2021./2022. mācību gada noslēgums
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Valmieras Gaujas krasta vidusskola –attīstības centrs
MĀCĪBAS, SASNIEGUMI, PANĀKUMI, AZARTS, PRIEKS, DRAUDZĪBA,
NĀKOTNE – PAR TO VISU ŠAJĀ NUMURĀ!

SKOLAS AVĪZE
Mūsu skolā mācās paši labākie bērni un strādā paši labākie skolotāji! Tā
es patiesi domāju mācību gada noslēgumā, kad apbalvojām čaklākos, aktīvākos, draudzīgākos, izpalīdzīgākos… Un tādu skolēnu mums ir tik daudz!
PALDIES katram skolēnam, kurš šajā mācību gadā cītīgi mācījās, iesaistījās skolas pasākumos, bija draudzīgs pret citiem, saudzīgi izturējās pret skolas vidi un palīdzēja sakopt to!
PALDIES visiem skolotājiem un darbiniekiem par aizrautīgu, godprātīgu
un nesavtīgu darbu!
Vecāki, jūsu atbalsts un sadarbība mums ir ļoti svarīga. PALDIES, ka
esat ar mums!
Šis mācību gads nu ir noslēdzies, priekšā - skaista un saulaina vasara.
Novēlu visiem kārtīgi atpūsties un sasmelties spēkus jaunajam mācību gadam!
KOPĀ VARAM!
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
direktore Iveta Kļaviņa

APBALVOJUMI MĀCĪBU DARBĀ
2021./2022.MĀCĪBU GADA 2.SEMESTRĪ
1./3. c

Vecākiem

1./5. d

1.c kl- Alekss Stafeckis par labām sekmēm mācībās
1.c Lineta Kaulakane par uzcītību un prieku, lasot grāmatas
2.c kl.- Endijs Bivalovs par pozitīvu attieksmi pret mācību procesu
2.c Denīze Sambure par emociju un sajūtu pasauli mākslas darbos
3.c kl.- Aleksandrs Vereščagins par centību un labām sekmēm mācībās
Aleksa Stafecka, Linetas Kaulakanes, Endija Bivalova,
Denīzes Sambures VECĀKIEM par sadarbību, sapratni un atbalstu
Markuss Fjodorovs – par labām sekmēm mācībās
Aleksandra Poļakova – par centību
Luīze Tramdaka – par centību

8./9. – 2. c

Par centību mācību darbā
Alise Millere 9.c-1
Daniels Semerovs -8.c
Edgars Stepanovs – 8.c
Angelina Streļcova – 9.c- 2
Sukhorukova Viktorija 8.c

5./7. c

Par centību mācību darbā
Arnis Birkavs
Gunārs Briedis
Laura Megija Buzuka
Lauma Ločmele
Arnis Sladža

1.a

Par centību mācību darbā
Artūrs Ercenieks
Rūdolfs Grīviņš
Ross Krastiņš
Elisa Miķelsone
Edgars Rozenštoks
Eveline Sīmane

4.a

Endija Daniela Treiliņa – par labām sekmēm mācībās un aktīvu ārpusklases
darbu
Ksenija Pimane – par teicamām sekmēm mācībās

5.

Krista Zumberga par centību mācību darbā
Ieva Lapiņa – par centību mācību darbā

2.b

Māra Berkāne par uzcītību mācībās un radošumu vizuālajā mākslā
Guntis Markuss Vītols par centību mācību darbā
Francis Rihards par centību mācību darbā un čaklumu putnu būru gatavošanā
Dāvids Bētaks – par centību mācību darbā un piedalīšanos dzejoļu konkursā
Danielu Ņebovalovu par centību mācībās un piedalīšanos dzejoļu konkursā
Rainers Mārins par panākumiem matemātikā
Eva Viktorija Garbuza par centību mācību darbā

5./7. c

Visai klasei par centību
7.c Arnis Birkavs – centību mācību darbā
5.c Gunārs Briedis
6.c Laura Megija Buzuka
5.c Lauma Ločmele
5.c Arnis Sladža

2./4.e

2.e Arturs Kārlis Skujiņš – par centību mācību darbā
4.e Agris Logins – par centību mācību darbā
3.e Leons Sergejs Fjodorovs par palīdzību klasesbiedriem mācībās

3./4.

