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Mīļā SVV saime...
Ļoti priecājos, ka šovasar bija iespēja mums kopā pavadīt
trīs neaizmirstamas nedēļas neaizmirstami skaistā vietā –
Mežmuižas pilī Dzirnezera krastā Augstkalnē. Īstā mirklī
aizstūmām īsto mākoni un atklājām sevī to, ko iepriekš
tikai nojautām...jaunus talantus, jaunas intereses, jaunu
jūtu intensitāti...atklājām savu dvēseli un to dāvājām tālāk.
Draudzības veidojās kopīgu darbu darot. Lai šīs jaunās
draudzības un SVV gars Jūs silda saltos rudens un ziemas
mēnešos līdz atkal atnāks pavasaris...tad jau vasara vairs
nebūs tālu un vasara nozīmē SVV2010...gaidīšu Jūs visus
nākamā vasarā Engures pusē!
Kam zied pirmās
un kam zied pēdējās ievas,
kam dzied pirmie
un kam dzied pēdējie putni,
kam ir pirmais
un kam ir pēdējais pavasaris –
es mīlu, jūs, cilvēki,
ar jūsu pašu man iedoto
mīlestību.
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PAR AUGSTKALNI * APRAKSTS

Šovasar mūs laipni sagaida Zemgale. Te reiz varonīgi
cīnījušies zemgaļi Viestarta un Nameja vadībā. Viņu gari vēl
tagad jūtami Dobeles un Tērvetes pilskalnos.
Ja gribat uzzināt, kā tieši mežā dzīvo rūķi, satikties ar
sila raganiņu vai drosmīgo Sprīdīti, Tērvetes dabas parks būs
īstā vieta, bērni te piedzīvo tikšanos ar pasaku brīnumu, bet
pieaugušie atkal atgriežas bērnībā.
Mūsu mājas šovasar- Mežmuižas (Augstkalnes) pils,
kas reiz piederējusi Firstu Līvenu, vēlāk- baronu Hānu dzimtai, bet tagad te saimnieko Augstkalnes skolēni. Arī mēs
varam priecāties par greznajām neorokoko stila veidotajām
pils zālēm, interesantām kāpnēm un nedaudz gaidām
tikšanos ar pils spokiem. No pils kāpnēm ir tik romantiski lūkoties uz dzirnavu ezeru, tajā peldošajiem gulbjiem
un skaisto pils parku. Tepat pie pils parka arī baznīca. Tās
barokālā iekārta darināta ap 1700.gadu, bet tagad draudze
cenšas sakārtot ēku, lai no Rundāles muzeja atgrieztos
altāris ar kanceli.
Par savu novadu daudz rakstījis Roberts Sēlis
grāmatās „Leišmale” un „Silaines muiža”. Te viesojies arī
J.Rainis. viņam uzstādīts piemiņas akmens. Te ir Žorža
Siksnas un Noras Bumbieres dzimtā puse. Arī šodien šajā
apkārtnē dzīvo brīnišķīgi cilvēki, kuri mūs atbalstīja un
laipni uzņēma trīs nedēļu garumā.
Apkopoja Silva Purmale

DIENASGRĀMATA * 19.07 - 08.08
19.jūlijs
Pirmā diena beidzot klāt! Prieks atkal redzēt pazīstamas
sejas, taču vēl vairāk prieku sagādā jaunpienācēju skaitsvesels 21!Pēc oficiālajām uzrunām sekoja dažnedažādas
iepazīšanās spēles, kuru laikā apguvām viens otra vārdu un
pāris raksturīgākās īpašības. Tad sekoja pirmās vakariņas
šovasar, un tam savukārt sekoja teritorijas apgūšana, tika
izbaudīta arī pirmā kopīgā dziesma, iekārtotas istabiņas un
galu galā labi aizvadīta pirmā diena.
20.jūlijs
Rītu iesākām ar rīta lūgšanu 2 stundu garumā, kuras laikā
mums Ilze, skolotāji un audzinātāji apstāstīja visu par un ap
SVV. Tikām iedalīti grupās ,un tad arī bija laiks pirmajām šī
gada mācību stundām. Pēcpusdienā pavērās iespēja
apmeklēt visas pēcpusdienu nodarbības un izdomāt, uz
kurām doties turpmākās trīs nedēļas. Vakaru noslēdza komandu sacensības ar āķīgiem uzdevumiem un vēl āķīgākiem
jautājumiem (kādā krāsā ir Tita zeķes?),kā arī naksniņām
un kino- pirmo Lāgas sēriju.
21.jūlijs
Beidzot oficiāli piedalījāmies pēcpusdienu nodarbībās. Pēc
labi pastrādātām stundām pulciņos salikām kopā prātus un
izdomājām piecas pasakas 5 dažādos pasaku žanros
četrdesmit minūtēs. Pēc izcilajiem teātra uzvedumiem Kristapa vadībā iemācījāmies, ar kādām kustībām un kādas
mūzikas(‘’Pokerseja’’)pavadībā jādodas dušā un jāizbauda
pirmā siltā ūdens deva.

22.jūlijs
Diena pagāja ātri-bija jāpaspēj sagatavot visu svecīšu vakaram.Pa vidu vēl vajadzēja sakārtot istabiņas un iekārtot tās
kādā pašu izvēlētā tematikā (piemēram ’’Meža fejas’’, ’’Princeses’’ vai ‘’Čučiņu kambaris’’).Tam visam sekoja arī
vērtējums no augstas klases dizaina speciālistiem. Pēc visa
kārtošanas jucekļa sekoja svecīšu vakars, kas mūs visus
nomierināja un pavedināja padomāt par trim lietām - ceļu,
patiesību un dzīvību.
23.jūlijs
Kamēr trešajai grupai stundas ritēja kā parasti, pirmgadniekus sagaidīja nelielas iesvētības, kurās tie viens otram
mazgāja zobus, pēdas, tad lēkāja ārā pa peļķēm. Vakars
pagāja jautrās dziesmās ap ugunskuru, tiesa- ne ilgi, jo atkal
klāt siltā ūdens diena. Ugunskura vakaru noslēdza jaunumsēnu grāmatu izdalīšana(šogad slepenos draudziņus aizstāja
spiegu skola).
24.jūlijs
Dienu sākām ar lekciju par liniem, kuru mums nolasīja Aija
Garute. Uzzinājām daudz jauna par to ārstnieciskajām
īpašībām un dažādo pielietojumu. Pēc lekcijas saņēmām
šīgada SVV kreklus-sānos sasienamus un no liniem taisītus.
Līdz pusdienām skolojām un dauzījām kreklus, lai tie kļūtu
gaišāki un mīkstāki. Dienas otrajā pusē tikām sadalīti grupās
ar uzdevumu-izveidot reklāmas rullīšus konkrētām
pasakām, un pēc tam atrādīt pārējiem. Treilerīšu videoversijas drīz tika nosūtītas uz Holivudu, lai tās vērtētu.
25.jūlijs
Sestdienas rīts sākās par stundu vēlāk –visi izbaudījām šo
papildus stundiņu miega. Līdz pusdienām notika tautas deju

un kora mēģinājumi, bet pēc pusdienām sekoja dažādi sportiski pasākumi-basketbols, florbols, volejbols, bet īpaši Ralfa
sasniegums lēkšanā ar aukliņu-505 reizes bez apstājas!!!!
Vakars noslēdzās ar zaļumballi, kurā meitenes tika kārtīgi
izdancinātas! Diemžēl dažiem kā sods par nekārtīgo
dzīvošanu izvērtās ar matraču konfiscēšanu, kuras atpakaļ
varēja atgūt tikai dziedot šūpuļdziesmas pārējiem nometnes
dalībniekiem.
26.jūlijs
Rīts sākas ar bungu skaņām. Pēc brokastīm ir nedaudz
brīvais laika, kuru katrs pavadīja kā vēlējās. Pēc tam sekoja
pārgājiens pa Augstkalnes apkārtni, kura laikā varēja
apmeklēt septiņus kontrolpunktus-katrā no tiem paņemot
pa vārdam, kas kalpoja par pamatu grupas kopējai pasakai.
Pēc aktīvās dienas notikumiem vakars aizritēja mierīgās un
emocionālās pārdomās par pagājušo nedēļu.
27.jūlijs
Pēc brokastīm devāmies ar autobusu uz Tērvetes dabas
parku jautrā un pacilātā noskaņojumā, kurā izstaigājām
rūķu, raganas, kā arī Anneles takas. Rūpīgi klausoties gidē
Ilonā, ar pasaku mežu saistīts bija arī vakara pasākums, kurā
vajadzēja ieteikt papildinājumus esošajā parkā, kā arī izveidot
pašiem savu pasaku mežu, kuru katrai grupai vajadzēja
prezentēt.
28.jūlijs
Politikas diena. Pēc rīta lūgšanas sākām prātot par Latvijas
nākotni. Māris un Linards mācīja mums dažādas dzīves
gudrības, izspēlējot etīdes, spēles, diskutējot vienam ar otru.
Tā pagāja pirmā dienas puse, politiskā gaisotnē, iepazīstoties
arī ar Augstkalnes vēsturi. Pēc pēcpusdienu nodarbībām

