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 Ar cerību pilnu skatienu es lūkojos caur logu. Joprojām kailās koku galotnes liegi šūpojas līdzi mierīgajam vējam, 

debess, kura pirms nedēļas nogales vēl bija sniegusi prieku par gaidāmo pavasari, jau atkal iekrāsojusies vienmuļā, 

pelēkā krāsā. 

 Ak, mānīgais pavasara tuvošanās laiks! 
 Bet, neskatoties uz … laiku, mēs esam smaidīgi, radoši un atraktīvi. Novusa, volejbola turnīri, Valentīndienas 

pasākums, erudīcijas spēle „Gudrs vēl gudrāks”, ārpusskolas konkursi un vēl, vēl citi čakli padarīti darbi. 
     Paldies Skolas pašpārvaldei, skolēniem un skolotājiem par atraktivitāti. 

 

Priecīgas jums šīs pavasara brīvdienas! 
Arita 

AKTUALITĀTES 

 

 
24.janvārī 5. - 9. klasēm un 29. janvārī 1.- 4. klašu bērniem 

ar smiekliem un lielu jautrību Cēsu internātpamatskolā-

attīstības centrā tika pavadīta Sniega diena. Skolēniem bija 

brīnišķīga iespēja izmēģināt sportiskas aktivitātes – tautas 

kamanu, bobsleja, daiļslidošanas, skeletona, biatlona un 

kamaniņu braukšanas sacensībās. 9. klases skolēni pasākuma 

laikā iejutās tiesnešu lomās – pienākumu viņiem netrūka. 

Pasākuma noslēgumā visus gaidīja silta tēja un pīrādziņi. 

Paldies Sniega dienas organizētājam - sporta skolotājam 

Normundam Ganiņam! 

Paldies visiem par dalību un 9. klases skolēniem par 

līdzdalību pasākuma organizēšanā! 

 
Janvāra sākumā sals pieņēmās spēkā un ziemas prieki ienāca 

arī mūsu skolā.  
Paldies skolas direktoram Zigmundam Ozolam un 

tehniskajiem darbiniekiem par slidošanas laukuma 

izveidošanu!  

Paldies arī veikalam Maxima par 5 slidu pāru dāvinājumu!  

 
24.janvārī 3. klasē skolotājas Jūlija Sildare, Iveta Kallīte un 

Sarmīte Kalvīte, organizēja vecāku skoliņas nodarbību. 

Moto - “Kopā ar bērnu baudīsim vakaru”. Tika izveidotas 

trīs radošās darbnīcas. 

Sk. Jūlija kopā ar bērniem un vecākiem gatavoja saldo našķi 

– šokolādes konfektes ar žāvētu augļu pildījumu.  

Sk. Iveta aicināja gatavot trauciņus pašu gatavotās šokolādes 

kārumam.  

Visiem patika darboties. Sk. Sarmīte aicināja gatavot augļu 

salātus ar saldējumu. Bija tik labi būt kopā, baudīt mirkli, 

pat vārdi bija lieki. 

Bet skolotājām, bērnu un vecāku paldies par jauki, 

saturīgi pavadītu vakaru – vislielākais gandarījums. 

 
28.janvārī Draudzīgā Aicinājuma dienā pirmsskolas grupa 

“Sprīdīši” kopā ar skolotāju devās uz skolas bibliotēku. 

Bibliotekāre Elīna Āboliņa pastāstīja par Draudzīgā 

Aicinājuma dienas nozīmi, iepazīstināja ar bibliotēkas 

noteikumiem. Bērniem tika izveidotas savas lasīšanas 

kartītes. 

 
Ābecītei sakām sveikas 

Draugi bijām mēs līdz šim. 

Atvadoties mēs tai teiksim: 

Draugi vienmēr paliksim! 

Paliec sveika, Ābecīte!”  

30.janvārī 1. klases skolēni svinēja Ābeču svētkus. 

Pirmklasniekus sveica un iepriecināja sākumskolas saime un 

9. klase. Lai veiksmīgas turpmākās gaitas Zinību kalnā! 

