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Sveiciens saulainā pavasarī!  

Pavasaris ir laiks, kad dabā viss zied, smaržo un reibina, saule dāsnāk dāvā savu siltumu, viss zaļo un aicina. 

Ir atnācis mācību gada noslēgums, ir aizvadīts spraigs un ražens darba cēliens, un katrā no mums ir gandarījums par 

paveikto, par doto un gūto, par savstarpējo sadarbību un ieceru piepildījumu. 

Mācību gada laikā ir apgūtas prasmes un jaunas zināšanas, esam braukuši ekskursijās, piedalījušies 

konkursos, olimpiādēs, izstrādājuši projektu darbus. Katrs skolas gads ir kā mazs ķieģelītis celtnei, kuru mēs katrs 

būvējam, un pamatiem jābūt stipriem, lai katrs varētu piepildīt savu sapni. Īpaši nozīmīgs šis laiks ir devīto klašu 

skolēniem, jo durvis uz “lielo pasauli” jau ir vaļā, un sirds jau ir ceļā…jo sirds zina mērķi. viss plašums tagad pieder 

jums, viss ir jūsu pašu iepazīstams, atklājams, sajūtams, iemīlams… 

Novēlu ikvienam gūt vasarā jaunus iespaidus un emocijas, izzināt un uzzināt, atpūsties un arī pastrādāt, jo 

tikai ar darbu un neatlaidību var iegūt to, ko vēlies, jo tad šim guvumam ir cita vērtība.  

Uz tikšanos vasaras nogalē-jau rudenī! 

Lauma Lāce 

Latviešu valodas un literatūra skolotāja, 8.kl.audzinātāja 

 

AKTUALITĀTES 

6.aprīlī mūsu skolas deju kolektīvs “Kamolītis” devās uz 

sadraudzības pasākumu Ikšķiles vidusskolā. 

8.aprīlī zīmēšanas pulciņa dalībnieki apmeklēja: 

 Nacionāli botānisko dārzu Salaspilī; 

 Mākslas izstāde “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu 

glezniecībā” apmeklējums Rīgas Svētā Pētera baznīcā; 

 Mākslas muzeja “Rīgas birža” un izstādes “Austrālijas 

aborigēnu un Jaungvinejas (papuasu) māksla” no 

Lietuvas Mākslas muzeju krājumiem apmeklējums. 

Mūsu pirmsskoliņa visu aprīļa mēnesi kļuva par 

"Cūkmena detektīviem" un iesaistīsies  AS "Latvijas 

valsts mežu "ekoprogrammā bērnudārziem ar 4 tēmām: 

1. tēma - "Meža netīrie noslēpumi" 

2. tēma - "Cūkmenam pa pēdām" 

3. tēma - "Mežs rotaļlietu kastē"  

4. tēma - "Audzēsim skābekli" 

11.aprīlī 7.līdz 9.kl. skolēniem notika tikšanās ar Cēsu 

Valsts Nodarbinātības aģentūras pārstāvi. Karjeras 

iespējas. 

11. aprīlī visas pirmsskolas grupiņas ciemojās Pārgaujas 

novada, Veckrīpēnu mājās, kur uzzinājām un redzējām, 

cik daudz veidos var izmantot koku apvienojumā ar citiem 

materiāliem. Saimnieki - Gredzenu ģimene un galdnieks 

Andris Odziņš  mūs laipni sagaidīja ar interesantu 

stāstījumu. Bērni varēja iepazīt dažādus materiālus, izbaudīt 

dadzveidīgas aktivitātes un saņemt jaukas dāvaniņas - koka 

suvenīrus un medu. 

11.aprīlī 7.līdz 9.kl.skolēniem tika dota iespēja tikties ar 

Jūrmalas profesionālās vidusskolas pārstāvjiem. 
Iepazinās ar skolas piedāvājumiem un iespējām.  

12.aprīlī 8.kl.skolēni devās ekskursijā uz Rīgu: 

 Paula Stradiņa Medicīnas muzeju; 

 Kinoteātri “Cinamon”, kur noskatījāmies multeni 

“Kung Fu Panda 3”; 

 Siguldas svētku laukumu. 

12.aprīlī Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes 

un sporta programmu Erasmus+sadarbībā ar Sociālās 

integrācijas valsts aģentūru un Rīgas Raiņa 8.vakara 

(maiņu) vidusskolu projekta "Kopā labāk - 

pievienojies!" ietvaros notika pasākums - par līderību, par 

uzvedības problēmu pārvarēšanu jauniešiem ar speciālām 

vajadzībām. 

No 13.aprīļa līdz 15.aprīlim 5.-9.kl. skolēniem projektu 

nedēļa.  

Tēma – Cilvēks 

13.aprīlī 1.kl. apmeklēja Cēsu Centrālo bibliotēku. 

