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ES valstu pasaku pēcpusdiena 1.- 4.kl. skolēniem
Rugāju novada Eglaines pamatskolā
29.04.2015.
Jau mēnesi iepriekš afiša vēstīja, ka sākumklašu skolēni RNEP ir izlozējuši katra klase 4 ES
valstis un meklēja pasakas, gatavojās vienas pasakas prezentēšanai.
1.kl. varēja izvēlēties Somijas, Lietuvas, Itālijas vai Kipras tautu pasakas, 2.kl. izlozēja
Ungārijas, Spānijas, Čehijas vai Maltas tautu pasakas. Savukārt 3.kl. bija jāizvēlas starp Igaunijas,
Slovēnijas, Beļģijas vai Apvienotās Karalistes tautu pasakām. Par Horvātijas, Polijas, Francijas vai
Luksemburgas tautu pasakām domāja 4.kl. skolēni. Bieži vien pasaku meklējumos devāmies uz
bibliotēkām gan Lazdukalnā, gan Balvos.
Ir zināms, ka ES pavisam ir 28 valstis un
mēs varam aptvert un iepazīt tikai pavisam
mazu daļu no bagātā folkloras krājuma.
Pasākuma dienā par ES valstīm un Latviju
kā prezidējošo valsti mūs informēja 5.kl.
skolniece Viktorija Pasikova, jo skolotājas Anitas
Leones vadībā ir izstrādājusi un aizstāvējusi ZPD
par šo tēmu.
Visjaunākie – 1.kl. skolēni – mūs iztēlē
aizveda uz Ziemeļiem un iepazīstināja ar norvēģu tautas pasaku „Adalmīnas pērle”. Otrā klase
devās uz Dienvidiem un prezentēja spāņu pasaku „Kā ēzelis kļuva par zvēru karali”, 3.kl. skolēni
pavēstīja, ka Anglija ir salu zeme un pasakas nosaukums „Rāceņa ceļojums”. Poļu tautas pasaku
„Divpadsmit mēneši” sagatavoja 4.klases skolēni.
Visi bija ļoti čakli gatavojušies, un 1.kl. prata emocionāli iejusties tēlos, otrie jau
demonstrēja labu lasītprasmi un izmantoja arī maskas. Trešās klases skolēni bija prasmīgi
aktieri, jo nebaidās no gariem tekstiem, kuri jāiegaumē no galvas, bet ceturtās klases odziņa bija
pašrocīgi zīmētas pasakas ilustrācijas un stāstīšanas prasme.
Katra pasaka neuzkrītoši sniedz kādu pamācību
vai dzīves gudrību. Uzzinājām, ka vienkāršība ir skaistākā
cilvēka rota, ka ar gudrību var sasniegt daudz, ka svarīgi
ir rūpēties par saviem draugiem un dalīties, pat ja tas ir
tikai viens rācenis, ka čaklums un sirsnība dāsni
atmaksājas.
Priecē tas, ka skolēnu vecāki atbalstīja mūsu
pasākumu gan pasakas iestudēšanas laikā, gan ar
klātbūtni skatītāju rindās.
Saldās balvas un pateicības rakstus skolēni
nopelnīja ar cītīgu darbu savu audzinātāju vadībā.
Paldies 4.klases skolniecēm Danai, Dinai un Sabīnei par palīdzību raksta veidošanā.
Teksts un foto: I. Useniece
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Cūkmena viesošanās Eglainē
Patiešām, kādā saulainā 8. maija rītā RNEP ciemos ieradās
pats Cūkmens! Ierašanās iemesls bija 11 mazie pirmsskolēni
no 5-6 gadīgās grupiņas, kas kopā ar skolotāju jau martā
iesaistījās ekoprogrammas pilotprojekta “Cūkmena
detektīvi”aprobācijā un aprīļa izskaņā to veiksmīgi
pabeidza.Ekoprogramma tika radīta, lai izglītotu pirmsskolas
vecuma bērnus par tīru mežu nozīmi un stiprinātu viņu
atbildību pret apkārtējo vidi. Programmu sastāda četras nodarbību tēmas, kur katrā nodarbībā
bērni kopā ar skolotāju Līgu Ikstenu veica noteiktus detektīvu soļus un atklāja labo un slikto
mežā. Uzzināja, kādas cūcības tiek ik gadu pastrādātas Latvijas valsts mežos. Noskaidroja, kam
jāatrodas mežā, bet kam – atkritumu tvertnē.
Ievadnodarbībā mazie eglainieši, izlasot leģendu par
Cūkmenu, iepazinās ar Cūkmenu un uzzināja par viņa
izcelsmi. Izrādās, ka Cūkmens kādreiz ir bijis cilvēks,
bet, piemēslojot mežus, ir pārvērties par lielāko cūku
starp cūkām, kuras uzdevums tagad ir mudināt cilvēkus
nemēslot. Leģenda vēsta, ka viņš par cilvēku varēs atkal
kļūt tikai tad, kad visur būs tīrība un neviens vairs
nemēslos Nodarbību laikā bērni kopā ar pedagogu tika
aicināti lasīt pasakas, spēlēt Cūkmena cirku. Cūkmena
dziesmas pavadībā varēja izdejot īpašo Cūkmena deju.
Dziesmas video var atrast arī www.cukmens.lv mājaslapā. Bērniem patika apgūt Cūkmena
alfabētu, kā arī iesēt pašiem savus kokus un uzzināt, kā rodas skābeklis.
Vislielāko prieku nodarbībās bērni guva, gatavojot koka rotaļlietas, ar kurām vēlāk paši
spēlējās. Liels jaunums bija papīra izgatavošana pašu spēkiem no vecām avīzēm, žurnāliem,
papīra olu traukiem. Bērni vēlāk no pašsagatavotā papīra izveidoja katrs savai māmiņai sirsniņu
Māmiņu dienā.
Ar milzu lepnumu un nepacietību mazie pirmsskolēni sagaidīja ierodamies Cūkmenu. Vēl tikai
bija jāiztur daži pēdējie pārbaudījumi, kuru laikā bija jāatbild uz Cūkmena sagatavotajiem
jautājumiem par nodarbībās apgūto. Arī lielajiem skolas bērniem bija jāveic dažādi uzdevumi.
Pareizo atbilžu autori tika pie krāsainām uzlīmēm. Pasākuma kulminācijā mazie eglainieši
saņēma diplomus un tika pie nopietnā Cūkmena detektīvu titula. Visi skolēni svinīgi zvērēja
nemēslot un saudzēt dabu. Pirms atvadām katrs
varēja saņemt Cūkmena autogrāfu, kā arī uz
rokas tika uzspiesta īpaša pote-zīmogs. Bučas un
sirsnīga atvadīšanās, Cūkmenam prombraucot,
mazajiem bija pašsaprotama lieta.