 
30.janvārī CI-AC pirmsskolas grupas “Sprīdīši” un 

“Mārītes” mēroja ceļu uz Cēsu Centrālo Bibliotēku.  

Draudzīgā Aicinājuma ietvaros, bērni uzzināja grāmatu 



vērtību, cik tās var būt dažādas – mazas, lielas, biezas, 

plānas, skanošas, spīdošas un ar pārsteigumiem katrā lapas 

pusē. Bērniem tika dots gods apmeklēt arī Cēsu Centrālās 

Bibliotēkas grāmatu pagrabu un dziedāt dziesmu par 

grāmatu tārpiņu.   
Paldies Cēsu Centrālās Bibliotēkas Bērnu nodaļas 

darbiniecēm par vienmēr mīļu un siltu sagaidīšanu! 

 
31.janvārī mūsu skolā notika 

pirmais erudīcijas konkurss 

“Gudrs, vēl gudrāks”, kurā 

pārliecinājāmies, ka mūsu 

skolēni ir gudri, radoši, 

talantīgi, mērķtiecīgi, drosmīgi 

un atjautīgi. 5.-9.kl. dalībnieki 

bija Emīlija Samoviča, Kristaps 

Bahmanis, Dāvis Jekums, Jānis Logins, Elvīra Popoviča, 

Sintija Zūzane, Luīze Alksnīte, Eduards Starostins un Keita 

Geriņa. Zinošākais bija 6.kl. Jānis Logins. Skolēni ļoti 

gatavojās pasākumam. Tika filmēti un montēti klašu un 

video jautājumi, gatavotas reklāmas un veidoti plakāti. 

Pasākumu vadīja Linards Megris un Daniels Ignatjevs, 

fotografēja Laine Alksnīte un Jānis Vilmanis. Nobeigumā 

uzstājās grupa “Squad+”.  

5.martā notika otrais “Gudrs, vēl gudrāks”, šoreiz 1.-

4.klasei. Piedalījās Melānija Sovere, Ralfs Svitka, Ramona 

Krupenko, Oļegs Lapiņš, Kerija Briška, Daniels 

Bogdanavičs, Ēvalds Šņoriņš, Juris Logins, Lāsma Zemīte, 

Reinis Silavs, Matīss Afanasjevs un Ralfs Miklāvs. Uzvaru 

guva 3.kl. Ēvalds Šņoriņš. Kārtu starpbrīžos skatītājus un 

dalībniekus izklaidēja filmas “Ledus sirds” un “Troļļi” 

fragmenti, kuriem daudzi dziedāja līdzi. Šoreiz muzikālie 

viesi bijām mēs paši, gan dziedot, gan spēlējot ģitāru.  

Padomāt par saviem nākotnes mērķiem 4. februārī tika 

aicināti 6., 7. klašu skolēni. Nodarbību “Veiksmīga karjera: 

mērķis, izaicinājumi, kompetences 2” vadīja biedrības 

“Jauniešu Akadēmija - Pacelt Pasauli“ lektore Anita 

Dzelzkalēja.

 
No 4. līdz 7. februārim 2.- 4. kl. norisinājās projektu 

nedēļa, kuras tēma “Veselīgs dzīves veids”. 2.kl. izstrādāja 

projektu “Bites un medus”, 2.B kl. – “Ķiploks”, 3.kl. – 

“Veselīgs uzturs”, 4.kl. – “Veselīgs dzīves veids” un 4.B – 

“Gudrā kulinārija”. Projektu nedēļas noslēgumā katra klase 

rādīja nedēļā paveikto radošā izpildījumā. 

 
13. februārī, Ēnu dienā, mūsu skolas skolēni ēnoja 

dažādu profesiju pārstāvjus mūsu skolas puiši - Jānis 

Vilmanis no 9. kl. un Elvis Bogdanovs un Ritvars Reinis no 

8.kl. čakli rosījās kafejnīcā “Priede”. 8.kl. meitenes Rita 

Klētniece un Laine Alksnīte ēnoja fotogrāfi Karīnu Jurciņu. 

