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Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 

AVĪZE NĀKOTNES SKOLĒNIEM, SKOLOTĀJIEM, VECĀKIEM,  

VISIEM VALMIERAS UN LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM 

 
Būt par LABĀKO SKOLU, kur bērniem un jauniešiem MĀCĪTIES, apgūt dažādas PRASMES,   

ATTIECĪBAS,CIEŅU, atklāt un attīstīt TALANTUS, gūt PĀRLIECĪBU par savām spējām un 
uzdrīkstēties, augt un veidoties par KRIETNIEM cilvēkiem, būt LAIMĪGIEM. Šogad skolā mācās līdz 
šim lielākais skolēnu skaits – 185 skolēni, pirmsskolā – 95 bērni. Esam lielākā speciālās izglītības 
iestāde Vidzemē, otra lielākā - Latvijā. Tādēļ nodrošināt KVALITATĪVU izglītību,  palīdzēt NOJAUKT 
BARJERAS un to vietā RADĪT IESPĒJAS, kas veicinātu bērnu un jauniešu IEKĻAUŠANOS 
sabiedrībā, ir ne vien mūsu pienākums un atbildība, bet arī GODA lieta.  

   Cerība par labāku rītdienu sakņojas šodienas RĪCĪBĀ. 2022. gads skolas dzīvē iezīmējas ar īpašu 
notikumu – jaunas sporta zāles būvniecību, kuras primārais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sporta 
izglītības saturu un  sporta interešu izglītību. Taču mūsu skolas gadījumā sports un atbilstoša sporta 
zāle ir kas vairāk, krietni vairāk. 

. Kvalitatīvas sporta nodarbības palīdzēs skolēniem ne tikai apgūt dažādus sporta veidus, fiziski labāk 
attīstīties,  kļūt stiprākiem un veselīgākiem, bet palīdzēs arī veidot un stiprināt attiecības, risināt 
konfliktsituācijas, abpusēji pieņemt spēles noteikumus, pieņemt zaudējumus, svinēt uzvaras, gūt 
pārliecību par saviem spēkiem un  uzdrīkstēties iesaistīties dažādās norisēs, visbeidzot, kļūt 
aktīvākiem un laimīgākiem cilvēkiem.  

Būvniecības  ietvaros tiks risināti vairāki skolai nozīmīgi jautājumi: vides pieejamība, skolēnu drošība 
un atbilstoša, pielāgota infrastruktūra. Sporta zāles būvniecībā un teritorijas labiekārtošanā tiek 
izmantoti universālā dizaina risinājumi – marķēti celiņi, jauns centrālās ieejas mezgls, sakārtojot 
skolēnu, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizāciju esošajā skolas ēkā un sporta zālē, tiks 
izbūvēta uzbrauktuve pie skolas ieejas, mobilais pacēlās, atbilstošas tualetes un dušas telpas u.c., 
nodrošinot vides pieejamību personām ar speciālām vajadzībām, tādējādi  paplašinot to personu loku, 
kuriem ir iespēja piekļūt un piedalīties skolas aktivitātēs.  

Tāpat skolēnu ērtībām un drošībai tiks labiekārtota skolas teritorija – izbūvēts skolēniem rotaļu un āra 
aktivitāšu laukums, bruģēts celiņu tīkls un ērti soliņi, velosipēdu novietne, āra apgaismojums, teritorijas 
videonovērošana, nodalīta skolēnu un piegādes transporta plūsma, kā arī higiēniska un estētiska 
pazemes atkritumu novietne. 2022. gada 6. decembrī topošajā sporta zālē svinīgi tiks iemūrēta laika 
kapsula ar vēstījumu un laba vēlējumiem nākotnes skolēniem un skolotājiem. PATEICĪBĀ visam skolas 
kolektīvam, skolēniem un vecākiem par personīgo ieguldījumu skolēnu un skolas izaugsmei,  

skolas direktore Iveta Kļaviņa 
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  MŪSU SKOLA  2022.GADA 6.DECEMBRĪ  

Kā mēs 
mācāmies 
šodien? 

Par ko mēs 
domājam un 
sapņojam? 

Kas mūs 
satrauc, kas 
iepriecina? 

Kas mēs esam?  Kas un kādi 
mēs bijām? 



