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Vasara ir klāt!  
 

Ķiršu plaukums un ābeļziedu sārtums. Sauleszaķu ņirboņa, svaigās zāles reibinošā krāsa un vējš koku galotnēs. 

Klašu logu rūtīs laiku pa laikam atspīd ilgu pilnas skolēnu acis. Kā gan gribētos tur – ārā... 

Skriet, skriet, skriet, izskrieties, izvārtīties zaļajā zālē, iebāzt degunu svaigi zaļā lapu krūmā, noaut basas kājas, 

pagaršot upeņziedus, mazgāties lietus dušā, elpot silto gaisu, iemērkt kāju pirkstus ūdenī – varbūt jau drīkst dziļāk?, 

saulainā pļavā izstaipīties, vērot mākoņus, klausīties putnu skaļajā priekā un arī nedarīt neko. 

Izdarītie darbi aizpeld pa upi, paliek vien iegūtā pieredze, zināšanas un prasmes. Tās tev neviens nevar atņemt. Un 

nu – laiks atpūtai vai lieliem darbiem, burziņiem ar draugiem, kopā būšanai ar ģimeni un savējiem. Laiks ienirt siltā 

upē, jūrā un bezrūpībā. Laiks izbaudīt pieaugušo dzīvi un naudiņu sapelnīt. Laiks, nedomājot par stundām un 

minūtēm, kopā būt ar tiem, kuriem vēlies, lai prieks viļņojas! Laiks pabūt tur, kur vēl pabijis neesi. Laiks dūšīgi augt 

un spēkā pieņemties. Laiks savus mīļos lutināt un mājas darbiņos palīdzēt. Savādāks laiks. Katram savs. Pašam savs 

laiks. 

 

Lai Tev saulaina, krāsaina un piedzīvojumiem bagāta vasara! 

Uz tikšanos rudenī! 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Lauma Lāce 

 

 

AKTUALITĀTES 
 
6.aprīlī 2.klase apmeklēja Cēsu koncertzāli, lai 

noskatītos Latvijas Leļļu teātra izrādi "Kur ņemt 

vienu apkampienu?" un Cēsu Bērnu un jauniešu 

centrā apskatīja Cēsu vēsturiskā rajona novadu 

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

konkursa "Mana novada toņi un pustoņi" darbu 

izstādi. 

 

6.aprīlī 8.un 9.kl. skolēni apmeklēja “Tehnobuss”, 

kur iepazinās ar daudzpusīgu informāciju par 

inženierzinātnēm. 

 

6.aprīlī notika tikšanās ar mūsu skolas absolventu Uģi 

Lībieti, sarunas tēma - No Cēsīm pa pasauli. 

 

Lai rastu idejas jauniem darbiem,  11. aprīlī  

pirmsskolas grupa "Sprīdīši" apmeklēja Cēsu bērnu 

un jauniešu centra "Spārni" izstādi "Toņi un 

pustoņi.” 

 

13.aprīlī pirmsskolas grupa „Sprīdīši” ciemojās  

Koprades mājā un piedalījās Cēsu Vēstures un 

mākslas muzeja programmā „19. gadsimta skola”. 

Latviešu valodas stundā klausījāmies pasaku „Ozols 



un mežacūka”, zīmējām ar krītu uz tāfelītēm, 

rēķinājām, šuvām burtnīcas, kurās ar tinti un spalvu 

vingrinājāmies rakstīt burtus. 

 

20.aprīlī  Talantu dienas pasākums no 1. līdz 9.klasei 

 

28.aprīlī vecāki tika aicināti apmeklēt vecāku 

dienas pasākumus: 

 Mātes dienas koncertu; 

 Skolēnu interešu pulciņu darbu izstādi.  

 

28. aprīļa pēcpusdienā, pirmsskolas bērni kopā ar 

vecākiem, sāka īstenot no rudens lolotu sapni par jaunu 

rotaļlaukumiņu.  

Idejas iniciatori bija vecāki kopā ar grupu skolotājām. 