8.kl. Marta Boze ēnoja pirmsskolas grupas “Bitīšu” 

audzinātāju Sarmīti Stivriņu. 8.kl. Jānis Ozoliņš, Tomass 

Salemanovičs un Rolands Rimša iepazina galnieka darbu 

“Neimann” galdniecībā. 6.kl. Dāvis Jekums un Alīna 

Ignatjeva gatavoja suši “Tayo suši”.9.kl. Janīna Gurtska un 

Keita Geriņa iepazina Vidzemes Koncertzāles projekta 

vadītājas darbu, savukārt 8.kl. Raivis Sinka, Dāvis 

Veinšteins, 7.kl. Roberts Kaminskis un Ervīns Feldmanis 

iepazina mežstrādnieka darbu. Paldies visiem speciālistiem, 

kas atblastīja un ieinteresēja bērnus ar savām profesijām. 

 

 

 

 

 

 

Februārī skolā norisinājās volejbola turnīrs 5.-9.kl. 

skolēniem. 3.vietu izcīnija 7.kl. meitenes, 2.vietā – 8.-9.kl. 

apvienotā komanda, bet uzvarēja 8.kl. komanda. Balvās 

uzvarētāji saņēma lielas konfekšu kastes. Uzvarētāji cienāja 

skolasbiedrus un darbiniekus.  

14.februārī 8.kl. komandai bija iespēja pierādīt savas 

volejbola prasmes cīnoties pret skolas darbinieku komandu. 

Saspringtā cīņā ar rezultātu 3:2 uzvarēja darbinieki – Gunita 

M. Puķīte, Māris Bogdanovs, Arnita Motte, Valdis Krakops, 

Jana Saulīte ar meitu Katrīnu. 

 
13.februārī pirmsskolas grupiņas 

“Sprīdīši” un “Mārītes” kopā ar 

audzinātājām devās uz Cēsu ZINOO 

centru. Tur bērni izzināja dažādas 

likumsakarības, iepazinās ar ‘fiziku’, 

paši eksperimentēja un darbojās. Mazie 

pirmsskolēni mācījās par drošību un kā 

aizrādīt par nepareizu rīcību otram. Laiks, ko pirmsskolēni 

pavadīja ZINOO centrā bija patiešām interesants un vērtīgs 

ne tikai viņiem, bet arī audzītēm.  

 
21.februārī mūsu skolā notika vecāku skoliņa, kuru vadīja 

skolotājas Līga Ķilberte un Sandra Pušpure. Vakara tēma 

bija “Sveču mēnesis.” Skoliņā bērni ar vecākiem darbojās ar 

bišu vaska plātnēm, veidojot katrs savu sveci. Lēja sveces no 

parafīna, pievienojot krāsainos vaska krītiņus, lai veidotos 

krāsa. Minējām mīklas un lējām laimes no parafīna. Izlietās 

laimes attēlojām uz balta papīra, veidojot apsveikuma 

kartiņas. Noslēgumā gājām rotaļā ”Kripatu, krapatu, bums” 

un priecājāmies par kopā būšanu. 

Visi kopā gatavojām svētku rotājumus – karodziņu 

virteni, dziedot himnu, uzvilkām karogu mastā. Ar labiem 

vēlējumiem Latvijai piepildījām Latvijas kontūras veidolā 

darinātu trauku, tad baudījām veselīgu svētku 

cienastu. Pasākuma izskaņā mums bija iespēja, 

uzkāpjot pils tornī, paraudzīties uz mūsu skaisto 

pilsētu no augšas. 