Mācību darbs 

2022./2023. mācību gads mācību jomā ir sarežģīts. Skolotāji strādā un cenšas saprast, 
pielāgot jauno mācību saturu, lai tas būtu jēgpilns, strukturēts un loģisks. Ir daudz neskaidrību, 
jautājumu. Mainās arī skolas audzēkņi, arvien vairāk aktuālāki kļūst jautājumi par cieņpilnām 
attiecībām, uzvedības problēmu risināšana, taču, neskatoties uz to, mums ir paši labākie, 
interesantākie, aktīvākie skolēni un skolotāji. 
Katru pirmdienu plkst. 8:00 kolēģi sanāk kopā sadarbības grupās, kopā domā un plāno, kā mācīt 
labāk, kā sadarboties. Daudz domājam par vērtēšanu formatīvo un summatīvo, izstrādājam 
kritērijus katram pārbaudes darbam, semestra vērtējumiem. 2022./2023. m.g. ir skolas 
akreditācijas gads, tādēļ jaušams arī uztraukums par to, ko pārbaudīs, ko skatīs, kā sagatavoties 
pēc iespējas labāk. 

Šī mācību gada prieks ir jaunais Dizaina un tehnoloģiju kabinets, kurā top gardi ēdieni ( un 
ne tikai) skolotājas Rutas Paegles uzraudzībā; tūliņ, tūliņ atvērsies jaunā vingrotava, kas arī tiek 
gaidīta ar nepacietību.Skola kļūst modernāka - esam labi nodrošināti ar jaunāko tehnoloģiju 
ierīcēm, mums ir modernas tāfeles, datori, jaunas planšetes, kuras izmantot mācību procesā, 
portatīvie datori. 
Lielu daļu uzdevumu skolotāji sagatavo skolēniem digitālā formātā. Jāatzīmē, ka stundu 
sagatavošanai skolotājam aizņem ļoti daudz laika, jo gatavu mācību materiālu, kas atbilstu mūsu 
skolas skolēniem, nav. Skolotāji daudz mācās, piedalās projektos, lielākā daļa skolas pedagogu 
vismaz vienreiz ir bijuši pieredzes papildināšanā un zināšanu iegūšanā kādā no Eiropas valstīm. 

Līdz šim visskaudrākie apstākļi bijuši sporta skolotājiem, pārsvarā – neskatoties uz laika 
apstākļiem - bijis jādodas sportot ārā, tādēļ sporta zāles celtniecība ir ilgi gaidīts notikums visai 
skolas saimei. 
 

Ko par darbu skolā saka mūsu skolas skolotāji? 
 

Maiga Paegle “ Bērni.. tie esam mēs paši. Mūsu gara bagātība vai mūsu gara nabadzība. 
Mūsu pārveidotās sejas un ticība. Koki nākamās vasaras lapas neredz, cilvēki – redz. Nav citas 
ieiešanas nākotnē, kā caur bērniem”. /Z.Skujiņa vārdi/ 

Anita Kalniņa saka: “ Es gribētu, lai mūsu skolā pēc 100, 200 un vairāk gadiem skanētu 
latviešu tautas dziesma – “dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju.” 

Gaida Stankeviča: “ Darbs skolā ir neizsmeļams mīlestības avots. Milzu spēku dod bērnu 
un vecāku sirsnība un gādība, mūsu savstarpējā sadarbība. Cik sirsnīgi un silti skanēja kāda 
mana skolēna vārdi man: “ Tu nedomā slimot, tu man esi vajadzīga.” Uz darbu nāku ar prieku! 

Ina Bankava: “Sveicināti, nākotnes ļaudis! Es novēlu, lai laikā, kad jauši vai nejauši tiks 
atrasts šis vēstījums, šajā jaunajā ēkā un visapkārt joprojām skanētu latviešu valoda un tiktu godā 
un cieņā turēta latviešu prasme būt stipriem miesā un garā!” 

Antra Rozenberga: “Jautru un skumju, sūru un gandarījuma piepildītu - tādu iepazinu 
kurlmēmo skolas simtgadīgo vēsturi, pieredzēju vājdzirdīgo bērnu izglītošanas izaugsmi un platām 
acīm vēroju šodienas pārmaiņām pilno skolas seju. Mani kolēģi, vecie kara zirgi! Pašas 
interesantākās lietas vēl tikai būs!” 

