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Saules atspīdums sejā, 

Maigs siltums skatienā. 

Acīs dzirkstošs mirdzums, 

Izplaukst kā krāšņs zieds. 

Dāvāt otram var ikkatrs, 

Savu smaidu burvīgo.  

(Autors  - Adelaide) 
 

ĪSZIŅAS 
 

 Klāt atkal rudens un jauns mācību 

gads! Zinību dienā skolā varēja sadzirdēt 

skolēnu balsis un smieklus. Jaunajā mācību 

gadā 1.klasē mācības uzsāka 13 skolēni. 1.a 

klasē – Oskars Jānis Brauns, Eduards Jurka, 

Lauris Melnalksnis, Sabīne Ududa, Santa 

Ududa, Nauris Krists Vīķis. 1.b klasē – Sintija 

Jasika, Āris Matuļēvičs, Mārtiņš Rozentāls-

Lejnieks, Dāvids Sidrabkalējs, Emīlija 

Spriņģe. 1.c klasē – Alda Jasika. Apsveicam 

jaunos skolēnus un mūsu mazos 

pirmklasniekus! Novēlām mācīšanās prieku! 

 Kā jau ierasts Limbažu novadā, arī 

šogad visa novada pirmklasnieki tika aicināti 

uz Bitīšu svētkiem. Burtnieku kvartālā skolēni 

dziedāja dziesmas, piedalījās aktivitātēs. Pēc 

aktivitātēm katram skolēnam tika uzdāvināta 

sudraba bitīte un grāmata ar Limbažu novada 

priekšsēdētāja autogrāfu. Bija dota iespēja 

apskatīties arī Sudraba muzeja eksponātus. 

Mazajiem ziķeriem ļoti patika lielā pils, kuru 

salīdzināja ar savu skolu. Savukārt, Teātra 

mājā bija iespēja noskatīties leļlu teātra izrādi 

“Strupastīša talcinieki”. 

 Sestdien, 10.septembrī, Jāņa Daliņa 

stadionā notika jau XV sporta spēles bērniem 

un jauniešiem ar speciālām vajadzībām „Mēs 

varam 2022”. Sporta spēles pārstāvēja arī 

mūsu skolēni – Kendija Kristiāna Bērziņa, 

Mārtiņš Brivņa, Tīna Karolīna Brīvniece, 

Elizabete Jirgena, Atis Mikuļskis, Roberts 

Padans, Kristīne Roberta, Rihards Rozentāls-

Lejnieks, Daniels Tihomirovs. Visi piedalījās 

dažādās disciplīnās un beigu beigās saņēma 

medaļas un pateicības rakstus par aktīvu 

piedalīšanos spēlēs. 

 Septembris ir Dzejas mēnesis! 

Septembra pirmajās nedēļās literatūras stundās  

skolēni iepazinās ar latviešu dzejnieku 

darbiem. Skolēniem īpaši iepatikās Zandares 

un Laukmanes dzejoļi, kurus lasīja, analizēja 

un ilustrēja. Dzejas dienas ietvaros, kā jau 

katru gadu,  14.septembrī skolēni devās uz 

Bārdu dzimtas muzeju “Rumbiņi”. Šoreiz tā 

neierasti, jo uz Dzejas dienām bija uzaicināts 
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komponists Jēkabs Nīmanis, kurš sacerējis 

melodiju Zandares dzejoļiem, kā arī 

multiplikācijas filmai “Lupatiņi”. Visiem 

patika sacerētā dziesma par Covid, kas tapa 

pandēmijas laikā, bet dažiem ieinteresēja 

dziesma par mīlestību. Noslēgumā bija iespēja 

apstaigāt muzeja teritoriju un nogaršot bārdu 

dzimtas ābolus, kas pēc koncerta bija ļoti gardi.  

 Iepazīstoties ar dažādu autoru 

dzejoļiem un tos analizējot, skolēni bija 

iedvesmoti, lai paši sacerētu dzejoļus. Šie 

dzejoļi tapa saistībā ar Limbažu Galvenās 

bibliotēkas rīkoto Dzejas akciju “Mans 

dzejas pavediens”, kas vēl vairāk motivēja 

skolēnus. Sadarbībā ar vizuālās mākslas 

skolotāju Baibu Skujiņu tapa dzejoļu 

ilustrācijas. Dzejoļi ir apskatāmi Limbažu 

Galvenās bibliotēkas foajē telpā. Paldies Tīnai 

Karolīnai Brīvniecei, Ievai Liānai Braunei, 

Oskaram Veinbergam par iedvesmu! 

 Nepagāja ne nedēļa, kad jau spēcīgākie 

skolas futbolisti 15.septembrī devās uz LSO 

sacensībām futbolā uz Tukumu. Uz 

sacensībām devās Ārons Burkēvičs, Gatis 

Ķikulis, Rihards Edgars Matuļēvičs, Atis 

Mikuļskis, Daniels Tihomirovs, Māris Zariņš. 

Zēni cīnījās cik spēka un A grupā izcīnīja 

5.vietu. Paldies skolotājai Aijai Veispālei-

Cīrulei! 

 Jau atkal pēc nedēļas 22.septembrī 

skolēni – Ārons Burkēvičs, Ieva Liāna Braune, 

Artūrs Kozlovskis, Rihards Edgars 

Matuļēvičs, Dāvids Sidrabkalējs, Ginta Anna 

Štolce – skolotājas Aijas Veispāles-Cīrules 

sagatavoti devās uz LSO sacensībām Rudens 

krosā, kas norisinājās Lielplatones 

pamatskolas-attīstības centrā. Ieva 500 metru 

distancē ieguva 2.vietu, Rihards 1000 metru 

distancē ieguva 3.vietu.  

