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Pavasara sapnis 

 
Putni sāk čivināt, pumpuri atplaukst pretī 

saulei, cilvēki kļūst smaidīgāki un priecīgāki. 
Vai zini kāpēc? Jo ir atnācis pavasaris! 

Pavasarī mēs aizmirstam  par rūpēm un 
bēdām, un tā vietā izbaudām šo pavasara 
sapni. Šķiet, mūsu skolā visi kļūst mierīgāki un 
draudzīgāki, strīdi ir aizmirsti. Vai zini kāpēc? Jo ir atnācis 
pavasaris! Drīz jau redzēsim pirmos taureņus, kuri pateiks, 
kāda būs mūsu vasara. Viņu košie spārni mūsu domas nes 
aizvien tuvāk vasarai. Aizvien tuvāk un tuvāk… 

M.Rubene (7.kl.) 
 

 
 

Projekta NORDPLUS ietvaros 17. un 18.janvārī mūsu 
skolu iepazīšanās vizītē apmeklēja četri pedagogi no 
Blastadsskolas, Linčēpingas Zviedrijā. Delegācijas sastāvā 
bija skolas direktora vietniece Asa Norberga un trīs 
pedagogi: Bengts Malmgvists, Eva Iversena un Kristers 
Springfelds. 

Vizītes laikā mūsu skolas pedagogi viesus iepazīstināja ar 
skolu, vadīja atklātās stundas un kopā ar Zviedrijas 
pedagogiem tās analizēja, tādejādi mācoties cits no cita. 
Ļoti nozīmīga projekta rezultātu sasniegšanā būs kopīga 
tālāko projekta aktivitāšu plānošana. 

 
 

21. janvārī skolā viesojās pazīstamā, daudzu Astridas 
Lindgrēnas un citu autoru darbu tulkotāja Mudīte 
Treimane. Uz tikšanos laipni aicināti bija 3. un 4. klases 
skolēni 

 

24.janvārī  pasākumu zālē  5.-9.kl. skolēniem 
notika erudītu konkurss „Mēs dzīvojam Eiropā” 

 
Baltā, sniegotā  24.janvāra dienā pirmsskolēni devās 
apciemot Cēsu pansionāta vecos ļaudis,    lai dalītos 
priekā un dāvinātu savas dziesmas, dejas un 
pagatavotus eņģelīšus 

29. janvārī pirmsskolēni apmeklēja Cēsu bērnu 

bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja Inese Majore atraktīvi 

un interesanti iepazīstināja bērnus ar grāmatu pasauli. 

Redzējām vislielāko, vismazāko, visbiezāko un garāko 

grāmatu. Bērniem bija iespēja tās pacilāt, izšķirstīt, 

ieklausīties skanošajās grāmatiņās. Daudzi nolēma, ka 

uz bibliotēku aicinās arī savus vecākus 

 

31.janvārī pasākumu zālē notika: 
• 1.-4.kl. skolēniem ar atraktīvu lekciju ciemojās 
Limbažu Mutes veselības centra speciāliste, zobu 
higiēniste Ingūna Cepurniece 
• 5.-9.kl. skolēniem nodarbība par smēķēšanas postošo 
ietekmi uz veselību 

 
6.februārī notika Ābeču svētki mūsu pirmklasniekiem 

 

7.februārī ar 5. - 9.kl. skolēniem runājām par tēmu 
„Drošāka interneta diena” 

 
 
Kā katru gadu, arī šogad 12. februārī ar dziesmām un 
dejām mazās pirmsskolas meitenes, pārģērbušās par 
zēniem un zēni par meitenēm, devās sagaidīt Meteni. 
Jautrību un bērnu smieklus zālē izraisīja zēnu un 
meiteņu sasveicināšanās deja „Labada” un 
negaidītās Meteņa ūdens šaltis, un konfekšu lietus 

 
 
13.februārī 5.-9.kl. skolēni devās uz Arēnu Rīgu, lai 
klātienē apmeklētu Dinamo Rīga mājas spēli un aktīvi 
atbalstītu komandu klātienē 

 
11.februārī 6.klases skolēni devās uz „Kino Lora”, lai 
noskatītos filmu „Pi-dzīve” 

 
No 11. līdz 15.februārim notika Projektu nedēļa 2. - 4.kl. 
skolēniem 

 STARPBRĪDIS 
 

STARPBRĪDIS 
 

AKTUALITĀTES 
 



 

 

14.februāris –visu mīlētāju diena! 

