā ar citu kla-

šu skolēniem. Braucām uz Kor-

ģenes pusi. Mežmalā sadalījā-

mies grupās un sākām stādīšanu. 

Pirms tam mežzinis mums parā-

dīja un pastāstīja, kā tas jādara. 

Tika iedotas kastes ar stādiem 

un varējām uzsākt darbu. Mana 

grupa izstādīja divas kastes ar 

mazajām priedītēm. Man tas ļoti 

patika. Pēc tam sekoja pikniks. 

Nākamajā gadā es vēlētos aiz-

braukt uz šo vietu apraudzīt, kā 

paaugušās mūsu stādītās priedī-

tes. Madara Metuse,1.a 

Salacgrīvas skolēni Meža dienās  

„1930. gada pavasarī tika no-

lemts rīkot Meža dienas visā 

Latvijā. Meža dienu laikā notika 

dažādi priekšlasījumi par meža 

nozīmi, stādīšanu un kopšanu. 

Meža dienās stādīja pie valsts, 

sabiedrisko iestāžu un privātām 

ēkām, pagastnamiem, skolām, 

slimnīcām, baznīcām un kapsē-

tām. Tika izveidotas jaunas ale-

jas, stādīti koki gar ceļiem un 

pie pieminekļiem. 

1934. gada 4. oktobrī notika 

Zemkopības, Kara, Izglītības un 

Iekšlietu ministriju pārstāvju 

apspriede, kurā nolēma, ka 

1935. gada Meža dienu pasāku-

mos jāiesaista visa sabiedrība un 

par Meža dienu augstāko protek-

toru ievēlēja Kārli Ulmani. Tas 

bija Meža dienu kustības aizsā-

kums Latvijā, kas visas valsts 

mērogā turpinājās līdz pat Latvi-

jas okupācijai un citādākā formā 

- arī turpmākajos 

gados.” ( „Zudusī Latvija”, 

LNB)  Arī šogad Meža dienu 

ietvaros cilvēki tiek aicināta pa-

darīt Latviju krāšņāku ar koku 

stādījumiem. Meža dienu 2015 

moto: „Kopā nākotnes 

mežam”. Salacgrīvas vidus-

skolas skolēni meža stādīšanas 

talkā devās 30.aprīļa saulaina-

jā rītā. Uz mežu devās  skolēni 

no 12 klasēm skolotāju Ivetas 

Kupčas un Lolitas Valaņinas 

pavadībā.. Šo klašu skolēni pie-

dalās Mammadaba meistarklasē. 

Tā piedāvā skolotājiem un sko-

lēniem apgūt Vides izglītības 

programmu "Izzini mežu" caur 

aktīvu atpūtu Latvijas valsts me-

žos. Skolēni savu klašu audzinā-

tāju vadībā ir devušies gan ek-

skursijās, gan gatavojuši un izli-

kuši putnu būrus, kur liels palīgs 

bija arī skolēnu vecāki, gan pie-

dalījušies  
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Talkā un sakopuši apkārtni, gan 

veiksmīgi sadarbojušies ar dabas 

aizsardzības speciālisti Intu So-

mu, gan piedalījušies Meža 

olimpiādē un veikuši vēl daudz 

citu aktivitāšu. Šajā mācību ga-

dā dažādus uzdevumus Mamma-

daba meistarklasē  veica 1.a kla-

se (skolotāja Lolita Valaņi-

na),1.b klase (skolotāja Evija 

Kosīte-Viļķina), 2.a klase 

(skolotāja Baiba Runce), 2.b 

klase (skolotāja Ligita Ķūrena), 

3.a klase (skolotāja Edīte Lie-

deskalniņa), 3.b klase ( skolotāja 

Vineta Dance), 4.a klase ( skolo-

tāja Iveta Kupča), 4.b klase 

(skolotāja Indāra Ceika), 5.b 

klase( skolotāja Sabīne Medne), 

6.a klase (skolotāja Ilona Anto-

nova), 6.b klase (skolotāja Ingū-

na Ādmīdiņa) un  9.a klase 

( skolotāja Lolita Valaņina). Sa-

lacgrīvas vidusskolai jau dau-

dzus gadus ir izveidojusies laba 

sadarbība ar Rietumvidzemes 

mežsaimniecības Salacgrīvas 

iecirkņa vadītāju Vili Pūteli un 

meistaru Uldi Vladimirovu.  

Kad skolēni mežā izkāpa no au-

tobusa, viņus jau gaidīja strād-

nieki ar stādiņu kastēm un stādī-

šanas stobriem. Atlika tikai uz-

klausīt Viļa Pūteļa norādījumus 

un ķerties pie darba. Dažiem 

skolēniem darbs bija zināms, jo 

meža stādīšanas talkā piedalās 

atkārtoti. Tāpēc šiem skolēniem 

blakus tika nolikti iesācēji šāda 

veida kociņu stādīšanā. Pašiem 

mazākajiem skolēniem šis bija 

jauns piedzīvojums, iegūtas jau-

nas zināšanas un prasmes. Katrs 

centās iestādīt pēc iespējas vai-

rāk mazo priedīšu. Kopumā ie-

rādītā platība tika apstādīta ar 

vairāk nekā 2000 priedīšu. Uz-

devums šogad nebija tik viegli 

veicams, jo apstādāmā platība 

bija ļoti salijusi, kājas ķērās aiz 

koku zariem, uzartām vagām, 

celmiem, bet saule silti sildīja, 

un visi pret uzticēto uzdevumu 

izturējās nopietni. Pēc paveiktā 

darba talciniekus gaidīja piknika 

ugunskurs, bet uz galdiem jau 

saliktas gan desas un siers, gan 

maize, cepumi, gurķīši, kvass. 

