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2020./2021. mācību gada noslēgums           Nr.49 

Valmieras Gaujas krasta vidusskola –attīstības centrs 
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SKOLAS AVĪZE 
 

 Skola dzīvo un strādā - 

ar saviem meklējumiem un atradumiem, zaudējumiem un 
gandarījumu, dramatismu un jautrību, sāpēm un pacietību, 

muļķībām un dārgakmeņiem, mīlestību un neiecietību, 
uzticību un nodevību, spēku izsīkumu un atdzimšanu, 

ikdienas rutīnu un mūžības pieskārieniem… 

Lai vai cik grūti mums šajā mācību gadā ir gājis, 

tā noslēgumā ir gandarījums par paveikto – par skolēnu 
izaugsmi un sasniegumiem, par vecāku sadarbību un 
atbalstu, par skolas atradumiem un dārgakmeņiem - 

pedagogiem, mediķiem un tehniskajiem darbiniekiem, 
kuriem piemīt sirds siltums, milzīgas darbspējas, aizrautība 

un ticība, ka izdosies. 

Un izdodas! 

PALDIES ikvienam – 

skolēniem, 

vecākiem, 

skolas darbiniekiem! 

Novēlu vasarā labi jo labi atpūsties, uzlādēt savu 
emocionālo banku, lai rudenī skolā valdītu satikšanās 

prieks, mācīšanās prieks un darba prieks. Un tālāk tad – 
dzīvesprieks un dzīvotprieks! 

Uz tikšanos rudenī! 

Skolas direktore Iveta Kļaviņa 
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MĀCĪBU DARBS  
 

2020./2021.mācību gads ir noslēdzies. 
 
 Gribu teikt milzīgu paldies visiem skolas pedagogiem. Paldies par to, ka izturējāt, 
un ne tikai izturējāt, bet šajā mācību gadā kļuvāt vēl labāki pedagogi, vēl radošāki, 
izdomas bagātāki, atbalstošāki un noteikti digitālāki. Paldies, ka atbalstījāt viens otru 
un kolēģus un, domāju, iedrošinājāt arī vecākus. 
 
Paldies jums, vecāki, ka bijāt blakus saviem bērniem, palīdzējāt viņiem šajā 
sarežģītajā, kā mēs jau tagad sakām, kovidlaikā, paldies, ka sadarbojāties ar mums 
un atsaucāties. 
 
Kā katra semestra un gada beigās, arī šogad apsveicam un lepojamies ar mūsu 
čaklākajiem skolniekiem, bet tajā pašā laikā priecājamies par katru skolnieku, kurš 
kaut vai mazliet, bet šajā mācību gadā ir uzvarējis sevi!  
 

Šajā mācību gadā visaugstākie sekmju rezultāti ir  
 

10.klases skolniecei Beatrisei Biezbārdei! 
 

Beatrise, apsveicam tevi! 
 

Lai visiem saulaina vasaras atpūta! 
Uz tikšanos septembrī! 

VGV-AC direktores vietniece  
Līga Vaite 

 
 
 

Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 25. maijā  nolēma: 
 skolas Goda grāmatā ierakstīt 9. klases skolēnus: 

Daci Viļumu – par labiem sasniegumiem mācībās un sportā 
Robertu Immuru – par labiem sasniegumiem Skolēnu domes darbā 
Ivonnu Mariju Biti – par labiem sasniegumiem mācību un ārpusstundu darbā 
Emīlu Vestbergu – par labiem sasniegumiem ārpusstundu darbā 
 

Atzinības zīmes grāmatā ierakstīt 12. klases skolēnus: 
Madaru Zēmeli – par labiem sasniegumiem mācībās un apzinīgu ārpusstundu 
darbu 
Mirdzu Rūju – par labu un apzinīgu mācību darbu 
Raivi Gončaruku – par labiem sasniegumiem sportā, Skolēnu domē un 
ārpusstundu darbā 
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APBALVOJUMI MĀCĪBU DARBĀ 2020./2021.M.G. 
 

