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Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā 

No sniega laukiem rīta klusumā, 

Ir tā kā Dieva miers tu augstībā, 

Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,   
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši.  

Uz ceļiem eņģeļi 

Kā sniega mākoņi. 
(K.Skalbe) 

ĪSZIŅAS 
 

 29.oktobrī “Skolas somas” ietvaros 

skolā norisinājās mūzikas nodarbība “Tautas 

mūzikas instrumentu pasaulē”. Skolēni 

iepazinās ar dažādiem mūzikas instrumentiem – 

rags, vijole, svilpe, grabeklis u.c., kā arī 

ieklausījās to skaņās un tika dota iespēja arī tos 

izmēģināt. 

 31.oktobrī arī mūsu skolā tika atzīmēta 

Helovīna diena, kurā skolēni ieradās maskās 

un spokojās, jokojās, piedalījās dažādās 

aktivitātēs. Tika daudz kas jauns uzzināts par 

šo dienu, kā arī atsaukts atmiņā jau zināmais. 

 6.novembrī skolēni ar maskām 

ieskandināja Mārtiņdienu. Skolēni jau iepriekš 

stundās bija iepazinušies ar Mārtiņdienas 

tradīcijām un ticējumiem, pasākumā varēja 

aktīvi darboties dažādās spēlēs un aktivitātēs.  

 11.novembrī Lāčplēša dienā skolēni un 

skolotāji devās gaismas gājienā latviešu 

strēlnieku dziesmu pavadījumā, kas aizsākās 

pie skolas, aizdedzinot svecītes un lāpas. 

Noslēgumā no šīm svecēm aiz skolas tika 

izveidota jumja zīme, kas ir auglības un 

svētības nesējs, palīdz darbam veikties labāk un 

vairo labklājību. Paldies Annai Gintai Štolcei 

un Jolantai Vīksnei-Ozoliņai par 

aizkustinošiem vārdiem pie kritušo piemiņas 

vietas. 

 
 

 15.novembrī uz skolu tika aicināti 

vecāki un vecvecāki, lai kopīgi atzīmētu 

Latvijas dzimšanas dienu. Tā tika nosvinēta 

ar dzejoļiem, dziesmām un dejām. Arī skolotāji 

Latvijai dzimšanas dienā veltīja latviešu 

tautasdziesmu “Zibsnī zvaigznes aiz 

Daugavas”. 

 12.novembrī skolā notika florbola 

sacensības. Skolēni paši veidoja komandas un 

viens otru atbalstīja.  

 13.novembrī skolēni viesojās veco 

ļaužu mītnē “Pērle” Pociemā un Umurgā, 

kur to iemītniekus iepriecināja ar svētku 

priekšnesumu un apsveikuma kartītēm, kuras 

gatavoja paši skolēni.  

 14.novembrī saistībā ar Skolas somu 

skolā viesojās ventiņu stāstniece un zāļu sieva 

Līga Reitere. Stāstniece novadīja gan maziem, 

gan lieliem izglītojošu nodarbību par tautas 

KRĀSAINĀS 

LAPAS NR.2 
Gaišus un mierpilnus 

Ziemassvētkus  
un  

laimīgu Jauno 2020. gadu! 



Limbažu novada speciālās pamatskolas avīze, decembris  2019. gads 

 
tradīcijām – nemateriālo kultūrmantojumu. 

Skolēni tika iesaistīti rotaļās un aktivitātēs, 

noklausījās stāstu lībiešu dialektā, kā arī 

iepazinās ar mūzikas instrumentu varganu, kuru 

varēja arī paši iemēģināt. 

 20.novembrī skolēni devās uz Rīgas 

kongresa namu, lai noklausītos koncerta ciklu 

“Mūzika Tev” ar programmu “Mans mūzikls”. 

 26.novembrī skolēni devās uz Limbažu 

Bērnu literatūras centru, lai tiktos ar rakstnieci 

Inesi Pakloni. Autore bērniem pastāstīja, kā 

radās ideja grāmatai “Okeāns un tuksnesis”.  

