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Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Dedz simtiem gaismiņu: 

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars) 

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

1991. gada 13. janvārī  Rīgā 

Daugavmalā notika lielākā de-

monstrācija Latvijas vēsturē. 

Tajā piedalījās aptuveni 500 000 

cilvēku, lai protestētu pret iespē-

jamo Padomju Savienības agre-

siju pret Baltijas valstīm. Pēc 

manifestācijas daudzi cilvēki 

palika Rīgā un cēla barikādes ap 

parlamenta ēku, valdības namu, 

radio un televīzijas ēkām. Valdī-

bas aicināti, uz Rīgu devās arī 

zemnieki ar savu smago tehni-

ku. Kāpēc? 13. janvāra rītā, pēc 

PSRS karaspēka uzbrukuma 

Viļņas Televīzijas torņa aizstāv-

jiem, Latvijas Tautas frontes 

vadītāji Dainis Īvāns un Romu-

alds Ražuks Latvijas Radio aici-

nāja Latvijas iedzīvotājus pulcē-

ties Doma laukumā. Latvijas 

Tautas frontes sarīkotajā protes-

ta manifestācijā Daugavmalā 

sapulcējās ap 500 000 cilvēku, 

lai izteiktu savu atbalstu lietu-

viešiem un paustu gatavību tur-

pināt uzsākto valsts neatkarības 

atjaunošanas ceļu. Rīdzinieki 

sāka spontāni veidot barikādes 

šaurajās Vecrīgas ielās. 

Arī man ir neaizmirstamas atmi-

ņas par šo laiku. Aizejot mājās 

no skolas, 13. janvāra pēcpus-

diena pagāja nemiera pilna, jo 

nepārtraukti TV varēja vērot 

notiekošo Lietuvā un Rīgā. Tas 

neatstāja vienaldzīgu laikam 

nevienu. Dzirdēju Daiņa Īvāna 

un Romualda Ražuka aicināju-

mu Latvijas iedzīvotājiem. 

Nakts negulēta, bet 14.janvāra 

rītā uz skolu devos apņēmības 

pilna aicināt savus kolēģus at-

saukties aicinājumam doties uz 

Rīgu. Ar šādu domu skolā bija 

ieradušies vairāki skolotāji. Ko-

lēģi mani pilnvaroja doties pie 

skolas direktores J.Pīles ar lūgu-

mu atļaut dažiem skolotājiem 

doties uz Rīgu. Mēs to saņē-

mām. Sagadījās, ka uz Rīgu at-

kārtoti devās autobuss no Svēt-

ciema ar sovhoza vīriem. Nebija 

daudz laika domāt par siltāku 

apģērbu, par kaut kādām maizī-

tēm līdzņemšanai. Paspēju pa-

teikt tikai savām tai laikā 8, 11 

un 13 gadus vecajām meitām 

par savu lēmumu. Viss notika 

tik ātri, bez apdomāšanās, bet ar 

lielu apņēmību, ar domu, ka tā 

jādara un citādi nevar. Mēs ar 

skolotāju Astrīdu Gromovu 

( skolā bija angļu valodas skolo-

tāja) nonācām pie televīzijas 

ēkas Zaķusalā. Ēkas ieejai jau 

priekšā bija salikti milzīgi 

dzelzsbetona bloki, uz kuriem 

izveidojās pat neliela improvizē-

ta skatuvīte.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/1991._gada_janv%C4%81ra_notikumi_Lietuv%C4%81
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vi%C4%BC%C5%86a
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Tautas_fronte
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dainis_%C4%AAv%C4%81ns
https://lv.wikipedia.org/wiki/Romualds_Ra%C5%BEuks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Romualds_Ra%C5%BEuks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Radio
https://lv.wikipedia.org/wiki/Doma_laukums
https://lv.wikipedia.org/wiki/11._novembra_krastmala
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecr%C4%ABga
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Brauca klāt mašīnas ar blo-

kiem, baļķiem. Zaķusalā tika 

kurti ugunskuri. Sniega nebi-

ja daudz, bet pūta diezgan 

auksts vējš. Uz tilta viena pie 

otras stāvēja smagā tehnika. 

Tuvojoties tumsai, cilvēku 

saradās arvien vairāk. Tikām 

visi sasaukti televīzijas ēkā 

un dotas instrukcijas, kā rīko-

ties. Ēkā ik pa brīdim varē-

jām ieiet apsildīties, bet ap-

sēsties nebija kur. Vienā no 

šādām kopā saiešanas reizēm 

mūs brīdināja, ka var notikt 

uzbrukums televīzijai. Abas 

ar Astrīdu piegājām pie Dau-

gavas un pārrunājām, ko darīt 

tad, ja tiešām notiek uzbru-

kums. Runājām par savām 

ģimenēm…prātā nāca dažā-

das domas. Bet apkārt cilvēki 

bija mierīgi. Uz improvizētās 

skatuvītes uzstājās gan Olga 

Rajecka, gan Ieva Akurātere, 

gan citi mūziķi. Ik pa brīdim 

kāds ieradās ar tējas katliem, 

zupas katliem, maizītēm, pī-

rādziņiem. Mani pārsteidza, 

kad redzēju Zaķusalā iebrau-

cam melnu vieglo mašīnu, no 

kuras izkāpa jauni vīrieši un 

uzstādīja uz mašīnas jumta 

lielu televizoru, lai cilvēki 

varētu redzēt, kas notiek Rī-

gā. Apkārt bija jūtamas dažā-

das smaržas, bet visspēcīgākā 

–dūmu smarža. Reizēm pat

varēja zust realitātes sajūta, 

kāpēc visi esam sapulcēju-

šies. Burzmā blakus stāvēja 

gan aktieri, gan sportisti, gan 

mūziķi, gan gados veci un 

jauni cilvēki. Atrodoties pie 

televīzijas, uzzinājām, ka 

OMON uzbrūk cilvēkiem, 

kuri devušies sargāt Vecmīl-

grāvja tiltu, šauj uz barikāžu 

dalībnieku mašīnām.  Apšau-

da un aptur automašīnas, pie-

kauj cilvēkus. Notiek atkār-

tots uzbrukums uz Vecmīl-

grāvja tilta. Kopumā  tika iz-

nīcinātas 17 automašīnas. In-

terfrontes raidītājs „Svoboda” 

vairākkārt raidīja paziņoju-

mu, ka notiek militārs apvēr-

sums Bet vai es jutu bailes, 

grūti pateikt. Blakus bija ko-

lēģe, ar kuru visas bailes bija 

vieglāk pārvarēt, ar kuru va-

rēja dalīties savās sajūtās. 

Vairāk laikam bija bailes par 

savām mazajām meitām, ku-

ras palika mājās, kā viņas jū-

tas, zinot, kur atrodas mam-

ma. Nakts pagāja nepārtraukti 

staigājot, klausoties, jo rei-

zēm izskanēja dažādi brīdinā-

jumi. Ja palika auksti, pastā-

vējām pie kāda no uguns-

kuriem. Nākamā dienā ar tro-

lejbusu devos uz autoostu, lai 

dotos mājās. Atceros, ka tro-

lejbusā stipri bija jūtama dū-

mu smarža. Ar šo smaržu ie-

kāpu arī Ainažu autobusā.  

Ir pagājuši 25 gadi, bet lie-

kas, ka tas viss noticis nesen. 

Visas emocijas nav iespējams 

aprakstīt, bet katrs piedzīvo-

tais un pārdzīvotais moments 

vienas diennakts laikā ir ie-

spiedies dziļi atmiņā. Lepo-

jos, ka esmu bijusi klāt un 

piedalījusies notikumos, kā 

rezultātā tika nosargāta Latvi-

jas neatkarība. Latvijas Tau-

tas frontes organizētās bari-

kādes, kurās piedalījās Latvi-

jas neatkarības aizstāvji no 

visiem novadiem, bija unikāls 

nevardarbīgas pretošanās pa-

raugs. Tas bija satraukuma 

pilns laiks, kad kopā pulcējās 

visi, kuri savā sirdī loloja ide-

ju par brīvu Latviju. Kopš 

1997.gada 20.janvāris ir no-

teikts par barikāžu aizstāvju 

atceres dienu. No 1996. ga-

da atbalsta fonds barikāžu 

sargiem sāka piešķirt 

1991.gada barikāžu dalībnie-

ka piemiņas zīmes — ar ozol-

lapām vainagotas vairoga 

veida medaļas 4 cm diametrā, 

uz kurām attēlots lauva, kas 

tur mazāku vairogu ar sakrus-

totām atslēgām. Virs pamat-

vairoga ir uzraksts "LR 

1991", bet piemiņas zīmes 

otrajā pusē — uzraksts "Par 

Latviju" un piemiņas zīmes 

numurs. Medaļas ir piestipri-

nātas uz sarkanbaltsarkanas 

30 mm platas lentes. Apbal-

vojuma komplektā ietilpst arī 

ikdienā nēsājamā piemiņas 

zīmes mazā nozīmīte (20 mm 

diametrā), kas vizuāli atgādi-

na lielo medaļu. Arī es esmu 

saņēmusi šo piemiņas zīmi.  