Kur gan Cūkmens šodien
dosies,
Ka tik agri vajag mosties?
Sivēntiņš tam saka – celies,
Uz Eglainīti projām velies!

Teksts un foto: L. Ikstena
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Eiropas Brīvprātīgā darba veicēju vizīte Rugāju novada Eglaines
pamatskolā
Šī gada 21.maijā mūsu skolu
apciemoja divi Eiropas Brīvprātīgā darba
veicēji – jaunieši Paula Emmerling de
Oliveira no Vācijas un Paulius Narvydas
no Lietuvas. Sazinoties ar jaunatnes
organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne
vienotai Eiropai”, aprīlī pieteicu
brīvprātīgā darba veicēju vizīti, kas ir
pilnīgi bez maksas. Tikšanās notika kā
izglītojoša mācību stunda angļu valodā.
Tās bija trīs mācību stundas - 7.-9.klasei
par tēmām: Eiropas Brīvprātīgais darbs,
Vācija un Lietuva.
Pārsteidza fakts, cik labi Paulius prot latviešu valodu, var brīvi sarunāties un zina ļoti
daudz vārdu latviešu valodā. Pauliusa hobijs ir dziedāšana, viņš divreiz piedalījās skolēnu
dziesmu festivālā un šovasar būs to 20 tūkstoš jauniešu skaitā, kas pārstāvēs Lietuvu galvenajā
dziesmu festivālā. Viņš izvēlējās brīvprātīgo darbu Latvijā, jo mūsu valstīm ir līdzīga mūzika un
kultūra. Viņam ļoti interesē vēsture, ir iegūts bakalaura grāds vēsturē, viņš daudz zina arī par
Latvijas vēsturi. Paulius, stāstot par Lietuvu, uzsvēra kopīgo un atšķirīgo ar Latviju, prezentēja
savu valsti teicamā angļu valodā un pārsteidza skolēnus, nobeigumā pajautājot latviski, vai ir
jautājumi. Paulius bija pārsteigts, cik skaistā latgaliešu valodā prot runāt skolas pedagogi (pirms
vizītes, viņš izteica vēlmi parunāt ar kādu no skolas latgaliski) un skolēni, kā arī ļoti patika
dziesmas latviešu valodā meiteņu izpildījumā.
Meitene no Vācijas prezentēja savu valsti
viktorīnas veidā. Skolēni bija sadalīti divās grupas un
mēģināja pēc iespējas ātrāk un pareizi atbildēt uz
Paulas jautājumiem. Paula izvēlējas brīvprātīgo darbu
Latvijā, jo gribēja vairāk iepazīt valsti, par kuru
praktiski neko nezina. Skolēni bija pārsteigti, ka,
dzīvojot Latvijā tikai deviņus mēnešus, arī Paula
iemācījās valodu, mēģina rakstīt, runāt latviski un
gandrīz visu saprot.
Slikto laika apstākļu dēļ nesanāca apmeklēt
„Saipetnieku muzeju”, toties brīvprātīgajiem bija iespēja pagaršot Latvijas nacionālo ēdienu –
ķīseli ar pienu un, garšojot mūsu saldumus, parunāt ar skolas kolektīvu, apskatīt skolu.
Skolēnus ieinteresēja brīvprātīgo darbs, daudzi izteica vēlmi to izmēģināt paši. Žēl, ka
jāgaida līdz 18 gadiem, toties būs laiks labāk pārdomāt, kurā valstī veikt brīvprātīgo darbu. Tā ir
jauka iespēja iepazīt valsti, iemācīties svešvalodas un apgūt IT prasmes, to ar savu piemēru
apliecināja šie jaukie jaunieši no Vācijas un Lietuvas.
Teksts un foto: I. Krivošejeva
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Runas konkurss "Vuolyudzāni"
Aprīlī parasti sarosās latgaliskās literatūras
mīļotāji, jo tuvojas reģionālais izteiksmīgās runas
konkurss ‘’Vuolyudzāni’’. Eglainiešiem brauciens uz
šo konkursu jau kļuvis par jauku tradīciju..Tā četri
Eglaines un divi Rugāju novada vidusskolas pārstāvji
devāmies uz Rēzeknes 1.vidusskolu, kur visus laipni
sagaidīja gan skolas vadība, gan arī konkursa
‘’dvēsele’’ skolotāja
Veronika Dundure. Žūrijā bija prominentas
personas-dzejniece A.Rancāne, Saeimas deputāts
J.Viļums, mūziķis G.Rasims, valodniece Lidija
Leikuma, ‘’Katoļu Dzeives’’ redaktore M.Latkovska
un citi.
Konkurss sākās ar kopīgo dziesmu ‘’Skaidruo volūda’’, pēc kuras varēja sākt baudīt
latgaliskās dzejas un prozas darbu priekšnesumus. Jāteic, ka tie bija daudzveidīgi un interesanti
un deva pārliecību, ka valoda dzīvo. No eglainiešiem pirmo rūdījumu guva Rūdis Kikusts, bet jau
pieredzējušās dalībnieces Kristiāna Zizlāne un Agnese Ikstena ‘’plūca laurus’’.Kristiāna saņēma
2.vietas diplomu spēcīgajā vidusskolu grupā, bet Agnese ieguva 1.vietu 5.-8.klašu grupā, kur
startēja gandrīz 40 skolēni..
Mājupceļā visi dalījās iespaidos. Atcerējāmies arī piedzīvojumu no rīta , kad , iebraucot
Rēzeknē, pamanījām pāri ielai tipinām ezīti. Šoferītis Dzintars apturēja busiņu un glāba ezīti,
aiznesot to drošā vietā. Kopumā aizvadījām jauku un vērtīgu dienu.