Jau vairākas nedēļas tika gādāti materiāli, apzinātas 

idejas un iespējas tās realizēt.  

Tika iezīmēts sajūtu labirints, kura pabeigšanai būs 

nepieciešams visas skolas atbalsts.  

Kamēr tēvi gatavoja jaunus aktivitāšu aprīkojumus, 

bērni, kopā ar mammām un skolotājām, lasīja čiekurus 

jaunajam sajūtu labirintam. 

Paldies visiem bērniem un vecākiem par dalību, 

īpaši tiem tētiem un mammām, kuri ziedoja savu 

laiku un enerģiju materiālu sagādei, un tiem, kuri 

nenogurstoši strādāja līdz tumsai! 

 

2.maijā mūsu skolas 7.-9.kl.futbola komanda Cēsu 

novada starpskolufutbola sacensībās 

izcīnīja 5.vietu (no 12 komandām). 

Paldies skolotājam Mārim Bogdanovam par 

ieguldīto darbu! 

 

4.maijā mūsu skolas 9.kl.skolniece Viktorija 

Biatrise Oriehova kopā ar saviem audžuvecākiem 

Raimondu un Ilzīti Ozoliem tika aicināti, pagodināt 

ar savu klātbūtni sarunā pie svētku galda, Baltā 

galdauta svētkos Cēsu Vēsture un Mākslas muzejā. 

Viktorija uz Baltā galdauta pasākumu tika izvirzīta 

par aktīvu dalību skolas pasākumos, teicamu skolas 

tēla veidošanu novadā un Latvijā. 

 

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot: 

Sava laime katram pašam jāatrod, 

Savi draugi katram pašam jāsatiek, 

Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg, 

Katram pašam marta saulē jāatkūst 

Un ka ābelei no augļu svara jānolūst. 

Katram pašam jārūgst līdzi raugam - 

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam. 

                             /Imants Ziedonis/ 

 

11.maijā pasākumu zālē notika Pēdējā zvana pasākums 

devīto klašu skolēniem. 

 

11.maijā 9.klases skolēni devās eksursijā uz Zviedriju 

ar kruīza kuģi „Isabella”. 

 

15. maijā 2. klase devās mācību  ekskursijā uz 

Turaidas pili, kur darbojās programmā "No kā 

darināta Turaidas pils?", apskatīja Gūtmaņa alu. 

Siguldā ar  Panorāmas ratu pacēlās 30 metru 

augstumā. Iepazinās ar Līgatnes dabas takām. 

 

18.maijā, svinīgā ceremonijā pie skolas ēkas tiks 

atklāta atjaunotā plāksne, kas vēsta: “No šīs vietas 

1919.gadā naktī no 5. uz 6.jūniju Cēsu Skolnieku rota 

aizgāja cīņā par Latviju”. 

Gājienā no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 

ģimnāzijas, piedalījās dažādu Ziemeļlatvijas 

vidusskolu un ģimnāziju pārstāvji, kā arī Nacionālo 

bruņoto spēku Štāba orķestris. 

Vēlāk, pie mūsu skolas notika arī 2.Cēsu pulka 

Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņa, kad Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija karogu nodeva 

glabāšanā Rūjienas vidusskolai. 

 

23.maijā 1.-8.kl. zīmēšanas pulciņa dalībnieki 

iepazinās ar Rundāles pils muzeju un parku un 

apmeklēja "Rīgas Biržā" spāņu glezniecības 

šedevru izstādi no Madrides Prado māklslas muzeja 

"PRADO 12 raksturi " 

 

25.maijā skolas pasākumu zālē notika pirmsskolas 

grupas „Sprīdīši” izlaidums. 

 

30.maijā mācību gada noslēguma pasākums-

„Sveika, vasara” 

 1.līdz 8.kl.fotogrāfēšanās; 

 Sacensības - Lielā stafete, virves vilkšana; 

 teātra izrāde „Grūtie lēmumi”; 

 sportistu apbalvošana; 

 liecību izsniegšana. 

 

Tev ir simtiem iespēju šodien 

nezināmās virsotnēs kāpt, 

dzīves ziedošās galotnēs, 

kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt. 