sekoja svinīgs dienas noslēgums, Latvijas vakars, kur,
sadalījušies grupās, skolēni sprieda par šī brīža stāvokli
Latvijā un centās uzburt vīziju, mērķi, pēc kura Latvijas tauta
varētu tiekties. Runājot par ekonomiku, politiku, izglītību un
kultūru, sveču gaismā un Latvijas karogam plīvojot,
dziedājām vakara dziesmu.
29. jūlijs
Trešdienu iesākām ar nedaudz citādām mācību stundām –
zīlēšanu pie Ulda un sarunām par ticēšanu un uzticēšanos
ar mūsu viesi Māri. Gatavojām arī dziesmas un dejas – viesu
diena vairs nav aiz kalniem! Vakaram tuvojoties devāmies uz
muižu, lai apgūtu pirmās iemaņas spiegošanā. Pēc aktīvi un
jautri pavadītajām spiegošanas stundām visi tērpāmies
melnbaltajos tērpos un devāmies uz muižu, lai kopā ar Māri
pavadītu svecīšu vakaru un apjaustu, cik spoži mēs visi
spīdam, kad esam kopā.
30. jūlijs
Ceturtdiena – pirmā no mākslas dienām – paskrēja nemanot,
jo bija tik daudz darāmā! Ierasto stundu vietā notika gan
ierastās pēcpusdienu nodarbības – animācija, tekstils un
parafīns, gan tautas deju un kora mēģinājumi, gan arī kas
jauns – gobelēnu aušana Baibas vadībā. Baiba arī mums
parādīja savus darbus un pastāstīja par to, kā tie tapuši. Vakaru, savukārt, pavadījām pie ugunskura, jautri dziedādami un
izbaudīdami vakariņas svaigā gaisā. Vakaru daudziem no
mums noslēdza duša – siltā ūdens diena!
31.jūlijs
Turpinās mākslas dienas. Visi aktīvi rosās lai pabeigtu
iesāktos darbus. Animācijas nodarbībā jauns rekords – 7
jaunas filmiņas! Pēc pusdienām seko pēdējie deju

mēģinājumi, bet tad Brigita mums visiem sniedza ieskatu
latviešu mākslas vēsturē, sākot ar senākiem laikiem līdz pat
mūsdienām. Bet vakarā notika šīs nometnes krāsainākais
pasākums – hipiju gājiens. Tā laikā varēja dzirdēt ģitāras
skaņas, apskaut kokus un galu galā sasniegt galamērķi, un
ieraudzīt galveno hipiju – Ilzi. Vakaru noslēdzām ar dejām
hipiju gaumē, bet gulēt gājām mazliet agrāk, jo jākrāj spēki
gaidītajai viesu dienai.
1. augusts
Viss rīts paskrien garām nemanot, jo bija jāveic dažādi pēdējā
brīža darbi – tautas tērpu gludināšana, kora un deju
mēģinājumi, izstāžu izveide utt. Tiesa, līdz koncerta
sākumam daudzi pajuka uz visām pusēm – bija jāsveic
sabraukušie radi un draugi. Kad pienāca 14:00, visi
sastājāmies savās vietās, kopīgi dziedājām un dejojām viesu
priekšā. Pēc koncerta visiem bija iespēja kaut ko uzkost,
pavērot izstādi, kā arī noskatīties izveidotās multenes. Varēja
arī kopā ar vecākiem izbraukt no Augstkalnes. Kad visi bija
atpakaļ, katrs satērpāmies kā kāda stila pārstāvis un
devāmies uz vakara ballīti – „Cauri laikiem” – kur mūzika
mainījās gluži kā gadu desmiti no 70-tajiem līdz pat
mūsdienām.
2.augusts
Jau no paša svētdienas rīta Augstkalnē valda rosība – Augstkalnes sporta svētki beidzot ir klāt. Mēs dienu sākām ar
kopīgu iesildīšanos pie muižās terases, bet pēc tam kopīgi
devāmies uz sporta laukumiem, bet tie, kas nepiedalījās
komandu sporta veidos aktīvi atbalstīja visas SVV komandas,
kuru kopīgais elements bija dzeltenās lentītes ap roku. Godam cīnoties kopīgi ieguvām pilnu medaļu komplektu – zelts
Ingai un sudrabs Ralfam par basketbola sodiņu mešanu, kā

arī bronzas medaļas minifutbolā nopelnīja mūsu puiši.
Vakarā visi piedalījāmies Edgara un Arvja veidotajā
pasākumā „Fascinējošais kastanis”.
3.augusts.
Trešās nedēļas pirmā diena ir sākusies. Pēc rīta lūgšanas visi
devāmies uz terasi, lai vērotu ķīmijas eksperimentus, kurus
mums rādīja Dace un Raitis. Kaut arī visi eksperimenti
neizdevās kā sākotnēji paredzēts, tomēr smaids mūsu sejās
nerimās, it sevišķi, kad negaidīti sadega lupata. Pēc tam atkal
sekoja ierastā dienas kārtība, bet vakarā ilgi gaidītais kursantu veidotais vakara pasākums „Pop grīda”! Vakara vadītāji
bija savos uzdevumu augstumos.
4.augusts
Šodien deju stundās mācījāmies baletu un "Tūdaliņ, tāgadiņ"
- deju, ko dejosim paši savā izlaidumā. Kora laikā savukārt
dziedājām tautasdziesmas, kuras parasti dziedam ugunskura vakarā. Vakarā visi devāmies uz pļavu, kur varējām ko
vairāk uzzināt par saviem ēnu mērķiem no audzinātājiem,
bet pēc tam devāmies uz futbola laukumu, kur spēlējām
dažādas spēles, to skaitā izlozējām savus mērķus spēlei
"Mafija", kuras uzdevums - izdzīvot pēc iespējas ilgāk un
'nogalināt' pēc iespējas vairāk cilvēkus, iedodot uz vaiga buču
(citiem neredzot).
5.augusts
Visu dienu norisinājās aktīva mukšana un pakaļdzīšanās tika spēlēta "Mafija", kuru iesākām jau otrdien. Un tomēr uz
vakarpusi iestājās miers - kora laikā Gunārs pastāstīja par
mūzikla kā žanra izcelsmi un pēc tam kopīgi noskatījāmies
mūziklu "Mūzikas skaņas". Vakaru noslēdzām ar kursantu
veidotu un vadītu svecīšu dievkalpojumu, kurš notika

Mežmuižas baznīcā kopā ar kamerkori "Austrums".
6.augusts
Ceturtdienu iesākām ar vēstuļu rakstīšanu sponsoriem, lai
pateiktu viņiem paldies par atbalstu. Pēcpusdienu savukārt
visi pavadījām ugunskura vakarā, sēdēdami cieši cits pie cita
un dziedādami skaļas un jautras dziesmas - nu gluži kā
dziesmu karos. Pārmaiņu pēc savukārt vakariņas šodien
gatavojām paši savām rokām - un sanāca ļoti garšīgi!
7.augusts
Piektdiena paskrēja garām vēja spārniem - vēl pēdējo reizi
iemēģinājām izlaiduma deju "Tūdaliņ, tāgadiņ", kad pats
izlaidums jau klāt! Pēc pabeigšanas apliecinājuma
saņemšanas visi devāmies uz vakariņām, kas bija dekorētas
nu gluži kā Džeimsa Bonda filmā - un tādā pašā tematikā arī
turpinājās ballīte, kura ilga līdz pat vēlai naktij.
8.augusts
Pēdējais rīts - un arī pēdējā rīta lūgšana. Katrs steidz
sakravāt pēdējās mantas un atrast kādu jau n-tās nedēļas
pazudušu sīkumiņu. Visi stāv aplītī un atvadās, un reti kurš
tiek ārā no apļa bez asarām acīs. Nu mūsu pasaku vasara
aizvadīta, un katrs dodamies uz savu pusi, lai atkal pēc gada
satiktos, šoreiz - Engures pusē.

STUNDU * NODARBĪBU * APRAKSTI
Valodas mācība/Folklora.
Valodas mācības un folkloras stundu laikā skolotāja Ulda
vadībā spēlējām dažādas spēles, kā arī Uldis mums ne tikai
pastāstīja par dažādiem zīlēšanas veidiem, bet arī piedāvāja
pazīlēt tiem, kuri to vēlējās. Mēs arī padziļināti pētījām
latviešu valodas dialektus un izloksnes, un visus audzēkņus
pārsteidza to lielais daudzums un dažādība.
Literatūra.
Literatūras stundās Kristapa un nomierinošās mūzikas
pavadībā mēs rakstām visdažādākos stāstus, piemēram,
piemērojoties nometnes tematikai, par pasaku radībām vai,
sekojot Kristapa ieteikumam- scenārijus nākamajām ‘’Lāgas’’
sērijām. Nodarbības notiek atpūtas telpā, kurā varam ērti
iekārtoties dīvāniņos un arī pamalkot tasi siltas tējas.
Reliģija.
Reliģijas stundas vadīja skolotājs Kārlis. Stundās Kārlis
stāstīja par reliģijas jēdzieniem, kā arī par garīgajām
vērtībām un garīgo mieru. Palīdzēja veidot svecīšu dievkalpojumus, kuros nometnieki pārdomā savas vērtības, kopīgi
baudot svecīšu gaismu un klusumu. Otrajā nedēļā Kārlim
palīdzēja vadīt rīta lūgšanu, stundas un svecīšu dievkalpojumu mācītājs Māris Ķirsons. Stundas laikā Māris rādīja
dažādas dzīves situācijas. Reliģijas stundās daudzi atrada
mieru un vielu pārdomām.
Vēsture/Politika.
Viena no burvīgākajām skolotājām SVV ir Silva. Vēsturē viņa
stāsta par mūsu senču darbiem un nedarbiem, par kariem,
okupācijas un brīvības laikiem, par mītiem un leģendām,

kurus viņa pasniedz gluži kā pasakas. Politikā rosina runāt
par šobrīd Latvijā aktuālām tēmām. Grupu darbos veicināt
diskusijas, aizstāvot savu viedokli, oponējot un meklējot
kompromisu. Silva māk gan iedrošināt klusuma brīžos, gan
paklusēt, kad klusais pārtapis par ‘forte fortissimo’.
Koris
Šogad SVV kori vada diriģents Gunārs. Vēl tikai pirms gada
viņš pats sēdēja starp SVV skolēniem, cītīgi mācoties dziesmu vārdus un basa partiju, bet šogad viņam jāsavalda vairāk
kā 30 cilvēki. Mēģinājumi notiek diezgan neparastā veidā,
piemēram, iedziedamies guļot uz grīdas vai metot rokas
pa gaisu, zilbju vietā dziedot vārdus ‘’Ra-ra-rabarbers’’, kas
liek pasmaidīt arī tiem, kam dziedāšana nav sirdslieta. Viņš
vienmēr uzklausa un ļoti priecājas par jaunām un trakām
idejām, kas nav nemaz tik viegli, bet viņam pašam tādu ir
daudz, turklāt tās darbojas ļoti efektīgi.
Veselības mācība.
Šogad kaut kas jauns. Kopā ar Unu centāmies sastādīt nometnes uztura piramīdu, meklējām receptes tējā no vecām
padomju laika grāmatām, pētījām augu īpašības un vietas,
kur tie aug. Una dalījās pieredzē, sniedza noderīgus padomus, kā uzlabot un padarīt veselīgāku gan uzturu, gan arī
ikdienu.
Kominukācija.
Stunda, kurā mēs mācāmies pārvarēt bailes, uzkāpjot
uz skatuves un sakot runu, prezentējot savu darbu, jeb
vienvārdsakot, brīvi komunicēt ar klausītāju, runātāju,
cilvēku vispārīgi – Aiga, mūsu skolotāja, palīdz izvēlēties
atbilstošākās tēmas, pareizi veidot stāstījumu, iedrošina mūs
un sniedz noderīgus padomus.