Pasākumu zālē notika skolēnu pašpārvaldes rīkots 
pasākums 

 
15.februārī notika  Vecāku diena. Vecākiem tika 
piedāvāta tikšanās ar Kārtības policijas inspektori Evitu 
Kalniņu  

 
18.februārī 1.-4.kl.skolēniem notika Sporta diena 

 
19.februārī mūsu skolā viesojās Cēsu pilsētas 
pamatskolas klašu audzinātāju metodiskā apvienība 

 
21.februārī  pasākumu zālē notika Svešvalodu nedēļas 
noslēgums 

 

22.februārī 5.-9.skolēniem un skolotājiem notika tikšanās 
ar ārstu Juri Vecvagaru 

 

28.februārī 1.-4.kl. skolēniem notika tikšanās 
ar mākslinieci Astru Reini 

 

28.februārī  5.-9.kl.skolēniem akcija „Dzīvo tīrā vidē” 

 
1.martā 9.kl. skolēni devās uz Rīgu (Ķīpsalas 
izstāžu centru),  
lai apmeklētu starptautisko izglītības izstādi „Skola 
2013”, kurā iepazinās 
ar jaunākajām un populārākajām mācību programmām 
Latvijā un ārzemēs 

 
6.martā 5.-9.kl.skolēniem un 7.martā 1.-4.kl.skolēniem 
notika Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums 

 
14.martā 5.-9.kl.skolēniem, zīmēšanas pulciņa 
dalībniekiem un citiem interesentiem notika tikšanās ar 
mākslas vēsturnieci, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja 
ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāju 
Baibu Uburģi 

 
 

20.martā 1.-4.kl. zīmēšanas pulciņa dalībnieki devās uz 
Cēsu izstāžu namu, kur notika izstādes (konkursa)  
atklāšana „Kur saulīte rotājas”. Šo skolēnu darbi 
piedalās konkursā un būs redzami izstādē 

 
20.martā  9.kl.ielūdza uz svētkiem „Dzīves vilciens” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejnieka Roberta Mūka Vislatvijas jaunrades darbu 
konkursa noslēgumā š.g. 16. janvārī piedalījās 4.kl. 

skolnieces Jana Purne, Lelde Līce un 3.kl. 
skolnieces Laila Oša un Adriana Hmeļinska 

1.vieta J.Purnei (1.-4.kl.grupā) 
Atzinība-L.Ošai 

Pateicības saņēma: 
L.Līce 4.kl., A.Hmeļinska 3.kl., D.Gļauda 3.kl.,  

A.Mieze 2.kl., Ē.Zemītis 2.kl. 

Paldies skolotājai Mirdzai Lībietei! 

 
Ar panākumiem Cēsu novada krievu valodas konkursā - 

alternatīvajā olimpiādē: 
1.vieta 

Viktorijai Kokarevičai 
2.vieta 

Danai Kalītei, Viktorijai Kokarevičai 
Paldies skolotājai Ditai Remsonei un par atbalstu 

skolotājai Daigai Ducenai! 

 

Ar panākumiem Cēsu novada latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē: 

 3.VIETA 

AIVIM LOČAM 

Paldies skolotājai Anitai Janelsiņai! 

 

22.februārī  Rīgā, Vēstures un kuģniecības muzejā 
notika Valsts valodas aģentūras konkursa „Latvija, Es 
esmu tavs bērns” apbalvošanas sarīkojums. No mūsu 

skolas 1.vietu ieguva 3.klases skolniece Laila Oša. 

Paldies skolotājai Mirdzai Lībietei! 

 
Ar panākumiem Cēsu novada sākumskolas olimpiādē 

2.vieta  
 Leldei Līcei 

ATZINĪBA 

Lailai Ošai 

Paldies skolotājām Aigai Grantai un  

Modrītei Skrastiņai! 

 

APSVEICAM! 
 



 
 

 
 
 

 
 

6.februārī mūsu skolas mazajā zālē svinējām Ābeču 
svētkus. Ciemos no tuvējā meža bija atnācis Ežuks, kurš 
pastāstīja kā iepazinies ar Burtu meitiņu un iemācījies 
lasīt. 
Pārsteigumus 1.klases skolēniem bija sagādājuši arī 
pārējie svētku dalībnieki. 4.klases skolēni pastāstīja 
pamācošu stāstu no meža dzīves – „Zaķa Ķepainīša 
maldināšana’’. 3.klases skolēni iepazīstināja ar dzejoli par 
izbiedētajiem burtiņiem. 2.klases skolēni atcerējās 
pagājušo mācību gadu, kad paši bija pirmklasnieki. Arī 
pirmklasniekiem bija sagatavots skaits priekšnesums. 