Marita Krišāne: Novēlu “Spēt saklausīt smieklus un katrā peļķē redzēt debesis.” 
Inese Taurīte novēl, “lai daudz aktīvu bērnu, kas grib un gribēs sportot jaunajā sporta zālē.” 
Līga Lāce: “1966.gadā mana mamma Dace Lāce (dzimusi Līce) pabeidza šo skolu. Es 

strādāju šeit, lai palīdzētu bērniem ar dzirdes traucējumiem uztvert un apgūt latviešu valodu. Es 
novēlu, lai šajā skolā vienmēr mācītos bērni ar dzirdes traucējumiem, jo tieši viņiem skola savulaik 
tika dibināta.” 

Dace Lediņa: “ Man patīk tas vīrs, kurš, sasniedzis trepju augšējo kāpsli, uzsauc apakšā 
stāvētājiem, lai dod vēl otras trepes augšā.” Lai tad visa, kas ir labs, pietiek. Un netrūkst tad ne 
gudras galvas, ne siltas sirds.” 

Dace Sprince: “Strādāt Valmieras Gaujas krasta vidusskolā man ļoti patīk. Visiem novēlu – 
lai piepildās labās lietas un nodomi! Lai izdodas visi Gaismas darbi!” 
 

Visu apkopoja un pierakstīja direktores vietniece izglītības jomā Līga Vaite  



 

Par audzināšanas darbu 

Tuvojas 2022. gada nogale. 2022./2023.mācību gada 1. semestris pagājis kopsolī ar jaunās 

sporta zāles celtniecības darbiem. Ilgi gaidītais  notiek – celtnieki, mašīnas, ierobežojumi, un ar 

katru dienu arvien augstāk slejas jaunā būve. Tikai nevar saprast, kur palicis prieks, tik ilgi gaidot 

šo brīdi? Daudzu gadu garumā dotie solījumi skolēniem, pedagogiem un vecākiem par sporta zāli 

drīz kļūs īstenība? 

Runājam par topošo sporta zāli Skolēnu domes (skolēnu pašpārvalde) sanāksmē. Jaunākie 

skolēni priecīgi, vidusskolēni, īpaši divpadsmitie, bēdīgi. Viņi saka: ,,Mēs šos jaunumus 

nesagaidīsim, taču būs iemesls biežāk atbraukt uz skolu ciemos”. Bet šobrīd aktīvi organizējam 

sporta dzīvi, izmantojot citas sporta zāles – 3X3 basketbols, ielu vingrošanas sacensības, futbola 

meistarklase, Lāčplēša dienas Spēkavīrs u.c. Skolēnu dome priekšsēdētāja Roberta Immura vadībā 

piedalās daudzu skolas pasākumu organizēšanā. Notikuši Aristoteļa svētki, Labo darbu nedēļa, 

Skolotāju dienas pasākums, Halovīna diena. Vēl sagatavošanā Prāta spēles, Uno un Ligretto kāršu 

spēles, Ziemassvētki.  Darāmā daudz. Skolēnu pašpārvalde piedalās arī projektā Kontakts, kura 

mērķis ir uzlabot skolēnu savstarpējo komunikāciju. Šī projekta rezultātā tapis kalendārs 2023. 

gadam, kurā būs redzami mūsu skolas skolēnu veiktie labie darbi un darbiņi.   

Ar skolēniem vienmēr kopā audzināšanas darbā ir internāta skolotāji, kuri ar savu padomu 

un darbošanos māca skolēniem tās iemaņas un prasmes, kuras būs noderīgas, izejot lielajā dzīvē 

pēc skolas pabeigšanas. Dzīve internātā, brīvais laiks, mācāmstundas, audzināšanas stundas un 

nodarbības, attaisnoti un neattaisnoti kavējumi, sekmība un nesekmība,  sadarbība ar vecākiem, 

mācību priekšmetu skolotājiem un daudz cita – tas viss internāta skolotāja ikdienā. Pats galvenais 

– vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā. Mācāmies tikumus un vērtības, bet 

īstenībā tas ir mūžīgs darbs visa cilvēka dzīves garumā. Šajā mācību gadā vairāk mācāmies par 

vērtību cieņa. Cienīt sevi, klasesbiedrus, skolotājus, ģimeni, skolu, tradīcijas, valodu, vidi un  valsti. 

Interešu izglītība. Šajā mācību gadā skolēniem ir iespējams apmeklēt 13  interešu izglītības 

nodarbības – vizuālā māksla, galda teniss, muzikālā ritmika, mūsdienu deja, tautiskās dejas, vokāli 

instrumentālais ansamblis, sports un veselība, basketbols, floristika, melodeklamācija, šahs un 

dambrete, ielu vingrošana un audiovizuālā māksla/video veidošana. Tātad tiek dota iespēja 

atrauties no telefona, datora un citām informācijas tehnoloģiju ierīcēm, lai padejotu, padziedātu vai 

pasportotu profesionālu pulciņu skolotāju vadībā. 