3.kl Markuss Bučis – par labām sekmēm mācībās
3.kl Ronalds Smekšs par labām sekmēm mācībās
4.kl Monta Boka par labām sekmēm mācībās

5.a

Par labām un teicamām sekmēm
Dāvis Kristians Brūns
Katrīna Eleonora Fjodorova
Markuss Kalniņš
Sendija Kārkliņa
Haralds Permaņickis

6.

Par labām un teicamām sekmēm
Markuss Eduards Beitāns –
Paulis Reinalds
Karlīne Paula Tomsone

6.a

Par labām un teicamām sekmēm
Markuss Ralfs Lāns

7.

Par labām un teicamām sekmēm
Artūrs Ašmanis
Ritvars Hāns

7.a

Par labām un teicamām sekmēm
Niks Daniels Vimba

8.

Par labām un teicamām sekmēm
Reinis Hugo Brūvelis
Amanda Ozola
Melisa Slaidiņa

11.

Par labām un teicamām sekmēm
Beatrise Biezbārde

Labākie
sportisti

Par centību
dizaina un
tehnoloģiju
stundās

Vizuālā
māksla
Par ieinteresētību un
centību grāmatu
lasīšanā

Jānis Elmārs Liniņš – 9.kl
Rainers Mārins – 2.b
Daniela Ņebovalova – 2.b
5.kl. Krista Zumberga
5.a Markuss Kalniņš
6.kl. Karlīne Tomsone; Linda Gailīte
7.kl. Artūrs Ašmanis
7.a Kārlis Dziļums par centību dizaina un tehnoloģiju stundās, dalību novada
olimpiādēs un konkursos
9.kl. Laura Balode; Annai Marija Tukiša
5.a Jurim Briedim – par radošu, aktīvu piedalīšanos vizuālās mākslas konkursos
6.kl Markusam Eduardam Beitānam – par radošu, aktīvu piedalīšanos
vizuālās mākslas konkursos
5./9. e klases skolniekiem:
Agnesei Pinnei
Rolandam Bērziņam
Kristeram Mežeckim

MŪSU
ABSOLVENTI
Laura Balode –
izpalīdzīga, labestīga,
centīga un apzinīga.
Vienmēr nokārtos
dažādus jautājumus
gan ar skolēniem, gan
skolotājiem
Daniela
Šīrante –
patstāvīga,
jūtīga, svarīga
ir vide, kurā
valda
draudzība un
saticība

Jānis Elmārs Liniņš – mērķtiecīgs,
nopietns, apzinīgs gan mācībās,
gan sportā. Ievēro veselīgu
dzīvesveidu

Agate Zariņa – sabiedriska,
draudzīga, aktīva un apzinīga
ārpusstundu darbā, prot
jokot un priecāties

Artūrs Bērts –
mākslinieks,
skaisti zīmē,
reizēm dzīvo “citā
pasaulē”. Ir
nepārspējams
runas talants, lai
pierādītu savu
taisnību

Anna Marija Tukiša –
draudzīga, pieklājīga,
patīk sporta aktivitātes,
vienmēr var paļauties,
ka uzticētais
pienākums tiks izpildīts

Elīza Elizabete Vinogradova –
apķērīga un mazliet spītīga
meitene, ja ir gribēšana, visu
paveiks

Neatteikties no sapņiem!
Turēties stingri uz zemes!
Necelt degunu mākoņos!
Izvairīties no peļķēm!
Veiksmi, enerģiju un izturību, turpinot mācības vidusskolā, kā arī saglabāt
draudzīgo kolektīvu!
Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare

DĀVIDS OZOLS
Puisis, kurš uzskata, ka jebko var paveikt lēni un
mierīgi. Tādā «vēsā mierā», bet pietiekami apzinīgi
ir paveikts gan mācību darbs, gan aizvadīta skolas
sadzīve. Piemīt laba humora izjūta un ar saviem
izteicieniem izdodas sasmīdināt gan skolēnus, gan
skolotājus. Miermīlīgs un draudzīgs, bet prot
pastāvēt par sevi, ja nepieciešams. Liels picu
cienītājs.

RENĀRS ROBERTS BALODIS
Absolūts anarhists.
Dzīvo, vadoties, tikai pēc saviem uzskatiem.
Ja vēlas, spēj gūt labus sasniegumus mācībās.
Draugi un intereses ir ārpus skolas.
Interesē tehniskas lietas, patīk «ķimerēties» ap
mašīnām.

LAILA INCENBERGA
Draudzīga, jautra, patīk pavadīt laiku ar
draugiem.
Cenšas pārāk ātri dzīvi izdzīvot! Īpaši
neuztraucas, ko par viņu domā citi. Var būt
kompānijas līderis.
Lai veicas dzīvē!
Vēlu atrast pareizo ceļu.

LAURIS KRISTS VĪTOLS
Labestīgs un draudzīgs
puisis.
Viegli pakļaujas citu ietekmei
(gan labai, gan sliktai).
Ir brīži, kad slinkums izaug
lielāks par pašu un grūti
izdarīt pat mazumiņu.
Bet spēj arī pacensties un
izdarīt nepieciešamo.
Patīk klausīties
mūziku un spēlēt
datorspēles.

MIKS ŠĒNBERGS
Puisis, kurš neizsakāmi mīl lasīt grāmatas. Tās
ir ņemtas līdzi pat pārgājienā. Īpaši mīļas ir
komiksu un karikatūru grāmatas.
Patīk spēlēt vārdu spēli «Word of wonders» un
skatīties video angļu un krievu valodās par
dažādu lietu izgatavošanu. Tā iemācījies labi
saprast arī krievu valodu.
Gudrs, centīgs. Mācību ziņā vislabākais klasē.
Vislabāk jūtas nelielā grupā starp sev zināmiem
cilvēkiem.

KRISTĪNE LEZDIŅA
Noslēpumaina meitene,
kurai patīk vientulība.
Dažreiz čakla un
saprotoša, dažreiz
absolūti vienaldzīga.
Lai veicas dzīvē!

.

NADĪNA LEITARTE
mīļa, sirsnīga, draudzīga,
smaidīga. Pret skolotājiem un
klases biedriem laipna un
vienmēr izpalīdzīga. Dažreiz
kautrīga, bet vajag tik
sapurināt un viss ir labi. Vēlas
kļūt par skaistumkopšanas
speciālisti.

ANGELINA STREĻCOVA vienmēr ar
prieku ir braukusi uz skolu,
piedalījusies visos skolas pasākumos
un interešu izglītības pulciņos.
Pozitīva, mīļa un izpalīdzīga
klasesbiedrene un draudzene. Arī man
vienmēr ir prieks satikt Angelinu.
Internāta audzinātāja Ilze Tauriņa

KRISTS KRŪMIŅŠ
pozitīva attieksme pret dzīvi.
Straujš, aktīvs , kustīgs,kārtīgs,
sportisks, patīk apmeklēt ielu
vingrošanu. Vēlas kļūt par
datorspeciālistu

ATVARS NAGLIS
klases neizprotamākais puisis,
viņam par visu ir savs viedoklis.
Ja grib, tad var.
Vēlas kļūt par datorspeciālistu

APBALVOJUMI PAR ĀRPUSSTUNDU DARBU
2021./2022. MĀCĪBU GADĀ
Klase

Vārds, uzvārds

Par ko?