Arī iesmi jau bija sagatavoti. Par 

visu bija parūpējušies LVM , 

skolēniem atlika tikai nomazgāt 

rokas un ķerties pie desiņu cep-

šanas un pusdienošanas. Pēc 

kopīga darba un atpūtas secinā-

jums-diena bija izdevusies lielis-

ka. Vairākums  skolēnu nav ci-

tas iespējas piedalīties meža stā-

dīšanā kā šī, ko veicam Mam-

madaba meistarklasē. Ir arī sko-

lēni, kuri to dara kopā ar saviem 

vecākiem un stāda dažāda veida 

kociņus savā privātajā zemē, bet 

tādu nav daudz.  Katrs meža 

stādīšanas dalībnieks saņēma 

piemiņas veltes no Latvijas 

valsts mežiem un mājup devās 

ar domu, ka paveicis kaut ko 

Latvijas labā, sagaidot Latvijas 

Republikas Neatkarības deklarā-

cijas pasludināšanas 25. gada-

dienu. 

Skolotāja Lolita Valaņina  
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Pavasarīga rosība Salacgrīvas vidusskolā  

Pavasara nākšana rada lielas 

pārmaiņas dabā. Līdzi dabai 

mostas arī dzīvnieki, galvenais 

jau putni. Pēc ziemas mēs varam 

redzēt daudz vairāk  putnu un 

dzirdēt to dziesmas. Tie gavilē, 

jo mostas daba un aukstumu 

nomaina siltums, tumsu nomai-

na gaisma. Putnam krūtīs milzt 

liels un neizskaidrojams mutulis 

– prieks, laime, trakums, un nav 

iespējams to noturēt sevī iekšā, 

un tieši tad pār saules apspīdēto 

pasauli no maza putna krūtīm 

izlaužas skaļš trellis. Nākot pa-

vasarim, mainās un „mostas” arī 

cilvēki. Jāķeras pie darbarīkiem, 

jo mazajiem draugiem nepiecie-

šamas mājvietas- putnu būrīši. 

Arī Salacgrīvas vidusskolas sko-

lēni aktīvi iesaistās Putnu die-

nās. Divas dienas skolā no zēnu 

mājturības kabineta puses nāca 

āmuru klaudzienu skaņas. Tur 

6.a, 2.b un 1.a klases skolēni 

gatavoja dažādus būrus. Skolē-

niem liels palīgs un skolotājs 

šajā procesā bija Māris Liel-

kalns-6.a klases skolēna Toma 

Edvarda, 2.b klases skolnieces 

Loretas Annas un 1.a klases 

skolnieces Martas Megija tētis. 

Skolēni putnu būrīšus gatavoja 

ar lielu atbildības sajūtu. Liela 

daļa to darīja pirmo reizi, bet 

dažiem jau bija iegūtas prasmes 

un iemaņas. Šajā darbā nebija 

svarīgi, vai to dara zēns vai mei-

tene, visi strādāja ar lielu atbil-

dību un atdevi. Vislielākais 

prieks bija, kad uz būrīšiem 

katrs atstāja savu autogrāfu. Mā-

ris Lielkalns skolēniem pastāstī-

ja, kāpēc būrīši ir tik dažādi, 

kuri būrīši būs jātīra, kāpēc. 

 Būrīši bija arī jāizliek. Arī šajā 

darbā padomdevējs bija Māris 

Lielkalns, bet pirmo un otro kla-

šu skolēniem  kokos būrīšus 

piestiprināt palīdzēja 2.b klases 

skolēnu vecāki. 

Skolēni dodas arī pavasara ek-

skursijās, lai apmeklētu Mam-

madaba objektus. 6.a, 6.b, 1.a 

un 1.b klase jau apmeklējušas 

izstādi Mežaparkā, kurā varēja 

iepazīties gan ar informāciju par 

to, kas notiek mežā, cik ilgā lai-

kā un cik daudz izaug koki, gan 

uzzināt koka īpašības un ko var 

pagatavot no koka. Izstāde inte-

resanta, ļoti jauks un skolēniem 

saprotams gides stāstījums. 

Pirmklasnieki gides pavadībā 

apmeklēja arī Zoodārzu, lai uz-

zinātu, ko tad dara dzīvnieki 

pavasarī, kādas pārmaiņas no-

tiek ar viņiem šajā gadalaikā. 

Daļa skolēnu piedalījās Putnu 

vērošanā 19.aprīlī, bet 45 skolē-

ni kopā ar ornitologu Kasparu 

Funtu 23.aprīlī devās putnu vē-

rošanas ekskursijā uz Ķemeru 

nacionālo parku. 25.aprīlī skolē-

ni  piedalījās Talkas dienā, bet 

30.aprīlī devās stādīt mežu.  

Skolēni kopā ar skolotājiem do-

das dabā, vēro notiekošo, svinē-

ja Lieldienas, piedalījās Zaļās 

ceturtdienas pasākumā, kurā arī 

uzzināja daudz jauna par au-

giem, dzīvniekiem, norisēm da-

bā. 5.a klases skolniece Diāna 

Zmičerevska piedalījās ZPD 

aizstāvēšanā par skudrām Latvi-

jā Vidzemes novadā un ieguva 

1.vietu. Bet 6.b klases skolēni 

veic pētniecisko darbību par 

dižkokiem Salacgrīvas novadā. 

Jauki, ka Salacgrīvas vidussko-
las skolotājus atbalsta gan vecā-
ki, gan speciālisti, kas ir zinoši 
par dažādiem ar dabu saistītiem 
jautājumiem. Skolotāji par to ir 
ļoti pateicīgi.  

Skolotāja Lolita Valaņina  
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Otrklasnieki gatavo putnu būrīšus  

Pavasarī pie mums atgriežas 

gājputni. Tiem nepieciešami 

jauni mājokļi. Tāpēc kādu dienu 

atskan telefona zvans, un ieru-

nājas omulīgais Annas tētis. Šo-

reiz piedāvājums pašiem gatavot 

putnu būrīšus. Esam priecīgi par 

doto iespēju. Pēc pāris dienām 

rīts sākas ar sadalīšanos pa gru-

pām, nelielu instrukciju par dar-

ba drošību un darbs var sākties. 