 Septembra nogalē skolā viesojās no 

firmas “L`oreal Latvia”. Paldies par 

sagādātajām dāvanām! Bet par nopelnīto ir 

jāpateicas, tāpēc ritmikas skolotāja Inese 

Lancere demonstrēja, ko šajās dažās nedēļās 

apguvuši. Par sporta inventāru īpašu pateicību 

izsaka sporta skolotāja Aija un visi skolēni! 

 29.septembrī spēcīgākās skolas 

meitenes devās uz LSO sacensībām futbolā, 

kas norisinājās Rīgā. Meitenes – Ieva Liāna 

Braune, Tīna Karolīna Brīvniece, Samanta 

Guste, Elizabete Jirgena, Katrīna Lūkina, 

Anna Ginta Štolce – mājās atgriezās ar 4.vietu 

B grupā. Paldies meitenēm un skolotājai Aija 

Veispālei-Cīrulei par sportisko garu un 

izturību! 

 Jau oktobris klāt! Bet vēl joprojām 

mūsu sporta skolotāja Aija Veispāle-Cīrule 
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aktīvākos sportistus iesaista sacensībās. 

Skolotājas Aijas iedvesmoti 6.oktobrī skolēni 

– Ārons Burkēvičs, Artūrs Kozlovskis, 

Samuēls Kozlovskis, Dāvis Mitrovskis, 

Daniels Paučs, Daniels Tihomirovs – devās uz 

LSO futbola sacensībām Rīgā. Zēni ieguva A 

grupā 4.vietu. Paldies futbola federācijai par 

dāvanu – vārtsargu cimdiem! 

 Oktobra pirmajā nedēļā skolotāja 

Žanna Šišlo deva iespēju iepazīties ar rudens 

velšu bagātībām. Šoreiz īpaša uzmanība tika 

pievērsta kabacim. Veidojot starppriekšmetu 

saikni, skolotāji ar skolēniem devās mazā 

ekspedīcijā, lai uzzinātu kabaču paveidus. 

Paldies skolotājai Žannai un citiem 

uzrunātajiem kolēģiem, kas palīdzēja 

skolēniem iepazīt dažādas kabaču šķirnes! 

 10.oktobrī visā pasaulē tika atzīmēta 

Starptautiskā Putras diena. Šajā gadā mūsu 

skolā skolēni tika iepazīstināti ar kviešu 

graudaugiem un to produktiem. Visiem 

nezināms bija kuskuss un bulgurs, kas ir tikpat 

veselīgs kā auzu pārslas. Lai veidotu atbildības 

sajūtu, tad skolēni tika sadalīti komandās 

dažādos vecuma posmos. Vecāko klašu 

skolēni jutās atbildīgi par jaunāko klašu 

skolēniem savā komandā.  

 Visu oktobra mēnesi skolēni 

dabaszinību stundās iepazīstas ar Latvijas 

kokiem. Tādā veidā skolēni tiek ieinteresēti un 

motivēti piedalīties Latviešu valodas 

aģentūras rīkotajā konkursā “Koki 

rudenī”. Skolēni meklēja latviešu 

tautasdziesmas par kokiem, bet, savukārt, 

6.klases skolniece Tīna Karolīna Brīvniece 

pati sacerēja dzejoli par kokiem, kas viņai ir 

īpaši mīļi. Darbi tika noformēti vizuālās 

mākslas stundās. Paldies skolotājai Baibai 

Skujiņai par iedvesmu radīšanu darbu 

ilustrācijās! 

 Karjeras nedēļas ietvaros 1.b klase un 

2. / 3. klase devās ekskursijā uz Limbažu 

galvenās bibliotēkas un Limbažu Bērnu centra 

telpām. Skolēni tika izvadāti pa bibliotēkas 

telpām. Bet Bērnu centra telpās tika 

iepazīstināti ar neparastajām profesijām. 

Diskusijā ar pasākuma vadītāju noskaidrojās, 

ka kāds grib kļūt par skolotāju, picu meistaru! 

Noslēgumā skolēni cepa savas picas no 

piedāvātajiem materiāliem. Beigu beigās 

skolēni ierosināja, ka paši Dizaina un 

tehnoloģiju stundās var uzcept īstu picu! 

Paldies Dacei Lācei par izzinošo ekskursiju, lai 

iepazītos ar dažādām un neparastajām 

profesijām!  
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ATRODI BURTU JŪKLĪ PASAULES 

SLAVENĀKOS REPERUS 

 

(Krustvārdu mīklu sagatavoja un datorrakstā 

sarakstīja Ieva Liāna Braune no 7.klases, Artūrs 

Kozlovskis no 6.klases)  

 

 

 

“Krāsainās lapas” žurnālisti: 

Rinalds Audzēvičs Ieva Liāna Braune, Oskars 

Jānis Brauns, Ričards Leo Brauns, Samanta 

Guste, Artūrs Kozlovskis, Samuēls Kozlovskis, 

Āris Matuļēvičs, Daniels Paučs, Dāvids 

Sidrabkalējs, Kristīne Roberta, Oskars Veinbergs, 

Rūdolfs Volkovs, 

skolotāja Evita Jakovļeva. 


