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GADAGRĀMATA, ENGURE 2010

ILZES UZRUNA
JUMS VISIEM!
Mīļā SVV saime...
Ar katru gadu vairāk pārliecinos, ka ir tāda īpaša SVV vakcīna, kas iedarbojas pamazām un
pakāpeniski un līdz nometnes beigām pārņem mūs katru pilnībā. Priecājos par skolēniem, kas šīs
sajūtas juta jau atkārtoti, bet īpašs prieks par pirmgadniekiem, kas sevi pieteica īstā SVV garā un
stilā.
Trīs nedēļas mācījāmies, dziedājām un dejojām. Tikāmies ar izciliem viesiem, kas ļoti augsti
novērtēja Jūsu atsaucību un aktīvo līdzdalību.
Aicinu Jūs ikkatru nest visas šīs pozitīvās emocijas sevī lai tās silda tad, kad sen būs aizmirsusies vasaras svelme un skola, un darbs atvietos SVV dienas kārtību...atcerēsimies, ka SVV mēs
vienojāmies vienā dejā un, ja paveicās, tad pat lēcām vienā ritmā – tiešā un pārnestā nozīmē, tas
mums SVV 2010 izdevās.
Gaidīšu Jūs visus Trikātā –
...ir tāds mūzikas instruments – rīts,
ir tāda partitūra kā – dzīve,
ir tādas lietas kā – spēks un nespēks.
un saule iedod tev pirmo stīgu...
Ilze Kreišmane
SVV direktore
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PAR ENGURI
TĀDS KĀ STĀSTĪJUMS
Engures vārds cēlies no senprūšu vārda „angurs”, kas, kā tika izpētīts, latviešu valodā tulkojams
kā zutis. Šo nosaukumu jūrmalnieki izvēlējušies Engures ezera dēļ, kurā kādreiz mitusi liela zušu
bagātība. Šobrīd Engures novads sastāv no septiņiem ciemiem, kas kopumā aizņem 123 km2 lielu
platību un tajā dzīvo vairāk kā 2000 cilvēku. Hercogs Jēkabs 16. gs. Enguri izveidoja par milzīgu
manufaktūras centru. Saka, ka Hercoga Jēkaba laiki bijuši zelta laiki. Par to runā vēl šodien. 17. gs.
Engurē sāka būvēt lielus buru kuģus. Krišjānis Valdemārs, saprazdams kuģniecības lielo nozīmi,
visā Latvijā sāka veidot jūrskolas. Engurē arī bija viena jūrskola un arī pagasta skola, kurā bija viens
skolotājs, kurš mācīja visus priekšmetus. Šogad saulgriezēni dzīvo bijušās jūrskolas internātā. Engurei kādreiz cauri tecējusi upe, kas savienoja Engures ezeru ar jūru. Pie ietekas jūrā tika izveidota
osta, kur šovasar SVV jaunie mākslinieki devās zīmēt un gleznot, bet blakus tai ceļas zivju rūpnīca
„Unde”. No rītiem skrienot gar ostu, molu, ceļš tālāk ved gar pelēku koka baznīcu. Savukārt, Engures akmeņainā pludmale lika būt modriem un skatīties zem kājām, brienot tālo ceļu līdz vietai, kur
ūdens ir dziļāks par ceļiem. Lai arī šīs vasaras mājas atšķīrās no ierastā klusuma un miera visapkārt,
tomēr mums izdevās daudz ko gūt un arī dot atpakaļ gan Engurei, gan vietējiem iedzīvotājiem,
pilsētas estrādē organizējot viesu dienas koncertu.
Linda

DIENASGRĀMATA
UN 3 NEDĒĻAS PASKRĒJA NEMANOT..
7diena 25.07. Autors nezināms
Pirmā nometnes diena, visi ierodas un iekārtojas istabiņās. Audzinātāji sarīko teritorijas apskati ar
dažādām iepazīšanās spēlēm.
Šovasar par mūsu mājām kļuvusi Engure. Iekārtojamies katrs savā istabiņā, iepazīstamies ar jaunajiem saulgriezēniem, bet jau zināmas sejas nežēlo ne smaidus, ne siltus apskāvienus uz atkal
satikšanos. Iegaumēt vārdus palīdz audzinātāju izgudrotās spēles un rotaļas.
1diena 26.07. Laura
Diena pēc pirmās šajā nometnē pavadītās nakts. No rīta iepazināmies ar dienas kārtību un citiem
cilvēkiem. Vakarā katrai istabiņai tika iedalīts kāds kuģu veids. Un saistībā ar šo kuģu veidu bija
jāizdekorē istabiņa un jāizveido priekšnesums. Audzinātāji, plostojot uz matrača, copēja komandas, lai tās rādītu savas sagatavotās etīdes. Tā pagāja pirmā diena bez vecākiem...
2diena 27.07. Rihards
Diena sākās kā parasti (rīta ceļš ārā, karogs, brokastis utt.), līdz vakaram, kad bija jādodas uz
vakara pasākumu – orientēšanās grupās. Tikām iedalīti 8 grupās, kurām tika izdomāti nosaukumi. Mums pēc kartes punktiem un iesniegtajām bildēm bija jāpārmeklē tuvākā apkārtne. Pēkšņi
laiks lika manīt, ka tuvojas vētra. Tā izpaudās kā milzīgs, tumši mutuļojošs mākonis, kas vēlās pāri
skaidrajām debesīm un aiz tām sekoja pelēka debess masa, no kuras ik pa laikam izšāvās zibens.
Pēc pāris minūtēm tā jau bija klāt ar lielām lietavām un pērkona dārdoņu. Protams, visi salija un,
protams, ne visiem tas patika, bet lielākajai daļai tas bija liels piedzīvojums un SVV neatlaidības
pārbaude – pat grūtībām mēs spējam tikt cauri.
3diena 28.07. Linda
Šī trešdiena bija īpaša visiem – jaunajiem audzēkņiem, jo tie pirmo reizi iepazina visu, kas saistās ar
SVV; senjoriem, jo šīvakara svecīšu dievkalpojums bija jāorganizē vieniem – bez mācītāja. Tagad
aizver acis, apgulies un sajūti pļavas smaržu. Kā jūra šalc pie kājām, un sīkās radībiņas sāk mosties
un dziedāt nakts dziesmas. Jūti, kā Dievs ir pieskāries katram zāles stiebram. Jūti, kā tevī rodas
spēks un pārliecība par padarīto, drošības izjūta par to, kas vēl būs jādara. Tāds bija pirmais svecīšu
vakars šovasar. Vakars, kad, manuprāt, katrs spēj noticēt neiespējamajam, kad katrs tiecas pēc
ticības, mīļuma, miera, gaišas sveces, ko likt krustā, siltas plaukstas, izjusta, klusa toņa vakara
dziesmā.
4diena 29.07. Keita
Diena ļoti jauka un interesanta. Protams, nodarbības ar superīgajiem skolotājiem bija foršas.
Vakarā – vakara pasākums – ilgi gaidītais ugunskura vakars. Tā laikā komandām jāattēlo kāds no
skolotājiem, neiztiekam arī bez rotaļām un dziesmu skandināšanas. Tur pat pie omulīgā ugunskura
tiek ieturētas naksniņas un izlozēti „Slepenie draudziņi”, kurus nedēļas laikā jāiepriecina ar maziem
nieciņiem.
5diena 30.07. Evelīna
Piektdien bija veselībai veltīta. Pie mums atbrauca divas jaukas dāmas. Ilze Začesta no Lielvārdes
stāstīja par veselīgu uzturu, kaitīgajām un ķīmiskajām vielām, savukārt Irīnas tante no Engures – par
to, kādas zālītes ir atrodamas vietējā pļavā, kādus novārījumus no tām var pagatavot. Tas bija ļoti
interesanti un aizraujoši. Pēc tam mēs gājām uz enerģētiskajiem akmeņiem un es biju ļoti satraukta,

jo es domāju tikai par to, lai man nekož skudras. Pēc tam vakariņas taisīja zēni, un tās bija ļoti
garšīgas. Man tas ļoti patika.
Šodien ciemos ieradās arī mācītājs Kārlis, līdzi atvedot reportierus no Jūrmalas televīzijas.
Smilšu pilis - Dora
Vakarā mums visiem tika dota iespēja tuvāk iepazīties ar ikkatrā no mums mītošo arhitektu, izplānojot,
uzrasējot un uzceļot savu sapņu pili (vai piramīdu, vai sirsniņmāju). Lāpstas un spaiņi ceļoja starp
komandām, smiltis berzās aiz nagiem, jūraszāles lipa pie pirkstiem, bet saulgriezēnus tas neatturēja,
un pusotras stundas laikā grandiozie smilšu piļu rasējumi tika realizēti Engures smiltīs.
6diena 31.07. Signe
Ekskursiju diena. Mūsu pirmais pieturpunkts bija Talsu Lauksaimniecības muzejs. Tur aplūkojām
seno laiku tehniku un drenāžu. Pēc tam izstaigājām Pedvāles brīvdabas mākslas muzeju. Tālāk
braucām uz Sabili. Apskatījām un pabradājām pa Abavas rumbu, no kuras, protams, autobusā
lielākā daļa atgriezāmies apšļakstīti un izmirkuši. Tālāk ceļš mūs veda uz Sventes dzirnavām, kur bija
iespēja laisties pār Abavu ar trošu palīdzību. Caur autobusa logu aplūkojām lupatu leļļu ģimenes.
Ekskursijas pēdējais pieturas punkts bija visvairāk gaidīts – veikals “Elvi”. Kad atgriezāmies un
bijām paēduši vakariņas, visi devāmies gatavoties MTV balvu pasniegšanas ceremonijas ballītei,
lai varētu kārtīgi izdejoties.
7diena 01.08. Līza
Diena sākas ar paziņojumu, diena būs mierīgāka par visām pārējām. Ziņa nāca, kā atvieglojums
pēc iepriekšējā vakara ballēšanās. Sākam ar futbola spēlēšanu stadionā masveidā (20 pret 20). Ja
puiši varēja piepelnīties deju laikā, tad šoreiz bija meiteņu kārta iegūt kādu stūrīti – aktīvi spēlējot.
Pēc pusdienām devāmies uz jūru, kur dzīvojāmies līdz pat vakariņām. Laiks bija vienkārši burvīgs,
daļa pat pamanījās apdegt spožajā saulē. Pēc vakariņām uz stadiona soliņiem erudīcijas konkurss
ar netradicionālu mīklu un teksta uzdevumu risināšanu, vēlāk istabiņām jāizklaidē un jādod uzdevumi citām istabiņām. Relaksējoša diena.
1diena 02.08. Toms
Rīts nesākās kā parasti, es pamodos agrāk. Rīta lūgšanā mums deva olas un lika par olu rūpēties
kā par bērnu. Pirmajā dienā jau “nomira” vismaz 4 olas. Tad tajā pašā dienā bija arī, kā vienmēr,
interesantās stundas, ar vēsturi priekšgalā. Pusdienas bija, KĀ PARASTI, garšīgas. Vakara pasākumā
bija modes skate, kurā visi saģērbās, pēc iespējas radoši un interesanti. Pasākumā mums bija
jāveic visādi uzdevumi: jākrāsojas, jārunā ar modes dizaineriem, jāstaigā pa mēli, rādot savus trakos tērpus. Vakara dziesma bija, KĀ PARASTI, mierīga un jauka.

2diena 03.08. Matīss
Šodien bija ieplānots braukt uz Engures ezeru, bet lietus dēļ brauciens tika atcelts. No rīta mūs
modināja Linda ar Leldi. Liene sita ķēdes, bet Lelde atbildēja par ūdeni – visnotaļ efektīvs duets.
Diena ritēja ātri. Notika stundas, bija gardas pusdienas un interesantas pēcpusdienu nodarbības.
Vakara pasākuma laikā notika orientēšanās. Katrai komandai iedeva pa lapiņai un bija jāatmin vieta,
uz kurieni jādodas, un tad uz turieni jāskrien, lai tiktu pie nākamās lapiņas ar nākamo norādi. Man
sākumā patika, bet beigās, kad es sapratu, ka mēs nebūsim pirmajā trijniekā, sāku slinkot.