Aspazijai veltītais pasākums
Īsi pirms Lieldienām Eglaines pamatskolā godinājām izcilo latviešu dzejnieci Aspaziju,
kurai šogad atzīmējam 150. dzimšanas dienu. Pasākuma moto –dzejas rindas ‘’Es uguns liesma
esmu, Es esmu austošs rīts’’ Klātesošie varēja vērot A.Kudura veidoto prezentāciju par
Aspazijas dzīvi un daiļradi. Krietns pulciņš dzejas runātāju (Madara Dokāne -1.klase, Dana
Petuka, Dina Galeja, Kristena Kupča-4.klase, Laura Putilova, Samanta Zizlāne, Jana Jansone6.klase, Amanda Tutiņa, Kerija Jansone, Agnese Ikstena, Rūdis Kikusts-8.klase, Laima
Blomniece, Kristiāna Zizlāne, Gunita Pedele) radīja priekšstatu par Aspazijas dzejas tēliem un
motīviem, īpaši izceļot nebēdnes meitenes tēlu. Tika minēti interesanti fakti no Aspazijas dzīvespiemēram, romantiskā dzejniece prata arī lauku darbus, pat govs slaukšanu. Kopā dziedājām
‘’Circenīša Ziemassvētkus’’, spēlēja Armands un Kristaps Tutiņi. Nobeigumā skanēja M.Zīveres
ieraksts ar dziesmu ‘’Zilā puķe’’, uz ekrāna varēja vērot ziedus, ko Aspazija uzskatīja par zemes
poēziju. Klausītāju guvums- informācija un emocijas.
Teksts: R. Zuša, foto: I. Krivošejeva
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Starpnovadu konkurss ģeogrāfijā
„Ceļojums pa Eiropas Savienības valstīm”
14.maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika
ikgadējais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
pamatskolu konkurss ģeogrāfijā. Šogad konkursa tēma bija
”Ceļojums pa Eiropas Savienības valstīm”. Lielā tēma par
Eiropas Savienību aptvēra dažādus apakštematus – valstu
zīmoli, tautastērpi, atpazīt valsti pēc apraksta, nacionālā
virtuve, valsts galvaspilsēta, valsts iekārta, vadītājs, naudas
vienība un karogs, kā arī daudz kas cits.
Konkursa sākumā ciemiņus iepriecināja ar priekšnesumiem: pirmskolas grupiņas
dejotāji, 1.-4. klašu dejotāji ,un ar ģitārspēli uzstājās 9.klases skolniece Laima Blomniece.
Pasākumu vadīja Agnese Ikstena un Kerija Jansone.
Uz konkursu bija ieradušās 9 skolu komandas – Baltinavas vidusskolas, Bērzpils
vidusskolas, Briežuciema pamatskolas, Bērzpils vidusskolas Krišjānu filiāles, Tilžas vidusskolas,
Tilžas internātpamatskolas, Rekavas vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas
komandas.
Kamēr skolēniem noritēja ģeogrāfijas konkurss, Eglaines pamatskolas direktors Eduards
Stalidzāns un mācību pārzine Ilze Burka skolotājus iepazīstināja ar savas skolas skolēnu un
skolotāju paveikto. Skolotājiem bija arī iespēja iepazīt skolas darba telpas un skolas vadība
informēja par izglītības programmu specifiku Eglaines pamatskolā.
Konkursam noslēdzoties tika paziņoti rezultāti un 1.vietu ieguva Briežuciema
pamatskolas komanda, 2.vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Viļakas valsts
ģimnāzijas komanda un Tilžas vidusskolas komanda, 3. vietu ieguva Baltinavas vidusskolas
komanda .
Teksts un foto: A. Leone