Zēnu mājturības kabinets dun, 

klaudz un rīb. Viss notiek, tikai 

Annas tētis katrai grupai ik pa 

brīdim dod pa kādam norādīju-

mam par darba kārtību. Neiztika 

arī bez asarām, jo ne visiem 

āmurs viņa rokās bija paklau-

sīgs. Bet gala rezultāts bija brī-

nišķīgs- pašu rokām gatavotie 

būrīši, uz kuriem katrs uzrakstī-

ja savu vārdu. Jāsaka, ka mūsu 

klasē jau pavasara brīvlaikā daži 

skolēni bija pagatavojuši mājās 

savus putnu būrīšus. Čakli bija 

Artūrs Rebāns, Markuss Zvej-

nieks un Maksis Obuhovskis. 

Viņiem par to paldies! 

2.b klases audzinātāja  
Ligita Ķūrena  

Talka 2015 

Par neatņemamu sastāvdaļu mū-

su skolas dzīvē ir kļuvusi ikga-

dējā pavasara Lielā talka.  

 Parasti mana klase – 4.a, 

dodas talkot gar jūras piekrasti, 

jo bieži mācību gada laikā ejam 

tieši uz liedagu un redzam, ko 

ziemas vēji sanesuši liedagā. 

Taču šajā gadā bija savādāk, tā 

izrādījās neticami tīra. Laikam 

maigā ziema parūpējusies par to.  

 Tad nu meklējam Sala-

cgrīvā vēl kādu nesakoptu stūri, 

lai beidzot viss ir tīrs. Atradām, 

tā ir Baznīcas iela, pašā centrā 

līdz krustojumam Vecsalacā. It 

kā jau paši vien ejam pa šo ielu, 

taču kurš gan ir tas, kas nomet 

saldējuma papīrus, izdzertās 

limonādes un alus pudeles? At-

bilde vienkārša, tie ir Salacgrī-

vas iedzīvotāji- gan bērni, gan 

pieaugušie. 

 Centāmies visu salasīt, 

taču vienā krūmā nespējām tikt 

iekšā, jo tas bija ļoti ass, tas vēl 

ir pilns ar atkritumu maisiņiem. 

Tad nu lūdzam Salacgrīvas pil-

sētas domes atbildīgās personas 

palīdzēt iztīrīt šo krūmu! 

 Pēc kārtīga darba mūsu 

pilsētas pilskalnā vienmēr gaida 

silta zupa un tēja. Paldies par to! 

Iesaku Jums arī vienmēr piedalī-

ties talkā, lai pilsēta un Latvija ir 

sakopta un skaista! 

 „ Esi cilvēks, neesi cūk-

mens, nemet zemē atkritumus!” 

Ance Kalniņa, 4.a 

Skolotāja Iveta Kupča 
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2.b  klases devums apkārtnes sakopšanā  

 Lai mūsu Latvija kļūtu 

tīra un sakopta, arī mēs,2.b kla-

se, piedalījāmies Lielajā talkā. 

Katra latvieša lepnums ir sakop-

ta sēta. Tāpēc mēs nolēmām 23. 

aprīlī doties sakopt savas skolas 

tuvāko apkārtni. Pirms nedēļas 

pāri Tallinas šosejai priedēs iz-

vietojām pašu gatavotos putnu 

būrus un tad arī nolēmām sakopt 

šo kāpu, kur jaunajos mājokļos 

dzīvos mūsu mazie draugi. Ko-

pā ar mums talkoja Lindas mā-

miņa, kura vienmēr mums ir 

liels palīgs. Par paveikto paši 

bijām priecīgi, jo apziņa, ka 

kaut vai neliela teritorija no Lat-

vijas aiz tevis paliek tīra, ir 

sniedz gandarījumu.  

Skolotāja Ligita Ķūrena 

Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”  

“Zaļā josta” sadarbībā ar SIA 

“Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas 

valsts meži” un Valsts izglītības 

satura centru aicināja Latvijas 

pirmsskolas, vispārējās, interešu 

un profesionālās izglītības iestā-

des iesaistīties makulatūras vāk-

šanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 

2014./2015. mācību gada ietva-

ros vācot makulatūru un sacen-

šoties ar citām Latvijas izglītī-

bas iestādēm savāktajā makula-

tūras apjomā. Konkurss ik gadus 

apvieno simtiem izglītības iestā-

žu un tūkstošiem bērnu, lai, vā-

cot makulatūru, kopīgi saudzētu 

un taupītu dabas resursus, tādē-

jādi vēršot bērnu un jauniešu 

uzmanību makulatūras šķiroša-

nas nepieciešamībai un nozīmei 

ikdienas dzīvē, kā arī veidotu 

izpratni, ka pareizi sašķiroti un 

pārstrādei nodoti atkritumi kļūst 

par vērtīgām izejvielām jaunu 

produktu ražošanā. Šogad nori-

sinājās vienpadsmitais Vislatvi-

jas makulatūras vākšanas kon-

kursa norises gads. Arī Salacgrī-

vas vidusskolas skolēni jau vai-

rākus gadus piedalās šajā akcijā. 

 Visu mācību gadu mūsu skolēni 

piedalījās vēl vienā akcijā. 

2014.gada 29.septembrī “Zaļā 

josta” sadarbībā ar AS “BAO” 

un Valsts izglītības satura centru 

aicina Latvijas pirmsskolas, vis-

pārējās, interešu un profesionā-

lās izglītības iestādes iesaistīties 

izlietoto bateriju vākšanas kon-

kursā “Tīrai Latvijai!” 

