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Cik vētru nav bijis,
cik sviedru nav lijis,
cik lietu nav sijājies pāri –
bet palicis gluds, skaudri taisnīgi rādošs
un bezgala kristaltīrs
tas tautas dvēseles spogulis!

Mīļā SVV2013 saime...

mūsu tradīciju vasaras spilgtākie momenti man 
vienmēr paliks atmiņā dēļ Jūsu lielo kopības sajūtu 
izdzīvojot vedības, dēļ Jūsu neizsīkstošo enerģiju danču 
vakarā, dēļ klusiem brīžiem dungojot tautas dziesmu 
melodijas...ar katru vasaru SVV skolēni pārliecinošāk 
un patiesāk iepazīst mūsu tautas tradīcijas un 
labāk izprot to būtību. Jūs ikkatrs esiet mūsu tautas 
dvēseles spogulis un novēlu Jums tajā laiku pa laikam 
ieskatīties...arī ziemā, kad vasaras siltās dienas būs 
vien atmiņa...ieskaties tajā un atceries...ieskaties tajā 
un zini, ka tiksimies nākamgad Gārsenē...gaidīšu Jūs 
visus.

Ilze Kreišmane
SVV direktore

Liec vecu un jaunu, liec labu un ļaunu, 
liec pats savu seju tam kristalam klāt –
un bez kādiem meliem un saudzības
parādīs visu to tautas dvēseles spogulis.
un viss, kas mēs esam,
ir tas – kā mēs nesam
caur laikiem un tautām
un paši caur sevi 
to tautas dvēseles spoguli.

SKOLAS DIREKTORES
UZRUNA
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MAZ
SALACA

Mazsalacas novada pašvaldība, ar administratīvo 
centru Mazsalacas pilsētā, atrodas Vidzemes 
ziemeļrietumu daļā – 20 km no Igaunijas robežas, 45 
km no Valmieras, 21 km no Rūjienas, 142 km attālumā 
no Rīgas. Novadu šķērso autoceļš Valmiera-Pērnava 
(Igaunija) dienvidu–ziemeļu virzienā, autoceļš Valka-
Ainaži austrumu-rietumu virzienā.

Mazsalacas novads robežojas ar Alojas novadu, 
Burtnieku novadu un Rūjienas novadu.

Novada teritorija ir 417,6 km2 liela. 
Novadā 2012. gada beigās dzīvoja 3865 iedzīvotāji 

(t.sk. 1455 - Mazsalacā, 670 – Mazsalacas pag., 470 
– Ramatas pag., 465 – Sēļu pag., 805 - Skaņkalnes 
pag.). Salīdzinot ar 2011. gada sākumu, iedzīvotāju 
skaits pašvaldībā ir samazinājies par 43 cilvēkiem. 
Demogrāfiskā situācija 2012. gadā ir negatīva , t.i., 
piedzimuši 30, bet miruši 64 iedzīvotāji. 

Mazsalacas novada teritorija atrodas 
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā. Novadu veido 
Mazsalacas pilsēta un pagasts, Ramatas, Sēļu un 
Skaņkalnes pagasti. Novads var lepoties ar lielu augu, 
dzīvnieku un putnu daudzveidību.

Mazsalacas novada krāšņums noteikti ir saistāms ar 
Salacas upi, kas uz jūru aiznes lielu daļu Ziemeļlatvijas 
ūdeņus un nogrimušās Burtnieku pils noslēpumus.

Novada burvība slēpjas ne tikai dabas skaistumā, 
bet arī tā vēsturē un kultūras pieminekļos, sākot ar 
Lībiešu kulta un svētvietām, turpinot ar piecsimt 
gadu seno barona mantojumu un tā laika sakrālajām 
celtnēm.

Mazsalacieši visos laikos bijuši aktīvi un prasmīgi 
ļaudis. Par to liecina ziņas no Mazsalacas novada 
muzeja Dzimtu koku mājas. Arī šodien vietējie darbojas 
visdažādākajās nozarēs: antīko auto kolekcionēšana, 
guļbūvju celšana, salmu granulu ražošana, dārzeņu, 
puķu un košumkrūmu audzēšana, dažādu mākslas 
darbu radīšana, lopkopība, mežsaimniecība un 
zemkopība.
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DIENAS
GRĀMATA

PIRMDIENA 08.07 

Diena pēc pirmās pavadītās nakts Valtenberģu 
muižā, tagadējajā Mazsalacas pamatskolā. Kā jau 
pirmajai dienai pienākas, tā tika izmatota, lai iepazītos 
ar nometnes darbu kārtību un mūsu peldvietu. Vakarā 
starp puišu un meiteņu istabiņām notika sacensība 
– katrai istabiņai bija jāizdomā nosaukums un to 
jāprezentē. Par spīti tam, ka bija sīva cīņa starp 
istabiņām, uzvaru ar 0,3 punktu pārsvaru izcīnīja 
meiteņu istabiņa.

Everita
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 OTRDIENA 09.07 

Diena iesākās labi. Pēc rīta 
lūgšanas visiem stunda bija pie 
Ērika – Valtenberģu muižas vienīgā 
dārznieka un Mazsalacas patriota. 
Viņš mums pastāstīja daudz 
interesanta par muižas  vēsturi. 
Pēcāk mēs devāmies uz Upuru alu 
Salacas krastā. Vēlāk pie mūsu 
šī gada vēstures skolotājas Ingas 
atkal saskārāmies ar vēsturi – mēs 
zīmējām komiksus par Mazsalacas 
novada aizvēsturi.

Vakarā norisinājās visu 
gaidītā spēle – Karogs, zaļie pret 
melnajiem. Zaļie uzvarēja, jo visās 
spēlēs spēja nočiept pretinieku 
komandas karogu. Tā bija sagrāve! 
[Par šādu rezultātu Ventis, viens 
no melnās komandas līderiem, bija 
dusmīgs kā pūķis! Red. piezīme] Rīt 
gan būs grūti piecelties pēc tādas 
skriešanas.

Ilze

TREŠDIENA 10.07

Trešdiena Saulgriezēniem bija 
īpaša ar to, ka šodien bija mūsu 
pirmā iepazīšanās ar mūsu šīs 
vasaras mācītāju un daži jaunieši 
šodien pirmo reizi piedalījās 
ugunskura vakarā. Mūsu šīs vasaras 
mācītājs ir Edijs, un izskatās, ka viņš 
mums pastāstīs daudz interesantu 
lietu.

Pirms ugunskura vakara visi 
kopīgi noskatījāmies filmu „Velniņi”, 
ko vakarā tad arī uzvedām. 
Ludziņas uzveda divas komandas 
– vienai grupai tā izdevās ļoti viegli 
saprotama, kamēr otras grupiņas 
uzveduma sižetam izsekot bija 
problemātiski. Bet kopumā gāja 
jautri! :)

Anete

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Kārlis

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Anete
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CETURTDIEN 11.07

Šīs dienas galvenais notikums viennozīmīgi bija 
svecīšu vakars, tomēr arī dienas sākumā bija pāris 
interesanti notikumi. Šodien mēs iepazināmies ar 
Edgaru, kurš mūs iepazīstināja ar sevi un to, ko viņš 
dara ikdienā, – tirgus analīzi. Pēcpusdienu nodarbībās 
pie Gitas mums piebiedrojās Kārlis un Artūrs, kuri lāpīja 
sev bikses.

Svecīšu vakaru veidoja 2. grupa, kura visas dienas 
garumā plānoja pasākuma norisi un izraudzījās 
brīnišķīgu vietu pasākuma norisei – veco dzelzceļa 
tiltu. Vakara noslēgums bija izdevies godam!

Amanda/Raitis

PIEKTDIENA 12.07

Piektdiena saulgriezēniem bija 
īpaša, jo bija pirmā ekskursijas 
diena. No sākuma mēs braucām 
uz zemnieku saimniecību pie 
šinšillām, kur saimniece mums 
pastāstīja par šinšillu vēsturi 
un pēc tam katram bija iespēja 
paturēt rokās un nobildēties ar 
šinšillām. Vēl viņa parādīja savas 
gleznas, un to, kā no atkritumiem 
var tapt dažādas lietas.

Tad mēs braucām uz 
Rūjienu. Pie Tālavas taurētāja 
Jēkabs noskaitīja dzejoli 
„Tālavas taurētājs” un pēc tam 

mēs devāmies uz „Rūjienas 
saldējumu”, kur katram bija 
iespēja degustēt dažādus 
saldējumus. Paēduši saldējumu 
mēs devāmies pa Rūjienu meklēt 
dažādus tūrisma objektus. 
Pēc pilsētas apskates mēs 
braucām atpūsties uz Dauģēnu 
parku pie Salacas. Vakarā pie 
skolas mēs spēlējām dažādas 
spēles, bet pēc tam devāmies 
Ingas rīkotajās orientēšanās 
sacensībās pa Mazsalacu. Diena 
bija notikumiem bagāta un 
izdevusies.