Animācija
Ļoti interesanta nodarbe ir animācija- fotogrāfētu attēlu
secīga rādīšana noteiktā ātrumā un fiksētā kadrā, lai
panāktu kustības ilūziju. Brigita tajā atļauj izpausties kā vien
sirds kāro. Animācijas nodarbību laikā Brigita mums rādīja
un skaidroja, ka var izveidot animācijas filmas. Un izrādās,
ka tas nemaz nav tik sarežģīti, kā sākumā varētu šķist ja nevēlies zīmēt, vari savus varoņus izgriezt, veidot no
plastilīna vai pat atrast kaut kur dabā. Svarīgākais animācijā
ir iztēle un gribasspēks, lai spētu pabeigt iesākto. Šogad pašu
meistarotās multfilmas nereti bija ‘vakara pasaciņa’ pirms
gulētiešanas.
Parafīns
Parafīna un sveču mākslu mums pasniedza Raitis. Lai gan
viņš savos divdesmit divos gados ir 2.05m garš, viņš uzvedas kā mazs bērns, tomēr viņam ir pietiekama kvalifikācija,
lai brīvi un profesionāli darbotos ar parafīnu un rīkiem, kas
vajadzīgi, lai to apstrādātu. Viņš veikli risina problēmas un ir
ļoti atraktīvs. Sveču formas varēja gatavot pēc brīvas izvēles.
Galvenie parafīna formu materiāli bija: kartons, ģipsis un
plastmasa. Pirmajās dienās formas bija vienkāršas, bet ar
laiku tās tapa arvien radošākas un grūtākas. Baltā parafīna
krāsošanai tika izmantotas lūpukrāsas un plastilīns, tika
izmantots arī krāsainais parafīns.
Tautas dejas
Ilgi mēģinājumi, smiekli līdz asarām, gandarījums par
padarīto un fantastiska noguruma sajūta – jā, tās ir tautas
dejas Unas vadība. Zēni, sitot spriguļus, ir tikuši pie daža laba
zilumiņa, bet meitenēm graciozi dejojot meiteņu deju, mēdz
pat galva sagriezties. Tādas, lūk, ir SVV tautas dejas: galvu
reibinošas, traumējošas, bet skaistas.

Aušana
Mākslas dienu ietvarā ikvienam tika dota iespēja
apgūt gobelēnu aušanu, kuru pasniedza profesionāla
tekstilmāksliniece Baiba. Jau ieejot Mazajā zālē, visus
pārsteidza milzīgais krāsainās dzijas kalns un kastes
ar rāmīšiem, bet vēl pārsteidzošāks bija skats SVV viesu
dienā, kad tika sarīkota tapušo gobelēnu izstāde – tik daudz
un dažādi koši darbiņi bija tapuši, mūsu rokām pacietīgi
strādājot.
Sports
Šogad mūsu aktivitāte sportā ir aktīvi kāpusi. Tā kā
Augstkalnē norisinājās sporta svētki, Una mudināja parādīt
mūsu mazāk un vairāk apslēptās spējas volejbolā, basketbolā
un futbolā. Protams, no rītiem ir iespēja skriet un peldēt, bet
tas paliek pašu interesēs. Nedēļu pirms Augstkalnes sporta
svētkiem paši rīkojām savu sporta dienu, lai varētu noskaidrot aktīvākos sportot gribētājus. Sporta dienā mūs patīkami
pārsteidza Ralfs, jo bez apstājas ar aukliņu izleca 505 reizes. Sporta svētkos SVV komandas sevi parādīja no labākas
puses – izcīnījām pilnu medaļu komplektu, par ko, protams,
priecājāmies.
Tekstils
Pirmo divu nedēļu pēcpusdienās mums bija iespēja izpausties tekstilnodarbībās pie Aivas. Kā jau iepriekš, arī
šogad mēs varam apdrukāt un apzīmēt savus vai kādu citu
apģērba gabalus, tomēr galveno lomu šogad ieņem lins. No
lina auduma veidojam disku un telefona maciņus, kā arī citas
noderīgas lietas. Kad saņēmām linu vestes, devāmies pie
Aivas, lai piešūtu SVV simboliku. Ikreiz, kad prātā radusies
kāda ideja, varam droši doties pie Aivas, lai to realizētu.

LĀGA * TEKSTIŅI * PEKSTIŅI
Lāga + Parisa
Lāga visu savu mūžu bija dzīvojis būdā pie saimniekiem.
Protams, viņš nesūdzējās par būdu, jo tā bija ērta – labi
iekārtota, taču Lāga ir ziņkārīgs radījums. Viņam nepietiek
ar parasto dzīvi kā citiem suņiem.
Tātad vienu vakaru, kad visi bija aizgājuši gulēt, Lāga
lakatiņā sakravāja savu īpašumu un devās ceļā pa pasauli.
Rīta agrumā viņš jau atradās lidostā un ielavījies bagāžas
nodalījumā aizlidoja uz Parīzi.
Nākamās dienas Lāga pavadīja mierīgi pastaigājoties pa
skaistajām Parīzes ielām, ēdot izsmalcinātu sieru un dzerot
vīnu. Pēdējā dienā Lāga uzkāpa Eifeļtornī un kā piemiņu galā
uzsprauda Latvijas karogu.
Tagad citas valstis gaida mūsu Lāgu, bet pa to laiku, lai viņš
atpūšas ar karstu tējas tasīti un gaida.
/Elīza/
Vēlme izglītoties
Lāga, kā jau jebkurš izglītots kucēns, nolemj doties suņu
skolā, bet ir kāda problēma- viņam nav saimnieka. Tā nu
viņš nolemj atrast sev cilvēku. Dažus kvartālus tālāk atrodas „Cilvēku cerība” jeb viņu patversme. Tajā tiek izmitināti
ļaudis, kas ir noklīduši no saviem suņiem vai kucēni tos
pametuši kāda iemesla dēļ.
Lāga devās garām katrai kamerai un uzmanīgi viņus visus
nopētīja... Pretim raudzījās skumjas acis, bet tieši vienas
Lāgu piesaistīja visvairāk. Tās piederēja kādai jaunai sievietei

ar gariem, blondiem matiem. Viņas vārds bija Parisa. Lāga
viņu nopirka...
Tā nu abi divi dodas uz suņu skolu, ir sestdiena un Parisa
izceļas ar savu pārgalvību. Tieši tādēļ Lāgam viņa tik ļoti
patīk, jo ar viņu ir jautri!
/Kristīne/
Lāga un Mopsis
Tā kā mēs zinām, ka Lāga dzīvo, tāpēc sāksim tā: Reiz
dziedāja Lāga savā suņu būdā. Garām gāja kāds Mopsis, kam
bija gara bārda. Viņš izskatījās tīri lāgā.
Pēkšņi Mopsis ko sadzirdēja, bet nesaprata, kas tā čiepst. Kad
Mopsis beidza čāpstināt savu muti un ieklausījās smalkajā
balstiņā viņš saprata, ka kāds ļoti skaisti dzied.
Mopsis izdomāja palūkoties, kas to tur dara. Pabāzis galvu
suņubūdā, ieraudzīja mazu radību, kurai uz cepures bija
rakstīts LĀGA. Un viņa arī izskatījās lāgā.
Tā nu izrādījās, ka Mopsis ir slavens to laiku producents.
Dzirdējis kā Lāga dziedāja, viņš sarunāja satikties ierakstu
studijā uz noklausīšanos.
Ko lai saka, neiedziļināsimies sīkumos, bet fakts tāds, ka
pēc 5 mēnešiem Lāga izdeva savu albūmu un kļuva slavens
vietēja ciemā.
/Agris/

LATVIJAS VAKARS * PIEZĪMES

Kļūsim reiz visi Latvieši, jo mēs kopā un tikai mēs varam
gūt nākotni. Roku rokā ar vārdu, tauta, mīlu, godu, cieņu un
Latviju.

Latvijas vakars.

Pieturēties pie teiciena ‘’katram mākonītim ir zelta maliņa’’....
novēlu Latvijai katrā sliktā lietā, situācijā rast kādu labumu
un pozitīvismu.

