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Üks aasta vaikselt välisukse suleb 
Ta puudutusest alles link veel soe, 
Kui juba hõisates uus ta järel tuleb 

Ja möödunud tal midagi ei loe 
 

Rahulikke jõule! Head uut aastat! 

MŪSU LABĀKIE 

 

 

 

1.klase 
Laura Gaujeniete 

Magdalēna Kūle 

Kārlis Kopštāls 

Luīze Melbārde 

Anda Eklonda 

Katrīna Gintēna 

Niks Glindziņš 

Kate Maisaka 

 

6.klase 
Emīlija Kantiševa 

Līna Roderta 

Enia Špakovska 

Rūta Ildze Tidriķe 

 

 

 

 

2.klase 
Ādams Ādamsons-

Pedčenko 

Samanta Everte 

Emīls Gaujenietis 

Adriana Ivanova 

Krišjānis Martins Ivanovs 

Reinis Keiselis 

Līva Lielmane 

Daniela Matuka 

Magone Muška 

Karlīna Utkina 

5.klase 
Marks Bremers 

Arvīds Gills 

3.a klase 
Ramona Bambāne 

Reičela Dubane 

Rēzija Rozīte 

Auce Anne Tidriķe 

Edvards Zvirgzdiņš 

Loreta Žubule 

3.b klase 
Rūta Iršeina 

 

7.klase 
Rolands Banga 

Sabīne Nolberga 

 

4.klase 
Ance Bartkeviča 

Rasmuss Marks Ivanovs 

Linda Konopore 

Karīna Krauze 

Katija Rimšāne 

Anna Vilšķērste 

8.klase 
Elizabete Grīnberga 

Anna Kozlova 

Emīls Žubulis 

9.klase 
Brigita Andersone 
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IEDEDZAM ADVENTA SVECES 

Viss decembris paiet, gaidot gada gaišākos svētkus tumšākajā laikā – Ziemassvētkus. Katru pirmdienas rītu 

visa skola kopīgi iededzam Adventa sveci. To dara labākie tā brīža skolēni. Šogad pirmo svecīti vainagā 

iededza Anna no 8.klases, kā skolniece ar tā brīža visaugstāko vidējo vērtējumu. Otrajā Adventē kopīgā sveču 

iedegšana izpalika, jo visi piedalījāmies Ziemassvētku tirdziņā. Toties trešajā Adventē trīs svecītes iededza 

Anna un Elizabete no 8.klases – uzvarētājas R.Blaumaņa konkursā. Ceturtā Advente šogad jāsagaida katram 

pašam savās mājās!  

Pēdējā skolas dienā trīs sveces iededza labākie: 1.-3.klašu grupā – Reinis Keiselis, 4.-6.klašu grupā Enia 

Špakovska, bet 7.-9.klašu grupā Anna Kozlova.  

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS TIRDZIŅŠ 

Otrajā Adventē skola mudžēja no 

tirgotājiem un pircējiem. Skolas 

ēdnīcā pirmās stundas laikā 

notika lielais Ziemassvētku 

tirdziņš. Šķiet, ka tirgoja gandrīz 

visi. Salīdzinoši daudzi tirgoja 

dažādus dzērienus – ābolu, 

cidoniju un aroniju sulas, arī karsto s dzērienus.  Daudziem uz galdiem rotājās 

gardi kēksiņi  dažādām gaumēm – ar rozīnēm, šokolādi, banāniem. Neiztrūka 

arī mūsu bitenieku medus burciņas un zāļu tējas. Jauki, ka čaklākie bērni paši 

bija pagatavojuši arī kartītes, eglīšu rotas un citus sīkumiņus. Ko darīsim ar 

saziedoto naudiņu? Šogad līdzekļi tika vākti klašu fondam, lai katra klase 

izvērtē, kas viņiem svarīgāks un nozīmīgāks, kur iztērēt kopīgi iekrāto 

naudiņu.  

CEPAM PIPARKŪKAS 

Pirms svētkiem skolu pārņem patīkama smarža – daudzi kopā ar saviem klašu 

audzinātājiem cenšas cept piparkūkas. Daudz nekas nav vajadzīgs – plīts ir, pannas un mīklas 

ruļļi arī. Tik vien kā mīkla, labs garastāvoklis, pacietība un draudzīgs noskaņojums! 