3diena 04.08. Līza
Trešdienas rīts bija diezgan drūms, jo lija lietus, tāpēc mums nemaz nebija karoga pacelšana.
Turpmākā diena bija diezgan pelēka un ne visus varēja redzēt smaidot. Tomēr šo visu drūmo
atsvēra vakara pasākums, kurš bija ļoti jauks. Vakara pasākums, kā katru trešdienu, bija svecīšu
vakars, ko mums sarīkoja trešā grupa. Sarīkot svecīšu vakaru bija laikietilpīgs, smags un interesants
darbs, kurš aizņēma visu dienu (ja ne vēl vairāk), bet droši var teikt – pūliņi bija tā vērti un rezultāts
bija ļoti patīkams. Vakars bija izdevies un pilns mīļuma, ko varēja just līdz pat gulētiešanai.
Pogas - Dora
Ir daudzas vietas ap Enguri, kur var doties izbraukumos vai ekspedīcijās. Tā kā saulgriezēni lielajā
ekskursijā Talsos bija piestājuši tikai Talsu Lauksaimniecības muzejā, tad senjori nolēma doties
Ilzes vadītā ekskursijā iepazīt šo pakalniem nosēto pilsētu tuvāk. Līdzi viņiem brauca arī Dace, Silva
un Mudīte. Diena tika pavadīta, iepazīstot Talsus divu komandu sastāvā ar ļoti aizraujošas stafetes
palīdzību – nokļūt nākamajā punktā varēja tikai tad, ja atrisināja mīklu uz kontrolpunkta lapiņas.
Pēc izglītojošā un izklaidējošā pārgājienā pavadītām 2 stundām aši tika notiesātas līdzpaņemtās
pusdienas, un tad jau tika sasēsts mašīnās un (pēc īsas pauzes Talsu Maximā) nokļūts atpakaļ Engures vidusskolā, lai senjori ar smaidu uz lūpām pievienotos pārējiem saulgriezēniem pēcpusdienu
nodarbēs.
4diena 05.08. Kristīne
Šodien SVV kārtībā norisinājās pilsoņu diena, kura mums deva iespēju iegūt sev interesējošas atbildes no četriem patiesi izciliem vīriem – Vili Vītolu (Annas un Kristiana vectēvs), Jāni Ošleju, Igoru
Grauru un Paulu Raudsepu. Ar šiem kungiem mēs pavadījām visnotaļ izglītojošu un interesantu
pēcpusdienu. Pēc brīvā laika turpinājās nodarbības ierastajā kārtībā, bet vakara pasākumā – ugunskura vakarā – dalībniekiem vajadzēja atainot kādu vēstures posmu (akmens laikmets, viduslaiki,
ulmaņlaiki, Atmodas laiks un 21. gadsimts) 10 minūšu garā priekšnesumā. Vakars izvērtās ļoti jautrs.
5diena 06.08. Dora
Šis rīts bija pārsteigumu pilns – vispirms sākām ar pēcpusdienu nodarbībām, un tad sekoja daudz
mēģinājumu dziedot un dejojot. Tad jau ieradās pirmie viesi – atvērtās SVV izmēģinātāji, no kuriem daži palika mūsu starpā pat līdz svētdienai, piemēram, Sabīne, kura viesu dienā pildīja mūsu

pianistes lomu. Vakars noslēdzās ar senjoru organizēto Beztalantu Šovu, kura ietvaros ikkatrs atrada un citiem parādīja iepriekš sagatavotu priekšnesumu par savu beztalantu. Tam visam pa vidu
varēja arī kārtīgi un beztalantīgi izdejoties, sadzirdot īpašo vakara tematisko dziesmu. Vistalantīgākie
beztalanti tika atalgoti ar veselai nedēļai pietiekamu daudzumu burbuļplēves!
6diena 07.08. Inga
Šogad viesu dienu gan dalībnieki, gan nometnes vadība, gan viesi gaidīja ar daudz lielāku satraukumu. SVV šogad svinēja 18. dzimšanas dienu. Par šo ilgo, piedzīvojumiem un notikumiem bagāto
un neaizmirstamo laiku uzzināja daudz cilvēku. Tas izpaudās kā dejas, dziesmas, dzejoļi un atmiņu
lasījumi. Šogad kā bonuss ierasto svētku programmu papildināja tuvcīņas paraugdemonstrējums,
kas izraisīja ļoti lielu sajūsmu, jo šovs bija ļoti labi izveidots un izcili iestudēts. Kā citus gadus, pēc
ilgiem mēģinājumiem, dienas beigās smaidu un gandarījuma sajūtu varēja redzēt SVV dalībnieku
un darbinieku sejās, bet lepnumu par saviem bērniem – vecāku sejās.
7diena 08.08. Maija
Šodien miegainie SVV skolēni gaidīja kārtējo sporta dienu. Rīts sākās ar iesildīšanos pie ritmiskas mūzikas, kam vēlāk sekoja dažādi sportiski pārbaudījumi. Tur bija Ventis un bluķis, volejbols,
tautasbumba, ielasbumba, sodiņi basketbolā u.c. Dienas otrajā pusē sakarsušie skolēni gāja
atvēsināties jūrā, pēc kuras gaidīja aizraujošo vakara pasākumu. Vakarā notika spilvenu vakars ar
multfilmām, kura laikā gan skolēni, gan skolotāji un audzinātāji izstāstīja savus iemeslus, kāpēc tie
ieradušies uz šo nometni un savas emocijas par to. Vakars beidzās ar vakara dziesmu, pēc kuras
SVV skolēni varēja mierīgi iet gulēt.
1diena 09.08. Georgs
Ventim ir labs noskaņojums, t.i., mūs izkratīja no gultām. Visi pusmiegā saģērbās un devās uz
karogu. Pēc brokastīm, kurās saņēmām dienišķo desu un putru, un pēc iedvesmojošas rīta
lūgšanas devāmies uz mācību stundām. Vēsturē kaislīgi diskutējām par karalienes Elizabetes I
sasniegumiem Anglijā un pasaulē. Literatūrā ciemos atbrauca literāts Nils Sakss, kurš stāstīja, kā
izplānot stāstu, par pamatu ņemot vienkāršu teikumu. Pēc stundām (brīvajā laikā) katrs nodevās
savai nodarbei – gulēšana, iepirkšanās, dušošanās utt. Pēc vakariņām un karoga devāmies uz
zāli, lai pašrocīgi izgatavotu pūķus. Kad pūķi gatavi, devāmies uz jūras malu, lai lidinātu savus veikumus. Ieradāmies tur – jūra kā spogulis, vēja nav. No pūķu lidināšanas nekas prātīgs nesanāca,
toties kārtīgi izpriecājāmies!

2diena 10.08. Signe
Otrdiena mums bija ezera diena. Pēc rīta lūgšanas mēs aizbraucām uz Engures ezeru. Tur mums
notika stundas, kuru laikā mēs pa īpašu laipu devāmies pie savvaļas zirgiem. Mums bija viesis –
mācītājs Juris Rubenis, kurš mums vadīja reliģijas stundas, stāstot par meditāciju un iedziļināšanos
sevī. Pusdienām mums bija jāgatavo pašiem sev trauciņi – šķīvīši un irbulīši tapa gan no niedrēm,
gan no ūdensrožu lapām. Pēcpusdienā mums bija īpašs viesis – pianists Vestards Šimkus, kurš
mums pastāstīja, kā viņš visu sasniedzis, kā arī nospēlēja kādu skaņdarbu. Vakarā audzinātāji zāli
bija pārvērtuši par “Fēniksu”, kur mēs spēlējām dažādas azartspēles.
3diena 11.08. Dora
Pēc mierīgas piecelšanās mēs visi mierīgi devāmies uz karogu. Rīta lūgšanas laikā mums Una un
Liene M. atgādināja par draudzības nozīmi. Šodien visi devāmies fotografēties gadagrāmatai. Vēl
ašs gājiens uz jūru, pāris stundas pēcpusdienu nodarbību, un svecīšu vakars jau bija klāt, šoreiz
– audzinātāju organizēts. Pirmo reizi šajā gadā tas notika ārā, pie skolas. Klausījāmies lasījumus,
dziedājām dziesmas par draudzību un kopību, un meditējām vienotos klusuma brīžos. Pēc tā visi
mierīgā un pārdomu pilnā omā likāmies gulēt.
4diena 12.08. Linda
Klāt jau ceturtdiena – skaistu, latvisku melodiju piesātināta. Ugunskura vakars šoreiz notika pie
jūras. Tur arī tapa vakariņas. Bet pirms vakars iekrāsojās jaukās atmiņu krāsās, mūs smīdināja un
izklaidēja improvizācijas teātris, kur piedalījās gan skolotāja Raimonda kolēģi, gan mūsu talantīgie
saulgriezēni.
5diena 13.08. Antra
Pēdējā pilnā nometne sākās ar miegpilnām acīm. Pēc brokastīm visi devāmies uz kojām, lai
kravātu somas, satīrītu istabiņas un apēstu pēdējos saldumu gabaliņus. Vēlāk izbaudījām sauli,
pēcpusdienu nodarbības un sākām gatavoties izlaidumam un vakara ballei, bet pirms tās vēl mūs
gaidīja svētku vakariņas. 18. jubilejas jūras stila ballē visi pamatīgi izdejojās un lieliski pavadīja vēl
šīs vasaras pēdējo vakaru kopā.
6diena 14.08. Katrīna
Rītu sākām ar pēdējām brokastīm, ko aizvadījām visi kopā. Pēc maltītes visi devāmies uz rīta
lūgšanu, pēc kuras izgājām ārā un sastājāmies aplī, lai varētu atvadīties no saviem vecajiem un
jauniegūtajiem draugiem. Laikam ritot cilvēku acīs arvien vairāk sāka parādīties asaras, bet netrūka
arī smaidu, atceroties kopīgi pavadītās 3 nedēļas. Tad palēnām sāka ierasties vecāki, lai mūs vestu
mājās, bet visapkārt vēl bija dzirdami solījumi atkal satikties pēc gada Trikātā.

VALODA VALODIŅA
VĀRDU PIE VĀRDA PĀRI LAUKIEM..
Valodas (Līza)
Valoda ir kā suns, un mēs katrs esam šī suņa saimnieki. Katrs saimnieks izturas pret suni citādāk,
un katrs suns ir savādāks. Cits ir noskrandis, cits labi uzēdies. Dažs ir nikns pret visiem, un cits
atkal ir ļoti mīļš. Katram sunim ir savādāks pielietojums – kā stila daļa vai mājas sargātājs. Suņi ir tik
dažādi un valoda arī. Tā ir daudzpusīga un nebeidz vien pārsteigt.
Vēstules vecākiem Dundegas izloksnē
Ralfs:
Šveika mat. Man vajadze:m 1 rakstam li:et i 3 papiro:us. V:a t’u ma:n neatvešt di:vas pares zeke:m.
T`u ži:ņ, ka maņ Oļa:f no:mir. Tas bū:t maņ: ar:laulīb dēle:n`. P:a ī:štam ma`n:s grib:et l:a t`u
atvēs:t papī:r ru:len, jo to:ulet:en nebu:t papī:r . Tas i vi:š.
Tai pat laikā Rihards:
Mon vojāg kartuškus lai ez vorātu copt tos ar ogam. Vol mon vojag tualets ritul, tur slauk degun.
Raulf dolēns pogolam a šim nava ar ko slaukt degun. mon ar vojag DVD un TV, tū skotīt več liets.
Mon iet krut. Tik po dogun dabūj! Bet es Jūs mīlēt. Ardiev mon več.