Pēdējais zvans
Šodien savādāk kā citām dienām
Savas klases durvis aizveram.
Šodien kādu mezglu cieši sienam
Visu mūžu sirdī vieta tam.
Vēl pa zilām skurbinošam ārēm
Baltos ceļos baltas domas skrien.
Tomēr cauri silto ziedu ceriem
Savāds mulsums tavu sirdi sien.
Rīt uz citu pusi ceļi vedīs,
Laikam līdzi mainīsies tu pats,
Tāpēc šodien saki klusu paldies
Skolai pirmajai, kur gājiens sākts.
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Mātes diena
Ko gan lai šodien vēlam tev,
Kad ceļš tik garš ir nostaigāts?
Paldies par visu, ko mums devi,
Par to, ka vienmēr biji klāt,
Mūs mīlēji tu, nesaudzējot sevi,
Paldies par visu, visu, māt!
Latvijā Mātes dienu sāka svinēt 1922.gadā. Šos svētkus rīkoja baznīcas draudzes. Taču
arī senāk tika godinātas mātes, jo mūsu tradicionālajā kultūrā tādu ir daudz – Meža māte,
Zemes māte, Vēja māte, kopumā gandrīz simts. Māmiņas loma mūsdienu sabiedrībā un
mūsdienu ģimenē ir mainījusies 20.gadsimtā pēc 2.pasaules kara, kad sievietes iesaistījās darba
tirgū, sāka attīstīties tehnoloģiju un pakalpojumu joma. Lai arī laiki un vērtības ir ļoti mainījušās,
tomēr māmiņa kā ģimenes simbols ir saglabājusies.
Mātes dienas tradīciju pirmsākumi ietiecas 16. - 17. gs. Anglijā, kad dienā, kas tika
dēvēta par Mātes dienu, bērni centās atgriezties vecāku mājās un sveikt māti. Šajā dienā ticīgie
devās uz draudzes baznīcu, lai pateiktos Dievam. Šos svētkus svinēja nelielā ģimenes lokā. Tai
pat laikā ir vēstures liecības, kas rāda, ka jau senajiem grieķiem bija tradicionāli pavasara svētki,
kas bija veltīti māšu aizgādnei, dievietei Rejai, bet senajā Romā martā tika rīkotas svinīgas
ceremonijas par godu dievietei Kibelei, māšu aizgādnei.
Viduslaiku Anglijā Lielā gavēņa laikā baznīcas svinēja Mātes svētdienu. Mācekļi un
kalpotāji šo dienu pavadīja mājās nestrādājot un pasniedza savām mātēm nelielas dāvaniņas vai
"mātes kūku".
Sākot ar 1921.gadu, Latvijas presē tiek publicēti raksti par Mātes dienu norisi ārzemēs.
Ar 1934. gadu arī mūsu zemē Mātes dienu svin maija otrajā svētdienā, kad māti piemin un godā
arī citās valstīs.
1938. gadā pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājuma Mātes dienu sāk dēvēt par
Ģimenes dienu, uzsverot mātes lielo lomu ģimenes veidošanā. Toreiz pirmās Latvijas Republikas
laikā šos svētkus saistīja ar ļoti plašiem sabiedriskiem pasākumiem: notika svinīgi sarīkojumi
Nacionālajā teātrī ar Valsts prezidenta piedalīšanos, bērnu rīti un lekcijas radio, labdarības
akcijas, ziedojumu vākšana. Tika atgādināts, ka nedrīkst aizmirst mūžībā aizgājušās mātes un ka
viņu kapu kopiņas ir jāaprūpē. Šādu misiju jaukie svētki nes arī šodien.
Mātes dienu svinēšanas tradīcijas daudzviet ir līdzīgas, tomēr ir zemes, kur šo dienu
atzīmē gan citā laikā, gan citā veidā.
Lielākā daļa Eiropas valstu, kā arī ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna un Japāna svētkus par
godu mātei svin maija otrajā svētdienā, un svētku svinēšanas tradīcijas, ar maziem
izņēmumiem, šajās valstīs arī ir līdzīgas - mammām tiek dāvināti ziedi, mazas dāvaniņas, ģimene
šo dienu pavada kopā pie svētku galda mājās vai restorānā. Šajā dienā Austrālijā, ASV un Japānā
bērniem ir tradīcija pie apģērba spraust neļķes ziedu - krāsainu, ja māte ir sveika un pie labas
veselības, bet baltu, ja māte ir mirusi.
ASV, kas ir pirmā valsts, kas Mātes dienu sāka svinēt kā oficiālu svētku dienu, šos svētkus
svin līdzīgi kā Latvijā, taču kristīgie amerikāņi šajā dienā apmeklē tieši to baznīcu, uz kuru viņi
kopā ar savu mammu ir gājuši bērnībā.
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Pēdējo gadu laikā arvien vērienīgāk šos svētkus sāk atzīmēt kanādieši. Apsveikumu
kartiņu kompānijas "Hallmark" veiktajā pētījumā Kanādā, kurā piedalījās 600 respondentu
vecumā no 18 līdz 60 gadiem, atklājās, ka 9% kanādiešu ir siltākas un draudzīgākas attiecības ar
savām sievasmātēm un vīramātēm nekā ar savām mammām. 90% kanādiešu atzina, ka viņi
patiešām mīl savas sievasmātes un vīramātes un Mātes dienā viņas apdāvina tikpat dāsni kā
savas pašu mātes.
Lieliskas dāvanas veiktajā aptaujā, kurā piedalījās 780 respondentu, visvairāk, 21%,
aptaujāto atzina, ka labākā dāvana, kas viņu mammām būtu nepieciešama, ir brīvdienas. 12%
domā, ka labākā dāvana šajā dienā ir ziedi, bet 6% respondentu uzskata, ka lieliskākā dāvana
mammai ir smaidīgs un paklausīgs bērns. Mūsu skolas aptaujātie skolēni uzskata, ka labāka
dāvana mammai ir ziedi un viņu mīlestība, rīta bučas.
Ar lielu vērienu Mātes diena tiek svinēta Spānijā, kur atšķirībā no daudzām citām valstīm
Eiropā šie svētki tiek svinēti maija pirmajā svētdienā. Maijs Spānijā ir Jaunavas Marijas, Jēzus
mātes mēnesis, un spāņi šos svētkus uzskata par ģimenes dzimšanas dienu.
Ar ne tik lielu rocību kā spāņi Mātes dienu atzīmē Krievija. Mātes dienu kopš 1998.gada
krievi svin novembra pēdējā svētdienā.
Katru gadu, lai apsveiktu mammītei, mūsu skolā tiek rīkots koncerts, Mātes diena, kas
tiek svinēta pavasara plaukumā, ir lieliska iespējām pateikt paldies savai mīļajai mātei,
vecmammai, vai tētim.