 
21.februārī Rīgas Leļļu teātrī Starptautiskās Dzimtās 

valodas dienas svinēšanas un radošo darbu konkursa "Mans 

bērnības stāsts" laureātu apbalvošanā piedalījās mūsu skolās 

literārā un zīmēšanas pulciņa dalībnieki. 5.-9. klašu grupā 

280 literāro darbu konkurencē Arita Mieze no 8. klases 

ieguva 3.vietu (skolotāja Sandra Sietiņa). 135 zīmēto darbu 

konkurencē 1.-12.klašu grupā Daniels Gudeļonoks no 1. 

klases saņēma žūrijas komisijas locekles - mākslinieces, 

bērnu grāmatu ilustratores - Lindas Lošinas speciālbalvu – 

atzinību (skolotāja Ilze Broka). Pasākumu apmeklēja arī 

Sintija Zūzane, Hedviga Mieze, Adriāna Belova, Aleksandra 

Popoviča un Kristiāns. Noslēgumā bija dāvana visiem 

svētku dalībniekiem – izrāde „Emīls un Berlīnes zēni”.  

 
1.martā skolas karjeras skolotāja Gunta Salmiņa, skolotāja 

Ingrīda Krauja un bibliotekāre Elīna Āboliņa apmeklēja 

izstādi “Skola 2019” .   Tika iegūti daudz un dažādi materiāli  

par skolēnu izglītības iespējām pēc 9.klases. Pateicoties 

grāmatu maiņas stendam, skolas bibliotekas klāsts tika 

papildināts ar 100 jaunām gramatām. Vērtīgs bija 

“uzvedība.lv”stends, kuru iesakām aplūkot skolotājiem un 

vecākiem. 

 

 

 

 

 



 

MĒS LEPOJAMIES! 

Cēsu novada Latviešu valodas olimpiāde 

7.vieta (pateicība) Aritai Miezei (8.kl.) 

Paldies skolotājai Sandrai Sietiņai! 

 
 

Cik ātri skrien laiks… Pavisam drīz devītie pārkāps skolas slieksni un dosies pasaulē.   

9.klases skolēnu atmiņas par bērnību un skolas laiku… 

Janīna: „Atceros, 3.klasē aizgāju mācīties uz Salacgrīvas vidusskolu, un zēni no 9.kl. mani raustīja aiz 

bizēm, man tas nepatika, es iesitu zēniem, to redzēja skolotāja, un man dienasgrāmatā pa visu lapu ierakstīja 

piezīmi. Kad atnācu uz šo skolu, jaucu Amandu un Adriānu, domāju, ka viņas ir māsas.” 

Amanda: „No skolas atmiņā palicis brauciens uz Dziesmu un deju svētkiem, kad kopā ar kolektīvu jauki 

pavadījām laiku.” 

„Mamma stāstīja, ka brālis bērnībā bijis greizsirdīgs uz mani. Kad es pārvesta no slimnīcas, viņš paslēpies 

ceriņu krūmā. ” 

Viktorija V.: „No savas bērnības atceros, kad man bija 2 gadi un manai vecmāmiņai bija dzimšanas diena, 

cienasta galdā bija biešu salāti. Man gribējās ēst, bet man neviens neiedeva karoti, un es ņēmu biešu salātus 

un ēdu ar rokām. Pēc tam man visa mute bija sarkana!” 

Viktorija O.: „No savas bērnības atceros, kā ar māsām pinām ziedu vainadziņus, pļava smaržoja, un sienāži 

spēlēja savu dziesmiņu, saulīte rietēja, un visapkārt bija miers, varēja dzirdēt tikai mūsu smieklus un sienāžu 

dziesmu.” 

„No skolas atceros, kā mazajās klasītēs Ziemassvētkos spēlējām ludziņas un skaitījām dzejolīšus, un klasē 

tiešām bija mājīgi un smaržoja pēc Ziemassvētkiem.” 

Daniels: „No skolas atmiņā palicis 5.kl. 1.septembris, kad atnācu mācīties uz šo skolu. Tajā dienā biju 

apmaldījies un ļoti apmulsis, un nezināju, kur iet.” 

„No savas bērnības atceros, kad man bija 5 gadi, vecāki no slimnīcas atveda mazo māsu. Pirmais, ko es 

vecākiem pateicu, bija: „Labi, viņa var dzīvot ar mums, bet lai neaiztiek manus jogurtus!”” 