Kad ir pavisam grūti, palīgā steidz skolas atbalsta personāls – psiholoģe, sociālais 

pedagogs, karjeras konsultante, bibliotekāre. Ir labi, ka mūs kāds uzklausa un sniedz padomus šajā 

steidzīgajā laikā. 

Tādi mēs esam šobrīd, kad top jaunā sporta zāle. Un laikam jau tas prieks tomēr ir uzradies. 

Būs labi. Būs labāk. Vislabāk. 

                                                    Direktores vietniece Ina Kursīte 

 

  



7./8.d klases skolēni Kevins, 

Adriāna, Emīls, Vilnis, Raiens un 

Ritvars mīl dabu un pastaigas 

dabā. Audzinātāja Jana 

KAS UN KĀDI MĒS ESAM ŠOBRĪD – 2022.GADA DECEMBRĪ? 

Mēs šodien 
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2./3.b klases skolēni-  Melānija, Linda, Mārtiņš, 
Raivis, Matīss, Markuss Kaspars, Intars 
Edvards. Lielākā daļa klases tikai šogad sāka 
mācīties mūsu skolā. Lai gan esam tik dažādi, 
mācāmies pieņemt un atbalstīt viens otru. 
Esam pozitīvi, radoši un aktīvi. Piedalāmies 
dažādos pulciņos un skolas organizētajās 
aktivitātēs. Mums viss izdosies! Audzinātāja 
Gunita  

 

Esam no mazās, draudzīgās 

1./6.d klases: Krišjānis, 

Aleksandra, Kristians un Binnija. 

Mēs novēlam, lai jaunajā sporta 

zālē vienmēr darbotos sportiski, 

aktīvi un priecīgi skolēni. 

 Ar cieņu, Līga 

4.a klases skolēni ir Anrijs Sandijs, Kristers, Hendrijs, 

Gustavs, Rinalds, Ainars, Raiens un Markuss. Esam 

100 % zēnu klase. Mums iet jautri!  Humors mums nav 

svešs. Tā kā enerģijas pietiek visiem, paspējam gan 

darbiņus izdarīt, gan nedarbiņus, bet kopā mēs varam 

paveikt ļoti daudz. Mums patīk sports un aktīva 

darbošanās, bet labprāt apmeklējam arī koncertus un 

izstādes. Audzinātāja Gunita 

 

1./4.c klase 

Ņikita, Lineta, Lauris, Denīze, Endijs un 

Aleksandrs - katrs ar savu 

"odziņu"/talantu, bet  visiem kopā 

raksturīgs smaids un vēlme draudzēties. 

Skolotāja Ita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8./7.b klase.  Esam neliela  klase-pieci 
zēni: Āris Jānis, Modris, Kristers, Arūrs, 
Ritvars , viena meitene – Kristīne - un 
mūsu klases audzinātāja Juta Krauja! 
Sākumskolas klasēs ne vienmēr bijām 
draudzīgi, bet tagad esam vienoti. Mēs 
esam tik dažādi, bet varam vienoties 
par visu. Mums ir daudz kopīgu 
piedzīvojumu. Piemēram, kopīgi 
pārgājieni, ekskursijas, darbs un 
ballītes. Esam gatavojuši apsveikumus 
skolotājiem Ziemassvētkos.  Protams, 
ka bija patīkami pēc tam dzirdēt labus 
vārdus un vērtējumu. Skolotājiem 
prieks par pārsteigumu un mums-par 
izdevušos apsveikumu. Priecājamies 
par klasesbiedru panākumiem un  par 
kopīgām uzvarām sporta sacensībās. 
Un tieši prieks motivē turpmākajai 
darbībai. Mums sniedz prieku  tas, kas 
atrodas mums apkārt, un  mūsu 
draudzīgā attieksme pret apkārtējo.  