Raksts tapis pēc interneta ziņu
materiāliem:
http://calis.delfi.lv/atputa/biblioteka/inter
esanti-zinat/cik-senas-ir-mates-dienastradicijas/
http://www.diena.lv/latvija/zinas/latvijasvin-mates-dienu-14007348
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9.klase
Mēs cilvēki – putni
Dievs to mums ir devis –
spēt zilās debesīs lidot
un dzirdēt tos vārdus
kas pasauli pilda
ar laimi un mīlestību
tu – arī putns ar cilvēka sirdi
plet spārnus un veries uz augšu
ļauj dvēselē ielīt tai debesu
rasai
ļauj savai dzīvei lidot. /I.Tora/

No kreisās puses: Agita Zoša, Andris Kudurs, Gita Voite, Salvis Bleiders,
Kristiāna Zizlāne, 1.-4.kl. audz. Ilze Burka, audz. Violeta Dokāne, Artis
Grāvītis, Laima Blomniece, Artūrs Škapars, Dace Melnace, Arvils Silaunieks.
Bildē nav Gunitas Pedeles.

12.06.2015

Audzinātāja Violeta Dokāne
Dzīves moto: ”Nedari otram to, ko pats negribētu, lai dara tev!”
Vēlējums audzēkņiem: Mēģiniet saskatīt dzīvē krāsas! Viss nav tikai balts un
melns.
Mīļākie mācību priekšmeti: latviešu valoda, sports.
Par ko vēlējās kļūt bērnībā: par latviešu valodas skolotāju.
Smieklīgākais atgadījums ar klasi: pārgājiens uz Aiviekstes slūžām, kur Arvils
gribēja nomazgāt rokas un iekrita upē. Bet viss beidzās labi, un turpinājums
bija jauks.
Aizraušanās, hobijs: ļoti patīk audzēt puķes.

