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Lietus,vēji,rēna atvasaras saule, 

Brīžiem pērkons, brīžiem varavīksne- 

Šie ir dabas spēki, 

Kopā vasaru ar rudeni tie saista.  

Asteres ,samtenes, dālijas, 

Gladiolas kā kareivju zobeni asi 

Miglotā septembra rītā,  

Pa rasas pērļotu zālienu, 

Bikli uz pirkstgaliem, pretī 

Sarkstošam, trīcošam miķeļziedam brien. 

Pretī salnas vēsajai rokai... 

Pretī kļavlapu varam, zeltam un postam(?!). 

Nav laika tām skumt! 

Aidā! Uz priekšu! 

Dārznieka vāktajā depozītā... 

Iekšā. 

(Ziedu Gusts) 

 

ĪSZIŅAS 
 

 1.septembrī skolā tika atzīmēta Zinību 

diena skolas pagalmā. Skolēnus sveica skolas 

direktores pienākuma izpildītāja Kristīne 

Eglīte. Limbažu novada speciālās 

pamatskolas pulkā tika uzņemti 6 

pirmklasnieki – Nikola Ansone, Arnis Paučs, 

Daniels Paučs, Nikola Ulbika (audzinātājas 

Solvita Ādamsone, Evita Jakovļeva), 

Marianna Matuševska, Martins Skrīvelis 

(mācību priekšmetu skolotāja Alise Brauna). 

 2.septembrī skolēni pa klašu grupām 

iepazinās ar Skolas kārtības noteikumiem, kā 

arī skolas drošības noteikumiem. Dienas 

izskaņā pa klašu grupām skolēni sacentās 

Sporta aktivitātēs. Skolēniem tika dota 

iespēja adaptēties un sadarboties ar citu klašu 

skolēniem. 

 8.septembrī pēcpusdienas izskaņā 

skolā tika organizētas sacensības krosā, kurā 

piedalījās visi skolēni pa vecuma posmiem. 

 
 

 10.septembrī 1.klases skolēni un 

audzinātāja piedalījās Limbažu novada 

rīkotajos Bitīšu svētkos, kurā novada 

pirmklasnieki tika uzņemti lielajā skolas dzīvē 

un apbalvoti ar sudrabkaļa Oļega Auzera 

sudraba bitīti. Skolēniem tika dota iespēja 

noskatīties leļļu izrādi „Strupastīša talcinieki” 

Limbažu Teātra mājā. Pēc izrādes 

noskatīšanās visi draudzīgi devās uz Limbažu 

Sudrabmuzeja pagalmu, kur turpinājās 

interesantas aktivitātes. Pirmklasniekus sveica 
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Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis 

Straubergs.  

 

 Septembra otrajā nedēļā skolotāja 

Žanna Šišlo sarīkoja tomātu izstādi. Skolēni 

iepazinās ar dažādām tomātu šķirnēm, kuras 

sagādāja mūsu pašu skolas darbinieki. Pēc 

tam varēja pārbaudīt jauniegūtās zināšanas 

mazos uzdevumos. 

 

 Atzīmējot Dzejas dienas, 

16.septembrī vecāko klašu skolēni devās 

Bārdu dzimtas muzeju „Rumbiņi”. Muzeja 

vadītāja bija sagatavojusi oriemtēšanās 

sacensības komandās un skolēni varēja 

atcerēties novadnieka Friča Bārdas dzejoļus, 

kas rakstīti bērniem. Jaunāko klašu skolēni 

Bārdu dzimtas muzeju apmeklēja 

23.septembrī un iepazinās ar seno laiku dzīvi 

un darbarīkiem, kā arī seno laiku rotaļām. 

 

 

 
 

 Ražas izstāde mūs priecēja no 

27.septembra. Dažas klašu grupas veidoja 

dārzeņu izstādi klašu telpās, bet bija skolēni, 

kas skolas pagalmā veidoja rakstu zīmes no 

mājām atvestiem lauku labumiem. Paldies 

vecākiem par sarūpētajām ražas veltēm. 

 Šajā mācību gadā Limbažu Galvenā 

bibliotēka rīkoja konkursu „Palūkojies 

zvaigznēs”. Pirms dzejoļa sacerēšanas skolēni 

iepazinās ar dažādiem zvaigznājiem un to 

nosaukumiem. Liels paldies dzejoļu autoriem 

no 6.klases – Ievai Liānai Braunei, Samantai 

Gustei, Oskaram Veinbergam! Izstādi būs 

iespējams aplūkot Limbažu Galvenās 

bibliotēkas foajē telpās līdz oktobra beigām.   

 29.septembrī skolēnus vienoja 

Rudens kross, kurā piedalījās visi skolēni. 

Skolēni braši cīnījās savā starpā par 

godalgotām vietām. Paldies skolēniem par 

izturību un skolotājiem par atbalstu! 

 Šogad Skolotāju dienas pasākums 

tika atzīmēts 1.oktobrī. Kā katru gadu, arī 

šogad Skolas padomes dalībnieki bija 

sagatavojuši skolotājiem ielūgumus uz 

pasākumu. Šajā reizē skolotāji visiem rādīja 

savus sarūpētos priekšnesumus un 

iepriecināja skolēnus. 

 Atzīmējot Miķeļdienu, mācību 

stundās tika meklēts un runāts par 

Miķeļdienas tradīcijām un ticējumiem. 

Miķeļdienas noskaņās 4.oktobrī tika 

organizēts tirdziņš, kur tika apgūtas pirkšanas 

un pārdošanas prasmes. Paldies vecākiem par 

sagādātajiem gardumiem Miķeļdienas 

tirdziņā! 
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 7.oktobrī mūsu labākie futbolisti – 

Daniels Paučs, Samuēls Kozlovskis, Artūrs 

Kozlovskis, Ārons Burkēvičs, Rihards Edgars 

Matuļevičs, Daniels Tihamirovs devās uz 

Latvijas Speciālās Olimpiādes 

finālsacensībām futbolā, lai veicinātu 

sportisko sadarbību starp Latvijas speciālajām 

iestādēm. Puiši B grupā izcīnīja 1.vietu! 