 

5.a klase. 
Pirmo gadu esam starp lielajiem 
skolēniem, tādēļ iedzīvoties jaunā 
vidē mums nemaz nav tik viegli. Visi 
turamies kopā, cenšamies būt 
draudzīga klase, aktīvi piedalāmies 
skolas pasākumos. 
Mēs, Endija Daniela, Viktorija, 
Samanta, Aleksandrs, Olivers 
Deniss, Jānis Māris, Raivis Jānis, 
Mārtiņš, internāta skolotāja Gunta, 
novēlam, lai jaunā skolas sporta 
zāle būtu pilna ar skolēniem, lai mēs 
varētu piedalīties sporta pulciņos, 
aktīvi sportot, piedalīties sporta 
pasākumos un veselīgi pavadītu 
brīvo laiku. 

Mēs, 9. klases skolēni 
Melisa, Amanda O., 

Sindija, Ance, Letīcija, 
Parisa, Amanda N., 

Reinis, Artūrs un skolotāja 
Sandra, esam jautra un 
draudzīga klase. Mums 
ļoti patīk organizēt un 

piedalīties skolas  
pasākumos. Brīvajā laikā 

mēs apmeklējam  interešu 
izglītības nodarbības - 

basketbolu, ielu 
vingrošanu, fitnesu. Esam 

aktīvi un radoši. Mūsu 
vēlējums: “Lai skolā ātrāk 
uzceltu jauno sporta zāli 
un skolēniem būtu vieta, 
kur aktīvi pavadīt savu 

brīvo laiku". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad mēs mācāmies 7.klasē. Mūs sauc: 
Armands, Markuss Eduards, Linda, Ginta, 
Paulis, Karlīne Paula, Loreta un Izabella, 
kā arī internāta skolotāja Larisa.   
Mēs esam draudzīgi, cenšamies labi 
mācīties un nekavēt skolu. Mēs 
iesaistāmies visās - gan mācību, gan 
ārpusstundu - aktivitātēs.  
Mums patīk visiem kopā pavadīt laiku 
pasākumos, pārgājienos, ekskursijās.  
Mēs mīlam un cienām savas ģimenes, 
savu skolu un savu Latviju. 

8.a klase. Esam kā iņ un 
jaņ: tumši-gaiši, negatīvi-
pozitīvi...  
Konstantīns, Megija, Linards 
Lauris, Kārlis, Patrīcija Jasmīna, 
Agris, Andrejs, Niks Daniels, 
Nikola. Internāta skolotāja Inese. 

Mēs augam un maināmies kopā ar skolu, un 

skola mainās kopā ar mums, kļūstot 

skaistāka, plašāka un modernāka. Lai skolā 

visi ir veseli un priecīgi! Lai skola turētos un ir 

skaista! Lai skolā ir priecīgi bērni un skolotāji! 

Vairāk puķes, lielāku bibliotēku un daudz 

datorus. Tādu vēlamies redzēt mūsu skolu 

pēc daudziem gadiem. 

    Lai skolas stiprie vārdi “Kopā varam!” vieno 

mūs šodien un nākotnē! 

2.a klases skolēni Rūdolfs, Edgars, 

Sebastjans, Evelīna, Elisa, Eveline, Luiss, 

Artūrs, Timurs, Ross, skolotājas Ginta un 

Egita  

2./5.e klases skolēni Mārtiņš, Alekss, 

Arturs, Emīls, Agris ir darbīgi, čakli, 

zinātkāri bērni. 4.b/8.c kl. skolēni Laura, 

Lauma, Markuss, Arnis, Gunārs, Arnis ir 

izpalīdzīgi, draudzīgi, čakli skolēni. 

Internāta skolotāja Emīlija 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports ir fiziskas aktivitātes, tās ir svarīgas 

veselības nostiprināšanai. Ilgus gadus gan 

mēs, gan mūsu bijušie absolventi gaidīja 

jaunu sporta zāli. Beidzot tas sapnis būs 

piepildījies! Skolēni vairāk laika veltīs 

sportam, ko iepriekš patērēja, braucot uz 

citām sporta zālēm. Tas nozīmē, ka 

uzlabosies arī rezultāti sacensībās, kā arī 

nostiprināsies veselība un labsajūta. 11.klase 

vēlas, lai šī sporta zāle kalpotu ilgus gadus 

mūsu skolas skolēniem, lai tajā sagatavotu 

jaunās paaudzes sportistus ar augstiem 

rezultātiem. Roberts, Alens, Anna L., Anna 

Elīna,  Linda, Samanta, internāta skolotāja  

Inga U.  