Notikumus pirms 25 

gadiem atcerējās skolotāja 

Lolita Valaņina 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1991.gada_barik%C4%81%C5%BEu_dal%C4%ABbnieka_piemi%C5%86as_z%C4%ABme
https://lv.wikipedia.org/wiki/1991.gada_barik%C4%81%C5%BEu_dal%C4%ABbnieka_piemi%C5%86as_z%C4%ABme
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozollapa&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozollapa&action=edit&redlink=1
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Redakcijas vēstule 

Ir aizvadīts atkal viens gads. 

Katrs pats izvērtē, kāds tas 

bijis. Cik daudz piedzīvots, 

cik –pārdzīvots, cik bijis prie-

ka mirkļu un saulainu dienu, 

cik- pelēcīgu, ne tik priecīgu 

dažādu iemeslu dēļ. Bet katrs 

mēs esam bijuši atbildīgi par 

to, kā 2015. gads aizvadīts. 

Vispirms gribu teikt lielu 

paldies visiem rakstītājiem, 

lasītājiem, ar kuriem esam 

bijuši kopā iepriekšējos ga-

dus un ceru, ka būsim kopā 

arī 2016. gadu, kad mūsu 

skola svinēs 95 gadu jubile-

ju, kad skolu pieskandinās 

bijušo skolas absolventu 

balsis un smiekli, kad gaisā 

virmos tikšanās prieks.  

“Mums reizēm joprojām ir 

grūti pateikt citiem labus vār-

dus. Paužot prieku par citu 

veiksmēm, mēs dažkārt jūta-

mies neveikli,” teica Valsts 

prezidents savā 18.novembra 

uzrunā pie Brīvības piemi-

nekļa. Kad es jautāju saviem 

audzēkņiem, vai viņi adven-

tes laikā, kad rūķīši nes 

mazas dāvaniņas, skaļi pasa-

ka paldies par sagādāto prie-

ku, sekoja klusums. Bet nāka-

mā dienā jau daudzi, ienākot 

klasē, stāstīja, kā no rīta skaļi 

pateikuši rūķīšiem paldies. 

Mēs ļoti daudziem cilvēkiem 

katru dienu varētu pateikt 

paldies. Bet vai to izdarām? 

Patiesībā ir tik daudz lietu, 

par ko būt pateicīgiem. Pa-

teikties, uzrakstīt labus vār-

dus nav tik viegli un vienkār-

ši. Un tāpēc vēlreiz lielais 

paldies visiem skolēniem, 

kuri atrod laiku, lai uzrak-

stītu par kādu notikumu 

savā vai klases dzīvē! Pal-

dies skolotājām, kuras ir 

gan skolēnu pamudinātājas 

rakstīt, gan skolēnu uzrak-

stītā rediģētājas, gan pašas 

raksta, apkopo skolēnu uz-

rakstīto! Paldies skolotājam 

Mārcim Majoram! Paldies 

sekretārei-lietvedei Daigai 

Lūsei, kura palīdz avīzīti 

pavairot! Paldies Ritvaram 

Zvejniekam, kurš ir avīzītes 

“Gliemežvāks” dator sali-

cējs!  

Šajā avīzītē ļoti daudz varē-

siet lasīt arī mazo pirmklas-

nieku radošos darbus- pirmos 

nopietnākos, kad apgūtas rak-

stītprasmes, par kurām varē-

siet pārliecināties, vērojot 

viņu rokrakstus un lasītpras-

mes.  Lai šiem mazajiem rak-

stītājiem nepazūd rakstīšanas 

prieks arī turpmāk! 

Ir aizvadītas arī gaidītākās 

gada svētku un brīvās dienas. 

Arī par tām šoreiz daudzi 

skolēni vēlējušies pastāstīt, 

dalīties savās emocijās.  

Pēc svētku steigas janvāris ir 

mierīgāks mēnesis. Bet visi 

atcerēsimies, ka šogad janvārī 

paiet 25 gadi, kopš Latvijā 

cilvēki pulcējās uz barikā-

dēm, lai nosargātu savas 

valsts neatkarību. Pajautāsim 

saviem vecākiem, vecvecā-

kiem, lai pastāsta par šo uni-

kālo nevardarbīgās pretoša-

nās veidu Latvijā, kad netika 

skatīta ne tautība, ne sociālais 

stāvoklis, ne vecums, bet vis-

iem bija viens mērķis.  

Novēlu visiem: 

“Lai Jaunā gada katrai dienai 

Ziemas baltuma miers, 

Pavasara ūdeņu skanīgums, 

Vasaras saules siltums, 

Un rudens ziedu krāsainība!” 

Skolotāja Lolita 
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Bērnu rakstniece Luīze Pastore Salacgrīvas vidusskolā  

11. janvārī mūsu skolas 3.un 4.

klašu skolēniem bija iespēja tik-

ties ar rakstnieci Luīzi Pastori. 

Šis jaunās rakstnieces vārds ir 

pazīstams tiem skolēniem, kuri 

ir piedalījušies skolas lasīšanas 

veicināšanas programmas Bērnu 

žūrijas pasākumos. Pagājušajā 

gadā bija iespēja izlasīt autores 

grāmatu “ Maskačkas stāsts”, 

kura ir saņēmusi Latvijas Litera-

tūras gada balvu. Šogad ir iespē-

ja izlasīt mākslas detektīva žan-

ra ietvaros uzrakstītu  grāmatu 

ar nosaukumu “Pazudušais pēr-

tiķis”. Līdz šim Luīze Pastore ir 

uzrakstījusi 7 grāmatas bērniem. 

Sākusi rakstīt jau deviņu gadu 

vecumā, autore atzinās, ka visi 

darbi balstīti realitātē, ka neko 

daudz nav piedomājusi klāt. Vi-

ņa aicināja ikvienu no klātesoša-

jiem pamēģināt pašiem sākt rak-

stīt jau tagad. 

Daudzi mūsu skolas bērni ir jau 

lasījuši autores  grāmatas un 

atzinīgi tās novērtējuši. Ar lielu 

interesi bērni klausījās autores 

stāstījumā, paši uzdeva daudzos  

jautājumus, vēlējās saņemt auto-

grāfus.  

Autore saka par sevi: “…Mani 

iedvesmo tas, ka bērnu grāmatās 

viss ir iespējams. Mazs vīrs var 

Rīgu nogremdēt Daugavas dibe-

nā, suņi runā cilvēku mēlē un 

leģendārā Maskačka piepeši 

pārtop par drošāko republiku 

bērniem un klaiņojošiem su-

ņiem. Es vēlētos, kaut literatūra 

liktu noticēt- arī manā dzīvē viss 

ir iespējams.” 

Paldies  Salacgrīvas pilsētas bib-

liotēkas darbiniecēm par iespēju 

tikties ar bērnu rakstnieci LUĪZI 

PASTORI. 

Skolas bibliotekāre 

Valentīna Kalniņa 

1.a klases apņemšanās un vēlēšanās 2016.gadā

Uzsākot jaunu gadu, mēs katrs 

vēlamies kļūt vēl labāki, darīt 

savu darbu vēl labāk, tātad ap-

ņemamies un apsolām sev to, lai 

gada beigās varētu izvērtēt, kāds 

tad ir bijis MANS gads. 

Arī pirmklasnieki jauno 

gadu uzsāka ar kādu apņemša-

nos: 

Ļoti interesanta apņemša-

nās ir Leo – vairāk pētīt ķirza-

kas. Jasmīna Anna šajā gadā ir 

nolēmusi labāk zīmēt un rakstīt. 