Klase Nominācija Tiek apbalvots/a 
1.a Par labām un teicamām sekmēm Māra Berkāne 
2.d Par labām sekmēm mācībās Leons Sergejs Fjodorovs 

Par uzcītību mācību darbā Markuss Fjodorovs 
Par centību mācību darbā Emīls Šteinbergs 

2./3.a Par labu un teicamu mācību darbu Ksenija Pimane 
4.a Par centību un labām sekmēm mācību darbā Haralds Permaņickis 

Sendija Kārkliņa 
Dāvis Kristiāns Brūns 

2./3. Par labām un teicamām sekmēm un centību mācību 
darbā 

Ronalds Smekšs 

3. Par centību mācību darbā Patrīcija Paula Beļājeva 

4. Par centību mācību darbā Monta Boka 
Harijs Felkers 

Emīls Jermacāns 
Maksis Mārtiņsons 

5.a Par labām sekmēm mācībās Armands Dumpe 
Roberts Kudrjašovs 
Markuss Ralfs Lāns 

5. Par labām un teicamām sekmēm Karlīne Paula Tomsone 
 Par labām sekmēm mācībās Armands Apinis 

Markuss Eduards Beitāns 
Linda Gailīte 

Ginta Glāzniece 
Paulis Reinalds 

5.b Par centību mācību darbā  Izabella Rūsa 
Loreta Voite 

6.a Par labu un teicamu mācību darbu Niks Daniels Vimba 
6. Par labu mācību darbu Ritvars Hāns 

Āris Jānis Mežiels 
7.a Par labu un centīgu mācību darbu Nikola Šurigina 

Rūdolfs Seviško 
Daniels Rakeckis 

Ivo Liepiņš 
7. Par labām un teicamām sekmēm Melisa Slaidiņa 

7.d Par centību mācību darbā Vilnis Bartusevičs 
Raiens Ozoliņš 

8.a Par labām un teicamām sekmēm Miks Šēnbergs 
8. Par labām un teicamām sekmēm Laura Balode 

Par labām sekmēm, apzinīgu mācību darbu Jānis Elmārs Liniņš 
9.a Par labām un teicamām sekmēm  Ivonna Marija Bite 

Par labu un centīgu mācību darbu Ieva Mareta Veļičko 
9.-2. Par centību, čaklumu mācību darbā Kristaps Evarsons 

9. Par labām un teicamām sekmēm Dace Viļuma 
5.e Centīgu un motivētu mācīšanos logopēdijas 

nodarbībās 
Rolands Bērziņš 

1.c Par labu un teicamu mācību darbu Arturs Kārlis Skujiņš 
4./6.c Par centību mācību darbā Gunārs Briedis 
10. Par labu un teicamu mācību darbu Beatrise Biezbārde 
12. Par labām sekmēm mācību darbā Mirdza Rūja 

Madara Zēmele 
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ĀRPUSSTUNDU DZĪVE COVID – 19 LAIKĀ 

Mācību gads aizvadīts, taču Covid – 19 veica skolas 

ārpusstundu dzīves darba organizēšanā lielas pārmaiņas, jo daudzas 

aktivitātes bija jāorganizē arī attālināti. 

Nozīmīgs bija gatavošanās laiks XII Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem, kuri mūsu skolai bija paredzēti Vērmanes 

dārzā. Skolēni gatavojās šim pasākumam melodeklamācijas, tautisko 

deju, vokāli instrumentālā ansambļa un floristikas nodarbībās, 

ievērojot klašu principu. Uz Rīgu mēs neaizbraucām, taču savu 

varēšanu dziedāt un dejot atrādījām skolas pagalmā. Paldies visiem skolēniem, kuri pašaizliedzīgi 

piedalījās interešu izglītības nodarbībās. Īpašs paldies pulciņu skolotājām U.Strazdiņai, L.Grāpēnai, 

A.Kalniņai un I.Lūsītei. 

Arī sporta dzīve visu mācību gadu turpinājās, īstenojot dažādas aktivitātes. Par to paldies 

skolotājiem L.Vasiļevskai, A.Vasiļevskim un J.Katajevam. 

Attālinātos apstākļos un arī klātienē daudz paspējām izdarīt karjeras izglitībā. Vēl pēdējā 

mācību nedēļā piedalījāmies Valmieras karjeras nedēļas pasākumos. Paldies par sadarbību 

karjeras izglītības konsultantei L.Eklonei. 

Paldies internāta skolotāju metodiskajām komisijām (vadītājas G.Mežule un B.Šēnberga) par 

ieguldīto darbu ne tikai skolēnu mācīšanās procesā, bet arī dažādu plānoto pasākumu 

organizēšanā. Ar organizētajiem pasākumiem var iepazīties skolas mājaslapā. 

Jauna pieredze bija pārtikas paku organizēšana un dalīšana. Paldies ēdināšanas firmai 

Salvis par sadarbību, kā arī internāta skolotājām par šo darbu. 