 3.decembrī skolēni bija saposušies un 

daudz smaidīja, jo skolā bija ieradušies 

fotokompānijas “Mārītes foto” pārstāvji. 

Mums būs klases fotogrāfijas, kā arī 

individuālās un draugu fotogrāfijas. 

 5.decembrī uz skolu tika uzaicināti 

Latvijas robežsardzes pārstāvji no Rīgas un 

kinologi ar apmācītiem robežsardzes suņiem, 

kuri demonstrēja, kā strādā ikdienā uz valsts 

robežas, kā palīdz robežsargiem veikt robežas 

uzraudzību, kā notiek aizliegto vielu 

meklēšana. Skolēni uzzināja, vai ir gatavi sākt 

darbu robežsardzē, vai vēl jāmācās, kāds ir 

robežsardzes ekipējums. 

 9.decembrī skolā viesojās psiholoģe 

Ligita Dreimane. Skolēni uzzināja, ka arī 

datorspēles izraisa atkarības un ko darīt, lai šīs 

atkarības mazinātu. 

 10.decembrī skolā tika noorganizētas 

sacensības “Spēka mitriķis”, kur skolēni savu 

spēku un izturību varēja pārbaudīt lecienos ar 

lecamauklu, lēkšanā tālumā no vietas, 

pievilkšanās kārienā pie stieņa, vēdera prees 

vingrinājumos un roku saliekšanā un 

iztaisnošanā balstā. 

 12.decembrī skolā viesojās Latvijas 

Bērnu bāreņu fonda vadītājs Kaspars 

Marškevics ar savu komandu, lai iepriecinātu 

un padarītu mūsu bērnu dzīvi krāsaināku. Arī 

mūsu skolēni iepriecinājuši šajā gadā LBBF 

komandu, jo tika pašu rokām gatavotas 

Ziemassvētku apsveikuma kartītes un 

dāvaniņas, kas tika nodotas organizācijai. 

 18.decembrī skolēni ar svētku koncertu 

viesojās veco ļaužu mītnē “Pērle” Pociemā 

un Umurgā, lai iepriecinātu to iemītniekus. Arī 

šogad turpinājās tradīcija – akcija “Sirds 

siltums no mājām”. Skolēnu ģimenes 

sagatavoja dāvaniņas, kuras tika nodotas 

pansionāta iemītniekiem. Paldies vecākiem un 

vecvecākiem! Paldies skolēniem un 

skolotājiem par gatavotajām Ziemassvētku 

apsveikuma kartītēm! 

 19.decembrī visi skolēni un skolotāji 

devās uz Rīgu, lai kino Citadele noskatītos 

multiplikācijas filmu “Ledus sirds 2”. Paldies 

mūsu sponsoriem – kosmētikas firmas “Vichy” 

pārstāvjiem, kas mums deva šo iespēju 

paviesoties Rīgā un noskatīties šo 

multiplikācijas filmu. 

 20.decembrī uz skolu tika aicināti 

vecāki, vecvecāki un draugi, lai ieskandinātu 

Ziemassvētkus. Skolēni parādīja, ko šajā 

pusgadā iemācījušies, un dalījās priekos kopā 

ar uzaicinātajiem viesiem.  

 

Šajā brīnumu laikā žurnālistu komanda devās 

pie skolēniem un skolotājiem, lai uzzinātu, 

kāds ir viņu Ziemassvētku brīnums un kādas ir 

viņu ģimenes tradīcijas Ziemassvētkos. 

 Skolotāja Irīna pastāstīja, ka brīnums ir 

– būt kopā ar saviem mīļajiem, ka tradīcijas ir 

– iedegt svētku eglīti, sarūpēt dāvaniņas un mīļi 

apsēsties pie svētku galda. 

 Direktore Agija dalījās ar savu 

Ziemassvētku brīnumu, ka tas ir tas gaidīšanas 

laiks, kad visi gaida Ziemassvētkus un dāvanas, 

bet foršākais brīnums ir ģimene. Savukārt, 

tradīcija ir doties pie mammas uz kopīgām 

vakariņām un svētku koncerts. 