Estere, Emīlija G., Kristians, 

Digna ir apņēmušies labāk rak-

stīt. Adrians Nils un Aleksis 

apņemas labāk lasīt, bet Ance 

izlasīs vienu grāmatu! Eduards 

un Martins labāk mācīsies. Ar 

sportu vairāk nodarbosies Mar-

ta, Niks, Emīlija Alise, Enriko 

un Matīss. Saldumus šogad ma-

zāk ēdīs Amēlija un Heinrihs. 

Olafs ir apņēmies klausīt mam-

mu, bet Armands un Dāniels par 

gada apņemšanos ir izvirzījuši – 

nekauties! Malači, lai izdodas 

visas apņemšanās izpildīt! 

Taču esam vēl mazi, un 

mums visiem ir arī kāda vēlēša-

nās. Daži tomēr savu vēlēšanos 

saista ar skolas dzīvi – Dāniels, 

Digna, Olafs, Estere, Emīlija G., 

Aleksis un Enriko vēlas labi 

mācīties un iegūt labas atzīmes. 

Armands vēlas, lai visi klases 

skolēni klausa skolotājuJ. 

Adrians vēlas vēl vienu 

Adrianu, sākumā nevarējām 

saprast, kas tas ir, izrādās, ka 

viņš vēlas mazu brālīti, bet Mar-

tins vēlas kļūt bagāts. 

Jūras cūciņu ļoti vēlas 

Leo, savukārt, brālis Niks vēlas 

papagaili Žako, Eduards vēlas 

degu peli, bet kucēnus vēlas 

Jasmīna Anna un Emīlija Alise. 

Debesis, zvaigznes un 

Mēnesi vēlas pētīt, bet pietrūkst 

teleskopa – Matīsam, Martai un 

Heinriham. Ar jaunām slēpēm 

varbūt slēpos Kristians, ja vēlē-

šanās piepildīsies. Reinis vēlas 

motorzāģi, Amēlija - Pets City 

mantiņu, bet Ance attīstīs ie-

maņas spēlē ar lego, ja kāds ie-

klausīsies šajās vēlmēs. 

Vēlamies stipri, lai vēlē-

šanās piepildītos! 

Visiem Jums arī vēlam, 

lai vēlēšanās gūst piepildījumu 

un atceramies: “Katrs pats ir 

savas laimes kalējs!” 

1.a klases skolēnu domas

apkopoja klases 

audzinātāja Iveta Kupča 
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1.b klases skolēnu vēlēšanās 2016.gadā

 Neēdīšu daudz konfekšu.

 Vēlos iemācīties slidot.

 Vēlos veiksmīgi pabeigt 

1.klasi un uzsākt mācības

2.klasē.

 Vēlos iemācīties jaunu spēli.

 Gribētu būt labāks sportists.

 Gribu kārtīgāk zīmēt, lekt ar

riteni.

 Gribu būt vesels.

 Vēlos pakāpeniski sasniegt

savu mērķi-spēlēt hokeju

“Dinamo Rīga”

 Gribu mācīties braukt ar en-

dūro motociklu.

 Vēlos iemācīties spēlēt flor-

bolu.

 Gribu iemācīties slēpot.

 Gribu, lai uzdāvina planšeti.

 Vēlos labi mācīties, labi la-

sīt.

 Gribu, lai mamma iemācās

braukt ar mašīnu.

 Vēlos, lai klases biedri būtu

paklausīgi.

 Vēlos mazāk slimot.

 Vēlos iemācīties skaistāk zī-

mēt.

 Vēlos ģitāru.

 Vēlos vēl vienu kaķīti.

 Gribu labāk mācīties rēķināt,

iemācīties špagatu.

 Vēlos labāk uzvesties, dabūt

labas atzīmes, jaunas kama-

nas. 

 Vēlos, lai manā ģimenē viss ir

labi.

 Vēlos, lai mani visu laiku mīl.

 Gribu iemācīties jaunus dze-

joļus, gaidu Lieldienas un nā-

kamos Ziemassvētkus.

Apkopojot 1.b klases skolēnu 

uzrakstītās 2016. gada vēlmes, 

secināju, ka skolēni visvairāk 

vēlas labi mācīties, iemācīties 

slidot, vēlas būt veseli un lai-

mīgi. 

Skolotāja Lolita Valaņina 

2.a klases skolēni vēl saviem vecākiem

Lai tētim un mammai veicas darbā! Lai vecākiem viss izdotos! Lai tētis var   

salabot mašīnu! Lai vecāki būtu izturīgi! Lai vecāki ir laimīgi! Lai  

ģimenei netrūktu naudas! Lai vecākiem paklausīgi bērni! 

Lai ģimenē viss kārtībā! Lai tētim ir sniega mocis! 

Lai tētis iemācās angļu valodu! Lai mammai 

vienmēr priecīgs prāts! Lai mammai 

nebūtu jādara visi mājas darbi! 

Lai mamma izaudzina labas 

meitas! Lai vecāki  

pavada vairāk 

laika ar  

bērniem! 

LAI MŪSU VECĀKI BŪTU LAIMĪGI! 
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2.a klases skolēnu apņemšanās un vēlēšanās 2016.gadā

Kad pienāk gadu mija, daudzi 

no mums jau sāk domāt par nā-

kamo gadu, ko tas mums atne-

sīs, kāds tas būs, vēlamies kaut 

ko mainīt, kaut ko labu izdarīt. 

Arī savus audzēkņus katru gadu 

aicinu uzrakstīt, ko katrs vēlas 

mainīt , kāda ir lielākā vēlēšanās 

nākamajā gadā. Kad gads pagā-

jis, izlasām, kas ir piepildījies, 

kas vēl nav, ko tad varētu darīt, 

lai vēlēšanās tomēr piepildītos. 

Secinājums-vienmēr viss ir at-

karīgs no mums katra paša. Ko 

tad 2.a klases skolēni vēlas 

2016. gadā?  

 Vēlos savu gultu uzklāt kat-

ru dienu, jo dažreiz tomēr

to nedaru.(šo vēlas vairāki

skolēni)

 Es vēlos, lai man būtu labas

sekmes mūzikas skolā un Sa-

lacgrīvas vidusskolā, lai gads

būtu laimīgs.

 Vēlos daudz sniega. (Re nu,

kādam jau vēlēšanās piepildī-

jusies!)

 Lai skolā ir labas sekmes, lai

mana ģimene ir laimīga.

 Vēlos labi iemācīties spēlēt

blok flautu, sakārtot savu ista-

bu, apkopt savas puķes, izkrā-

sot visas savas krāsojamās

grāmatas, tikt uz sporta sa-

censībām, labāk iemācīties

dziedāt.

 Es vēlētos dabūt lego, gribētu

iemācīties glītāk rakstīt, vē-

los, lai ziema ir balta.

 Vēlos uzlabot savas sekmes.

 Vēlos būt čaklāka.

 Vēlos iegūt jaunus draugus,

skolā labas atzīmes, vēlos

mūzikas skolā spēlēt vēl vie-

nu mūzikas instrumentu. Vē-

los jaunu somu un jaku. 

 Beidzot saņemties klāt savu

gultu katru dienu, beigt mācī-

bu gadu ar izcilām un teica-

mām sekmēm, vēlos, lai es

neslimotu, vēlos labi spēlēt

flautu, iemācīties reizināšanu,

glītāk rakstīt.

 Vēlos savu istabu, vēlos pa-

garšot visus pasaules saldēju-

mus, daudz augstpapēžu 

kurpju, lai skolā būtu ūdens 

parks. 

 Ilgāk no rītiem gulēt, vēlos,

kaut ātrāk pienāktu vasara,

kaut ātrāk pienāktu mana

dzimšanas diena, vēlos iemā-

cīties dalīšanu.

 Gribētu satikt dzīvu mērkaķi,

kā arī dažādas pasaules slave-

nības.

 Vēlos vairāk Bārbijas.

 Vēlos būt kopā ar mammu un

neiet uz skolu, vēlos Bārbijas

māju un daudz Bārbiju.

 Vēlos iemācīties no galvas

spēlēt “Čuči, mana līgaviņa!”,

mazāk “čīkstēt”, skaistāk zī-

mēt.

