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Direktores 
uzruna
Mīļā Saulgriežu saime…

Man SVV2014 paliks atmiņā kā iespaidu vasara…atsevišķi spilgti mirkļi, kas veido mūsu 
visu kopējo mozaīku…atceros atklāšanā kautrīgu meiteņu bariņu, kam bija bail sēdēt pirmā 
rindā…un jau pirmo svecīšu vakaru noslēdzot pēc vakara dziesmas neviens nelaida vaļā 
rokas…ilgi stāvējām aplī…kopā…jūs arī esiet gatavi izaicinājumiem…modes skate bija 
izcila ne tikai tērpu ziņā, bet arī tāpēc, ka jūs atdevāties kaut kam vēl nebijušam…atceros 
Andra rīta lūgšanu un prieka un cerības vardītes…atceros Martas un Martas draudzības rītu, 
kad visi kopīgi lasīja dzejoli…atceros mūzikas skaņas…Adeles vijoli…saksofona skaņas…
vispirms Sebris, tad jau Kristers…
Lai nokļūtu tur, kur nekad neesi bijis, tev jāiet pa ceļu, pa kuru nekad neesi gājis…jūs esiet 
gatavi uz visu un tagad jau sākat paši saviem spēkiem noticēt…šī gada grāmata palīdzēs 
jums atcerēties sevis radīto mozaīku arī tad, kad Gārseni nomainīs ikdienas skolas un darba 
gaitas…tā atgādinās par to, ko mēs visi kopā Gārsenē piedzīvojām SVV2014. Gaidu jūs 
visus SVV2015…

…kad pietrūkst jaudas manai gribai,
Tu liec man nespējamo spēt
Tik stipri, ka šai nolemtībai
Es gandrīz varu noticēt.
Un tūlīt arī noticēšu, 
Tā oglīte jau krūtīs gail,
Un tad no visa, ko es spēšu,
Man dažu brīdi būs pat bail.   (O. Vācieties)

Paldies jums visiem par iespaidiem, par mirkļiem, par Gārsenes vasaru…

Ilze
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Gārsene
Šogad Saulgriežu vasaras vidusskolas 22.gadā par mūsu apmešanās vieta tika izvēlē-
ta Gārsene. Mēs dzīvojām Gārsenes pamatskolā, kura ir iekārtota 19.gs. celtajā pilī.
Gārsene atrodas pašā Sēlijas sirdī, tikai 20km no Latvijas – Lietuvas robežas, 
teritoriāli ietilpst Aknīstes novada Gārsenes pagastā. Šeit dzīvo aptuveni 300 
iedzīvotāju un šeit ierīkotas dabas takas. Lai arī Gārsene atrodas samērā nomaļā vi-
etā – pierobežā, tomēr dzīve šeit kūsā un neapstājas ne uz mirkli. Par pierādījumu 
šim apgalvojamam var kalpot fakts, ka šim nelielajam ciemam ir pašam sava vietējā 
avīze, turklāt vietējie ļaudis, kurus mēs sastapām bija ļoti smaidīgi un priecīgi.
Nedrīkst nepieminēt Gārsenes lepnumu – tās pili, kurā mēs mitinājāmies 3 
nedēļas. Pils celta neogotikas stilā, un tieši savas arhitektoniskā veidola dēļ uzskatā-
ma par Sēlijas pērli un rotu, par kuru ziņo visi tūrisma katalogi. 11 paaudžu 
garumā šeit saimniekojusi baronu Budbergu dzimta. Pilī atrodas ne tikai skola, 
bet arī novadpētniecības muzejs un pat tūrisma informācijas centrs. Ierodoties šeit 
mums tika stāstīts par to, ka Gārsenes pilī dzīvo Zilā dāma.
Gārsene atrodas Sēlijas vidusdaļā, un skatoties no kādas augstākas vietas, paveras 
gleznaina apkārtnes ainava. Cauri ciemam tek upe – Dienvidsusēja, kuras aizdam-
bēto posmu mēs izmantojām peldēšanai. Vēstures skolotājs un novadpētnieks An-
dris Punculis mums pastāstīja, ka zem mūsu kājām atrodas pasaules lielākie dzelzs-
rūdas krājumi, tāpēc Gārsenes pagasts ir potenciāli visbagātākais pagasts Latvijā.
Šī vieta noteikti vēl ilgi paliks saulgriezēnu atmiņās kā vieta, kurā bija jautri un 
interesanti pavadītas veselas 3 nedēļas un par to var pateikt garu, garu PALDIES!

Ernests
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SVV2014 
ģimene
Audzēkņi:

Adele Pužule
Justīne Škuta
Andris Svalbs
Marta Kunceviča
Laura Freimane
Marta Kristiāna  Viļuma
Dana Leibome
Amanda Unigunde Leibome
Elīna Elizabete Lapsa
Elisa Kivi
Kārlis Kancāns
Svens Adviljons
Gustavs Pauls Ošlejs
Ronalds Delmonts
Meinards Pēteris Cakuls
Ernests Grabusts
Kristers Cakuls
Dace Mežaka
Niks Reinis Niklass
Edgars Kristaps Pūķis

Darbinieki:
Gita Tenisa
Aiga Klimoviča
Ēriks Voits
Mārtiņš Daģis
Ventis Beķeris
Reinis Duksītis
Laura Upena
Rūta Ziemele
Kārlis Daģis
Raitis Bobrovs
Haralds Punculis
Rihards Vārna
Dace Rasiņa
Ilze Kreišmane
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Pirmdiena
07. jūlijs

Vakar bija pirmā nometnes diena, un kā 
katru gadu, atvērās durvis jaunām iespējām. 
Iespēja satikt jaunus cilvēkus, kas vēlāk taps par 
draugiem. Pamodāmies istabās, kuras šīs trīs 
nedēļas būs mūsu mājas. Diena turpinājās 
ar iepazīšanās pasākumiem, kuros 
iepazināmies ar visiem šobrīd nometnē 
esošajiem darbiniekiem, dienas kārtību 
un skolas direktore mums sniedza nelielu 
ievadu SVV. Pagāja vien dažas sekundes un 
visi jutās kā mājās. Dienu turpinājām ar 
pēcpusdienu nodarbībām. Varēja izvēlēties 
starp tuvcīņu pie senseja Venta, rokdarbiem 
pie Gitas, kokapstrādi un ļoti savādās, bet 
interesantās nodarbības pie Raita. Kā katru 
vakaru bija vakara pasākums, kas šoreiz 
bija istabiņu iekārtošana un prezentēšana. 
Meitenēs nolēma mitināties “Dusošo 
skaistuļu karaļvalstī”, puiši “Gaterī” un 
“Ātro, super lielo burgeru kompānija”. 
Audzēkņu veidotie priekšnesumi bija 
salīdzinoši pieticīgi un īsi. Pēc pasākuma – 
uz čučumuižu.

Dace

Otrdiena
08. jūlijs 

Skaistās vasaras brīvdienas, ar katru gadu 
tās kļūst aizvien vairāk neprognozējamākas. 
Es domāju kad iemesls tam ir jaunie 
piedzīvojumi, kuri nekad nav vienādi. 
Šovasar es ar šiem piedzīvojumiem  sastopos 
jaukajā Saulgriežu vasaras nometnē, 
Gārsenes pamatskolā. 
Šodien, astotais jūlijs, trešā nometnes diena. 
Kārtējā rīta lūgšanā, kura nometnē notiek 
katru rītu, mani iecēla par astotā jūlija 
dienas reportieri. Man iekāra kaklā kartona 
gabaliņu uz kura bija rakstīts “reportieris”, 
kā arī iedeva man digitālo kameru, 
interesantāko lietu iemūžināšanai. Kad man 
uzticēja šo pienākumu, es nebiju priecīgs, 
jo jau no pirmām dienām man šķita, ka šī 
nometne būs garlaicīga.(es smagi maldījos) 
Jau kad satiku jaunos istabas un nometnes 
biedrus, es ar viņiem atradu kopīgu valodu, 

Dienasgrāmata
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Trešdiena
09. jūlijs

Bija agrs rīts. Šķīta, ka diena būs silta un 
saulaina. Vējš viegli glāstīja kokos esošās 
lapas un bija pienācis laiks celties visiem 
Saulgriežu Vasaras vidusskolas audzēkņiem. 
Jau pirms noteiktā celšanās laika sāka 
rosīties meiteņu istaba. Blakus istabās 
esošos zēnu gan nebija tik viegli pamodināt, 
jo iepriekšējās nakts garumā viņi apzīmēja 
meiteņu sejas un pavadīja nomodā gandrīz 
visu nakti.
Kā jau katru rītu mēs visi sapulcējāmies 
uz rīta rosmi, taču daži no skolotājiem un 
audzinātājiem tomēr nebija ieradušies. 
Uzreiz pēc tam mēs visi devāmies pacelt 
karogu. Tajā dienā šo pienākumu pildīja 
Elisa, Laura un Reinis, mēs pārējie dziedājām 
tautasdziesmu. 
Tālāk gājām brokastīs. Kā jau katru rītu, 
ēdnīcas darbinieces bija sarūpējušas gardas 
brokastis. Kad visi paēda, diena varēja pa 
īstam sākties. 
Šī diena bija īpaša ar to, ka pirmo divu 
stundu laikā mēs visi devāmies apskatīt 
Gārsenes nozīmīgākās vietas. Šo ekskursiju 
vadīja vēstures skolotājs Andris, kurš ļoti 
labi pārzināja visu apkārtni. Sākotnēji mēs 
gājām gar Dzirnavu ezeru, mazo HES un 
arī ievērojām kā sāka tapt volejbola lakums 
ezera malā, kur strādnieki rosījās jau kopš 
paša rīta. Vēlāk mēs nonācām Gārsenes 
kapos, kur tika apglabāti gan vienkāršie 

ļaudis, gan Gārsenes vēsturei nozīmīgi 
cilvēki. Cauri Gārsenes vēsturei vijās arī 
skaisti mīlas stāsti, gan arī mīlestība ar 
traģiskām beigām.
Pēc mirkļa mēs nonācām pie dzeltenās 
kapličas, tad devāmies iekšā baznīcā, 
kurā atradās vienas no labākajām ērģelēm 
Latvijā. Mēs visi arī uzkāpām baznīcas tornī, 
no kura pavērās skaists skats uz Gārsenes 
ciemu. Pēc Gārsenes iepazīšanas devāmies 
atpakaļ uz pārējām stundām, kas bija ne 
mazāk interesantas.
Nevar nepieminēt, ka brīvajā laikā 
audzinātājs Reinis mums bija sagatavojis 
“Bumbola sacensības”, kuras norisināsies arī 
turpmākās divas dienas.
Visas dienas notikumiem paralēli divas 
grupas – pirmā un trešā grupa gatavojās 
Svecīšu vakaram, kas bija ļoti skaists 
un emocionāls ikkatram no nometnes 
dalībniekiem. 
Vakara nagla bija audzēkņu došanās gulēt, 
jo meitenes šajā vakarā bija ļoti aktīvas 
un nevaldāmas. Viņas skraidīja pa citām 
istabām un pat viena no viņām tika nesta uz 
dušu, lai uzlietu virsū aukstu ūdeni, bet tas 
neizdevās, jo viņa veikli spurojās pretī, taču 
beigās visi  nonāca savās gultās zem segām.
Meitenēm audzinātāji un skolotāji pašā 
vakarā nodziedāja skaistu šūpļa dziesmu un 
novēlēja labu nakti!
Šī diena visiem nesa daudz jaunu 
piedzīvojumu, kuras katrs no viņiem 
atcerēsies vēl ilgi....

Marta V.

kas bija protams ļoti iepriecinoši!
Kā jau visās nometnēs, bez strādāšanas 
neiztikt, tāpēc jau deviņos no rīta mums 
vajadzēja doties uz stundām, kuras katra 
ilga četrdesmit min. vienā dienā šīs stundas 
ir piecas. Pirmā stunda bija sporta vēsture, 
kuru pasniedz pašaizsardzības skolotājs 
Ventis. Šajā stundā skolotājs mūs apgaismoja 
par to, kā un kad aizsākās antīkais sports. 
Antīkais sports aizsākās Grieķijā, Atēnās, 
kur notika arī pirmās olimpiskās spēles kuras 
sastāvēja no piecām disciplīnām. Nākamā 
stunda bija Vēsture pie Haralda tēva, Andra. 
Šajā stundā Andris mums pastāstīja daudz 
ko interesantu par skolas vēsturi, par visu, 
kas agrāk notika šajā pilī, par pils vispārējo 
stāvokli, kā arī par to, ka Gārsenes novads 
ir bagātākais novads pasaulē, jo dziļi zem 
zemes atrodas ļoti bagātīgas dzelzs rūdas 
atradnes. Pēc šīm divām stundām notika 
ģeogrāfija pie Haralda un literatūra kopā ar 
Kārli. Ģeogrāfijā mums iemācīja, kā pareizi 
orientēties dabā, bet Kārlis mums uzdeva 
uzdevuma pārveidot oriģinālās tautas 
dziesmas mūsu izdomātajās. Pēdējā stunda 
bija tautu dejas, kurās mēs mācījāmies deju 
soļus dejai, kuru rādīsim vecākiem viesu 
dienā.
Jau bija viens dienā, un bija jādodas 
pusdienās. Pēc pusdienām mums bija 
atvēlēta pusotra stunda brīvajam laikam, 
kuru izmantoju aizrautīgi spēlējot galda 
tenisu ar citiem audzēkņiem. Protams, par 
savu reportiera amatu es nebiju aizmirsis, es 
biju uzņēmis jau vairāk par 20 fotogrāfijām, 
bet diena vēl knapi bija pusē.