Nominācijas audzēkņiem:
Kristiāna – Vispusīgākā
Gunita – Labestīgākā
Laima – Muzikālākā
Artis – Stiprākais
Gita – Smaidīgākā
Salvis – Saimnieciskākais
Dace – Čaklākā
Andris – Gudrākais
Agita – Klusākā
Artūrs – Pieklājīgākais
Arvils – Strādīgākais
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Salvis Bleiders

Dzīves moto: „Tu dzīvo tikai vienreiz.” (YOLO)
Vēlējums klasesbiedriem- „Novēlu veiksmi eksāmenos un spēku tālākajos
dzīves ceļos.”
Salvja vēlējums audzinātājai –„Novēlu paklausīgu nākošo audzināmo klasi
un spēku audzināt!”
Mīļākie mācību priekšmeti- mājturība, sports, skolotājas A. Leones
stundas.
Salvja nākotnes plāni- dzīvot, strādāt.
Nominācija, kuru Salvis piešķitu savai klases audzinātājai „Sportiskā
skolotāja.”
Smieklīgākais, interesantākais atgadījums ar klasi – Arvils iekrita ezerā pie
Lubānas slūžām.
Bērnībā vēlējos kļūt par ugunsdzēsēju.
Salvja hobiji un aizraušanās- Dzinējmedības, zveja, kokapstrāde.
„”

Dzīves moto: „Vienmēr priekšā!”
Vēlējums klases biedriem: „Lai viņi turpmāk mācās!”
Vēlējums audzinātājai: „Kļūt vēl atraktīvākai!”
Mīļākie mācību priekšmeti: sports, mājturība.
Nākotnes plāni: iet vidusskolā un iekļūt NBS.
Nominācija savai klases audzinātājai: „Sportiskā skolotāja.”
Smieklīgākais, interesantākais atgadījums ar klasi: „Tad, kad
pārgājienā Arvila „Roltons” izlija.”
Es pēc desmit gadiem: solīds onkulis uzvalkā.
Bērnības sapņu profesija: PREZIDENTS.
Hobijs, aizraušanās: makšķerēšana un svarbumbas.

Artis Grāvītis

Andris Kudurs
Dzīves moto: ”Kāpēc gan nē?!?”
Klasesbiedriem novēl: „Lai visi plāni izdodas!”
Novēl audzinātājai: „Lai nākošā klase ir paklausīga, darbīga, labāka, kā
mēs.”
Mīļākie priekšmeti: informātika, sociālās zinības, angļu valoda.
Nākotnes plāni: iegūt programmētāja profesiju un atrast labu darbu, kā
jau visiem.
Andris visus pasākumus ar klasi raksturo kā jautrus un aizraujošus.
Andris sevi redz pēc 10gadiem kā labi zināmu programmētāju uzņēmumā
Microsoft, bet var gadīties, ka būs jāstrādā gaterī!!!
Andris bērnībā gribējis kļūt par būvnieku, pats neatceroties, kāpēc.
Andra hobijs braukt ar traktoru, taisīt datorus, izmantot
datorprogrammas.
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Artūrs Škapars

(No labās puses pirmais
otrajā rindā)

Dzīves moto: „Dzīve dažkārt nav viegla, visu laiku jāpārvar šķēršļi.”
Vēlējums klasesbiedriem: „Lai veicas tālākajā dzīves turpinājumā.”
Vēlējums klases audzinātājai:” Lai veiksme ir Tavā pusē!”
Mīļākie mācību priekšmeti: zīmēšana, angļu valoda
Nākotnes plāni: mācīties tālāk par to, ko es vēlos.”
Sevis redzējums pēc 10 gadiem: „Nespēju paredzēt nākotni, un
nezinu, kāda es būšu pēc 10 gadiem.”
Par ko vēlējās kļūt bērnībā:” Neatceros, laikam jau negribēju ne
par ko.”
Hobijs, aizraušanā: patīk zīmēt.

Dzīves moto: „Daru to, kas man patīk,
nepaļaujos uz citu ieteikumiem, jo tie var
ieviest liekas problēmas.”
Artūra vēlējums klasesbiedriem –
„Nepieņemiet nepārdomātus lēmumus!”
Artūra vēlējums audzinātājai – „Vēlu
jums atpūsties un neņemt jaunu klasi.”
Artūra mīļākais priekšmets – angļu
valoda.
Artūra nākotnes plāni – mācīties tālāk.
Nominācija savai klases audzinātajai –
„Sportiskākā skolotāja.”
Smieklīgākais atgadījums – Artūrs
atceras atgadījumu, kad bijušais klases
biedrs dejoja.
Artūrs pēc 10 gadiem sevi redz kā
biznesmeni datorkompānijā.
Artūra hobijs – datorspēles,
datorprogrammas.

Agita Zoša
(No labās puses pirmā.)