KOMUKOMU KOMUNIKĀCIJA
IEINTERESĒTA SARUNA / ATVĒRTIE JAUTĀJUMI
Līza, Toms - 2.grupa
Toms: Kāpēc Tu esi nometnē?
Līza: Jo man šovasar gribējās padarīt kaut ko interesantu, nevis tikai tupēt mājās, un kāpēc Tu
esi nometnē?
Toms: Es esmu nometnē, lai satiktu foršus cilvēkus un iepazītos ar viņiem. Mēs nometnē svinam
dzimšanas dienas. Kā Tu parasti svini savu dzimšanas dienu?
Līza: Parasti ar draudzenēm kaut kur aizejam, uz kādu klubu vai vienkārši uz pilsētu pastaigāt
apkārt un labi pavadām laiku. Un ko Tu parasti dari brīvajā laikā?
Toms: Brīvajā laikā es parasti nodarbojos ar sportu, spēlēju datoru un ceļoju. Kādās valstīs Tu esi
bijusi?
Līza: Esmu bijusi daudzās valstīs, bet vislabāk man patika Francija.
Toms: Kas Tev garšoja no Francijas virtuves un kas Tev vispār garšo?
Līza: Man ļoti garšo smalkmaizītes no Francijas maiznīcām. Un vispār man garšo saldējums un
kartupeļu pankūkas. Es gan ļoti vēlētos nogaršot mango.
Toms: Runājot par to, ko vēlamies, kādas būtu Tavas trīs vēlēšanās, ja Tev būtu iespēja tās
ievēlēties?
Līza: Es vēlētos apceļot pasauli, aizceļot kosmosā un es vēlētos ļoti, ļoti pārticīgu dzīvi.
Toms: Man Tavas vēlēšanās ļoti patika, tāpēc varbūt kādreiz parunāsim par to sīkāk.

NODARBĪBU APRAKSTI
IZZINI SEVI, IZZINI PASAULI
Tautas dejas (Māra)
Tautas dejās mēs vienojamies vienā dejā un, ja paveicas, tad pat lecam vienā ritmā. Una māk mūs
pareizi ietrenēt, dejas pārveidot un pielāgot mums. Una ir skolotāja ar augstām prasībām, tādām,
no kurām pēc tam sāp kājas. Bet beigu beigās tautas dejas ir debešķīgas, jo mēs izkustamies pēc
stundām un palecamies tuvāk pie debesīm.
No latv. val. stundām par tautas dejām:
Sanākam uz dejām. Keita mazliet madējās, bet viņas labākais draugs ajāks Marģers gan ieradās
pirmais. Lecot nākamo deju soli, Marģeram sanāca klickas. Fonā skanēja pļepināšana. Dejotāji
domāja, ka Keitai labāk sanāk jārēties nekā dejot, ka Keita līdzinās mindžai.
Keramika (Diāna)
Keramika ir māksla, kurā izmantojot mālus, cilvēks izpauž savas emocijas un mākslinieciskās
tieksmes. Saslapinot rokas, var just kā māls slīd un saspiežas starp pirkstiem. Var izveidot jebkuru
objektu, kurš ienāk prātā, tikai jāļauj fantāzijai darboties. Visjautrākais bija veidot svilpītes! Parasti
visiem nesanāca, un tad Raitis ar savām maģiskajām rokām izlaboja un uztaisīja ideālu svilpavnieki..
Koris (Diāna)
Tu zini, kas ir koris?
Koris ir tāda padarīšana, kad cilvēki sanāk kopā, dzied, mācās dziedāt un gatavo vecākiem
pārsteigumu. Šeit mēs to tiešām sajutām un paguvām izdarīt 2 nedēļu laikā! Es esmu absolūtā
sajūsmā par mūsu paveikto darbu! Skolotāja Māra mūs nedaudz izdresēja, bet kopumā tas bija pat
vajadzīgs, un es ceru, ka visiem bija tikpat liels prieks dziedāt Bumburjāni, kā man!
Vēsture (Māra)
Vēstures stundās skolotāja Silva mums māca par Latvijas vēsturi diezgan radošā veidā. Mēs veidojam plakātus, prezentācijas un etīdes par Latvijas un Engures pagātnes ainām. Papildus tam
skolotāja Silva mums pastāsta par manierēm un uzvedību sabiedrībā. Vēstures stundās mēs
iemācamies dzīvē nepieciešamos sīkumus, kas, iespējams, mums noderēs turpmākajā dzīvē.
Politika (Signe, Linda)
Mēs visi esam redzējuši, kā norisinās tiesas sēde, skatoties filmas, vai dzirdējuši nostāstus par tām.
Šogad politikas stundās mēs varējām to piedzīvot pa īstam. Skolotājs Mārtiņš, pats būdams lielisks
speciālists šajā jomā, mācīja mums politikas, tiesību un debašu pamatus. Izspēlējām dažādas
situācijas, piemēram, debates par Latgali kā neatkarīgu valsti, likuma pieņemšanu.
Radošā darbnīca pie Māras (Dora)
Pirmajā nedēļā bija iespēja kopā ar Māru pilnveidot sevi radoši un etnogrāfiski, gan kopējot reljefus
no apkārtējās dabas, gan dabas reljefos atveidojot ko etnogrāfisku – no plūmju grafiti līdz pat kājām
gaisā esošai niedru pļavai pie ieejas skolā. Pie Māras vienīgā robeža bija tava iztēle!
Komunikācija (Inga un Signe)
Jau ceturto gadu komunikāciju māca Aiga. Komunikācija dod iespēju iemācīties veidot attiecības
ar citiem dažādās dzīves situācijās. Šogad 3. grupa diskutēja un runāja kā sagatavoties darba
intervijai. Mēs apspriedām labās un sliktās īpašības, ko teikt, ko labāk paturēt pie sevis. Iejutāmies

darba devēju un ņēmēju lomās, izspēlējot darba intervijas, uzdodot jautājumus un atbildot uz tiem.
Citas grupas mācījās tikt galā ar neērtām dzīves situācijām un veidot sarunas.
Sports (Līza)
Sporta aktivitātes šogad sita augstu vilni, pateicoties superīgajai sporta skolotājai Unai, kas mācīja
arī tautas dejas un daudz smaidīja :D Sportā mēs spēlējām volejbolu un futbolu. Kad laiks bija saulains, gājām uz jūru. Sporta diena bija silta un visi ļoti aktīvi spēlēja spēles par spīti lielajam karstumam.
Protams, bija iespēja brīvprātīgi skriet ik rītus, bet skrējēju skaits pakāpeniski samazinājās, nometnei
ejot uz beigām.

Literatūra (Alise O.)
Literatūras stundas mums pasniedza Mag. Art. Kristaps. Ar visdažādākajām metodēm, piemēram,
skaņdarbiem, objektu aptaustīšanu un aprakstīšanu vai ar pastaigu pa brīvo dabu viņš centās mūs
rosināt uz pārdomām un palīdzēt mums sasniegt to, kas tekstu sacerēšanai ir pats būtiskākais.
Atslābināties, uzņemt inspirāciju un ļaut tai tik pat brīvi izplūst uz papīra.
Mākslinieciskās pēcpusdienas ar Aivu (Maija)
Katru darba dienu radošie SVV skolēni devās pie Aivas radīt mākslu. Šeit saulgriezēni varēja izbaudīt
abstrakto mākslu, iemēģināt pīnīšu pīšanu (ko slavē kā meitenes, tā arī puiši), ainavu glezniecību
utt. Aivas iecienītākā vieta glezniecībai bija Engures osta, kuras kuģu masti un molu krasti tika attēloti
daudzos mūsu jauniešu mākslas darbos. Zīmējot pie Aivas, ikkatrs varēja izjust patiesi patīkamu
mieru sev apkārt.
Teātris (Georgs)
Teātra nodarbības mums pasniedza Rīgas Improvizācijas Teātra vadītājs Raimonds Ruzenieks.
Viņš ar dažādu interesantu vingrinājumu palīdzību nostiprināja mūsu prasmi improvizēt – vienu dienu mēs vārdu pa vārdam veidojām stāstu, otru – sinhroni runājām. Viesu dienā pavisam patstāvīgi

savas improvizācijas prasmes demonstrējām viesiem. Pēdējās nedēļas beigās mēs jau pārzinājām
vingrinājumus un varējām kāpināt to tempu un ceturtdienas vakarā parādījām savu darbu rezultātu
visiem saulgriezēniem.
Reliģija (Kristīne un Katrīna)
Šogad, lai saulgriezēniem sniegtu plašāku ieskatu reliģiskajā pasaulē, nometnē viesojās četri
mācītāji – Ilmārs Tolstovs, Kārlis Zols, Mārtiņš Martinsons un Juris Rubenis. Ilmārs uzticēja SVV
savu dzīvesstāstu – kā viņš kļuva par katoļu priesteri un lika aizdomāties katram par to, kas viņu uz
to pamudināja. Mācītājs Kārlis, kuru mēs pazīstam jau ilgāku laiku, pie mums pavadīja tikai vienu
dienu, bet pat šajā īsajā laikā spēja mums daudz dot. Ar mācītāju Mārtiņu 3. grupa pavadīja visu
otrās nedēļas trešdienu, gatavojot svecīšu vakaru, bet otrdienā viņš sarunājās ar audzēkņiem par
to, kas ir reliģija un salīdzināja to ar brillēm, ko katrs uzliek uz acīm. Juris Rubenis, savukārt, stāstīja
par klusumu, tā nozīmi cilvēka dzīvē, lai būtu līdzsvarā un harmonijā ar sevi.
Tuvcīņa (Elīza un Elīna)
Šogad kaut kas pilnīgi jauns un neierasts. Tuvcīņu pasniedza mūsu audzinātājs Ventis, un tajā
ieguvām pilnīgi jaunas zināšanas par pašaizsardzības disciplīnu, attieksmi pret cīņas mākslu,
kā arī prāta spēku kā ieroci pret pretinieku. Apguvām pamata pašaizsardzības metodes, ienaidnieka bloķēšanu un ne tikai – iemācījāmies atvairīt arī uzbrukumus ar ieročiem (nazi, pistoli, steku).
Izmantojām arī boksa maisu un trennējām savu fizisko izturību. Jautri pavadot laiku, audzēkņi
nemanot apguva dzīvei ļoti nepieciešamās prasmes.
Latviešu valoda (Keita)
Valodas mācības stundās mūs skolo Liene Salmiņa. Katra stunda ir ļoti atšķirīga, vienā mēs
spēlējam spēles, otrā jau cītīgi domājam – rakstām un lasām. Dodamies apgūt zināšanas arī brīvā
dabā – zālājā pretī skolai, kā arī pie šalcošās jūras. Stundas Lienes vadībā ir ļoti jaukas. Mēs varam
daudz apgūt ne tikai par pašu valodu, bet arī par folkloru, ticējumiem, mīklām, paražām un rotaļām.
Spēles spēlējam un mīklas ne tikai minam, bet arī sastādām un izdomājam paši. To parasti darām
grupās un tas ir lieliski – sadarboties un runāt ar citiem. Varbūt tieši tas stundām piešķir jautrību un
prieku! Liels paldies Lieņukam par brīnišķīgajām stundām!