Latvijas vakars bija šīs vasaras politikas dienas noslēgums.
Pa dienu jaunieši diskutēja ar mācītāju Māri Ķirsonu
no Kanādas un Linardu Poču no Pilsoniskās Savienības.
Pārrunu temats, protams, bija pašreizējās krīzes vai
dižķibeles dažādie aspekti un kādi varētu būt iespējami tās
risinājumi.
Jaunieši tika sadalīti 5 grupās (izglītība,kultūra,reklāma,eko
nomika,politika) un gandrīz divas stundas pavadīja aprakstot
savu vīziju par to, kādai Latvijai viņprāt būtu jābūt attiecīgajā
jomā.
Vēlējumi Latvijai.
Mācēt novērtēt savus cilvēkus un kopīgi atrast ceļu augšup.
Mums un tikai mums ir svarīgi kas ar mums notiek, jo esam
maziņi lielajā pasaulē tādēļ nekad nepazaudēt spēku pašiem
rūpēties par sevi ne viss tautas, bet domāšanas revolūciju,
kas ļautu mainīties pašiem un padarītu dzīvi pašiem
tīkamāku galvenokārt apzinoties skaidri un konkrēti, kas
patīk, kas nepatīk.
Latvija ir pārdzīvojusi dažādus laikus, un pat man, zinot
vēsturi un klausoties vecvecāku nostāstus par piedzīvoto,
sirdī parādās lepnums par mūsu valsts vienotību un
gribasspēku.

Domāt un runāt par labo, tad arī labāk klāsies!
Radošus cilvēkus! Būt vienotiem dažādībā!
Novēlu izdzīvot grūtos laikus, jo tie tāpat kādreiz beigsies!
Turpināt pastāvēt vēl ilgi un visiem kopā.
Vairāk uzticības, godaprāta un atbildības katram no mums
un visiem kopā!
Ko es vēlu Latvijai...lai katrs indivīds iesaistās un veido
apkārtnes sabiedrību, iesaistās aktīvi un strādā, lai veidotu šo
valsti. Latvija ir mīļa, maza, skaista un tā ir mana zeme.
Es vēlētos, lai Latvija jaunieši kļūtu vairāk ieinteresēti savā
valstī.
Latvija, esi gudra, prātīga un apzinīga, jo tu esi atbildīga par
mums tāpat, kā mēs par tevi.
Kaut Latvija kļūtu vienotāka, jo tikai kopā varam kļūt
spēcīgāki un vienotāki.
Nepazaudēt patriotismu, svētkus un notikumus, kuri liek
mums visiem liek justies vienotākiem.

SAULGRIEŽI * PILNĀ PLAUKUMĀ

KOMUNIKĀCIJA * VINGRINĀJUMI

ūdeni var saukt par dzīvības avotu.
Un tagad jāiet dzert ūdeni!

Mutiskā komunikācija - publiska runa par brīvu tēmu
Agris Reiznieks, 2. grupa
Publiskā runa - Ūdens dzīvības avots
Ūdens ir tāda vieta, ar ko mēs ikdienā sastopamies ļoti bieži.
Bez ūdens mūsu dzīve praktiski nebūtu iespējama, jo to mēs
izmantojam daudzās lietās un vietās.
Kur tieši mēs to sastopam? Protams, ikdienā ūdens ir ik
uz katra soļa. Mēs kaut ko virtuvē vāram, vannas istabā
mazgājam veļu un dārzā laistām augus. Ūdeni izmantojam
ne tikai virtuvē un mazgāšanā, bet arī citos, visdažādākajos
veidos, piemēram, aplaistot klases biedrus papildus jautrības
radīšanai.
Pasaules lielāko daļu aizņem ūdens. Tajā skaitā lielie okeāni,
jūras, upes un ezeri. Minētajās ūdens tilpnēs dzīvo lielākā
daļa dzīvības, pat avotos un strautos. Tas nozīmē, ka ūdens ir
arī mājvieta daudzām dzīvām radībām. Ķīmijā ūdeni apzīmē
ar H2O.
Tā kā mēs ļoti daudz uzturā lietojam ūdeni, es ieteiktu to
taupīt, jo pēc izlietošanas ūdens vienkārši tiek aiztecināts
dabā, gan tīrā veidā, gan netīrā veidā. Tāpēc nevajadzētu to
nevajadzīgi tērēt.
Ūdens ir svarīgs mūsu dzīvībai, jo mēs remdējam slāpes
ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu, kā sastāvā ir ūdens. Arī
mazgājamies un dušojamies mēs ar ūdens palīdzību. Tāpēc

Mutiskā komunikācija - publiska runa par brīvu tēmu
Georgs Kozulis, 2. grupa
Publiskā runa - Sēnes
Sēnes ir ļoti interesantas, jo mēs par tām maz zinām. Sēnēm
ir atvēlēta atsevišķa dzīvības valsts, tas nozīmē, ka tās barojas, dzīvo un vairojas pēc cita principa, kā piemēram, augu
valsts pārstāvji.
Sēnes parazitē vai veido simbiozi ar kādu augu, jo tās pašas
sev barības vielas neražo. Sēnes vairojas ar sporām, bet ir
iespējama arī pavairošana ar sēnes audu vai micēlija daļām.
Kad sporas nonāk piemērotā vidē, tās veido micēliju, kas,
savukārt, piemērotos apstākļos veido augļķermeņus - vizuāli
redzamās sēnes.
Ir jāpiebilst, ka ir sēnes, kas augļķermeņus neveido, kā
piemēram, zaļā pelējuma sēnīte, kas ir mikroskopiska sēne.
Sēnēm ir vieta ne tikai kulinārijā, medicīnā un pētniecībā,
bet arī mūsu ekoloģisko problēmu risināšanā. Šeit ir
jāatgriežas pie micēlija; daudzu ēdamo sēņu micēlijs bez
problēmām spēj pārstrādāt papīra un koka atkritumus. Vēl
citu sēņu micēlijs pārstrādā plastmasas materiālus.
Sēnes ir bijušas, ir un, ļoti cerams, būs arī nākotnē, tāpēc
nākošreiz, kas ieraugāt sēni mežā, ceļmalā vai lielveikalā,
noder aizdomāties, kā tā ir radusies un ko tā mums spēj dot.

KOMUNIKĀCIJA * VINGRINĀJUMI
Rakstveida komunikācija - sūdzība par nekvalitatīvu preci
Katrīna Krieviņa, 3. grupa

mans līgavainis pieprasīja atdot saderināšanās gredzenu.
Pielikumā:
videoieraksts ar kritienu (CD-rom);
čeks par zābaku pirkumu (uz vienas lapas);
saderināšanās gredzena bilde.
Ar cieņu -

J. Krūmiņam
Veikala vadītājam
SIA “Kurpju nams”
Tupelīšu iela 45-3, Rīga,
LV-1516, Latvija
Rīga, 2009. gada 4. augustā
Sūdzība par nekvalitatīvu preci

God. Krūmiņa kungs!
Es, šā gada 29. jūlijā, Jūsu vadītajā veikalā iegādājos melnus
lakādas zābaciņus ar 13 cm augstu papēdi (preces cena: LVL
30 (trīsdesmit lati)), bet, kad es tos uzvilku 30. jūlija vakarā
un gāju uz vakara pasākumu, man nolūza papēdis brīdī, kad
grasījos kāpt lejā pa kāpnēm. Tā es nokritu pa minētajām
kāpnēm, salauzu kāju un mani pameta līgavainis, jo manu
kritienu bija redzējusi viņa māte, un viņš negribēja atzīties,
ka esmu viņa līgava.
Tā kā Jūsu veikalā nav tādu pašu zābaku, es lūdzu atmaksāt
man naudu par nekvalitatīvajiem zābakiem un apmaksāt
ārstēšanās izdevumus, kā arī nopirkt jaunu gredzenu, jo

/paraksts/
K.Krieviņa

KOMUNIKĀCIJA * VINGRINĀJUMI
Mutiskā komunikācija - publiska runa par brīvu tēmu
Signe Stabiņģe, 2. grupa

Publiskā runa - Astronomija
Es runāšu par astronomiju, jo, manuprāt, tā ir interesanta,
un es to esmu mācījusies vienu gadu.
Cilvēki zina, ka ir planētas, zvaigznes, komētas un tamlīdzīgi
debesu ķermeņi. Visi debess ķermeņi veido galaktikas, un
galaktikas ir miljardiem. To izmēri ir dažādi - citas lielākas,
citas - mazākas.
Mūsu planētas atrodas Piena Ceļa galaktikā, malējā atzarā,
tālu no galaktikas centra. Galaktiku centrā atrodas melnais
caurums, kas miljoniem zvaigžņu un citu debess ķermeņu
ar savu gravitācijas spēku notur noteiktā vietā. Viss riņķo ap
melno caurumu.
Skaidrās, bezmēness naktīs pāri debesīm stiepjas gaiša
josla. To sauc par Piena Ceļu un to veido miljoniem tuvākas
un tālākas zvaigznes. No Zemes redzamās zvaigznes atrodas kādā noteiktā kārtībā un veido zvaigznājus. Tiem ir
visdažādākie nosaukumi - cilvēku vārdi, dzīvnieku nosaukumi, priekšmetu nosaukumi, un citi vārdi.
Arī Latvijā ir zinātnieki, kuri pēta zvaigznes. Latviešu
astronomi arī ir devuši nosaukumus vairākiem debess

ķermeņiem un veidojumiem. No Latvijas var redzēt diezgan
daudz dažādus zvaigznājus un arī piecas planētas - Jupiteru,
Marsu, Saturnu, Venēru un Merkūru, kā arī mūsu kaimiņu
galaktiku - Andromedas miglāju.
Cilvēki citreiz varbūt nepamana un par pašsaprotamu uzskata visu, kas mums ir apkārt, piemēram, Sauli un Mēnesi.
Tie ir mums tuvākie debess ķermeņi, bet naktī, ieskatoties
zvaigznēs, cilvēkam jāsaprot, cik mazs un nenozīmīgs viņš
ir, bet, cik daudz viņam ir atļauts - lūkoties uz ko tik skaistu,
neizprotamu un brīnišķīgu, kā Visums.