Arvils Silaunieks

Dzīves moto :’’Nekad nepadoties, iet uz priekšu.’’
Arvils saviem klasesbiedriem vēl sasniegt savas dzīves mērķi.
Arvils vēl audzinātājai būt optimisma pilnai tāpat kā visus šos gadus.
Arvila mīļākie priekšmeti – sports, bioloģija, ģeogrāfija.
Arvils plāno turpināt mācīties.
Savai skolotājai piešķir nomināciju „Sirsnīgākā skolotāja”.
Grūti pateikt, kāds būs pēc 10 gadiem.
Bērnībā gribēja kļūt par policistu.
Arvila aizraušanās ir riteņbraukšana, peldēšana, volejbols.
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Laima Blomniece

Dace Melnace

Dzīves moto: „Nav tādu vārdu –
„Nav laika”, tas nozīme – „Nav
intereses”. Ja kas tiešām
interesē, vienmēr laiks tiks
atrasts.

Dzīves moto: „Tu vari paļauties uz likteni un domāt, ka tava
mūža melodija jau sacerēta, bet atceries, ka katru skaņdarbu
var nospēlēt tūkstoš veidos.”
Vēlējums klasesbiedriem: „Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas,
ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt. Kāda vieta, kur vēlies
nonākt un cilvēks, kuru gribi satikt.”
Laimas vēlējums audzinātājai:
„No saules – spēku, veselību,
No zemes – ziedu bagātību,
No labiem draugiem – mīlestību!”
Mīļākais mācību priekšmets – mūzika, krievu valoda, latviešu
valoda, literatūra, sports.
Laimas nākotnes plāni „Mēs esam savas laimes kalēji. Katrs
spējam izvēlēties savu nākotni. Es noteikti vēlos savu dzīvi
saistīt ar mūziku.”
Nominācija, kuru Laima piešķir skolotājai – „Sporta skolotāja
2015’’.
Smieklīgākais, interesantākais atgadījums ar klasi – „Mums
klasē gandrīz katru dienu notiek kāds smieklīgs vai interesants
atgadījums. Piemēram, gatavošanās pasākumiem, pārgājieni.”
Kā Laima sevi redz pēc 10 gadiem: „Mana nākotne būs atkarīga
no maniem pieņemtajiem lēmumiem un iespējām.”
Laima bērnībā vēlējās kļūt par skolotāju.
Laimas hobiji, aizraušanās: klavierspēle, ģitārspēle.

Vēlējums klasesbiedriem – „Novēlu visiem veiksmīgi nokārtot
eksāmenus.”
Vēlējums audzinātājai – „Novēlu jums daudz izturības un
pacietības.”
Mīļākie mācību priekšmeti – literatūra, sports, vizuālā māksla
un mājturība.
Nākotnes plāni – paliek mazā noslēpumā.
Nominācija klases audzinātājai – „Sportiskākā skolotāja 2015.”
Smieklīgākais, interesantākais atgadījums ar klasi: „Atceras
pārgājienu uz Lubānas slūžām. Garām brauca kvadracikls, un
Salvis sarunāja, lai pavizina visas klases meitenes.”
Bērnībā Dace vēlējās kļūt par sapņu tulku.
Hobijs: patīk adīt, zīmēt un rakstīt.
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Gunita Pedele

Dzīves moto ir: „Dzīvot tā, lai nebūtu jānožēlo neizdarītais’’.
Vēlējums klasesbiedriem:
„Lai tev mīlestības pietiek,
Lai veiksme ir ar tevi.
Neļauj skumjām sevi dzesēt,
Esi laimīgs katru dienu!”
Vēlējums audzinātājai:
„Acīs - prieku, lūpās- smaidu, sirdī - vienmēr sauli.”
Mīļākie mācību priekšmeti ir sports un mājturība.
Gunita vēlas, lai viņas nākotnes plāni pagaidām paliktu noslēpumā.
Nominācija, kuru Gunita gribētu piešķirt savai klases audzinātājai:
„Visizturīgākā un stiprākā’’, jo viņa pacieta mūsu attieksmi, izdarības,
strīdus.
Ar klasi ir ļoti daudz smieklīgu un interesantu atgadījumu. Parasti tie ir
pārgājienos, ekskursijās vai skolā.
Gunita pagaidām sevi nevar iedomāties, kāda viņa varētu būt pēc 10
gadiem.
Bērnībā Gunita vēlējās kļūt par skolotāju.
Gunitai patīk sportot un lasīt grāmatas.