2014./2015. mācību gadā. Pie-

daloties konkursā, ikkatrs tā da-

lībnieks veicināja videi kaitīgu 

preču nenonākšanu dabā un to 

pārstrādi otrreizējās izejvielās, 

saudzējot vidi un taupot resur-

sus. Izlietoto bateriju vākšanas 

konkurss izglītības iestādēm 

kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar 

kuras palīdzību “Zaļā josta” īs-

teno videi kaitīgu preču reģene-

rāciju. Turklāt konkursa laikā 

bērni mācās izprast izlietoto ba-

teriju kaitīgo ietekmi uz vidi, 

iepazīst bateriju pārstrādes gaitu 

un savām acīm ierauga, cik 

daudz šo videi kaitīgo atkritumu 

katrs no mums ik gadu rada. 

Abas šīs akcijas ir noslēgušās. 

Čaklākie makulatūras vācēji 

ir: 

1.a klasē- Adrians Ginters 
1.b klasē- Elīza Kļusa, Kaspars 
Pudniks 
2.b klasē- Markuss Zvejnieks, 
Artūrs Rebāns, Līga Maurīte, 
Amanda Penka, Lauma Močā-

ne, Liene Priekule 
3.a klasē- Arvīds Gertners, Dā-
vids Jānis Meļikidze, Nellija 
Zvejniece, Megija Bogdānova 
3.b klasē- Emīlija Rāpa, Ivo 
Zvejnieks, Enernests Kupčs 
4.a klasē- Līga Ozoliņa, Mikus 
Irmejs, Ance Kalniņa, Mār-
tiņš Kleins, Kārlis Rubenis 
Arī izlietotās baterijas skolēni 
nesa uz skolu maisiņiem vien. 
Čaklākie 
1.a klasē- Madara Metuse, Ance 
Ozoliņa-Mennika, Adrians 
Ginters 
1.b klasē – Estere Mihailova, 
Krista Miljone 
2.b klasē- Artūrs Rebāns, Mār-
cis Tomsons 
3.a klasē- Mikus Rodrigo 
Vilķins, Anna Vinklere 
4.a klasē – Kate Ozoliņa-
Mennika, Miķelis Miks Vil-
kaušs, Patrīcija Altenburga 
Paldies visiem, kuri sniedza 
savu ieguldījumu, lai Latvijas 
daba būtu tīrāka! 
Paldies skolēnu vecākiem par 

atbalstu, nesot un vedot uz skolu 

gan makulatūru, gan smagos 

izlietoto bateriju maisiņus! Nav 

svarīgi, cik daudz mēs kopīgi 

savācām, bet svarīgi, ka jau no 

mazām dienām bērniem mācām 

domāt par sakoptu apkārtējo 

vidi. 

Skolotāja Lolita Valaņina  
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″Ķengurs″ – tas ir masveida 

starptautiskais matemātikas kon-

kurss - spēle ar devīzi 

„Matemātika visiem”.  

Konkursa galvenais 

mērķis – parādīt matemātikas 

pievilcīgo pusi, gūt prieku no 

intelektuālās piepūles. /

www.kengurs.lv/ Šis konkurss 

notiek jau astoto reizi. 20. martā 

arī mūsu skolas skolēni, nu jau 

otro gadu, piedalījās šajā rēķinā-

šanas konkursā.  Izrādās, ka 

konkursa dzimtene ir Austrālija, 

varbūt tādēļ tāds nosaukums. 

Neticami mums likās, ka tajā 

brīdī, kad mēs rēķinām šos inte-

resantos, netradicionālos uzde-

vumus, to dara arī citi bērni visā 

pasaulē. Uzdevumi lika vairāk 

domāt, secināt, skaitlisko uzde-

vumu tikpat kā nebija. Tie sko-

lēni, kura ieguva skolas mērogā 

1.vietu, apmeklēja apbalvošanas 

pasākumu Rīgā. Ilgs laiks pagā-

ja, kamēr saņēmām savus atzinī-

bas rakstus, tas nozīmē, ka šajā 

konkursā piedalās ļoti daudz 

skolēnu no Latvijas. 

Man patika piedalīties 

šajā konkursā, savus spēkus gri-

bēšu izmērīt arī nākamajos 

gados. 

Kate Ozoliņa – Mennika, 4.a 

Skolotāja Iveta Kupča 

MANS PIRMAIS KONKURSS 

Es piedalījos konkursā 

„Ineses Galantes talanti”. Šajā 

konkursā bija trīs kārtas. Pirma-

jā kārtā bija jāiesūta dalībnieka 

video, kurā izpilda divus dažā-

dus skaņdarbus. Es spēlēju 

F.Džeminiāni Siciliānu un 

G.F.Hendeļa Sonāti. Šo video es 

ierakstīju Salacgrīvas mūzikas 

skolā, bet video iesniedzām pašā 

pēdējā brīdī – 18.februāra pus-

naktī, kad arī beidzās konkursa 

pieteikšanās termiņš. Pēc kāda 

laika konkursa mājas lapā uzzi-

nāju, ka esmu izvirzīta konkursa 

pusfinālam, kas notika jaunajā 

Vidzemes koncertzālē Cēsīs. 

Tur es izpildīju B.Dvarionas 

Valsi un F.Kreislera Menuetu. 

Drīz vien internetā tika publicēti 

konkursa finālistu vārdi. Un 

starp tiem bija arī manējais! Tas 

bija liels prieks , bet arī milzīgs 

satraukums! Jo īsā laikā bija 

jāsagatavo fināla programma. 

Fināls norisinājās 19.aprīlī Lat-

vijas Mūzikas akadēmijas lielajā 

zālē. Tajā dienā es cēlos ļoti 

agri, jo 8.00 no rīta jau bija jābūt 

Rīgā. Mēģinājumam uz lielās 

skatuves katram dalībniekam 

bija atvēlētas tikai 5 minūtes. 