15.aprīlī savā pirmajā reģionālajā vizītē Cēsīs ieradās 

izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, kurš iepazinās ar Cēsu 

novada izglītības sistēmas daudzveidību, tikās ar skolu 

vadību, atklāja ikgadējo skolotāju konferenci "e-klase". 

Kopā ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu 

un Izglītības nodaļas vadītāju Lolitu Kokinu ministrs 

pārrunāja Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas 

centra, kā attīstības centra statusu, kam Cēsu novada 



pašvaldības Izglītības nodaļa patlaban gatavo nepieciešamo 

dokumentāciju, kas, pēc Rozenberga teiktā, kalpotu kā 

kvalitatīvs garants centra attīstībai un nākotnei. 

19.aprīlī 6.,6.spec klase apmeklēja Mākslas muzeju un 

Rīgas Biržas muzeju. 
20.aprīlī notika talantu konkurss - “Ko Tu proti?”(1.līdz 

9.kl.skolēniem). 

21.aprīlī 7.līdz 9.kl.interesanti apmeklēja atvērto durvju 

dienu Cēsu Profesionālo vidusskolu un iepazinās ar 

specialitātēm un skolu, kā arī paši varēja praktiski 

darboties.  

Mūzikas nedēļa 

18.04 līdz 22.04 
Mūzikas daudzveidīgās izpausmes 

pasākumu plānojums skolas zālē: 

Pirmdiena (18.04) 

 Balles dejas reveranss  

Otrdiena (19.04) 

 Break&house dance 

Trešdiena (20.04)  

 Talantu diena - ko tu proti? 

Ceturtdiena (21.04) 

 Popgrupa „Vizbulēni” 

  
diskotēka 

Piektdiena (22.04)  

 Mūzikas nedēļas noslēguma pasākums klaunu apvienība 

„Mirabilibus” 

25.aprīļa līdz 28.aprīlim skolā notika - Matemātikas un 

dabas zinību nedēļa 

5.-9.kl.skolēniem: 

 kolāžu veidošana un izstādīšana; 

 krustvārdu mīklu minēšana; 

 ekskursija uz Botānisko dārzu un ugunsdzēsības muzeja 

apmeklējums; 

 matemātikas pēcpusdiena; 

 noslēguma pasākums. 

25.aprīlī 3.kl. devās uz RTU Cēsu filiāli. 

27.aprīlī 4.kl.,5.,5.spec.kl. apmeklēja „Mazo dizainu 

darbnīcu”. 

28.aprīlī uz Cēsu BJC festivālu „Dullo deju diena” devās 

deju grupa Vīzija. 

28.aprīlī 3. un 4. klases skolēni iesaistījās Cēsu novada 

bērnu un jauniešu grāmatu svētkos, devās uz Cēsu 

Centrālo bibliotēku tikties  ar  grāmatas „Koko un Riko” 

rakstītāju - Eviju Gulbi un zīmētāju - Lindu 

Lošinu. Interesantās sarunās iepazinās ar autorēm un guva 

priekšstatu par viņu grāmatiņām 

28. aprīlī 7.-9.kl. deju grupa „Vīzija” devās uz Piejūras 

internātpamatskolu, lai piedalītos festivālā - Carnikavas 

ritmi 2016. 

29.aprīlī aicinājām apmeklēt vecāku dienas pasākumus: 

 skolēnu Mātes dienas koncerts; 

 skolēnu interešu pulciņu izstādes apskate; 

 izglītības iestādes padomes sanāksme mācību daļas 

V.Bērziņas kabinetā. 

4.maijā notika “Baltā galdauta svētki” uz kuriem tika 

uzaicināts no katras skolas 1 labākais skolnieks. No mūsu 

skolas tika izvirzīts Daņiils Gorlanovs no 9.kl., kuru 

pavadīja klases audzinātāja I. Aide. 

Pieņemšana pie Cēsu domes priekšsēdētāja J. Rozenberga 

notika Jaunajā pilī ar balti klātiem mielasta galdiem. 

Mēs klausījāmies koklētāju ansambļa koncertu, runājam par 

4.maiju Latvijas vēsturē. Pēc mielasta bija jākāpj pils tornī, 

kur kopīgi nodziedājām dziesmu “Pie dieviņa gari galdi”. 

Katram dalībniekam tika pasniegta simboliskā dāvana – 

puķuzirnīšu sēklas. 

5.maijā 4.kl. devās uz Priekuļu kultūras centru, lai 

noskatītos izrādi „Īkstīti 

Š.g. maija sakumā ar jaunāko klašu skolotājas Elīnas 

Āboliņas iniciatīvu 7.,8.,9. spec. klases un 7.kl. skolēns 

Didzis Logins,  veica skolas 

teritorijas „Graviņas” sakopšanu. 