Gita Voite
Dzīves moto: „Iemācies kaut ko jaunu. Izmēģini kaut ko neierastu.
Pārliecini sevi, ka tavām iespējām nav robežu. „Pieredzi nevar zaudēt, tā
jāpiedzīvo!”
Vēlējums klasesbiedriem: „Būt vienmēr tikpat pozitīviem kā tagad! Būt
jautriem, mīļiem, priecīgiem, lai katrs piepilda savu kvēlāko sapni. Lai
viņiem viss izdodas!”
Vēlējums audzinātājai: Būt tikpat foršai un saprotošai kā tagad! Lai katra
diena, ko viņa pavada skolā, ir brīnumu pilna ar prieka sajūtu un smaidu
sejā! Lai viņai viss izdodas!
Mīļākie mācību priekšmeti: sports, mājturība, mūzika, vizuālā māksla.
Gitas nākotnes plāni: Noteikti pabeigt 9.klasi. Pēc tam iegūt savu
profesiju, tad attīstīt vēl vairāk, lai būtu iespēja veidot kaut ko savu.
Pilnveidot dzīvi un iegūt darbu un ģimeni.
Nominācija, kuru Gita piešķir klases audzinātājai: „Sportiskākā skolotāja”.
Smieklīgākais, interesantākais atgadījums ar klasi: „Mums ar klasi ir ļoti daudz interesantu
atgadījumu, kurus noteikti nevar saskaitīt uz pirkstiem. Mums katrā nedēļā vienmēr ir kaut kas
smieklīgs, bet foršākie atgadījumi ir pārgājienos, pasākumos, ekskursijās, stundās, kur parasti mēs
darām visādas smieklīgas lietas. Atceros pārgājienu, kur Salvis sarunāja, lai meitenes izvizina ar
motociklu, un kur vārījām zupu, ko īsti neēdām.”
Kā Gita sevi redz pēc 10 gadiem: „Tad man laikam būs jau 26 gadi. Noteikti būtu beigusi savas
mācības, būtu ieguvusi iemaņas savā dzīvē un profesijā, kur noteikti ir blakus kāds cilvēks un noteikti
sev būšu ieguvusi patstāvīgu dzīvi-mājas un darbu.
Gita bērnībā vēlējās kļūt par dejotāju, bet tagad viss jau ir mainījies.
Hobiji, aizraušanās: sports-florbols, basketbols, volejbols, spēlēju arī ģitāru, brīvajā laikā lasu
grāmatas, zīmēju.
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Kristiāna Zizlāne

Dzīves moto:: „Ja Tu patiesi vēlies smieties, tev būs jāiemācās
raudāt. Ja nebūsi spējīgs raudāt, nespēsi arī smieties.”
Klasesbiedriem novēlu:
„Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsi,
Būs laime tad, ja pratīsi to dot.
Būs prieks, ja pratīsi citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!”
Kristiānas vēlējums audzinātājai: „Katru rītu sagaidīt ar prieku,
katru vakaru ar gandarījumu. Būt veselai un laimīgai katru
dienu.”
Mīļākie mācību priekšmeti ir mūzika, svešvalodas, latviešu
valoda.

Mani nākotnes plāni- pabeigt pamatskolu, turpināt mācības citviet. Iemācīties ko jaunu, piemēram,
spēlēt ukuleli vai bungas. Izvēlēties nākotnes profesiju. Pēc mācībām atrast labu darbu un sākt
nopietno pieaugušo dzīvi.
Nominācija, kuru es piešķirtu skolotājai- „Visizturīgākā skolotāja” , jo viņai gandrīz katru dienu nākas
paciest mūs un mūsu nejaukās izdarības.
Klases smieklīgākais, interesantākais atgadījums: Tādu patiešām ir daudz. Šķiet, ka visinteresantākie
un smieklīgākie atgadījumi mums ir bijuši pārgājienā. Slapjās teltis, Arvils upē, salijušie „roltoni”,
vakari pie ugunskura. Tos visus atgadījumus ir neiespējami atcerēties, jo to skaits nav mazs.
Es pēc 10 gadiem: Tad man vairs nebūs 16… Tad man jau būs 26. Šķiet, tad es jau būšu beigusi
mācības. Strādāšu. Domāju, ka man dzīve jau būs nostabilizējusies, iespējams, man jau būs ģimene.
Bērnībā noteikti vēlējos kļūt par skolotāju. Iespējams, par mūzikas vai latviešu valodas skolotāju.
Hobiji un aizraušanās: Vislielākā aizraušanās man ir mūzika. Bez tās es nevaru. Bet man arī patīk lasīt
grāmatas, dažreiz rakstīt kaut ko. Patīk arī fotografēt, bet nu tas tikai iesācēja līmenī.

Tava veiksme - esi Tu pats
Savu dienu zeltītā rotā,
Jo uz cerību kāpnēm stāv
dzīve, īsti vēl nedzīvotā.
Tava veiksme - esi Tu pats,
Tiecies augšup, pie zvaigznēm ir
droši:
Pat ja atgriezīs zemes gūsts,
Tavi spārni vienmēr būs spoži.

Sveiciens, veiksmīgi noslēdzot mācību gadu!
Saulainas brīvdienas!
Skolā gaidām Jūs 1. septembrī plkst. 9.00.

Avīzes redkolēģija
J. Jansone, E. Burka, L.Putilova, S. Zizlāne,
K. Jansone, A. Ikstena, R. Kikusts,
A. Kudurs, L. Blomniece, G. Pedele,
K. Zizlāne.
Redaktore: A.Tutiņa
Skolotājs konsultants: I. Krivošejeva
14