Lauma

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Robins

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Ilze
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SVĒTDIENA 14.07                     

Kā jau svētdienā, viss notiek brīvāk. Cēlāmies par stundu vēlāk, 
paēdām brokastis un tad jau ap pusdienlaiku braucām pie Austra 
Graša. Viņš izrādīja savu māju, pastāstīja par vēsturi un mums 
bija iespēja redzēt un turēt rokās Ernesta Glika izdoto Bībeli. Bijām 
aizgājuši līdz Skaņamkalnam un vēlāk jau braucām atpakaļ uz skolu. 
Vakarā bija ar mūziku saistīts pasākums – vajadzēja minēt dziesmas, 
dungot un dziedāt. Labi pavadījuši laiku nodziedājām vakardziesmu 
un devāmies gulēt.

Vineta

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Dace

SESTDIENA 13.07

Ir sestdienas rīts, grūti 
piecelties, un saprotu, ka 
uz rīta pusi spilvens paliek 
mīkstāks un sega siltāka. Bet 
kafija palīdz. Brīvais laiks tika 
nosists volejbola laukumā, kur 
notika neliels volejbola turnīrs. 
Turnīrā dalību ņēma Apgarotie 
vienradži, Orālie orākuli un 
Platīna kaķenes. Pēc spraigās 
spēles nosvīduši un noguruši 
devāmies uz upi peldēties. 
Visi izbaudīja veldzējošo 
upes ūdeni un labi pavadīja 
laiku. Vakarā audzinātāji 
lika atcerēties bērnību un 
bērnudārzā pavadīto laiku, kā 
arī mēs visi izlocījām muguras 
spēlē Limbo, kā arī norisinājās 
akmens, šķēres, papīrīts turnīrs. 
Un šo vakaru mēs noslēdzām 
ar jauku vakara dziesmu.

Evelīna

Saulgriezēns - Dienas Reportieris
Uldis
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PIRMDIENA 15.07

Kā jau katru rītu mēs piecēlāmies. Bija parasta diena. Mainījās tikai va-
kara pasākums.

Vakara pasākumā „Topiela” mēs gatavojām priekšnesumus, attēlo-
jām kādu no latviešu dziesmām. Pasākuma vadītājs bija Reinis Lauriks 
un viņam piepalīdzēja ļoti kompetenta žūrija. Pasākums izvērtās jautrs un 
Pirmo vietu ieguva komanda, kura izpildīja „Cāļus skaita rudenī”.

Ronalds

OTRDIENA 16.07

Diena iesākās kā jau parasti ar karogu un brokastīm. Rīta lūgšanas laikā 
tika apbalvoti Topielas uzvarētāji, sakarā ar to, ka pēcpusdienā mums bija 
jābrauc pie Austra Graša, no rīta notika pēcpusdienu nodarbības. Pēcpus-
dienā visi braucām strādāt pie Graša. Skolā atgriezāmies uz vakariņām. 
Vakara pasākums bija Dārgumu mednieki, mēs tikām sadalīti divās ko-
mandās- sarkanajā un zilajā. Bija jāstaigā pa kontrolpunktiem, paralēli iz-
pildot dažādus uzdevumus. Diena bija jautra un izdevusies.

Lauma
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TREŠDIENA 17.07

Šodien nenotika nekas īpašs. No 
rīta kā parasti gājām uz stundām 
un pēc tam uz nodarbībām. Vēlāk 
vakarā notika ugunskura vakars, 
kurā spēlējām vairākas spēles. 
Piemēram, „astes spēli”, kurā uz-
varēja Ventis. Vēlāk izmēģinājām 
apdziedāšanās dziesmas, ku-
ras pēc tam vajadzēja dziedāt arī 
kāzās. 

Jēkabs

CETURTDIENA 18.07

Bija saulaina diena. Mums 
bija nodarbība pie Georga, 
kas notika pēcpusdienas 
laikā. Pirmā grupa gatavojās 
svecīšu vakaram, kurš notika 
aiz estrādes pie upītes. Mēs 
palaidām plostu pa Salacu.

Amanda
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PIEKTDIENA 19.07

Notika mēģinājumi viesu dienai. 
Pirms pusdienām bija jāatstrādā 
kaut kāds sods par ‘’nakts uzdzīvi’’, 
kas man ļoti riebās. Paēdām 
pusdienas un braucām pie Austra 
izmēģināt kāzas (Vedības) kuras 
notiks rīt. Tad bija vakariņas. Pēc 
tam bija pēdējais koris. Pēc tam bija 
pasākums par Latviju… Bija jādzied 
himna, godinot mūsu valsti. Tad 
skatījāmies multenīti par Latvijas 
vēsturi (1201 – 1991).

Izteicām, kas mums patīk par 
Latviju. Uzrakstījām kādas īpašības 
varētu būt īstam latviešu patriotam. 
Pēc pasākuma ēdām naksniņas. 
Tad bija kārtējā… Jā, jā kārtējā 
vakara dziesma. Noguruši gājām 
gulēt, gatavi viesu dienai.

GvĭÐØ

SESTDIENA 20.07

Jau no paša rīta bija liela rosība. Pēc brokastīm 
mēs devāmies uz pļavu pēc puķēm priekš 
vainagiem. Lielā steigā meitenes pina sev vainagus 
un ģērba mugurā tautas tērpus un gatavojās viesu 
dienai. Viesu diena noritēja mierīgā gaisotnē. Pēc 
tam mēs devāmies pie Austra Graša, kur norisinājās 
latviešu vedību izspēle. Galvenie tēli bija Ilzīte un 
Uldis. Pēc kāzām mēs pamazām devāmies atpakaļ 
uz skolu, kur norisinājās deju vakars. Neilgu brīdi 
mēs klausījāmies tiešraidi no Positivus festivāla, 
bet pēc tam salīdzinoši ātri devāmies pie miera, jo 
šajā garajā dienā bijām pamatīgi noguruši.

Evelīna
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No rīta mēs braucām 
ekskursijā uz Rūjienu, kur 
Līga sagaidīja mūs izstāžu 
zālē un stāstīja par Rūjienu 
un to, ka tā sākotnēji ir bijusi 
iekļauta Igaunijas teritorijā. 
Rādīja gleznas, skulptūras, 
japāņu izstrādājumus, kā 
arī uzspēlēja dziesmas gan 
latviešu, gan japāņu valodās. 
Vēl viņa pieminēja, ka Rūjienas 
un Japānas draudzība būs tik 
ilga, cik ilgi no ūdens pumpja pie 
Tālavas taurētāja, tecēs ūdens. 
Pēc tam vakara pasākumā 
mums bija pasākums „Gribi 
būt miljardieris?”, kur mēs 
bijām sadalīti pa komandām un 
spēlējām azartspēles. 

Edgars

SVĒTDIENA 21.07

Rīts iesākās ar sporta dienu. 
Visi tikām sadalīti pa komandām 
un spēlējām volejbolu, lecām ar 
lecamauklām, griezām rinķus, 
kā arī metām bluķus. Tad 
devāmies pie stieņiem, puiši 
pievilkās, bet meitenes vienkārši 
karājās stieņos. Vēlāk gājām 
spēlēt futbolu, tika gūtas pat 
traumas, bet kas tad ir futbols bez 
traumām?! Vakars gan izvērtās 
tāds mierīgs, bija Spilvenu vakars. 

Visi sagūlās uz skatuves, kur 
bija salikti daudz matrači. Katrs 
pastāstīja par šo nometni, ko 
no tās ir guvis un ko vēlas vēl 
piedzīvot šajā pēdējā nedēļā, kuru 
mēs visi vēl varam pavadīt kopā. 
Nodziedājām vakara dziesmu un 
devāmies gulēt. Bet nakts nemaz 
nebija „tik” mierīga, meiteņu 
istabiņa bija pilna ar cilvēkiem, un 
smiekli nerimās vēl ilgi.

Vineta
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OTRDIENA 23.07

No rīta mēs cēlāmies ar ikrīta audz-
inātāju modināšanas metodēm. 
Mūs apciemoja Mazsalacas domes 
priekšsēdētājs, kurš mums pastāstīja kā 
viņš sasniedzis savus mērķis un kā to 
izdarīt citiem. Vakarā mums bija danču 
vakars, kur mēs dejojām latviešu tautas 
dejas. Uz šo vakara pasākumu mums 
pievienojās arī daži otras nometnes dalīb-
nieki. Dienu sanāca noslēgt ar deju mara-
tonu.