Mēs esam 9.a klase. Esam 

skaļi, savstarpēji draudzīgi, 

diezgan pieklājīgi, mācamies 

labi. Kā katram skolēnam, 

mums ir savas palaidnības 

un kavētas stundas.  

Tādi mēs esam - Robins O, 

Nikola Š., Sindija K., Edgars 

T., Daniels R., , Atis Z.,  

Sindija M. 

9. a klases domās 

ieklausījās audzinātāja 

Pārsla  

3.a.klase. Guntis-gudrība, Rainers-rīcība, 
Armands-attapība, Māra-maigums, Eva-elegance, 
Rihards-rūdījums, Daniela-draudzība, Dāvids-
devīgums, Kristaps-kustīgums. Lai viss kas piemīt 
mums,  piemīt arī Jums! 
Skolotājas Marita un Alda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a klase – mēs esam deviņi jauni cilvēki, 

ļoti enerģiski gan uz darbiem, gan 

nedarbiem. Pašlaik mums tāds “tīņu” 

vecums, kad bieži gribas pret visu protestēt, 

taču varam būt arī ļoti atsaucīgi, izpalīdzīgi 

un draudzīgi. Mums patīk mūsu skolā, jo 

notiek interesanti pasākumi, piedalamies 

dažādos pulciņos. Mēs sūtam jums 

sveicienu un novēlam vienmēr uz skolu nākt 

ar labām domām, krāt zināšanas sev un 

Latvijai, būt sportiski aktīviem! 

Daniels, Armands, Adrijana Sāra, Sntija, 

Annija, Ģirts, Roberts, Markuss Ralfs, Enija, 

Internāta skolotāja Ineta. 

 

4./5. klasē mācās Patrīcija Paula, Daniels, 
Rinalds, Monta, Ronalds un Olivers. 
6. klasē mācās Paula, Harijs, Emīls Jānis, 
Ieva, Maksis un Krista Kristiāna  
Kopā esam 12 jauni, skaisti, radoši, kustīgi, 
zinātkāri, darbīgi, sportiski skolēni.  
Kopā braucam ekskursijās, veicam labos 
darbus, piedalāmies skolas pasākumos, 
sportojam  un darām blēņas!!! 
Mūsu audzinātāja – mamma ir Baiba  

Mācības  1.a klasē 
2022./2023.mācību gadā uzsāka 8 
skolēni. Ikdienā mācāmies dažādās 
mācību jomās, mācāmies sevi 
novērtēt, strādāt ar dažādiem 
digitālajiem rīkiem, t.sk. klasē esošo 
interaktīvo ekrānu.  
Kopā esam aktīvi un zinātkāri. 
Mācamies draudzēties un 
socializēties, ejot pārgājienos, 
piedaloties kopīgos skolas 
pasākumos, piedzīvojot ziemas 
priekus un nu jau gatavojoties 
pirmajiem kopīgajiem Ziemassvētkiem 
skolā. 
Nākamajiem skolēniem un skolotājiem 
novēlam mūsu cīņassparu, enerģiju 
un zinātkāri! 
Skolotājas Inese un Elīna, kā arī 
skolēni - Daiga, Renāte, Dinards, 
Daniils, Demids, Ronalds, Gatis un 
Mairis. 

http://t.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.d-6./9.1.e (Hermīne, Kristers, 

Rolands, Agnese, Artūrs, Eva, 

Elīna )un 4.f-9./9.2.c (Leons 

Sergejs, Edgars, Daniels, 

Viktoriia, Alise). Klašu skolēni 

uz skolu nāk ar prieku, ir 

draudzīgi, atsaucīgi un centīgi 

mācībās. Ļoti patīk darboties 

skolas jaunajā virtuvē. Patīk 

kopā pavadīt laiku skolā, gan 

mācoties un izzinot, gan 

praktiski darbojoties pulciņos. 

Internāta skolotāja Ilze.  