Skolēni čakli strādāja, būvējot jaunu tiltiņu pār upīti, cirta 

krūmus, dedzināja zarus un sakritušos kokus, kā arī sakopa 

gājēju celiņa malas. 

Pēc skolotājas teiktā: „Tā ir vieta, kur jaunāko klašu skolēni 

regulāri iet pastaigās, tai jābūt sakoptai!” 

10. maijā 4.,4.spec kl. apmeklēja „Lāčus” un jūru. 

11. maijā 6.-7.kl.deju kolektīvs „Kamolītis” apmeklēja 

Sietiņiezi. 

12.maijā notika Pēdējā zvana svētki 9.klašu skolēniem. 

12.maijā 4.,4.spec.kl. devās ekskursijā pa Cēsu pilsētu, lai 

gatavotos Cēsu 810 jubilejai. 

17.maijā 1.kl.devās ekskursijā uz Smiltenes novadu. 

19.maijā 2.kl. devās uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, 

lai piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Cēsu pils 

dārgumi”. 

24.maijā 6. un 7.kl apmeklēja Ozolkalnu. 

24.maijā 2.kl.devās ekskursijā uz Mazsalacu un 

Burtniekiem. 

Sveika, vasara! 

26. maijā Sporta diena 

Cēsu Olimpiskā centra sporta bāzē - Priekuļos 

 9.
30 

  pulcēšanās skolas pagalmā un izbraukšana 

uz sporta bāzi; 

 10.
00

-13.
00    

sportiskās aktivitātes, pusdienu 

gatavošana un pusdienošana; 

 13.
00

 atgriešanās skolā; 

 14.
00

 mazajā zālē sveiciens no pirmsskolas 

izglītības pedagogiem un citi pārsteigumi. 

 

 

Mēs esam te, 

Šai dzīvē ierakstīti 

Kā ziedi pļavā, putni galotnēs. 

/I.Aizkalniete/ 

 

9.kl. izlaidums notiks 8. jūnijā plkst. 14.
00 

skolas 

pasākumu zālē 

 

 



MĒS LEPOJAMIES!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs esam te, 

Šai dzīvē ierakstīti 

Kā ziedi pļavā, putni galotnēs. 

/I.Aizkalniete/ 
 

 

 

 

9.kl. izlaidums notiks 8. jūnijā plkst. 14.00 skolas pasākumu zālē  
    

Apsveicam ar panākumiem Cēsu 

novada krievu valodas olimpiādē 

3.vieta 

Ingai Ābelei 

Paldies skolotājai Ditai Remsonei! 

 

 

Apsveicam ar 

panākumiem starpnovadu ZAAO vides 

izglītības projektā 
 

„Cilvēks vidē 2016” 

ATZINĪBA 

Lailai Alksnītei 

Aritai Miezei 

Paldies skolotājai Sarmītei Verpelei! 

 



RADOŠĀ LAPA 

 

ESEJA PAR MĪLESTĪBU 

 

Pārdomas par mīlestību ir svarīgs temats, mēs katrs to piedzīvojam, taču tā var būt dažāda. Ir mīlestība pret savu 

darbu, hobiju, sirdslietu, tas ir tad, kad cilvēks mīl to, ko viņš dara. Mīlestība ir arī tā, ko jūtam un saņemam no savas 

ģimenes un draugiem. Taču vissarežģītākā un nopietnākā mīlestība ir tā, ko jūtam pret otru pusīti. 

Vārds mīlestība var būt saistīta ar darbu. Tas ir tad, kad cilvēkam viņa nodarbošanās tik daudz nozīmē, ka viņš 

to mīl. Tas var būt reāls darbs vai kāds hobijs: ēstgatavošana, dejošana, muzicēšana, sportošana, ceļošana vai 

fotografēšana. Šāda mīlestība izpaužas ar lielu degsmi pret darāmo un ar lielu sajūsmu par paveikto. Šai sirdslietai 

cilvēks var veltīt sevi visu. Viņš ir gatavs tai ziedot gan savu laiku, gan pūles. Šī sirdslieta atspoguļo viņu pašu. Tātad 

tu esi tas, ko tu mīli, un tas, ko tu dari.  

Ģimenes mīlestība. Tā ir mīlestība, ko jūtam jau kopš pašas dzimšanas. Māmiņa, kas mūs pabaro, silda un 

samīļo, caur savām rūpēm dāvā mums mīlestību. Ģimene un draugi arī ar savu atbalstu sniedz mīlestību. Tas liecina, 

ka mīlestību jau sen mēs visi piedzīvojam un pazīstam, un tā sākas ģimenē. 