Everita

TREŠDIENA 24.07

Diena bija ļoti interesanta, jo 
devāmies uz Skaņo kalnu, pa 
ceļam apskatot vēl daudzas 
vietas kā alas un visādus koka 
veidojumus. Pēcpusdienā bija 
iespēja apmeklēt pavisam jaunas 

un nebijušas nodarbības, kā, 
piemēram, metālapstrāde un 
citas. Diena noslēdzās ar jautru 
padziedāšanu pie ugunskura, 
kas bija arī pēdējais ugunskura 
vakars šīs vasaras SVV.

Uldis
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CETURTDIENA 25.07

Rīts sākās ar aktivitātēm 
Mazsalacas radošajās darbnīcās. 
Pēcpusdienā visi pielikām roku 
gadagrāmatas tapšanā. Vakaru 
mierīgi pavadījām sveču gaismā, 
šoreiz Mazsalacas baznīcā. Par 
vakara norisi parūpējās lieliski SVV 
darbinieki.

Dace R.

PIEKTDIENA 26.07

No rīta devāmies pēdējā 
ekskursijā, šoreiz uz Mazsalacas 
muzejiem, lai uzzinātu vēl 3 
nedēļu laikā neuzzinātās lietas 
par vietējo apkaimi, bet pēcāk 
rakstījām lielu paldies mūsu 
atbalstītājiem. Bez viņiem vasara 
nebūtu tāda! Pēcpusdienā bija 
izlaidums ar sirsnīgiem Ilzes 
atvadu vārdiem un lieliem 
paldies mums visiem. Vakarā 
pēdējais baļļuks ar maskā. 
Audzinātāji bija sarūpējuši pat 
mazu bāru zāles vidū. 

Dace R.
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SESTDIENA 27.07

Ar grūtībām pieceļamies un 
paēdam brokastis pēc trakās pēdē-
jās nakts. Tālāk seko lielais atvadu 
apli, neiztiekam arī bez asarām. 
Pamazām visi dodamies mājup, 
paņemot līdzi daļiņu no SVV, lai 
nākamgad atkal atgrieztos.

 
Dace R.

Es izgāju pļavas vidū

Es izgāju pļavas vidū
Un ieraudzīju mākoņus,

Ieraudzīju ozolu,
Ieraudzīju horizontu.

Ieraudzīju manas
Maizes sākumiņu,

Ieraudzīju Kellogsus,
Ieraudzīju cepumiņus,
Ieraudzīju pankūkas.

Gvido
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NODARBĪBU 
APRAKSTI

TEĀTRIS PIE GEORGA
Teātrī pie Georga bija ļoti daudz improvizācijas 

spēles. Nodarbību laikā viņš lietoja dažādus līdzekļus, 
lai mums pamācītu kā labāk tēlot teātrī. Nodarbību 
gala rezultāts bija Georga paša sarakstītas lugas 
pirmuzvedums Mazsalaciešiem.

Kārlis

RADOŠAS NODARBĪBAS PIE GITAS
Nodarbības pie Gitas sākās jau 1. nedēļā. Pašā 

sākumā eksperimentējām ar krāsām – pirmais 
uzdevums bija uzrakstīt jebkādus vārdus, kuriem 
vēlāk bija jādod krāsas, kas izrādījās daudz grūtāk 
nekā izskatījās. Vēlāk no vārdiem bija jāizdomā 
tautasdziesmas un pēc tam to visu skaisti noformējām. 
Manuprāt izdevās diezgan labi. Gita vienmēr bija 
gatava palīdzēt. Otrais uzdevums bija vai nu bumbiņu 
taisīšana, kas visiem patika labāk, vai nu izšūšana, 
kas nebija tik pieprasīta. Tad Gita uz nedēļu pazuda , 
taču trešajā nedēļā atkal atgriezās un mēs turpinājām 
darboties ar foršo Gitu. Pēdējā nedēļā pie Gitas varēja 
apgūt ļoti dažādas, interesantas lietas. Šī ir stunda, 
kuru es vēlētos vēl daudzus gadus, jo katru reizi ir kaut 
kas jauns, ko iemācīties.

Anete
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RADOŠĀS NODARBĪBAS PIE EŅĢEĻA  
Kad Eņģelis svētdien atlidoja, es zināju, ka gribēšu 
iet pie viņa uz nodarbībām. Pirmajā stundā mēs 
rakstījām twitera ierakstus (līdz 140  rakstu zīmēm) 
tādus, lai citiem tie iespējams patiktu. Ne visiem patika 
rakstīt, tāpēc nākamajā pēcpusdienas nodarbībā 
mēs gleznojām uz A3 formāta lapām. Nebija jābūt 
māksliniekam, tikai jāliek krāsas uz lapas. Pēc tam 
lapas, jeb mākslas darbi, tika sagriezti un tad mēs 
veidojām vienu lielu mākslas darbu  no mazajiem 
sagrieztajiem kvadrātiņiem. Tā saucamo kļūdu mākslu 
veidojām. Pēdējā nodarbībā mēs interaktīvi spēlējāmies 
ar bildēm. Tā jau otro gadu Eņģelis pārlaidies pār SVV.

Ilze

PUZURU GATAVOŠANA PIE AIVAS
Otrajā nedēļā visiem saulgriezēniem bija iespēja 

pie Aivas pagatavot puzurus. Pirmajā dienā zēni 
brauca meklēt nepieciešamos materiālus, tad labības 
stiebrus vajadzēja sagatavot darbam un tad jau varēja 
ķerties pie puzuru taisīšanas . Aiva bija ļoti atsaucīga 
un izpalīdzīga, nevienam neatteica savu palīdzību, 
pat visslinkākajiem puzuru taisītājiem. Mums visiem 
sanāca ļoti skaisti, interesanti un oriģināli puzuri.

Lauma

KORIS PIE ARTŪRA
Šogad kori mums vadīja Artūrs. Koris mums notika 

pirmās divas nedēļas līdz viesu dienai. Korī mēs 
mācījāmies dziesmas viesu dienai, sākumā pieslīpējām 
karoga dziesmas un pirms šīs vasaras galvenā 
notikuma – vedībām – mācījāmies tradicionālās 
latviešu vedību dziesmas. Koncertam mēs sagatavojām 
„Bur man buri”, „Sidrabiņa lietiņš lija”, „Tikai tā”, „Mūsu 
mīlestība” un mūsu maģiskais četrinieks dziedāja kaut 
kādu „…bērnība, bērnība, bērnība…”. Īpaši skaisti sanāca 
„Sidrabiņa lietiņš lija”, kur pavadījumu ar dažādiem 
sadzīves priekšmetiem spēlēja SVV darbinieki.

Edgars

POLITIKA PIE MĀRTIŅA
Pirmais jautājums Mārtiņa nodarbībā bija: Kas ir 

politika? Ar to mums sākās sarunas par politiskajām 
partijām Latvijā, Latvijas saistību ar citām Eiropas 
valstīm un to, kā tās salīdzināmas ar ASV. Tas bija 
sevišķi saistoši ārvalstu latviešiem, kas mazāk zināja 
par Latviju un Eiropas politiku. Mūsu gala projekts bija 
debates par eiro ieviešanu Latvijā. Saprotams, ka bija 
divi viedokļi – par un pret. Debates noritēja tradicionālā 
debašu formātā. Kaut arī abas puses sniedza labus 
iemeslus savu viedokļu labā, beigās Mārtiņš uzvaru 
piešķīra komandai, kas atbalstīja eiro ieviešanu. 
Burvīgas stundas un debates izdevušās godam.

Kārlis
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Nodarbība pie Agneses bija ļoti interesanta. Viņa 
mums pastāstīja, kas tā pirmā palīdzība vispār ir, ko 
drīkst un ko nedrīkst darīt dažādās situācijās. Vēl 
mēs iemācījāmies, kā var veikt mākslīgo elpināšanu 
pieaugušajiem un bērniem. Katram, kas vēlējās, bija 
iespēja izspēlēt situācijas ar elpināšanu. Jebkurā 
situācijā ir jāatceras, ka sava dzīvība ir svarīgāka un 
nevajag ar to lieki riskēt, vajag izsaukt profesionāļus, 
un vēl jāatceras, ka vienmēr, kad ir saskare ar svešām 
asinīm, ir jāvelk gumijas cimdi.

Lauma

CIEMOS PIE AUSTRA
Austris Grasis ir ļoti interesants cilvēks. Lai gan 

galvenokārt mēs runājām par topošajām kāzām, kuras 
viņš mums atļāva rīkot pie sevis, viņš mums pastāstīja 
daudz interesantu lietu par latviešu tradīcijām.

Mēs kopā izstaigājām viņa māju un nogaršojām 
bērzu sulas no viņa pagraba. Man ļoti garšoja, bet 
tas ir gaumes jautājums. Austra māja atrodas tieši uz 
skaņā kalna; tā ir brīnumskaista vieta. Viņa sētā aug 
apmēram 300 gadus vecs ozols un līdz ar citiem tas 
aug rindās tieši uz āderēm.