1. GRUPA * VIEDOKĻI

Anda Treide
Smaidīga blondīne, apburošākais smaids, laba draudzene,
forša, sirsnīga, jaukā meitenīte-preilenīte, it kā klusa, bet tā
nav... Smaids līdz ausīm, smaidīga saulīte, pielūdzēju mērķis,
ļoti forša, jauka, mīļa, asprātīga, puišu medniece, mazā siržu
lauzēja, tāda smaidīga un atvērta persona, ar vienu nepietiek?!, klusa, skaista, jauka meitene. Superīgā meitene,
nenormāli normāla, patīkama, skaistākais skatiens. Lieliska
gultā – nekad nekrīt ārā. Labi spēlē bumbu! Mazule Nr.1
(izgājusi medībās� ).

Baiba Gedrovica
Karatē meitene, nu baigais raksturiņš, Mangas meitene, laba
zīmētāja, forši, dulla un traka, laba masiere, klusā, miljons
jautājumu meitene, sportā kareivīga, Wow viņas mākslas
darbiem! Īpatnēja, nedaudz dīvaina, jautra, izdomīga, savādā,
nebaidās no trakām idejām, savdabīga, bezbailīga, gatava uz
visu, nekad nav kautrīga, runātīga, emo+labais, nosvērta,
romantiskais tēls, pašpārliecināta, savdabīga, aktīva sportiste, trakā. Īpatnēja būtne ar izcilu mākslinieces talantu,
nometnes hiperaktīvā māksliniece. Mežonēns! DURR!
Elīza Poikāne
Dauzoņa, SUPER draudzene, bailīga, eleganta, ar savu
odziņu, mazā princesīte, aktīviste, daudz smejas, blondīne
Nr.2. Superīgs skuķēns, skaistā, sirsnīgā, mazā meitenīte.
Mūsu nometnes mazā karaliene. Labākais arābs ever!,
smieklīga, Ruta, mazā blondīne. Eu, nu tādu nekārtīgu
nebiju piedzīvojusi-super! Smieklu lēkmju apsēsta. Italiano,
mini Liene. Dulls, traks, jautrs skuķis, aktīva, jautra, tik
feinīga meitene! Smaidīgs cilvēciņš. Unikāla meitene; prieks
un laime viņu satikt. Mana mazā meitenīte, jautra jauka,
vienmēr uzmundrina un sasmīdina. Masāž 15min.. Masāāž.
Klačiņa, tik smaidīga un smieklīga, superčiksa, bumba ar degli, mans rēkšanas draugs, smiešanās līdz asarām! Staro!
Inga Gončare
Sirsnīga, ruda, smaidīga, soda metienu karaliene, veikla,
pozitīva, blondīne, patīkams cilvēks, komunikabla,forša,
lieliska volejbola spēlētāja, normāls čoms, dievīga istabas
biedrene! Vienkārši supercilvēciņš. „Nopietna čiksa”, prot
uzjautrināt. Punkts, taisns gājiens, mērķis, čau. Nesaprotama, smuka meitene, I ! viņa, pacietīga, jaukulīte, kad
vajag klusa, bet ir arī skaļa, precīzākā „sodiņos”, jauka kā

lellīte, forša, jauka, jautra, dažkārt nedaudz apnicīga, saules
smaidiņš, superīga, ar foršu raksturu.
Kristian Hrgetic
Muzikāla persona, aktīvs, atraktīvs, atvērts, apbrīnojami
talantīgs, jautrs, smieklīgs, jautrs trakulis, var labi ar viņu
pasmieties, karalis. Fantastisks puika, lielisks „Kings”,
neaizmirstams SVV dalībnieks. Augstu laimi karaļ-Kristian!
Labi runā latviski, karalis of Hippyland. Supersmieklīgs un
jautrs, Džonijs Deps. B.O.S.S. Muzikants, draudzīgs, superjautrais karalis Kristians, ar lielu iztēli un jautrību, pozitīvākais
enerģijas lādiņš, brīnumbērns, superpuika, jautrs, radošs,
centīgs, gudrs, ļoti labi spēlē klavieres un ģitāru. Vienkārši
valda. Satriecošs. Dzimis, lai tēlotu. Jokpēteris, hipiju karalis, mākslinieks ar daudziem talantiem, drošs par sevi. Visu
gribošs, aktīvs – brīvs.
Maksims Fiļippovs
Patīk bumbot, lēkāt, enerģisks, aktīvs un sirsnīgs, dancotājs,
drošs, mīļš negantnieks, akrobātisks „krutais” dejotājs,
žipčiks. Hā! Maziņš un foršiņš. Smieklīgs, mazais ziķeris,
mazā nagliņa, vienmēr jautrā prātā, pilnīga enerģijas bumba! Hiperaktīvs, garšo kečups, sīkais, viesuļvētra, lauzējs,
nezvērs, labākais dancotājs, sivēntiņš, aktīvs. Smieklīgais
rozā sivēntiņš, diezgan traks, nemierīgs, pilnīgs vāks,
mazais, kaskadieris, skaļš, izceļas sabiedrībā.
Mareks Bajārs
Apņēmīgs, pacietīgs, kluss, kautrīgs, nerunīgs, patīkams
cilvēks, basketbolists, jautrs, vairāk jādejo! Nopietnais. Ļoti
jauks un draudzīgs puisis! Nu ja runā, tad tā riktīgi. Mierīgs,
ar emocijām, nedaudz kautrīgs, labs sportists, gudrs, foršs.
Tie klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Zema balss, kluss cilvēciņš.

Marģers Samsons
Ašs puisis, smaidulis. Atplaukst! Plauksti!!! Runātīgs,
simpātisks puisis, foršie matiņi, smīnētājs. Kluss, bet, kad
redzu runājam, smaidīgs un atvērts, muskuļu audzētājs.
Salds, atbilstošs savam vecumam, piemīlīgs, labs dejotājs,
lapsa, daudz smejas, ar humoru, saldais smaidiņš, kluss,
devīgs, garmatis, audzini raksturu, aktīvais čalis, ļoti sportisks, Sniegbaltīte, basketbola jautrais spēks. Mazs, kluss,
jācer, ka ar laiku atvērsies, kluss aktīvists, viens no tiem
trim, kautrīgs.
Uldis Leiboms
Patīk futbols, šķelmis, asprātīgs, smieklīgs, sportisks, baigais
bliezējs, vienmēr smaidīgs, traks, mazs, jautrs, runā pretī.
Ei tu nost ku feins čalītis! Labākais dribls un rezultivitāte,
runātīgs, mūsdienīgs, emulators, foršais puika, lecīgs, Ralfs
2, futbola trakulis, pēc 5 gadiem sazvanāmies, sporta vecis, smaidīgs, aktīvs. Atraktīvs mazais; dienās būs puisis uz
izķeršanu. Deju partneris, tik labi servē! Viss, ko dari – izdosies!
Viktors Vīgants
Kluss, Tranzīts rullē, klusi radošs, jauks, maziņš, smaidīgs,
noslēpumains puisītis, pieklājīgs, vienmēr skaistu gaitu,
taisnu muguru. Jaukais sportists, Āzītis mans, labākais
klausītājs, kārtīgākais visā nometnē, sīks neģēlis, smejas par
visu, talantīgs rokdarbos, par daudz ko apkārt smejas, īpaši
daudz nerunā, gultas klājējs, nosvērts, maza sirsniņa.

2. GRUPA * VIEDOKĻI

Anna Māra Hrgetic
Kustībā uz priekšu, klusa, laipna, patiesa, jautra, aktīva,
bezgalmīļa, forša, tik mīlīga un man patīk ar tevi runāt angliski, Xummy gummy!, nerunā latviski (drīz runās!), uzticama, jauka un sabiedriska, labsirdīga, mīļa, draudzīga,
klusā dāmiņa, ļoti pieklājīga. Viņa ir hot, laba draudzene,
Venecuelas meitene, interesanta. Patiesa, ar superīgu
gaumi, smaidīga, interesanta, superīga meitene, principiāla,
nepiekāpīga, bet ļoti forša. Attapīga, mīļš cilvēks, vienmēr
uzmundrinās. Diktin iepatikās, forša istabas biedrene.

Agris Reiznieks
Cilvēks ritms, labs basu taisītājs, tehno enerģija, prot
taisīt skaņas ar muti, foršs, aktīvs aktieris, asprātīgs, jautrs, cilvēks ar humora izjūtu, atraktīvais čalītis, jautrs
cilvēks, smieklīgs tipiņš, hiperaktīvākais optimists, kādu
vien var satikt, bīboperis!, aktieris, cilvēks-skaņu mašīna,
tāds jauks, savdabīgs, skaņu meistars, Sprīdītis, beatbox čempions, gudrs, radošs, interesants savā domāšanā,
apbrīnojami talantīgs un aktīvs, beatboksa vecis, talantīgs,
pozitīvs, cilvēks – teātris. Nenormāli aktīvs, smieklīgs,
jokdaris, veiksmīgs slaucītājs. Lāga lauku puisis, jāiet uz
aktiermākslu! Lielisks sintezators, Sportisks.
Asnate Avotiņa
Gaisma spīd no acīm, klusa, sirsnīga, mīļa, jauka un
mīlīga, mīļa dikti, jautra, gudra, prot pamatot savu viedokli, neizsakāmi mīļš un jauks cilvēciņš, uzticama, skatās
patiesībai acīs, balss kā eņģelītim, simpātisks cilvēciņš, labs
cilvēks, prieks, laba draudzene, pozitīva, bāc – nu saulīte, interesants cilvēciņš, kārtīga. Labi pārzina politiku, neatlaidīga,
jautrības uzturētāja, simpātiska, smaidīga, superforša, ar
labu balsi, atklāta, ar humora izjūtu, kārtīga.
Georgs Kozulis
Patīk mūzika un miegs, neapstādināms pļāpa, noslēpumains,
rūķis, 200% ieinteresēts sēnēs, hipijs ar ģitāru! Sveču un
salvešu rūķis, jaukums. Talantīgs ģitārspēlē un ar labu humora izjūtu, dīvains, čill puisēns, ar mierīgu dzīvesveidu.
Džordžs + Anda. Vienkārši jautrais frīks, muzikāls, dziedoša
dvēsele, hyppie, sēņu vīrs kosmos, sliņķis, akmeņojies bez akmens, rūķis sveču akmenī, Džo, kluss, bet labs sarunu biedrs.
Mūsu ģitāras un origami specs. Rūķis! Nedaudz naivs, viņš
zina daudz, patīk mūzika un miers. Brīvais gars – attīsties!

