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Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 

SKOLAS  AVĪZE 
  

Brīvprātīgais 

Pepe  
  

Viesi no Spānijas 

Žetonu vakars 
& 12-tie  
 

Kas jauns un interesants notiek pie mums? 

Kurš var izlasīt slepeno ziņu avīzē? 

  

Kuru katru brīdi būs klāt 

pavasaris. Vai Tu to jūti? 

Saules siltos pirkstus, ledus 

čabēšanu Gaujā, gaišos rītus 

un jau stipri garākos 

vakarus? Ja ne šodien vai rīt, 

tad parīt jau nu gan! Un katrs 

pavasaris nāk ar pārmaiņām. 

Arī mūsu skolu gaida 

pārmaiņas – Tu jau redzi un 

zini, ka šeit tās nekad nav 

sliktas. Pārmaiņas vienmēr 

parāda, cik mēs esam stipri 

un gudri, draudzīgi un 

atvērti.  

Kopā varam! 

Iveta Kļaviņa, 
Valmieras Gaujas krasta 

vidusskolas – attīstības centra 
direktore  



 

 

JAUNAIS SKOLOTĀJS PEPE 

Varbūt jau esat ievērojuši, ka mūsu skolā labu laiku rosās kāds jauns, atraktīvs 

puisis, vārdā Pepe? Kā Pepe pie mums nokļuva, un ko viņš te dara? 

Mūsu skolai ir laba sadarbība ar Valmieras novada fondu dažādu ideju 

īstenošanā, un viena no šādām sadarbības idejām ir darba nodrošināšana 

brīvprātīgā darba veicējiem – jauniešiem no Eiropas. Pagājušajā gadā pie mums 

strādāja Bea no Spānijas, kurai darbs mūsu skolā palicis ļoti labā atmiņā. Tāpēc 

viņa bija ieteikusi Pepem pieteikties darbam mūsu skolā. Domāts – darīts! Pepe 

arī ir no Spānijas, precīzāk, no valsts ziemeļiem. 

Puisim ļoti patīk ceļot, kā arī piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, bet 

visvairāk – spēlēt regbiju. Šeit, Latvijā, Pepe jau ir atradis komandas biedrus un katru nedēļu dodas uz 

treniņiem.  

Brīvprātīgā darbu izvēlējies tādēļ, ka viņam patīk strādāt ārzemēs, apgūt dažādas valodas un kultūras, kā arī 

palīdzēt cilvēkiem. Mūsu skolā Pepe strādā pamatā sākumskolas klasēs, palīdzot pedagogiem veikt dažādus 

darbus, atbalstīt bērnus, piedalīties kopīgos pasākumos. Pepem ļoti patīk strādāt mūsu skolā, jo visi kolēģi ir 

laipni un atsaucīgi un viņš jūtas kā daļa no komandas. 

 

UZŅEMAM KOLĒĢUS DARBA VĒROŠANAS VIZĪTĒ 

Nedēļā no 6.līdz 

10.martam mūsu skolā viesojās trīs skolotājas no Tenerifes skolas I.E.S. Ichasagua. Skola strādā pēc 

iekļaujošās izglītības principiem – tajā mācās dažādi bērni, tajā skaitā arī bērni ar dzirdes traucējumiem un 

dažādām citām veselības problēmām, tāpēc skolotājām bija interese viesoties mūsu skolā. Kolēģes 

iepazinās ar mūsu skolas darbu – piedāvātajām izglītības programmām, metodisko darbu, attīstības centru, 

skolas projektiem, kā arī iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā kopumā. Spānijas skolotājas arī apmeklēja 

dažādu mācību priekšmetu stundas un ļoti atzinīgi novērtēja mūsu skolas pedagogu un bērnu darbu – veiklo 

darbu mājturības stundās (6.a klase bija sirsnīgi gatavojušies un sacepuši kartupeļu pankūkas), skolēnu (4.a 

klase) prasmi darboties ar robotiņiem un strādāt ar dažādām datorprogrammām, 7.a klases meiteņu spēju 

debatēt, spriest, pārliecināt. Latviešu valodas stundā 7.un 9.klases iesaistīja arī viesus aktīvā darbībā, un 

visbeidzot 10.klases vadībā viesi apguva vaska sveču veidošanas prasmes. 

Protams, kolēģes tika iepazīstinātas arī ar pirmsskolas grupu darbu – gan ar dabas vides estētikas metodi, 

gan darbu sajūtu terapijas centrā, gan pedagoģiskā jāšanas pamatu apguvi.  