Mana uzstāšanās konkursa finā-

lā bija ap pulksten 11.00. Es 

atskaņoju J.S.Baha Fūgu un 

F.Kreislera Koncerta I daļu. Es 

nebiju ļoti satraukusies, bet, kad 

gaidīju aizskatuvē savu uzstāša-

nās kārtu, tad gan mani pārņēma 

uztraukums. Es mēģināju dziļi 

ieelpot un izelpot. Man blakus 

bija mamma, kas palīdzēja no-

mierināties. Konkurss norisinā-

jās visu dienu, finālā piedalījās 

36 dalībnieki. Rezultātu paziņo-

šana notika tikai 22.00 vakarā. 

Pa dienu es ar brālēnu aizgāju 

uz kino, tad mēs ar mammu un 

tēti apciemojām Rīgas radus. Es 

gan godalgotu vietu konkursā 

neieguvu, taču es nemaz par to 

nebiju bēdīga, nu varbūt maz-

liet. Finālā es biju visjaunākā 

dalībniece, jo man ir tikai 8 ga-

di, un šis bija mans PIRMAIS 

konkurss. Piedalīties konkursā 

bija interesanti, jo es redzēju un 

satiku daudz ievērojamus cilvē-

kus, arī pašu Inesi Galanti. Gata-

vojoties konkursam, es daudz 

spēlēju, daudz iemācījos, un tā 

bija lieliska pieredze. Man ļoti 

palīdzēja mans vijoles skolotājs 

Uldis Sprūdžs. Paldies viņam! 

Paldies arī visiem klasesbied-

riem un skolotājai Lolitai, un 

visiem citiem, kas mani atbalstī-

ja, balsojot internetā.  Kad iz-

augšu liela, es gribētu būt laba 

vijolniece.  

Mare Malvīne Īstenā, 1.a  
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1.a klases skolēnu pirmais mācību gads  

Mācību gads aizvadīts arī 1.a 

klases 14 meitenēm un 4 pui-

šiem. Kāds tas ir bijis, par to 

raksta paši skolēni.  

Emīlija  

Man patika mūsu skolotāja. Vis-

mīļākā stunda man bija vizuālā 

māksla, jo man patīk darboties 

ar plastilīnu. Interesanti, kur 

mūsu skolotāja vienmēr dabū tik 

interesantas idejas mājturībā. 

Vēl man patīk sporta stundas, jo 

tur ir augstlēkšana un matemāti-

kas stundas. Nepatīk, ka klasē ir 

divi neganti puiši. Man ļoti patīk 

Salacgrīvas vidusskolā. 

Alise 

Man patika mācīties un spēlēties 

ar saviem klasesbiedriem. Patīk 

spēlēties ārā, spēlēt bumbu. Ļoti 

patīk būt par klases dežurantu. 

Vizuālās mākslas stundās patīk 

zīmēt un krāsot. Stādījām podi-

ņos saulespuķu sēklas. Es otrajā 

klasē gribu labāk mācīties rēķi-

nāt. 

Paula M. 

Man pirmajā klasē patika apgūt 

daudz jaunu lietu. Iemācījos  

jaunus vārdus. Šajā skolā iepazi-

nos ar jauniem draugiem. Gata-

voju interesantus mākslas dar-

bus. Mana pirmā klase bija su-

per! Otrajā klasē gribētu vienā-

das formas visiem skolēniem. 

Tikai skolotājiem nebūtu tādas 

jāvelk. Un nekādus našķus! 

Marta 

Man pirmajā lasē patika mūzika, 

jo tur varēja dziedāt. Matemāti-

ka man nepatika, jo bija par 

vieglu uzdevumi. Patika spēlē-

ties ar klasesbiedriem. Vēl man 

patika rakstīt ieskaites, jo tajās 

bija grūtāki uzdevumi. 2.klasē 

gribētu formas tērpu. 

Elizabete 

Šajā mācību gadā man patika, 

ka braucām ekskursijās, lējām 

sveces, gatavojām dāvanas mā-

miņām, dziedājām, kad bijām 

„Lido”. Sveicām 12 klasi Žeto-

na vakarā un Pēdējā zvanā. Bet 

visvairāk man patika Māmiņdie-

nas pasākums kopā ar vecākiem 

„Kraukļos”. Priecājos, ka mums 

ir tik mīļa skolotāja, kura ar 

mums kopā visu kaut ko dara. 

Otrajā klasē es vēlētos vairāk 

mājas darbu. 

Paula E. 

Man šajā mācību gadā patika 

stādīt saulespuķes, vērot to aug-

šanu. Vēl man patika iet sporta 

treniņos, spēlēt spēles ar drau-

dzenēm starpbrīžos. Man patīk 

rēķināt, dziedāt, zīmēt, braukt ar 

klasi ekskursijās. Patika piedalī-

ties Putnu barotavu gatavošanas 

konkursā. Ļoti patika putnu vē-

rošanas ekskursija. Es gribētu 

2.klasē ar klasi aizbraukt uz sal-

dējumu fabriku. 

Mare Malvīne 

Šajā mācību gadā man vislabāk 

patika ekskursijas. Vēl man pa-

tika, kā mēs braucām uz kino, jo 

daži bērni bija piedalījušies zī-

mējumu konkursā. Skatījāmies 

filmu „Madagaskaras pingvīni”. 

Taču vislabākā ekskursija bija 

tad, kad mēs braucām uz Rīgu, 

kur Skolēnu pilī noskatījāmies 

izrādi, kārtīgi izkustējāmies, bet 

pēc tam bijām atpūtas centrā 

„Lido”, kur pirkām šokolādes 

figūriņas. Skolā man nekad nav 

bijis garlaicīgi, jo mums ir visla-

bākā skolotāja. Interesanti bija 

arī tad, kad vārījām putras. 

Madara 

Pirmkārt, man patika skolotāja, 

jo viņa vienmēr man palīdzēja. 