Mūsu vēlēšanās ir tik dažādas, 

jo mēs paši esam ļoti dažādi, 

katrs  ar savām interesēm, sa-

vām vajadzībām, bieži vien tās 

varam saukt par iegribām. Bet, 

ja mēs kaut ko vēlamies no 

sirds, tad mūsu vēlēšanās var 

piepildīties, tikai tām jābūt reā-

lām. Mēs vēl mācāmies atšķirt 

iegribas, vēlmes no vajadzī-

bām. Lai tas mums un visiem 

pārējiem bērniem izdodas 2016. 

gadā! Un galvenais, padomā-

sim, ko mēs katrs varam darīt, 

lai vēlēšanās piepildītos!  

2.a klases vēlēšanās

apkopoja audzinātāja 

Lolita 
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2.b klases apņemšanās un novēlējumi

Rolands: Es apņemos palīdzēt 

vecākiem. Es skolotājiem 

novēlu, lai skolēni vienmēr 

klausītu! 

Dagnija: Es skolotājiem novēlu 

priecīgus skolēnus! Es visiem 

novēlu laimi! 

Līga: Es apņemos labi mācīties. 

Es novēlu visiem Jaunajā gadā 

labu veselību! 

Estere: Es klasesbiedriem 

novēlu labas sekmes! Es 

apņemos glīti rakstīt. 

Elīza: Es apņemos palīdzēt 

ģimenei. Es visiem novēlu labu 

šo gadu! 

Kitija: Lai visiem gaišas dienas! 

Katrīna: Es visiem novēlu spēku 

un laimi! Es apņemos, ka 

centīšos Mūzikas skolā un labi 

mācīšos! 

Roberts: Es vēlu sev labākas 

atzīmes! Es vēlētos, lai nākotne 

būtu jauka! 

Evija: Es klasesbiedriem novēlu 

labas sekmes! Es apņemos labāk 

dejot sarīkojuma dejas. Visiem 

novēlu sniegotu ziemu! 

Diāna: Es apņemos labāk 

mācīties matemātiku. 

Krista: Es vēlētos, lai visi būtu 

laimīgi! Es apņemos labi zīmēt 

un gleznot. 

Amanda: Es apņemos labāk 

mācīties matemātiku. Es visiem 

Jaunajā gadā vēlu prieku! 

Jasmīna: Es klasesbiedriem 

novēlu sirdsmieru! Es apņemos 

cītīgāk mācīties.  Es novēlu 

skolotājiem, lai viņiem piepildās 

visas vēlēšanās! 

Kaspars: Lai visiem laimīgs 

Jaunais gads! Es apņemos no-

darboties ar sportu. 

4. b klases skolēni 2016.gadā apņemas:

Mācīties 

ēst veselīgi, 

mācīties slidot 

uzlabot    sekmes, 

neēst daudz saldumus, 

būt draudzīgam pret citiem, 

pārvarēt  bailes no augstuma 

kārtīgāk pildīt dotos mājas darbus 

netērēt  doto  naudu  bez vajadzības 

netērēt savu laiku, “sēžot” internetā, 

nebaidīties   no ļoti  lieliem   zirnekļiem, 

mēģināt vairāk laika pavadīt pie grāmatām 

darīt  laimīgu  sevi  un  cilvēkus sev  apkārt 

  piestrādāt pie sava garastāvokļa biežām  izmaiņas 

  censties  ik  brīdi,  ik   katru  dienu  izdarīt  ko  labu 

neaizmirst  rūpēties  par  saviem mīļajiem  mājdzīvniekiem 

iemācīties    vairāk   latviešu tautas   dziesmas   no   galvas 

  censties kļūt saprātīgākiem un gudrākiem 

Novēlam visiem Laimīgi sagaidīt 2017. gadu!!! 
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4. a klases sveicieni Jaunajā gadā

Lai iecerētās vēlēšanas cilvē-

kiem piepildās, lai labs garastā-

voklis un prieks! /Rūta/ 

Lai gads būtu saulains un 

jauks! /Kristīne, Tomass/ 

Lai Jaunais gads ir piedzīvoju-

mu pilns! /Mikus/ 

Es vēlos, lai man būtu labas sek-

mes un ģimene neslimotu! /

Annija M./

Gudrību, veselību! /Dāvids/

Lai visiem veicas mācībās! Lai

mans brālis ir vesels un prie-

cīgs! /Emīlija/

Daudz, daudz sapņu un idejas

vienmēr galvā! Labas un teica-

mas sekmes it visur! /Meisija, 

Estere, Nadīna/ 

Lai jums nekad nepietrūkst da-

rāmā darba, lai nepietrūkst ie-

spēju, draugu tuvuma, mīlestī-

bas un sirdsmiera! /skolotāja 

Edīte/ 

Laimes vēlējumi skolai. 

Lai skolā būtu daudz skolēnu un 

visi labi mācītos!   /Rūta/ 

Lai skola ir silta, gaiša un jauka! 

/ Kristīne, Tomass/ 

Lai nekā netrūkst, lai nekad ne-

sabruktu. Lai skolai laimīgs 

2016. gads!  /Annija M./ 

Lai priecīgs gads! / Mikus/ 

Lai bērni klausa skolotājus un 

skolotājiem viss izdotos!  

/ Megija, Arvīds/ 

Laimi, veselību, prieku un gud-

rību!   /Anna, Nellija/ 

Ar šādiem dziesmas vārdiem 

17.decembrī, kad skola jau bija

gandrīz beigusies ,mums, 4.b 

klasei bija jauks klases va-

kars ,kurš saucās "Baltie  Zie-

massvētki". Šis klases vakars 

bija kopā ar mūsu superīgajiem 

vecākiem. 

      Sagaidījām vecākus izrotātā 

un mīļu domu piepildītā klasē. 

Kad vecāki ienāca klasē, mēs 

viņiem iedevām apsveikuma 

kartītes, kurās bija novēlējums 

un loterijas numurs, ar kuru vi-

ņiem bija iespēja piedalīties lo-

terijā .Loterijā varēja laimēt da-

žādas interesantas iespējas, kā 

piemēram, nofotografēties ar 4.b 

klasi, saņemt pilnu muguras ma-

sāžu, pārvērsties par jebko, no-

kļūstot īstu dizaineru rokās.  

Mūsu klases vakarā bija arī kon-

certs un spēles. Koncertā pieda-

lījāmies mēs paši ar dažādiem 

muzikāliem un radošiem numu-

riem, jo protam    spēlēt klavie-

res, ksilofonu, flautu, ģitāru, 

stabules. Koncertā piedalījās arī 

ritma pulciņš un glāzīšu danci-

nātājas. 

Mūsu klases māksliniece Megi-

ja, mūzikai skanot, uz tāfeles 

zīmēja. Pēc koncerta pie mums 

bija atnācis Ziemassvētku vecī-

tis, kurš izdalīja mums dāvanas. 

Pie reizes mēs atklājām arī sa-

vus "slepenos draudziņus". Tad 

sekoja spēles. Pēc tam mēs de-

vāmies uz blakus klasi, kur kla-

ses audzinātāja bija sarūpējusi 

pārsteigumu- video no mūsu 

pirmās klases Ziemassvētkiem  

un ēstu skolotājas garšī-

go ,taisīto kūku. 

Manuprāt, šis bija labākais mū-

su klases vakars! Man ļoti pati-

ka! Paldies vecākiem, ka viņi 

atnāca uz mūsu klases vakaru!  

Līva Zariņa, 4. b 

Ziemassvētku laiks visus ielīksmo… 
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Pārsteigumu laiks 

Ziemassvētki ir brīnumu un pār-

steigumu laiks . 

  Katru gadu ,decembrī, mūsu 

mājās ,pie kamīna mēs karam 

dāvanu zeķītes .Arī šogad ,katru 

dienu līdz Ziemassvētkiem, ze-

ķītēs atradām kādu saldumiņu 

un arī kādu pārsteigumu . 

      Šogad Ziemassvētku rūķis 

bija sagatavojis visai mūsu ģi-

menei   īpašus uzdevu-

mus .Pavisam bija 26 aplok-

snes .Katrā aploksnē bija kāds 

uzdevums .Visi uzdevumi bija 

jāveic  mūsu ģimenei kopā .Tā 

mēs cepām kopā piparkūkas, 

rotājām māju, gatavojām apsvei-

kuma kartiņas, mācījāmies Zie-

massvētku dziesmiņas, dzejoļus, 

spēlējām dažādas galda spē-

les .Tas bija ļoti jauki! Visa ģi-

mene kopā ! 

   Ļoti gaidīju Ziemassvētkus. 