DRAISKĀ DEJAS TEORIJA
ES SKRIENU - LAURIS REINIKS
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1.kombinācija
Izliek labo kāju, līgani paceļ labo roku.
Izliek kreiso kāju, līgani paceļ kreiso roku.
1.,2. kustības atkārto x2
4. Apļveida kustība ar gurniem un uz priekšu iztaisnotām rokām – 4x.
Ar platām kājām izlec divus soļus uz priekšu, rokas taisni augšā.
Taisnas rokas virs galvas sakrusto un atkal atver x7.
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Krustsolis diagonālē uz aizmuguri pa labi, izliek kreiso kāju. Krustsolis pa kreisi, izliek labo kāju.
Divi soļi uz priekšu.
Izliek labo kāju uz sāniem un pēc tam ar pārlēcienu kreiso kāju.
Izgriežas vienu apli pa labi. Izgriežas vienu apli pa kreisi, katrā aplī izmanto 4 soļus.
8.,9.,10. kombinācija atkārtojas 2 reizes.
Piedziedājums
,12. Kreisā roka iztaisnota uz augšu diagonālē un labā kāja asā kustībā locītavās saliecas viena uz
otru x3.
13.. Noliecas uz leju, kustinot plecus, strauji atliecas atpakaļ.
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14. Ceļot uz augšu labo kāju, apgriežas pa kreisi uz riņķi, četras reizes ar labo kāju, pieskaroties
pie zemes.
15., 16. Trīs lēcieni platām kājām uz priekšu, vienlaikus ceļot augšā rokas.
17. Uz ceturto lēcienu salec kopā kājas un taisnas rokas savieno virs galvas.
18. Četras reizes elastīgi kustina gurnus un rokas pa labi.
Ar labo kāju uz aizmuguri četri zirga lēcieni un apgriežas pa labi uz riņķi, kreiso kāju saliecot celī.
2.kombinācija
19. Četri lēcieni pa labi uz labās kājas, viena roka priekšā taisni, otra kāja iztaisnota aizmugurē.
20. Četri lēcieni pa kreisi uz kreisās kājas, roka un kāja tāpat kā iepriekšējā kustībā.
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21. Trīs soļi uz priekšu un lēciens, pieraujot kājas pie dibena. Tas pats uz aizmuguri.
19.,.20.,21. Kustību atkārto x2.
Piedziedājums
1.kombinācija
Piedziedājums
2. kombinācija
Piedziedājums x2.
Otro piedziedājumu nobeidz ar kustībām Nr. 22.,23.,24.
Un tas viss Jums no Unas!
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TUVCĪŅAS TEORIJA
ATBILDĪGI UN AR PRĀTU
Nepareizi
Šādi satverot
nazi tiek tūlītēji
sagriezta
plauksta un
nav iespējams
veikt
paņēmienu.
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Pareizi
Nazi satver ar pirkstu
galiem un piespiež
pie delnas, lai kad
pretinieks tomer izrauj
nazi netiktu pārgriezta
plauksta. Šādi satverot
nazi arī var pielietot
paņēmienus.
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1. Satver nazi ar pirkstu galiem un delnu, reizē ievelkot vēderu, lai nesavainotu sevi un varētu
turpināt pretinieka neitralizāciju.
2. Liecam nazi atbalstot to pret pretinieka plaukstu, lai veidotos svira un pretinieks to nevaretu noturet .
3. Izraujam nazi no pretinieka plaukstas un sagrābjam viņa roku.
4. Iecērtam nazi pretinieka elkoņa locītavā, bet nazis paliek starp jūsu pirkstiem un delnu. Lai nazis
netiktu iedzīts par dziļu, jo ir jāturpina lauziens.
5. Pavelkam miesā iedzīto nazi uz sevi, reizē ar otru roku laužot pretinieka plaukstas locītavu.
6. Pretinieks ir uz ceļiem ar izdemolētu roku, bet ar to nav gana, tāpēc piebeidzam pretinieku ar
celi ietriecot celi taisni pretenieka Ādama ābolā.
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1. Pretenieks draud ar pistoli no mugurpuses.
2. Sajūtot ieroci pie muguras tūlītēji griežamies izstiepjot rokas uz sāniem, tādejādi novadot ieroci no bīstamās zonas.
3. Novietojam vienu roku zem ieroča un ar otru roku viecam uzsitienu ar elkoni pretenieka
elkoņa locītavā radot neciešamas sāpes rokas apakšdaļā .
4. 5. Satveram ieroci un vērpjot to izņemam no pretenieka plaukstas.
6. Ierocis ir jūsu rokās. Esam gudrāki par pretenieku un tūlītēji attālināmies no pretenieka
2m attālumā, reizē pavēršot ieroci pret neģēli, lai varētu veikli izšaut, ja pretenieks cenšās
tuvoties.
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1. Pretinieks draud ar ieroci no priekšpuses iespiežot ieroci jūsu krūtīs.
2. 3. Satveriet ieroci un vērpjot to, un veidojot sviru ar ieroča spalu izņemam ieroci no pretinieka rokas.
4. Ietriecam celi pretenieka vēderā, tas liek preteniekam saliekties.
5. Kad pretinieks ir saliecies, triecam ieroci pretinieka sprandā, kam vajdzētu novest pretenieku pie bezsamaņas.
6. 7. Ja ar to nepietiek tad pārliekam kāju pāri pretenieka galvai un strauji noliecamies ceļos,
ietriecot pretinieka galvu zemē, kas 100% izsauks bezsamaņu.

Saulgriezēn, šie padomi domāti tikai, lai Tu aizsargātu pats sevi vai
sev tuvos. Paļaujies uz savu godaprātu. Padomu nav domāti varas
iegūšanai ikdienišķās situācijās!

STĀSTI UN STĀSTIŅI
TIEŠAJĀ ĒTERĀ!
Zemāk redzamo tekstu vēlams lasīt Brāmsa „5. Ungāru dejas” pavadījumā
Gaisa balons un lodveida lode
Reiz dzīvoja kāds vīrs, kuram bija gaisa balons. Kādu dienu vīrs izdomāja lidot ar gaisa balonu. Viņš
izvilka balonu ārā balonu. Piepūta ar karstu gaisu, tad piekrāva to ar visādām lietām. Tad pacēlās
gaisā. Viņš lidoja ļoti ilgi. Vakarā sacēlās liela vētra bet balons vēl lidoja. Pēc kāda laika sāka traki
zibeņot. Vīrs sabijās un laidās lejā. Viņš laidās, laidās. Tad pēkšņi viņš ieraudzīja. Ka kaut kāda lode
tuvojas viņa mājai. Tā bija zibens lode bet vīrs to nezināja. Vīrs panāca lodi un meta tai ar visādām
lietām. Viņš nevarēja trāpīt. Lode ar vien tuvojās viņa mājai. Vīrs krīt panikā viņš izlemj laizties ar balonu bumbai virsū bumbai. Tad vīrs laidās laidās un tad bija Tai balons ar bumbu uzsprāga. Vīrs ar
viņu balonu krita lejā. Vīrs uzkrita virsū savai mājai. Tā rezultātā bija beikts. Vīrs, balons, bumba un
māja.
Mareks
|Saglabāts autora oriģinājais rakstības stils|

Zemāk redzamo tekstu vēlams lasīt kādas Arvīda Cellera dziesmas pavadījumā
Labākais stāsts pasaulē
Reiz bija labais ciems, kurā visas lietas un visi cilvēki bija labi. Sliktā šajā ciemā nebija, nebija arī
sliktu emociju, nebija sliktu krāsu, sliktu domu, sliktu darbu, sliktu vārdu. Visi cilvēki staigāja apkārt
smaidot, visiem dzīve bija ideāla, visiem bija darbs, kurš viņiem patika, visi bija vienādi bagāti.
Cilvēku dzīve ritēja vienmuļi un vienādi. Dažiem tas sāka apnikt, viņi gribēja cīnīties par sevi, lai kaut
ko sasniegtu, viņi gribēja iet cauri grūtībām, lai izceltos citu vidū, lai viņus ievērotu, apbrīnotu. Tāpēc
daži pārstāja būt labi, un citi sāka viņus ievērot, viņi zināja, ja kaut ko mainīs, viņi sāks atšķirties no
citiem. Tādēļ viņi atteicās no visa un aizbrauca prom. Tam notiekot, labais ciems kļuva savādāks,
cilvēki sāka mainīties un saprata, ka viņi arī grib kaut ko sasniegt savā dzīvē un grib atšķirties. Dzīve
ir interesantāka, ja visi nav vienādi, tāpēc pasaule ir laba tāda, kāda tā ir tagad!
Marta
|Saglabāts autora oriģinājais rakstības stils|

Zemāk redzamo tekstu vēlams lasīt Dmitrija Šostakoviča 6. simfonijas pavadījumā
Krēsliņš un ķeblītis
Reiz dzīvoja mazs krēsliņš un vēl mazāks ķeblītis. Abi piederēja kādam vecam kungam, kurš katru
vakaru uz viņiem atpūtās, sēdēdams uz krēsliņa, bet, kājas uzlicis ķeblītim, tas vēroja savu mīļāko
ziepju operu televīzijā. Tā tas bija ilgu laiku, līdz ķeblīti sāka grauzt mazvērtības kompleksi. „Ko es
gan esmu sasniedzis šajā dzīvē, kājas tik vien atstutēju,” viņš sūdzējās krēslam un nolēma aizbēgt,
lai atvērtu savu sieviešu zeķubikšu veikalu. Ar viltībām viņam izdevās apčakarēt elektronikas veikala
darbinieku, pārģērbjoties par viņu un nolaupot pašreizējo zeķubikšu firmas direktora māti un suni.
Abus viņš paslēpa pie sava bijušā kunga, palūdzot savam vecajam draugam, krēsliņam, lai viņš
turētu tos abus piesietus pie sevis. Bet, kad viņš ieraudzīja, ka saimnieks ir saīsinājis krēsliņam
kājas un nolauzis atzveltni, lai varētu izmantot to kā aizvietojumu sev, viņš aiz izmisuma nokrita
ceļos, un policijai bija vieglāk viņu sagūstīt. Tiesā viņam piesprieda mūža ilgu uzturēšanos noliktavā
kā apsēšanās iespēju brīvdarbiniekiem pēc 2845. panta, kurā stāv rakstīts, ka ķebļiem nav nekādu
tiesību, jo viņi ir ķebļi. Šī stāsta morāle – neņem sevi pārāk nopietni, ja esi ķeblis.
Alise O

Zemāk redzamo tekstu vēlams lasīt Roberta Šūmaņa “Sapņojuma“ pavadījumā
Pasaka
Reiz dzīvoja slieka Bezvārdis. Bezvārdis bija pastarītis. Viņam bija divi vecāki brāļi – Eižens un
Mārtiņš. Bezvārdis tika visu laiku apcelts, kad bija ar brāļiem, un tie viņu vienmēr apcēla. Brāļu vecāki
bija miruši, un viņi jau kādu laiku dzīvoja tikai trijatā. Kādu dienu Bezvārdim apnika šī apcelšana un
viņš nolēma doties pasaulē laimi meklēt. Bezvārdis sapakoja svarīgākās lietas un, ne vārda nesakot, devās ceļā. Viņš klaiņoja tuvu un tālu, izstaigādams un izpētīdams visādas zemes. Vienu
dienu viņš atdūrās pret zemes slāni, kas bija labāks un irdenāks par jebko, kur viņš reiz bija bijis.
Bezvārdis nolēma tur palikt un iekārtojās uz dzīvi. Tā viņš tur mierā nodzīvoja apmēram gadu, līdz
kādu dienu sāka trīcēt un drebēt zeme. Bezvārdis tika saķerts aiz vidukļa un izvilkts spožajā saules
gaismā, no kā viņam apžilba acis, un viņš ieslīga nemaņā. Kad Bezvārdis pamodās, viņam apkārt
bija sapulcējušās daudz slieku, kuras Bezvārdis nepazina un kuras sačukstējās savā starpā. No
čukstiem Bezvārdis saprata, ka viņš ir nonācis slieku būrī. Kad kāds viņam jautāja kaut ko, Bezvārdis
tikai spēja klusēt, nespēdams izdabūt ne skaņu pār lūpām. Tā kā viņš nekur neiesaistījās, viņš tika
atstāts viens pats stūrī. Bezvārdis jutās ļoti bēdīgs un viņam gribējās atpakaļ mājās pie brāļiem.
Viņš viņus nebija redzējis pāris gadus un viņam viņu pietrūka. Bezvārdis saprata, ka viņam ir jābēg
prom un jo ātrāk, jo labāk. Tā kādu nakti, kad visas citas sliekas gulēja, Bezvārdis pamanīja, ka
durtiņās bija atstāts mazs caurumiņš. Viņš pielīda klāt un redzēja, ka bija iespējams tikt brīvībā. Viņš
klusām aizslīdēja naktī caur mazo caurumu. Viņš līda dienām, līdz beidzot viņš iemaldījās pazīstamā
augsnē, kas smaržoja pēc mājām. Viņš beidzot atrada ceļu mājup un klauvēja pie durvīm, kuras
atvēra Eižens. Viņa un Mārtiņa prieks bija tik neizsakāmi liels, jo viņi atkal ieraudzīja savu mazo brālīti
un viņi vairs nekad neapcēla pastarīti un dzīvoja saticībā ilgus jo ilgus gadus.
Līza
|Saglabāts autora oriģinājais rakstības stils|