Pirms kāzām mēs taisījām vārtus, slaucījām sētu 
un cītīgi gatavojāmies kāzām. Palīdzējām arī sienu no 
šķūņa izvest. Bija iespēja izbraukt arī ar traktoru un 
pēc tam nopeldēties piemājas dīķī.

Ilze

VĒSTURE PIE INGAS
Vēstures stundas mums pasniedza vietējā 

vēsturniece Inga. Par pils vēsturi mums stāstīja 
sētnieks, kurš mums izstāstīja par visām tuvumā 
esošajām ēkām un to vēsturisko nozīmi. Vienā no 
vēstures stundām mēs devāmies uz seno lībiešu 
pilskalnu. Pēdējā vēstures stundā mēs skatījāmies 
filmas par Mazsalacas vēsturi.

Uldis

VESELĪBAS MĀCĪBA PIE LIENES M.
Par veselīgu uzturu un dzīvesveidu mums mācīja 

un stāstīja atraktīvā audzinātāj Liene M. Viņas 
stundās mēs apspriedām veselīgu dzīvesveidu un 
pareizu uzturu – ko labāk vajadzētu un nevajadzētu 
ēst. Apskatījām arī veselīga uztura piramīdu.

Evelīna
 

TUVCĪŅA PIE VENTA
Šo nodarbību vadīja Ventis, kuram galvenais 

mērķis bija iemācīt skolēniem kā aizsargāties 
gadījum, ja kāds uzbrūk. Katru stundu uzsākām 
ar nelielu iesildīšanos, lai nodrošinātu muskuļu un 
locītavu „veselību”. Sākām ar īsu skrējienu, kuram 
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pievienojām citus vingrinājumu, piemēram, pietupienus, 
palēcienus un izklupienus. Kārtīgi izstaipījām arī 
pēdas un plaukstas. Pirms ķērāmies pie sitieniem un 
metieniem, mācījāmies kā pareizi krist, lai izvairītos no 
traumām. Pēc tam sākām mācīties kā atbrīvoties no 
dažādiem tvērieniem un situācijām stāvot un guļot. 
Pēc tam sekoja paņēmieni, lai neitralizētu sitienus 
un spērienus un panāktu, ka uzbrucējs vairs nevēlas 
atkārtoti uzbrukt. Iemācījāmies atņemt arī ieročus

Pēdējās dienās spēlējām tuvcīņas spēles un 
vingrojām uz stieņiem. Visi ļoti izbaudīja šo nodarbību, 
it īpaši tie, kas palīdzēja demonstrēt visus paņēmienus 
(Jēkabs un Kārlis).

Jēkabs

Paralēlas līnijas nekrustojas.
Vismaz pagaidām!

Hmm, nu labi…
Un cik reizes tā būs?

Nezinu, tad jau redzēs.
Ah, whatever…

A kad līnijas krustosies?
Kāda starpība?
Lai krustojās…

Tad varbūt būs labāk…

Gvido
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Latviešiem jau izsenis vedības ir stipri atšķīrušās no citviet pasaulē 
rīkotajām laulībām. Latvieši to sauca arī par līdzināšanu, jo, kad divus cil-
vēkus līdzina, tad pēc tos padara vienlīdzīgus. Ieteiktu katramīstam latvi-
etim iepazīties ar šo rituālu.

Vedību gaita
Pirms vedībām līgava ilgi adījusi un taisījusi cimdus, zeķes un jostas 

savam pūram, kas vēlāk mičošanā jādala radiem. 
1. Nākot uz sētu, kur notiks precības, līgavai un līgavainim katram 

pļavā jāsalasa septiņas dažādas zālītes. Kamēr jaunais pāris nāk, viesiem 
un radiem jādzied dziesma, kā, piemēram, „Taisās kāzas”.

TAISĀS KĀZAS,
TAISĀS KĀZAS...

2. Nonākot pie meiju vārtiem, 
kas uzstādīti konkrētām vedībām, 
jaunajam pārim jādzied dziesma, 
ka tie vēlas tikt līdzināti, pie „Noriet 
saule vakarā(i)” melodijas.

3. Pēc abu pušu vienošanās 
dziesmā, jaunais pāris tiek ielaists 
pa meiju vārtiem, tad gan vedējo, 
gan līdzināmie nomazgā rokas, un 
ēd maizi ar sāli, un dzer alu (kvasu).

4. Pēc tam līgavai aizsien 
acis un ar dziesmu „Tumsā mani 
tautas veda” vedēji un līgavainis 
ved līdz līdzināšanas vietai. Mūsu 
gadījumā tas notika uz akmens, 
kurš atradās zem apmēram trīs-
simt gadus veca ozola. 

5. Tad līgavainis un līgava 
sadod labo roku un uzliek labo kāju 
uz akmens, un ar vedēju piekrišanu 
jaunais pāris tiek līdzināts. Līdzinātājs sasien rokas ar 
jostu.

6. Ar sasietām rokām abiem ir jāaizdedzina ne-
liels ugunskurs, paralēli tiek dziedāta dziemsa „Dedzi 
gaiša uguntiņa” .

Kā rīko tradicionālas latviešu vedības?
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7. Pēc ugunskura aizdedzināšanas visi vedību viesi dodas dejot 
gatves deju.

8. Pēc dejas viesi sadodas rokās un vedējs ved cauri un apkārt sētas 
mājām. Viņš aizved visus līdz vedību mielasta vietai un aicina viesus pie 
galda. Vienmēr priekšroku dod līgavai un līgavainim, tad vedējiem, pēc tam 
kāzu viesiem.

9. Kad visi 
viesi nedaudz 
ieēduši, tad 
vedējmāte saka 
runu par līgavu 
un vedējs par 
līgavaini, tad 
uzsauc tostu.

10. Pie galda notiek apdziedāšanās, panāksnieki 
apdzied vedējus un otrādi.

11. Kad visi paēduši, tad tiek dejota pirmā jaunā 
pāra deja. Pēc tam pievienojas vedēju pāris un pārējie 
viesi. Dejas turpinās līdz mičošanai.

12. Mičošanas laikā līgava pārtop par sievu, viņas 
skaistais vainadziņš tiek samainīts pret aubi vai lakatu. 
Mičošanas laikā līgava izdala savu pūru, bet jāatceras, 
ka pūru nedrīkst atstāt tukšu.
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Bezmiega informācija!

Bezmiegs rullē.
Bezmiegs ir labs.

Bezmiegs iedvesmo.
Bezmiegs palīdz.

Bezmiegs ir 50/50.
Bezmiegs valoda naktī.

Bezmiegs nedarbojas uz dzīvniekiem.
Bezmiegs ir visur.

Bezmiegs iedarbojas uz cilvēku.
Bezmiegs neprot LV valodu.

Gvido

Dziedāšanai nelabvēlīgs laiks

Nav laika dziedāt naktī, 
Nav laika tad,
Kad tu negribi,

Nav arī tad,
Kad Tu dari parastas lietas.

Kad iepērcies,
Kad tu esi ārvalstīs,

Kad lūdzu Dievu,
Kad taisi karikatūras,

Kad lasi ziņas,
Kad kopē dziesmu tekstus,

Kad peldies,
Izmanto datoru vai telefonu,

Cep ēdienu,
Kad kurini pirti.

Gvido
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Reiz sen senos laikos Mazsalacā, muižas parkā, 
dzīvoja mazs, jauks, zaļš Jāņtārpiņš, kam ļoti garšoja 
zaļas, sulīgas lapas, kuras dzīvoja Mazsalacā un 
smaržoja pēc zemenēm.

Tad oktobrī jāņtārpiņš aizgāja gulēt ziemas miegu, 
bet nezināmu iemeslu dēļ pamodās Decembra sākumā 
un viņš gandrīz nosola, taču kāds cilvēks nosalušo 
jāņtārpiņu ietina siltā sedziņā un aiznesa mājās, bet 
mājās bija daudz bērnu, kas ļoti iemīlēja jāņtārpiņu.

Tagad jāņtārpiņš bija ieguvis jaunu ģimeni un viņam 
vairs negadījās pamosties Decembrī… jo viņš vispār 
negulēja.

Anete

Reiz riņķis pie manis apstājās un nolēma ar mani 
parunāt. Viņš sāka stāstīt par to, kādas ideālas formas 
viņam piemīt, lai varētu izklaidēties griežot riņķi. Kad 
pirmo reizi viņš tika griezts, viņā iekšā virmoja tādas 
sajūtas kā satraukums, bailes un vienlaicīgi arī prieks. 
Sākumā riņķim tas bija ļoti neērti, taču laiks ritēja vēja 
spārniem un viņš pie tā pierada. Beigās tas viņam likās 
tīri interesanti un nolēma to pasludināt griešanos par 
savu hobiju.

Es esmu to cilvēku starpā kuriem patīk griezt riņķi, 
un tas lēnām sāk kļūt arī par manu hobiju.