Katarina Aleksandra: „No bērnības atceros, kā bērnudārzā vienmēr biju paklausīga, bet pusdienlaikā, kad 

vajadzēja gulēt, es biju pirmā, kas sāka runāt. ” 

„No skolas atmiņā palicis tas, ka vienmēr gribēju jautrību un blēņojos, un negribēju mācīties. Vienmēr 

kaitināju skolotāju un par to smējos.” 

Adriāna: „No savas bērnības atceros, kā vecākais brālis mani iemācīja braukt ar divriteni.” 

„No skolas atmiņā palikušas tās 3 dienas Rīgā Dziesmu un deju svētkos, tas bija labs piedzīvojums visām 

kopā. Vēl atceros, kā skolotāja Modrīte mācīja man saskaitīt un atņemt.” 

Jānis V.: „Es bērnībā vienmēr biju palaidnīgs zēns. No skolas laika atmiņā visspilgtāk palikusi mūsu 4 zēnu 

uzstāšanās.” 

Keita: „No savas bērnības atceros, kā mēs ar mammu gājām pirmoreiz barot gulbi pie Daugavas. Atceros, 

kā smilšu kastē taisīju dambi un omei visu ūdeni izlēju no mucas. ” 

„No skolas atmiņā palicis, kā mēs ar skolotāju Innu novusā pagājušogad ieguvām 1.vietu, bet šogad – 

3.vietu!” 



Radošā lapa 

Mans sapņu ceļojums. 

Pulkstenis 17:00. Sēžu lidostā uz cietā, neomulīgā krēsla. Vēl jāgaida apmēram trīs stundas. Visapkārt dzied 

skaļruņi, reizēm paziņojot iekāpšanas sākšanos, reizēm meklējot tualetē pazudušā maka īpašnieku. Man, kā 

klusuma cienītājai, šī kņada šķiet neciešama, bet savus ausu aizbāžņus es nevis ieliku mugursomā, bet gan 

iemetu koferī, nepadomājot, ka tie man būs vajadzīgi. 

Mans mērķis ir Jamaika. Esmu noilgojusies pēc košajām krāsām, tropiskā gaisa un tumšādainajiem 

draugiem. Jau mēnešiem ilgi domāju par šo atpūtu, kuras trūkums mani dzina stresā un radīja veselības 

problēmas. Datoru, lai cik ļoti gribētu ņemt līdzi, tomēr atstāju savā drūmajā dzīvoklī, , jo, pat zinot par 

manu ceļojumu, darba vēstules plūstu straumēm, un man iekšēji ir sajūta, ka kādā brīdī visa sistēma izkusīs, 

un mani ē-pasti gulēs uz zemes plastmasas sakausējumā. 

Vēl pusstunda līdz tiešajam reisam, un es mirstu no garlaicības. Šādos brīžos, kad mani nogurdina 

bezdarbība, es sāku prātot par pilnīgi neiespējamām un bezjēdzības pilnām lietām. Neēšana manu garīgo 

veselību pagalam ievainojusi, un varbūt viens no iemesliem, kāpēc dodos uz Jamaiku, ir pārēsties līdz 

nelabuma. Vien iedomājoties par to, saskrien mutē slienas. 

„Tiešais reiss uz Jamaiku. Iekāpšana sākusies!” Es satrūkstos, izdzirdējusi šos divus teikumus. Biju 

iesnaudusies uz īsu mirkli, bet jāatzīst, ka gulēju ļoti labi. Caur lielajiem gaidīšanas logiem spīd milzīga, 

oranža saule, es pasakos tantiņai, kura man sēdēja blakus, par to, ka pieskatīja manu mugursomu. Viņa gan 

vēlas izstāstīt savu pieredzi, bet man jāsteidzas uz lidmašīnu, tāpēc atvainojos. Ķeru savu mugursomu aiz 

vienas lences un eju uz iekāpšanu. Mani sagaida lidostas darbiniece, kurai es uzrādu iekāpšanas karti. Viņa 

man uzsmaida, un es, sajutusi brīvības garu, skrienu uz lidmašīnu. 