Zemāk redzamo tekstu vēlams lasīt Elektronisk Karneval 2010 Remix pavadījumā
Čunčīša cukurgailītis
Reiz kādā pasakaini skaistā dienā pļavā sēdēja Čunčītis uz sedziņas un skatījās mākoņos. Viņš
redzēja mākoņos gaili, pēc tam mākonis mainīja formu un tagad likās, ka izskatās pēc cukurvates. Pēkšņi, pavisam negaidīti, Čunčītim sagribējās cukurgailīti. Čunčīts pielēca kājās un sāka
meklēt kādu, kurš varētu pateikt, kur dabūt cukurgailīti. Viņš skrēja un skrēja, līdz satika Eiženu.
Eižens paraustīja plecus, kad Čunčīts jautāja par cukurgailīti. Čunčīts skrēja tālāk. Pēc neilga laika
Čunčīts satika Albertu. Alberts gan bija atsaucīgs, viņš teica, ka zina, ka reiz vienā veikalā viena
meitene vienā senaizmirstā dienā teikusi, ka ir redzējusi cukurgailīti. Čunčīti tas uzmundrināja. Viņš
skrēja un skrēja tālāk. Pēc neilga laika Čunčīts ieraudzīja garu rindu, tā pamodināja viņā ziņkāri.
Viņš aizstaigāja līdz rindas sākumam un ieraudzīja buldogu guļam ar uzzīmētām ūsām. Čunčīts
pasmējās un skrēja tālāk. Ar laiku Čunčīts nogura arvien vairāk un vairāk. Bet, kā par pārsteigumu,
Čunčīts atklāja, ka ir apskrējis apkārt pasaulei un nonācis tajā pašā pļavā, kurā sēdēja un skatījās
mākoņos. Čunčīts stāvēja un skatījās un pēc neilga laiciņa viņš pamanīja, ka uz pļavas stūra atrodas Elvi. Čunčīts iegāja veikalā un uz pirmā stenda ieraudzīja cukurgailīti! Viņš palēcās aiz prieka,
bet, nedaudz pārdomājis, Čunčīts saprata, ka negrib cukurgailīti! Čunčīts padomāja un saprata, ka
grib lidot ar gaisa balonu. Nu Čunčīts sāka skriet, jo viņam gribējās lidot ar gaisa balonu! Gliemezis
skatījās uz Čunčīti un pie sevis nodomāja, ka nu gan neremdināmas vēlmes.
Diāna
|Saglabāts autora oriģinājais rakstības stils|

SVV BLĒŅAS
BUMSĪ, BUMSĪ, BUM!

SENJŌRU LIETAS
KO TAD ŠIE SAKA?

SENJŌRU LIETAS
UN VĒL ŠO!

SENJŌRU LIETAS
SALDUMI IR JĀIEROBEŽO!

SENJŌRU LIETAS
OOOOOOOOOOOOOOOoooooo......

SVV BLĒŅAS
MĪKLAS BRĪVAM BRĪSNIŅAM
Četri brāļi ceļu tek - dzelzoti, nagloti. [zirgs]
Četri mazi avotiņi zem viena kalniņa. [govs tesmenis]
Viena abriņa, divējāda maizīte. [ola]
Ne čiku, ne grabu – labrīt pie loga. [saules gaisma]
Sviesta pika ezerā. [saule]
Gotiņa gulstas, vērsītis ceļas. [saule un mēness]
Baltas gļotas, dzeltena saulīte. [ola]
Mīksti tautieši krustu šķērsu. [2x2m sega]
Dzīvnieku miziņa, striķīšiem caurvīta. [pastala]
Skalu grozs brangiem vīriem. [laiva]
Mazs un pūkains ar gaišu bumbiņu aizmugurē. [zaķis]
Neskūts vecis ar lielu skapi. [Krišjānis Barons]
Brūns, mīksts, kas pilda iekšas. Ārpusē kraukšķīgs. [rupjmaize]
Sakapāju cietumiņu, aplēju ar šķidrumiņu. [rolton]
Viru, viru mīkstumiņu, pēc tam spiedu sietiņā. [putra]
Dilstošs mēness ar kapātu vēderiņu. [pīrādziņš]
Mazs puisītis, liela lāpstiņa. [Sprīdītis]
Liels bļauris, maza rīkle. [kaija]
Koks, bet nav ozols, bet piesaista skuķus. [liepa]
Asaris zem ceļa ruļļa. [bute]
Tas, kas pārdzīvo visus. [akmens]
Melna, gara trupiņa, medū mērkts galiņš. [zalktis]
Ilgus gadus krāmēta kaste. [pūrs]
Katlu mājiņa ar slotiņām. [pirts]
Rūgta suliņa, jums nedrīkst. [alus]
Aploksnīte ar cūcīgām bumbiņām. [cūku pupas]
Bāliņu ilgtermiņa konkurents. [tautietis]
Brien, brien, dziļāk netiek. [jūra]
Sarecējis baltumiņš, caur piestiņu sula tek. [biezpiens]
Spraud manī trīs deglīšus! [svečturis]
Celms ar garām naglām. [zirga sukas]
Nezināma trapece ar metāla stiebriem. [kokle]
Aizej uz jūru, salien bikšelēs. [smiltis]
Sakaltis dzeltens ievārījums, jūrā skalojas. [dzintars]
Sānu pie sāna taukos guļ. [šprotes]
Ar papīru satīta bumba, bet nav papīrs. [kāposts]
Balta cūku smērīte. [cūku tauki]
Pļavas mati. [smilgas]
Divas galvas nocirstas, viena vēl palikusi, saistīts ar laika ritumu. [vasara]
Noliec čupu un piešķil. [ugunskurs]
Vijās gar kājām. [taka]
Elegants maisiņš, apklāj kājas. [brunči]
Papēžos šauj, degunā trāpa. [purkšķis]
Iet kā mašīna, nav mašīna, peld kā zivs, nav zivs. [laiva]

SVV BLĒŅAS
RADOŠI TEKSTA UZDEVUMI
7 nometnes puikas tecina limonādi. Stundas laikā viņi spēj pietecināt 5 litrus Fantas. Cik dienas
puikām jātecina, lai nodrošinātu Engures Elvi limonādes krājumus 1 mēnesim, pieņemo, ka katrs
trešais Engures iedzīvotājs nemaz nedzer Fantu un reizēm arī limonādi. Dzert brauc arī Mērsraga
iedzīvotāji.
Atbildei jābūt apmēram: 10 - 20 dienas
Senjoru meitenes tīra dušas. Ir zināms, ka dušas ir jātīra 11:00 no rīta. Tā pat ir zināms, ka šajā laikā
jābūt stundās, tāpēc kurmis ar laika degli ir jāuzstāda iepriekš. Kurmja ēšanas ātrums pieaug līdz ar
atstāto šampūnu daudzumu. Cik stundas iepriekš jāuzstāda kurmis, jasenioru meitenes konstatē,
ka nometnes meitenes ar draudzenēm (no Rojas) ir atstājušas 2 šampūnus un 3 dušas želejas.
Nosaukt precīzu laiku.
Atbildei jābūt apmēram: 7:35 - 8:45
Ēdnīcas darbinieces bāž gaļu maisos, veidojot sardeles. Pirmās un otrās grupas zēni naksniņās
pieprasa pirmā svaiguma sardeles, bet vecākā grupa grib gaļu. Cik stundas pavāreēm jāmedī
kaijas, ja zināms, ka kaija lido 2 metru augstumā. Vienās lamatās iespējasm noķetr trīs kaijas, bet
vienas sardeļu porcijas pagatavošanai nepieciešamas 8 kaijas.
Atbildei jābūt apmēram: 4,5 - 8 h
Deju skolotāja Astrīda (ar ziliem šortiem) ar kalibrētu seismogrāfu ir izmērījusi, ka 30 minūšu dejošana
iedzen skolu zemē pa jūdzes tūkštošdaļu. Pēc cik ilga laika klavieru taustiņi būs vienā līmenī ar
pacelta karoga apakšējo malu, ja zināms, ka direktors pagrabstāvu ir piepildījis ar izplūdes gāzēm.
Aprēķinos ņemiet vērā, ka vismas divas reizes nedēļā skolas direktors atgādina, ka klavieres ir
gandrīz jau ēdnīcā.
Atbildei jābūt apmēram: 10 - 15 dienas
Tuvcīņas nodarbības laikā Slampes pagasta mežā mežsargs ir pasūtījis saulgriezēnu cirsmu.
Ir zināms, ka vidējs saulgriezēns stundas laikā tiek galā ar 5 m2 meža. Cik hektāru saulgriezēni
var iztīrīt piecu dienu laikā, ja maksā skaidrā naudā. Izciršanas ātrumu var palielināt audzēkņiem
negriežot nagus vai tos lakojot. Ražība pieaug par aptuveni 50% atkarībā no izmantotās lakas
cietinātāja. Izcērtamā meža laukums līdzinās Šveice. Zināms arī, ka mežā dzīvo skudras.
Atbildei jābūt apmēram: atbildes pazuda

AUDZĒKŅU APRAKSTI
1.GRUPA

Elza Anna Jansone
Mēnestiņš, maza, mīļa, jauka, klusa, ar raksturiņu, stilotāja, smaidīga, foršs cilvēks, viņai nekut, labi
dzied, nepaiet garām nesamīļojusi vai nesakutinājusi, gudra, mīlīgā trakule, jautra, forša meiča,
mīlīgākie pārsteiguma apskāvieni, būs laba skolotāja, nopietna un skaista, pozitīva, vienmēr izdomā
ko traku, mierīga, draudzīga, izpalīdzīga, patiess auniņš, superīga pīnīšu turētāja, sievišķīga.
Evelīna Djomkina
Smaidiņš, labi spēlē futbolu un volejbolu, smiekli, mazā mīlīgā māsiņa, romantiskais putniņš,
smieklīga, labi dejo, nevaldāmā, Plīnulīne, nemierīga gulētāja, jautrule, „Ej tu nost!”, kutināšu līdz
asarām, ha-ha!, sīkā!, aktīva, enerģiska, žiglā, superforšā skaistulīte.
Everita Djomkina
Var kopā pasmieties, ķiķinātāja, vienmēr ar stīpiņu, mazā vāverīte ar apburošiem vaidziņiem, skaļa
un jautra, mazā skaļonīte, mīļuma iemiesojums, kas par smaidu!, supersmiekli, mana Vaverita!, ātri
mācās negulēt vakarā, maza, mīlīga dvīnīte, labi spēlē futbolu, dažreiz nepaklausīga, smiekli visās
ēdienreizēs, mūžam jautra.
Ilze Amanda Zakrevska
Aukliņas pavēlniece, meiča ar labu stiliņu, mazā, jaukā caciņa, lokainā pelīte, mazā metāliste, mmm..,
mazā zemenīte, mīļums, mazliet naiva labā nozīmē, kautrīga, sirsnīga, piemīlīga, akrobātmeitene,
labi dejo un kustas, hippie, patīk mīļoties, mini sportiste, skaista, smaidīga, mazais rūķītis, ornitologs, klusie ūdeņi tie dziļākie, mīlīgākie „labrīt!”.