Direktora vietniece izglītības jomā Ilona Apinīte  
 

Projektu nedēļa 
Mūsu skolā 2.-4.kl. skolēniem notika Projektu nedēļa. 5.-
9.kl.skolēni savus projektu darbus izstrādās pēc pavasara 
brīvdienām.  
Sākumskolas skolēni katra klase strādāja pie savas 
tēmas: 
2.kl.- Ceļa zīmes un Cēsu pils 
3.kl.-  Mans vārds 
4.kl.- Burkāns 
Visa projektu nedēļa pagāja spraigā darbā. Skolēni 
apmeklēja dažādus apskates objektus. Vissatraucošākā, 
protams, bija prezentācijas diena. Skolēni savus projekta 
darbus prezentēja 15.februārī-  Vecāku dienā. 
Ikvienai klasei bija gandarījums par paveikto. 

M.Kokareviča 5.kl.  
 
 
 
 
 
 
 
No 18. līdz 21.martam mūsu skolā notika 

svešvalodu nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros skolā notika 
dažādi pasākumi un aktivitātes angļu, vācu un krievu 
valodās. Tajā piedalījās 1.-9.kl. skolēni, kā arī paši mazākie 
audzēkņi, bērnudārza vecuma bērni.  Skolēniem bija 
iespēja uzzināt vairāk par dažādām pasaules valstīm. Uz 
visiem mācību priekšmetu kabinetiem bija uzraksti trijās 
svešvalodās. Mācību stundu laikā skolēni piedalījās 
viktorīnās, pildīja erudīcijas uzdevumus, mācījās par 
Lielbritānijas, Vācijas, Krievijas kultūru, populārākajām 
apskates vietām.  Ikvienā klasē bija uzvarētājs. Tika 
izveidota aptauja, kuras mērķis bija uzzināt ar ko 
skolēniem asociējas Anglija, Krievija un Vācija.  

Noslēguma pasākumā skolēni bija izveidojuši 
priekšnesumus vienā no svešvalodām. 

Īpašs paldies visiem svešvalodu skolotājiem! 
Angļu valodas skolotāja I.Aide 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jau ceturto gadu mūsu skolā bērniem ir iespēja 

piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un 
jauniešu žūrija”. Ar katru gadu arī mūsu skolas skolēni 
ar aizvien lielāku aktivitāti iesaistās šajā programmā un 
izrāda neviltotu interesi. Šajā gadā „Bērnu un jauniešu 
žūrijai” pievienojās arī „Vecāku žūrija”. Šī programma 
ļoti palīdzēja veicināt lasīšanu, bibliotēka tika biežāk 
apmeklēta pēc iepazīstināšanas ar jaunajām „Bērnu 
žūrijas” grāmatām. Bērni interesējās arī par 
nezināmajiem grāmatu autoriem, un tika apspriesti 
jautājumi, no kurienes autoriem radušās idejas rakstīt 
tik aizraujošas grāmatas. Kopā par ekspertiem kļuva 34 
dalībnieki, bet kopumā programmā iesaistījās 54 bērni 
un pieaugušie. Vislielākā aktivitāte bija 3. – 4. klašu 
grupā. No 4. klases piedalījās vislielākais bērnu skaits – 
11 bērni. Katram dalībniekam bija jāizlasa un jānovērtē 5 
grāmatas, kas arī tika veikts ar vislielāko atbildības 
sajūtu.  

Šogad Bērnu žūrijas eksperti saņēma arī īpašu 
piederības zīmi – aprocīti valsts karoga krāsās ar 
uzrakstu „Vairāk labu lasītāju”. Tiem, kuri vēl nav 
kļuvuši par ekspertiem, joprojām ir iespēja līdz galam 
pabeigt iesākto un izlasīt visas piecas grāmatas, lai 
bibliotēkā saņemtu šo piederības zīmi. 
 Arī šogad marta sākumā Rīgā, Ķīpsalas izstāžu 
centrā notika „Lielie lasīšanas svētki”. Uz tiem bija 
aicināts viens „Bērnu žūrijas” eksperts no katras 
programmā iesaistītās bibliotēkas, bet no mūsu skolas 
bija aicināti 8 bērni. Uz svētkiem devās Arita Mieze 
(2.kl.), Sintija Lukašova (3.kl.), Ērika Jakovļeva (4.kl.), 
Dagnis Palsis (4.kl.), Marta Rubene (7.kl.), Ieva 
Salzemniece (7.kl.) un Laura Bērziņa (8.kl.) Šiem 
bērniem bija iespēja apmeklēt arī izdevniecības „Liels 
un mazs” organizētos pasākumus un piedalīties 
konkursos. Ieva un Ērika, izrādot atjautību, laimēja jau 
šajā gadā izdotas grāmatas. Ieva savu laimēto 
rakstnieka Paula van Lona grāmatu „Šausmu autobuss” 
uzdāvināja bibliotēkai, un pavisam drīz to varēs lasīt arī 
pārējie bibliotēkas apmeklētāji.  