3.a klase šogad cepa ne tikai paši sev, bet arī 8.klasei. Tas bija mūsu pārsteigums lielajiem 

skolas biedriem. Iepriekš izlikām ielūgumu uz klases durvīm, bet noteiktajā laikā gaidījām jau ar 

saklātu galdu, uz kura greznojās liels piparkūku grozs un krūzītes ar ziemas ābolu tēju. 

Pārsteigums bija ne tikai astotklasniekiem, bet arī mums – trešklasniekiem. Kā izrādījās, mēs 

bijām viņu izlozētā klase, kuriem jāgatavo pārsteigums. Tāpēc lielie skolēni nenāca pie mums 

ciemos ar tukšām rokām, bet līdzi paņēma arī konfektes, šokolādītes un glītu svečturi. 

Pārsteigums izdevās jauks! Paldies!                                                         

PIRMSSVĒTKU PĀRVĒRTĪBAS 

Pirms svētkiem ne tikai nopietni mācījāmies un rakstījām semestra pārbaudes darbus, bet arī rūķojāmies. Pēdējā skolas 

nedēļā bija atļauts stundās sēdēt rūķu cepurēs, bet priekšpēdējā – tradicionālo skolas formu varēja aizstāt ar noteiktas 

krāsas apģērbu. Tās bija Ziemassvētku krāsas – zaļa, balta un sarkana. Trešdien pa skolu staigāja liels pulks zaļās krāsas 

piekritēju, ceturtdien – baltās, bet piektdien skolā valdīja sarkanās krāsas apģērbi. 

Rakstus par Ziemassvētku gaidīšanas laiku kopā lika skolotāja Aiva 



BRAUCAM CIEMOS 

Piparkūku darbnīcā 

4.,5., 9.klasei 14.decembra agrs rīts iesākas ar ziemai netipisku lietutiņu. Visi samiegojušies, bet pārsteiguma gaidās – 

neviens nezina, kas viņus šodien gaida. Zināms vien, ka dodamies uz Smiltenes pusi ar rūķu cepurēm un priekšautiem. 

Pēc dažām stundām esam ieradušies Rūķu valstībā (maiznīca „Donas”). Telpas ir siltas, mājīgas, visapkārt rūķi – gan kā 

lelles, gan uz grāmatām, zīmējumos, plakātiņos...Smaržo piparkūkas, izgreznota Ziemassvētku eglīte.  

Mūs sagaida rūķis Čiekurs, kurš ieved kārtību istabā – sasveicināmies pa rūķu modei, dodam zvērestu, sniedzam 

savus autogrāfus, skaitām blēņas ar dzijas gabaliņa palīdzību. Palaikam mūs apciemo rūķīte Bumbulīte, kurai pazudušas 

„bumbierenes”. Izrādījās, ka Čiekurs tās paslēpis. 

Kamēr viena daļa mūsu rūķu saimes cepa piparkūkas, tikmēr pārējie gāja rotaļās – dejoja, dziedāja, demonstrēja 

mēmā šova elementus, lika kopā tautasdziesmas un noskaidroja, kurš tad mūsu grupā bija pats Rūķu Rūķis. 

Gatavojām piparkūkas, tīdamies miltu mākoņos un piparkūku mīklas pikas ķerot. Bija iespēja pašiem izveidot Laimes 

piparkūku, kuru paņemt līdzi uz mājām un uzdāvināt kādam mīļam cilvēkam. Nobaudījām arī Rūķu mielastu - zupu. 

 Tad vien atlika atvadīties pa rūķu modei un uzņemt kopbildi ar visiem tiem, kas bija kopā ar mums ceļojumā uz 

piparkūku un rūķu zemi.                                                                                                                                                        Skolotāja Ilze 

Jõulukuul on alati kõigil palju tööd ja hoolitsemist. Õppisime jõulunäidendit, osalesime heategevuslikul jõululaadal ja 

kaunistasime klassi. Päkapikud olid meie klassi laste üle rõõmsad, sest kõik õpilased olid end kokku võtnud ja hoolega 

õppima hakanud. Kingituseks püüdliku õppimise eest kutsusid päkapikud meid Päkapikumaale, mis asub Smiltene lähistel. 

14.detsembri varahommikul seadsime end reisiks valmis, kaasa tuli võtta päkapikumüts, sest selleta Päkapikumaale ei 

lasta. Päkapikumaal kohtusime lõbusate ja töökate päkapikkudega, küpsetasime piparkooke, mängisime lõbusaid mänge 

ja maitsesime päkapikkude keedetud jõusuppi. Päev oli igati tore ja vahva ning aeg Päkapikumaal möödus kiiresti.  