Skolotājas bija pārsteigtas par mūsu pedagogu prasmi ieraudzīt un izprast katra bērna personību, atzinīgi 

novērtēja skolas modernās, mūsdienīgās telpas un nepārprotamo virzību uz priekšu. 

Kādi secinājumi? Ir vērtīgi satikties, apmainīties ar informāciju, mācīties, apgūt jauno. Un tā – SADARBĪBA 

TURPINĀS!!! Skolēnu grupa  no Ichasagua skolas brauks pie mums jūnijā, tad grupa mūsu bērnu un 

skolotājas dosies mācīties pie viņiem. 

PALDIES VISIEM SKOLAS UN PIRMSSKOLAS DARBINIEKIEM PAR IEGULDĪTO DARBU VIESU 

UZŅEMŠANĀ!  

PATEICOTIES VISIEM JUMS, VĒL VIENA SKOLA EIROPĀ ZINA, KA IR TĀDA LABA UN GAIŠA VIETA 

PASAULĒ: VALMIERAS GAUJAS KRASTA VIDUSSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS 



 

 

ŽETONU VAKARS KLĀT! CIK ĀTRI TAS PIENĀCA, VAI NE? 
KĀDI TAD ŠOBRĪD IR MŪSU DIVPADSMITIE? 

 
KRISTIĀNS RIMŠA: 

Man tiešām ir bail no publikas. Ej tad saproti, kā man būs ar to prinča saģērbšanu 
izrādē ,,Pelnrušķīte”. Man patīk ceļojumi. Noteikti braukšu uz Angliju. Es ceru, ka sasniegšu 
savus mērķus. 

Ko citi saka par Kristiānu: 
Kristiāns ir labsirdīgs, viņš palīdz cilvēkiem, prot nomierināt. 
Dažreiz tāds smieklīgs. Viņš vienmēr izdomā, par ko runāt. 
Kristiānu jau ilgi zinu, Rīgā Dzirdes centrā ar viņu vienā istabā dzīvoju. Viņš  neprasīja atļauju, kad kaut ko 
ņēma. Viņš ļoti uzticas horoskopiem, jā, man šķiet, ka tiem viņš tic ļoti. 
Nopietns. Var nopietni parunāt. Kad pamet ar roku, pasmaida, tad zini, ka sekos teikums :,,Ai, nē, labi, rīt.” 
Vai tik tas nav  slinkums? 
Pie viņa var ,,izkratīt sirdi”; arī viņš ir sarunās atklāts un prot otru atbalstīt. Interesanti ir pabūt kopā un 
runāties, visbiežāk jau par nākotni. 
Kristiāns ir mans labākais draugs. Vienmēr mani uzklausa un dod padomus. Viņš ir kluss, mierīgs un 
kautrīgs. Viņam ir arī laba humora izjūta. Viņš lieliski saprot mani arī tad, kad es nerunāju zīmēs. 
 

Par MARKUSU ĀDLERU runā citi: 
 Kopā bijām bērnudārzā. To sapratu tikai tad, kad reiz skatījāmies bildes. Markuss ir skaļš, 
draudzīgs, izpalīdzīgs, jautrs, ar humora izjūtu un reizēm pat saprotošs. 
Bērnībā atceros sliktās lietas, bet priecājos, ka viņš ir mainījies. Viņam ļoti patīk jokoties, 
izrādīties, visus ļoti mīl, ir baigi draudzīgs. Man patīk, kā cilvēki mainās, jo agrāk pret mani viņš 
izturējās citādāk, bet tagad daudz labāk. Parasti viņš ir pirmais, kurš aiziet gulēt.  

Viņam visvairāk garšo Coca- Cola. 
Aktīvs, dažkārt sen par daudz aktīvs, patīk ķircināt meitenes, pats pēc tam garšīgi smejas. 
Enerģijas pilns, nu tāds enerģētisks. Dažkārt viņš ir mazliet nepacietīgs. 
Darbīgs, nav skops, draudzīgs un humora pilns. 
Markuss vienmēr piedalās pasākumos un darbojas Skolas domē. Viņš ir jautrīgs, jo viņam izdodas citus 
sajokot vai sasmīdināt. Mīļākā lieta ir basketbola bumba. Un braukt ar mašīnu – o, jā! 
 

BEATRISE BIEZBĀRDE: 
 Šobrīd esmu 12.klasē. Pagājušajā gadā pabeidzu Mākslas skolu. Vidusskolas gadi bija  paši 
labākie, priecājos, ka man ir jaukākie klasesbiedri. Bija forši  kopā aizbraukt uz Norvēģiju, 
uzspēlēt galda spēles. Arī par 10. klasi domāšu tikai labu. 
Es šobrīd domāju un jūtu, ka man šī skola pietrūks ļoti. Arī klasesbiedri un draugi pietrūks. 