Ceram, ka arī nākamajā gadā būs tikpat liela un 
vēl lielāka aktivitāte, iesaistoties „Bērnu un jauniešu 
žūrijā”. Jāpiemin, ka bibliotēkā dažas šī gada „Bērnu un 
jauniešu žūrijas” grāmatas jau tiek izsniegtas vērtēšanai 
interesentiem. Lai mums vairāk labu lasītāju! 
 

Bibliotekāre I. Elbrete. 
 

 
 

    

SVEŠVALODU NEDĒĻA 
 

ĀBEČU SVĒTKI 
 „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

mūsu skolas bibliotēkā 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 

Lieldienu zaķa olas 
 

Zaķis olu krāsotājs, 

Savas olas iznēsā. 

Iemet zālē, iemet dobē, 

Pats zaķītis aizcilpo. 

 

Rīta saule iespīd logā, 

Brālis, māsa pamostas. 

Ieskrien dārzā, ieskrien pļavā, 

Olas atspīd dabā zaļā. 

Arī mamma, tētis augšā, 

Paķer grozu, izskrien laukā. 

Lūdzu, māmiņ, lūdzu, tētiņ, 

Lieciet olas groziņā! 

(Arita Mieze 2.kl.) 

Saule 

 

„Saulīt, cik tu spoži spīdi?”- 

-Nezinu, cik es spoži spīdu.- 

- Es tev to varu pateikt.- 

Nu saki! 

-Tu esi visspožākā. 

Pārāka par visiem.- 

Paldies, ka pateici, jaukumiņ! 

(Viktorija Oša 3.kl.) 

 

Zvaigzne 

 

-Zvaigznīt, kurp tu?- 

-Pie mēnestiņa ciemos.- 

-Ko tu tur darīsi?- 

- Es mēnestiņam galdu klāšu, 

Lai visi sēst var.- 

-Kas sēdēs pie galdiņa? 

Zvaigznes, saule, un mēness.- 

-Es arī varu nākt.- 

-Nē, jo Mēnestiņš tev neļaus- 

-Žēl gan.- 

-Nav gan, jo naktī jāiet gulēt!- 

(Viktorija Oša 3.kl.) 

 

 
 
 
 
 

 
28.februārī skolā viesojās rakstniece, 

māksliniece Astra Marija Reine. Viņa tikās ar 1.-4.kl. 
skolēniem un skolotājiem. 

Teātra pulciņš bija iestudējis viņas darbu „Sises 
dzimšanas diena”, un mazie skatītāji ar prieku sekoja 
Sises-Vanesas Jaunbrāles (5.kl.) – un viņas draugu: citu 
pelēnu, suņa un zaķa darbiem un nedarbiem.  

A.Reine kļuva populāra ar Sises grāmatām un to 
iestudējumiem televīzijā. 

 
Viņa ir beigusi mūsu skolu 1979.gadā. Vēlāk 

beigusi Maskavā Poligrāfijas institūtu. Savai skolai 
rakstniece daudz laba darījusi: skolas 50.gadu jubilejā 
2004.gadā viņa dāvinājusi skaistu vitrāžu „Pūce”, kas 
tagad 1.stāva gaitenī „sagaida”katru ienācēju. A.Reine 
arī pēc remonta atjaunojusi lasītavā vecmeistara Jāņa 
Rozenberga sienu zīmējumus un restaurējusi divas viņa 
lielformāta gleznas, kas tagad stāv mazajā zālē. 

Skolotāja Mirdza Lībiete 
 
 

Mans laiks 

 

Es savu laiku pavadu mācībās. Citi saka, ka 

mācīties ir grūti. Es saku, ka nav gan.  Laiks iet ātri, to 

nevar apstādināt. Tu vari  pulksteni apstādināt, bet 

laiku ne. Mums laiks ir vajadzīgs. Katra minūte un 

sekunde ir svarīga, katra stunda ir vajadzīga.  

Savā brīvajā laikā es rakstu dzejoļus. Skolotāja 

gan mudina rakstīt ar atskaņām, bet es dažas reizes tās 

nelietoju. Es vienā stundā varu uzrakstīt piecus 

dzejoļus, ja gribu. 

Pirms gulētiešanas es izdomāju dzejoli: 

Ver acis ciet, 

Laiks gulēt iet! 