Paldies mūsu varoņiem par izturību un gūto 

uzvaru! 

 
 

 No 11.oktobra visu nedēļu skolā tiek 

atzīmēta Starptautiskā putras diena. 

Skolotāja Žanna Šišlo sagatavoja informāciju 

par putras ēšanas veselību un izdomāja 

dažādus interesantus uzdevumus. 

 

 

Sasniegumi 
• Rudens kross 

1.vieta – Annija Upīte (260m); 

2.vieta – Emīlija Knospiņa (260m); 

3.vieta – Nikola Ulbika (260m). 

 

1.vieta – Rihards Rozentāls-Lejnieks (260m); 

2.vieta – Jānis Rozentāls-Lejnieks (260m); 

3.vieta – Daniels Ribakovs (260m). 

 

1.vieta – Arnis Paučs (500m); 

2.vieta – Stefans Kozlovskis (500m); 

3.vieta – Roberts Andersons (500m). 

 

1.vieta – Kārlis Gatis Štolcs (500m vidējā 

grupa); 

2.vieta – Artūrs Kozlovskis (500m vidējā 

grupa); 

3.vieta – Oskars Veinbergs (500m vidējā 

grupa). 

 

1.vieta – Elizabete Jirgena (500m); 

2.vieta – Kristīne Roberta (500m); 

3.vieta – Ieva Liāna Braune (500m). 

 

1.vieta – Gatis Ķikulis (1500m); 

2.vieta – Ārons Burkēvičs (1500m); 

3.vieta – Ričards Stavro (1500m). 

 

 

*** 

mūsu zeme ir tās zvaigznes 

pa kuru mēs staigājam 

gaiss ir zvaigznes 

kuru mēs elpojam 

gaisma ir zvaigznes 

tā mums dod spožumu 

mamma mums ir zvaigzne 

jo mūs apmīļo 

tētis mums ir zvaigzne 

jo par mums rūpējās 

skolotājas arī  mums  ir zvaigznes 

jo māca mums dzīves gudrības 

 

un es arī esmu zvaigzne 

jo mīlu savus vecākus… 

(Ieva Liāna Braune 6.klase) 
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*** 

Zvaigznes…  

 kā mazas saulītes 

saulespuķe kā polārzvaigzne 

zvaigznes kā mēness 

zvaigznes siltas 

zvaigznes skaistas un mīlīgas 

zvaigznes… 

 kā skaistas un mazas lapiņas 

saule un mēness lūkojās –  

krītošajās zvaigznēs 

cilvēki lūkojas –  

 krītošajās zvaigznēs 

saule vēlas… 

lai visa zeme silta 

mēness vēlas… 

 lai skaistas debesis  no rīta 

es vēlos… 

 lai mācību gads būtu skaists 

un vēlos… 

lai mana ģimene ir vesela 

lai mana ģimene ir laimīga 

lai mani draugi ir laimīgi 

(Samanta Guste 6.klase) 

 

 

*** 

Uldis  Dumpis ir zvaigzne, 

Olga Dreģe ir zvaigzne, 

Dita Lūriņa ir zvaigzne, 

Vita Vārpiņa ir zvaigzne, 

Uldis Anže ir zvaigzne, 

Zane Daudziņa ir zvaigzne, 

Elīna Vāne ir zvaigzne. 

… 

Es arī esmu zvaigzne! 

Tāpat kā mani vecāki! 

(Oskars Veinbergs 6.klase) 

 

 

 

 

 

INTEREŠU PULCIŅU 

NODARBĪBU GRAFIKS 
Mācību 

priekšmets 
Skolotājs Laiks  

Mūzika un 

folklora 
I.Lancere Trešdiena 

13.25-14.00; 

14.10-14.50. 

Vides 

izglītība 
R.Timma Pirmdiena 

13.40-16.00. 

 

Vizuālā 

māksla 
B.Skujiņa Ceturtdiena 

15.30-17.30. 

Lietišķā 

māksla 
S.Ādamsone Trešdiena 

14.30-15.10; 

15.20-16.00. 

Kustība un 

deja 

S.Ādamsone 

I.Lancere 

Pirmdiena 

14.30-15.10; 

15.20-16.00. 

Otrdiena 

8.00-8.30. 

Kokapstrāde U.Vāvers Trešdiena 

16.10-19.00. 

Sports A.Veispāle-Cīrule Trešdiena 

16.10-16.50; 

17.00-17.40.  

Satiksmes 

drošība un 

velosipēda 

vadītājs 

A.Veispāle-Cīrule Otrdiena 

16.10-16.50; 

17.00-17.40. 

 

Žurnālistika E.Jakovļeva Otrdiena 

15.20-16.00. 

Ceturtdiena 

15.20-16.00. 

Informātika 

un robotika 
L.Lāne Otrdiena 

15.20-16.00. 

Angļu valoda M.Lapiņa Otrdiena 

14.30-15.10; 

15.20-16.00. 

Skolēnu 

mācību 

uzņēmums 

E.Grīnberga Ceturtdiena  

16.10-19.00. 

 

“Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Daniels Tosters, Ieva Liāna Braune, Džeina Burkēviča, 

Samanta Guste, Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs, Rinalds 

Audzēvičs,  

Kārlis Gatis Štolcs, Emīlija Knospiņa, Samuēls Kozlovskis, 

Madara Veckalne. 

 skolotāja Evita Jakovļeva. 

 