Man patika, a skolotāja vienmēr 

priecājas. Es pati arī esmu jaut-

ra, izpalīdzīga. Man patīk skolā, 

tāpēc negribu vasaras brīvlaiku. 

Man patīk skolā iemācīties 

daudz jauna. Mana mīļākā stun-

da ir sports. Man patīk mani 

klasesbiedri. Man ir daudz drau-

gu. Klase mums ir skaista. Es 

mīlu savu skolu. Skolā ir  jaut-

ri, starpbrīžos spēlējos ar drau-

dzenēm. Esmu piedalījusies jau 

4 konkursos. Salacgrīvas vidus-

skola ideāla skola. 



Elīza 

Man skolā ir labas draudzenes. 

Varbūt būs arī vairāk labu drau-

gu, jo man ir tikai trīs. Man pa-

tīk spēlēties ar savām draudze-

nēm. Man ļoti patika pirmajā 

klasē. Klasē ir gandrīz tikai mei-

tenes. Man ir laba skolotāja, kas 

manu klasi atbalsta. Skolā ar 

draudzenēm pildu mājas darbus. 

Skolā ir jautri. Mana mīļākā 

stunda ir vizuālā māksla un ēti-

ka, arī sociālās zinības. Es novē-

lu, lai visiem tā patiktu skolā, 

kā man! Nevaru vien sagaidīt, 

kad tikšu otrajā klasē, bet negri-

bu, ka sākas brīvlaiks. Varbūt 

otrajā klasē būs kāds cits mācī-

bu priekšmets, kāda cita stunda, 

kas man patiks. Es domāju, ka 

otrajā klasē būs tikpat jauki, kā 

pirmajā klasē.  

Ance 

Man šajā mācību gadā patika, ka 

skolotāja tad, ja mēs kaut ko 

nesapratām, vienmēr mums palī-

dzēja. Visas skolotājas mums ir 

iemācījušas daudz ko jaunu. 

Skolotāja mani iedvesmoja, lai 

arī nākamajā gadā piedalos da-

žādos konkursos un pulciņos. Es 

ceru, ka 2. klasē būs skolēnu 

formas. 

Amanda 

Man patika sports, jo tur es ar 

saviem klasesbiedriem spēlēju 

tautas bumbu. Man vēl patīk 

lasīt grāmatas, rēķināt matemāti-

kā saistīto pierakstu, kaut mate-

mātika man nepatīk. Man patīk 

ar skolotāju spēlēt dažādas spē-

les. Es gribētu, lai mans nāka-

mais gads būtu pilns veiksmes 

un jautrs. 

Adrians 

Man ļoti patika draudzīgie kla-

sesbiedri, jaukās nodarbības ārā. 

Vēl man patika apgūt daudz ko 

jaunu, interesantā skolotāja. No 

stundām man vislabāk patika 

dabaszinības, vizuālā māksla, 

latviešu valoda, matemātika un 

ritmika. Patika apmeklēt deju 

pulciņu. Ļoti interesanti bija, 

kad skolotāja mums mācīja 

daudz ko jaunu un jautāja, kā tas 

notiek. Es ļoti gribu, lai daži 

klasesbiedri otrajā klasē mainī-

tos. 

Tīna Adela 

Man visvairāk patika vizuālā 

māksla, braukt ekskursijās. 

Esmu daudz ko iemācījusies. 

Mamma ar mani lepojas. Skolā 

visi ir jauki. Man ir jautras un 

jaukas draudzenes. Man patīk 

iet uz mākslas skolu un angļu 

valodu. Mana  labākā draudzene 

ir Paula. Vēlētos, lai visiem būtu 

sava sapņu pasaule. 

Skolotāja Lolita 

Bez visa savu audzēkņu piemi-

nētā, mēs trīs reizes esam gata-

vojuši pārsteigumus vecajiem 

ļaudīm „Brīzē”. Priecājāmies 

par piedalīšanos dažādos kon-

kursos. Bet visvairāk priecājos, 

ka visiem 1.a klases skolēniem 

ir pozitīva attieksme pret skolu. 

Paldies manu audzēkņu vecā-

kiem par sapratni un atbalstu 

mūsu kopīgā darbā, jo mērķis 

mums visiem viens! Kaut arī 

mani audzēkņi nelabprāt dodas 

brīvlaikā, es tomēr vēlu visiem 

jauku, saulainu vasaru, gūt 

daudz jaunu iespaidu kopā ar 

savām ģimenēm, lai rudenī vis-

iem būtu par ko stāstīt, rakstīt!  
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1.a klases skolēnu uzrakstīto 
pārrakstīja skolotāja Lolita  

2.b lepojas  

Šis mācību gads 2.b bijis īpašs, 

jo tika dota iespēja piedalīties 

divās olimpiādēs. Madara Upīte 

piedalījās starpnovadu vizuālās 

mākslas olimpiādē un ieguva 

Atzinību. Rūdolfs Treijs piedalī-

jās Starptautiskā matemātikas 

konkursā „Ķengurs-2015”. No 

2102 dalībniekiem Rūdolfs ie-

guva 57.vietu. Urrā! Urrā! 

Mācību gadu esam pabeiguši ar 

labiem rezultātiem. Rūdolfs 

Treijs un Lauma Močāne mācī-

jušies tikai uz teicami un izcili, 

bet uz labi un teicami mācību 

gadu noslēguši Ingars Ignatovs, 

Anna Loreta Lielkalne, Līga 

Anna Maurīte, Valters Miezis, 

Nikola Ozoliņa, Linda Popova, 

Liene Priekule, Artūrs Rebāns, 

Madara Upīte, Kristaps Ralfs 

Vanka, Markuss Zvejnieks. Pal-

dies arī mūsu vecākiem par at-

balstu visa mācību gada laikā! 