7.

Artūrs Ašmanis

Par atsaucību un izpalīdzību

7.a

Nikola Vītiņa

Par aktīvu piedalīšanos skolas rīkotajos pasākumos

11.

Markuss Adlers

Par aktīvu piedalīšanos un pasākumu organizēšanu

4.a

Endija Daniela Treiliņa
Ksenija Pimane

Par aktīvu piedalīšanos skolas rīkotajos pasākumos
Par centību mācību darbā un aktīvu piedalīšanos ārpusstundu
pasākumos

2.e

Mārtiņš Līcis

Par regulāru un uzcītīgu skolas apmeklējumu

3.e

Emīls Šteinbergs

Par aktīvu darbību pulciņu nodarbībās

7.c

Arnis Birkavs

Par cītīgu klases dežuranta pienākumu veikšanu

2.b

Dāvids Bētaks

Par aktīvu dalību ārpusstundu veicamajos darbos

2.b

Guntis Markuss Vītols

Par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos

2.b

Daniela Ņebovalova

Par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos.

5.e

Kristers Mežeckis

Par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos

7.e

Agnese Pinne

Par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu pasākumos un par
centīgu pulciņu apmeklējumu

9.e

Elīna Jasika

Par centīgu skolas apmeklēšanu

8.c

Daniels Semerovs

Par piedalīšanos ārpusstundu pasākumos un par centīgu
pulciņu apmeklējumu

8.c

Edgars Stepanovs

Par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu pasākumos, par apzinīgu
skolas apmeklēšanu

8.c

Viktorija Sukhorukova

Par centīgu pulciņu apmeklējumu

9.1.c

Alise Milere

Par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos un par centīgu
pulciņa apmeklējumu

9.2.c

Angelina Streļcova

Par piedalīšanos skolas ārpusstundu pasākumos un centīgu
pulciņu apmeklējumu

2./3.a Raivis Rozenštoks

Par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu pasākumos un centīgu
pulciņu apmeklējumu

8.

Par centību un mērķtiecību ārpusstundu sporta nodarbībās
Par aktivitāti un piedalīšanos ārpusstundu pasākumos

Reinis Brūvelis
Melisa Slaidiņa

6./6.b Kārlīne Paula Tomsone

Ginta Glāzniece

Par aktivitāti un centību skolas un klases ārpusstundu
pasākumos
Par aktivitāti un centību skolas un klases ārpusstundu
pasākumos
Par centīgu un apzinīgu klases dežuranta pienākumu veikšanu

3.d

Markuss Fjodorovs

Par atsaucību un izpalīdzību

10.

Roberts Immurs

Par aktīvu darbu Skolēnu domes darba organizēšanā

Paulis Reinalds

Direktores vietniece Ina Kursīte

LAUREĀTI
26. maijā Rīgā, VEF Kultūras pilī, notika XXVI Integratīvās mākslas festivāls Nāc līdzās! No mūsu
skolas piedalījās melodeklamācijas pulciņa dalībnieki -9. klases skolniece Agate Zariņa un
11.klases skolnieks Markuss Ādlers. Tika izpildīta melodeklamācija ,,Melns ar baltu”. Mūsu
skolnieki ieguva laureāta titulu. Paldies!
Paldies par skolēnu sagatavošanu festivālam pulciņa skolotājai Līgai Grāpēnai.