Tev ir simtiem iespēju šodien 

mainot pasauli, avotam būt, 

savu gaitu kurš neraksta smiltīs, 

bet prot gaismas dzintaru gūt. 

Tev ir simtiem iespēju šodien 

savas nākotnes durvis vērt, 

var aiz kurām lāsi pa lāsei 

savu laimi un likteni svērt. 
 

7.jūnijā, plkst.14.00  skolas pasākumu zālē  

9.klases IZLAIDUMS 



 

Šī mācību gada laikā pirmsskolas grupas piedalījās 

ZAAO rīkotajā konkursā "Mēs, mazie, dabā.”  

Konkursam bija jāizpilda 3 uzdevumi: izpēte un 2 

praktiskie darbi.  

Bērni, kopā ar skolotājām un auklītēm, veica izpēti 

skolas teritorijā augošajiem kokiem, izstrādāja 

aprakstus (nosakot vecumu, augstumu, apkārtmēru - 

tas izraisīja lielu jautrību), kā arī veidoja koku lapu 

herbāriju, zīmēja kokus dažādās tehnikās, gatavoja 

kolāžu (no otrreiz izmantojamajiem un dabas 

materiāliem).  

Konkurss ir noslēdzies. Lai gan mūsu pirmsskola nav 

laureāti, tomēr ieguvēji ir visi pētnieki, gan lieli, gan 

mazie. 

 

9.klases skolēni piedalījās ZAAO konkursā "Mēs 

lielie dabā". Skolēni izgatavoja dabas taku 

maketu "Lāču takas”. 

 

APSVEICAM 

 

 Ar panākumiem Vidzemes novada mājturības 

konkursā: 

ATZINĪBA 

Zanei Sirlakai un Viktorijai Oriehovai 

Paldies skolotājai Baibai Veselovai! 

 

Ar panākumiem Cēsu novada sākumskolas 

skolēnu pētniecisko darbu konferencē 

ATZINĪBA 

Alisei Strazdiņai un Lenardam Biseniekam 

Paldies skolotājai Modrītei Skrastiņai! 

 

Mūsu skolas 3.-4.kl.deju 

kolektīvs “Kamolītis” ieguva I pakāpes 

DIPLOMU - Cēsu deju apriņķa deju kolektīvu 

skatē 

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sanitai 

Ceriņai! 

 

20.maijā Raiskumā norisinājās 

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja rīkotās 

pirmās palīdzības sniegšanas sacensības, kurās 

mūsu skolas skolēni ieguva 3.vietu  

(no 13 komandām). 

Laura Vaišļa, Kaspars Bogdanovs, Arita 

Mieze, Hedviga Mieze, Margarita Jolkina, 

Elvīra Popoviča, Alise Anete Grundule, 

Samanta Oša 

Paldies par ieguldīto darbu skolas vecākai 

medicīnas māsai 

Ligitai Sandrai Kotānei! 

 

 

No augstākā punkta....  

No augstākā punkta, ja skatās uz leju viss citādi rādās  

Saule par kapeiku tuvāk un zeme, pat vilina mazliet  

Un kāds vēl domā vai drāzties tai pretī vai gaidīt ka  

grūdīs 

Nav jābaidās ne pat mazliet, drošības jostas neiesprūdīs 

 

Kritiens uz sekundēm piecām miers var būt līdz debesīm  

Var būt līdz galam tik tālu ka negribas domāt  

Un tomēr es lekšu, lai ko arī teiktu es lekšu līdz  

galam 

Un ticēšu rītam un atdošos liesmām un salam  

 

Tev jālec man līdz,  viens atgriezīsies  

Tev jātic man līdz, lai kur arī būtu sapnis  

piepildīsies 

Lec – pāri debess malai, lec – pāri vientuļām 

salām  

Lec – lec, pat ja nezini kur  

 

Mēs tevi  

gaidīsim tur... 