Skolotāja Ligita Ķūrena  
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Mūsu veikums  

Pavisam drīz būs sagai-

dīta vasara, un pelnītā vasaras 

brīvlaikā dosies skolēni. Arī 

mēs, 1.b klases skolēni, šajā 

mācību gadā esam cītīgi mācīju-

šies, dziedājuši, sportojuši un 

dejojuši.    

  Notiek pēdējie šī mācību 

gada pārbaudes darbi. Liels 

prieks man par skolēnu apgūta-

jām prasmēm un iemaņām. Zi-

nām, pie kā katram vēl jāpiestrā-

dā nākamajā mācību gadā. Kāds 

tad ir bijis pirmais mācību gads? 

Labi mācību darbu ir veikuši 

visi skolēni, bet visčaklāk mācī-

jušies Evija K., Katrīna Ķ., Līga 

S., Rolands D., Kaspars P., Ro-

berts T. Čaklākie makulatūras 

vācēji ir Elīza K., Estere M., 

Kaspars P., Līga S., Evija K. 

Visvairāk izlietotās baterijas 

atnesa Estere M., Krista M. 

Liels paldies Robertam T. un 

viņa tētim par izgatavoto putnu 

būrīti.     Klasē 

pārrunājām, ko katrs ir iemācī-

jies šajā mācību gadā.  

Līga: Tagad zinu, kas ir 

noteikumu pasaule. Ētikā iemā-

cījos, ko drīkst un ko nedrīkst 

darīt. Latviešu valodā iemācījos 

lasīt.  

Rolands: Dabas zinībās 

iemācījos nosaukt augu daļas un 

parādīt kartē novadus. Angļu 

valodā nosaukt priekšmetus.  

Amanda: Mūzikā iemā-

cījos jaunas dziesmas. Sociāla-

jās zinības uzzināju, kā rūpēties 

par veselību. Latviešu valodā 

iemācījos glīti rakstīt. 

Kitija: Es iemācījos 

skolā glīti krāsot. Vēl man ļoti 

patīk skolā dziedāt. 

Kaspars : Es iemācījos 

matemātikā darbību secību. Pro-

tu labi saskaitīt un atņemt. Zinu, 

kas ir vesels un puse.  

Katrīna: Es tagad zinu 

ētikas zelta likumu. Sportā ie-

mācījos ātri skriet. Mūzikā protu 

ļoti labi dziedāt. Dabas zinībās 

zinu daudz par dabu. 

Estere: Latviešu valodā 

iemācījos izteiksmīgi lasīt. An-

gļu valodā tagad zinu jaunus 

vārdiņus. Dabas zinībās patika 

mācīties par mājdzīvniekiem. 

Roberts: Latviešu valo-

dā  iemācījos rakstītos burtus. 

Dabas zinībās iemācījos par 

Sauli. Mūzikā protu dziedāt. 

Diāna: Protu labi zīmēt 

ar krītiņiem. Protu pagatavot 

māmiņai apsveikumu. Protu 

lasīt. 

Evija: Latviešu valodā 

iemācījos glīti rakstīt. Mūzikā 

protu jaunas dziesmas. Matemā-

tikā iemācījos rēķināt.  

Dagnija: Angļu valodā 

iemācījos nosaukt ciparus. Spor-

tā iemācījos lēkt augstlēkšanu. 

Protu glīti rakstīt un labi rēķināt.  

Elīza: Es skolā iemācī-

jos, kas ir atbildība. Dabas zinī-

bās uzzināju visu par dārzu. An-

gļu valodā zinu jaunus vārdiņus.  

Krista: Mūzikā iemācī-

jos sist ritmu. Dabas zinībās 

uzzināju, ko drīkst ēst.   

Sakām paldies skolotā-

jiem V.Dancei, I.Ādmīdiņai, 

S.Bērziņai par sniegtajām zinā-

šanām, sapratni, rūpēm, mūs 

mācot.     

Paldies skolotājiem L.Valaņinai, 

I.Kupčai, L.Ķūrenai, D.Kašai, 

I.Rozenbergai, B.Runcei, 

E.Liedeskalniņai, bibliotekārei 

V.Kalniņai par kopīgu sadarbī-

bu.    Paldies vecā-

kiem par rūpēm, atsaucību, iz-

pratni.!     

Lai vasara ir silta un jauku pie-
dzīvojumu bagāta!  

1.b klase un skolotāja Evija  
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Ceļā uz 4. klasi. Trešklasnieku padomi  

 Ceļā uz 4. klasi es ņemšu 

līdzi zināšanas, kuras ieguvu 3. 

klasē. Es iesaku jums, mazāka-

jiem, būt draudzīgiem, drošiem 

un radošiem. Tas palīdzēs pie-

pildīt savus sapņus. Es vēlos, lai 

ikviens no jums būtu visgudrā-

kais, visdraudzīgākais, visskais-

tākais, vismīļākais un, vienkārši, 

vislabākais! Es novēlu jums visu 

to labāko! Esiet forši! Ja jūs 

kaut ko darāt, tad dariet to 

priekš sevis, nevis priekš citiem! 

Līva Zariņa, 3. b  

 

 Ceļš uz 4. klasi paliek 

arvien grūtāks un grūtāks. Tre-

šajā klasē man viss ir skaidrs. 

Domāju, ka, ja man tagad grūtī-

bas nav ar mācībām, tad tās ne-

būs arī 4. klasē. Žēl, ka sākum-

skolā man jāmācās vēl tikai 

viens gads un nāksies šķirties no 

klases audzinātājas. Man viņa 

patīk! Savai skolotājai piektajā 

klasē sagādāšu prieku, nākot 

bieži ciemos! 