Pārskatot šī mācību gada audzināšanas darba prioritātes, varam secināt, ka daudz esam 

paveikuši. 

Paldies mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālam un vecākiem par sadarbību ar 

internāta skolotājiem. Tikai kopā varam! 

 Lai vasarā daudz saules! Lai visiem izdodas atpūsties! 

                               Direktores vietniece Ina Kursīte 
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Skolēnu aptauja - KĀDS BIJA MANS 2020./2021.MĀCĪBU GADS? 
 
 

• lai ari cik grūti bija mācīties attālināti , tomēr es centos un ceru, ka esmu saņēmusi labas 
atzīmes 

• pabeigt 8.klasi 

• laba atzīme vēsturē 

• literatūra ir man liels prieks 

• kārtīgi izmācīties 

• sports un vizuālā māksla 

• latviešu valodā 4 balles, tas man ir normāli 

• bioloģija un ķīmija 

• iemācīties japāņu valodu 
 
 

• tikt klātienē 

• prieks bija, ka varēju pavadīt vairāk kopā laiku 
 ar ģimeni, jo vajadzēja mācīties attālināti 

• satikties ar klasi 

• par izlaidumu 9.klasē 

• mana dzimšanas diena, jo bija super atmiņas 

• ka man palīdzēja skolotāji, kad man bija grūti 

• ka varēja vairāk gulēt 

• ka varēja mācīties mājās 
 
 

• domāju, ka būs vieglāk mācīties attālināti,  
bet tā nebija 

• ka tik ātri pagāja laiks līdz 9.klasei 

• ka nomainījās angļu valodas skolotāja 

• ka konkursā dabūju labu vietu 
 
 

• par to , ka mācības klātienē tikai 2 nedēļas 

• ka bija jāmācās mājās 

• strīds ar draugiem 

• ka daudzi skolēni špikoja 
 
 

• biju apmierināta ar to, ka nebija jāiet uz skolu 

• par savām sekmīgajām atzīmēm 

• ar savu veselību 

• ka cilvēki nekaitināja mani 

• ka nebija agri jāceļas un varēja mācīties  
jebkurā laikā 

 
 
 
 
 
 
 

Mans lielākais sasniegums 

Lielākais prieks 

Lielākais pārsteigums 

Lielākā vilšanās 

Es biju apmierināts/-a 
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• par to, ka nesapratu daudzus uzdevumus 

• ka mājās bija garlaicīgi 

• ka ļoti daudz dod uzdevumus 

• kad kovids atnāca 

• ka agri jāceļas uz stundu zoom 

• uz sevi, ka pati slinkoju, pildot mājas darbus 
 
 

• sajūsmā būšu, ja pabeigšu 10.klasi 

• kad citi iepriecina mani 

• par sportu, jo sports ir mana sirdslieta 

• ka noķēru līdaku pāri par 50 cm 

• par sevi, jo pati slinkoju, pildot mājas darbus 

• kad skolas pagalmā uzziedēja tulpes 

• ka tulpes pagalmā labi smaržo 
 

 

• pēc klasesbiedriem 

• pēc treniņiem VOC 

• es mīlu savu skolu 

• pēc savas skolotājas 

• pēc draugiem 
 

 

• mazāk noslēguma darbus 

• gaidīju kaut ko vairāk no sevis, ka neslinkošu mācībās 

• kad atgriezīsimies klātienē 

• brīvdienas 

• vasaru, lai dabūtu atpūtu 

• Ziemassvētkus 

• kad beigsies šī pandēmija, lai varu aizceļot uz  
kādu skaistu vietu 

• kad tētis brauks mājās 
 
  

• Šis mācību gads man noteikti paliks atmiņā.  
Neejot uz skolu, sapratu, cik ļoti man viņas pietrūkst. 

• man paliks atmiņā Aristoteļa diena 

• es būšu 11.klasē 

• ar covid-19 

• jo bija daudz mājās jāsēž 

• Mis un Misters konkursā es ieguvu 1.vietu 

• ar skolotājiem, ar kuriem es labi sapratos 

• par skolu, kad satikos ar draugiem, mācījos kādu jaunu tēmu, uzzināju dažādas jaunas 
lietas; un par ģimeni, kas palīdzēja man mācībās, atbalstīja mani; un bija jautri pavadīt laiku 

• skolā ir forši! 
  