 

Internāta skolotāja Lauma Lāce:  

„Aristotelis ir teicis, ka "visskaistākais ir taisnība, vislabākais - veselība, vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas". 

Lai Jums, devītie, ņemot palīgā gribu, iespējas un veiksmi, viss izdodas!” 

 

Renārs Olte:  

Sākumā, kad ierados šajā skolā biju ļoti nobijies. Ar laiku iepazinu daudzus jaukus draugus. Vispilgtāk man atmiņā 

paliks klasesbiedri, kuri ir sirsnīgi, atsaucīgi un izpalīdzīgi. Vēlos pateikt lielu paldies visiem skolotājiem par zināšanā, 

sapratni un draudzīgu padomu.  

Novēlu, lai skola ar katru gadu kļūst arvien labāka un labāka... 

 

Vanesa Jaunbrāle:  

Man vispilgtak atmiņā palicis, kā ar meitenēm piektajā klasē „pārbaudījām nakts auklītes un skolotāju” pacietības 

mēru. Pozitīvi iespaidi atmiņā par eksursijām uz Ozolkanu un Lāzertaga spēli. Mani klasesbiedri ir vislabākie, 

saprotoši, jautri, izpalīdzīgi. Paldies visiem skolotajiem, ka iemācījāt man daudz labu un noderīgu.  

Novēlu, lai skolā būtu vairāk aktivitātes un mazāk mājasdarbu. 

 

Linards Millers:  

Man vislabāk patika mūsu klases eksursijas-hokeja spēle Arēnā „Rīga”, Ādažu čipšos, Lāzertaga spēle, klases vakari. 

Vislielākais paldies maniem klasesbiedriem, kuri vienmēr palīdzēja mājasdarbu pildīšanā.  Lielāko paldies vēlos teikt 

sporta skolotājiemm Mārim Bogdanovam un Normundam Ganiņam, kuri man iemācīja labi spēlēt florbolu.  

Novēlu skolai uzlabot sporta laukumu, ieklāt mākslīgo zāli. 

 

Samanta Kondratjeva: 

Man šaja skolā katra diena bija īpaša, jo katru dienu notika kaut kas interesants un aizraujošs. Esmu laimīga, ka man 

bija iespēja mācīties kopā ar maniem klasesbiedriem, kuri ir jautri un izpalīdzīgi. Mēs esam kā viena liela, draudzīga 

ģimene. Visi skolotāji skolā ir pozitīvi, atsaucīgi un saprotoši. 

 

Krista Zane Sirlaka: 

Par skolu un piedzīvoto man atmiņas ir daudz. Ikviena eksursija, pasakums ir bijis īpašs. Mani klasesbiedri ir 

vislabakie. Katra diena aizrit smieklos, pozitīvam emocijām. Man ļoti pietrūks mani mīļie draugi. Es ik brīdi sajutu 

atbalstu... 

Vēlos teikt lielu paldies mājtūrības skolotājai Baibai Veselovai, kura vienmēr ir mani atbalstījusi, iedvesmojusi jaunām 

idejām, sagatavojusi mājturības olimpiādēm. 

Lai skola ir skaista, ziedoša un plaukstoša! 

 

Renārs Ozoliņš: 

Skolā pavadītie gadi ir viens no labakajiem laikiem manā dzīvē. Mēs vienmēr spējām ar klasesbiedriem atrast kopēju 

valodu. Paldies skolotajiem par gudrību, ko sniedzāt! 



 

Edvīns Pavlovs: 

Skolā vienmēr esmu juties kā savās mājās. Patika vakari internātā, kad varējām viens ar otru sirsnīgi parunāties.  Skola 

man iemācīja „mīlēt sportu”. Paldies maniem sporta skolotājiem! 

Iesaku skolai pilnveidot sporta laukumu, lai skolā būtu daudz un talantīgu jauno sportistu! 

 

Evija Radzāne: 

Ikvienā klases eksursija tika organizēta ar mērķi-iegūt jaunas zināšanas un iespaidus. Skolā jutos kā savās otrajās 

mājās. Skolēni, skolotaji veido vienu sirsnīgu un laimīgu ģimeni. 