Pietrūks. 
 Citi par Beatrisi: 
Viņa atnāca 4. klasē, -bāc! - pēkšņi ir   mana klasesbiedrene, jo es atceros, ka dzirdes centrā bijām  kopā. 
Es ar viņu pļāpāju; interesanti, jo es  runāju  zīmju valodā, bet viņa nemāk zīmju valodu. Es viņai iemācīju 
zīmes. Dažreiz strīdamies, jo viedokļi dažādi. Meitene ir solīda un čakli mācās.  Beatrise ir nopietna un 
mērķtiecīga. Mierīga. Gudra. Skaista. 
 Beatrise draudzējas ar visiem. Ļoti nopietni uztver mācības. 
 Viņa ir tik forša meitene. Ja kaut ko neatceros, viņa paskaidro un palīdz. Viņai vienmēr atrodas laiks 
otram cilvēkam. Viņa parasti saka: ,,Tu tikai nepadodies!” Man ļoti patīk būt kopā ar Beatrisi. Būs jāraud 
izlaidumā? Beatrisi pazīstu jau daudzus gadus, jo bijām kopā nometnē. Beatrise ir klusa, jauka un vienmēr 
izpalīdzīga. Reizēm parunājos ar viņu par mākslas darbiem. 
 Cieņa pret darbu, mācībām un cilvēkiem. Pie Beatrises var sirdi izkratīt. 
Aktīva un mīļa. Spēj iedrošināt un uzmundrināt citus. 
 Izpurini savus matus, Pelnrušķīt! 

 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Lediņa   



 

 

  

 

 

 

                                                             Kas 

  interesants 

  notiek un  

  vēl  notiks 

līdz vasaras brīvdienām? 

 

 

 

 

Gatavojamies konferencei par 

iekļaujošo izglītību 14.martā. Jau 

pieteikušies 280 dalībnieku! 

Konferencē uzstāsies arī 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārstāvis. 

Mūsu skolai tiks pievienota 

Ziemeļvidzemes pamatskola 

 9 skolas pedagogi 

apgūst dabas vides 

estētikas mācību 

programmu 

Ļoti veiksmīgi izdevās realizēt 

pašpārvaldes iniciatīvu projektu 

“Kontakts”- daudz interesantu 

pasākumu, notikumu, tikšanos, 

cieņpilnas sarunas starp dzirdīgiem un 

nedzirdīgiem skolēniem, kā arī 

kalendārs ar labo darbu apkopojumu! 

10.un 12.klases izstrādāja un 

pierādīja savu ideju, saņēma 

finansējumu un veiksmīgi realizēja 

projektu “Vilku dvēseles sapņo” 

16.martā mūsu skolas 

skolotāji dalīsies 

pieredzē ar citām 

skolām – stāstīs un 

rādīs savu labo pieredzi 

Deinstitucionalizācijas  jeb DI projektā 

atbalsts tiek sniegts 52 bērniem – ABA un 

Montesori terapijas, psihoterapeita, logopēda, 

audiologopēda, speciālā pedagoga, 

fizioterapeita pakalpojumi 

Pedagogi cītīgi rosās, 

izstrādājot dažādus 

digitālos materiālus 

mācību stundām, īpaši 

jaunajai sistēmai – 

MYFLOOR, kas padarīs 

mācību stundas 

atraktīvākas 

LĪDZ MĀCĪBU GADA BEIGĀM 37 DARBA DIENAS!!! 

Un godājam arī tradicionālās vērtības 

– atzīmējam Valodas dienu, Dzirdes 

dienu, lasām grāmatas, svinam mūsu 

valodas! 

Mūsu skolas pedagogi 

vadīja valsts mēroga 

semināru par atbalsta 

iespējām bērniem ar 

dzirdes traucējumiem. 

Semināram bija vairāk 

nekā 3000 skatījumu!!! 

Esam saņēmuši finansējumu 2 vasaras 

nometnēm, kuras notiks no 12.līdz 

16.jūnijam. Vienā no nometnēm 

piedalīsies arī skolēni no Tenerifes 

(Spānija) . 

Nedaudz pagaidiet, būs arī  informācija 

par pieteikšanos! 

Mūsu skola ir 

saņēmusi Erasmus+ 

akreditāciju līdz 

2027.gadam. Tas 

nozīmē, ka arī 

turpmāk skolēni un 

pedagogi varēs braukt 

mācīties uz dažādām 

Eiropas valstīm! 