BIBLIOTĒKAS JAUNAIS GADS UN JAUNĀ DZĪVE
Šis mācību gads skolas bibliotēkā pagāja "Jauno telpu zīmē..." Visi kopā
apguvām, apdzīvojām, iemēģinājām tās dažādos veidos un izpausmēs,
mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs.. Nemainīgas ir palikušas
bibliotēkas tradīcijas un pasākumi - Dzejas dienas, Bērnu un jauniešu
žūrijas projekts, Ziemeļvalstu nedēļas lasījumi, Čaklāko lasītāju
apbalvošana, akcija Draudzīgais aicinājums, Sveču dienas darbnīca, Joku
diena, Skaļās lasīšanas sacensība, grāmatu lasīšanas pēcpusdienas,
jaunāko grāmatu un tematiskās izstādes.
Bibliotēkas pamatu pamats ir Grāmata - interesanta, izzinoša, aizraujoša,
jauna un skaista, tāpēc kā katru gadu cenšamies iegādāties atbilstošas
un pieprasītas grāmatas. Bērniem tās tiek lasītas priekšā, un tas ir ne
tikai kopīgi pavadīts laiks. Grāmatu lasīšana ietekmē skolēnu
attīstību, emocionālo labsajūtu.
Lasot uzlabojas lasītprasme, iztēle, radošums, līdzpārdzīvojums un tas ir
ļoti svarīgi harmoniska un emocionāli
inteliģenta cilvēka veidošanā.
Lasīsim, domāsim, priecāsimies, iepazīsim,
būsim sirdsgudri, veseli un laimīgi!
Uz tikšanos 2022./2023.mācību gadā!
Bibliotekāre Anita Kalniņa

SPORTS UN VESELĪBA 2021./2022.m.g.
Valmieras Pārgaujas sākumskolā notika basketbola
sadraudzības spēle pret Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas
komandu. Sporta skolotāja Renāra Vilmāra Kānīša vadībā
mūsu skolas jauktā komanda izrādījās pārāka par viesiem no
Rīgas, uzvarot ar rezultātu 36:10. Par Valmieras Gaujas
krasta
vidusskolas
–
attīstības centra komandas vērtīgāko spēlētāju tika
atzīts Markuss Ādlers.
Vidzemes čempionāts spēka trīscīņā notika 23.
aprīlī Valmieras 5.vidusskolas sporta zālē. No mūsu
skolas čempionātā piedalījās ielu vingrošanas pulciņa
dalībnieki Jānis Elmārs Liniņš un Krists Krūmiņš, gūstot
2. vietu – J.E.Liniņš jauniešu grupā, K.Krūmiņš junioru
grupā. Treneris Jevgēnijs Katajevs.

Galda tenisa turnīrā sporta skolotāja Aivara Vasiļevska trenētie labākie tenisisti:
1. Paulis Reinalds 2. Markuss Kalniņš 3. Pēteris Rogulis
Pavasara krosā ātrākie skrējēji:
1.-2.klašu grupā: Daniela Ņebovalova, Armands Dziļums
3.-4.klašu grupā: Ksenija Pimane, Aleksandrs Debenko
5.-6. klašu grupā: Paula Actiņa, Maksis Martinsons
7.,8.,9. ggrupā: Anna Marija Tukiša, Rūdolfs Seviško; Edgars Stepanovs
2021./2022. mācību gada labākie sportisti:
Sākumskolā- Daniela Ņebovalova 2.b klase; Rainers Mārins 2.b klase
Pamatskolā- Jānis Elmārs Liniņš 9.klase

Ikdienā un sacensībās sportojošie skolas darbinieki (no kreisās): Baiba Sedlova, Ginta Giruca,
Aivars Vasiļevskis, Ligita Vasiļevska, Renārs Vilmārs Kānītis, Gaida Stankēviča, Inga Kaupuža un
Inese Pāne, Guna Radziņa, Gunita Šīrante, Vineta Ragēvičiusa, Ina Bankava, Arta Stikāne.

Draudzības
sacensības
dambretē
Burtnieku Ausekļa
vidusskolā 23.05.

SPORTISKU UN PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTU VASARU! Sporta MK

komandas
darbs

ceļi un
takas

pārgājieni

šķēršļi

gandarījums

sadarbība

draudzība

piedzīvojumi

kustība uz
priekšu un
augšu