Es biju dusmīgs/-a 

Es biju sajūsmā 

Es biju noilgojies/-usies 

Es gaidīju… 

Šis mācību gads man paliks 

atmiņā 
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Šogad Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - AC 12. klasi absolvē un dokumentu par vidējās 
izglītības iegūšanu saņem pieci jaunieši – 

Ralfs Liepiņš, Raivis Gončaruks, Madara Zēmele, Elīza Geiduka, Mirdza Rūja. 
Lieliskais piecnieks - aktīvi, patstāvīgi, radoši un interesanti jaunieši. Ļoti, ļoti draudzīga, saliedēta, 
ģimeniska klase, vienoti vienmēr un visur. Vairāku interesantu skolas pasākumu ideju autori un 
organizētāji.  
Bet .. Ir pienācis tas mirklis, kad mums jāšķiras, protams, tā nosacīti. Tikko sapazināmies un jau.... 
. Laiks skrien, šķiet, diezgan strauji, bet tā jau tam jābūt. Skola nudien ir tā vieta, kur ‘’jaunais cilvēks’’ 
atnāk, izaug, šo to paņem un atkal dodas tālāk pa citiem, daudz sarežģītākiem nākotnes ceļiem. 
 Jūs, mans lieliskais piecinieks, bijāt un būsiet viens interesants, straujš, spilgts atskaites 
punkts visā manā vēl jaunās skolotājas mūžā.  
Nekas jau šai dzīvē nenotiek tāpat vien. Esmu ļoti gandarīta par to, ka man bija tāda Dieva dāvana 
– Jūs!  
Es gribētu jums visiem novēlēt sasniegt un īstenot iecerētos mērķus, darīt to, ko mīlat un nekad 
nepazaudēt drosmi un  pārliecību, lai dotos tālāk! Jūs gaida lieli izaicinājumi, tāpēc lai jums pietiek 
neatlaidības, drosmes, pacietības savu sapņu īstenošanai! 
  

 
12.klases audzinātāja Kristiāna Stukāne 
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Šajā mācību gadā skolu absolvē 8 atraktīvi, radoši, zinoši un jauki jaunieši. 
 

 
Linda Dārzniece 

Jauka, izpalīdzīga, 
mērķtiecīga, 
saprotoša, centīga, 
vienmēr gatava 
cīnīties un padarīt 
darbu līdz galam. 
Patīk lietas, kas 

saistītas ar skaistumkopšanu.  

 
 

Anna Elīna Pāne 
Nopietna, sapņaina, 
klusa meitene. Augstu 
vērtē klasesbiedrus.  
Patīk atpūsties. 

 

 
Roberts Immurs 

Labs organizators, 
ar savu izdomu, 
vispusīgi attīstīts, 
labs sarunu biedrs 
ar labu humora 
izjūtu.  Aizraujas ar 
makšķerēšanu un 
sportošanu.  
 

 
Dace Viļuma 

Mērķtiecīga, apzinīga, 
kārtīga meitene ar 
labu humora izjūtu. 
Patīk klausīties 
mūziku, grib aizbraukt 
uz Japānu.   

 

 
Rinalds 

Jēkabsons 
Izpalīdzīgs, 

kautrīgs, 
pieklājīgs, 

sportisks un uz 
sadarbību vērsts 
jaunietis. Savu 

nevērību un izklaidību labo ar miermīlību un 
jauko smaidu.  Aizraujas ar sportu un BMW 

automašīnām.  

 Samanta Evelīna 
Žurakovska 

Apķērīga, gudra, 
sportiska, patstāvīga 
un nedaudz spītīga 

jauniete. Liela nozīme 
ārējam izskatam. 

Vēlas kļūt par modeli 

Anna Lūse 
Jautra, kārtīga, 
izpalīdzīga, atvērta un 
draudzīga meitene.  
Lielu nozīmi piešķir 
ārējam izskatam.  
Patīk izklaides un 
jautra kompānija.  

 

 
 

Elizabete Veide 
Nopietna, pieklājīga, 
apzinīga un nosvērta 
meitene.  Patīk zirgi 
un dārzkopība.  

  

 
Tava veiksme – esi tu pats! Lai piepildās jūsu sapņi un izdodas iekarot pasauli! 

Internāta audzinātāja Baiba Šēnberga 
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IVONNA MARIJA BITE. Skaista meitene ar ļoti atbildīgu attieksmi pret skolu, 

ģimeni, draugiem. Mācoties mūsu skolā, daudzas reizes piedalījās gan mūzikas 

konkursos, gan sporta pasākumos. Klases biedri Ivonnu  uzskata par labu un 

izpalīdzīgu draudzeni, bet skolotāji par čaklu un talantīgu skolnieci. Ar viņu 

nekad nav garlaicīgi, viņai vienmēr ir daudz ideju. Uz viņu vienmēr var paļauties!  