                                                                                                                                                                                          Õpetaja Ivika 

Sveču darbnīcā 

3.a klase pirms svētkiem iegriezās Sveču darbnīcā, kas atrodas mums pavisam tuvu – tepat 

blakus, pāri Salu tiltam. Pavisam necilā ēkā mūs sagaidīja laipni saimnieki ar krāsainu un 

smaržojošu telpu – sveču liešanas darbnīcu. Interesanti! Nedaudz uzzinājām par sveču liešanas 

vēsturi un materiāliem mūsdienās. Tad ķērāmies pie darba. Katrs varēja izveidot trīs sveces, tās 

glīti iesaiņot maisiņos un ņemt līdzi, lai dāvinātu sev tuviem cilvēkiem svētkos. Vispirms izlējām 

smaržīgās un krāsainās svecītes metāla ietvarā, tad sev tīkamā veidola silikona formiņā, bet 

pašās beigās varējām marmorēt parastu baltu sveci, kura pēc pašu darbošanās guva krāsainus 

un interesantus nospiedumus.                                                                                           Skolotāja Aiva 



Pie Rūdolfa Blaumaņa 

10.decembrī 7.klases skolēniem bija stunda R.Blaumaņa un J.Rozentāla 

muzejā. Muzejs Alberta ielā 12 - 9 dibināts 1973.gadā. Nams, kurā atrodas 

muzejs, uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem jūgendstila arhitektūras 

pieminekļiem Rīgā.  

Skolēniem bija iespēja iepazīties ar tā laika dzīvokļa interjeru, aplūkot 

gleznotāja Jaņa Rozentāla darbus, paviesoties viņa darbnīcā, ieskandināt 

gongu, kas mākslinieka laikā aicināja uz pusdienām vai informēja par viesu 

ierašanos, ja gleznotājs strādāja darbnīcā augšstāvā.  

No 1906.g. līdz 1908.g. mazā istabiņā blakus darbnīcai periodiski dzīvoja 

izcilā gleznotāja draugs un domubiedrs R.Blaumanis. Ar interesi skolēni aplūkoja slaveno rakstnieka kažoku, kuru viņš 

iegādājās par naudu (80 rubļu), ko bija atsūtījuši kāds pateicīgs lasītājs par noveli ,,Nāves ēnā”. 

Visvairāk jauniešiem patika ēkā esošās vītņu kāpnes, gleznotāja darbnīca ar tur valdošo īpatnējo mākslas auru un, 

protams, no Sibīrijas suņu ādas šudinātais rakstnieka kažoks, kas savulaik saudzēja skaistās rozes, ko R. Blaumanis veda 

mātei 70gadu jubilejā.                                                                                      

Blaumaņa 11. konkursa noslēguma sarīkojumā 

Ērgļos 5.decembrī notika “Braku” muzeja organizētais Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 11.konkursa noslēguma 

sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 67 labākie domrakstu autori no visas Latvijas. Pavisam konkursā piedalījās 219 darbi. 

Atzinības diplomus saņēma arī trīs mūsu skolas meitenes – Brigita Andersone, Elizabete Grīnberga un Anna 

Kozlova. Brigitas izvēlētā tēma bija “Rūdolfa Blaumaņa noveles “Nāves ēnā” notikumi Kārlēna tēla redzējumā”, viņa 

saņēma diplomu ar ierakstu: par iejūtību. Elizabete un Anna bija izvēlējušas rakstīt par puķēm R. Blaumaņa dzejā. 

Meitenes saņēma diplomus ar ierakstu: par pētniecisku pieeju tēmai. 

Diena bija notikumiem piesātināta - vispirms viesošanās R. Blaumaņa muzejā, cienāšanās ar zāļu tēju un 

smalkmaizītēm, tad piemiņas brīdis kapos, svecīšu aizdegšana, pēc tam konkursa noslēguma sarīkojums, kuru vadīja Dailes 

teātra aktieris Artis Robežnieks. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīties ar Z. Saulītes un M. Breikšas veidoto 

grāmatu “Teātris Blaumaņa zīmē”. Godalgošanu kuplināja Ērgļu deju kolektīva “Pastalnieki” uzstāšanās. 