Kristīne Salnāja
Guļošā princese, man sāp pleciņš, klusa, poētisks cilvēciņš
māk izpausties, lieliska dejotāja, atklāta, godīga. Zina ko
grib, iet uz mērķi. Vēderdejotāja, gudra, dievbijīga, spītīga,
daudzpusīga, atklāta, ar humoru... Kaut kas nesaprotams
līdz galam, brunete, tic Dievam, forša, jautra meitene,
atvērta, vienkārši superīga, saderīgās gaumes! Labi, ka tic
Dievam. Gatava darīt jebko jautrības pēc. Interesanta meitene, principiāla, apņēmīga, pedantiska, čīkstētāja, savdabīga,
guļošā princese, Enerģija, kas jālaiž pareizā virzienā.

Ralfs Štauers
Ļoti sportisks, pļāpa !, drošs, bling bling, foršs, vienmēr jautrs, brālis, smejošs cilvēks. 50% no jokiem ir Tavējie, Ralf!
O yes! Vecis! Ha! Asprātīgs, dažreiz ciešams, labi spēlē basketbolu, absolūtais sportists, nē nu jauks bezgala, superīgs
dziedātājs, padodas basketbols, izdarīs visu, ja palūgsi. Foršs,
ballers, atkarīgs no sporta, labākais sarkasms, „sporta pro”,
super humora izjūta, galda smaidu gariņš, nometnes joku
plēsējs elites rindās. Smieklīgs, atraktīvs, lecienu karalis,
dikti mīl runāt. Zina, ko dara, vismaz izliekas.

Lāsma Alika
Mierīga, ļoti jauka, skaista meitene, nedaudz klusa,
izpalīdzīga, žēl, ka āri brauca prom, vilciens. Neiepazīta,
simpātiska meitene. Snūpijs, kurš nometni bij iekārtojis
manā gultā. Čukčukbānis, mūsu miera mika. Smuks
sievišķis, pārāk daudz baidās, Miss Taizeme, atlētiska,
noslēpumaina, labsirdīga, kā krītoša zvaigzne, kas sniedz
mirkļa prieku, nopietna, Taizemes iekarotāja, rezervēta,
forša, par ātru aizbrauca. Superduper forša Tu esi,
neatkārtojams smaids.

Vilis Ērglis
Gūst mieru ar Ulmaņlaiku kvasu, draudzīgs. Kotletes – zivs
– brilles – kartupeļi – sula x 100. Saldumiņš 5 porcijas, gudrs un inteliģents, ekonomiķis, uzcītīgs, ceļotājs, mierīgs,
antiprofiņš, spečuks, runātīgs, nepieklājīgs, foršs, alus puncis, mūsu nākotne, galda melnais caurums, par daudz ēd, sen
zināmais Vilis – pašpārliecināts, atvērts un draudzīgs. Domā
par sevi, citiem neļauj izteikties, ar mainīgu raksturu, Halks,
Dr. Džekils.

Signe Stabiņģe
Aizrautīga, pamācoša, skaļa, runātīga, mērķtiecīga un
būs klāt, ja vajag apkampienu, patīk runāt! Atvērta, mīlīgs
vampīriņš, pļāpa, jauka, mīļa, par daudz runā, bet vienmēr
vēl visiem visu to labāko, gudra, forša. Cilvēks, kas runā bez
apstājas, bet jauka meitene! Skaisto, brūno acu īpašniece,
ar daudz idejām, vienmēr vēlas komunicēties, mamma,
smieklīga, smaidīga, ābolītis, skruļļdupša lielā māsa. Nu
baigā pļāpa! Patīkama meitene tikai jāiemācās uztvert lietas
mierīgāk. Runā, runā, runā, daudz runā. Mazliet uzmanīties!

Zane Kalniņa
Visur piedalās, unikāla persona ar plašu zināšanu un
nodarbošanās aspektu, pankūku dieviete – pati labākā,
mīļa, izpalīdzīga sportiste, atraktīva, talantīga rokudarbos, patīkama istabas biedrene, mūsu klusā un jaukā meitene. Basketboliste, sporta monstrs, šķīvītis, skaista un
ļoti draudzīga, sportiska, superīga meitene, māksliniece,
sirsnīga, gudra, tik mīlīga – gribas samīļot jebkurā laikā,
smaidīga, nesavtīga, auskaru profiņš.
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Aleksandrs Fiļippovs
Pozitīvs, kluss, romantiķis, patīk dzeja, labs dejotājs, nu ļoti
aktīvs dejotājs!, sportists, tehnopuika, jautrs, pašapzinīgs,
melnīgsnējs, draudzīgais puisis, smejas par daudz labo,
komunikabls, klausās visu laiku mūziku, labs draugs un
vienmēr aizstāv, labs brālis, traks sportists, viennozīmīgi
sirsnīgākais, dzejnieks, pieklājīgs, kārtīgs puika! Atvērtāks
kā Rucavā – tā tik turēt! Jauks cilvēks, Saša, visur iesaistās,
maz runā.

Antra Kanušniece
Volejboliste, paldies par flomīšiem, nopietna, laba draudzene,
miega mice, forša, labi spēlē klavieres, čakla, saules stariņš,
ar superīgu balsi, domīga, nopietna, uzticams cilvēks, mūsu
Antriņa! Jautra, tiešā, forša, ļoti gudra, labi dzied, blondīnīte,
meitene, kurai patīk ķimerēties!, ļoti patīkams cilvēks,
smaidīga. Superīgi spēlē klavieres un dzied, šausmīgi jauka!,
vienmēr smaidoša, klusa. Aizvien, aizvien, aizvien labāk,
gandrīz neiespējami pamodināt. Jauka un patīk lakot nagus, miegainā, meitene ar mūžīgu smaidu, lielākā guļava,
nagu laku pavēlniece. Lieliska klavieru pārvaldītāja, smalka
blondīnīte. Superīgi atvērta un smieklīga – tas smaidiņš!
Dora Berģīte
Mākslinieciska, atraktīva, gudra, divkrāsmatainā, laba
draudzene, pasaku karaliene, Punk, Baibas draudzene,
īpaša, runātīga, ideju ģenerators, inteliģenta, oriģināla un
izdomas bagāta, superjauka, izpalīdzīga un jauka, dziedoša,
atklāta, ideju cilvēks, lieliski runā, krāsains cilvēciņš, jautri smiekliņi. Progress ir neatgriezenisks! Saprotoša,
kaimiņiene, runātāja. Mati, mati, laba aktrise. Spītīga, bet
visiem mīļa, zirgaste! Mākslinieciska.
Elīna Valdmane
Labsirdīga, aktīvs dalībnieks nometnē, saprotoša, vienkārši
superīgs cilvēciņš! Lipīgi smiekli, māksliniece, mans
rēkšanas draugs, superhipijs, labākais hipijs 4 ever, traka,
jautra, forša. Šogad galīgi traka palikusi – tas ir forši. Skaista
balss, daudz ideju prātā, jaukā, saistoša, interesanta, darba
rūķis, aktīva. Trakā, sīkā meitene! Mākslas un hipiju dvēsele,
žirafe!, jautrības kamoliņš, atvērusies meitene, patīkami
komunicēt. Viņa ir skarba pret volejbola bumbu. Super
draudzene.

Katrīna Krieviņa
Saprātīga jautra, gudra, izpalīdzīga, jaukais lācītis. Draugs,
vienmēr var pienākt un parunāties, superīga. Mīļa, jauka
ziņkārīga, radoša, ļoti maiga būtne, sirsnīga, uzklausa
otru, izpalīdzīga, gudrulīte, nopietna, forša, nezināma,
superjaukumiņš, smaidīga, jautra, mana pareizā, 1 dienu
un 1 mēnesi jaunākā māšele, mūsu Katrīnbērns! Nekad
daudz nav mainījies – sirsnīga, mīļa meitene. Pozitīva,
miermīlīga, basketbola meistariene, jauka, saprātīga. Stabila
un pārliecināta.
Linda Kikuste
Simpātiska, spēks, ar savu raksturu, ar neviltoti patiesiem
smiekliem. Patīkams cilvēks, ar brīnišķīgu ģērbšanās stilu,
smieklīga, asprātīga, hipiju drēbju karaliene. Harry Potter
(briļļu dēļ), apģērbu pavēlniece, smaidiņš, somiņu meitene,
drēbju vācelīte, mazais hipijs, blondīne, ļoti draudzīga, jautra,
forša, tāda jauka, traka, feinīga meiča. Rūķis, meitene – dieviete- mūza. Tik forši viņu apskaut. Mainīgs garstāvoklis,
ļoti oriģināla, ar labu humora izjūtu. Ar katru dienu aizvien patīkamāka liekas. Skaistule, dabas mīlule, superīgāko
drēbīšu īpašniece, simpātiska čiksa, super puper! Skaļa,
mieriņš, nedzen zirgus!