Everita

Stāsts par jāņtārpiņu decembrī
(3 teikumu stāsts)

Riņķa griešana

Bija vasara, karsts jūlijs. Amanda un Jēkabs, kā jau 
katru vasaru, bija laukos, ciemos pie vecmammas un 
vectēva. Abiem bērniem toreiz bija tikai seši gadi, tomēr 
viņi jau sāka palīdzēt vecvecākiem mazos darbiņos. 
Kādā jaukā, saulainā dienā, vecmammas kartupeļu 
vagās jau agri no rīta kolorado vaboles lasīdami, 
Jēkabs un Amanda domāja par kartupeļiem. Kā viņi tur 
zem zemes guļ vairākus mēnešus un tad pienāk laiks 
viņus novākt.

Amanda teica: „Es nevarētu tik ilgi būt tumsā. Jēkab, 
tu varēt?”

„Es nezinu”, teica Jēkabs „droši vien, ka nē”.
„Lai arī kā būtu, mēs viņus drīz atbrīvosim no 

tumsas!” teica Amanda varonīgā balsī.
Jēkabs teica: „Bet pagaidi, tad taču mēs viņus 

ēdīsim vai noglabāsim atkal tumšā pagrabā!”
Nu mazie apstulba, jo nesaprata kā labāk. Tā visu 

dienu viņi pavadīja lasot pudelēs vaboles, bet vienu 
stūri viņi nenolasīja, jo domāja, ka nekas jau nenotiks.

Tad kādu dienu bija pienācis ražas novākšanas laiks. 
Visi cītīgi lasīja kartupeļus. Kartupeļi bija priecīgi, jo 
beidzot varēja ieraudzīt sauli, taču vecmamma saprata, 
ka nav vērts to stūri, kur bērni nenolasīja kolorado 
vaboles, rakt, jo kartupeļu tur nebūs. Tomēr kāds 
pavisam mazs kartupelēns gulēja zemē un gaidīja, kad 
viņu izraks no zemes un viņš beidzot ieraudzīs saules 
gaismu… taču tas nenotika… Kartupelis kļuva bēdīgs, 
bet par to neviens nenojauta. Visi dienas beigās bija 
priecīgi par novākto ražu – vācēji, vecvecāki, kaimiņu 
un visi kartupeļi, tomēr lauka stūrī zemē gulēja viens 
maziņš, vientuļš un pavisam noskumis kartupelis.

Ilze

Skumjais kartupelis
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AINAVAS

Jūra un tās krasts, priedes parasti liekas kaut kas mierīgs un kluss, 
kur  aiziet pastaigāt, pa mitrajām, aukstajām smiltīm un padomāt 
par dienas notikumiem. Taču šodien jūra un priedes liekas pavisam 
citādākas. Nemierīga, draudīga, nikna man liekas jūra. Tā uzbrūk pavisam 
nevainīgajām priedēm un citiem turpat augošajiem kokiem un krūmiem. 
Priedes man liekas pavisam nobijušās. Tās šūpojas un dzied savu 
skumjo dziesmu. Tās nezin kāds ir priežu liktenis. Dažas aizpeldēs līdz ar 
skaistajiem akmentiņiem un gliemežvākiem, bet dažas paliks tur stāvam 
līdz kādai citai vētrai. Jūra ar saviem draudīgajiem baltajiem zobiem lēnām 
apēd krastu līdzi ņemot dažus desmitus priedes un pat vairākus tūkstošus 
akmeņu un gliemežvāku. Taču līdz mājām, kas atrodas netālu no krasta, 
jūra netiek. Mājas un cilvēkus jūra atstāj. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka jūrai ir 
bail no gaidāmā soda. Bet vai ar priedēm, kas žēli raud  un šūpojas niknajā 
vējā, nevienam nav žēl? Tās taču ir tik lielas un skaistas, vienmēr smaržo 
pēc sveķiem, taču jūrai vienalga. Jūra un uznākusī vētra ar saviem lielajiem, 
ļaunajiem zobiem apēd visu, kas ceļā. Gluži kā cilvēks apēd gardu, rūpīgi 
sakārtotu sviestmaizi. Kopš šodien redzētā no jūras man ir bail. Tā jebkurā 
brīdī var satrakoties un, tāpat kā priedes, paņemt līdzi arī mani.

Anete

Es stāvu uz klints pie jūras malas, es 
dzirdu, ka jūra sitas pret klints pamatiem. 
Es jūtu, ka vējš pamazām pieņemas 
spēkā un priežu gali šūpojas, kā Gvido uz 
šūpolēm.

Ronalds

Mirklis pirms vētras. Priedes.  Jūra.Mazpilsēta.15:00. Tveice.
Sarkanās bloku mājas mazajā ciematiņā ir pilnas 

ar izmisušiem karstumā nomocītiem cilvēkiem. Var 
redzēt, kā virs asfalta ceļas karstais tvaiks. Cilvēkus 
uz ielām praktiski nevar sastapt. Strūklaka un baseins 
pilsētas centrā praktiski izžuvis. Privātmāju pagalmos 
var dzirdēt kā bērni priecīgi spēlējas un plunčājas 
piemājas baseinā. Uz ielas var sastapt saldējuma 
tirgotājus. Nabadzīgākajā pilsētas daļā, koka mājās 
bērni aplaista viens otru ar veldzējošu ūdens šalti. 
Pie vietējā dīķa ir sapulcējušies ļoti daudz cilvēki, cep 
desiņas un ēd saldējumu. Bet lielākā daļa ir ūdenī! 
Puķes ir uzplaukušas visās varavīksnes krāsās. Zāle 
ir zaļāka nekā parasti. Debesīs nav neviens mākonis, 
tikai putni kuri lidinās apkārt ik pa laikam atpūšas ēnā 
un skaisti čivina.

Robins

Ir karsts, lietus nav bijis jau 
mēnesi, saule ir pacēlusies 
tieši virs vienīgā ūdenstorņa. 
Tas ir vecs un pa sāniem 
tam pil ūdens. Baloži cīnās 
par vienīgo vietu, kur remdēt 
slāpes.

Uldis
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Dace
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Gvido, Evelīna
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Ilze Ronalds
Lauma
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Laura
Stikli (2002) – melnais ezers, glodenes, stikla „raktuves”, 
nakts laivošana un dziedāšana ezerā
Sauka (2003) – nakts orientēšanās
Katvari (2004) – aleja no kokiem ar saknēm uz augšu, 
aprakstītais transformators
Kaibala (2005) – pārcelšanās ar plostu uz neapdzīvotu 
salu
Rucava (2007) – ceļojums ar velosipēdiem, brauciens 
karogkalnā ar mašīnām

Dace
Dubulti (2000) – slapjais futbols
Ērgļi (2001) – Bingo vakars, ikvakara negaiss
Stikli (2002) – citplanētieši
Sauka (2003) – nakts trasīte, mantu medības
Katvari (2004) – spoks vārdā Daiga, apgriezto liepu aleja
Kaibala (2005) – Daugava, saliņa
Eglaine (2006) – lietus piesaukšana
Rucava (2007) – disko vakars
Alsviķi (2008) – džemperītis
Augstkalne (2009) – kā pilī
Engure (2010) – bezgalīgi seklā jūra
Trikāta (2011) – ziemas SVV pie Leldes
Jūrkalne (2012) – ugunspļavas visu dienu, SVV cilts koks
Mazsalaca (2013) – zaļās kāzas

Georgs
Augstkalne (2009) – meitenes, sēnes
Engure (2010) – Tere tere traktors, Ah, mudit, mudit main…
Trikāta (2011) – staigāšana pa tilta margām
Jūrkalne (2012) – spilvenu vakar, saulespuķu sēklas
Mazsalaca (2013) – plostošana pa Salacu, svecīšu vakarsDA
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Kārlis D.
Trikāta (2011) – jauna pasaule
Jūrkalne (2012) – saviļņota vasara
Mazsalaca (2013) – sāku atpazīt dvīnes Everlīnas

Raitis
Augstkalne (2009) – skats pa skolas zāles logu
Engure (2010) – nenosakāmas formas skola, draņķi
Trikāta (2011) – skola kalna galā, gājieni uz peldvietu
Jūrkalne (2012) – stāvkrasts, videodienasgrāmata
Mazsalaca (2013) – lēciens no klints

Liene
Rucava (2007) – koka baznīca
Alsviķi (2008) – klostera gads (6 puiši un 20 meitenes)
Augstkalne (2009) – Grundšteina mazgāšanās deja
Engure (2010) – emocionālā pārdzīvojuma gads
Trikāta (2011) – Trikātas siers
Jūrkalne (2012) – Baltijas jūra
Mazsalaca (2013) – mazpulks
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CITĀTI
Liene M. aktīvi noskaņota: Es 
nezinu, kas jādara! Bet es riktīgi 
varētu kaut ko darīt!