Keita Druvaskalna
Skārleta Johansone, atraktīva, Keitiņa - mana kleitiņa, mazā dūda, mūžīgais smaids un rūpes,
māk zīmēt zirgu, sportiska, jautrule, smaidīga, mīļa, Keičulis, Futbols!, jauka, gatava samīļot jebkuru, patīk viss, spēj izdarīt visu, izpalīdzīga, sociāla, tas spēks (ir bumbās)!, tie mati!, sniegbaltīte,
labākais aizsargs nometnē, monstrs, skaista, koķete.
Laura Sarvuta
Pastāvīga, izturīga, smaidīgā blondīne, tā DROSME!, “Meitene spēkavīrs!”, straujā futboliste, slavena klavierspēlētāja!, stipra meitene, foršākā tautumeita, superīgā pīnīšu pinēja, cīnītāja – turies!,
varonīga, mērķtiecīga meitene, zina, ko grib un var, brašs meitēns, mīļa, skaļi smejas, jaukums,
lieliski lec uz kājas, forša, mans zaķīc ar traumēto kājiņu, Laurucīt, zinām, kas Tev aiz ģipša!, klausās
foršu mūziku, džipsīts!, Laurēniņš, forša un mierīga!, futbolmīlulīte, mazais Lauriņš, ar savu humoru.
Maija Kikuste
Zīmulīte :D, nenormāli skaisti zīmē, mazais, zilais lācītis, mīļums, var forši parunāt, superīga meitene, atraktīva, tie mati!, mīļuma iemiesojums, patika spēlēt policistus un bandītus ar Tevi, kaijiņa,
forša un labi smaida, mini Džuljeta, vienmēr jautrā prātā, domīga, ir gatava rīkoties, māksliniece,
klusa, bet tai pašā laikā jautra meitene, Maijiņa – puķīte – saulīte – mazais smaidiņš, uzdziedam?,
labi dejo un dzied, smuki auskari, laba sarunu biedrene, vismīļākā Maijiņa, uber garderobe.
Māra Deksne
“Dejotprieka iemiesojums”, jauks meitēns, dejotāja ar smaidu līdz ausīm, jautra, vienmēr smaidīga,
čuk, čuk, čuk, dzirdot tavu vārdu prātā nāk pirmā vakara iepazīšanās spēle, skaista meitene,
ekselenti deju soļi, saulīte, daiļumiņš, latvju zeltene, buča, piemīlīga, foršule, vai ir kas tāds, ko viņa
neprot? :D, ļoti aktīva un dzīvespriecīga, smaids lai Tevi pavada vienmēr, asprātīga meitene, mīļa,
ņummm, dinamīts, izdomas bagāta, aukstā.
Marta Veldre
Klusā romantiķe, čirka, lūriķīte, sprīdītis, klusā un mierīgā Marta, tas gan ir raksturiņš, klusumiņš,
smaidīga, kautrīga, runā drošāk un pasaule atvērsies, noslēpumaina, interesanta meitene, jautrs cilvēks, mazliet nedroša, jauka, skaistule, mazs velniņš Tev iekšā sēž, ir klāt, kad vajag ar
apskāvieniem, klusa, bet ar domu, ir tāda rozīnīte, patīk vērot.
Matīss Ernests Balodis
Mīļums, mazais cukurgailītis, tie foršie mati!!, bužināmais, lieliski dejo, meiteņu mīlis, mīļākais vārds
– meitenes, meiteņu sapnis, foršākais un izpalīdzīgākais SVV zēns, mazais mīļums, meiteņu mīlulis,
dzimis kleitā :D, breikošanas karalis, mazais Noriss, nopietnis, garīgi pieaudzis puisis, mazais
flirtētājs, dancotājs, mīļš, džentlmenis, forša mūzikas gaume, labākais dejotājs SVV, pēc 4 gadiem
sazvanāmies :D, piemīlīgais Kazanova, jaukums, pieklājīgais.
Valts Zvirbulis
Kluss, ar savu viedokli, daudz lasa, runātājs, vislabākais sarunu biedrs par tehnoloģijām :D, grāmatu
tārpiņš, gudrs, dziļš, klusie ūdeņi, vienmēr savā elementā!, mierīgs, viņš ir gudrāks, nekā izliekas,
zinošs, jāsaņemas un jāaizmirst vārds “nevaru”, patīk, bet grūti radīt saikni, valodnieks, mīlīgs un
draudzigs kaķēns, intelektuāls, kaspers, vienmēr paliek pie sava, ?!, vēstures profesors.
Vineta Mekša
Supermīļā istabas biedrenīte :D, baigi mīļojās :D, kutinātāja, kautrīga, bet jautra, kad iepazīta, klusa,
saprātīga, superīga, noslēpumaina, bet forša, jauka, mīļa, man patīk Tavi mati :D, klusā skaistule,
traķītis, lokana, smaidīga, čau! kā iet? apskāviens!, brūna meitene, piemīlīga, skaista, karamelīte,
brūnacīte, nerātna.

AUDZĒKŅU APRAKSTI
2.GRUPA

Alise Otmane
Ātrās idejas, tīk Tavs kreatīvisms, aizrautīga, trakā, atraktīva, kreisā keda, lieliski zīmē, māk izklaidēt
pati sevi un savus draugus, “Vienmēr laipni” – dalās ar visu, “Jauni Akadēmiķi uz Ledus”, brīnišķīgs
raksturs, skaļa, slapjais rūķītis, gudra, draudzīga, runīga, “Muse” cienītāja, mazais kāmītis, zīmulis
– labākais draugs!
Anda Treide
Mazais jaukumiņš, “Hey!” meitene, skaista, ar burvīgu, jauku bezgalīgu smaidu, forša, mīļums,
mierīga, dzīvespriecīga, Cookiņš!, princese, zēnu mīlule, vienmēr jautra, gatava dot padomu,
nedaudz klusa, atbildīga, bezgaljauka, smaidīgā saulīte, labās kedas :D, neiznīcināms optimisms.
Diāna Ērgle
Traka, aktīva, zebiekste :D, runātīga, zīmē skaistus tauriņus, patīk kauties, čirkainā, jauka, sirsnīga,
lauvēns, foršā loka, pilnīgākais jaukumiņš, pozitīvi, WAKA WAKA heee, fascinējoši smiekli, gaiša,
dzīvespriecīga, izdomas pilna, starojoša, atvērta, dabiska, trakākais skuķis, MAN ĻOTI PATĪK!
Elīza Poikāne
Mazā špidrilka, nekad nevar nomierināties, jautrīte, mazā čikse, pūcīte, supertraka, neizsīkstoša
enerģija, divas kreisās rokas un kājas, smiekīga, ļoti skaļa, jautra, našķ-ēdāja, ķiķinātāja, nenopietna, mazais rausītis, hiperaktīva, slapjš suns, naktsputns, aktīviste, buču devēja, nerātnības skapis,
mīļā čožiņa, ļoti smuka, spridzeklis bez laika degļa, kafijotāja Nr.2.
Emanuels Ruzencevs
Eis Ventura, ar lekcijām ausīs, „noslēgtais burvis”, džeks ar šortiem un kaklasaiti, kāršu un triku
monstriņš, pozitīvs, komunikabls, veiklie pirkstiņi, Agris, pasniedz pildspalvu griešanas mācību,
kluss, spečuks pašaizsardzībā, dīleris, foršs rokraksts, smieklīgs.

Georgs Kozulis
Sēņuvecis, ar ģitāru es runāju, radošs, garš un vēlreiz garš puika, liels teddylācis, hipijs, Džordžs,
māli, oranžās kediņas, zvērs, tere-tere, vienmēr pozitīvs, meiteņu magnēts, apskauj visus, viss kā
vajag, picles, svilpītes, garčiekurs, ļoti, ļoti forši dzejolīši, lien vēlu vakarā ēst cepumus.
Ineta Kivrina
Izpalīdzīga, dziļi sejas vaibsti, noslēpumainā meitene, jauka, klusa, visumā ok, forša, čirkainā, nopietna, laipna, draudzīga, “meitene jautājums”, varoša, Kaspers, īsi pirms aizbraukšanas jau kļuva
par saulgriezēnu, precīza, patīk trinkšķināt klavieres, ievēro savu “diētu”, zinātkāra.
Kristians Hrgetics
Klavierspēlētājs, foršais, lik hot :D, kiki, var būt cilvēka labākais draugs, jokdaris, meiteņu mīlulis,
Tu esi kā kafija, kazanova, karalis, mīļš, gudrinieks, mīl uzmanību, viegli aizskarams, womanizers, simpātisks, runātīgs, laba humora izjūta, super pozitīvs, nerātnelis, triku meistars, Dolče un
Kristiāns, liek smaidīt, buču karalis, džentlmenis.
Liza Leimane
Zilā cepurīte, superīgas austiņas, foršā blondīne, tik smaidīga meitene, grūti izprotama, it kā jautra, sabiedriska, foršs cilvēciņš, kutelīgākais cilvēks, paļaujas uz citiem, pelēkā, mierīga, acis zib,
superīga mīlulīte, lieliska draudzene, baigā skaistule :D, piedzīvojumu meklētāja, pozitīva, mīļa un
runātīga, patīk komandēt, smaidīgā un smejošā Līza vienmēr un visur, sasmērēsi muguriņu?! aši
joki, “katra sieviete var valdīt pār vīrieti”, smuks smaids, raksturs gan, patīk man Tava zilā cepurīte,
uzsmaidi!, koķete, zina visus jaunākos notikumus, mellene, dranķu upuris, “Bet Tu vari paprasīt”.
Mareks Bajārs
Vai ribiņas vēl nav zilas? :D, kluss, normāls puisis, bobiks, kartupeļu stiprinieks, pārāk daudz
atvēries šogad! :D, !!!!!, klusais plēsējs, ir lieliski atvēries, kautrīgs, domīgs, klusā balstiņa, dūcējs,
šogad daudz jautrāks un dzīvespriecīgāks, volejbola māsters, pārāk nopietna seja, gudrinieks,
kluss, bet tik smieklīgi :), ļoooti atvēries šogad, basketbolists – pārsteigums, ha, ha, mūs vieno
tualetes namiņš pie jūras, zinātkārs un vērīgs, Basket!, šogad dikti izaudzis, kluss, bet baigi foršs,
labs draugs, interesantais gaiziņietis, patīk sportot.
Marģers Samsons
Veiklais, saldais puisis, čiekuru lobītājs, jauks, Mati!!, smieklīgais zēns, vēsais puisis, ha – ha – ha,
riktīgi izaudzis, smīdina mani, panks, cilvēks – čiekurs, smaidīgs puika, labs dejotājs, visa ēdiena
izēdājs, mierīgs, Margarita, lielākais mūsu galda ķiķinātājs, smieklīgs vecis, Venta cienīgs pretinieks, ja dejot, tad ar Tevi un tā kārtīgi, viltnieks, trakulis, jauks, tere tere.. :D, plikais rūķītis, skaļš un
kluss reizē, mazais Ulda ēdiena izēdājs, forši dejot ar Tevi, Čārlijs (Simpsons), stilīgais. VILTĪGS KĀ
DRAISKIE APRĪĻA PILIENI NENORMĀLAJOS DISNEJLENDAS VĒJOS AR SLIEKĀM.
Toms Blūms
Miegamice, smieklīgs, ātrs, Tomiņš savā elementā, pazvani pats!, vienmēr ir apzīmētas rokas,
pārdrošs, smaidīgs, skaistākās balss īpašnieks, ašais, 3 gadi intensīvas saulgriežu skolas un būs
lielisks, bērnišķīgs, kārtainie krekli, pipariņš, 80’to stilotājs, mini Romeo, baigais, brālība ar Elīnu,
sportisks, liek smieties, dažreiz neitrāls, viņam garšo kefīrs, mazulītis, super!, plikais rūķītis, Eiss,
mīlīgais, “močījam!”, viltnieks, tomātiņš, meiteņu sarunas.
Uldis Leiboms
Basketbolists, futbolists, vēl kas?, nazis, foršs ..., patīk riekstiņi, gangsta, iekšas, mazais vīrietis,
čalis, tik nenormāli smaidīgs, sports, dejotājs, smukums, trakulis Nr.2, interesantais un laipnais,
aktīvs vienmēr, mazs smaidiņš, jaukais čalītis, futbola bumbas karalis!, mazais blondais, mīļš
smaids.
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Anna Māra Hrgetica
Ļoti radoša meitene, atraktīva, laba kompānija, super-duper cilvēciņš, vienmēr priecīga, kurpes!,
latvju pinējiņa, draudzīga, mīļa, burvīga, dulla, jauka, konča :), “es būšu Tava aukle”, izpalīdzīga,
nopietns cilvēks, ar kuru var izrunāties, ar labu izdomu un veikliem pirkstiem, labi spēlē volejbolu,
sparīga, saulstariņš, patīk kutināt.
Baiba Gedrovica
Nindzja, tuvcīņas monstrs, LAIKS DUELIM, nav ar pliku roku ņemama, interesanta, patīk kauties,
boksere, multeņu varoņu attēlotāja, sumo cīkstone, super balss, māksliniece, var piekaut Reini, neparedzama, pārsteidzoša, spējīga daudzās jomās, mīļa, stingrais tvēriens, zīmē vienmēr un visur,
māksla mani sauc!
Inga Gončare
Nometņu iemiesojums, ļoti garšo sviests ar maizi, neiepazīta un traka, piedzīvojumu pilna meiča,
začīts, sliņķīte, lielais čemodāns, dusmīgā mamma :p, BĀC! Vienkārši superīga sadarbība, stundās
visu saprot un iesaistās, baigā čiksa, trakā geiša ar peldkostīmu, Ventis 2x, meitene ar stipru raksturu, laba sportiste, parunāsies ar visiem, forša meitene, supersarunas, atkal vienā istabā – prieks!,
pa naktīm staigā, miega mice, kopš SVV’09 nekas nav mainījies :p, sexy kaķēns.
Kristīne Salnāja
Drosmīga, piedošana, mīlestība, žēlastība līst, var pastāvēt par savu viedokli, līdere, garšo ēst
manu pārtiku :p, ekselenti lapsīgi argumenti, jautra sarunu biedre, brunete, cīnās par savu mērķi,
mazliet japiebremzē, cilvēks - pārsteigums, līs pāri mums ar savu draudzību, atraktīva, izpalīdzīga,
mīļa lapsiņa, debatmeistare, prātīga, analītisks prāts, izpauž savas emocijas, romantiska, nerātnā
kaķīte, kutmugura, Miss diskusija, pūķu pavēlniece, reliģiska, brīnišķīga balss, agaguga XD, miau!