Pacelšanās gaisā kutināja vēderu, tā pat arī nolaišanās. Koferis pie manis nonāk ļoti veiksmīgi. Es dodos uz 

priekšu. Jamaikas lidosta – blāvi dzeltenas sienas, flīžu grīda. Es  šeit būtu sazīmējusi pilsētu skatus uz 

cilvēku ikdienu, bet uz kādas īpašas sienas grafiti stilā uzzīmētu Bobu Mārliju, kura dziesmas, skanēdamas 

skandās, iepriecinātu katru tūristu. 

Ak, cik Jamaika ir burvīga! Mitinos viesnīcā „ Pimento Lodge Resort” ,kuras skaistums un tīrība nav 

izsakāma vārdos. Sākumā gribēju izvēlēties ko greznu un izsmalcinātu, bet košie toņi un ēkas rakstainie logi 

man pat lika pasmaidīt, ieraugot tos pirmoreiz. Vakaros sēžu pie pusatvērtā balkona loga un atceros pirmos 

iespaidus, ieraugot viesnīcu. 

Ārā spīdēja saule, visapkārt valdīja svelme, no kuras nevarēja paglābties pat ēnā aiz milzīgajām palmām. 

Taksometra šoferis gaidīja, līdz šveicars paņems manu koferi. Šoferis lauzītā angļu valodā stāstīja, ka šeit tik 

daiļām sievietēm koferi stiept ir kategoriski aizliegts. Viņš gan labprāt pats būtu to aiznesis, bet, labi 

pazīdams šeit strādājošos, tomēr uzgaidīja. Visapkārt augi. Pie sevis domāju, kā, dārzniece laistīdama dārzu, 

spēja izspraukties cauri, neko nesamīdot. Katrs savu darbu veica, ieliekot visu savu sirdi. Katrs ziediņš 

izskatījās laimīgs, katra ziedlapiņa saņēma saules apskāvienu. Nevienam nebija īgna sejas izteiksme vai 

pārāk augstu pacelta galva. Viens otru Jamaikā cienīja, un es to apbrīnoju. 

Pašlaik staigāju pa krāsainajām ieliņām. Visapkārt muzicē vīri ar garām bārdām. Viens no viņiem aicina 

mani uz deju. Es piekrītu. Sākumā cenšos vadīt mūs, kā jau esam to pieraduši darīt, bet viņa neparedzamās 

kustības mani ierauj īstā, kaislīgā dejā. Viņš dzied līdzi dziesmai :,, Don’t worry be Happy.” Šo pašu 

dziesmu dzirdēju, kad klausījos Bobu. 



Neatceros pēdējo reizi, kad jutos tik fiziski nogurusi. Bet sajūtas ir ļoti labas. Vīrietim rokā ielieku simts 

dolārus, un viņš mani skauj cieši, cieši… Ieskatos viņa acīs, kurās sariesušās asaras, un veltu platu smaidu. 

Viņš nepriecājas par simts dolāriem, bet gan par to, ka savā dzīvē saticis tik dāsnu cilvēku. 

 

Es sēžu Karību jūras krastā. Ūdens tik zils, cik zilu to vien biju iztēlojusies . Saule lēnām tajā ienirst, bet es 

vēlos apstādināt laiku, lai lielā zvaigzne varētu turpināt sildīt manu dvēseli. Tā tomēr aiziet, un es vēroju 

katru  tās soli. Tad pieceļos kājās, rokās turēdama pludmales čības, uz pleciem uzlieku mežģīņu kimono un 

dodos tur – uz kempingu, kur kāds muzikants spēlē aravaku, tumšādains vīrietis tropiskā kreklā dzied kopā 

ar regeja grupu, reizēm pie lūpām pieliekot rumu, un, kur rindā stāv dažādas bufetes, aiz kurām 

mājsaimnieces un vīri gatavo labāko maltīti. 

Ak, Jamaika! Lūdzu, nelaid mani prom! 