Paldies skolai par visu labo un skaisto! 

 

Baiba Gerda Badūne: 

Man ļoti vienmēr patika skolas rīkotie pasākumi. Uzskatu, ka man ir vislabākie un atsaucīgākie klasesbiedri, kuri 

nekad neatteica palīdzību, sirsnīgu padomu un atbalstu.  Skolā visi skolotāji ir saprotoši, atbalstoši, nekad neatsaka 

palīdzību un gudru padomu. 

Es skolai novēlu daudz gudrus, sirsnīgus un erudītus skolēnus! 

 

Ilmārs Sarkanbārdis: 

Es vēlos pateikt paldies krievu valodas skolotājai Ditai Reimsonei, jo viņa man ir daudz palīdzejusi, lai es pēc iespējas 

sekmīgak un labāk apgūtu šo svešvalodu. Man prieks, ka man ar šo skolotāju izveidojās labs kontakts. 

Skola ir brīnīšķīga! Paldies par visu, ko man tā devusi! 

 

Samanta Kalīte: 

Vēlos izteikt pateicību skolas medicīnas personālam, kuri nekad man neatteica palīdzību brīžos, kad jutos slikti. 

Paldies par sapratni un pacietību! 

 

Leo Fedosejevs: 

Eksursija uz Zviedriju bija lieliska. Visa klase bijām kā viens vesels. Draudzīgi un saliedēti. Emocijas un iespaidi, kuri 

paliks atmiņā man visu mūžu. Es ļoti mīlu savus klasesbiedrus, vienmēr atbalsta, iedeva „norakstīt” neizpildītos 

mājasdrbus. Lielu paldies vēlos teikt angļu valodas skolotājai Inesei Aidei par izcili sniegtajām zināšanām un sporta 

skolotājam Mārim Bogdanovam, kurš organizēja sporta spēles, iemācīja labi spelēt florbolu un futbolu. 

Novēlu skolai ilgu un raženu mūžu! 

Ar sprotisku garu daudz skolēnu! 

 

Kristers Šakums: 

Ar klasesbiedriem esam ļoti saliedēti, viens ar otru labi saprotamies, esam draudzīgi, izpalīdzīgi. Paldies skolotājai 

Inesei Aidei par interesantām angļu valodas stundām! 

Esmu sportists, novēlu skolai pilnveidot visu, kas saistīts ar sportu. Lai bērni enerģiju izlietotu lietderīgi. Veselā miesā, 

vesels gars! 

 

Viktorija Biatrise Oriehova: 

Man būs skumji šķirties no saviem klasesbiedriem un skolotajiem. Esmu visus ļoti iemīļojusi. Jutos kā vienā lielā un 

laimīgā ģimenē. 

Šī ir vislabākā skola uz pasaules! 

 

Kristaps Zeltiņš: 

Manā atmiņā spilgtākās atmiņas par braucienu uz Zviedriju. Tas bija varens un skaists piedzīvojums manā mūžā. 

Paldies klasesbiedriem un skolotājiem par skaistajām un lieliskajām emocijām. 

 

Samanta Šveicāre: 

Milzīgs paldies maniem vismīļākajiem  un atsaucīgākajiem skolotājiem, klasesbiedriem par skaistiem brīžiem, ko ik 

dienas pavadījām kopā. 



RADOŠĀ LAPA 

Pavasara ekskursija 

Rīts bija vēss, taču debesīs spīdēja saule. Vējš gaisā meta kūleņus, pūkainā kamene sēdēja uz zieda, un ar katru 

minūti pumpuri atvērās aizvien plašāk. 

Sagatavošanās braucienam ritēja mierīgi. Gaisā virmoja neliels uztraukums, kā arī prieks un sajūsma. Mūsu 

skolas direktors Zigmunds Ozols sniedza mums iespēju ekskursijā braukt visiem un noīrēja lielo autobusu. Tas bija 

liels un saules pārpildīts. 

Mūsu klases ekskursija sākās pulksten 10:00. Pirmais mūsu ekskursijas mērķis bija Ādažu Čipsu fabrika. 