Mēs, 6.a, 6.b klase, esam labs kolektīvs. Vienmēr  viens otru atbalstām, turamies 
kopā, esam aktīvi, ejam pārgājienos, un mums ļoti patīk sportiskas aktivitātes. 
Jaunajai sporta zālei novēlam - vienmēr pilnu zāli ar sportot gribošiem, mīlošiem un 
aktīviem skolēniem. Lai Jums kopā viss izdodas! 
Skolotāja Kristiāna un skolēni Sendija, Armands Nils, Markuss, Elvis, Vineta, Daimārs 
Justs, Katrīna Eleonora, Dāvis Kristians, Konstance, Juris, Haralds, Julians Kevins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. klase 
Markuss - ļoti, aktīvs, kustīgs, skaļš, ar plašu vērienu apveltīts, reizēm mēdz 
uzvesties spontāni. Patīk fiziskās aktivitātes un braukt ar mašīnu. Aktīvi darbojas 
skolas Skolēnu domē. 
Beatrise - klusa, atsaucīga, labi mācās, klases gudrākā un radošākā meitene. 
Patīk zīmēt. Ar interesi darbojas skolas Skolēnu domē. 
Kristiāns - smaidīgs, draudzīgs, vienmēr atsaucīgs. Nedaudz kautrīgs, maigas 
dabas. Skaisti zīmē. 

10. klase 
Agate - smaidīga, pieklājīga, jautra, daudz draugu, nopietna attieksme pret 
mācību darbu. Patīk melodeklamācija. 
Jānis - gudrs, vīrišķīgs, nopietns, prot aizstāvēt savu viedokli. Patīk ielu 
vingrošana. 
Laura - ļoti centīga, izpalīdzīga, pieklājīga, pret citiem vienmēr laipna. Patīk 
pucēties un mācīties. Labprāt darbojas skolas Skolēnu domē. 
Anna Marija - aktīva, kustīga, jautra, mīļa. Patīk fiziskās aktivitātes. 
Daniela - klusa, par lietām ir savs īpašais viedoklis, apburoša un atklāta.  
Elīza Elizabete - smaidīga, reizēm koķeta, trausla un noslēpumaina. 
Elizabete - patstāvīga un prot pārvarēt grūtības, zina izglītības nozīmi. 
Artūrs - sarežģīts, noslēpumains, moderns, kluss. Apmeklē mākslas skolu.  
Skolotājas Ingas. 



 

ŠIS UN TAS NO MŪSU ŠĪSDIENAS SKOLĒNIEM 

 

• Ļoti ceru, ka jaunā sporta zāle būs gatava jau nākamajā gadā! 

• Pirms vairākiem gadiem basketbola laukums bija tagadējā automašīnu stāvlaukumā. 

• Būs jauns laukums ar šūpolēm, kur bērniem spēlēties. 

• Šobrīd priecājamies par jauno telpu ritma dejām. 

• Ceru, ka jūs visi būsiet laimīgi par jauno sporta zāli! 

Markuss, 12.klase 

 

Es pastāstīšu, ko atceros par skolu. Man nav daudz atmiņu, jo daudz  ko esmu aizmirsis. Es 

sāku mācīties šajā skolā jau bērnudārzā līdz pat vidusskolai. Pirmajā klasē sāku mācīties  

2013. gadā. 1. klasē bija daudz jāspēlējas. Tālāk jau jutu, ka sāk iet kā normālā dzīvē. Es 

mācos normāli. 1-4 klase jau pacietos, jo man nepatika klase. 1-4 klase nebija aizliegts uz 

veikalu, bet tāpat es gāju ļoti reti! Es nezinu, kāpēc tā.. 5.-9. bija normāli, jo bija vairāk brīvības, 

varējām paši vairāk iet uz veikalu. 7.klasē biju Anglijā, jo mans tētis paņēma mani pie sevis uz 

Angliju,  gribēja, lai es eju uz skolu mācīties, bet atbraucu atpakaļ uz skolu Valmierā. Ilgi nebiju 

skolā Londonā. Skolā pēc  3 mēnešiem konsultāciju varēju turpināt  8. klasē! Man nepatīk 

teātris,  piemēram, uz Ziemassvētkiem un visiem pasākumiem, jo man ir sajūta, ka neesmu 

drošībā. 

Kristiāns, 12.klase 

 

 Katru gadu tiek organizētas skolēnu domes kanditātu vēlēšanas, katra klase izvirza 

kanditātus, un tad saskaita punktus, un tā skolēni tiek ievēlēti skolēnu domē. 

 Pirms 12.klases skolas beigšanas martā tiek rīkoti Žetonvakars, notiek pasākums, 

prezentāciju stāstīšana, dziedāšana, uzdevumi. 

 Lai tiktu jebkurā skolas projektā, ir jāzina labi angļu valoda, lai varētu  ārvalstīs komunicēt un 

orientēties. Ir arī pasākumi, uzdevumi,  aptaujas, foto orientēšanās gan skolā, gan ārā. 

