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Un kas par to, ka gadu vesels klēpis, 

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 

Lai sajustu- cik dzīve tomēr skaista, 

Kur tā kā darba bite vari būt, 

To sudrabu no mirkļa kārēm vācot, 

Kas neapsūb un vējos nepazūd! 

(Autors nezināms) 
 

ĪSZIŅAS 
 

 Ieskandinot pavasari, skolā tika 

noorganizēts kino vakars. Atzīmējot Rozes 

Stiebras apaļo jubileju, skolēni skatījās Rozes 

Stiebras režisēto multiplikācijas filmu „Ness 

un Nesija”. Bērniem tika dota iespēja uzzināt 

un pavērot no malas, kādu kaitējumu nodara 

cilvēki dzīvniekiem.  

 7.aprīlī mūsu skolas labākie peldētāji - 

Airita Sakalauska (5.klase), Atis Matuzelis 

(8.klase), Elizabete Ķirse (9.klase), Anna 

Ginta Štolce (9.klase), Ričards Stavro 

(1.kurss) - devās uz LSO peldēšanas 

sacensībām Jelgavā. Skolēni atgriezās mājās 

ar godalgotām vietām. Paldies sporta 

skolotājai Aijai Veispālei-Cīrulei par savu 

ieguldījumu darbā ar skolēniem! 

 Kamēr skolas labākie peldētāji cīnās 

par medaļām, pa to laiku pārējie skolēni ar 

saviem priekšnesumiem pārsteidza skolas 

tehniskos darbiniekus. 7.aprīlī pie mums tika 

atzīmēta tehnisko darbinieku diena. Katra 

klašu grupa bija sagatavojusi priekšnesumu. 

Tehniskiem darbiniekiem pēc koncerta tika 

dots atbildīgs uzdevums – jānovērtē katras 

klašu grupas priekšnesums un jāpiešķir 

nominācijas. Lai sagādātu vēl lielāku prieku 

skolēniem, tad pēc koncerta tika noorganizēta 

diskotēka. Par mūziku atbildēja 9.klases 

skolēni – Anna Ginta Štolce un Rinalds 

Audzēvičs. Visas skolas skolēni pat iesaistījās 

zāles dekorēšanā pirms diskotēkas, lai 

atmosfēra būtu atraktīvāka un jautrāka. 

 Projektu nedēļas laikā no 11.aprīļa 

līdz 14.aprīlim skolēni devās uz dažādiem 

novadu uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

profesijas iespējām Limbažu novadā. 

Noslēgumā katrs skolēns taisīja projekta 

darbu par redzēto un to prezentēja. 

 Nedēļas noslēgumā 14.aprīlī skolas 

pagalmā tika ieskandinātas Lieldienas ar 

dažādām aktivitātēm. Neizpalika arī olu 

ripināšana un olu kaujas, kuras tika krāsotas 

mājturības stundu laikā, kā arī vakaros ar 

audzinātājām. 

 21.aprīlī jaunāko klašu skolēni devās 

mācību ekskursijā uz mūzikas ciklu 

„Mūzika Tev” VEF Kultūras pilī Rīgā, lai 

noskatītos un baudītu Annijas Putniņas, 

Katrīnas Dimantas, Jura Jopes un latviešu 

grupas „Laime pilnīga” izpildījumu. 

 Savukārt, 26. un 27.aprīlī notika 

pasākums „Valodas dienas logopēdijā” gan 

lielajiem, gan mazajiem skolēniem. Visi 

uzzināja, kas ir piktogrammas, PECS kartītes, 

fotogrāfijas un  Widgit simboli, kā arī skolas 

logopēde Mārīte Ozola bija sagatavojusi 
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aktivitātes, lai skolēni izjustu un saprastu, kā 

tas viss darbojās. Paldies logopēdei Mārītei 

par sagatavotajām aktivitātēm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.aprīlī skolas veiklākie futbolisti – 

Annija Upīte, Jānis Rozentāls-Lejnieks, 

Rihards Rozentāls-Lejnieks, Dāvis 

Mitrovskis, Kārlis Gatis Štolcs – devās uz 

Latvijas Speciālās Olimpiādes futbola 

sacensībām Rīgā, kur ieguva godpilno 3.vietu 

starp 11 komandām. Paldies mūsu sportistiem 

un skolotājai Aijai Veispālei-Cīrulei par 

ieguldījumu un paveikto!  

 

 Arī mūsu skolā tika 2.maijā rīkotas 

Sporta dienas sacensības vieglatlētikā. 

Pateicoties labiem laika apstākļiem visa 

skolas saime devās ārā un piedalījās 400 m 

skrējienā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanu 

tālumā, 60 m / 100m sprintā, stafetē, 800 m 

skrējienā. Noslēgumā pa klašu grupām visi 

raiti un ar interesi devās uz  fotoorientēšanās 

aktivitāti. Paldies skolotājai Aijai Veispālei-

Cīrulei par darbu!  