Liene M: Ā, jā, es esmu 
audzinātāja!

Una par spokošanos darbinieku 
kabinetā: Abas pīles sēdēja viena 
otrā un tad pēkšņi mazā pīle izkrita 
no lielās pīles ārā.

Ilze K. par ēšanas paradumiem: 
Nešņergājieties!

Kārlis K. nositot dunduru un 
aprokot to zemē: Svaigi beigts!

Kārlis D. Un Agnese: Ja nezini, 
kura no dvīnēm jāsauc, sauc 
Everlīnu!

Kārlis D. Saucot Venti: Nu, 
VengaBoy ejam?

Edgars G.: Kas notiek, kad 
sapārojās ezis ar čūsku? Iegūst 
dzeloņdrāti!

Kārlis D. runājot par tēju: Ko 
salasa pļaviņā, to liek katliņā.

Artūrs ostot Kārļa D. rokas: 
Smaržo pēc Nutellas. Maita, tu 
tāds!

Una un Dace ejot pēc pusdienām 
pāri gājēju pārejai: Šoferītis 
ieraudzīja kuņģīšus un apstājās. 
Pēc tam pamanīja arī meitenes.

Kārlis K.: Jēkabs dažreiz ir pārāk 
izpalīdzīgs, ka viņš mums pārējiem 
liek izskatīties pēc nekā.

Šinšillu dāma: Viņš ir pasaulē 
mīkstākais dzīvnieks!

Jēkabs: Gvido, tu būtu ātrāks, ja tu 
būtu tīrs (vai arī varbūt Īrs).

Ventis par Ronalda gremdi: 
Paduses šāviens.

Autors nezināms: Māsām Evelīnai 
un Everitai ir tizli pirkstiņi.

Artūrs: Raipuļi (rāpuļi).

Agnese par to kā Edgars G. 
fotografē: Kas, tev zonas nav?

Ronalds: Kārli, ejam ātrāk, es 
svīstu!

Gita: Ilzei dadzis pakaļā.

Edgars G.: Zibens triecienu, 
Pikačū!

Edgars G.: Zini savu vietu!

Dace M.: Ūdens ir garlaicīgs.

Volejbola komandas: Renegāti, 
Apgarotie vienradži. 

Dace M. brīdī, kad viņai dibenā 
kož jau otrais dundurs: Man ir 
garšīgs dibens!

Artūrs brīdī, kad Uldis nodod SVV 
reportiera kameru: Uldi, nodod 
savu šaujamo un žetonu! Tu esi no 
šīs lietas atstādināts.

Ventis: Es esmu laika pavēlnieks!

Dace M.: Mana soma nav 
nekārtīga, viņa vienkārši nav 
kārtīga.

Ventis: Ir laiks. Ir laiks apgaitai. 
Ir laiks apgaitai pa virtuālajiem 
mežiem.

Dace M.: Uzcienā ar ķemmi.

Dace M.: Pietaisiet durvis.

Artūrs: Ja man būtu velosipēds jūs 
skrietu pakaļ kā suņi.

Ventis: Evelīn, garšo tev tās 
mērkaķu desas (banāni)? 

Raitis: Izjūti bītu!

Vinetas un Robina atbilde, kad 
viņiem tiek uzdots kāds darbs: Cik 
ilgi tas jādara?

Ilze un Anete: Mēs esam 
dzimušas darbam!

Aiva: Uzsildīti miroņi.

Rūta par netīro galdautu: Kādreiz, 
kad gribēsies ēst, varēs pasūkāt 
galdautu.

Dace R. Par Rūtas puzles likšanas 
spējām: Esmu pārsteigta, ka tu tik 
tālu esi tikusi!

Ronalds: Venti, tev forša seja!

Rūta: A kas, baigā meitene?

Liene M.: Man šodien maz bikšu 
kājās.

Artūrs: Tas ir izvadītājinstruments!

Liene M.: Es zinu, ka es esmu bišķi 
vāverīte.
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DIALOGI
Raitis: Uz čučumižu?
Gita: Nē, uz čurumižu!

Mārtiņš D.: Es vakar divos naktī 
gāju gulēt un dzirdēju tevi runājam.
Anete: Es viena pati negulēju 
un pati ar sevi runājos. Pārējās 
meitenes gulēja.

Matīss raud.
Liene M.: Matīs, ar mani nav gana?

Raitis: Kas tas par Banana head?
Una: Raiti, banāns ir auglis!

Ventis un Artūrs: Gvido, nāc 
pusdienās.
Gvido: Es nevaru, es spēli velku!

Gita teātra laikā: Amanda, klausi 
velnu!
Amanda: Kā tas ir?

Edgars: Ja stārķis uztaisa ligzdu 
nepareizā vietā, piemēram, uz 
skursteņa, tad viņam uztaisa 
ligzdu citā vietā…
Una: Un kā viņu uz to ligzdu dabū? 
Pievilina ar desu?

Ilze K.: Pastāsti Gvido, kā izskatās 
Velnala.
Gvido: Nu, melns coķis sienā! Viss! 

Dace R.: Kāpēc tu gribi uz veikalu?
Gvido: Man jāiztērē nauda.

Skats pēkšņi ieejot zēnu istabā: 
Jēkabs apakšbiksēs stāv istabas 
vidū, pārējie puiši sēd savās gultās 
un smaida.
Jēkabs: Man rokās ir krējums!

Raitis ēdienu mēra nevis tilpumā, 
bet laikā.

Iešu mincīti aplūkot, samīļot kaķīti, 
paskatīties kaķēnus, pabarot kaķīti, 
paskatīties cik liels kaķenei šoreiz 
ir metiens…

Baumo, ka Uldis brīvajā 
laikā nodarbojās ar mākslas 
vingrošanu.

VĒL NEDAUDZ...

Saimniek, 
Saimniek!

Babene

Iesauļot restītes
Ventis: Jēkab, tu te kā tāds karalis.
Jēkabs: Man gan vairāk liekās, ka suns!
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TWITTER 
STĀSTI 

“Garlaicīga dzīve? Ej uz svešu cilvēku kāzām un kliedz: 
“Nepreci viņu, es tevi joprojām mīlu!!”
Evelīna

“Līst, un man vienalga.”
Kārlis

“Atceries to laiku, kad pasaule šķita divreiz lielāka.”
Ilze Amanda

“I don’t think people change, they just show us a side of 
them we haven’t seen before.” - Tyga.
Lauma

“Paslēpes ar SVV dalībniekiem: mēs meklējam vietas, 
kur gulēt, kamēr viņi mēģina mūs atrast un mudināt iet 
uz nodarbībām.”
Jēkabs

“Starp divām Lienēm izvēlēties mīļāko un iemīlēties.” 
Georgs “
Ilze Amanda

Lasīt kā romānu, pirmo 
“tvītu” un, it kā varbūt 
pat gaidītu turpinājumu.

Jūra koka klucī

Tūkstošiem gadu atpakaļ dzīvoja kāds dievs vārdā Apū. Viņš nebij’ īpaši 
jauks un priecīgs, un viņu bij’ ļoti viegli nokaitināt.
Visvairāk viņu kaitināja jūra pie viņa pils. Kādu vakaru viņam tā tik ļoti 
piegriezās, ka viņš lika saviem kalpiem to ielikt koka kastē.
No tā laika visi koka kluči ir viļņaini...

Robins

Magnēts

Koka magnēts nav
Bet te man rokās ir tāds

Te ir kociņi
_____________________________

Koka magnētus
Tikai lieto leprikons

Tam ir kociņi
_____________________________

Koka magnēts
Nav derīgi, izņemot

Kad kur uguni
_____________________________

Laimīgs leprikons
Tas kur uguni, lieto

Koka magnētu

Kārlis
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P.S.
Edgars: es šo dzejoli 
tik ilgi rakstīju tāpēc, 
lai man pēc tam neliktu 
darīt kaut ko citu.