 Vēl joprojām ar smaidu skolotāja 

Mairita atceras savu Ziemassvētku brīnumu, 

kuru ļoti vēlējusies un tas piepildījies – 

brauciens ar prāmi Tallink uz Stokholmu. Bet 

tradīcijas, kad visa ģimene ir kopā. 
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 Jānim no 2.klases Ziemassvētku 

brīnums ir egles rotāšana, bet tradīcija esot 

piparkūku cepšana. 

 Rodžera brīnums Ziemassvētkos ir 

dāvanas, kuras saņem, bet tradīcijas –  

piparkūku cepšana, bet vakarā visi līksmi dejo 

un priecājas.  

 Bet Samantas ģimenē tradīcija ir pīrāgu 

cepšana, bet brīnums notiek, kad visa ģimene 

satiekas. 

Ticējumi 

 Ja bites Ziemassvētku vakarā saka: 

“Iet, iet!”, tad bites izputēs; ja saka: “Te, te!”, 

tad labi padosies. 

 Pirmā Ziemassvētku rītā jāsargā bērni, 

lai tie neaizskrien uz kaimiņiem, jo tad darbs 

neveiksies. 

 Pirmā Ziemassvētku dienā nedrīkst 

staigāt no vienas mājas uz otru, jo tad lopi 

noēd visu labību. 

(Kristīne Roberta, Alise Lindenberga,  

Aira Miškovska) 

 

Sasniegumi 

 Starptautiskās spēles bērniem un 

jauniešiem ar speciālajām vajadzībām “Mēs 

varam 2019” – Kintija Āboltiņa, Aira 

Miškovska, Alise Lindenberga, Jolanta Vīksne-

Ozoliņa, Adrians Barans, Ritvars Lindenbergs, 

Henriks Lipejs nopelnīja godalgotās zelta 

medaļas. 

 Latvijas Speciālas Olimpiādes 

Vidzemes zons sacensības futbolā Spāres 

Amatas novada Spāres pamatskolā –  

4.vieta – Toms Konošonoks, Valters Jirgens, 

Artūrs Suščenko, Jānis Vīksne-Ozoliņš, Guntis 

Ķikulis. 

 Rudens kross –  

1.vieta – Guntis Ķikulis  (500m vecākā grupa); 

2.vieta – Kārlis Gatis Štolcs  (500m vecākā 

grupa); 

3.vieta – Jānis Volkovs (500m vecākā grupa); 

1.vieta – Aira Miškovska (500m vecākā grupa); 

2.vieta – Anna Ginta Štolce  (500m vecākā 

grupa); 

3.vieta – Alise Lindenberga  (500m vecākā 

grupa); 

1.vieta – Annija Upīte  (260m); 

1.vieta – Ieva Liāna Braune  (500m jaunākā 

grupa); 

2.vieta – Džeina Burkēviča  (500m jaunākā 

grupa);  

3.vieta – Kristīne Roberta (500m jaunākā 

grupa); 

1.vieta – Oskars Veinbergs (500m jaunākā 

grupa); 

2.vieta – Rihards Rozentāls-Lejnieks (500m 

jaunākā grupa); 

3.vieta – Jānis Vilks (500m jaunākā grupa); 

1.vieta – Ričards Leo Brauns (250m); 

2.vieta – Mārtiņš Rozentāls-Lejnieks (250m); 

3.vieta – Oskars Jānis Brauns  (250m); 

Atzinība – Jānis Vīksne-Ozoliņš, Ritvars 

Lindenbergs (1800m vecākā grupa); 

Atzinība – Gatis Ķikulis, Atis Matuzelis 

(1500m); 

Atzinība – Rinalds Audzēvičs, Daniels 

Tihomirovs (1000m); 

Atzinība – Daniels Ribakovs (250m). 