 

FĒLIKSS GAIDULIS. Labs draugs un labs sportists, ar īpašu humora izjūtu. 

Reizēm čakls, reizēm slinks.  Reizēm pieklājīgs, reizēm ass. Patīk izjokot 

cilvēkus un eksperimentēt ar  dažādām lietām. Patīk tehnika.  

 

JOLANTA ŅEVEROVSKA. Klusa un mierīga, bet nebaidās no sarežģījumiem.  

Čakla un atbildīga, vienmēr cenšas sasniegt savu mērķi. Lai veicas tālākajā 

dzīvē! 

 

ARINA SOSNOVSKA. Skaista meitene ar īpašu attieksmi pret  dzīvi. Dažiem ir 

laba draudzene. Lai piepildās visi sapņi! 

 

MAIJA MANTEIFELE. Ļoti čakla skolniece ar augstu atbildības sajūtu. Mierīga un 

līdzsvarota. Vienmēr piedalĪjās visos neklātienes pasākumos  un  izpildīja uzdoto. 

Uz viņu var paļauties. Laimīgu ceļu! 

 

IEVA VEĻIČKO. Ievai ir daudz talantu: patīk zīmēt, ļoti labi dzied, laba sportiste. 

Viņa ir čakla un atbildīga. Vienmēr izpilda uzdoto. Lai izdodas īstenot savus 

sapņus! 

 

EMĪLS VESTBERGS. Elegants un pieklājīgs, visiem skolotājiem labs sarunu 

biedrs.  Daudzus gadus ļoti aktīvi piedalījās dažādos  pasākumos gan skolā, gan 

ārpus tās. Patīk dziedāt ansamblī, uzstāties uz skatuves. Regulāri piedalījās 

sporta pasākumos. Labs draugs. Lai piepildās visi sapņi! 

 

Lai jums vienmēr un visur viss piepildās! Veiksmi!   Internāta skolotāja Viktorija Kelmere 
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 KRISTAPS ZVAIGZNE 

Kristapam ļoti patīk gatavošana, sevišķi labi padodas pankūku cepšana, patīk 

arī fiziskās aktivitātes un zīmēšana. Mīļākā dziesma: "Div' dūjiņas gaisā skrēja". 

Labi padodas un patīk skolas apkārtnes uzkopšanas darbi. Labprāt skatās 

latviešu mākslas filmas pusaudžiem, analizē redzēto un jūt līdzi. 

Internāta skolotāja Ilze Tauriņa 

 

 
 
 
 

. KRISTAPS EVARSONS 

Kristaps visus uzdevumus un pienākumus veic ar vislielāko atbildības sajūtu 

un rūpību. Viņam ir ļoti skaists rokraksts un izcili kārtīgas burtnīcas. Labi 

padodas visi rokdarbi. Ir akurāts un precīzs. Patīk rēķināt, apstrādāt koku, 

veidot no māla. Ir pārstāvējis mūsu skolu vizuālās mākslas konkursā “Burcju 

zīmulītis”, kur ieguva atzinības rakstu. Pieklājīgs, draudzīgs, nekad neatsakās 

palīdzēt. Brīvajā laikā patīk galda spēles, klausīties mūziku, skatīties TV 

raidījumus par dabu un dzīvniekiem. Mīļākie dzīvnieki – kaķi. Prot saskatīt 

dabas skaistumu un rūpēties par to. 

Skolotāja Dace Sprince  

 

 
 
 
 

ELZA SKĀDULE 

Elzas mājās es kā skolotāja  jutos vienmēr gaidīta – lai cik reizēm bija smagi, 

tomēr ne Elza, ne tuvinieki nepadevās. Elziņ, es arī no Tevis daudz ko esmu 

mācījusies pa šiem gadiem – pacietību, neatlaidību, gaišumu, mieru. Reizēm 

šķita, ka mēs varam saprasties tikai no acu skatieniem un smiekliem vien. Arī 

attālinātajā mācību procesā Tu turējies braši – mēs soli pa solītim mācījāmies 

ar telefona starpniecību. Paldies Elzai par centību un pacietību! Paldies 

tuviniekiem par atsaucību, sadarbību, atbalstu un rūpēm! 