B
e

z
m

ie
g

s 
Be

zm
ie

gs
, 

m
az

s 
be

zm
ie

gs
Be

zm
ie

gs
, 

no
gu

rd
in

oš
i 

ga
ra

is
 

be
zm

ie
gs

Be
zm

ie
gs

, 
īp

aš
ai

s 
sa

pņ
u 

tr
au

cē
tā

js
 

be
zm

ie
gs

Be
zm

ie
gs

 
–

 
ilg

s 
un

 
no

gu
rd

in
oš

s 
kā

 
be

zm
ie

gs
Be

zm
ie

gs
 

sa
rg

ā 
se

vi
 

no
 

m
ie

ga
 

kā
 

be
zm

ie
gs

Be
zm

ie
gs

 
sa

pņ
us

 
un

 
m

ur
gu

s 
ne

ka
d 

na
kt

ī 
ne

la
id

īs
, 

be
zm

ie
gs

Be
zm

ie
gs

 
be

z 
m

ie
ga

 
ne

ka
d 

ne
va

r 
na

kt
ī 

sa
tik

t 
m

ie
gu

-b
ez

m
ie

gu
Be

zm
ie

gs
 

īs
ti 

ne
gr

ib
 

m
ie

ga
m

 
nā

kt
 

kl
āt

, 
jo

 
m

ie
gs

 
na

v 
be

zm
ie

gs
Be

zm
ie

gs
 

kļ
uv

is
 

lie
ls

, 
ga

rš
, 

ilg
u 

la
ik

u 
ap

kā
rt

 
sa

va
m

 
up

ur
im

 
st

ai
gā

jo
t, 

be
zm

ie
gs

Be
zm

ie
gs

 
be

z 
m

az
a 

m
ie

ga
 

īs
u 

la
ik

a 
sp

rīd
i 

ne
m

az
 

ne
vē

lē
jie

s 
re

dz
ēt

 
ne

m
ie

rīg
o 

be
zm

ie
gu

Be
zm

ie
gs

 s
tu

nd
ām

 s
ta

ig
āj

is
 u

n 
tr

au
cē

jis
 s

av
am

 u
pu

rim
 k

am
ēr

 p
at

s 
ga

rla
ic

īb
ā 

be
id

zo
t 

ie
gr

im
is

 b
ez

m
ie

gā
Be

zm
ie

ga
 

up
ur

is
 

vi
en

al
ga

 
ce

nš
as

 
gu

lē
t 

pr
et

 
sa

ul
i, 

ka
s 

uz
rie

tē
ju

si
 

ag
ri 

va
sa

ra
s 

rīt
ā 

ar
 

be
zm

ie
gu

Edgars Pūķis

Bezmiegs.
Paskāla trijstūris

Lietas, kuras man nepatīk!

Rakstīt
Domāt
Iet ārā (ziemā)
Lietus
Dziedāt
Daudz runāt
Lasīt
Puķes
Klausīties mūziku
Ziema.

Un tas ir tikai pats sākums…
Amanda

Nakts jautājumi
(jautājumi, kurus uzdod meiteņu istabiņā nakts 
aizsegā)

A: Tu guli?
B: Jā!
A: Acis ciet?
B: Nē!
A: Tu elpo?
B: Nē!
A: Sirds strādā?
B: Nē!
A: Nagi nolakoti?
B: Jā, manā sapnī!
A: Tev patīk pingvīni?
B: Protams!
A: Tev ir stīvs dibens?
B: Jā.
A: Kas tev labāk patīk – Edgars vai Gvido?
B: Nē!
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Lagūnas pēdējās gaitas

PLOSTOJAM,     
PLOSTOJAM Un asaras krita upē kā zvaigznes

Un kā vēl krita!
Kā citādi var krist?

Krita kā 1000 zvaigznes.
Klusi.

Pag, pag… Kas?!?
Asaras ne tikai krita,

Viņas arī izšķīda,
Un spēlēja vardītes.

Gvido
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BALODIS.
NUTELLANoskumusi meitene tualetē 

ēda šokolādes krēmu, kad 
pēkšņi uz palodzes nolaidās 
balodis. Viņa to sāka barot ar 
šokolādes krēmu, un ...

Lauma

R E S N O
P U T N U
PARADĪZE
Raitis
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Salacas grunts

Veidota no smiltīm,
No akmeņiem,

No māla,
No laukšpata,

No vizlas,
No ūdens,
No Dieva,

Un vēl no zemes.

Gvido
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RUNĀ, KA 
VALTENBERĢU 
MUIŽĀ
IR

KURŠ IR ĪSTAIS 
SPOKS?
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KOSMOSS
Evelīna
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RĪTA VILNIS
Ilze

Dace
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1.grupa: Lauma, Robins
Saruna: par ēšanu, notiek uz ielas, intervētējam līdzi ir liels spalvains 

suns
A: Ko Jūs domājat par veselīgu uzturu?
B: Es domāju, ka ir svarīgi ēst veselīgi, bet ne vienmēr garšīgi.
A: Kāpēc Jūs tā domājat?
B: Tāpēc, ka tā ir! Man nav laika un jāsteidzas!
A: Kāda ir Jūsu visiecienītākā ēstuve?
B: Kafejnīca “Bastions”.
A: Cik bieži Jūs tur ēdat?
B: Es nedzirdu, runājiet skaļāk, tramvajs brauc garām. Kas noticis ar 

Jūsu suni?
A: Viņu notrieca mocis!
B: Šausmas, nabaga suns!
A: Tas nekas, viņš labi ar to sadzīvo.

1.grupa: Dace, Jēkabs
Saruna: par peldēšanu, notiek skolā, ir karsti, ir ziema, sarunājas čuks-

tus
A: Psst, psst, Dace! Vai varētu padot burtnīcas lapu, lai varu noslaucīt 

sviedrus?
B: Nē, man ir jauna burtnīca, bet Tu vari ņemt šito sauso kaķi.
A: Nē, paldies, es esmu alerģisks. Ai, kā man gribas peldēt! Kā Tev liekas, 

vai Salaca būs atsalusi?
B: Nezinu, varbūt varētu iet pārbaudīt, un kurš var zināt – varbūt upe 

būs silta.
A: Upe varētu būt silta, bet es labprāt peldētu jūrmalā! Tur būtu daudz 

interesentāk, turklāt man īpaši nepatīk saldūdens.
B: Bet es nemāku peldēt! Labāk paliekam stundā, vajadzētu pamodināt 

skolotāju!

KOMUNIKĀCIJA    
> PĻĀPĀJAM > RUNĀJAM NOPIETNĀK                    

2.grupa: Evelīna

Mans suns Kate
Kate ir unikāls suns un es vēlētos, lai jūs par viņu 

uzzinātu kaut ko vairāk.
Suņi ir cilvēka labākie draugi un Kate ir tieši mans 

labākais draugs un varētu kļūt arī par kāda cita 
draugu, tomēr suns vienmēr paliks uzticīgs savam 
saimniekam. Kate pēc manām domām ir ļoti mīļa un 
draudzīga pret visiem, viņa priecīgi sagaida gan mani 
mājās, gan ciemos kādu ciemiņu, ko viņa pirmo reizi 
redz. Viņa arī mēdz būt draiskulīga un rotaļīga. Bet 
tad, kad viņa izdara kaut ko sliktu, viņa uztaisa maza 
kucēna acis un skatās man virsū. Un, kad šis skatiens 
tiek pavērsts uz manu pusi, tam nevar pretoties, un tu 
nespej nosodīt viņu. Dažreiz, kad viņa izdara kaut ko ne 
tā, viņa noguļas uz zemes un ar ķepu sāk berzēt savu 
purniņu, un viņa izskatās nokaunējusies. Kad viņai 
sāk nedaudz raustīt kakla siksniņu, viņa uzliek ķepu 
uz rokas un cenšas atbrīvoties; kad viņai tas izdodas, 
viņa sāk ar mani spēlēties un pa pagalmu mest lokus, 
un pašaujas zibenīgi man garām kā bulta, ko nevar 
noķert. Pēc tam, kad viņa ir izskrējusies un piekususi, 
viņa atkal ir atvērta taviem apskāvieniem. Un katru 
dienu viņa mani sagaida mājās ar priecīgu skatienu un 
daudz, daudz bučām.

Es domāju, ka ikviens gribētu tāda rakstura suni kā 
Kate, viņa ir gan rotaļīga, gan arī dažreiz mierīga. Bet 
tomēr viņa ir mans labākais draugs un tāds arī paliks, 
lai kas arī notiktu.



MazsalacaSVV 2013
7978

TAISĀM 
PUZURUS

Lauma
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AUDZĒKŅU 
APRAKSTI

VINETA
Laba draudzene, mazo Saulgriezēnu mamma, skaista, mīļa, mans 

mazais mīļuks, „laulības gulta”, forša, simpātiska, kausle, Enkurii, 
nēģermeitene + Robins, Trakā čōča, tukša glāze, negribule, vīpsniņa, 
mūžīgi neapmierināta, burkāns, prasmīga lietās ko dara, Robina meitene.

EVERITA
Kāmītis, vienradzītis, visu nočakarēja(volejbols), slinķe, lauztā roka, 

draudzīga „vienradzis”, mīlīga, vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga, Trakā čōča, 
Ļaunā dvīne, Everlīna, modīga, smējēja, ķiķinātāja, zirga smiekli, sportiska, 
jūtams Venta apskāvienu trūkums organismā, neatšķiru viņas, jautrie 
smiekliņi.

EDGARS
Edža, stouners, Edža nomierinies! Klusi uzvedās, prātīgs, Enkurii, HP 

dude, Foršs uzvārds, Trakais Edža, riktīgs Pūķis, ļoti nopietns, pedantisks, 

plostnieks, melnais mistiķis, Akmens, šķēres, papīrīc čempions, kavētājs, 
vislielākais progress dejošanā, fiziķis, baigais pūķis.