Ziemassvētkos visi saņēma dā-

vanas. Arī man zem eglītes bija 

liels pārsteigums! Tad arī es 

sapratu, ja ticēsim brīnumiem, 

tad tie arī notiks! 

Areta Līva Krūmiņa,3.a 

Rudens brīvdienās es ko-

pā ar ģimeni biju aizbraukusi uz 

delfināriju. Kad bijām iegājuši 

iekšā, tur varēja skatīties, kā 

delfīni peld. Kad ieņēmām savas 

sēdvietas, sākās delfīnu šovs. 

Tie parādīja pirmo triku, turot 

treneri virs ūdens uz saviem de-

guniem. Man visvairāk patika, 

kad, skanot mierīgai mūzikai, 

delfīni mīļojās.  Vēl delfīniem 

iedeva otas, un viņi rādīja, ko 

prot uzgleznot. Tas bija ļoti 

skaisti. Viena no trenerēm uzkā-

pa delfīnam uz muguras, kurš 

viņu pēc tam vizināja. Vēl dzīv-

nieki rādīja, cik augstu viņi prot 

lēkt, kā prot griezties, spēlēt 

bumbu, mest bumbu basketbola 

grozā. Par padarīto darbu 

“aktieri” saņēma kādu kārumu. 

Varēja redzēt, ka delfīniem ļoti 

patika skatītāju aplausi. Noslē-

gumā varēja ar delfīniem foto-

grafēties. Man ļoti patika delfi-

nārijā. 

Japāņu dārzs 

Vēl viens no mūsu ceļoju-

ma apskates objektiem bija Ja-

pāņu dārzs. Ierodoties dārzā, tā 

saimniece mums iedeva karti, 

kurai sekojot, mēs iepazinām 

dārzu. Tur es uzzināju, ka leon-

sai japāņu valodā nozīmē augt 

vai stādīt paplātē. Redzēju 

skaistus kokus, kuri bija iestādīti 

lielos podos. 

Brīnišķīgi izskatījās ak-

meņi salikti ar smiltīm. Mums 

pastāstīja, ka šāds sakārtojums ir 

kā kamīns mājā, kurš atgādina 

vientuļu salu ar klintīm, kurās 

mēs sēžam un lūkojamies savās 

dvēselēs. Dārzā bija savesti 20 

tonnas akmeņu un zeme no Ja-

pānas, kā arī koki un puķes. Arī 

mūsu mājās pēc šī Japāņu dārza 

apmeklējuma augs viena japāņu 

kļava.      Elīza Eglīte, 2.a 

Dzintaru muzejā 

Ar ģimeni devāmies uz 

Dzintaru muzeju, kas atrodas 

Lietuvas pilsētā Palangā. Muze-

jā bija apskatāmas daudz ro-

taslietu, kuras pagatavotas no 

dzintara. Es uzzināju, ka no 

dzintara gatavo arī zāles. Ar 

palielināmo stiklu pētījām, ko 

var ieraudzīt dzintarā iekšā. Va-

rēja saskatīt gan kukaiņus, gan 

nelielus augus, mušas un pat 

skorpionus.  

Uzzināju, ka dzintaru ie-

gūst no priežu sveķiem. Man 

ļoti patika šajā muzejā  

Paula Eglīte, 2.a 

Lietuvas Jūras muzejs - delfinārijs Klaipēdā 



10  2016. gada Janvāris Nr. 2 

Nodarbības kokapstrādes pulciņā 

Šajā mācību gadā katru 

otrdienu es apmeklēju kokap-

strādes pulciņu, kuru vada sko-

lotājs Guntars Ūdris. Man patīk 

darboties ar koku, gatavot koka 

figūras, tās izzāģēt. Esmu jau 

pagatavojusi tulpi, putnu, divus 

svečturus, sniegpārsliņu, sirsni-

ņu, zaķi, delfīnu, nelielu meta-

mo kauliņu, šaha figūru, zirgu 

un lāci. Pulciņā es zīmēju, vīlē-

ju, darbojos ar smilšpapīru un, 

protams, daudz zāģēju. Vienmēr 

pēc darba jāsakārto sava darba 

vieta. Dažreiz palīdzu sakārtot 

arī citas darba vietas un visu 

telpu. Man ļoti patīk kokapstrā-

des pulciņā un es ceru, ka to 

apmeklēs arī citas meitenes. Tas 

nav tikai zēnu vaļasprieks. Pa-

gatavotās koka figūriņas man 

noderēja Ziemassvētkos dāva-

nām. Kas var būt labāks par pa-

ša gatavotu dāvaniņu! Pulciņu 

no manas klases apmeklē arī 

Kevins Devīts. Tas ir lietderīgi 

pavadīts laiks, gaidot skolas au-

tobusu, lai pēc stundām dotos uz 

mājām. 

Paula Majore, 2.a 

4. a klase skatās izrādi “Mazais princis” koncertzālē “Rīga”

Viss sākās ar pamošanos. 

Aizbraucām un iegājām iekšā. 

Nevarēju sagaidīt, kad sāksies 

izrāde. Kad atvērās priekškars 

un ieraudzīju dekorācijas, sapra-

tu, ka izrāde būs interesanta / 

Nadīna./ Izrāde sākās ar to , ka 

Antuāns lidoja prom no mājām. 

Lidmašīna saplīsa un nokrita 

tuksnesī. Tur viņš sastapa  Mazo  

Princi. Viņi sadraudzējās. / Ar-

vīds/. 

Lomās  - Mazais Princis – 

Kārlis  Tols. 

Antuāns – Madars  Zvagu-

lis 

Karalis, čūska, ierēdnis – 

Jānis Jarāns / Megija/ 

Es uzreiz atpazinu divus 

aktierus:  Madaru Zvaguli Un 

Jāni Jarānu / Mikus/. 

Man vislabāk patika Antu-

āns. Es pat nezinu kāpēc? Kad 

braucu mājup, domāju, kas bija 

tās rozes ziedlapiņas? Vai no 

sarkanām salvetēm, vai no laka-

tiņiem?  Man ļoti patika./ Annija 

M./ 

Man izrāde ļoti  patika, jo 

bija jautra un reizē smieklīga. 

Tā bija  interesanta un piedzīvo-

jumu pilna /Annija B./. 

Man izrāde ļoti patika, la-

bākā, ko kopā ar klasi esmu ska-

tījusies/ Nellija/. 

Manuprāt, šī izrāde bija 

vienīgā, kura man patika . Arī 

manai mammai ļoti patika  / 

Anna/. 

Šajā izrādē stāstīja par to 

kādi ir cilvēki. Mazais Princis 

sāk iepazīt pasauli. Kad skatījos 

izrādi. Man likās, ka dažus frag-

mentus esmu dzirdējusi. Tad 

atcerējos, ka biju maza, mamma 

lasīja priekšā “Mazo Princi”.  

Kad skatījos izrādi, man likās, 

ka dažus  fragmentus esmu dzir-

dējis /Rūta, Mikus/. 

Man patika Antuāna pirmie 

zīmējumi. Man ļoti patika Mazā 

Prinča līdzjūtība un zīmējumu 

saprašana. Manuprāt, čūskai nav 

taisnība, ka vecāki ir vienaldzī-

gi.  Tie ir mīļi un izpalīdzīgi. Ja 

vecāki dusmojas, tas nenozīmē, 

ka vecāki savus bērnus nemīl. 

Varēja saprast, ka tā izrāde ir 

vairāk vecākiem / Tomass/. 

Izrāde bija interesanta. Tā 

bija tādi pati kā grāmata! /

Skolēnu 

domas apkopoja 

skolotāja 

Edīte Liedeskalniņa 
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Mūsu jautrais klases vakars 

Mūsu klases notika skais-

tā decembra vakarā. Spēlējām 

teātri Rūķubode. Iejutāmies 

rūķu, raganiņu lomās. 