Miega pele miegu nes un, 

Kamēr acis aizver, 

Miega putekšņus tā ber! 

Ar visu ,ko es daru, es aizpildu savu laiku. 

(Laila Oša 3.kl.) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RADOŠĀ LAPA 
 

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI 
 



 

Mans laiks 

 

Ja man prasītu, kas tas ir laiks, tad es varētu 
stāstīt, ka laiks ir minūtes, kas veido stundas. Tās 
savukārt veido dienas, kas apvienojas nedēļās , mēnešos 
un gados.  

Bet ne jau par pulkstens laiku es stāstīšu. 
Pulkstens laiks ir tas, kas visiem vienāds. Mans laiks no tā 
bieži atšķiras. To es esmu sapratis pateicoties mūsu 
mājas kaķiem. Mums jau sešus gadus ir melna, pūkaina 
kaķene vārdā Čiga. Un divas reizes gadā viņai dzimst 
kaķēni. Un tad, kad viņi mums ir, tas ir ļoti laimīgs laiks. 
Tad notiek visādi brīnumi. Viņiem sešās dienās atveras 
acis, pēc kādām dienām viņi sāk rāpot. Pēc tam jau 
nedroši tipināt un spēlēties un dauzīties. Mēs gaidām, 
kad mamma viņiem sāks nest peles. Viņa viņiem arī māca 
medīt. Pēc tam jau mēs viņus nesam dārzā staigāt pa 
zāli. Ir ļoti smieklīgi skatīties, kad viņu mamma uztraucas 
un grib viņus nest atpakaļ. Bet viņa neprot saskaitīt, 
tāpēc viņa vai nu aizmirst dažus, vai kad, visi iekšā sāk 
ņaudēt laukā, lai nāk pie viņas. Vakaros viņa neļauj man 
aizmigt, jo lēkā pa kājām, grauž un skrāpē, jo domā, ka 
zem segas ir peles, kas kustas. Bet diemžēl pēc diviem 
vai trim mēnešiem tomēr ir jāmeklē jauni saimnieki. Lai 
cik ļoti negribētos šķirties, viņus nākas atdot prom. 

Un tādas bēdas var mierināt ar domu, ka kaut 
kad kaķēni būs atkal. Un es sāku gaidīt. Mēs jau zinām, 
ka tā bērnu gaidīšana kaķiem ir divi mēneši, kad viņi ir. 
Divi mēneši gaidot velkas kā veseli četri, kamēr divi 
prieka mēneši paskrien kā viens. Tad sanāk, ka laiku uz 
pulksteni mērīt nemaz nav viens un tas pats kā laiku 
izjust. Es zinu, ka mans prieka laiks ir ļoti ātrs. Tad to 
vajag izbaudīt no visas sirds. Tagad, kad es rakstu mums 
pēc astoņām dienām būs jauni kaķēni. Un tāpēc par to 
tagad priecājos. Laiks jau  atkal skrien ātrāk. 

(Ako Dāvis Reinis 6.kl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mans laiks. 

 
Laiks ir gan ātrs, gan lēns. Laiks redzams pulksteņos. 
Kad gribam zināt , kāds laiks, skatāmies pulkstenī. Mēs 
nezinām, cik ilgs būs mūsu laiks. Ja kaut ko dara ātri, 
laika ir tik maz, bet, ja lēni, tad arī laiks velkas lēni. 
Mums katram ir dots savs laiks. Laiks ir apkārt mums 
visiem, dzīvībā un dabā, katra sapņos un plānos. Arī 
man tagad nav laika rotaļām un spēlēm. Man skolā 
jāmācās. Laika gaitā vasara pāriet rudenī, tas nemanot 
pārtop ziemā, un tagad es gaidu laiku, kad atnāks 
pavasaris ar saules stariem. Pagājušo laiku neviens vairs 
neatsauks. Skolotāja pulciņa sanāksmē mums minēja Ā. 
Elksni, kurai ir miniatūra ,”Cik maz mums pieder mūsu 
laiks,” citēja Z.Purva dzejoli „Kurš ir tavs laiks?” Bet 
visvairāk man patika I. Ziedoņa rindas: 

„Visvairāk man sava laika ir žēl, 
Cita visa nekā man nav žēl. 

Citu visu var dabūt…” 
Jā, arī es vairs otrreiz nevarēšu izdzīvot šogad man 
atvēlēto laiku. Centīšos savu laiku lietderīgi pavadīt, lai 
tā nav žēl.  
 

Arita Mieze,  

2.klases skolniece 
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Lieldienas ! 

 

Uz tikšanos pēc 
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