LAUMA
Kaķītis, nutella, jauka, gudra, kārtīga, skaistā, klusa, tās acis, jauka, 

izpalīdzīga, Raunēns, Laumiņa labi dejo, skrējēja, klusa, smaržīgi mati, vēl 
nav iedzīvojusies, visurgājēja, sliņķītis, klusā piekritēja, mazais  smaidiņš, 
laumiņa, sirsnīga sirsniņa, ogu meiča.

KĀRLIS
Jautrs, guļava, jauks, „meiteņu magnēts”, reperis, patīk kaķi un Dace, 

mazais, bubinātājs, Kristiāns 2, Meiteņu mīlulis, vedējtēvs, smukulītis, USA 
ROX, Angļu vecis, harēms, futbolists, meiteņu magnēts, kārtīgs dziedātājs, 
seksīgs prrrr,  čabulītis.

DACE
Dacīte, nindzja, lidotāja, čammiņa, foršā nindzja, lielā lidotāja, slinķe, 

dejotāja, blondīne, „bremzīte”, forša meitene, vienkārši forša un jauka 
meiča, Norvēģiete, patīk pasākumi, jaukā Dacīte, Dačulis, satrauktā, arī 
seksīga prrrr ;), franču skaistule, Blondais gots, sīkā balstiņa, aktrise.

ILZE
Jauka, izpalīdzīga, mīļa, laba dziedātāja, gudra, skaista balss, mierīga, 

čakla, līgava, zaķītis, smalkākā balstiņa, mieriņš, tās acis, tas smaids…, 
dabas bērns, radošais brīnums, Ilžuks, skaistās balss īpašniece, Līgava, 
dabas princesīte, lieliskākais saulgriezēns jau kopš Engures, tumši zils.

ROBINS
Miera traucētājs, mazo saulriezēnu tētis, Rembo, rokijs, traks, iedomīgs, 

nejauks, kaujinieks, harēms 2, sliņķis,  dumpinieks.

AUDZĒKŅI
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ANETE
Mūsu dunduriņš, jauka, mīļa, dziedātāja, pļāpa, patīk daudz runāt, 

filizofe, Enkurii, vedēja, Ančuks, ZiloņBaletiņš, Nr. 1, skaistā Anete.

AMANDA
Krācēja, naktīs mācās runāt Ķīniski, baidās no skatuves, sīkā! Klusa, 

dejotāja, draudzīga, jaunākais cilvēks, Ulda māsa, klusā Amanda, neēdāja, 
mazais ķieģelis.

ULDIS
Ātri skrien, diezgan kluss un mierīgs, futbolists, „foršais krievu urla”, patīk 

miegt ar aci, kutelīgs kuteklis, Enkurii, Amandas bračka, futbola speciālists, 
jautrulis, vīriņš, Uldīīī!

RONALDS
Patīk staigāt pa nakti pie meitenēm, kačoks, Ronis, foršs čalis, 

jautrs, sportisks, telefona atkarīgais, kauslis, futbola meistars, Roltons, 
Radžinalds,

EVELĪNA
Naktīs ļoti jūtīga, pucējamies, jautra, ļoti sportiska, volejboliste, foršule, 

laba visā, Enkurii, normālā dvīne, Everlīna, trakule

JĒKABS
Leprikons, rudais, dziedātājs, jauks, Džeikobs, jautrs, atraktīvs, Rons, 

USAROX, futbola māsters, kutelīgais monstriņš, foršākais nometnes puika,

GVIDO
Visu laiku ārdās, aizbāz kāju aiz galvas, nav savā ādā, traucējošs, 

vienkārši Gvido! Dīvains cilvēciņš, trakais Desu zieds, GVIDO GRAVA, 
dzejnieks,

ILZE. K
Priekšnieks, boss, jauka, miers, saulgriežu mamma, SVV sirds, hipijs, 

SVV gariņš, Cilvēks – spēks, Saulgriežu māmiņa.

DACE. R
Spoku apsēstā, atsaucīga, vienmēr gatava palīdzēt, gudra, boss 2, 

aizvieto bosu, smaidīga, vienmēr gatavs palīdzēt, Rrr,rrr,rrr,rrr, Rasiņš.

VENTIS
Apskāvienu mērķis, kauslis, nakts pastaigu mīļotājs, skarbais, Bārnijs, 

foršais, sportists, jauks, tuvcīņas meistars, beidzat taisīt saulriezēnus!! 
Kung-Fu Panda, stingrs, met pār plecu, blondais stiprinieks, Venga-Boy, 
Ventiņš.

AGNESE
Mīļā audzinātāja, māsiņa… jautra, forša, savējā, skaista, „viena no 

audzēkņiem”  Feinā māsiņa! Spēlē dakteri, nometnes foršā medmāsiņa, 
nēģermeitene + Ventis, pa pusei audzēknis, foršā Agnesīte, 112, buča.

KĀRLIS. D
Asais, mīļākais Kārlītis, patīk sports, futbolists, kutināmais upuris, dejot, 

mīļš, „Zemeņu grebene”, Kaža, kutināšanas upuris, rižiks, Kaža, dadzis, 
dadzis, dadzītis.

INGA
Vēsturniece, gudriniece, asprātīga, vēsturi padara pavisam interesantu, 

ceļo cauri laikam, vēsture uzreiz kļūst interesantāka un aizraujošāka, 
Mazsalacas patriote.

Darbinieki
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UNA
Forša un atraktīvā Una, dejotāja, foršā deju skolotāja, sportiste, jautra, 

ļoti forša, mīļa, dancotāja, stingra, spridzeklis, Babene.

LAURA
Mīļā Matīsiņa un Ancītes mamma, laba, jauka, dejotāja, forša deju 

skolotāja, māca mums dejot, viņa var iemācīt visas dejas - pat vis grūtākās, 
audzina Matīsu un Anci, māsa dancotāja, Māte, māte, māmuliņa, Matīsiņš, 
Ance, Laura, bērnudārzs – super!

ARTŪRS
Baigais jokdaris, dziedātājs, mīklains, mīļš, kora skolotājs, jautrs, 

atraktīvs, fingālis, saksofonists, verbālā caureja, dziedātājs, joku mētātājs, 
niknais, forši spēlē saksafonu.

RAITIS
Austrumu skaistule, vistiņa, mīļš, jauks, foršākais gadagrāmatas 

veidotājs, feinākais skolotājs, garš  un ātrs, vienmēr radošs un interesants, 
uzvedās kā bērns, čabata, garais, origami, foršākais lielais draugs nometnē!

AIGA
Vienmēr labi komunicē, komunikācija, foršā, mīļš raksturs, saprotoša, 

jautra, atraktīva, komunikācijas pratēja,  Aigucis.

MĀRTIŅŠ. D
Jautrais politiķis, atraktīvs, jautrs, izglītots, stiprais un vienmēr kārtīgais, 

spainis galvā, politika ar viņu vienmēr ir interesanta, „Tev nebūs uzvarēt!”, 
Māris Gribulis, vienkārši Česis, Puk, puk, puk…

GEORGS
Improvizētājs, Džordžs, rūķis, smieklu radītājs, nopietns, jautrs, labi 

spēlē,  teātra pratējs, garais teātra vecis, ģitāra, Rūčis, metaļuga, balerīna, 

GITA
Forša skolotāja, atraktīvā Gita, čaklā rokdarbniece, šuvēja, vienmēr 

smaida, sportiste, „stampā, stampā krāsu”, gaišo ideju īpašniece, cilvēks-
enerģija, rokdarbniece, kura no jeb kā var kaut ko uztaisīt,.

MĀRTIŅŠ. E
Enģelis, interesants, hipsters, twitter dude, epic uzvārds, instalāciju 

meistars, radošais ģēnijs, un tad eņģelis pārlaidās pār SVV.

AIVA
Jauka, mīļa, nekad neatteiks palīdzību, zogam rudzus kopā, puzuru 

skolotāja, māksliniece, mīļa, viegli pierunājamā, ??, Honda, jaukākā un 
radošākā mākslas skolotāja.

LIENE
Vienmēr smaidīgā, forša, skaista, sprogainais pūpēdītis, čirkainā 

galviņa, blondā, jautra, ļoti mīļa, kavē nometni, ir laba, čirkainais pūpēdis, 
spridzeklis, enerģija, tev ir smaids, kas varētu apgaismot ar elektrību visu 
Mazsalacu, PŪPĒDIS.
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BUMBAS
Vēlu vakarā Juris ienāca istabā 

un ieslēdza gaismu. Uz galda 
viņš ieraudzīja boulinga bumbu. 
Bet viņam taču boulinga bumbas 
nebija...

JēkabsRaitis
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