Mūsu lugā bija rūķis tei-

cējs (Ingars), Tunturs 

(Markuss), Tenters ( Kristaps), 

Čunčurs (Mārcis), Arro 

(Valters), Karro (Artūrs), Lādīte 

(Kristiāna), Sainītis (Emīls), 

Tikšķīte (Linda), Laicīte 

(Nikola), Čape (Liene), Peija 

( Madara), Burtule (Lauma), 

Garbārdis (Rūdolfs), Čipe 

(Lote), Raganiņa ( Anna Loreta 

un Demetra),  Ņikurika (Līga), 

Stikabika (Ingars), Meža māte 

(skolotāja) un meža rūķis 

(Amanda). Luga, bija interesan-

ta, aizraujoša kurā Stikabika un 

Ņikurika darīja visādas blēņas – 

pārgrieza pulksteņu laikus, izēda 

lācim medu, nogrieza Garbār-

dim bārdu. Raganiņas biedēja 

Rūķubodes iedzīvotājus. Bet 

beigās visi Rūķubodes rūķi at-

klāja blēņdaru palaidnības, sa-

gaidīja Meža māti ar Meža rūķi 

un devās iznesāt dāvanas un 

prieku visiem cilvēkiem un 

dzīvniekiem.  

Pēc lugas dziedājām kopī-

go dziesmu ģitāras pavadībā 

“Eglīte”, uzdāvinājām vecākiem 

dāvaniņu – svečturīti un apsvei-

kuma kartiņu. Tad cienājāmies 

ar cienastiņu, spēlējam spēles un 

jauki pavadījām laiku. 

Liene Priekule, 3.b 

Grega festivāls 

Mēs ar skolotāju Valentīnu un 

komandu braucām uz Rīgu, uz 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, 

kur notika Grega Festivāls. Mēs 

satikāmies ar Džefu Kinniju. 

Pirms festivāla mēs nopietni 

gatavojāmies – zīmējām un apli-

cējām plakātu par “Grega die-

nasgrāmatas” tēmu “Mans mīļā-

kais notikums skolā”. Tikai la-

bāko un interesantāko darbu 

autori varēja tikt uz šo festivālu. 

Mūsu kopdarbs tika novērtēts, 

kā viens no desmit labākajiem 

daudzu skolu konkurencē. Bal-

vas visus patīkami pārsteidza – 

diplomi, “Grega dienasgrāma-

tas” 10. daļa un “Grega plāno-

tājs” ar Džefa autogrāfu! Es pat 

iedomāties nevarēju, ka ir tik 

daudz “Grega dienasgrāmatas” 

fani! 

Es uzzināju daudz ko par Džefu 

Kinniju. Viņš ir smaidīgs, jauks, 

ar labu humora izjūtu, attapīgs 

un apceļojis gandrīz visu pasau-

li. Viņš teica, ka vienai grāmatai 

vajag apmēram 350 jokus! Mēs 

kopā nofotografējāmies, un šis 

foto paliks man par mīļu piemi-

ņu. Iesaku, ja kādam ir šāda ie-

spēja – tikties ar tik slavenu grā-

matu autoru – to noteikti ne-

drīkst palaist garām! Lasīt grā-

matas ir stilīgi! 

Tomass 

Andrejs Vilemsons,4.a 
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Kā 2.b klase sagaidīja ziemas brīvdienas 

Ir sācies otrais semestris. 

Priecājamies par sniegu un 

apņēmīgi uzsākam 

2.semestri. Novembra un de-

cembra mēnesis skolā bija 

spraigs un interesants. 

Jāturpina cītīgi mācīties un 

arī piedalīties dažādos 

pasākumos. Nu jau ar 

zināmām iemaņām 

piedalījāmies Mārtiņdienas 

tirdziņā. Bijām gan aktīvi 

pārdevēji – Evija K, Jasmīna 

A, Katrīna Ķ, Dagnija K, Es-

tere, Amanda H., M, Kaspars 

P, Roberts T, Rolands D., gan 

arī pircēji. Vakarā Dagnija 

K., Elīza K .,Krista 

M.,Amanda H., Roberts T., 

Rolands D. pārģērbās kā 

mārtiņbērni un kopā ar 

Zentiņu un 2.a klases 

skolēniem devāmies uz Sa-

lacgrīvas b/d grupiņu 

“Zaķēni”,  kur iepriecinājām 

mazos bērndārzniekus. Arī 

šogad aktīvi iesaistījāmies AS 

Aldaris rīkotajā zīmēšanas 

konkursā, kurā galvenā uz-

manība veltīta zinātkārajai 

suņu meitenei Lottei. Bija 

jāzīmē Ziemassvētku 

apsveikuma kartīte. Skolēnu 

ziemas brīvlaikā mums kā 

balvu atveda Lottes limo-

nādes. Ir vēl kur augt, jo 

konkurence ir sīva. Saņēmām 

arī labdarības fonda “Eurika” 

Ziemassvētku kartiņas, kuras 

zīmējām 2014.gada nogalē. 

Liels bija 11 skolēnu prieks 

saņemt savas zīmētās 

Ziemassvētku kartiņas, kuras 

bija iespiestas  tipogrāfijā un 

kuras var arī iegādāties 

“Eurikas” mājas lapā, kur 

naudiņa tiek ziedota dažādi-

em labdarības projektiem. 

Kopā ar 2.a, 4.a.,4.b klases 

skolēniem Rīgā noskatījāmies 

izrādi ‘’Mazais princis”’, kā 

arī neilgi pirms Ziemassvētku 

pasākumiem skolā kopā ar 

2.a klasi Rīgā Skolēnu pilī

tikāmies ar Ziemassvētku 

vecīti un noskatījāmies izrādi 

“Ziemassvētku brīnumu 

meklējot”. Vēl neaizmirstama 

bija stunda, kad kopā ar 

Zentiņu gatavojām puzurus. 

Izrādās, ka puzuru veidošanā 

vajag veiklas un pacietīgas 

rokas. Nākošajā mācību gadā 

noteikti šīs iegūtas prasmes 

mums atkal noderēs. 

Priecājāmies par skolēniem, 

kuri 1.semestri pabeidza ar 

labām un teicamām sekmēm 

– Katrīnu Ķūrenu, Eviju

Keišu, Kasparu Pudniku, 

Rolandu Dauguli. Tā 

turpināt! Klases eglītē 

rādījām vecākiem ludziņu par 

nebēdņiem rūķēniem, kā arī 

iepriecinājām vecākus ar 

pašgatavotām dāvaniņām. 

Paldies Dagnijas K. tētim par 

kuplo eglīti, kā arī  Elīzas K, 

Katrīnas Ķ. māmiņām par 

eglīšu rotājumiem. Paldies 

sākumskolas skolotājiem un 

skolotājai V. Kalniņai, 

skolotājai L. Valaņinai, Z. 

Mennikai par sadarbību!

Lai visiem laimīgs un 

sekmīgs 2016. gads! 

2.b klases audzinātāja Evija

un skolēni 



Klāt ceturtdiena, 19. novembris. 

Diena , kad  divpadsmit skolēni 

brauc uz izrādi, bet pieci – pa-

liekam skolā mācīties. 

Kad atbraucu uz skolu, visi bija 

sanākuši. 

Visi aizbrauca un palikām 

mēs :Es, Emīlija, Dāvis,  Da-

niels, Gabriela. 

Kad noskanēja zvans, pirmā 

stunda – mūzika. Bija ļoti nepa-

rasti, jo bija liels klusums. 

Otrā stunda bija matemātika un 

to mums vadīja skolas adminis-

tratore Rasa /tā sanāca ,P. s.  

skolotāja Edīte/. Viņa mums 

uzdeva  darbus darba burtnīcā. 

Trešā stunda – angļu valoda. 

Iedeva  mums skolotājas sagata-

votās lapas. Tas bija interesanti. 

Sports- Meiteņu  ģērbtuvēs bi-

jām tikai trīs meitenes.  Sēdot 

un ģērbjoties izveidojās tāds kā 

trijstūris. Kaut kas neiedomā-

jams! 

Latviešu valoda -  3.b klasē, pie 

skolotājas  L. Jurakas. Tur izda-

līja  darba lapas, kurās bija sino-

nīmi un uz otras- krustvārdu 

mīkla  , kur jāatrod sinonīmi.  3. 

b klasei bija vizuālā māksla, kur 

viņi locīja papīru. Man tas pati-

ka. 

Taču jautrāk ir, kad klasē  ir 

pašiem sava skolotāja. / Meisi-

ja/. 

Pārējo pārdomas: 

Starpbrīžos mēs paskrējām, pa-

bļāvām un draiskojāmies / Emī-

lija/. 

Man bija grūti, bet es saņēmos . 

Labi, ka viss ātri beidzās./

Dāvids Jānis/.  