Trijos dienā sākās pēcpusdienu nodarbības. 
Pirmā no tām bija tuvcīņa pie Venta, kurā 
apguvām pašaizsardzības paņēmienus. 
Manuprāt, pašaizsardzības nodarbības 
mūsdienās ir ļoti noderīgas, jo dzīvē tu vari 
saskarties ar daudziem ne labu vēlošiem 
cilvēkiem, no kuriem būtu vēlams izvairīties. 
Pēc pirmās nodarbības devāmies pirmajā 
peldē šajā nometnē. Es un pārējie audzēkņi 
jutāmies laimīgi, kad nopeldējāmies. Pēdējā 
pēcpusdienu nodarbība notika pie Raita, 
kuram ļoti interesē bioloģija, un tieši tāpēc 
devāmies uz mežu, kur uzņēmām vairākus 
videoklipus, kurā bija atainota daba un tās 
iemītnieki. Raita mērķis bija šāds: uzņemt 
vairākus labas kvalitātes videoklipus ar šīm 
dabas ainām, kurās attēloti kādi dzīvnieki, 
un vēlāk katru video ierunāt. Princips ir tāds 
pats kā „National Geographic”. Es ierunāju 
divas putnu olas ligzdā, koka dobumā. 
Interesanti būs tad, kad visas audzēkņu 
ierunātās kinolentes samontēs vienā filmā. 
Esmu pārliecināts, ka sanāks grandioza 
filma.
Katru nometnes vakaru audzinātāji 
organizē interesantus vakara pasākumus, 
kuros iesaista audzēkņus. Šajā 8.jūlija 
vakarā notika Olimpiskā orientēšanās, kura 
notika pa visu Gārseni. Visus audzēkņus un 
darbiniekus sadalīja komandās. Manuprāt, 
vakara pasākums bija ļoti labs un interesants, 
jo bija daudz interesantu uzdevumu un 
skriešana pie dabas krūts. 
Šī diena kā SVV reportierim man ļoti 
patika. Es šo dienu nekad neaizmirsīšu.

Andris 
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Sestdiena   
12. jūlijs

Šī diena Saulgriežu Vasaras vidusskolā 
nesākās kā parasti. Uzreiz jau varēja pateikt, 
ka šī būs īpaša diena, jo atverot istabiņas 
durvis skatam pavērās audzinātāji, kuri visu 
nakti bija gulējuši pie mūsu durvīm. Iemesls 
šai mīļajai darbībai bija meiteņu un puišu 
karš, kura galvenais ierocis ir apzīmēšana 
nakts aizsegā. Tā kā mēs paredzējām puišu 
uzbrukumu, mēs izveidojām “signalizāciju”, 
lai mēs varētu dzirdēt tuvojošos resgaļus, bet 
par papildus drošību gādāja audzinātāji.
Pēc tam sekoja lielā riteņbraukšana. 33,7 
km ar smiekliem, īdēšanu, sacenšanos, 
velosipēdu ķēžu labošanu un atkal 
smiekliem. Galu galā sasniedzot galapunktu 
mēs sajutām milzīgu gandarījumu. Pēc finiša 
bija iespēja doties pirtī, taču to izmantoja 
tikai zēni.
Tad jau arī pienāca vakars ar pirmo šī gada 
ballīti. Mēs iejutāmies savu elku ādā un mums 
tā bija izmēģināt ko jaunu. Sataisījušies kā 
vēl nekad, devāmies uz aktu zāli, kur visas 
sabraukušās slavenības iepazina viena otru 
tuvāk. Vakara gaitā visiem zēniem bija 
jādejo ar visām meitenēm un otrādi. Tā bija 
vien no jautrākajām naktīm manā mūžā!

Adele

Svētdiena
13. jūlijs

Šonakt visi bija samērā klusi, bet īsi pirms 
pamošanās audzēkņi sāka skraidīt pa 
gaiteņiem. Vēlāk visi turpināja izlādēties rīta 
rosmē, un visu atlikušo dien3as daļu staigāja 
apkārt kā miroņi. Nezin kāpēc…
Nedaudz vēlāk sākās tautas dejas, kurā 
iemācījāmies jaunu deju, kuru noteikti 
rādīsim vecākiem visu dienā. Pēc neilgu 
divu stundu atpūtas, kuru laikā mēs 
“kārtojām istabas”, atkal sākās tautas dejas, 

kur turpinājām nostiprināt tikko apgūtos 
dejas soļus. Šīs dienas pasākums bija spēle 
“Forts”, kuru spēlējām, lai patrenētos īstajai 
spēlei – karogs. Vakarā gājām skatīties koru 
olimpiādi, tomēr, līdz ko sākās reklāmas, 
visi audzēkņi skrēja skatīties pasaules 
futbola čempionāta finālu. Daži skrēja arī 
pēc našķiem, tomēr, kad meitenes aizskrēja 
uz savu istabiņu, viņas sagaidīja maziņš 
pārsteigumiņš…
Teiksim tā, visu nakti gaitenis pie meiteņu 
istabiņas bija slapjš.

Gustavs

Ceturtdiena
10. jūlijs

No rīta mēs cēlāmies un gājām uz rīta 
lūgšanu. Pēc tam mēs gājām uz ģeogrāfiju, 
kurā kopā ar Haraldu pastaigājāmies pa 
Gārsenes dabas takām. Tur mēs atradām 
krabi vai omāru un pēc tam mēs viņu 
fočējām [Red. Piezīme. Tas bija vēzis.] Pēc 
tam mēs, protams, nācām atpakaļ uz pili. 
Nākamajā stundā Mārtiņš mums stāstīja 
par debatēm un mēs sākām gatavoties paši 
savām debatēm, kas norisināsies vēlāk. 
Ā… un ģeogrāfijā mēs taisījām akmeņu 
aizsprostu uz upes. Tālāk tur bija visādas 
stundas, un vakarā notika koris. Vakarā 
bija mūsu pirmais ugunskura vakars, kurā 
mēs uzstādījām paši savus Ginesa rekordus. 
Galveno balvu dabūja Marta V, kura mutē 
spēja iebāzt 9 čupa-čupus. Naktī kāds 
nelietis mūsu gultās sabēra cukuru.

Meinards

Piektdiena
11. jūlijs

Mums bija viena stunda pie Haralda, 
kurā mēs mērījām koka apkārtmēru 
un augstumu. Vēlāk viņš mums stāstīja 
dīvainus, smieklīgus stāstus. Pēc tam 
notika visas citas stundas un pusdienas. 
Pēc pusdienām spēlējām “Bumbolu”. 
Pēc tam gājām peldēt un uz pēcpusdienu 
nodarbībām. Tad bija vakariņas un koris. 
Vakara pasākumā piedalījāmies spēlē 
“Gudrs, vēl gudrāks”. Spēlē bija jāatbild 

uz 10 jautājumiem par sportu, vēsturi, 
slavenībām, jāmin mīklas un jāatbild uz 
pāris ne visai loģiskiem jautājumiem. Spēlē 
piedalījās 4 audzēkņu komandas un viesu 
komanda, kuras sastāvā startēja Rainis, 
cilvēks ar iekšām un apvienība PČ. Šajā 
sakarā vēlamies informēt, ka SIA PČ – 
Pipuks un Čabata – piedāvā konsultācijas 
un palīdzību visplašākā mēroga problēmām. 
Kā saka, ja tev ir ČP, sauc PČ. Vakars, kā 
parasti,  noslēdzās ar jauko vakara dziesmu.

Dana
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Otrdiena
15. jūlijs

Naktī nesanāca diez ko labi izgulēties; 
lielākā daļa gulēja tikai trīs stundas, bet daži 
pat tikai vienu stundu. Pa nakti risinājās 
“14-15 jūlija audzēkņu nemieri”. Tā kā pa 
nakti nebijām gulējuši, no rīta mēs bijām 
pilnīgi nelietojami. Stundu laikā mēs knapi 
varējām acis vaļā noturēt.
Šodien mums sākās vairākas jaunas mācību 
stundas – medicīnas ķīmija, runas māksla 
un pirmās palīdzības sniegšana. Vakarā 
mēs spēlējām komandu spēli karogs. Tieši 
pirms pašas spēles sākās stiprs lietus un 
zāle bija ļoti slapja un slidena. Visiem bija 
slapjas kājas, nelielas traumas un pamatīgs 
nogurums. Pamatīgi izskrējušies devāmies 
uz ezeriņu nopeldēties. Šī bija forša diena. 

Elisa

Trešdiena
16. jūlijs

Rīts sākās kā katrs SVV rīts – ar celšanos 
plkst. 7:30. Otrā grupa gatavojās trešdienas 
svecīšu vakaram un gaidīja mācītāju, kurš 
beigās ieradās tikai vakarā. Es, Reinis, 
biju atbildīgais par svecītēm.  Viss vakars 
norisinājās Gārsenes baznīcā. Kristers spēlēja 
saksofonu, bet Adele vijoli. Svecītes salikām 
baznīcā un aizdedzinājām. Es ar svecīšu 
grozu stāvēju pie baznīcas ieejas un dalīju 
svecītes visiem viesiem, kas bija atnākuši. 
Baznīcā dziedājām un klusām izlasīju 
“vēstuli no Dieva”. Atgriežoties nometnē 
paēdām naksniņas un nodziedājām vakara 
dziesmu un devāmies gulēt.

Reinis

Pirmdiena
14. jūlijs

Bija saulaina diena. Visi piecēlās un deva uz rīta rosmi. Pēc tam uz karogu un stundām. 
Stundu laikā mums bija debates, kurās mēs mēģinājām argumentēt savu viedokli par 
iecerēto obligāto ķīmijas un fizikas eksāmenu vidusskolēniem. Vienā no pēcpusdienu 
nodarbībām mēs zīmējām pirmās nometnes nedēļas notikumu plakātu. Pie reizes mēs 
apzīmējām arī dažus cilvēkus. Visdaiļāk pēc šīs nodarbības izskatījās Adele – viņai bija viena 
liela, zaļa uzacs. Vakara pasākumā mums nācās uzvest Latvijas vēsturē svarīgus notikumus. 
Priekšnesumi bija burvīgi, un mēs sajutāmies kā īsti aktieri. Sanāca jauki. Neilgi pirms 
naktsmiera Marta K un Dana uzsāka šampūna putu cīņu – putas no saviem matiem viņas 
izmantoja lai smērētu pārējos nometnes iemītniekus. Par to viņas tika nestas uz dušu un 
appūstas ar dezodorantu. Šajā naktī bija interesanti nakts notikumi, kuros piedalījās arī 
daži audzinātāji. [Red. Piezīme: Adeles uzskatam, ka viens no iesaistītajiem darbiniekiem 
bija Raitis nav nekāda pamata. Raitis tajā laikā gulēja.] Naktī notika ūdens balonu cīņas un 
gultās tika sabērtas cepumu drupačas. Audzinātāju istabas durvis tika aplīmētas ar bērnu 
zīmējumiem un nosmērētas ar zobu pastu.

Marta K.
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Svētdiena
20. jūlijs

Diena šodien bija diezgan mākoņaina 
un lietaina. Mūsu pirmā stunda notika ar 
Ģirtu – Lauras vīru. Viņš mums mācīja 
visdažādākās lietas par pārgājieniem. Pēc šīs 
stundas mēs visi uzvilkām savus SVV kreklus 
un devāmies ārā uz kopbildi. Nezinu vai 
varēs redzēt bildēs, bet ārā skanošais pērkons 
bija mūs manāmi iebiedējis. Nedaudz vēlāk 
mums sākās tiesa, kurā Raitis tika apsūdzēts 
par to, ka virs meiteņu istabiņas durvīm 
piestiprināja ar ūdeni piepildītu miskastes 
maisu. Tiesa nosprieda, ka Raitis nebija 
vainīgs… Vainīgais netika atrasts. Vēlāk 
pēcpusdienā “Gateris” atnāca uz meiteņu 
istabiņu ar ūdens balonu, kurš pēc tam 
tika pārspridzināts! Meinardam vajadzēja 
saslaucīt milzīgo peļķi. Pēcpusdienai 
mum1s bija iecerēts 5-7 km garš pārgājiens, 
bet slikto laika apstākļu dēļ tas tika atlikts. 
Tā vietā mēs spēlējām dažādas spēles, 
piemēram, paslēpes pa visu Gārsenes pili.
Vakarā lielākā daļa audzēkņu un darbinieku 
devās uz pirti, bet tie kas nevēlējās – uz 
“Lašiem”skatīties filmu. Ah… Jauka diena!