 

 
 

 3.maijā visas klašu grupas devās uz 

skolas zāli, lai atzīmētu Baltos galdauta 

svētkus. Kā jau ierasts arī šajā pasākumā bija 

noorganizētas aktivitātes – salikt no dažāda 

lieluma gabaliem latviešu tautastērpus, 

izdziedāt ar kustībām un žestiem latviešu 

tautasdziesmu „Seši mazi bundzinieki”. Beigu 

beigās tika nogaršota rupjmaize ar medu. 

 Pēc rīkotajām vieglatlētikas 

sacensībām skolā labākie vieglatlēti – Stefans 

Kozlovskis, Markuss Kaspars Pētersons, 

Airita Sakalauska, Ieva Liāna Braune, 

Kristīne Roberta, Rihards Matuļēvičs, Anna 

Ginta Štolce, Ričards Stavro, Kārlis Gatis 

Štolcs, Māris Bērziņš – 12.maijā devās LSO 

vieglatlētikas sacensībām Cēsīs. Kā jau 

ierasts, arī šoreiz mūsu sportisti atgriezās 

mājās ar medaļām. Paldies sportistiem un 

skolotājai Aijai! 

 17.maijā Emīlija Knospiņa, Annija 

Upīte, Sandra Mizgina, Rihards Rozentāls-

Lejnieks ar skolotāju Ilonu Zeltiņu-Skujiņu 

devās uz Skatuves runas konkursu 

Gaujienas speciālajā internātpamatskolā. 

Atzinību ieguva 5.c klases skolnieks Rihards 

Rozentāls-Lejnieks. 

 Mācību gada nogalē 25.maijā sporta 

skolotāja Aija Veispāle-Cīrule noorganizēja 

futbola mini turnīru. Turnīrā aktīvi 

piedalījās skolēni – gan mazi, gan lieli. 

Vecāko klašu skolēni sacentās par vietām. 

1.vietu ieguva 7./8.klases skolēni, 2.vietu 

ieguva profesionālās pamatizglītības klases 

skolēni, 3.vietu ieguva 9.klases skolēni. 

 26.maijā Annija Upīte, Mārtiņš 

Brivņa, Rihards Rozentāls-Lejnieks, Dāvis 
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Mitrovskis, Kārlis Gatis Štolcs devās uz LSO 

vieglatalētikas sacensībām Rīgā. Arī šoreiz 

skolēni atgriezās ar medaļām. Paldies 

sportistiem un skolotājai Aijai! 

 27.maijā skolas mazākie ķipari no 

grupas „Bitītes” devās uz savu pirmo 

izlaidumu, lai turpinātu savas gaitas skolā. 

 

 

MŪSU SASNIEGUMI 

 Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā 

konkursā „Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” 

video un mūzikas kategorijā balvu ieguva 

Rihards Rozentāls-Lejnieks. 

 Latviešu valodas aģentūras rīkotajā 

konkursā „Vardulēns Brašulis” balvu ieguva 

6.klases skolniece Ieva Liāna Braune. 

 Iedvesmas grāmatas rīkotajā konkursā 

„Mīļo, māmiņ!” 5.klases skolnieces Tīnas 

Karolīnas Brīvnieces dzejolis tika iespiests 

grāmatā „Mīļo, māmiņ!”. 

 Bērnu un jauniešu centra “IK 

AUSEKLĪTIS” rīkotajā konkursā “Daba 

mums apkārt. Pļava – 16” mūsu skolēni 

ieguva godalgotas vietas: 

1.vietaRihards Rozentāls-Lejnieks, Jānis 

Rozentāls-Lejnieks, Kendija Kristiāna 

Bērziņa, Sandra Mizgina. 

1 vieta – Ārons Burkēvičs, Elizabete Jirgena, 

Atis Matuzelis. 

2.vieta – Ginta Anna Štolce, Rihards Edgars 

Matuļēvičs. 

2.vieta – Annija Upīte, Samuēls Kozlovskis, 

Roberts Andersons. 

2.vieta – Elizabete Ķirse, Nikola Ansone, 

Mārtiņš Brivņa, Samuēls Kozlovskis, Roberts 

Andersons. 

 Bērnu un jauniešu centra “IK 

AUSEKLĪTIS” vizuāli plastiskās mākslas 

rīkotajā konkursā “MOCĪŠA DARBNĪCA – 

16” arī tika iegūtas godalgotas vietas: 

1.vieta – Annija Upīte (6.c klase), Oskars 

Veinbergs (6.klase), Kristīne Roberta 

(6.klase); 

1.vieta – Dāvis Mitrovskis (8.c klase), 

Rihards Edgars Matuļēvičs (7.klase); 

1.vieta – Atis Matuzelis (8.klase), Ārons 

Burkēvičs (7.klase); 

3.vieta – Samuēls Kozlovskis (3.klase); 

3.vieta – Rinalds Audzēvičs (9.klase); 

3.vieta – Adrians Barans (8.klase). 