Tās teritorija bija milzīga, bet mēs atradām pareizo vietu. 

Mūs sagaidīja smaidīga gide vārda Linda. Mēs izstaigājām Baltijas Valstu modernāko kartupeļu noliktavu. Tā 

bija tumša un drūma, taču tajā bija siltāk nekā ārā. Linda mums pastāstīja, cik daudz kartupeļu atrodas noliktavā, kādas 

ir pašas labākās kartupeļu šķirnes, kuras viņi izmanto čipsu gatavošanā. 

Noliktavas daļā, kurā mēs atradāmies, apcirkņos gulēja kartupeļu šķirne “Saturna”. 

Tālāk mēs devāmies uz košu, krāsainu telpu, kur mūs sagaidīja Diāna – sieviete, kura mums pastāstīja par 

čipsu vēsturi, pirmo paciņu, uztura piramīdu… Tad mēs devāmies uz blakustelpu gatavot savu čipsu garšu. Četras 

izvēlētas garšas, 60 g čipsu-viss tika sajaukts vienā plastmasas paciņā, un tā radās mana čipsu garša - “Karaliskā deja”. 

Pēc brīža mēs nogaršojām dažādas čipsu garšas. Tās bija atšķirīgas, un dažas tomēr man negāja pie sirds. 

Nākamā pietura- muzejs “Motormuzejs” Ienākot muzejā, viss bija gaišs, bet tālumā varēja saskatīt tumšās 

sienas. Gaisma stari apspīdēja krāsainos, senos automobiļus. Visapkārt bija daudz un dažādas informācijas. Vislabāk 

es atceros fragmentu par Leonīdu Brežņevu, kā viņš 1980. gadā izraisīja avāriju ar savu automašīnu Rolls- Royce. 

Mani šajā muzejā sajūsmināja tas, ka arī tumšajās telpās tuvāk pie griestiem bija logi, no kuriem ieplūda 

dienasgaisma. Es ļoti priecājos par to, ka varēja iekāpt autobusā, bija krēsls, uz kura uzsēžoties šķita, ka tu piedalies 

autokrosā, vieta, kur bija iespēja nofotografēties kā padomju laika zvaigznei, un ekrāniņi, kurus pārslēdzot varēja vērot 

sacensību dalībnieka braukšanu no dažādiem leņķiem, kā arī video palēlinājumā. 

Mājās atgriezāmies diezgan ātri. Katrs bijām nopelnījuši čipsu paku. Šī diena bija pārsteigumiem pilna, un es 

visiem iesaku aizbraukt uz Motormuzeju, lai dotos garā un interesantā ceļojumā uz pagātni. 

 

Arita Mieze 6.kl. 

Pavasaris 

Pavasaris pie mums ir atnācis. Tas atnesa siltu saulīti, jauku vēja pūsmiņu. Vispakārt viļņo jauka gaisotne. Tas 

aizveda ziemu prom no Latvijas, bet ta neparko negribēja atkāpties... Uzsniga reizēm sniedziņš, bet tas ātri nokusa. 

Nevaru sagaidīt, kad viss ziedēs un plauks!  

Mazās sniegpulkstenītes, savas baltās galviņas izslējušas, skatās apkārt. Drīz arī citas puķes nāks, bet 

pagaidam pavasaris mums ir devis sniegpulkstenītes, kas kā zvaniņi plīvo vējā. 

Arī saulīte priecē manas acis. Apžilbstu no tādas gaismas, kas ir tikai pavasarī. 

Debesis ir tik zilas! Nav neviena pelēka mākonīša šodien. Reizēm ir tādi lieli, balti mākoņi, kas pa debesīm 

peld...tie man atgādina lielas, baltas aitiņas.  

Vējš skrien ar lielu ātrumu...aizdzen visas nelaimes, sliktas domas, sirds sāpes, cilvēku strīdus, pat ziemu tas 

dzen prom. 

Man patīk pavasaris. 

Laila Oša 7.kl. 
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