Mēs meitenes sēdējām aizmugu-

rē, bet zēni priekšā. Viņi mums 

prasīja,  lai pasakām priekšā, bet 

mēs neteicām.  /Gabriela / 
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Pārdomas par aizvadīto dienu bez skolotājas 

4.a klases skolēni

Svarīgākie notikumi 2.a klases skolēnu dzīvē 2015.gadā 

 Mācību uzsākšana 2.klasē.

 Pagatavotas daudz lietas, karti-

ņas citu apsveikšanai un ieprie-

cināšanai.

 Maz kavēta skola.

 Iemācījos peldēt.

 Nesu uz skolu makulatūru.

 Labi panākumi sportā.

 Piedalījos Lielajā talkā.

 Piedalījāmies puzuru gatavoša-

nā klasē un skolā.

 Sarīkojām klases vakaru.

 Uzstājos pie vecajiem ļaudīm

“Brīzē” Rozēnos un Salacgrī-

vā.

 Pirmo reizi liecībās saņemtas

atzīmes.

 Kopā ar ģimeni slidoju.

 Biju Grega festivālā.

 Iemācījos glītāk rakstīt.

 Iemācījos labi rēķināt.

 Esmu bijusi izpalīdzīga.

 Iemācījos slidot.

 Nosvinēju savu dzimšanas

dienu.

 Labi mācījos.

 Mārtiņdiena vakarā  devāmies

uz bērnudārzu un “Brīzi”.

 Spēlēju teātri klases eglītē.

 Iepriecināju savus vecākus.

 Neesmu saslimis.

 Piedalījos nopietnos konkur-

sos.

 Ar prieku sagaidīju sniegu.

 Visa klase saņēma Pateicību ar

Dūklava kunga parakstu un

medaļas no Lauksaimniecības

ministrijas par piedalīšanos

konkursā “Mūsu mazais pārgā-

jiens”.

 Skolēni gan klātienē, gan ar

pārsteigumu dāvanām sveikuši

vecos ļaudis “Brīzē” Veco ļau-

žu dienā, Mārtiņos, Ziemas-

svētkos un pavasarī Lieldienās.  

 Skolēni ir čakli lasītāji un kopā

ar audzinātāju un vecākiem

piedalās Bērnu un Vecāku žū-

rijā.

 Cepām gardas piparkūkas.

 Aktīvi piedalījāmies Putras

mēneša aktivitātēs, domājot

par veselīgu uzturu.

Audzēkņu labos darbus ap-

kopoja 2.a klases 

audzinātāja Lolita 
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Nozīmīgākie notikumi 1.b klases skolēnu dzīvē 2015.gadā  

Izlaidums bērnudārzā.

Svinētās dzimšanas un vārda

dienas.

Ziemassvētku dāvanu saņemša-

na.

Ceļojums uz Lotes zemi Igau-

nijā.

Salūts 18.novembrī un Vecga-

da vakarā.

Mācību uzsākšana 1.klasē.

Nopirkts telefons.

Jāšana ar zirgu.

Dažādu atrakciju apmeklēšana.

Rīgas apmeklējums.

Lidojums uz Ameriku.

Ūdens atrakciju parka apmek-

lējums Igaunijā.

Par savu naudu nopirkts trusī-

tis.

Piedzima brālītis.

Istabā ielikts televizors.

Nopirkts sunītis.

Sāk mācīties Mūzikas skolā.

Tika uzdāvināta puzle.

Iemācījās peldēt.

Nopirkts kaķītis.

Iegūts jauns draugs.

Apsveikta mamma ar puķēm.

Ceļojums ar ģimeni.

Pastaigas uz jūru.

Ziemassvētkos uzdāvināta ro-

kassprādze.

Bērnudārzā bija mīļas audzinā-

tājas.

Brauciens uz Valmieru.

Notikumus 2015.gadā apko-

poja latviešu valodas skolo-

tāja Lolita Valaņina 

Kā tev patīk mans brīvlaiks? 

Ziemassvētkus pavadīju 

kopā ar savu ģimeni – mammu, 

tēti, māsu, omi un tanti Gaidu. 

Rūķi mums bija sagatavojuši 

dāvanas. Pēc Ziemassvētkiem 

braucām pie vecāsmammas. Tur 

satiku visus brālēnus un 

māsīcas. Mēs spēlējām dažādas 

spēles. Tad pienāca lielā diena – 

Roberta dzimšanas diena. Mēs 

braucām uz boulinga zāli. 

Gribētu tur biežāk svinēt 

dzimšanas dienas!  Klāt arī 

Vecgada vakars. Roberts atbrau-

ca pie manis. Paēdām svētku 

vakariņas un devāmies skatīties 

svētku uguņošanu. Pirmajā 

jaunā gada dienā braucām uz 

lielo dīķi. Tur kurinājām 

ugunskuru un cepām desiņas. Es 

pirmo reizi mācījos slidot. Kā 

tev patika manas brīvdienas? 

Rolands Daugulis, 2.b 

Ko es darīju Ziemassvētku brīvdienās 

Es ziemas brīvlaikā ar 

mammu svinēju Ziemassvētkus. 

Rūķi man atnesa konfektes. 

Ziemassvētku vecītis man atnesa 

smaržas, riekstus, grāmatas un 

spēles. Vēl es cepu piparkūkas 

un pīrāgus. Mamma cepa cepeti. 

Siltajās dienās es gāju ārā, lai 

spēlētos ar draugiem. Mēs 

spēlējām paslēpes un 

šūpojāmies.  

Vēlāk mēs gājām uz 

jūrmalu fotogrāfēt saulrietu. 

Vakaros es lasīju grāma-

tu”’Ezītis miglā”’. Ar mammu 

vakaros spēlēju “’Cirku”’. Vēl 

mēs no pērlītēm taisījām 

dažādus dekorus. Man ļoti pati-

ka ziemas brīvlaiks. 

Elīza Kļusa, 2.b 

Ziemas brīvlaiks 

Pirmajā ziemas brīvdienu rītā  

kārtīgi izgulējos. Pēc tam es 

sakārtoju istabu, lai 

Ziemassvētku vecītis man kaut 

ko atnestu.  Tētis nopirka īstu 

eglīti podā.Tā mēs darām katru 

gadu, jo tad var eglīti iestādīt. 

Ziemassvētku vakarā rūķi mums 

atsūtīja ziņu.  Mūsu dāvanas bija 

nolēptas tur, kur ir siltāks nekā 

ārā, tur, kur netiek klāt mitrums 

un var redzēt cauri. Kur gan tās 

ir? Izrādās, ka dāvanas bija 

noslēptas mammas mašīnā. 

Tētis pārģērbās par rūķi un iz-

dalīja dāvanas.  Jauno gadu 

mēs sagaidījām kopā ar drau-

giem. Pusnaktī mēs šāvām 

salūtu. Vēlāk lējām laimītes. 

Manas brīvdienas bija vis-

jaukākās!  

Katrīna Ķūrena, 2.b 
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Jaukās brīvdienas 

Brīvlaikā tētis atnesa kuplu 

eglīti no meža. Tad es ar brāli to 

izrotāju. Tētis uzlika lampiņas 

un zvaigzni. Es kopā ar ģimeni 

Ziemassvētku vakarā gāju uz 

baznīcu. Kad atnācām mājās, 

tad paēdām svētku vakariņas. 

Vēlāk spēlējām galda spēles. No 

rīta piecēlos un redzēju zem 

eglītes dāvanas. Vienu dāvanu 

Ziemassvētku vecītis bija ielicis 

ledusskapī. Ziemassvētku rītā 

mēs braucām ciemos pie 

vecmammas. Atpakaļceļā es 

kopā ar brālēnu Emīlu mācījos 

reizināt un dalīt skaitļus. At-

braucot mājās, skatījāmies TV 

pirmizrādi”Ledus sirds”. Vēl 

brīvdienās es mācījos slidot pie 

brālēna laukos . Tādas bija ma-

nas brīvdienas. 

Evija Keiša, 2.b 

Brīvlaiks 

Beidzot pienāca ilgi gaidītais 

ziemas brīvlaiks. Es Ziemas-

svētkos saņēmu skaistas dāva-

nas no Ziemassvētku vecīša. Es 

ar savu ģimeni, jauno 2016. ga-

du sagaidījām pie draugiem. 