EKSPRESIS * LITERĀRAIS
Kad kuņģis dod pavēles.
Pār zeltainu kviešu lauku ripoja pelmenis, Rīgas Miesnieka
pelmenis. Laiski izgāzusies lauka malā gulēja kotlete. Viņa
sapņoja par Deividu Haselhofu. Perlmenis eleganti paklanījās
un uzsāka sarunu:
Kādēļ Jūs guļat bez savas mīklas?
Kas ir mīkla? Un vispār, kas esat Jūs?
Mīkla ir mans ietērps. Paskaties! Kāda sulīga, zeltaina ir
mana mīkla.
Un kamdēļ Tev tā vajadzīga?
Tā mani pasargā no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes.
Un?!
Man nav mīklas, bet es tik un tā esmu nenormāli ‘ kruta’!
Fantastiski! Tu izskaties tik mīksta, sulīga, brūna un ar
kraukšķīgu ārpusi. Pie tam, Tev nemaz nav mīklas. Varbūt
arī man novilkt savu mīklu.
Bet tad Tu zaudēsi savu identitāti. Tu kļūsi par kotleti vai
sliktākajā gadījumā- par frikadeli.
Jā....
Un tad pelmenis apgūlās kotletei blakus un viņi kādu laiku
klusēja. Kotlete domāja, kā ir dzīvot ar mīklu, kas aptver visu
viņas ķermeni, bet pelmenis, savukārt, fantazēja par pilnīgu
kailumu, par dzīvi bez mīklas.
Pēc pusstundas viņi ielīda ezerā, kas patiesībā bija zupa.
Pēc desmit sekundēm viņus apēda, tā kā tādas frikadeles.
/ Linda un Raitis/

KURSANTI * VIEDOKĻI

Dita Grunte
Patīkams briedums, jautra, saprotoša, draudzīga, izpalīdzīga,
vienmēr būs klāt, kad vajag, krāsains un pozitīvs cilvēks,
jaukumiņš!. Pirmā, kuru šeit satiku un pirmais iespaids
šoreiz ir nekļūdīgs – ļoti jauka meitene, kā jau vienmēr
MANĒJĀ foršā, lieliska meitene, super forša, gudra, laba
oratore, izdomīga, mīļa, dziedoša, dejojoša. Nu man jau patīk.
Izpalīdzīga, darbīga, ar lielu iztēli, Ogres draiskā meiča, interesanta, radoša. Ļoti patīkama meitene, kura mūžīgi smaida
un ir ļoti patīkami atrasties viņas kompānijā. Mūsu Ditiņa,
mana mīļuma enerģija, jautrīte, īpaša meitene. Pozitīvinopietni-jautrais garinš1 Laipna, hipercilvēks, ļoti aktīva,
vienmēr pozitīva. Ieguvu draugu ilgam laikam! Ar mīlīgu
smaidu vienmēr sejā.
Liene Meinharde
Ļoti dzīvespriecīga, dinamīts, jautra, baigs skatiens, forši
smiekli, enerģijas pārpildīta, čirka, traks skuķis, saulīte, spēj
izdomāt visoriģinālākās idejas, Hahasla, forša, būs ideāla
audzinātāja, smaidīga, čirka uz mūžu! Traks skuķēns.
Dienā mierīga, naktī nē... Hiperenerģija, kā jau vienmēr
– trakā čika! Ar labu gaumi, aktīva, miega čirka, gudra,
pozitīvisma pārpildīta, mans mīļākais rūķis, kedu meitiņa,
Sirsnīga, vienkārši super, mūsu spiedzošā, hiperaktīvā
rūķe, ideālākais, trakākais skuķis jebkad. Brīnišķīgs cilvēks,
laba draudzenīte. Sids, trakule, trakā Liene, vislabākā,
piedzīvojumu bagāta, ļoti dzīvespriecīga. Kur ir palikusi
Liene?!
Renāte Roga
Gudra, mīļa, draudzīga, Spānija tevi gaida! Skaistas balss
īpašniece, viss vienā, ārkārtīgi jauka, sirsnīga, aktīva ar savu
odziņu, lieliska dziedātāja un iniciatore, lai dzied, smaidīga,

ar superīgu stila izjūtu, aktīviste, ieved kārtību. Dziedam!
Kora dziedātāja, forša, kolosāla, sportiskā ar balsi un smaidu,
mierīga, jautra, neatkarīga, lieliska cīnītāja sporta laukumā
un dzīvē. Kursantu bandas locekle; mūsu jaukā čikita. Atbalsta un pamāca, pozitīva, basketbols sirdī, patīkams cilvēks.
Šķiet, ka zina daudz it visās jomās! Lauvenīte, zina, ko grib.
Tits Gulbis
Vīrs melnā, zina visu par visu, jau mazliet darbojas!
Labestīgs, laba humora izjūta, Titis, pozitīvākais cilvēks, kas
satikts, lieliski izskatās uzvalkā, super duper puisis, fantastisks, kursantu grupas biedrs, vienmēr skaistu gaitu, taisnu
muguru. Īpaša personība, gulētājs, labākais velns ever! 100%
džentelmenis. Labs dziedātājs, foršs, jautrs džeks ar nopietnu
attieksmi, saprātīgs, respect, superīgs čalis, mierīgs, otru
uzrunā. Pats par sevi! Neatkarīgs, jauks, Titītis, asprātīgs,
gudrs, būs, manuprāt, ļoti stingrs audzinātājs, pieklājīgs,
nepārspējams, mīl svaigu gaisu naktīs, ronis, ļoti sirsnīgs,
patīkams.
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Aiga Klimoviča
Gudra, mana mīļākā stunda ir ar tevi, komo-komo-komokomunikabla, gudrības akmens, jautra, jauka, gudra, interesanta, lietišķā padomdevēja, stilīga, rakstu feja, smaidīga,
riktīgi labs cilvēks kā visi šeit!, riekstkode, feinīga, smaidīga,
komunicējoša, Trakula, komunicējam!, mostamies-krēmiņšejam, sievišķīga, atvērta, skaisti dzied, patīkams cilvēks,
pozitīva, mierīga.
Aiva Bumbure
Visu var, tik jādara, paciente, mākslinieciska, talantīga, tekstila fanātiķe, daudz palīdz, darot ko, izpalīdzīga, pārsteidz
ar jaunām, trakām idejām, izdomas bagāta, jautra, radoša,

Diegs un Adata, saprotoša, podziņa, superīga!, iemācīja man
radīt no lina, tepat blakus, linu sieviņa, pilna un vēl vairāk
ar idejām, vienmēr ir izeja, ļoti radoša, patīk jūra. Ideju
pārpilna, atraktīva. Mākslinieciskā sieviete, visam ķeras klāt
ar gaišu skatu un izdomu. Izpalīdzīga dāmīte. Superīgākā
padomdevēja.
Brigita Zelča
Laba zīmētāja, Koomo māsa, ļoti pacietīga, izdomu pilna,
pārzina mākslu, riktīgi feins cilvēks, Runčukiņš, ļoti jautra, izpalīdzīga, draudzīga, apveltīta ar mākslinieka garu
strāvojošām idejām, gudra, gatava uz visu – pat strītbolu,
māksliniece, animācijas DIEVS, tu man esi parādā
cepumiņus !, piespraude, atbalsta, vienmēr izpalīdz, basketboliste, interesanti mati, sirsnīga, animācija, oriģinālu ideju
vadītāja, Brixis, nu vienreizēji, apburoši, izsmalcināti reāla,
animācijas vadone, audzinām raksturus! aristokrātiska.
Īpatnēja gan apģērbā, gan darbā. atraktīvākā, neatlaidīgākā
basketboliste, patīkami interesants cilvēks. Briksis ar stikla
sirdi ir kļvis par Briksi ar animētu sirdi. izcila strītbola komandas biedrene! Smaidīga, dziedoša un jautra, aristokrātiska.
Dace Rasiņa
Klusa, patīk smieties, jauka, gudra, dzelzs sieviete,
nepadevīga ar ģipsi, atbildīga, forša, kārtības uzturētāja,
trakā ķīmiķe, mierīga, nopietna, Rrrasiņa, iespējams labākā
administratore pasaulē, sys-admin, labs kompānijas biedrs,
smaidīga, draudzīga, molekula, laba ģipsī, Dace ir! Bez Daces
nevar!, šogad tāda pārlaimīga %, sveču meitiņa, vecais labais
biedrs, visu saliek pa plauktiņiem, visu saliek pa plauktiņiem.
nopietna, bet jautra, patīk cīnīties ar ģipsi, šogad pārsteidzoši
pozitīva, bosiņš. pozitīvs cilvēks, jauki ar viņu parunāt,
smaidīgā Dace, atbildīga, atvērta!

Gunārs Ošlejs
Labs mūziķis, bračiņš, smieklīgs un draudzīgs, stingrs,
mēdz būt necilvēks !, korī ir spēks!, cilvēks – mūzika, sportisks, nopietns, jautrs, mīļš, labākais, superīgākais, kolosālais
kora vadītājs, brīnums, kas noticis ar SVV kori, foršs, gudrs, muzikāls, interesants, iedvesmojošs, Superrrīgais un ...
skolotājs !, Holivudas smaidiņš, smaids, kas apreibina, korvaldnieks, dziedāšanu padarīja superīgu, gada laikā kļuvis
pieaudzis! Labi!?, labākais mūzikā, draudzībā un citur,
kora diriģents, patīkams sarunu biedrs, ar skaļu svilpienu,
mūziķis no visiem galiem, aktīvs, pozitīvs cilvēks. dziesmas
beigās pasmaida, tas patīk. Satriecošais smaids, kam vienmēr
seko „awesome”. Kinky, atkarībnieks – kafija, prieks kārtējo
reizi satikt. patīkams, sirsnīgs cilvēks. „neMĀK vadīt kori”,
optimisma gariņš.
Ilze Kreišmane
Jautra, inteliģenta, saprotoša, gudra, zina pamācīt, rosina
domāt pozitīvāk, hipijdievs, vislabākā direktore !!!, interesanta, forša, milzum spējīgā direktrise pateicoties kurai te
esam, cilvēks ar pieredzi, daudz ziņo, nopietna, ko vēl labāku
var vēlēties, jaukais boss (kaut visi tādi būtu)!, sabiedriska,
draudzīga, mamma, pamatu – pamats, kā vienmēr-apburoša,
smaidīgā, SVV sirds, ILZE, galvenais Hipiju hipijs!. SUPER
cilvēks. Patīk rīti. Labākā nometnes vadītāja, kādu esmu
pazinusi. Radošs cilvēks, ļoti patīk, jo organizē šo nometni,
vislabākā. Laba lūgšanu vadītāja.
Kristaps Grundšteins
Jautrs, pasakas un grandioza balss !, efektīvās mazgāšanas
pārzinātājs, disko bumba, apbrīnojams, asprātīgs, foršs,
konstruktīva kritika, lielisku balsi apveltīts, nopietns,
izpalīdzīgs, Tapiņš, nopietns, kad vajag – nenopietns, kad arī