Arita Mieze  

Es augu Latvijai 
 

‘’Man jāiet skoliņā 

Gudras ziņas iekrāties, 

Pieaugt tautas mīlestībā, 

Īstā gara brīvībā,’’ dziedājām Zinību dienā savas skolas himnu. 

Kad es pirmo reizi ienācu savā mazajā, drošajā, skaistajā un bezgala mīļajā skoliņā, atceros tikai to, 

ka nezināju, pa kuru vietu ārā izkļūt. Man līdzi bija tētis. Viņš turēja manu un māsas rociņu, un mēs sākām 

iet skolā. 

Pirmajā skolas dienā man bija melnbalts svētku tērps, pašas apgriezti mati, nedaudz sārti vaidziņi un sirdī 

neliels uztraukums. Pirmā septembra sajūtas ir neaizmirstamas. Smaids sejā, stāvam uz skolas kāpnēm, kad 

skolotāja fotografējot lika teikt siers. 

Ir pagājuši  7 gadi kopš manas pašas pirmās pirmā septembra dienas. Pa šiem gadiem es esmu 

uzkrājusi daudz zināšanu un pieredzes gan pasākumos, gan konkursos un satikusi daudz draugu.  

Sirdī es esmu īsts lauku bērns. Uzaugu Latvijas skaistajos un krāšņajos laukos. Man šķiet, ka tur es 

iemācījos vairāk nekā citviet. Iemācījos pateikties par to, kas man ir dots, mīlēt visus un dalīties. Laukos 

visvairāk man patika gulēt siena šķūnī un vasarā iet uz pļavu, un dzenāt dundurus, lai tie govīm nekož. Man 

patika skriet un ķert vēju kopā ar suņiem, ēst zemenes no dobes un šūpoties riepā zem lielā, vecā un varenā 

ozola. Vasaras laukos parasti bija pašas aizraujošākās, bet ziemas arī nemaz nebija tik sliktas. Jāatzīst, ka 

ziemas mūs nekad tā īsti nelutināja ar biezu, spīguļojošu baltās sniega segas kārtu, bet mums tik un tā bija 

jautri. Mēs ar brāli izdomājām no sniega uzcelt māju, un tad mēs to cēlām visu dienu. Nākamajā rītā pēc 

aukstas un bargas nakts mūsu māja bija sasalusi tik ļoti, ka, tuvojoties pavasarim, tā izkusa pati pēdējā. 

Reizēm ziemā bija jauki klausīties vecās mammas dzīves un skolas laiku interesantākos notikumus. Dažreiz 

viņa tā aizrāvās ar stāstiem, ka mēs ar māsu aizmigām uz krēsla pie krāsns, kurā bija vēl kāda neizdegusi, 

koši oranža ogle. Bieži stāsti beidzās ar ģimenes foto albumu klēpī. Pat suņi apgūlās pie krāsns un, uzticīgi, 

lēni iemiegot, klausījās, ko vecmāmuļa stāsta. Ome beigās vienmēr teica, ka viņa vēl varētu stāstīt un stāstīt, 

bet viņai bija arī citi darbi darāmi. Viņas stāstītais atgādināja tādu kā pasaku, no kuras varēja ātri un viegli 

iemigt. 

Šīs visas skaistās atmiņas es cenšos ļoti sargāt un ceru nekad neaizmirst. Tās mums katram ir 

atšķirīgas, bet tajā pašā laikā vienlīdz mīļas un tuvas sirdij. Tās man ir palīdzējušas augt un pilnveidoties.  

Tas, kas mums ir viens, tas, ko varam nosargāt un saudzēt, ir tautasdziesmas un paražas, dzejoļi un 

pasakas, arī mūsu omīšu stāsti. Neviens mums to nav iedevis, lai vienkārši aizmirstu. Atcerēsimies skaisto 

un augsim Latvijai!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          Hedviga Mieze 7.kl. 

 

 



 

Mans bērnības stāsts 
 

          Bērnība, tik skaista un patiesa. Ja manu bērnību varētu raksturot kā personu, tā būtu krāšņa, mazliet 

palaidnīga, smieklu pilna, neķemmētiem matiem, melleņainu muti, un tā spētu saskatīt to, ko citi nespēj, 

radoša – šādi es daudzveidīgi raksturotu savu bērnību. 