Lāsma Alika
LV patriote, plašs sejas vaibstu klāsts, matemātiskā plaukšķinātāja, klusa, visatbalstošākā, vismīļākā,
vismehīgākā, centīgā zīmētāja, ņah, ņah, izcili smiekli, interesanta, pozitīva, baidās no kukaiņiem,
zīmētāja, laba draudzene, noslēpumaina, talantīga, varētu staigāt pa “meli”, asprātīga, odziņa,
foršs akcents, mākslinieciska, godīga, ar dīvainiem smiekliem, jauna matu krāsa.
Madara Bērziņa
Mīļa, atkarīga no šokolādes, jautra, jaukumiņš, Heijā heisā!, mazā, uzticama, tik draudzīga un
smaidīga drostaliņa, kutinoša/superīga, Madariņa, jaunā māmiņa :p, patiesi siltais smaidiņš, puķu
meitene, mūza, beibe, foršā, skrūves, vissmaidīte, forša istabas biedrene, kurai vienmēr ir ēdiens,
tās acis!, Madžiņa, Lindsay Lohan!, skaista, mīlulīte.
Pauls Zaķis
“Padeņu” licējs, spiedz kā meitene, zvērīgs tautasbumbā, ak, čau, skaļi spiedz un dara dažādas
foršas muļķības, kiwi, jokdaris, mazliet vairāk klausāmies un lietas aizies, spalgbalsis, zāles pļāvējs,
nedrīkst iet pa priekšu viņam, zālēdājs, pārāk daudz domā un nemāk pateikt STOP, valsītis vēl
jāmācās, bet tā jau labi, Trusis!, enerģijas bumba, patīk kaitināt cilvēkus, baigais šmauklis kārtīs,
bļauris, Paula, laba mūzikas gaume, pludmales puika, trompete, pretīmnākošākais SVV zēns,
acīgākais laidnis, interesanta personība, soprāns, garšo zobu pasta.
Ralfs Štauers
Nometnes ķengurs, draudzīgs, smieklīgs, pārliecināts tajā ko dara, nepavisam mienījies neesi, spēj darīt
visu ar sparu, nenosakāmas piecas personības, sportists, grib visur būt pirmais, paldies par lielisku atbalstu
citiem, jokplēsis, basketbolists, ofic!!, o – jā!, Maikls Džordans!!!, istabiņas biežais viesis, foršs, daudz ideju, līderis, super joki, humors :p, nemirstīgais blings :p, man garšo kefīrs!, meitu ģēģeris, vienkārši superīgs
čalītis, jautrulis, mierīgais, domīgais, saldais :p, gudrinieks, runčuks, mans bračka un domu biedrs, sporta
veterāns, izaudzis, baigais Nazis, sporta rekets, čempions ar lecamauklu, smieklīgs.

Reinis Jakobsons
Kora neatņemama sastāvdaļa, kaujās ar meitenēm, blondīns, interesants, gudrs, viss labi, tikai
esi draudzīgs ar visiem, diskutētajs, kopā mākam pievārēt Signi tiesā, ES TEV VĒL ATRIEBŠOS,
REINHARD! :p, skaista balss, pārliecināts, klavierspēlētājs 24/7, ar savu viedokli katrā jautājumā,
zīmētājs, debatē par pilnīgi VISU!, krāsainie, garie mati..., interesantie mati!, filozofisks, daudz
domas galvā, idejons!, MUSE maniaks!, mīl citronus, rakaris un operdziedātājs, Ju-GiO, labākās
runas autors, pieprot daudz ko, cīnītājs, melodramatisks, bass.
Rihards Vārna
“Saldais no Saldus” – izsaka visu, kluss puisis, tie klusākie ūdeņi ir tie dziļākie, siržu lauzējs,
džentlmenis, superīgs smaids, meiteņu mīlulis, džentlmenis + ākstonis – 2 vienā, KUR TU TECI
ĀZĪTI MANS?, lāčuks, smaidīgs, bet mazliet klusiņš – atveries!, galda brālis, masīvs, pacans, lielais
zēns, saldais puisis, mīļš, superīgs istabiņas biedrs, domīgs, klusām, bet dara, it kā kluss un
kautrīgs, bet īstenībā riktīgi trakais, dažu meiteņu magnēts, sportisks un foršs čalis, terminātors,
nepārvarama siena, meiteņu strīdu objekts, visurgājējs, smukpuisītis, man viņš patīk, garais jogists
un lielais tanks.
Signe Stabiņģe
Žagatiņa, mans tuvums un mans atbalsts, superīga meitene ar traku raksturiņu, runātīga, ņerrr,
prot man zaudēt tiesā, dzīvaspriecīga un sarunām atvērta, derēs!, jautra, laba draudzene, zina ko
grib, labākā bužinātāja nometnē, ar vien labāk, smaidošā puķīte, forša, kartupeļi!!!, es varu Tevi
samīļot?, šogad vispār super bomba, gribēju kā labāk, sanāca kā Signei, bummbulīte, labi dejo,
klačiņa, foršākā istabiņas biedrene, forši parunāt, teatrāliste, nepārprotami, mīļa, dzidri smiekli, azartiska, interesanta, mazliet traka :f.
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Aleksandrs Fiļippovs
Sascha, ašais, trakais dejotājs, labs sarunu biedrs, kluss, visu laiku grib gulēt, tuvcīņas mīļotājs,
sportisks, ballīšu zvērs, uztraucas par sīkumiem, sparīgs, smaidīgs, izpalīdzīgs, tectonik guru,
asprātīgs, baigais nazis, muskuļainais, džigits, foršais čalis, māsters, kārtīgs, kauslītis, ātri skrien.
Alise Zalāne
Ļoti forša, kolosāla, klusā pele, noslēpumainā meitene, vienmēr smaidīga, labrīt (buča)/ arlabunakti (buča), smieklu bedrīte nometnes sejā, saulīte, izpalīdzīga, zīmētāja, īsts mīļumiņš, jautra,
savdabīga, izcilas vakara pasākumu idejas, zin visu par visiem, gudra, volejbola meitene, superīgas
kleitiņas, gluži kā vecākā māsa, miera osta, mīļmāmiņa.
Antra Kanušniece
Ļoti izpalīdzīga, jautra, trakule, šogad īpaši smaidīga, antrīga, mīļš bubulītis skapī, “Grūta”, nežēlīgi
kut, mīl basketbolistus, neķītra, sirsnīga, miegamice, Lilly Allen!, ātri nozūd, mālu meitene, riktīglabā, atsperīga, azaratiska, senjors, beztēmas smieklu brālis :d, esi drošāka, runā taču!!!!
Dora Berģīte
Roltoni, super smaidīga vienmēr, izpalīdzīga, atvērta, draudzīguma kalngals, laba komandas
spēlētāja, bižainā, labsirdīga, harmonija un miers, košie mati nezūd!, sasmīdina ar smiekliem,

urkšķis, krūzīte, garbizīte, pozitīvs cilvēks, prot izlādēties, “Meitene grāmata”, jauka sarunu biedrene,
apzinīga, devīga, misis bižutēriju noliktava, mūs vieno wc namiņš pie jūras, malacītis.
Elīna Valdmane
Interesanta personība, jautrīte, māksliniece, otas pavēlniece, traka, vienkārši mīlu!, foršā čikse, viena no labākajiem draugiem, smaidīgs chopstix, pozitīvā, buuumbulītis, skaisti dzied, ņerr.., radoša,
oi!!, es esmu boja!, stiebriņš, zvērs, kafijotāja Nr.1., garā čiepa, skaistākā bāka :d, hei, ābol!, kreisā
ota, brālība, baumo ka mākot zīmēt, keramikā uztaisīja mazu nožēlojamu zvirbuli, kuru pat nevar
vest tautās!
Katrīna Krieviņa
Ar katru gadu mīlīgāka paliek, labākais slepenais draugs, senjor meitene, mōna saulīte, ķatriņš”,
jauka pelīte, smaidīga, gudra, izpalīdzīga, viltniece, mana mazā drupačiņa, asprātīga, runātīga,
no viņas var sagaidīt visu, saulstarīgā mīļactiņa, gaišā galva, gudrākais kanārijputniņš, mīļdēliņš,
uzņēmīga un strādīga nopietnos jautājumos, MAN ĻOTI PATĪK!
Linda Kikuste
Jautrīte, trakas idejas, skaistums, labākā no labākajiem, pasakains :p piedzīvojums dušiņā, ņerrr,
stilīga „SVV sieviete” :ž, kolosāla vecmāte :p, jautra un gudra, ar mainīgu garastāvokli, labs stiliņš,
super balss, superideja, burvelīga dāma, ļoti aktīva, krāsainā, apņēmības pilna, lapsa, nemiera
cēlāja, trakotāja ar Elīzu, inteliģenta, zina savu vērtību, radoša, skaista, smaidīga, Lindiņš, nav
vārdu, vnk super, nemiera gariņš, Hermosa, vienmēr ir kaut kas priekš mums, Lindāāā!!, baterija,
diskotēku meitēns, trakais puķu bērns, Margrietu meitene, zaļā, superforša meitene ar vislielāko
čemodānu ar drēbēm, čillotāja, pozitīvi traka, super harisma!, visu vienmēr paveic rūpīgi, akmens.
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fotogrāfijā iztrūkst: Silva, Aiva, Māra S, Raimonds, Mudīte