 Latvijas Speciālā Olimpiāde Rudens 

krosā Lielplatonē –  

1.vieta – Guntis Ķikulis; 

2.vieta – Anna Ginta Štolce; 

3.vieta – Ieva Liāna Braune. 

 Florbols –  

1.vieta – Valters Jirgens, Ričards Stavro, Jānis 

Vīksne-Ozoliņš, Imants Petkēvičs; 

2.vieta – Henriks Lipejs, Atis Matuzelis, 

Rinalds Audzēvičs, Endijs Ralfs Miebolts; 

3.vieta – Ričards Skukulovs, Kristaps 

Burkēvičs, Guntis Ķikulis, Ritvars 

Lindenbergs. 

 

1.vieta – Anna Ginta Štolce, Jolanta Vīksne-

Ozoliņa, Kristīne Agejeva, Aira Miškovska; 

2.vieta – Kintija Āboltiņa, Elizabete Ķirse, 

Elizabete Jirgena, skolotājs Mārtiņš. 
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1.vieta – Samanta Guste, Ieva Liāna Braune, 

Kristīne Roberta, Jānis Vilks; 

2.vieta – Rihards Rozentāls-Lejnieks, Daniels 

Ribakovs, Kārlis Gatis Štolcs, Kendija 

Kristiāna Bērziņa; 

3.vieta – Daniels Tosters, Andrejs Čajuks, Jānis 

Rozentāls-Lejnieks, Rodžers Kleins. 

 

 

 

Burtu jūklī atrodi automašīnas markas 
ŠKODA, KIA, BMW, AUDI, MERCEDES, 

FERRARI, MAZDA, JEEP, SUBARU, JAGUAR. 

B M W A U D I S T 

M E R C E D E S O 

F E R R A R I O M 

U H A F L A T A L 

V V O E V O L V O 

H D U N I L A D A 

K I A I D T J R I 

Š K O D A A A E T 

(Rinalds Audzēvičs 7.klase) 

 

Atmini, kādi putni ir paslēpušies 
Zīlīte T Ī L Z E Ī 

Stārķis Ā R Ķ T S I S 

Vanags G A N V A S 

Dzenis Z N I S E D 

 V Z B R S I U L I 

Balodis A O L I S B D 

Krauklis U K L S A K I R 

Sīlis Ī S S I L 

(Ieva Liāna Braune 4.klase) 

Atmini, kādas puķes ir paslēpušās 
Tulpes E L P U S T 

Rozes S E O Z R 

asteres T E S R E A S 

miķelī Ķ Š I M E L Ī I 

narcis C I N A R S S E 

gladio L A G D L A O S I 

flokši K F Š I O L 

samte T E S A N S M E 

(Samanta Guste 4.klase) 

 

Atbildi uz jautājumiem 
1. Kāds gadalaiks gaidāms pēc rudens? 

2. Kura meitene svin vārda dienu 

24.decembrī? 

3. Kādu koku rotā Ziemassvētkos? 

4. Kas mums ir vismīļākais pasaulē? 

5. Ar ko mēs redzam visu, kas mums visapkārt? 

6. Kas silda zemi ziemā? 

7. Kas mūs silda vasarā? 

8. Kurš dzīvnieks ēd riekstus un čiekurus? 

9. Kuram putnam ir līks knābis? 

10. Kāda puķe zied pavasarī? 

11. Kurš dzīvnieks ķer peles? 

12. Kas ir salds kā medus? 

Z     

I    

E    

M     

A    

S      

S     

V      

Ē      

T     

K     

I          

(Oskars Veinbergs 4.klase, Dāvis Mitrovskis 

8.c klase, Kārlis Gatis Štolcs 9.c klase) 

 

 
 “Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Daniels Tosters, Ieva Liāna Braune, Samanta Guste, 

Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs, Dāvis Mitrovskis, 

Rinalds Audzēvičs,  

Kārlis Gatis Štolcs, Guntis Ķikulis, Alise Lindenberga, 

Aira Miškovska; skolotāja Evita Jakovļeva. 