Justīne

Pirmdiena
21. jūlijs

Diena sākās kā parasti – ar rīta lūgšanu. 
Pēcpusdienā, kad mums bija brīvais laiks, 
bija paredzēts futbols, kurš nenotika laika 
apstākļu dēļ. Kā vakara pasākums “Spilvenu 
vakars”, kas beigu beigās izvērtās ļoti jauks. 
Pēc spilvenu vakara sekoja naksniņas, pēc 
kurām mēs, visi audzēkņi, “it kā gājām 
gulēt” ķīmijas kabinetā. Tad, nakts vidū, 
mūs cēla augšā un izsūtīja uz meža takām, 
jo mēs ne par ko nevēlējāmies gulēt. Bija 
interesanti.

Ronalds

Ceturtdiena
17. jūlijs

No rīta visi gājām uz rīta rosmi, kur 
spēlējām spēli. Tad pacēlām karogu un 
devāmies brokastīs. 9:00 sākās mācību 
stundas, kurās mēs katrs ieguvām kaut ko 
jaunu savai dzīvei. Vēlāk sekoja pusdienas 
un pēc tām devāmies uz vietējo veikalu 
pēc saldumiem. Sapirkuši saldumu 
krājumus mēs virzījāmies uz stadiona pusi, 
kur aizvadījām ikdienas futbola maču. 
Tuvcīņas nodarbībās sākām gatavot viesu 
dienas priekšnesumu. Vakara pasākums, 
kā jau katru ceturtdienu, bija ugunskura 
vakars, kurā paši gatavojām vakariņas. Pie 
ugunskura riktīgi izdancojāmies latviešu 
dančus un rotaļas. Pēc dančiem devāmies uz 
vakara peldi un uz čuču muižu.

Laura

Piektdiena
18. jūlijs

Diena iesākās tāpat kā parasti ar rīta rosmi, 
karogu un brokastīm. Tam sekoja mācību 
stunda. Visas dienas garumā gatavojāmies 
Viesu dienai.
Pēcpusdienā gatavojāmies vakara modes 
skatei. Četras grupas cītīgi veidoja savus 
tērpus, kas bija saistīti ar dažādiem sporta 
veidiem – hokeju, bobsleju, reslingu, rodeo 
un lakrosu. Tērpus demonstrēja arī jaunieši, 
kas divu nedēļu garumā Gitas vadībā 
modelēja un šuva paši savus tērpus. Modes 
skate veidojās jautra un interesanta, kas tika 
noslēgta ar mūžīgajām aveņu ievārijuma 
maizītēm naksniņām.

Svens

Sestdiena - Viesu diena
19. jūlijs

Diena iesākās ļoti dramatiski. Visi jau no rīta zināja, ka šī diena paņems daudz spēka. Šodien 
būs viesu diena. Saulgriezēni pamodušies bija nedaudz miegaini, un tikai pēc rīta rosmes 
visi pamodās pa īstam.
Dienas pirmā puse nemanot aizritēja mēģinājumos pirms Viesu dienas koncerta. Pēc pēdējā 
mēģinājuma puiši devās gludināt savus tautas tērpus. Ap plkst. 13.15 sāka ierasties pirmie 
viesi. Kad visi tērpi bija izgludināti, mēs ātri pārģērbāmies un pēdējo reizi izdziedājām visas 
dziesmas ar Rūtu. Pēc tam mēs nostājāmies pie pils un gaidījām koncerta sākumu. Pēc 10 
minūtēm beidzot izskanēja ilgi gaidītais vārds ::”Ejam!” Nu koncerts varēja sākties!
Pasākums sākās ar „karoga dziesmu”. Tad uzstājās Ernests ar Gārsenes aprakstu. Tad mēs 
dejojām deju „Sitieniņi”. Pavisam pasākuma oficiālajā daļā tika izdziedātas 3 dziesmas 
un izdejotas 3 dejas, un izskanējušas vairākas uzrunas. Pēc oficiālā pasākuma beigām tika 
iedegta SVV ģimeņu sporta spēļu lāpa un sporta spēles varēja sākties.
Sporta spēlēs pavisam piedalījās 13 komandas. Tikpat bija arī kontrolpunkti. Katrā 
kontrolpunktā bija jāizpilda noteikts uzdevums. Kad visas komandas bija izgājušas visus 
kontrolpunktus, sākās rezultātu apkopošana. Pēc kāda laika paziņoja uzvarētājus. Kad 
uzvarētāji tika noskaidroti, visi kopīgi devāmies vakariņot. Pēc vakariņām notika karoga 
nolaišanas ceremonija ar viesu piedalīšanos. Tad visi mīļi un jauki atvadījās no saviem radiem 
un draugiem. Tālāk diena ritēja kā jau ierasts: naksniņas un iknedēļas ballīte. Šonedēļ tēma 
bija pludmales ballīte, kur tika izspēlētas dažādas spēles kā dejošana uz avīzēm pa pāriem un 
limbo. Ballīte noslēdzās ar vakardziesmu, pēc kuras devām ies gulēt.

Ernests
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Ceturtdiena
24. jūlijs

No rīta stundu laikā pie mums ciemojas 
Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija 
Dzene ar kolēģiem. Pēc prezentācijas par 
Aknīstes novadu, sadalāmies darba grupās 
un kaļam novada tālākās attīstības plānus. 
Pēcpusdiena šodien īpaša – puiši gatavo 
meitenēm pārsteiguma vakariņas – čilli zupu 
ar kartupeļu čipsiem. Puiši īsti džentlmeņi 
un lauž uzliktos stereotipus par slinkumu 
un nevarēšanu. Pēc vakariņām pošamies 
pēdējam ugunskura vakaram, šoreiz tālāk 
no skolas – parkā pie Dienvidsusējas. Vakars 
patīkams, dziesmu un atmiņu pilns.

Dace R.

Piektdiena
25. jūlijs

Pēdējā pilnā diena nometnē.. atgūstam 
nokavēto un dodamies pārgājienā, kas 
iepriekšējā svētdienā izkrita lietus dēļ.. 
Vēlreiz mums ir iespēja apskatīt skaisto 
Gārsenes dabu, kura noteikti daudziem 
paliks spilgtā atmiņā. Pēcpusdienā rosāmies, 
kārtojamies.. Izlaidums kā vienmēr 
emocionāls.. Svētku vakariņas – tiešām 
svinīgas un nevis kā ierasts pagrabā, bet gan 
terasē... un ballīte bez komentāriem.

Dace R.

Sestdiena
26. jūlijs

Atvadu rīts. Atvadu aplis. Un tāls ceļš mājās.
Mums ir jāatgriežas. Mums ir jāsatiekas. 
Mēs neaizmirsīsim.

Dace R.

Otrdiena
22. jūlijs

Šodien bija normāla diena ar dažiem 
izņēmumiem. Pirmkārt, mums pirmā 
stunda bija sports! Līdz šim sports stundu 
laikā nekad nebija bijis. Otrkārt, vokālajam 
ansamblim “Čiekuriņi” bija pirmais 
mēģinājums. Lietus dēļ atkal nespēlējām 
futbolu. Vakarā mēs apmeklējām kazino 
“Zaudētava”. Mēs spēlējām dažādas 
azartspēles un bija divi turnīri – akmens-
šķēres-papīrītis un gaiļu cīņas. Vakara gaitā 
tika laimēti iespaidīgi laimesti, līdz pat 600 
saulītēm. 

Kārlis K.

Trešdiena
23. jūlijs

Šodien 1. stunda bija sports, bet 6 cilvēkiem 
bija jādodas rakstīt tekstus vietējai Aknīstes 
avīzei. Izvēlējās tos, kuri labi uzrakstīja 
vēstules nometnes sponsoriem. Otrajā 
stundā mēs veidojām video novēlējumu 
Garezera Vasaras vidusskolai 50 gadu 
jubilejā. Metām bumbiņas un teicām savus 
vēlējumus. Trešajā stundā pie Riharda mēs 
mācījāmies atcerēties skaitļus ar “Pega 
sistēmu”, kā arī atcerēties planētas pēc kārtas 
veidojot stāstus. Pēc tam bija komunikācija 
pie Aigas un tad Ča Ča Ča dejas pie Kārļa. 
Pusdienas laikā Ilze teica, lai visi zēni pēc 
pusdienām iet uz aktu zāli. Mums tur teica, 
ka mēs taisīsim pārsteigumu meitenēm un 
viņas par to nedrīkst zināt. Brīvajā laikā mēs 
izspēlējām pēdējo futbola spēli mūsu turnīrā. 
Vakara pasākumā mums bija svecīšu vakars. 
Tas notika estrādē, parkā. Padziedājām 
un gājām atpakaļ un naksniņām un diena 
beidzās.

Edgars
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Literatūra pie Kārļa un Riharda
Literatūrā mēs darījām dažādas literatūras 
lietas modernā veidā. Pirmajās dienās Kārlis 
stāstīja par sevi. Izrādās, ka viņš mums māca 
literatūru kaut arī nav to studējis. Tas to 
padarīja vel jautrāku… :) Mēs mēģinājām 
pārveidot tautasdziesmas modernā veidā 
– ar moderniem vārdiem un tml. Starp 
visiem SVV dalībniekiem ir arī kopīgā 
pasakas izveidošana, kurā var izvēlēties ko 
vien pats gribi rakstīt. Visas 3 grupas kopīgi 
izvēlējās vienu pašu interesantāko tēmu un 
uzrakstīt stāstu. Literatūra ir ļoti izglītojoša 
nodarbība katram.

Kristers

Gārsenes Vēsture  pie Haralda 
tēta
Gārsenes apriņķa vēstures stundas notika 
8. jūlijā – tā bija pirmā stunda tajā dienā. 
Haralda tēvs mums stāstīja par skolu un to, 
kam tā piederējusi. Šī pils ir restaurēta, jo, 
ja tā nebūtu restaurēta, tad viņa būtu sliktā 
stāvoklī vēl šodien. Šo teritoriju ir iekarojuši 
cittautieši, bet tā tomēr vēlāk palika Latvijas 
sastāvā. Mums Andris stāstīja arī par 
Gārsenes cilvēkiem un likumiem. Mums 
parādīja arī daudzus vēsturiskus darbarīkus, 
tomēr tie nebija vienīgie mazāk redzētie 
priekšmeti. Mums rādija arī daudz dažādus 
interesantus dokumentus, kā piemēram 
zirga pasi. Visumā šī stunda bija interesanta, 
un es personīgi ieguvu daudz jaunas, 
interesantas informācijas, pateicoties tieši 
Haralda tēvam, Andrim!

Amanda

Ķīmija pie Daces
Ķīmiju mums mācīja Dace, ķīmijas 
doktorante. Pirmajā stundā viņa mums 
pastāstīja par to, ko mēs jau zinām par 
ķīmiju – uzdeva jautājumus un tad mēs 
izrunājām atbildes. Turpinājumā viņa 
pastāstīja par dažiem ķīmijas pamatiem un 

ķīmijas nozīmi mūsu pasaulē. Mūsu pirmais 
un pēdējais projekts bija uztaisīt informatīvu 
plakātu par dažādām narkotiskām vielām. 
Trīs grupas taisīja trīs dažādus plakātus – 
par marihuānu, kokaīnu un LSD.

Kārlis K.

Tautas dejas pie Lauras
Tautas dejas norisinājās 2 nedēļas. Šī 
nodarbība bija ļoti jautra un aizraujoša. 
Priekš manis šī nodarbība bija izaicinoša, 
jo es nebiju dejojusi tautu dejas 6 gadus, 
bet skolotāja Laura ļoti prasmīgi iemācīja 
mums jaunas, sarežģītas dejas. Mēs visi 
bijām azartā, un šīs stundas vienmēr bija 
smiekliem pārpildītas.
Man vienmēr ir patikusi dejošana un Laura 
mani iedvesmoja dejot vēl vairāk. Man 
patika, ka mēs paši varējām izvēlēties dejas. 
Rezultātā mēs kļuvām par diezgan labu un 
ļoti pozitīvu deju grupu. Arī viesu dienas 
priekšnesumā mēs visu laiku smaidījām un 
smējāmies, atceroties jautros mēģinājumus.

Adele

Sporta dejas pie Kārļa
Sporta dejas vada audzinātājs Kārlis. Sporta 
dejas aizstāj tautu dejas, un tās notika tikai 
trešajā nedēļā. Pie viņa mums bijušas vien 2 
stundas, bet mēs jau dejojam Latīņamerikas 
dejas Ča ča ča ritmos. Dejā mēs dejojam 
dažādas kustības – meitenes veic griezienus 
un kopā veidojam interesantas kustības, lai 
dejai piešķirtu skaistumu Šogad nometnē ir 
pateicīga situācija, jo 20 audzēkņi dalās tieši 
uz pusēm – 10 meitenes un 10 zēni, kas ļauj 
izveidot 10 pārus.

Gustavs

Ģeogrāfija pie Haralda
Ģeogrāfijā mēs mācāmies kā lietot kompasu 
un vēl mēs mācāmies debespuses. Vienā 
stundā gājām uz zaļo taku, gājām arī pa 
mazām upītēm un likām akmeņus tā, lai 

Komunikācija pie Riharda
Komunikācijas nodarbībās mēs mācāmies 
prasmi komunicēt ar citiem cilvēkiem. Šo 
nodarbību vada pasniedzējs Rihards. Mēs 
katru nodarbību darījām ko citu: runājām, 
uzstājāmies, rakstījām un darījām daudz 
citu interesantu lietu. Galvenais mērķis šīm 
nodarbībām bija iemācīt SVV audzēkņus 
pareizi uzstāties auditorijas priekšā, 
turklāt darīt to izmantojot žestus, mīmiku 
u.c. palīglīdzekļus. Šīs bija vienas no 
noderīgākajām nodarbībām, jo tas nav kas 
tāds, ko māca parastā skolā. SVV audzēkņi 
novērtēja šo nodarbību.