vajag!, radošs, nesportisks, izturīgs un mīļš vecis, smieklīgs,
visums/Explosion, labs jokupēteris, atslābstam, viss notiek, skolotājs ar lielo „S”, pasaku tēvs, trakā lapsa, kolorīts
„meinstouns”. Ātrs, radošs, inteliģents. Kruti deju soļi. Patīk
mazgāties virtuāli. Fantastisks nometnes vadītājs, patīkams
sarunbiedrs, jo inteliģents, Pokerseja. Lieliskas balss
īpašnieks, ar labām idejām, pasaku skolotājs.
Liene Salmiņa
Laba skolotāja, mūsu mīļums, draudzīga, labs cilvēks,
izpalīdzīga, superīgi dejo, jaukulīte !, dabas māte, viszinoša,
draudzīga, smaidīga, zālīšu lasītāja, saimniecīte, jauka, jautra,
gudra, forša, mīļa, vienkārši super meitene, tēju Lienīte, tēju
pavēlniece, mazā Lienīte, mēlīga, kā saulstariņš, supermīļa,
viens no foršākajiem cilvēciņiem, ko zinu, mīļākais cilvēks
pasaulē!, klusa, ar viņu ir tik labi, jaukuma iemiesojums,
sveču valdniece. Vissirsnīgākā smaida īpašniece, pozitīvā
skrējēja. Mazā, mīļā Lienīte, peldbiedrene, ceļojoša.
Raitis Bobrovs
Sveču rūķis, labs svecēs, šīze, liels bērns, foršs, atturīgs,
jautrais sveču puika, mazrunātīgs, jautrs, nopietns, hipistiskais sveču monstrs, visur ar visiem, vienmēr visiem,
visam visur, dīvains, smieklīgs, labi lej sveces, O jaa!!, Rūķis,
kopsavilkums – garš un jautrs, hipijs, „labiņais”, sveču karalis, apbrīnojamais sveču Raičuks, superlīmi savām botām,
volejbola eksperts, jauns atklājums radošajā domāšanā,
rūķiem kūleņi paši labākie, sveču vecis, saimniecisks,
ķīmisks. Svečotājs, ķīmiķis, ar hipijisku piesitienu, interesanti aprunāties, bērnišķīgais, komisks, garumgarais, saimniecisks, ķīmisks. Pēc Hirosimas kataklizmas teica vien:
"Nākamreiz laikam jābūt uzmanīgākam!"
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miermīlīgs, mierīgi runājošs, latviski, valoda ir ar tevi,
lēnprātīgs, kā jau skolotājs, folklorists, diskrēti kluss, censonis, apdomīgs. Smaidīgs, superīgs zīlnieks, gredzentiņš,
mierīgs, nosvērts, interesants, savdabīgs.
Una Upena
Skriešana, laba skolotāja, atlētika, runčuks, sportiska, aktīva,
smieklīga, mati ir ar tevi!, nopietna, mazrunājoša, jautra,
sporta guru, mācīties tautiņdejas ir jautri, forša, jauka,
aktīva, gudrā blondīne, labā – kreisā, labā – kreisā, liela sportiste, pastaliņa, mūsu sporta skolotāja, krāsaina dejošana,
enerģija pulsē! Runčukiņš! Dejotāja, rozā, „Mirdza”. Mainīga,
smieklīga, interesanta, kādudien būs mana! Dejotāja,
blondīnīte. Jauks cilvēks. Rozā sporta zaķis, smaidīga,
pozitīva, nikns velniņš.

Silva Purmale
Ļoti gudra sieviete, kura zinās atbildi pilnīgi visur, bieži
stāsta nepatiesību, prot aizstāvēt viedokli, vēsturē un politikā
ir spēks!, es peldēju..., laba sarunu biedre, cilvēks-fenomens,
gudra, zinoša, joprojām aizraujoša, interesanta, domājoša,
superīgākās stundas, vēsturīgā, saprotoša, rosina domāt,
diskutēt, ļoti gudrs cilvēks, gribas klausīties un klausīties,
jautra, skolotājas stāja, labākā skolotāja statuss garantēts,
interesanta, radoša, ar labākajām teorijām. Inteliģenta sieviete, spēj darīt mācību stundu aizraujošu, netipiski skolotājai.
Paēdina izsalkušos.
Uldis Veihmanis
Nopietns, atgadījumi ar ieslēgšanos kojās, zinošs, labs
zīlnieks, čuču muiža, jautrs, nu kā vienmēr..., kluss,

Kārlis Zols
Dzied savdabīgi, rīta pateikšanās saulei, gudrs, zina pamācīt,
atklāti skaļš, prieks, interesants, smieklīgs dažreiz, arvien
vairāk saprot SVV būtību, skaļa balss, runīgs, draudzīgs,
mierīgs, mīļais, jaukais mācītājs, labi dzied, labs dziedātājs,
rīta lūgšanas, ar ticību cilvēkiem, kautrīgs, liberālais draugs,
gaišs cilvēks. Kluss, smaidīgs. Par savu viedokli pārliecināts
cilvēks, dziedonis, ar savām domām un idejām, inčīgs.
Mudīte Upatniece
Omīte, laba omīte, Ome, Mīl tēvzemi, jauka, mīļa, mīļā,
sirsnīgā omīte, mīlīga, jautra, uzklausa otru, pieredzi
apveltīta, jaukā omīte, pie kuras bija vissmājīgākās stundas, smaidīga, forša, katram tādu omīti, visforšākā, jūtos, ka
tādam cilvēkam var uzticēt visu, vienmēr dzirdēt griboša,
dzīvesgudra. Super-duper-smaidīgā omīte. Dzīvesgudra.
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kas aizrauj, bailīgs modinātājs, puika uz goda. Miermīlīgs,
superīgs aktieris, māk sasmērēt mašīnu, kārtīgi iejuties SVV
sabiedrībā. Labākais modinātājs, labākais sejas mazgātājs.
Renārs Tilgalis
Saprotošs, smieklu bedrītes, saldais „Snikers”, satriecošs
smaids, Nike, jautrs, foršs, jauks, labi dzied, labākais
audzinātājs!, misters klusums, ar smukām bedrītēm,
mazrunātīgs, nopietns, bet ik pa laikam arī jauki pasmaida,
labi spēlē bungas, Brunču mednieks, labs audzinātājs, ar tendenci un perfekciju, superīgais audzinātājs, vispusīgs, maija
saulīte. Vispusīgs, kluss, bet smaidīgs. Šogad paspilgtinājies
EGO, atmiņās jauks puisis, bosiņš. Labs modinātājs, radošs,
pavisam cits cilvēks, ļoti mainījies, ar labu balsi.

Jurģis Miķēns
Smieklīgs, jautrs, gari mati, nežēlīgs, kolēģis ar lielo „K”,
super-truper Jurģēns, bezgala mīļš, nopietns, izpalīdzīgs,
savdabīgs, interesants, dažreiz īgns, gudrs, apzinīgs, Rrrr...,
viskerzainākais no audzinātājiem, no gultas kratītājs, tās
acis!, skatiens! un biezie mati! ģitāra, kosmiskā tuvībavienmēr, audzināšana vai disciplīna?, draudzīgs. Skaļš
modinātājs, trakais modinātājs. Patīkams cilvēks. Pirmo gadu
audzinātājs – tīri labi turas. Garmatainais skaistulis, stingrs!
Mārtiņš Daģis
Mierīgs, gatavs palīdzēt jebkuram, lāča bērns, īstens hipijs!, mīļš, lācītis, labākais basketbolists, atbildīgs, apzinīgs,
dzen uz visiem pasākumiem, kā es gribu apēst tevi,
sirsnīgs, izpalīdzīgs, liels, nopietns, foršais puika, enerģiski
neizsmeļamais cilvēks, bez komentāriem – superīgs, labi
spēlē basketbolu, mūsu vadonis, punkts uz i, klints, spēks,

Viktorija Krone
Jautra, redz, ja kaut kas nav kārtībā, sarkanais ritenītis, mīļā,
jauka, spožais smaids, vienmēr smaidīga un pozitīva, puķe
krāsainā, gudra, forša, patīkama sabiedrība, atsaucīga, apgarots cilvēks, krāsaina, runājoša, ar humoru, garšvielas tante,
mīļa, laba sarunu biedre, jauka, saulīte, ideju pilna, draudzīga
un ļoti forša, laba audzinātāja, atklāts brīvības gars, aktrise,
daudz uz velosipēda, brīva, atvērta, riktīgs nazis. Pasakaini
pozitīvs pirmais iespaids. Vikā! Ar savu stiliņu.
Zita Sokolova
Laba učene, rakstāmmašīna, draudzīga un forša, blonda,
blondīnēs ir spēks!, nopietna, atraktīva, forša dejotāja, mūsu
jaukā Zita, uz mūžu savējā, riktīgi forša, palaidne, mīļa,
māk pamodināt un ir ļoti superīga, Mmm saulstariņš, forša
audzinātāja un laba dejotāja, svītrainā bitīte!, klusa, viņai
viss ir labi!, tā tik turēt – labākā, jautrā audzinātāja, skanot
sešiem citiem modinātājiem, izņemot savējo, kafija-gulētzipchix. Labi dzied, patīkama atkalredzēšanās, atklāta.