Elizabete Kalniņa, 3. b 

  

 Es domāju, ka 4. klasē 

nebūs tik grūti, jo visi saka, ka 

mācību viela ir tā pati, tikai ne-

daudz grūtāka, piemēram, mate-

mātikā rēķini ar lielākiem skait-

ļiem:) 

Arvis Hermanis Maurītis, 3. b  

Kā es braucu putnus vērot  

 23. aprīlī sēdos autobusā 

kopā ar citu klašu skolēniem, lai 

dotos uz putnu vērošanu Ķeme-

ru nacionālā parkā pie Kaņiera 

ezera un Engures ezera. Pie 

Ķemeru nacionālā parka infor-

mācijas centra mūs sagaidīja 

divi gidi- Kaspars un Ivars. Ek-

skursijā kopā ar viņiem es uzzi-

nāju daudz jauna par putniem, to 

balsīm, īpatnībām. Man par lielu 

pārsteigumu Kaņiera ezera teri-

torijā dzīvo daudz putnu sugu. 

Dažas no tām ir ļoti retas un 

mūsu pusē nav sastopamas. Ie-

pazinu lielā dumpja balsi. To 

varēju dzirdēt vairākās vietās. 

Bijām uzkāpuši putnu vērošanas 

tornī. Redzēju daudz gulbju. 

Kāds pāris bija salicis kopā sa-

vas galvas, izveidojot sirds for-

mu. Diena bija dažādu pārstei-

gumu pilna. Pārgājām pāri Ka-

ņiera ezeram pa koka laipām. 

Redzēju mazu savvaļas govs 

mazuli. Liels paldies abiem 

gidiem un skolotājām! 

Ance Ozoliņa-Mennika,1.a  

No skolēnu pārbaudes darbiem  

Mācoties rakstīt instrukcijas, 
trešklasniekiem ir iznācis šādi: 
Kā izvārīt kartupeļus? 
1. Aizdedziniet gāzes plīti! 
2. Uzlieciet kartupeļus! 
3. Uzlieciet vāku uz katla un tad 
pieberiet sāli! 
4. Noņemiet vāku un ar nazi 
ieduriet!  
5. Ja ir mīksti, tad kartupeļi ir 
gatavi!  
Skolotājas komentārs: Ja aiz-
dedzina gāzes plīti, kur lai liek 
katliņu? 
Ja katliņam uzliek vāku, kur lai 

ieber sāli? 
Noņemot vāku, kam lai iedur? 
Kam jābūt mīkstam, lai kartupe-
ļi būtu gatavi?  
 
Mācoties dabaszinībās par 
okeāniem un kontinentiem 
* Kādus okeānus vari nosaukt? 
- Sāļais un Saldais okeāns. Vēl 
ir arī Aprikas okeāns. :) 
* Ko veido visi okeāni kopā? 
-Vienu milzīgu okeānu!  
(pareizā atbilde -Pasaules okeā-
nu) 
*No kādām daļām sastāv Eirā-

zija? 
- No dienas un nakts. :) 
* Kas ir horizonts? 
-Horizonts ir debess. Horizonts 
ir atklāta platība. Horizonts ir 
taisna līnija debesīs. 
* Nosauc 3 pulksteņu veidus! 
- Ovālains, apaļš, kvadrātains. 
(Skolotāja vēlējās sagaidīt atbil-
di-smilšu, saules un elektronis-
kais)  

Interesantās skolēnu domas un 

apgūtās zināšanas pierakstīja 

skolotāja Vineta Dance 
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1.b klases dzejolīši  

Man patīk saulīte  

un saldējums, 

un vasariņa 

pludmalē. 

                          Elīza K. 

Vasarā ir ziedu pļavas, 

Vasarā var viļņus ķert. 

Vasarā var sauļoties, 

Bumbu gaisā sviest. 

                     Estere M. 

 

 

Zaļā pļavā ganās aita. 

Blakus lēkā mazais Raibulī-
tis. 

Dīķi peldas baltā pīle, 

Vasarā ir dzīve jauka.     

                    Dagnija K. 

 

Ar zeltā pielietiem rītiem, 

Jaukā vasara klāt. 

Zied pļavas, un vītero putni, 

No skolas mūs atpūsties sauc. 

                        Krista M. 

Sētā dzied putni. 

Putnu dziesmas 

Skan visā pilsētā. 

                     Evija K. 

Taurenītis  Baltspārnītis  

    Reiz dzīvoja kāds taurenītis, 

kura vārds bija Baltspārnis. Tau-

riņa spārni bija sniega balti. Ne-

lielais rumpītis bija nedaudz 

iepelēks, lai to un galvu varētu 

atpazīt no spārniņiem. Taurenī-

tim bija mazas, melnas ūsiņas. 

Kādu dienu Baltspārnītis devās 

uz tauriņu modes skati.  Modes 

skatē bija paši krāšņākie, košā-

kie, raibākie un skaistākie tauri-

ņi. Dažu tauriņu spārnu izple-

tums bija līdz pat 5 centimet-

riem. Kad bija pienākusi 

Baltspārņa kārta doties pa garo 

vītola lapu, kura attēloja modes 

skates mēli, tauriņš bija tik lai-

mīgs! Kad Baltspārnis izgāja uz 

mēles, viņa prieks rimās. Daudzi 

citi taureņi un kukaiņi, kas sēdē-

ja un vēroja modes skati,  sāka 

Baltspārnīti apsmiet: „Kas tad 

tas par taureni, kuram neviena 

raibuma uz spārniem!  Vai tev 

kauna nav iet uz modes skates 

mēles tādā paskatā? Cik  tu esi 

neglīts!” Baltspārnītis sadzirdē-

jis pirmos apvainojuma teiku-

mus. ātri vien bija prom.  

Nabaga taurenītis sēdēja uz 

margrietiņas ziedlapas un kaut 

ko prātoja pie sevis. Pēc brīža 

pie taurenīša pielidoja kāda va-

bole un teica: ”Nebēdājies, 

skaistums ir sirdī nevis spār-

nos!” 

Megija Dace Henkuzena, 3. b  

Redaktore - Lolita Valaņina  
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