Paldies Annas un Brigitas vecākiem par iespēju nokļūt Ērgļos un piedalīties šajā pasākumā. 

                                                                                                                                                                                                Skolotāja Inita 

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 

Šogad vecākus priecējām ar koncertuzvedumu „Svētki mežā”. Piedalījāmies visi – kurš 

dziedāja korī, kurš dejoja tautas dejas un rokenrolu, kurš bija teicējs, bet vēl liels pulks bija 

dažādi meža dzīvnieki – zaķi, lapsas, lāči, putni vai vienkārši sniegpārslas. Izrādē piedalījās arī 

Ziemassvētku vecītis – skolotājs Egils ar vienpadsmit rūķiem, kas palīdzēja nest dažāda 

smaguma dāvanu maisus. Bērni bija priecīgi, ka varēja uzstāties, vienalga, vai mācās pirmajā, 

vai devītajā klasē. Arī skatītāju bija 

daudz un arīdzen priecīgi mūsu lielajā 

zāles šaurībā. Jācer, ka citu gadu 

varēsim uzstāties uz lielākas skatuves! 

Novēlam priecīgus un saticīgus 

svētkus visām ģimenēm! 



KLASES VAKARĀ PIE EGLĪTES 

Šogad 5. un 9.klase Ziemassvētku eglītei gatavojās īpaši, jo bijām apņēmušies apsveikt savus vecākus un klasesbiedrus 

svētkos. 

Uzvedumā piedalījās gan eņģeļi, gan dzejoļu teicēji, kas skaidroja Ziemassvētku brīnumu un sniega baltuma skaistumu. 

Kāds zēns un meitene vēlējās skumjos cilvēkos redzēt atplaukstam smaidu un tiem, kas stāvējuši ēnā, ieraudzīt gaismu. 

Rūķi gan bija sabēdājušies, ka neviens rūķiem un Salavecim netic, un centās visos ieviest svētku noskaņojumu, dalot 

piparkūkas. Ar mēmā teātra palīdzību parādījām, ko nozīmē īsta draudzība, īpaši Ziemassvētku laikā. Dziedājām 

Ziemassvētku dziesmas, tika dejotas rokenrola dejas, spēlējām mūzikas instrumentus.   

Visbeidzot bija pienācis visilgāk gaidītais brīdis – dāvanu 

un saldumu paciņu saņemšana. Katrs bija gatavojies to 

nopelnīt – vai nu pāris dienas pirms pasākuma, vai tik 

vien dažas minūtes pirms dāvanu saņemšanas; vai ar 

dziesmu, vai dzejoli . Arī audzinātājai bija jāskaita dzejolis! 

Lai visiem svētīgs, gaišs un sirdssilts svētku laiks!                                            

Audzinātāja Ilze 

SVĒTRĪTS 
Pirmo mācību semestri beidzām ar dievkalpojumu 

Torņakalna baznīcā. Šoreiz to vadīja mācītājs Paičs. 

Viņš, uzrunādams bērnus, aicināja padomāt, ar ko 

mēs piepildām mūsu pasauli – labiem vai sliktiem 

nodomiem un darbiem. Dievs mums ir iedevis šo 

zemi nepabeigtu, tā ir vēl jāuzceļ. Tikai viss ir 

atkarīgs no mums pašiem, kāda būs mūsu pasaule 

– gaiša un laba vai tumša. Mācītājs Ziemassvētku 

laikā aicināja pārdomāt, kā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem, ko vēlam viņiem un ko vēlamies 

paši saņemt. Tāpēc vairosim labo, gaišo ikdienas dzīvē, negaidīsim, kad to kāds cits izdarīs mūsu 

vietā! 

                                                                                                                                                    Skolotāja Aiva 

PUZURU DARBNĪCA SKOLOTĀJU ISTABĀ 

Kad visi skolas darbi padarīti, 

21.decembrī var sagaidīt īstos Ziemas 

saulgriežus! Šoreiz gan bērniem ir 

brīvlaiks, bet skolotāji vēl kā čaklie 

rūķi darbojas skolā, gatavodami 

puzurus. Iznāca skaists – pašiem 

patika un jācer, ka arī citiem patiks. 

Kārtīgam puzuram ir jāgriežas. Tāpēc 

piekārām pie skolotāju istabas 

griestiem, lai nes veiksmi, mieru un saticību visai skolas saimei nākamajā gadā!  

Rõõmurohket 2015 aastat! 