Ernests

Sporta medicīna pie Ērika
Šī bija ļoti interesanta stunda. Tajā mēs 
ieguvām priekšzināšanas par medicīnu, kuras 
var palīdzēt negadījumos. Mēs apguvām to, 
kā pareizi rīkoties, ja, piemēram, salauž roku 
vai kāju un tml. Manuprāt, mēs ieguvām 
ļoti noderīgas zināšanas, jo kas to zina kas 
var dzīvē gadīties. Ēriks, atšķirībā no citiem 
SVV skolotājiem,  bija ļoti mierīgs. Sarunā 
ar Ēriku es noskaidroju, ka viņš pārzina 
datorspēles, un bija ļoti interesanti par 
to ar viņu parunāt. Es ceru, ka šo neliks 
gadagrāmatā.

Meinards
Liks! Paskat, re kur ir! :)

Politika pie Mārtiņa
Tā pat kā citus gadus, arī šogad SVV stundu 
sarakstā ir arī politika. To vada pasniedzējs 
Mārtiņš. Katru stundu mēs runājām un 
debatējām gan savā starpā, gan ar citām 
grupām. Lai gan stundas nosaukums 
daudziem nešķiet ļoti aizraujošs, Mārtiņš 
spēja ieinteresēt SVV audzēkņus arī par 
šo tēmu. Mēs runājām un spriedām par 
notikumiem pasaulē un Latvijā. Mēs arī 
mācījāmies analizēt procesus sabiedrībā 
un izrunāt aktuālās problēmas. Notika arī 
publiskās debates, kurās mēs diskutējām 
par obligātā fizikas/ķīmijas eksāmena 
nepieciešamību. Mēs vairāk iepazinām 
politikas praktisko pusi, kurā mēs runājām 
par pašiem jauniešiem aktuālām problēmām, 
piemēram, tiem pašiem eksāmeniem.

Ernests

Koris pie brīnišķīgās Rūtas
Man patīk koris pie Rūtas, jo es ikdienā 
sastopos ar mūziku un kori. Un man patīk 
dziedāt, šogad gan koris neizdevās tā, kā 
bija plānots, bet bija labi. Mēs korī dziedam 
“Karoga dziesma”, “Trīcēj` kalni, skanēj` 
meži”, “Dzied ar mani tautu meita”.

Ronalds

Mācību stundas 
un pēcpusdienu 
nodarbības 
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Kokapstrāde pie Guntara
Mēs Gusts Pauls  un Niks Reinis Niklass 
kokapstrādē taisījām ķeblīšus. Sākumā 
bija pieci puiši. Sameklējām materiālu un 
uzskicējām detaļu formas. Formas izgriezām 
ar figūrzāģi. Ar vīli pievīlējām visas šķībās un 
stūrainās malas. Tad, kad viss bija pievīlēts 
un noslīpēts, ņēmām frēzi un frēzējām 
visas vajadzīgās malas. Pēc frēzēšanas bija 
vēlreiz jānoslīpē. Un beigu, beigās visas 
detaļas atradījām Guntaram. Pēc skolotāja 
atļaujas saskrūvējām detaļas. Un tā mums 
radās ķeblītis, kuru nolakojām un atdosim 
vecākiem, lai tos lietderīgi pielieto. Beigu 
beigās palika divi stiprākie GUSTS un 
REINIS. Paldies Guntaram par iespēju 
uzbūvēt ķeblīšus!

Mazgadīgais un Nezinītis (Gustavs un 
Reinis)

Šūšana pie Gitas
Šūšana pie Gitas notika pirmajā un otrajā 
nedēļā. Tur varēja darīt daudz ko – adīt, šūt, 
tamborēt un vēl citas lietas. Pamatā šūšanā 
darbojās 4 cilvēki – 3 audzēkņi un skolotājs 
Raitis. Es pati uzšuvu pilna jātnieka kostīmu, 
tai skaitā arī zābakus. Marta šuva sev tenisa 
šortus un svārkus. Raitis un Justīne darbojās 
pāri, un šuva viens otram tērpus. Justīne 
šuva Raitim sinhronās peldēšanas šortus ar 
krokodila emblēmu, savukārt Raitis Justīnei 
uzšuva daiļslidošanas tērpu. Mums gāja labi 

2 nedēļu garumā, bijām iemācījušies diez 
gan labi šūt. Citi cilvēki mācījās arī adīt. 
Otrās nedēļas beigās pirms viesu dienas 
notika modes skate, kurā arī izrādījām savus 
tērpus. Manuprāt, visi bija apmierināti ar 
to, ko ir iemācījušies.

Elīna

Čunčulēšana pie Rūtas
3.nedēļā mūsu pēcpusdienu nodarbību 
grafikā parādījās vēl viena izvēlēs iespēja – 
čunčalēšana, ko vadīja Rūta. Tas ir rokdarbu 
veids, kur jādarbojas ar tamboradatu 
un akmentiņiem. Meitenes darbojās ar 
tamboradatu, bet zēni pie Riharda pina 
draudzības rokassprādzes.
No sākuma čunčalēšana liekas diezgan 
piņķerīgs pasākums, bet jau pa dažām 
stundām roka iepraktizējas un var sākt 
veidot visādus brīnumus. Ar šo metodi var 
uztaisīt gredzenus, auskarus, rokassprādzes 
un kaklarotas. Gredzenus un auskaru 
var uztaisīt diezgan neilgā laikā, bet 
rokassprādzēm un kaklarotām nepieciešams 
ilgāks laiks. Lai nodarbotos ar čunčalēšanu 
ir vajadzīga diezgan liela pacietība, jo viss 
var ļoti viegli noiet greizi – viena nepareiza 
kustība un stundu ilgais darbs ir pagalam, 
bet tā kā Rūta ir profiņš čunčalēšanā, viņa 
bieži vien var izlabot mūsu kļūdas.

Audzēknis X

ūdens paceļas mazliet uz augšu, lai veidotos 
aizsprosti. Tad vēl mēs atradām vēzi, un 
visa pirmā grupa taisīja ar viņiem selfijus. 
Vēl vienā stundā gājām ārā un mērījām 
koka stumbra diametrus, lai noteikta tā 
vērtību tirgū. Citā stundā sadalījāmies pa 
pāriem un pēc norādēm ar kompasiem 
noteicām noteiktas vietas, kuras vajadzēja 
arī atrast. Ar skolotāju arī runājām par 
vides aizsardzību un kā viss vidē notiek 
un darbojas. Pārrunājām arī dabā svarīgos 
procesus. Haralds interesanti pasniedza šo 
priekšmetu, jo pats ir jautrs un smieklīgs 
skolotājs. 

Meinards

Sporta vēsture pie Venta un 
Reiņa
Sporta vēsturi mums mācīja Ventis un 
Reinis. Viņi mums rādīja prezentācijas 
un stāstīja par olimpisko spēļu vēsturi. 
Spēlējām arī dažādas spēles, piemēram, bija 
jāatbild uz jautājumiem par 4 olimpiādēm. 
Prezentācijas bija garas, bet interesantas. 
Bija arī vairāki uzdevumi. Viens no tiem bija 
izgudrot, kā radās kāds sporta veids. Citās 
nodarbībās skatījāmies filmu par tuvcīņu. 
Bija interesanti.

Marta K. un Kārlis

Komunikācija pie Aigas
Pirmā stunda notika pirmdien, 20. jūlijā. 
No sākuma mēs iepazināmies nedaudz 
tuvāk ar jauno skolotāju, uzzinājām arī 
to, no kurām skolām nāk citi audzēkņi. 
Runājām par to, kā stāvēt, kad runā ar 
citiem cilvēkiem un kā runājot stāv citu 
valstu cilvēki. Otrdien rakstījām 5 atvērtos 
un 5 apslēptos jautājumus. Tad Aiga mums 
lasīja vārdus un pēc tam mums viņi bija 
jāatceras un jāraksta uz lapas. Izrādījās, ka 
pirmos vārdus visi atcerējās, vidu atcerējās 
tikai daži, bet pēdējo vārdu atcerējās visi. 
Visi atcerējās arī vārdus SVV un Gārsene. 

Vēl mēs runājāmies par to, kuri no mums 
ir strādājuši un ko tieši ir nācies darīt. Mēs 
stāstījām kā mūs šajos darbos ir uzņēmuši. 
Aiga pastāstīja arī par jautājumiem, ko 
darba devējs var uzdot intervijās.

Edgars un Dana

Tuvcīņa pie Venta – mana mīļākā 
nodarbība
Šajā nodarbībā mēs mācījāmies daudz 
dažādus pašaizsardzības paņēmienus, kuri 
ikdienā varētu noderēt, ja kāds uzbrūk. 
Tuvcīņā ietilpa arī fiziskās nodarbības, 
kurās mēs trenējām dažādas ķermeņa daļas, 
piemēram, kājas, presi, rokas muskuļus u.c. 
Man ļoti patika šī nodarbība, jo tā attīsta tavu 
domāšanu, ātrumu,  veiklību, fizisko spēku 
un pašaizsardzību. Un vēl, šo nodarbību 
pasniedza divi pieredzējuši sportisti ar jauku 
raksturu un lielu fizisko izturību. Tāpēc arī 
es apmeklēju šo nodarbību.

Kristers

Radošie uzdevumi un 
gadagrāmatas veidošana pie 
Raita
Raitis savās nodarbībās katru reizi izdomāja 
ko citu, un tāpēc mums šī nodarbība 
neapnika. Nodarbībās veicām dažādus 
uzdevumus, kas nepieciešami gadagrāmatas 
izstrādei, tomēr nodarbības vienalga bija 
interesantas un foršas. Vienu nodarbību 
mēs ar telefoniem filmējam kukaiņus un 
dabu, pēc tam nofilmētajiem klipiem 
rakstījām stāstus. Vācām herbārijus, 
veidojām reklāmas par SVV nometni un 
pēc tam filmējām tās. Veidojām arī lielu 
plakātu ar zīmējumiem par notikumiem 
1. nedēļā. Nodarbības laikā atpūtāmies un 
sauļojāmies. Kā arī notika masīva zīmēšana 
uz audzēkņu mugurām un vēderiem, kaut 
arī tā nebija daļa no plānotās nodarbības.

Edgars
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Labākie citāti no 
paskaidrojumiem:

Kas ir karogs? Karogs ir simbols, kas 
reprezentē valsti un par ko tā pastāv. Karogs 
ir ļoti svarīgs visām valstīm, kurām tāds ir. 
Bieži ir tādi pasākumi, kur cilvēki sanāk, 
lai kopīgi celtu vai nolaistu karogu. Šajos 
momentos dzied reizēm valsts himnu, reizēm 
citas patriotiskas dziesmas. IR SVARĪGI 
ŠĀDUS MOMENTUS NEKAVĒT!

Uz karogu jāiet tikai tāpēc lai tev kā 
personībai nepazustu domas, gods un 
svētums: jo tā ir daļa no Latvijas; karogs 
parāda kāda ir valsts; karogs ir zīme; jo 
karogs ir sarkanbaltsarkanā krāsā.

Bet, kad 7 zēni atcerējās, ka laiks ir iet pie 
karoga, tos lejā gaidīja kauns, kurš sagaidīja 
tos.

Latvijas karogs nav joks. Cilvēki nopietni 
domāja pie tā, kad veidoja karogu.

Latvijas karogs radās nogalinot Latvijas 
varoni, kurš gulēja uz liela akmeņa, kuram 
virsū bija uzklāts palags, uz kura palika 
asinis, un tauta izdomāja to radīt kā topošās 
valsts karogu. ASINIS BIJA IZTECĒJUŠAS 
ĻOTI PATRIOTISKI UN GLĪTI.

Katrai valstij karogs ir vajadzīgs. Citādi tā 
nav valsts. Amerikai ir karogs ar sarkanām 
un baltām līnijām, un zilu logu ar lielu 
kaudzi dzeltenu zvaigžņu ar 5 spiciem 
stūriem. Igaunijai ir karogs ar 3 krāsainām 
līnijām: balta līnija, tumši melna līnija un 
ļoti, ļoti spilgta līnija. Lietuvai, vienai no 

mūsu Baltijas valstu brāļiem ir koka lapu zaļā 
līnija, zvaigžņu jeb saulespuķu lapu dzeltena 
līnija un sarkana līnija kā baloniem, kurus 
dusmīgie buļļi nevar ciest. 

Katrai valstij ir jālepojas ar savu karodziņu, 
jo viņš ir skaistākais karogs pasaulē UN 
CITĀM VALSTĪM SKAUŽ.

Būšana kopā ar cilvēkiem karoga pacelšanas 
vai nolaišanas brīžos ir mazākais, ko varam 
darīt Latvijas labā, jo to nevar salīdzināt 
ar darbiem, ko cilvēki darīja Brīvības cīņu 
laikā 1919. gadā! Šajās cīņās latvieši lēja 
asinis, upurēja dzīvības, kā arī atteicās no 
savu ģimeņu mīlestības.