 Valmieras novada bērnu un jauniešu 

vizuāli plastiskās mākslas konkursā 

“Ieskandinām svētkus ar vēju” skolēni 

atgriezās ar labiem novērtējumiem! 

1.vieta – Kristīne Roberta (6.klase); 

2.vieta – Jānis Rozentāls-Lejnieks (4.c klase); 

3.vieta – Sandra Mizgina (9.c klase); 

3.vieta – Samanta Guste (6.klase). 

 Latvijas Speciālās Olimpiādes futbola 

sacensībās ieguva godpilno 3.vietu! 

Ar medaļām mājās atgriezās komandas 

dalībnieki: Annija Upīte (6.c klase), Rihards 

Rozentāls-Lejnieks (5.c klase), Jānis 

Rozentāls-Lejnieks (4.c klase), Dāvis 

Mitrovskis (8.c klase), Kārlis Gatis Štolcs 

(1.kurss). 

 Vieglatlētikas sacensībās stiprākie 

sportisti atgriezās ar medaļām: 

2.vieta – Anna Ginta Štolce (100m); 

2.vieta – Stefans Kozlovskis (500m); 

3.vieta – Ieva Liāna Braune (500m); 

3.vieta – Rihards Matuļēvičs (800m); 

2.vieta – Markuss Kaspars Pētersons 

(tāllēkšana); 

3.vieta – Stefans Kozlovskis (tāllēkšana); 

1.vieta – Ieva Liāna Braune (tāllēkšana); 

2.vieta – Airita Sakalauska (tāllēkšana); 

2.vieta – Markus Kaspars Pētersons 

(bumbiņas mešana); 

2.vieta – Airita Sakalauska (bumbiņas 

mešana); 

1.vieta – Ričards Stavro (bumbiņas mešana); 

3.vieta – Māris Zariņš (bumbiņas mešana); 

2.vieta – Dāvis Mitrovskis (bumbiņas 

mešana); 

3.vieta – Rihards Rozentāls-Lejnieks 

(bumbiņas mešana); 

2.vieta – Annija Upīte (200m); 

https://lnsp.lv/latvijas-specialas-olimpiades-futbola-sacensibas/
https://lnsp.lv/latvijas-specialas-olimpiades-futbola-sacensibas/
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1.vieta – Annija Upīte (tāllēkšana); 

3.vieta – Kārlis Gatis Štolcs (100m un 500m); 

3.vieta – Airita Sakalauska, Ieva Liāna 

Braune, Kristīne Roberta, Anna Ginta Štolce 

(4x10m stafete). 

 Ziemas mēnešos skolēni devās uz 

LSO slēpošanas sacensībām: 

3.vieta – Anna Ginta Štolce, Ieva Liāna 

Braune (stafetē –slēpošana); 

3.vieta – Henriks Lipejs, Ričards Stavro 

(stafetē – slēpošana); 

1.vieta – Ieva Liāna Braune (slēpošana); 

2.vieta – Anna Ginta Štolce (slēpošana); 

3.vieta – Samanta Guste (slēpošana). 

 LSO peldēšanas sacensībās Rīgā: 

2.vieta – Airita Sakalauska; 

2.vieta – Ričards Stavro; 

3.vieta – Anna Ginta Štolce. 

 

 

ATRODI BURTU JŪKLĪ PUĶU 

NOSAUKUMUS 

Roze, sniegpulkstenis, ceriņi, tulpes, pienene, 

narcise, magone, vizbulītes, krokusi, 

maijpuķītes, begonija 

 
(Krustvārdu mīklu sagatavoja un datorrakstā 

sarakstīja Samanta Guste no 6.klases)  

 

 

ATRODI BURTU JŪKLĪ VESELĪGOS 

AUGĻUS UN OGAS 

Āboli, bumbieri, banāni, melone, arbūzs, 

plūme, ķirši,  kivi, aprikoze, apelsīns,  citroni,  

mellenes, avenes, avokado, zemenes

 
(Krustvārdu mīklu sagatavoja Ieva Liāna Braune no 

6.klases, datorrakstā rakstīja Rinalds Audzēvičs no 

9.klases) 

ATRODI BURTU JŪKLĪ VESELĪGOS 

DĀRZEŅUS 
BURKĀNI, KARTUPEĻI, KĀPOSTI, REDĪSI, GURĶI, 

TOMĀTI, DILLES, LOKI, KABACIS, PUĶKĀPOSTS, 

PAPRIKA, BAKLAŽĀNS, ĶIRBIS, BIETES, ZIRŅI, 

ĶIPLOKS 

 
(Krustvārdu mīklu sagatavoja Kristīne Roberta no 

6.klases, datorrakstā rakstīja Rinalds Audzēvičs no 

9.klases) 

“Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Samuēls Kozlovskis, Daniels Tosters, Ieva Liāna 

Braune, Džeina Burkēviča, Samanta Guste, Kristīne 

Roberta, Oskars Veinbergs, Rinalds Audzēvičs,  

Kārlis Gatis Štolcs, Emīlija Knospiņa. 

skolotāja Evita Jakovļeva. 