Brīnišķīgākā, taču sarežģītākā mīlestība ir tā, ko jūtam pret mīļoto cilvēku. Šī mīlestība var gan celt debesīs, gan 

likt krist un sasisties, tāpēc tā ir tik sarežģīta un neparedzama. Tā var likt just tauriņus vēderā, redzot mīļoto cilvēku, tā 

var padarīt tevi tik laimīgu, ka šķitīs-esi ticis pie spārniem, tā var tevi motivēt, un tu spēsi paveikt brīnumlietas. Šajā 

mīlestībā, kā teicis Imants Ziedonis, “laiks apstājas”. Šādu mīlestība rada apbusēja patiku, jūtu izrādīšanu un uzticība 

otram. Tātad šāda mīlestība nevar pastāvēt bez uzticības un godīguma.  

Mīlestība ir jūtas, kas liek mums justies labi. Vārdu mīlestība nevar asociēt tikai ar divu cilvēku savstarpējām 

sajūtām, jo šis vārds ietver daudz vairāk. Iesaku visiem dalīties savā mīlestībā. Augstāk par visu vērtējiet mīlestību, ko 

saņemat! Tā dzīvos vēl ilgi. Mīlestība ir mūžīga vērtība. 

Asne Purmale 9.kl. 

 

Mans sapnis - apceļot pasauli. 

 

Mans sapnis ir apceļot pasauli. Jau kopš bērnības man paticis iepazīt jaunas vietas. Kad biju maza, bieži mēdzu 

doties ārpus pagalma, par ko arī tiku sabārta. Vienmēr biju nemierīga, pārāk aktīva, gribēju uzzināt, ko jaunu. Tagad 

esmu mainījusies, taču sapnis gan palicis tas pats. Joprojām vēlos apceļot pasauli, redzēt citas valstis, iepazīt to, 

kultūru un izbaudīt to daudzveidīgo dabu.  

Esmu iepazinusi savas zemes Latvijas skaistumu. Latvija ir zaļa, un es to mīlu, tomēr gribas iepazīt arī citas 

zemes. 

Vispirms gribētu aizceļot uz Parīzi, uzkāpt Eifeļa tornī un redzēt šo Balto pilsētu no 70 stāvu augstuma. Es 

apmeklētu pasaulē pazīstamo muzeju-Luvru-un aplūkotu slaveno Leonardo da Vinči. „Monu Lizu”, Venēras skulptūru 

un citus darbus, kurus esmu redzējusi tikai attēlos. Mazo Parīzes ieliņu mākslinieku mani uzgleznotu, un es tiktu pie 

sava portreta. Es staigātu pa pilsētu, noteikti nogaršotu austeres, vārdsakot, baudītu pilsētas atmosfēru.  

Es obligāti nopeldētos Atlantijas okeānā. Jau tagad iztēlojos, ka justu paisumu un bēgumu, par kuru esmu 

dzirdējusi tikai ģeogrāfijas stundās. Un tas es lasītu skaistos okeāna gliemežus... 

Es ļoti gribētu redzēt Amsterdamas kanālus, būt tur vasarā, apmeklēt Dimanta muzeju un V.van Goga muzeju.  

Berlīnē es pastaigātos gar bijušo Berlīnes mūri, smalkām tasītēm un izietu caur Brandenburgas vārtiem.  

Ļoti, ļoti vēlētos aizceļot arī uz Taizemi, iepazīt tās galvaspilsētu Bangkoku un pasēdēt ziloņa mugurā, jau 

tagad, to iztēlojoties vien, kļūstu laimīga.  

Karstajā Ēģiptē es dotos aplūkot lielās un noslēpumainās piramīdas un Ēģiptiešu muzeju.  

Mans sapnis ir nokļūt arī ASV un Kanādas robežā pie Nigērijas ūdenskrituma, pārbraukt pāri Amerikas 

simbolam-Zelta vārtu tiltam un redzēt Lielo kanjonu, tā dzelteni sarkanos iežus...baudīt saullēktus un saulrietus citās 

zemēs, bet turpinot mīlēt savējo.  

Mums katram ir sapnis-citam lielāks, citam mazāks-, taču galvenais, lai mēs uz to tiektos, darītu visu, lai to 

piepildītu, un tad varētu noteikt sev jaunu mērķi.  Arī es jau tagad krāju naudu savam fotoaparātam , ar kuru kādreiz 

uzņemšu brīnumainus kadrus visā pasaulē. 

Asne Purmale 9.kl. 

 

Kā teikusi Asne, „katram ir sapnis”, arī pārējiem viņas klasesbiedriem –devītajiem-tāds noteikti ir. Vēlam viņiem 

visiem tos sasniegt un būt laimīgiem! 

Paldies Asnei par daudzajiem darbiem avīzes radošajai lapai! 

 

Avīzes redkolēģija:  V.Jaunbrāle, S.Bierne, S.Kondratjeva, E.Radzāne, R.Bieziņš, S.Kalīte, J.Hmeļinska, 

A.Mieze 



Skolotājas: Lauma Lāce, Veronika Ovčiņņikova, Sandra Sietiņa 