Mēs vakar nebijām uz karogu, jo mēz 
diemžēl iedziļinājāmies Kristera debešķīgajā 
saksafona dziesmā. KRSISTERAM 
PIENĀKAS KLAUSĪTĀJI!

Turpinājums par karogiem: karogi ir tik 
svarīgi, ka par tiem raksta dziesmas, katrai 
valstij ir sava himna, kas saistās ar karogu, 
jo karogs ir viena no svarīgākajām lietām 
valstī.

“Gateris” neierodas 
uz karoga pacelšanu
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Sinhronā peldēšana - Justīne
VIDA - 90 cm
KRA - 106 cm
GURA - 107 cm

Daiļslidošana - Raitis

Lapu sagatavoja Dace R.

Sporto AR MANI!
Teniss - Marta

Jāšana - Elīna

VIDA - 67 cm
ŠGA - 30 cm
GURA - 93 cm

KRA - 78 cm
GURA - 89 cm
VIDA - 70 cm
MG PLAT - 30 cm
MG GAR - 12 cm
GAA - 58 cm
PIEG 55 cm
PIEA 1 26 cm
 2 14,5 cm
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Trīs vārdi.
Aiziet, zīmējam!
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Šī gada sportiskās aktivitātes sākām ne tikai 
ar pašaizsardzību un fiziskās sagatavotības 
treniņiem, bet arī ar vairāku dienu turnīru 
bumbolā. Šis sporta veids ir balstīts uz 
frisbija noteikumu bāzes, bet atšķirībā no 
frisbija, šo spēli spēlē ar regbija bumbu. 
Turnīrā piedalījās 4 komandas – „Kardāns”, 
„Stiprie bumboli”, „Bārnija kāvēji” un 
„Kādas pienenes”. Katrā komandā spēlēja 5 
audzēkņi un viens audzinātājs. Pašā sākumā 
turnīra spēlētājiem bija nesaprašana par to, 
kas īsti ir bumbols, bet pēc pirmajām spēlēm 
radās saprašana gan par spēles noteikumiem, 
gan spēles gaitu. Kā jau katrā sporta spēlē, 
arī bumbolā ir savi noteikumi, un viens no 
tiem ir tāds, ka nedrīkst būt kontakts starp 
spēlētājiem. Tas daudzus apbēdināja, jo 
redzot regbija bumbu, daudzi tā vien vēlējās 
kādam to izraut no rokām. Un tomēr, 
laika gaitā šis niķis tika aizmirsts un spēle 
kļuva dinamiska, acīm tīkama un viegli 
pārvaldāma, kā puišiem tā arī meitenēm. 
Turnīra mērķis bija noskaidrot spēcīgāko, 
veiklāko, ātrāko un saliedētāko komandu. 
Jau pirms turnīra komandas bija izvirzījušas 
līderus, uz kuriem paļāvās spēles gaitā. 
Kā noprotam, tad vairums piespēļu tika 
adresētas komandas līderiem, kuri ar savu 
meistarību un viltību spēja gūt punktus 
savas komandas labā. Bumbols ir komandas 
sporta veids un vienam spēli uzvarēt ir 
grūti, tieši tāpēc ir jāspēlē kā komandai. 
Jāpaļaujas ne tikai uz komandas līderiem, 
bet arī uz „klusajiem ūdeņiem”, kuri īpaši 
neizceļas, tomēr izšķirošā, atbildīgā brīdī 
spēja veikt komandai nozīmīgas darbības, 
kas, iespējams, lauza spēles gaitu. Kā 
viena no komandām, kura ar taktikas un 

saliedētības palīdzību spēja uzvarēt turnīru, 
bija „Kādas pienenes?”. Komanda 3 spēlēs 
neatstāja cerības pretiniekiem un uzvarēja 
grupu turnīru, nodrošinot sev 1. vietu 
turnīrā. Pārējām komandām nedaudz 
pietrūka veiksmes un meistarības. Tomēr 
visas komandas izmantoja 99% enerģijas, 
lai gūtu panākumus. Līdz ar to spēles bija 
sīvas un katra komanda vēlējās par katru 
cenu uzvarēt.

Bumbola
turnīrs

Taktikas
Spēlē aizsardzībā: Cilvēks cilvēku
Komanda, kura aizsargājas, redz konkrētus cilvēkus, lai uzbrucēji 
nespētu veidot saspēli. Šajā gadījumā attēlots kā zaļie cieši sedz 
sarkanos.

Spēle uzbrukumā: Tālās piespēles
Komanda, kura uzbrūk (sarkanā), gaida, kad atbrīvojas 
uzbrucējs un raida tālu piespēli laukumam.
Spēle aizsardzībā: Uzbrūkošā komanda (sarkanā) tiek segta pa 
perimetru aizsardzības zonā, lai izjauktu saspēli.

Spēle uzbrukumā: Pretuzbrukums
Komanda, kura kļūdījās (zaļā) zaudē bumbu uzbrukumā 
un to iegūst sarkanā komanda. Sarkanā komanda veido īsu 
saspēļu sēriju, kura gala rezultātā veic veiksmīgu piezemējumu. 
Galvenais nosacījums ir īsas, precīzas piespēles. Zaļā komanda 
kļūdas dēļ nenoreaģēja uz uzbrukumu, līdz ar to nespēja 
mobilizēt aizsardzību.

Futbola 
turnīrs
Futbola turnīrs bija ļoti gaidīts audzēkņu vidū. Turnīrā tika reģistrētas 5 komandas – 
„Bliezēji”, „Pīlādžogas spēriens”, „MK(D)2”, „Marta*Marta=√Ventis” un „Sportiskais 
makarons”. Komandu spēka samēri bijas vienādi, tāpēc katra spēle bija spriedzes pilna un 
sīva līdz pēdējām spēles sekundēm. Spēli tiesāja tiesnesis, kurš kontrolēja, lai spēļu gaita 
norit godīgi un bez starpgadījumiem. Pēc turnīra tiesnesis komentēja, ka kopumā sacensības 
bija mierīgas, bez atklātām rupjībām un agresijas netika konstatēta. Daži spēlētāji neiztika 
bez mikrotraumām, kas lika izlaist dažas spēles, bet katra komanda atrada alternatīvu, lai 
nepadotos un turpinātu cīņu. Turnīrā tika izspēlētas 10 spēles, katra komanda ar katru:

Komandas piekopa dažādas taktikas – aizsardzības, pasīvā uzbrukuma, pretuzbrukuma un 
spēles vilcināšanas taktikas. 
Turnīra uzvarēja komanda „Bliezēji”, kuri nekļūdījas nevienā spēlē un ieguva maksinālo 
punktu skaitu, nodrošinot sev 1.vietu grupā un turnīrā.

Sagatavoja audzinātājs Reinis
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Uz kurieni tad mūs 
īsti deportēja?

Nakts trase - 
deportācija
Tas viss notika trešās nedēļas pirmdienas naktī. 2014.gada 21. jūlijā. Mūs – visus sliktos 
audzēkņus – deportēja projām no nometnes Gārsenes pilī un Sibīriju. Audzinātāji bija 
nopietni, bez jokiem. Mūs izsūtīja visa sliktā dēļ, ko mēs pa visu nometnes laiku esam 
darījuši. Baloni, nakts nemiers, lamuvārdi un visvairāk - nemiers spilvenu vakarā. Viss 
sākās ar to, ka ķīmijas kabinetā, kurā mēs visi gulējām, ienāca audzinātāji un no saraksta 
mūs sauca laukā. Mēs gājām uz aktu zāli un audzinātāja Dace bija ļoti nopietna. Andris 
pasmējās un viņam jau lika 10x piepumpēties. Mums lika likt soli priekšā un uzlika izsūtīto 
zīmes ap kaklu. Tad mums aizsēja rokas un acis, un lika stāvēt pie sienas. Tad mūs iekrāva 
mašīnā. Mašīna kratījās, sēdējām kādas mašīnas aizmugurē uz grīdas un fona skanēja krievu 
patriotisma dziesma. Ja kāds ierunājās, viņam teica ‘zakroj rot!’. Tad mašīna apstājās, mēs 
izkāpām ārā un mašīna aizbrauca prom. Blakus bija maza liesma un cits audzinātājs no ēnas 
izlīda ārā. Mums vajadzēja uzkāpt uz 2 garām garām slēpēm. Ar tām bija jāpārvar Sibīrijas 
sniegi, vai arī precīzāk sakot, 5 čakarīgi metri. Visa grupa kopā uz slēpēm sākumā ar labo, 
tad kreiso kāju pārvarējām šķērsli. Pēc tam aiz sniegiem bija purvs. Mēs izmantojām baļķus, 
lai tiktu tam pāri. Daži arī iekrita purvā. Bija jālien atpakaļ uz sākumu. Beigās tikām pāri. 
Turpinājām iet pa mežu pilnīgā tumsā ar lukturi. Pa ceļam sagribējās ēst un lai izdzīvotu bija 
jāatrod tuvumā pārtika. Atradām maisiņu ar pārtiku jeb konfekti. Turpinājām iet un tad bija 
jāizveido uguns, tik liels, lai virve 0,5 metru augstumā pārrautos. Kad izdarījām bija blakus 
audzinātājs, kas varēja iedot maizi, bet viņš gribēja arī kaut ko pretī. Daži deva apģērbu, 
vai arī visu garo dziesmu. Tad bija jāveido no 2 kokiem un virves gulta, uz kuras varētu 
apgulties savainotais un viņu jānes līdzi. Vēl meklējām pārtiku. Tad katram bija jāturas pie 
virves un jāpārlido pāri šķērslim. Tad gājām līdz tiltam. Savainotais jau bija izveseļojies un 
nebija vairs jānes. Tad bija jāveido māja no kokiem un miskastes maisa. Mums neizdevās 
un tāpēc bija jāpumpējas un jāliek virve cauri drēbēm un ar to jāiet līdz nometnei. Beigās 
tikām atpakaļ Latvijā, Gārsenes pilī, 2014. gada SVV nometnē. Un tad visi gājām gulēt pa 
savām istabām trijos naktī.

Edgars
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Es bēdāju tās dieniņas,
Kad staigāju smaidīdama.

Dievs man deva drošu kurpi,
Firma labu papēdi!

/Laura un Marta K/

Kas kaitēja nedzīvoti, dižas Rīgas 
centriņā.

(Kas kaitēja nedzīvoti, diža meža 
maliņā)

Kas kaitēja nedzīvoti,
Dižas Rīgas centriņā.

Ar dzīpiņu centrā braucu,
Lai papēži nenodiltu.

Visi tādu drūmi gāja,
Ja veikali neatvērās.

Kad veikali atvērās,
Visi skrēja iepirkties.

Daži tādi puspelāki,
Citi tā kā dimantiņi.

Visi staigā pa ieliņu,
Ar Iphonu rociņāi.

Kam Iphoni rociņāi,
Tas ikdienu slfijus taisa.

Kad selfijs uztaisīts,
Tad viens tvītiņš jāietvīto.

/Adele/

Meinards akmens,
Biksēs papīrs.

/Ventis/

Es pēc 20 gadiem. 

Pēc 20 gadiem es būšu kādā koncerta tūrē ar Justinu Bīberu – dziedāsim abi uz skatuves 
duetā. Es dzīvošu uz vientuļas salas, tikai dzīvnieki un augļi man apkārt būs. Man būs ar 
pedāļiem vadāms katamarāns, ar kuru es ar savu dzīvnieku saimi dosimies apceļot pasauli. 
Būs ļoti jautri.
P.S. Labi, kad uz salas vismaz banāni ir!

/Ronalds/

Es pēc 20 gadiem. 

Pēc 20 gadiem es savu dzīvi iedomājos Amerikā. Es plānoju dzīvot Kalifornijas štatā. Tad 
jau būšu pabeigusi Ņujorkas filmu akadēmiju un būšu slavena aktrise. Ceru, ka tad jau es 
būšu apprecējusies, un man jau būs savs bērns. Ceru, ka arī vel tad, paralēli karjerai, varēšu 
veltīt laiku saviem hobijiem. – dziedāšanai, dejošanai un vojolspēlei!
HOLYWOOD

/Adele/

Tumša ēna, zilā Dāma
(Tumša nakte, zaļa zāle)

Tumšā ēna, zilā Dāma,
Pilī laidu audzēkņus.

Nu, Gārsene, tava vaina
Nu tavāi skoliņāi.

Nu tavai skoliņāi,
Pilnas bērnu istabiņas.

Dūmi, dūmu, liela smaka,
Mums pazuda karbonāde.

Pazūd dūmi, izgaist smaka,
Mums palika tukšķi šķivji.

/3.grupa/

No virtuves skaņa nāca
(Aiz kalniņa dūmi kūpa)

No virtuves skaņa nāca
Kas to skaņu darināj?

Brālis dara alutiņu,
Tas to skaņu darināj’.

Kas to visu alu dzers,
Sakumpušu muguriņ.

Es tam prasu: „Vai uz uz klubu?”
Brālis saka: „nē tāpat.”

Piecas naktis, sešas mucas,
Kas pa jauku nedēļiņ’!