Skolotāja Gaļina Čiževska  
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Pavasara krosā 13.maijā tika noskaidroti ātrākie skrējēji. 1.-2. klašu grupā Ronalds Šmekšs; 3.-

4.klašu grupā Vineta Usačeva un Maksis Martinsons; 5.-6.klašu grupā Karlīne Paula Tomsone 

un Paulis Reinalds; 7.-8.klašu grupā Sindija Liepiņa un Reinis Hugo Brūvelis. Apsveicam!   

   

   

Olimpiskajā dienā 21.maijā skolēni vingroja Olimpiskās dienas vingrošanas kompleksu, pēc tam 

sportoja dažādās stacijās, kurās bija gan darbības ar bumbām, stafetes,  teorētiskās zināšanas u.c. 

Lēcienos ar lecamaukliņu uzvarēja: Jānis Elmārs Liniņš, Paula Actiņa, Āris Jānis Mežiels. Par 

komandas tēlu futbola bumbu ieguva 1.a klase. Zīmējumu konkursā skolotāju un audzinātāju 

mudināti piedalījās 2./3.a klase un 2./4.d klase. Katrs dalībnieks saņēma LOK diplomus.  

   

 

 

 

Vēlējumi skolēniem vasaras brīvlaikā 
Sportojam paši, kopā ar ğimeni un draugiem. Piedalāmies nelielās kopīgās 

sportiskās aktivitātēs. Rodam prieku sportā. Uz tikšanos rudenī!          
      Sporta MK 
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KULTŪRAS LAPPUSĪTE 
 

Aleksandram Čakam -120.  Viņš teicis tā: 
,,Ap mani redzu, cita dzīve ris...". Skolēni - 
Anna Tukiša (8.kl.), Beatrise Biezbārde, 
Sabīne Bukāte, Kristiāns Rimša (10.kl.) 
ielūkojās dzejoļu krājumos, lasīja, sajuta 
kādu kā savējo, iemācījās, un tapa video. 
Tika pasniegti stāsti gan par mīlestību, gan 
savu dzimto pilsētu, gan mums par tālām 
un svešām sajūtām, proti, par karu. Skolēni 
ir pelnījuši Atzinību. 
            Madara Zēmele, Mirdza Rūja, 
Ralfs Liepiņš un Raivis Gončaruks 
(12.kl.) veidoja melodeklamāciju. Madaras 
un Mirdzas sniegums tika godināts kā 3. 
vietai iederīgs. Sveicam!  
Lasīsim A.Čaku, jo labāku mīlestības dzeju 
vēl neviens nav  radījis. 

L.Lāce, D.Ledina, L.Grāpēna, I. Kursīte 
 

ZAAO KONKURSS 

Skolas dzīve nemaz nav tik piesātināta ar zinībām vien, pietiek laika arī kam citam. 6.klases 
skolēni deva “otro dzīvi” sev vairs nevajadzīgām lietām. Kristīne Jirgena no sagrieztām 
zeķubiksēm un auduma strēmelītēm tamborēja kājceliņu, Āris Mežiels vecajā kurpē iesēja 
samtenes, Ritvars Hāns solījās atdot kaimiņpuikām savu jaku, kad pašam tā būs kļuvusi par 
mazu, Artūrs Ašmanis izmantoja puslitra burciņu, lai veidotu putnu barotavu, skolotāja Dace 
Lediņa no vecā džempera piedurknēm tika pie maučiem, un skolotāja Juta Krauja savukārt veco 
džemperi pārveidoja par tepiķīti sunim. 

Pasākums bija gana jautrs, un pateicība rokā gan! 

 

SPĒLĒJU SPĒLES UN KĻŪSTU GUDRĀKS? 
 

Jā, jo piedalos LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS konkursā ,,Vārdu spēles" .Šajā mācību gadā 
spēlējām vai katru mēnesi un trim skolēniem- Jānim Liniņam (8.kl.), Ritvaram Hānam un Ārim 
Mežielam (6.kl) izdevās labi izdarīt un tikt pie balvām. Galda spēles noder vienmēr, vai ne? 
Sveicam! 

Līga Lāce, Dace Lediņa 
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Par nometni “Jaunais amatnieks” interesēties 
pie attīstības centra metodiķes Gunas Radziņas, tel. 29981257 
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Par  nometni “Valmieras dārgumi” 8.-12.klasēm (ja ļoti vēlas, var arī pieteikties 
7.klase)  vairāk informācijas vari saņemt 

pie attīstības centra metodiķes Daigas Ramatas, tel.26423136 

 