Aiga Klimoviča
Personība, gudra, superstilīgā ;P, laba cilvēku pazinēja, lieliska!, komunikabla, smaidīga, man patīk
Tava balss - nomierina, ui! bīsties!, kā Una - forša, iemāca daudz jauna, sarunu vadītāja, pechakucha, patīkama, communis regularis, laba padomu devēja, interesants cilvēks, blonda, saprātīgā
biznesmene.
Aiva Bumbure
Māksla, miers, mīlestība, draudzīga, radošuma iemiesojums, čuper talants, māksleniece, pietrūka
tekstils šogad, mākslas cilvēks, draudzīgs un atbalstošs skolotājas stils, kāds ir Tavs krekls?,
sirsnīga lēdija savā ampluā, smaidīga, atrod risinājumu visam, ļoti jauka personība, turpini meklēt
iedvesmu, rokdarbniece, zīmētāja, lieliska skolotāja, iedvesmo, prot pārliecināt par spējām, bikšu
glābēja :p, mākslas profesionāle, Tu to vari!, labi zīmē, pilna galva idejām, zīmē vēl, mums vēl
jāpaspēj, atbalstoša, uzmundrinoša, krāšņa, mākslas guru.
Dace Rasiņa
Izpalīdzīga, forša, administratore, mana mīļākā draudzene, ar lielu atbildības sajūtu, mierīga, vienlaikus tik nopietna un smaidīga, pārzine pār visu!, smaidīgā Dacīte, taisnīga, gudra, mīļumiņš, rrrriktīgi
forša, pieprot tēlot robotsievieti, mīļa un jauka, viegli Tevi nogarlaikot, labi audzina, smuks smaids,
īsts saulgriezēns, ķīmiķe, sudraba smaids, superjauka, forša, bet nebiji ķīmijā :p, robots-mīms, Rrr!,
smaidu pilna, brīžam nopietna.

Ilze Kreišmane
„Šodien uzsmaidām viens otram!”, visforšākā direktore, mūsu lielās ģimenes mamma, saprotošākā
SVV iemītniece, „pasmaidām”, apņēmīga un vadoša – paldies par visu, nosvērta, mūsu otrā mamma, jaukā, ar smaidu pār visu, sirsnīga, „Rihard, izvēlies dziesmu”, mīļākā un jaukākā vadītāja,
stingra, bet mīļa, laba direktore, alfa zvērs, stabila SVV vērtība, jauka kundze, kura vada lielisku
nometni, boss, paldies, ka rūpējies par mums!
Kristaps Grundšteins
Ļoti talantīgs tenors, izdod Trio albumu :D, visīpatnējākais SVV iedzīvotājs, trako ideju valdnieks,
grrrrandioza balss, labi runā, inčīgs, dod noderīgus padomus attiecībā uz puišiem un tualetēm,
smieklīgs kungs, ar Tevi vainu hiphops vai 3kāršā aroma, gudrais, latviskais, ideāls, neparedzamais
skolotājs, pārsteidzošs, ir jautājumi, būs arī atbildes, gudrprātis, čirka, ģeniālas idejas, draudzīgs,
nu riktīgs dīvainis, inteliģents, smieklīgs, ideju bums - nometnes centrs, Kristapino.
Lelde Krūmiņa
Maziņā, man bail teikt... piekaus :p, superaktīvs cilvēks, labi iejūtas starp audzēkņiem, audzinātāja,
atslēgu glabātāja, patīkama un jauka meitene, klinšu pele, īsā, īkstīte, vienmēr, vienmēr smejas vai
smaida, nu jā, mīļākais šķidrums – ūdens, smaidule, aizdomīga, pļāpa, draudzīga, cenšas, sīkā
pērle, pārsmējusies, tautas cilvēks, savējā, vienmēr priecīga, atkal ar ūdensglāzi.
Liene Meinharde
Vienmēr enerģiska, priecīga, melonīte, čirka, Tev labi sanāk audzināt, godīga, nereāli jautra,
smaidīgā un radošā, Lieņuk – Tu esi super-duperīga, traka, jaukums, skruļļainā, tad jau redzēs,
šogad nopietnāka, sirsnīga, rūpējas par visiem, rozā legingi, trakulīgākā audzinātāja, kefīrs! sexy
audzinātāja :p, dikti mīļa, atraktīva, smejas, kad kačīts nosit putniņu, dzīvespriecīga, lieliski iejutusies
audzinātājas lomā, ēd daudz salātus, Lienītēē..., foršākā skolotāja, sparīga, jautrule, meitene rozā,
„Tad redzēsi”, energy drink, stilīga meitene ar foršiem matiem, pasakains piedzīvojums dušiņā,
ņerrr..
Liene Salmiņa
Saimniecīte, smaidīga un skaista skolotāja, mīļa, jauka, dabas bērns, nākotnes sieviete, super duper audzinātāja, skrien, forša, viņai vienmēr var izkratīt sirsniņu, tējas katlu speciāliste, gādīga, baigā
beibe, saulaina, norūpējusies par mums, forša skriešanas biedrene, mazā zāļu meitenīte, garšīgas
tējiņas, superīgi dejo, valodīgā meiča, latviskā, konkurente par tējas namiņa titulu, zinātkāra, patīk
“Pūt vējiņi”, palīdzēs visiem ar jebko, cīrulīte, jauki runā, dabiskā Lienīte, pļavā sarunas labākās.
Māra Skujeniece
Interesanti, mierīgi un radoši, smaidīga, dizains, lieliska, klusa, ekselentākās idejas, arī mazā
kompānijā jautri :d, forša, laba stila izjūta, tāādas idejas, radoša, idejām pilna, visur saskata kaut ko
izmantojamu, izdomu pilna, MAN ĻOTI PATIKA!
Māra Vaickovska
Man iepatikās dziedāt, foršas dziesmas, ak, kas par smaidu! :d, dziedātāja, lieliska balss, pazīst
pasaules labāko pianistu, man patīk, rararabarbers, pozitīva, māk būt dusmīga, savaldīga, tas viesu
dienas smaids!!! :d, skaļākā SVV iemītniece, komplimentu vācelīte, koriste, komandas cilvēks,
ideāla kora vadītāja :d, apņēmīga, milzīgs g.spēks, ar SVV aknām :d, tikai neģībsti, ja?
Mārtiņš Daģis
Zinošs un objektīvs, smagais džeks, soģis, lielais lācītis, jautrs, labs audzinātājs, labais Mārtiņš,
nu, laipnuma kalngals – vienmēr patīkami parunāt, izpalīdzīgs, foršs politiķis, futbola siena, kārtīgs,
pieklājīgs, superīgākās tiesas sēdes, stalts, jauks, dzīves gudrs, sportisks, lielisks tiesnesis, tā
neko, tā neko, brauc ar baltu auto, turpinājums nākamajā lapā ----------------------------------->>>

patīk Latvijas mūzika, pacels lāci un pārnesīs mājās no meža, atraktīvākais skolotājs, debates, ja
dara, tad karsti un kārtīgi.
Mudīte Upatniece
Ah, Mudit, Mudit, Mudit mein! mūsu omīte :d, lieliska psihoterapeite, saulaina, nometnes daļa,
mīļuma un sirsnības iemiesojums SVV, akmeņi, psihologs speciāli olām, vislabākā vecmāmiņa,
smaidīga, jauka, omčiks vislabākais, sirsnīga, uzmundrinoša, gādīga, prot iedvesmot.
Raimonds Ruzenieks
Šīs vasaras skolotājs Nr.1, cilvēks-teātris, prieks, ka mūsu trakās domas spēj sasmīdināt, Big
Bootie, aktieris, omulīga aura, kurā var darīt visādas muļķības bez apvainojuma, teatrālais čalis,
ģeniāls improvizētājs, jautrs, malacis, daudz jauna iemācījis, pieņem mūsu nenormālās idejas,
interesants cilvēciņš, traki mati, redzēts daudz, teātris buzzzz!, click!, kruts, teātra mikijs, radošais
vīriņš, teatrālais tips.
Raitis Bobrovs
Jā, hibrīds (audzinātājs+skolotājs), neatmaigojas, bet superīgs audzinātājs, labs pasaku stāstītājs,
īpašs ģērbšanās stils, patīk klausīties rakstus par Grimmu noslēpumiem, jaukumiņš, visforšākais
modinātājs, garš, māla meistars, gudrais, meža puika, alahalala malalahaha, ķīmikis, skatos uz
augšu, mīļais lāčuks, bebrītis, vislabākais keramikas audzinātājs, smieklīgs, viena liela māla pika :d,
viņam vienmēr noder sieviešu žurnālu ieteikumi, patīk krēslos ar riteņiem, hipijs, Raitis ir visforšākais!,
miegamice.
Silva Purmale
Vēsture, supersmaidīga, visforšākā skolotāja, visu var pastāstīt, padara vēsturi interesantu, vēstures
ģēnijs, slepenā Skujinieka fane, izpalīdzīga, rūpējas par citiem, jauka, zinoša par interesantām
lietām, Miss vēsture, pārzina ne tikai vēsturi, bet visu iespējamo, inteliģenta, interesantas teorijas,
labākā diskusiju vadītāja, inteliģenta, mīļa, ļoti interesanti klausīties viņā, vēstures guru, visu zinošā
Silva, etiķetes profesore, smaidīga, stilīga.
Una Upena
Sportiska, dejas, blonda, 1;2;3;4, melnā dejotāja, labākā un sportiskākā audzinātāja, Una nesa
ozoliņu :d, lielā sportotāja, mini svārciņi. Skrienu, skrienu vēl; man vēl jāpaspēj, rozā!!! Forša,
hiperaktīva, labākā deju skolotāja visumā. Viens, div’, trīs četri, viens div’. Dancotāja, ķiķinātāja,
aktīva. Nevar attapties, kad Una deju kleitiņu jau nomainījusi pret botām un futbola bumbu! Ooo
jāa! Nu mega forša karsēja. Spriņģotāja, superīgā deju skolotāja, deju karaliene, veiklās kājiņas,
sporta guru.
Ventis Beķeris
Jaukais un cīnītspējīgais Ventis, Misters armijas seržants, tuvcīņa – stingrais tvēriens, īsts tuvcīņas
meistars – gandrīz vienmēr liekas tik nopietns, bet aiz čauliņas sēž smaidīgs riekstiņš, saulgriežu
aizstāvis, stingrais Džeimss Bonds, neuzveicams, patīk triki, O – JĀ!, gādīgs, mīļš, man bail teikt
:d, nopietnais džeks, bargais audzinātājs, foršs skolotājs, Čaka Norisa brālēns, kurš sparingo ar
acīm, ko viņš neprot?, jautrs, var pasmieties ar viņu, Čakijs, izliekas baigi skarbais vecis, viszinis, nesasmīdināmais, ļoti stingrs (kaut gan iepriekš bija nemiera cēlājs :d), agresīvs modinātājs,
disciplīna, disciplīna un vēl disciplīna, nu baigais cīnītājs, ja Ventis priecīgs, tad es arī un Liene arī,
un visa nometne arī, zvērs, nevar būt, ka viņš nav gājis armijā, audzinātājs x.
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