Auksts kā ledus, salds kā medus,
Ai tu brāļa dāvaniņ!

/Elisa/

Strautiņš nesa ozoliņu
(Upe nesa ozoliņu).

Strautiņš nesa ozoliņu,
Ar visiemi putekļiem.

Silvestriņa līgaviņa,
Skrien gar malu dziedādam.

Zīda kleita mugurāi,
Zaļas kurpes kājiņā.

Trūka, trūka tev Silvestrs,
Ja tev trūka, trūkst man ar.

Ja tev trūka zilas kurpes,
Trūkst man zaļas brilītes.

/Gustavs/

Lasi gurķus tautu meiča
(Sijā auzas tautu meita)

Lasi gurķus tautu meiča,
Dod manam čomiņam.

Nelasīšu, ne es došu,
Jo tu manīm nepatīc.

Šim lasīšu, šim es grābšu,
Kas man lielu skūpstu dos.
Kas man jaunu rozā vāģi,
Mājas priekšā noparkos.

Jānis sīca, Anna dīca,
Lai tos abus izvizin.

Abiem diviem gari ģimji,
Teicu abiem. Figu tev!

Visu dienu priekā lēcu,
Jo man rozā mašiniņ.

Vai man braukti vienai pašai?
Vai ar savu kaimiņien?

Labāk braukšu viena pati,
Kaimiņiene vēl noģībs.

Tad jāņem vēl blakus Jānis,
Nevajag man grūtības.

/Marta V./

Pirāts mani aicināja
(Zvejnieks mani aizcināja)

Pirāts mani aicināja,
Nāc, meitiņa, jahtiņā.

Es neiešu, pirātiņi,
Tavā mazā jahtiņā.

Saule tevi ļoti silda,
Vējiņš matus plivināja.
Vējiņš matus plivināja,
Saule zobus balināja.

Vai tu nāksi, vai nenāksi,
Es jau tevi gan dabūšu.
Nu ir kāja, nu ir kāja,

Mana paša zeķīte.

/Laura un Marta K/

Caur sidraba ciemu gāju
(Caur sidraba birzi gāju)

Caur sidraba ciemu gāju,
Ne papēdi nenolauzu.

Būtu papēdi nolauzusi,
Tad staigādu klibodama.

Jauna biju, dietin deju,
Raudādama vien staigāju.

Dziesmu lapa
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Man no pipiņa izslīdēja kartupelis, kurš 
izkrita tieši mauklā. Es tobrīd dzēru pižuli 
un iekritu tieši mauklā un sasitu pipiņu. 
Es izgāju ārā, man sabris ar pipiņu padeva 
pižuli. Un pēc tam es iekritu tieši mauklā.

Meinards

Jelgs – purvains, mitrs
Naģis – gars, kas maldina ceļiniekus
Atstrāgs – atspaida koks, atbalsts
Tracīt – rāt, bārties
Sventēt – lamāties

Jelgā pļavā valdīja kluss miers. Tālumā varēja 
redzēt vientuļu koku, kas bija atbalstīts ar 
atstrāgu. Pie koka varēja redzēt ceļinieku. 
Viņš stāvēja un skatījās tālu klusajā tālumā. 
Pēkšņi klusumu iztraucēja naģis. Viņi sāka 
sventēties. Kad viņi to bija beiguši darīt, 
iestājās klusums un ceļinieks sekoja naģim. 
Pēc šīs dienas ceļinieku neviens nekad nav 
redzējis, un klusums turpina valdīt jelgajā 
pļavā.

Dace M.

Mantināties – bezdarbībā pavadīt laiku
Brodigs – sātīgs, barojoš
Tosa – elpa, elpot
Tīmenis – ēna
Nadis – spainis
Čavara – pļāpa
Amuklis – putnu biedēklis
Suska – plukata, nolaidies cilvēks

Zaķi pamīšus mantinās.
Brodīgs lācis skrien.
Brodīga lāča tosa.
Brodīga lāča tīmenis.
Nadī ir ūdens.
Čavarains trusis lēkā.
Vārna tēlo amokli.
Vārna ir suska.

Elīna

Pipiņš -  mazais rokas pirkstiņš
Maukls – lamatas
Pižulis – vājš alus
Sabris – kaimiņš

Es izgāju no sava mišļa un satiku svēpli, kurš 
savu makacīgo pīpalēni kurš turēja kausu ar 
pīžuli... Viņš parādija man puršļu un sāka 
kaukumoties pie trejuguns ar kadi galvā 
tēlodams amukli.

Svēplis – tas, kurš neskaidri izrunā līdzskaņus
Mišļa – mājvieta, miteklis

Pižulis – vājš alus
Bruzda – troksnis
Dūksts – grūti izbraucama vieta
Pumpuči – zivju ikri

Mīklas
Diena, kurā tradicionāli dzer pižuli un ēd 
ķimeņu sieru.
Bruzdīga publiskā vietā, kuras strādā nakts 
stundā.
Divi gadalaiki, kuros parādās dūksti.
Ūdenī dzīvojošs dzīvnieks ar pumpučiem.

Pult – krist
Metekla – nodoklis
Knapsieriņš – vāja rakstura cilvēks
Miģele – ods
Mārstiņš – ciema kukulis, dāvana, 
Timerēt – ņemties, darboties 
Glets – glums, neizcepts , negatavs
Zemolēt – pārpludināt, pārpildīt ar zemi
Sabrs – spēcīgs, varens
Pupucis – ēdiens no pupām un kaņepēm

Knapsieriņam miģeles ir kā mārsninš. Ja 
knapsieriņam meteklas paaugstinās, tad ļoti 
iespējams, ka viņam būs nervu sabrukums. 
Knapsieriņš tikko pula nomesta mārsniņa 
dēļ. Knapsieriņam vajag ēst vairāk pupučus, 
lai kļūtu sabrs, tikai ir jāpārbauda, lai 
pupucis nebūtu gleds. Lai varētu labi 
zemolēt, vajag vairāk pupuci ēst, tomēr 
pārāk daudz pupuča var negatīvi ietekmēt 
timerēšanas kvalitāti.

Ronalds

Skadriņi – margas, restes, režģis 
Strzla – lietus vai sniega padebesis
Vendīgs – īpatnējs, svešāds 
Ķelenes – kājas
Zavet – burt, noskaust, likt lai pazust

Policists sāka sist pa cietuma skadriņiem. 
Šis policists izskatījās vendīgs, jo viņam 
bija garas ķelenes. Tad atnāca cits policists. 
Pārņēma dežūru un zavēja pirmo policistu.

Vilcekils – tāds, kas neko nevar izdarīt laikā, 
tūļa
Skalderis – tāds, kas visu vienmēr dara ātri
Kelberis – cilvēks, kas brūvē un pārdod 
alkoholu
Apakšiņas – apakšbikses
Žagulis – nenopietns, nenosvērts cilvēks

Dzērājs, tikko atgriezies no  kelbera, izdzēra 
1.5l alus kā tāds skalderis. Un tad, kā 
vilceklis, izgāja ārā tikai ar apakšiņām virsū.

Edgars

Lugava – lietains, dubļains laiks
Budināt – celt no rīta augšā
Temuks – muļķis, neveikls cilvēks
Kratenis – sajaukts
Pažaga – krāsns slaukāma slota
Liemenis – kaut kas stumbrveidīgs
Kūvēties – spēlēties, lakstoties
Glabiņas – spēle paslēpes

Mani no rīta uzbudināja modinātājs. Pavēros 
uz savu istabu un tā bija izkratināta. Es kā 
temuks to vakar biju aizmirsis sakārtot. Es 
izgāju ārā apskatīties kāds ir laiks. Ārā bija 
lugava. Ieejot istabā es paklupu aiz pažagas. 
Es piecēlos kājās un mani mazais brālis 
sauca kūvēties. Mēs kūvējām glabiņas. Man 
bija jāvada, bet es viņu ātri atradu, jo viņš 
parasti slēpās aiz liemeņa.

Andris

Veca mana
valodiņa
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Piecas Egles. Plkst. 5:30 no rīta. Saulains. 
Kādā skaistā saulainā rītā, 5:30, es sēdēju uz palodzes un skatījos, kā saule cēlās šajā 
patīkamajā rītā. Es varu sajust kā ož slapjā zāle, dzirdēt kā čivina putni, un redzēt kā salēkts  
brīnišķīgi izskatās. Es paskatos nedaudz zemāk un ieraugu 5 egles kuras ļoti simetriski 
izkārtojušās aplī. Apļa vidū ielido zvirbuļu bariņš. Viņi priecīgi čivina, un jo ātri lido prom 
uz citām zemēm. Es paskatos uz debesīm, viņas ir oranžīgas un daži mākoņi maigi rozā. 
Maigs un vēss vējiņš iepūšas manā istabā. Es paskatos vēlreiz uz tām 5 eglēm, kuras tagad ir 
apgaismotas ar spožu un siltu saules gaismu, un aizmiegu domājot, kā tik skaistas lietas kā 
saullēkts pārāk maz redzams mūsu dzīvēs.

Justīne

Audzēkņu istaba. Es sēžu uz palodzes. Tūlīt sāks zibeņot.
Skatos kā vējš čabina lapas. Pēkšņi sāk pūst stiprs vējš, un tās tūlīt tiks norautas. Dzirdu 
pērkonu dārdus aiztālē. Es jūtos salīdzinoši mierīgi un skatos pa logu.  Pēkšņi es sastingstu 
...
Caur manu galvu izskrien daudz domas. Es domāju kā zibens sašķeļ koku uz pusēm. Pēc 
šīs ‘’vīzijas’’ es ātri apgriežos atpakaļ ar skatu uz logu un skatījos debesīs. Klusums. Pēkšņi 
zibens šautra kā uguns bulta izšaujas no debesīm kā ūdens uz galvas. Mana sirds sāk pukstēt 
straujāk...
Zibens iesper netālu esošajā ozolā, kas aptuveni 50 metru attālumā atrodas no loga. Es īsti 
neapjēdzu, kas notiek. Man bija iestājies prāta aptumsums. Tikai nākamajā dienā es visu 
sapratu līdz galam...

Ernests

Slapjie akmeņi. Saulkrastu pludmale. 
Ir skaists oranžīgi sarkans vakars Saulkrastu pludmalē. Saule jau sen pāri horizontam, bet 
visas dzeltenās nokrāsas vēl debesīs. Nesen vēl lietus bijis. Pludmales smiltis viscaur slapjas, 
tāpat kā akmeņi pie krasta. Šī sajūta, ka esi apstājies uz šiem mazajiem slapjajiem akmeņiem 
ir fascinējoša. Es dzirdu, kā vējš paskrien garām manām ausīm un izskrien cauri maniem 
matiem. Jūtu, kā auksti viļņi sitās pret manām kājām. Tālumā redzu, kā draugi jūrā peldas, 
kā viņi priecājas peldot. Nevarēju vairs izturēt un pievienojos viņiem peldē.

Anonīmais Gustavs

Es redzu, kā Gustavs airē pa ezeru. Es dzirdu, kā kurkst vardes. Es dzirdu un redzu, kā ūdens 
viļņi čalo. Es jūtu, kā niedres peld man pie kājām. Es metu ūdenī iekšā lielu akmeni, kas 
uztaisa lielus viļņus. Es jūtu, ka ir sācies lietus, un lēnām melni mākoņi nāk man virsū. Es 
dzirdu, kā ūdens lāses atsitās pret viļņiem. Es jūtu, ka viņi ir palikuši lielāki, un stiprāki. Es 
domāju, ka ir labi, ka sākās lietus, jo beidzot nomazgās manu Opeli. Es redzu, ka lēnām 
paliek miglains. Es redzu, ka Gustavs ar savu laivu airē atpakaļ, jo līst. Es redzu, ka saule 
cenšas spīdēt stiprāk. Es redzu, ka vardes ieskrien niedrēs . Es redzu, ka zibens ļoti stipri 
iesper kokā. Es redzu, ka viļņi vairāk nav tik lieli. Es redzu, ka Gustavs piestāj krastā pilnīgi 
slapjš, un noliek laivu pie krasta. Es dzirdu, kā Gustavs mani sauc uz  mašīnu. Es jūtu 
klusumu. Es Gustavam pateicu, ka nebraukšu. Es redzu, kā Gustavs ļoti dusmīgs brauc 
uz pilsētu. Es atkal esmu iebridis ezerā līdz ceļgaliem. Visur ir klusums. Es neizdvešu ne 
skaņas. Es redzu, kā saule spīd stipri, un debesīs vairs nav neviena mākonīša.  Es redzu otrā 
ezera galā cilvēkus, kuri dodas peldēties. Es redzu, kā citi cilvēki sauļojas. Es jūtu, ka manas 
drēbes ir izmirkušas. Es redzu, kā piebrauc Gustavs. Viņš sauc, lai mēs braucam mājās. 
Bet es viņam saku, lai nāk pie manis. Lai viņš izjūt to, ko es izjūtu visu šo laiku. Es tomēr 
vēl paturpināšu. Es redzu, ka atkal sākas lietus. Savās domās es jūtu, ka kāds man pasaka 
paldies. Es jūtu, ka man ap sirdi paliek ļoti silti. Es redzu, ka Gustavs man pasaka paldies. Es 
jūtu, ka es šeit esmu padarījis darbu. Es redzu kā parādās saule atkal. Es redzu ka piebrauc 
vairākas mašīnas. Es dzirdu, ka šie cilvēki nāk man tuvāk. Es jūtu ka esmu pabeidzis rakstīt.