Mēs apmeklējam visādus projektos, lai iegūtu zināšanas citās ārvalstīs, nedēļas laikā notiek 

dažādi uzdevumi, pasākumi, spēles un jautājumi, uzzinām kaut ko jaunu par jauniešu 

nodarbēm ārvalstīm un iegūstam arī labus draugus. 

 Mums katru gadu tiek rīkoti klases foto, arī ar jaunajiem bērniem skolas foto skolas pagalmā! 

 Kad es gāju 1. klasē, es sākumā nezināju, kas ir zīmju valoda, bija grūti iemācīties, bet pagāja 

kāds laiciņš, un tad apguvu zīmju valodu, lai varētu ar klasi sarunāties. Mēs klasē esam ļoti 

draudzīgi,un mīļi, cienām viens pret otru.  Mums katru gadu notiek mācības un ir mainījušās 

klases, klases ekskursijas, uzdevumi, spēles, kā arī pārgājieni. Vienmēr stāstām saviem 

skolotājiem, kā mums ir gājis, ko mēs jaunu uzzinājām un redzējām. Šobrīd es eju 10.klasē, un 

mēs klasē esam 8 skolēni, un mēs labi mācāmies, lai būtu labas pieredzes un zināšanas. Mēs, 

10.klase, izdomājām ,ka mācīsimies līdz 12.klasei, lai varētu iegūt vidējo izglītību un labu 

darbu. 

      Laura, 10.klase 

 



  

 

Dažus mēnešus es mācījos Dagdas bērnudārzā. 

No sākuma es mācījos Rēzeknes pamatskolā - attīstības centrs no 1.-3.kl, tur man bija diezgan 

grūti mācīties.  Es esmu vājdzirdīga, bet tur skolēni bija tikai dzirdīgi, tikai daži bija vājdzirdīgi. 

Tad pārcēlos uz Valmieru turpināt mācīties, sanāca jau labāk.  

Kāpēc? Tāpēc, ka skolotājas labas un skolēni labi, varēju iemācīties ar visiem sarunāties. 

Anna Marija, 10.klase 

 

Mani sauc Beatrise, es šajā vājdzirdīgo skolā sāku mācīties 4. klasē - 2015. gadā.  

Sākumā zīmju valodu nezināju, jo augot dzīvoju dzirdīgā ģimenē un gāju parastā skolā, kā 

jau citi. 4. klasē es iepazinos ar saviem jaunajiem klasesbiedriem. Biju vienīgā meitene klasē. 

Sākumā mani klases biedri iemācīja man nosaukt savu vārdu zīmēs un viņi arī nosauca savējos. Ar 

laiku es iemācījos lietot zīmju valodu, uzdodot jautājumus, kā pateikt to un šo.  

Nākamajā gadā arī mana ģimene pārcēlās uz Valmieru. Skolā mācījos centīgi. Pamatskolas 

laikā piedalījos arī olimpiādēs un konkursos, kurās ieguvu augstas vietas. 

 Paralēli mācībām skolā apmeklēju arī Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. Savu 

zīmēšanas talantu varēju izpaust arī skolā, gatavojot afišas dažādiem svētkiem un pasākumiem.  

Kad mācījos 9. klasē, pavasarī arī Latviju piemeklēja  covid-19 pandēmija, divus gadus nācās 

mācīties attālināti. Mācīties attālināti bija grūti, jo dažreiz saites vai video zvans nestrādāja vai arī 

internets brīžiem nebija pieejams. Mācoties pandēmijas laikā, man ļoti pietrūka mācību klātienē un 

klases biedru.  

Vidusskolā atkal varējām satikties un turpināt mācības klātienē. 10 klasē notika arī Aristoteļa 

diena. Vidusskolas gadi pagāja ātri. 12. klasē bija daudz labu notikumu, nu varēju piedalīties visos 

skolas pasākumos, pavadīju laiku ar savu klasi, piedzīvoju jautrus notikumus. 

 12. klasi pabeigsim tikai trīs, pārējie jau mācās citās skolās.  

Žēl, ka skaistie skolas gadi paskrēja tik ātri. 

Beatrise, 12.klase 

 
 

Interesanti, kādi būs skolēni, skolotāji un mūsu skola 

nākotnē, teiksim, pēc 100 gadiem?  

Kā skolēni mācīsies, kādas būs mācību stundas un kā 

izskatīsies mūsu skola? 

Vai vari to iztēloties?  
Skolas direktore Iveta Kļaviņa 