Pirms pusnakts tētis uztaisīja 

skaistu salūtu. Arī pilsētā bija 

skaists salūts. Jaunā gada otrajā 

dienā, es ar savu ģimeni aiz-

braucām uz Igauniju. Uz pilsētu 

Hāpsalu SPA centru. Tur bija 

sešu veidu pirtis un dažādi ba-

seini. Pēc pirts arī gāju ārā pel-

dēties. Tāds bija mans gada no-

slēgums un Jaunā gada sākums. 

Lai mums visiem veicas 2016. 

gadā! 

Arvis Hermanis Maurītis,4.b 

Brīvlaikā 

Ziemas brīvlaikā nebija jāiet uz 

skolu. Varēja ilgāk gulēt. Žēl, ka 

ārā nebija sniega. Ziemā man 

patīk slidot, braukt ar slēpēm un 

pikoties. Labi, ka Jaungadā uz-

nāca sals. Tad pa dīķi varēja 

slidot. Ziemassvētku vakars ir 

ļoti jauks. Ziemassvētku vecītis 

atnesa dāvanas. Visiem bija jās-

kaita dzejolis vai arī jādzied 

dziesma. Man uzdāvināja 

skaistu lelli. Vecgada vakarā 

skatījos salūtu. Laimīgu Jauno 

gadu visiem! 

Dagnija Kuka, 2.b 

ZIEMA 
Tik skaists kā nekas 

šajā skaistajā pasakā, 

tik balts kā nekas 

kā uz mākoņa malas. 

Un laikā, kad svecīti dedzam, 

mēs domās par to vien klīstam. 

Mēs baltus darbus darām 

jo balts mums apkārt ir viss. 

Šai brīnum skaistajā laikā 

mēs sapņu kamolu tinam, 

mēs domās par to vien esam, 

kas sirdī mums ir tuvs. 

Elizabete Kalniņa,4.b 
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3.b klases radošie darbi

Pūcītes Ziemassvētki 

    Reiz, kādu dienu pūce Pūkai-

nīte nejauši aizlidoja uz Ziemas-

svētku vecīša darbnīcu. Viņa 

nezināja kur atrodas, bet tad 

ieraudzīja Ziemeļbriežus. Pūkai-

nīte saprata, ka nokļuvusi vecīša 

darbnīcā, viņa ļoti sabēdājās, jo 

nezināja ceļu mājup. Pūkainīte 

jautāja Ziemeļbriežiem: “ Jūs 

zināt ceļu uz meža ciemu?” Zie-

meļbrieži zināja ceļu. Tie iedeva 

pūcītei karti un pastāstīja ceļu. 

Tā Pūkainīte nokļuva mājās. 

Kad pūcīte pārlidoja mājās viņu 

gaidīja divas dāvanas. Viena no 

vecīša, bet otra no ziemeļbrie-

žiem. Tā pagāja Pūkainītes Zie-

massvētki. 

Līga Anna Maurīte, 3.b  

Pasaka par ezīti Jēkabiņu 

   Ziemā visi eži guļ ziemas mie-

gu. Tikai ezītis Jēkabiņš to nezi-

nāja, jo bija maziņš un nekad 

nebija gulējis ziemas miegu. 

   Jēkabiņa māmiņa stāstīja, ka 

visi eži guļ ziemas miegu un arī 

viņam drīz būs jādodas ziemas 

miegā. Pēc tam Jēkabiņš nevarē-

ja sagaidīt, kad sāksies ziema un 

būs jāguļ ziemas miegs. Par lai-

mi, ilgi nebija jāgaida, jo visi eži 

jau gatavojās ziemas miegam! 

Arī Jēkabiņš devās gulēt! 

    Pienāca pavasaris. Visi eži 

pamodās, tikai Jēkabiņš vēl gu-

lēja. Pēc kāda laika arī Jēkabiņš 

pamodās, jo nezināja kad būs 

jāceļas. Viņš domāja, ka būs vēl 

sniegs, kad pamodīsies, bet bija 

atplaukušas koku lapiņas. Atkal 

māmiņa visu paskaidroja! 

Loreta Anna Lielkalne, 3.b 

Novēlējumi 

Laimīgu, radošu, spēka pilnu 

2016.gadu! ( Maksis Obuhov-

skis) 

Jaunajā 2016.gadā skolotājiem 

novēlu, lai klausa bērni! 

(Madara Upīte) 

Novēlu, lai esat priecīgi un dzī-

veslaimīgi! (Kristiāna Mendzi-

ņa) 

Novēlu jums laimīgu un radošu 

Jauno mērkaķa gadu! (Ingars 

Ignatovs) 

REIZ ZIEMAS RĪTĀ... 

Reiz Ziemas rītā dzestrā 

Lec zaķu māte jestrā. 

Reiz ziemas rītā saltā 

Dzied gailis tērpā baltā. 

Reiz ziemas rītā baltā 

Sēž vārna liepā staltā. 

Reiz ziemas naktī tumšā 

Spīd zvaigzne spoži debesīs. 

Marta Uzkalne,  4.b 



17        2016. gada Janvāris Nr.2 

Manas pārdomas par laimi  

Manuprāt, laimi nevar aprakstīt 

ar tiešiem vārdiem. Katrs cil-

vēks vārdu “laime’’ sapratīs sa-

vādāk. Kādam laime būs zeltā, 

bet kāds atradīs laimi kaut ma-

zākajā sīkumā. Laimi nevar ie-

raudzīt, sadzirdēt vai sataustīt. 

Laimi var sajust. Katrā cilvēkā 

dzīvo laime. Bet laimē dzīvo 5 

svarīgi vārdi: prieks, uzmanība, 

labsirdība, mīlestība un vēlme. 

Manuprāt, katra no šīm īpašī-

bām atbalsta laimi. Mana laime 

ir mana ģimene, radi, draugi. 

Mana dzīve rāda manu laimi. Ja 

laimi mērītu bagātībā, tad es 

būtu miljonāre, jo man ir viss, 

ko man vajag. Es novēlu katram 

būt laimīgam par to, kas ir dots! 

Megija Henkuzena, 4.b 

4.a raksta dzejoļus

Pieklusušais mežs

Pieklusis mežs. 

Egle apsnigusi ar baltu, pūkainu sniegu. 

Sarāvies kadiķītis lejā zem priedes, 

Un izslējies bērzs, vientuļš mežmalā stāv. 

Pieklusis mežs. 

Nellija, 4.a 

Piesnidzis mežs 

Ar piebirušajiem dimantiem 

Sniegs apsedzis zaļo rotu. 

Bet zaķītis sarāvies tup 

Un nekust neviena ūsa. 

Piesnidzis mežs 

 Nadīna, 4.a 

Pieklusis mežs. 

Kadiķis apsedzis baltu segu. 

Egle lepni zarus pleš. 

Bērzs aukstumā sarāvies. 

Priede sveicinot lepni zarus šūpo. 

Mikus,4.a 

Pieklusis mežs. 

Sniega pārslas pārklājušas kokus. 

Lācis ielīdis migā. 

Zaķis paslēpies zem egles. 

Pāri visam sauc pūce. 

Pieklusis mežs. 

 Dāvids,4.a 
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Ziemas prieki 

Sniedziņš krīt, 

Sniedziņš krīt, 

Visu dienu, visu nakti, 

Krīt un krīt… 

Bērni salec ragavās, 

Daži arī kamanās. 

Visi gatavi nudien, 

Šļūkt no kalna kā arvien. 

Sniegs un sals dur sejās. 

Uz ledus bērni virpuļo dejās. 

Lai arī aukstums kniebj, cik var, 

Bērnu priekus tas neaizskar. 

Elizabete Līcīte, 2.a 
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Redaktore - Lolita Valaņina  

Korespondenti –  sk. Lolita Valaņina, Valentīna Kalniņa,  sk. Iveta Kupča, Līva Zariņa, Areta Līva Krūmiņa, 

Elīza Eglīte, Paula Eglīte, sk. Edīte Liedeskalniņa,  Liene Priekule, Tomass Andrejs Vilemsons, Rolands 

Daugulis, Elīza Kļusa, Katrīna Ķūrena,  Evija Keiša, Arvis Hermanis Maurītis, Dagnija Kuka, Elizabete 

Kalniņa, Loreta Anna Lielkalne, Līga Anna Maurīte, Marta Uzkalne, Megija Henkuzena, Elizabete  

Līcīte 

Dator salikums - Ritvars Zvejnieks 

Korektore - Lolita Valaņina 