Meinards

Esmu ielīdis ezerā. 
Niedres līdz ceļgaliem.
Neko neredzu, tikai 
niedres.
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Audzēknim 
ir ko teikt!

Venti un Reini !

Es gribēju jums pateikt lielu paldies. Šī 
nometne nav pat pusē, un šādas lietas 
raksta / dara uz beigām, bet es  gribētu 
pateikt paldies jau tagad. Paldies par 
brīnišķīgajiem tuvcīņas un fiziskajiem 
treniņiem. Kaut arī tas bija kaut kas, ko es 
nebiju darījusi, tas bija un ir tieši tas, ko 
man vajadzēja. Paldies par nepārtraukto 
jautrību, sākot no šļakstīšanās cīņām 
un spilvenu-kaujām un beidzot ar 
ūdens balonu mešanu istabiņā. Varbūt 
tas neizklausās tik jautri, bet ar jums 
abiem tie bija neaizmirstami notikumi. 
Paldies par superīgajiem pasākumiem, kā 
piemēram bumbola mači un orientēšanās. 
Jūs ikkatrai lietai pieliekat savu SVV 
orģinalitāti, un tas visu padara perfektu. 
Un tagad lielais nobeigums... Jūs divi 
esat īpaši, brīnumaini skolotāji. Es nekad  
neesmu redzējusi skolotājus, kuri tik 
aktīvi rūpējas par audzēkņu jautrību un 
labklājību... un jūs nekad mūs nepieviļat. 
Šī nometne nebūtu ne uz pusi tik laba 
bez jums, un kaut arī šis ir mans pirmais 
gads šeit, es esmu priecīga, ka visticamāk 
nākamos gadus ik vasaru es trīs nedēļās 
pavadīšu ar jums.

Adele
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Tiesa
Tiesas laikā noskaidrojās, ka nenormāli foršais džeks Raitis nav vainīgs. Tika izsaukti vairāki 
liecinieki, kas liecināja par labu Raitim, apgalvojot, ka viņš ir mierīgas dabas un jauks 
cilvēks, kurš nekad nespētu nevienam nodarīt neko tik ļaunu.
Tiesvedības procesā norisinājās arī īsta mīlas drāma. Visi klātesošie ļaudis un tiesa uzzināja, 
ka Raitim un vienai no lieciniecēm – kora skolotājai Rūtai – iespējams būs kopīgs bērns, 
kas pastiprināja ļaužu interesi par šī tiesas iznākumu, taču iespējams bija tikai provokācija, 
lai mīkstinātu tiesnešu sirdis.
Tiesas sēdē piedalījās visi audzēkņi un vēroja tās norisi. Daudzi no viņiem izteica savas 
domas tiesas laikā ar plakātiem gan atbalstot Raiti, gan paužot uzticību prokuratūrai.
Tiesas beigās liecinieki liecināja par labu Raitim un viņš tika pilnībā attaisnots, jo trūka 
pierādījumu Raita apcietināšanai, tāpēc superīgais divmetrīgais Raitis šobrīd atrodas uz 
brīvām kājām.

Apsūdzības raksts
Saulgriežu Vasaras Vidusskola (turpmāk – SVV) ir latviskas dzīvesziņas nometne, kuras vērtības 
sadzīvē ir savstarpēja cieņa, miers, saticība un harmonija. Tāda noskaņa šajā nometnē norisinās 
arī šogad, kad nometne no 6. – 26. jūlijam norisinās Gārsenes pilī.
2014. gada 13. jūlija vakarā nometnē notika video vakars. Darbinieki un audzēkņi no plkst. 
21.00 skatījās Latvijā notiekošās koru olimpiādes koncertu, ko pārraidīja LTV1. Plkst. 22.00 
daļa SVV darbinieku un audzēkņu uzsāka skatīties FIFA 2014. gada Pasaules kausa finālu 
starp Vāciju un Argentīnu. Pēc futbola fināla sākuma SVV audzēknes devās uz savu istabiņu. 
Atverot durvis, tieši meiteņu acu priekšā, gandrīz uzkrītot uz galvas, no augšas nokrita lielais 
melnais miskastes maiss, kas bija piepildīts ar ūdeni. Šā notikuma rezultātā SVV audzēkņu 
vidū iestājās vispārējs nemiers un satraukums, kas vairākām audzēknēm radīja bīstamu nervu 
stresu. Kā cietušās šajā lietā atzīstamas visas SVV audzēknes, bet īpaši cieta Justīne, kurai tika 
bojāts matracis, ka arī liela daļa personīgo mantu.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka 2014.gada 13.jūlijā laika periodā no 21.30 līdz 22.00 
SVV skolotājs Raitis ļaunprātīgi, ar iepriekšēju nodomu, atrodoties SVV skolas 2. stāva telpās, 
necienot nometnē dzīvojošos saulgriezēnus un bezkaunībā nodarot kaitējumus citiem, virs 
meiteņu istabas ieejas durvīm ar striķi piesēja miskastes maisu, kas tika piepildīts ar ūdeni un 
stingri tika nostiepts. Ignorējot nometnē un vispārpieņemtās uzvedības normas, un neraugoties 
uz to, ka dažu metru attālumā atradās 8 cilvēki, kas cieta no Raita pastrādātā nozieguma, 
saslapinot drēbes, kā arī guļamvietas un citas mantas, bez iemesla, tīši nodarīja kaitējumu 
saulgriezēniem.
Raita nodarījumu apliecina cietušo un liecinieku liecības, kā arī apstāklis, ka Raitim kā 
SVV darbiniekam bija pieejami visi nepieciešamie resursi nodarījuma pastrādāšanai. Ar šī 
darbībām Raitis ir izdarījis huligāniskas darbības, traucējot saulgriezēnu mieru un sadzīvi, kā 
arī paralizējot nometnes vadības darbību, kas bija jāvelta bojātā matrača aizstāšanai ar citu 
matraci, kā arī Justīnes mantu glābšanā.
Raitis nodarījumu veicis ar iepriekšēju nodomu un sagatavošanos, jo šādu noziegumu nav 
iespējams pastrādāt mirkļa situācijā bez sagatavošanās. Turklāt Raitis arī iepriekš ir pastrādājis 
darbības, kas pārkāpj SVV uzvedības noteikumus, jo 2010. gadā Engurē Raitis ļaunprātīgi 
izlēja kefīru uz skolas telpu trepēm, radot satraukumu un nesapratni nometnes ikdienā. 
Tādējādi Raita darbībās ir konstatējams recidīvs, kas pastiprināti norāda uz Raita vainu šī 
gada nodarījuma plānošanā un izpildīšanā.

Tiesa sēdes nozīmēta svētdien, 2014. gada 20. jūlijā plkst. 10.30 aktu zālē.
Prokurors: Marta V; prokurora vietnieks: Marta K.
Apsūdzētais: Raitis; Aizstāvis: Adele.
Tiesas sastāvs: Ilze, Aiva, Ronalds.

Meklējam 
vainīgo!
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Dana
Forša meitene, sportiska, bet mīl pačīkstēt, jautra, smaidīga, nedaudz patraka pirms 
gulētiešanas, „išpļaut konču”, ļoti aktīvs cilvēks, DANINATORS, traks skuķis, prot 
komandēt, pozitīva, māk rādīt jocīgas sejas – jo īpaši bildēs, ar skaļu balsi, sporta „mašīna”, 
sporta guru, stirniņa, spulgacīte.

Elīna
Klusa bet forša, mierīga, prātīga, klusa kā pūcīte, sērkociņu dīleris, izceļas ar saviem jokiem, 
sākumā klusē bet ar laiku dara trakas lietas, daudz smejas, lidina čības ārā pa logu, iekšēji 
noslēgta, mierīga, chill, neuzkrītoša, uzmanīga, patīk baumot tāpat kā visām, caururbjošs 
skatiens, mazais noslēpums, mīl zvērus, talantīga šuvēja.

Meinards
Francūža smaids 24/7, creepy skatiens, jauks, sportisks, smieklīgs, mazais meža dīvainītis, 
krīt no krēsla, smejas ne par ko, liek par sevi smieties, runā bez jēgas, hiperaktīvs, vienmēr 
pozitīvs, mīl balonus, smaidīgs – dažreiz jocīgs, ākstās, visu laiku uzvedās kā klauns, skaļš, 
snikers, joku meistars, nenopietns cilvēks, jestrs nometnes jampampiņš.

Adele
Jautra, muzikāla, asprātīga, visu laiku aktīva, smaidīga, forša un mīļa, sabiedriska, lieliski 
spēlē vijoli un klavieres, sportiska, viltniece ar kuru nav garlaicīgi, sirsnīga, emocionāla, 
uzticama, skaista, ļoti gudra, super saulgriezēns, labi dejo, mazā aktrise, skaistums uzvar 
prātu? līdere, vārdi birst kā zirņi.

Gustavs
Diezgan skaļš, patīk meitenes un pats ir meiteņu mīlulis, Gacho, kruts un draudzīgs, 
jaukuma iemiesojums, pieklājīgs, aktīvs, līdzjūtīgs, ļoti ļoti smaidīgs, ātrs, sportisks, siržu 
lauzējs, kurš ap sevi vilina meitenes, jauks puisis, pozitīvs, prot uzlabot garastāvokli, meiteņu 
mīlulis - Kazanova, ātri skrien, dažreiz jocīgs un smieklīgs, rozā šorti, atraktīvs, jautrs, sava 
ceļa gājējs, patstāvīgs.

Audzēkņu 
apraksti

Svens
smieklīgs, uzlabo garstāvokli, jautrs, lecīgs, ļoti skaļš, āzējas, ļoti labi atrod vietas kur 
kutināt – lkutināšanas meistars, tie viņa smiekli..., Lil wayne, Kazanovs, laba humora 
izjūta, prot smīdināt jebkurā situācijā, nepieklājīgs, kopā vienmēr ir jautri, smieklīgs, patīk 
radīt nepatikšanas, SWAGER FOR LIFE, labs draugs, kaitinošs darbiniekiem, GATERIS, 
klauns, gorillas smieklu izgudrotājs, bāleliņš, ļoti patīk kosmētika, slēptais talants, mīļākā 
aktivitāte – kliegšana, ir potenciāls! foršākais reportieris.

Marta V.
Ar asu prātu, šermuļus uzdzenošs skatiens, viņai ļoooti patīk ēst, smaidīga, mīļa, aktīva, 
dāsna, laipna, draudzīga, no rītiem vienmēr ceļas stundu agrāk, cacīga, sportiska, inteliģenta, 
skaista, jautra, mīl izteikt savas domas, māk izteiksmīgi runāt, cheeky, māk izdomāt daudz 
ko jaunu, draudzīga, izpalīdzīga, ļoti gudra, bārbija, SVV smadzenes, Marta zem eglītes, 
humoristiska, simpātiska meitene, skaistas balss īpašniece, advokātīte, pašpietiekama.

Justīne
Jautra, asprātīga, var parunāt par daudzām tēmām, labākā, smaidīga, forša, draudzīga, 
jauka, ar viņu ir forši pavadīt naktis kopā, francūziete, gudra, ar savu viedokli, naktīs ar 
Elisu zogas pie zēniem, nebaidās runāt, vienmēr samīļo un atbalsta, atraktīva, pozitīva, ļoti 
skaista, mierīga, gari mati, patīk runāt franču valodā, francūze, apslēptais prieks, saulīte, 
puķīte, dzīva!

Amanda
Eņģelītis, noslēgta puišu klātbūtnē, klusa bet mīļa, bet ir diezgan jauka un sirsnīga, stonere, 
sportiska, klusa, dažreiz čīkstīga, ēd tikai 6 ēdienus, vienmēr grib gulēt un neko nedarīt, bieži 
strīdas ar Danu, diezgan kautrīga, neaktīva, dažreiz vienkārši pastāvēs malā un noskatīsies, 
jautra, lielās acis, Amanda atceries! jaukumiņš, maz mainījusies, dziļi iekšā grib un var, pat 
reizēm sirsnīgi uzsmaida.

Ernests
Attapīgs, smaidīgs, atsaucīgs, vēsturnieks, ļoti gudrs, ļoti radošs, pozitīvs, kluss un mierīgs, 
jauks, vienmēr ir kas interesants ko pastāstīt, vēstures ģēnijs, vienmēr gatavs palīdzēt, dzīvē 
sasniegs ko vēlas, čoms, inteliģents puisis, daudz zin par vēsturi – Staļinu, Hitleru u.c., 
mīļš, bieži gūst traumas, kunkstētājs, emocionālākais saulgriezēns, zinātkārs un interesants 
sarunu biedrs, darbinieku mīlulis.

Kristers
Patīk skaļi smieties, īpatnēji smiekli, daudz runā, uzmundrina garastāvokli, jautrs cilvēks, 
atgādina kucēnu – vienmēr skraida apkārt tik laimīgs, Lil wayne, čība kas traucē kā saksafons, 
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vienmēr sapucējies un labi smaržo, vienmēr pozitīvs un smaidīgs, var dzirdēt jau pa gabalu, 
jauks, smieklīgs, pareizi attēlo balsis, dīvaini smieklīga humora izjūta, jautrulis, mūziķis, 
Mr. Sakss, kad nobriedīs būs labs ķēriens.