         Atceros, kā 7 gadu vecumā iestādīju savu pirmo koku. Tā bija maza eglīte, kas tagad aug pie manas 

mājas, skaista un stalta. Es izjutu lepnumu un prieku, stādot kociņu. Tas bija tāds maģisks mirklis. Sajūta, kā 

pieskaries mitrajai zemei un stādi savu koku, kas nākotnē dalīsies skaistumā visos Latvijas gadalaikos, ir 

neaprakstāma. Domāju, ka cilvēka dzīvi var salīdzināt ar koku. Viss sākas ar mazu sēklu, tad šī sēkla izdzen 

asnus, veido saknes un izaug, tas, manuprāt, ir ļoti skaisti, vērtīgi un neatkārtojami. 

         Mana bērnība ir arī brīvība.  Skriet ar basām kājām pa pļavu, kur aug āboliņš, kumelītes, pīpenes un 

daudzi citi pļavu ziedi. Gribas atgriezties šajos skaistajos brīžos. Sajūta sirdī liekas tik neatkārtojama un 

īpaša. Brīvība, tā ir daļa no manas bērnības. 

         Vienmēr esmu bijusi dzīvnieku mīle.  Tādēļ  arī dzīvnieki manā bērnībā ir daļa no tās. Man patika 

makšķerēt pie mūsu mājas dīķa, tiesa, savu sazvejoto lomu atdevu kaķiem, jo man ļoti patika rūpēties par 

viņiem. Atceros, kā no lielās centības pārāk ilgi pasēdēju  saulītē.  Mana mugura bija kļuvusi sarkana kā 

tomāts, āda tā sūrstēja! Bet tagad atceros to ar smaidu uz lūpām. 

        Atmiņā, kā svinējām Jāņus. Mēs bijām paņēmušas vecu dziesmu grāmatu un dziedājām pie ugunskura, 

kur kvēloja sarkanas ogles, dedzinājām pērnā gada vainadziņus, un liesma dejoja virs tām. Tajā brīdī jutos 

tik spēcīga, lepna par sevi, bet galvenokārt laimīga. 

         Bērnība ir katra cilvēka dzīves posms, kas dažam ir rožu dārzs, citam – sāpju pilns, bet man šis dzīves 

posms saistās ar brīvību un mīlestību. Man bērnība turpinās vēl  arvien un nekad nebeigsies, jo bērnība būs 

tik ilgi, cik tu tai ļausi būt savā sirdī un dvēselē.  Es joprojām esmu bērns, un mans bērnības stāsts ir kā 

bezgalīgs sapnis. 

 

 

Viktorija Oša  9. kl. 

Mans šodienas varonis 

Šodien mans varonis, drīzāk varone, ir mana latviešu valodas skolotāja. Bez viņas es netiktu tik tālu. 

Es pat nezinātu, kas ir tiešā runa!             

 Skolotāja katru dienu gandrīz visu savu laiku velta mums. Kaut vai viņai “līdz kaklam” daži bērni, 

viņa vienmēr rosina mūs cīnīties un turpināt, nolikt mobilās ierīces, nelamāties, lasīt grāmatu katru dienu. 

Skolotāja ir tik neatlaidīga, ka  mūs māca, pat slima būdama. Mēs parasti iemācāmies tik daudz no 

skolotājas, tāpēc, ka viņa ir laipna, gudra, mīļa, ar ļoti labu humora izjūtu, neatlaidīga un ļoti mērķtiecīga. 

Katru dienu skolotāja ir izgudrojusi kaut ko jaunu.                  

 Man ir tik daudz ļoti mīļu varoņu! Daudzi no viņiem ir no Latvijas. Daudzi -  no ārzemēm. Bet 

šodien tā ir tikai un vienīgi mana latviešu valodas skolotāja. 

Jānis Logins 6.kl. 
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