Marta  K.
Smaidīga, patīk gulēt uz Justīnes kora laikā, sirsnīga, lieliska padomu devēja, ļoti draudzīga, 
smieklīga, mazā sirsniņa, jaukumiņš, jauka, pozitīva, izpalīdzīga, dažreiz raud ja kaut kas 
sāp...:D, iejūtīga, mīkstā, stilīgā, vienmēr aiz telefona ekrāna un keponu galvā, draiskule, 
telefona iedegums.

Edgars
Kautrīgs, fiziķis, jautrs, kluss, drusciņ dīvains, ļoti interesanta personība, stoneris, smieklīgs, 
čillīgais zēns, kurš no visiem atšķiras, ir savs mērķis un gribasspēks, savāds, pārāk mierīgs, 
dažreiz biedē, tiecas pēc sapņiem, ar labu izdomu, Edža nomierinies! čillotājs, traks pūķis, 
esi iepazīšanas vērts tāpēc atveries! apņēmīgs, drošs.

Dace M.
Patīk būt kompānijā, visu laiku atrodas Lauras tuvumā, forša, mīļa, jauka, jautra, superīga, 
draudzīga, dāsna, aktīva, smaidīga, norvēģiete, traka, smieklīga, mīļums, nekad neatteiks, 
ja vajadzēs palīdzēt, istabā ap viņu nekad nav kārtības, superīga meitene, skaista, pozitīva, 
atraktīva, izpalīdzīga, saulīte, vienmēr var sasmīdināt, čību zagle, SVV gariņš, gudrā 
blondīne, īsi šorti un gari mati.

Laura
Izpalīdzīga, visu laiku tuvumā Dacei un savam telefonam, traka, forša, atklāta, viegli uzsākt 
sarunas ar viņu, viņas klātienē var brīvi justies, chill, mīļa, jauka, sirsnīga, Damn girl, 
vienmēr miegaina, bet jautra, Nesquik pārslu dīva, aktīva, ar ideālu humora izjūtu, klusā 
vērotāja, tie klusie ūdeņi tie dziļākie.

Reinis
Patīk daudz runāt par viņu interesējošām tēmām, pārāk bieži atņem citu mantas, atraktīvs, 
bieži miegains, forši parunāties, montieris, inženieris, viņam patīk Elisa!, nezinītis, diezgan 
emocionāls, jautrs, mēdz uzkrist uz nerviem, nākamais auto mehāniķis, patīk trakot ar 
Gustavu, iejūtīgs, tītars, rozā apakšbikses, džentlmenis.

Elisa
Runātīga, atsaucīga, mīļa un jautra, mierīga, forša, ļoti elastīga, klusa meitene, nebeidz 
pārsteigt, rada labu priekšstatu dēļ maigās dabas, simpātiska, ļoti jauka, skaista, pozitīva, 
one luv with Reinis, foršs raksturs, sīkā, lunkanākais saulgriezēns, kivi meitene, patstāvīga, 
citādāka kā pārējie – pozitīvi!

Andris
Labs futbolists, filozofs, dzīves jēgas meklētājs, ļoti talantīgs zīmētājs, mīļš, draudzīgs, 
sportisks, visgudrs, var runāt par jebko, vienmēr saka ko domā un jūt, bezbailīgs, diezgan 
kluss un noslēgts, dažreiz jocīgs, perfekts zīmētājs, labs sarunu biedrs, dziļie ūdeņi, gudrs 
puisis ar lielām ambīcijām un vēl lielāku potenciālu, prātvēders, sava ceļa gājējs.

Ronalds
Ekstraverts, patīk būt uzmanības centrā, grib visur piedalīties, ļoti draudzīgs, atraktīvs, it kā 
pieaudzis bet dažreiz uzvedas kā bērns, basketbolists, Ronis ar zemo balsi un taustekļiem, 
prot kašķēties un pat aizvainot bet ātri atvainojas un ir jauks, ļoti labi dzied, baigais kačoks, 
6pack, var labi parunāt, GATERIS, ļoti mīļš, ar labu humora izjūtu, sēkla, sirdī citas daudz 
interesantākas un skaistākas personības īpašnieks nekā izliekas, kļuvis prātīgāks (dažreiz to 
jūt).

Kārlis K.
Ļoti amerikānisks amerikānis, drusku kluss bet ļoti mīļš, draudzīgs, atklāts, labprāt stāsta 
par saviem piedzīvojumiem, futbolists, foršs mūzikas stils, dīvainītis, gudrs, šad tad pāršauj 
pār strīpu, šarmants smaids un acu skatiens,  sportisks, smieklīgs, jauks, GATERIS, labs 
dejotājs, rozā kleitu piekritējs, vecas mīlas meklētājs, aktīvs, draudzīgs un ar labu sirdi, 
saulstariņš, dzīvo savā pasaulē.
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Ilze
Mīļa, jauka, vienmēr smaidīga, labsirdīga, SVV mammīte, inteliģenta, ar lielu dzīves 
pieredzi, gudru skatījumu uz dzīvi, izpalīdzīga, viena sick ome, sirsnīga, sniedz lieliskus 
padomus, sirds dziļumos ļoti jutīga, miers – puķītes – mīlestība, priecājas par skaistām un 
garīgām lietām, SVV dvēsele, gars un māte, ļoti mierīga (kā eņģelis), forša un atraktīva, 
jauka sieviete, var daudz ko sarunāt, māk nomierināt.

Rūta
Vismīļākais cilvēks, jauka, skaista cielavas balss, mīlulīte, vienmēr smaidīga, jautra, 
dziedātāja, kaifīga, brīnišķīga, sadusmojoties skaļi kliedz bet ātri nomierinās, laba humora 
izjūta, draudzīga, Rūcīc, surogātmāte, māk pasmieties par sevi, Janīna Kursīte, tev ir tik 
brīnišķīga balss ka nav saprotams kāpēc neesi atpazīstama dziedātāja, ausis ausīs, mīlas 
vairākstūru dalībniece, pacietīga, vienmēr nobiedē kad iebļaujas korī.

Dace R.
Mērķtiecīga, gudra, jauka, mīļa, komunikāla, ķīmiķe, jautra un forša, izpalīdzīga, dažreiz 
dusmojas un komandē, chill, atklāta, padomdevējs, problēmas atrisinātājs, ar tevi nometne 
ir krāsaināka tāpēc nepazūdi, labi? darba rūķis, nopietna bet ne pārāk, atraktīva, māk sarīkot 
ballītes un konkursus, forša skolotāja.

Laura
Gudra, mīļa, smaidīga, forša! staltā dejotāja, ļoti laba mamma (tas tā izskatās), saprotoša, 
vienmēr izpalīdzīga, sirsnīga, lieliska deju pasniedzēja, ļoti jauks cilvēks, Laura brida rudzu 
lauku, kad smejas acis aiziet citā dimensijā, deju spečuks, SVV gariņš, stingra, laipna un 
smaidīga, inteliģenta.

Gita
Radoša, mierīga, SVV modes dizainere, atraktīva, jauka, forši māca rokdarbus, saules stars 
lietainā dienā kas sasildīs un palīdzēs ikvienam, jautrā adītāja, laba skolotāja, lielisks cilvēks, 
darbs dara darītāju, mana šī gada labākā jaunā draudzība, dizains un māksla, otrais Raitis, 
super kolēģis, apņēmīga, pacietīga, labi šuj un zīmē, jauka sieviete, māk organizēt.

Darbinieku
apraksti

Aiga
Jautra, interesanti vada stundas, komunikabla komunikācijas eksperte, jauka, vienmēr 
smaidīga, Chill skolotāja, atraktīva, labsirdīga, vienmēr atrod pozitīvo un interesanto, no 
tevis var daudz ko mācīties, izpalīdzīga, drusku kautrīga.

Ventis
Bārnijs ar humoru, jautrs, jauks, mīļš, super cilvēciņš! SVV sensejs, var dot daudz padomu, 
superīgi māca tuvcīņu, Ventilla mīļums ar kuru vienmēr visu var sarunāt, sportisks, grūti 
būs bez viņa dzīvot, SVV zembo, it kā baigais nopietnais un sakačātais čalis bet no iekšas 
ļoti sirsnīgs, blondais grēks, robots ar lielu, mīļu sirdi un radošu smadzeni, piešķir nometnei 
apgriezienus, idejām un jokiem pilns, kauslis LOL, bezbailīgs.

Reinis
Pieradinātais mājdzīvnieks kas jābaro ar šokolādi, fiziskais ir labs, super cilvēciņš! smieklīgs, 
sportists, kreatīvs, bez viņa man būtu grūti iztikt, SVV terminators, patīk skatīties kā 
fiziskajā visi cieš, viņš cieš, viņš atgādina vienu lielu lāčuku, veselā miesā vesels gars, pazīstu 
tikai 3 ned. bet ikreiz ieraugot mana sirds atplaukst, atradums, lielisks kolēģis, Deniro no 
rītiem, mazais milzis, viegli uzpērkams ar saldumiem, SVV playboy, kačoks, patīk ēst.

Kārlis
Bezbailīgs, drošsirdīgs, ne tik filozofisks kā Ventis bet tomēr labs sporta deju skolotājs, 
dažreiz bargais audzinātājs, foršs cilvēks! smieklīgs, vienmēr atraktīvs, Mārtiņa brālis, lācītis 
jaunākais, padodas visi sporta veidi, jauks, vienmēr ar padomiem, ziņkārīgs, šiverētājs, 
pārsteidzoša labestība, izpalīdzība un mīļums, labsirdīgākais cilvēks ko zinu, Lācplēsis 
vieno, chill, labs dejotājs.

Rihards
Radošs, filozofisks, jautri diskutēt, vismūsdienīgākais skolotājs, stilīgais čalītis no Saldus, 
dzīves izzinošs cilvēks, interesanta personība, laba mācīšanas tehnika, ļoti sirsnīgs, lielisks 
cilvēks ar labu humora izjūtu, nopietni pieiet darbam, tās acis! grāmatu tārps, daudz meditē, 
forši parunāt, ļoti relax un chill.

Haralds
Aizdomīgs... nu labi, labi – jautrs, smieklīgs, dabas un vides pētnieks, sērijveida slepkava:D, 
vienmēr priecīgs, atraktīvs, uzmundrina ja ir skumji, ar viņu ir forši aprunāties, izpalīdzīgs, 
viņš zina – ja nezin – tad izdomā atbildi, intelektuālais maniaks, ideāls novadpētnieks visās 
sabiedrības kastās, laba humora izjūta, joki (sarkasmā) visu laiku.

Mārtiņš
Izpalīdzīgs, smaidīgs, labsirdīgs, mīļš, diktators, dotības politikā, jautrs, lielisks sarunu 
biedrs, mans lielais lācis, ļoti jauks un sirsnīgs, lielisks cilvēks ar labu humora izjūtu, 
stabilitātes garants, vieds un zinošs, SVV dzinējspēks, spēj sakaut bezmiegu, stingrs, visu 
laiku aizņemts, biezais (advokāts??), jurists ar šādu mašīnu??

Raitis
Radošs, no malas mierīgs bet īstenībā trakotājs, fotogrāfs, ķīmiķis, bieži putrojas un jauc 
faktus, pastrādāja noziegumu meiteņu istabā, bet super cilvēks! garais cilvēks ar garajiem 
matiem, patīk mīļot cilvēkus, šķiet aizdomīgs, piemīlīgs, interesants, atklāts, ziņkārīgs, 
jauks, jautrs, radošais ģēnijs, centīgs, bez Tevis nevar! multifunkcionāls gigants, necilvēks, 
atnācējs no Marsa, baumotājs, kukaiņu mīlis, Raitim miedziņš nāk! A matu ta vairs nav!

Ēriks
Gudrs, izpalīdzīgs, labi māca, SVV ātrā palīdzība, eksperts savā domā, smieklīgi smejas, 
skaisti zobi, garš augums, spēlē datorspēles, kačoks, laba humora izjūta, dakterītis, 
amerikāņu students, vienkārši foršs cilvēks, stilīgs čalis, patīk valkāt saulenespatīk akcents, 
stilīgs onkolis, valodas bastardizētājs.
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Ventis Beķeris
29830277
ventisbekeris@inbox.lv

Reinis Duksītis
26255250
reinis.duksitis@gmail.com

Rūta Ziemele
26247624
ruta.ziemele@gmail.com

Kārlis Daģis
28393489
dagiskarlis@gmail.com

Raitis Bobrovs
26465235
raitis.bobrovs@gmail.com

Haralds Punculis
22480008
haraldspunculis@gmail.com

Rihards Vārna
27767792
rihards.varna@gmail.com

Dace Rasiņa
29802959
saulgriezi@gmail.com

Ilze Kreišmane
29479361
kdc@latnet.lv

Artūrs Sebris
28459112
sebris@tvnet.lv

Laura Upena
26164561
upena.laura@gmail.com

+

Matīss
Ance

Un vēl viena 
dziesmiņa!
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