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Ilzes uzruna

Mīļā SVV2019 saime...

Pirmā dienā mēs ieradāmies Nīkrāces pamatskolā kā atsevišķi 
indivīdi, nedaudz nobijušies, viss bija svešs, nepazinām 
nevienu... izteikti to izjutu tieši šogad, jo pirmgadnieku skaits 
krietni pārsniedza to jauniešu skaitu, kas piedalās SVV atkārtoti. 
Iepazīšanās un sadraudzēšanās process šos indivīdus saliedēja 
SVV2019 saimē, un kopā darījām daudzas lielas un mazas lietas. 
Mūsu vides vasarā vairāk piedomājām pie tā, kā mēs katrs varam 
ietekmēt to, kas notiek ar mūsu planētu. Vairāk arī apzinājamies, 
ka nemaz nav tik grūti dzīvot zaļāk un veselīgāk.

Paldies par izcilu viesu dienas koncertu un modes skati... to jūs 
veicāt kopīgi strādājot, plānojot, sadarbojoties. Neviens no jums 
nav zaudējis savu individuālo, neatkārtojamo un unikālo raksturu, 
bet gan saliedējušies daudzšķautņainā bet vienotā SVV2019 saimē. 
Lai šīs vasaras sajūtas un atmiņas jūs pavada rudens un ziemas 
aukstajos mēnešos... tad jau arī nemanot pienāks pavasaris un 
vasara un SVV2020. Gaidīšu jūs visus atpakaļ nākamajā vasarā.

Būt ne vien spilgtai krāsai, bet triepienam gleznā.
Būt ne vien mirdzošam dārgakmenim,
Bet stikliņam mozaīkā.
Būt ne vien skaistai puķei, bet sīkam ziedam pļavā.
Būt dzīparam laika deķī.
Būt vienam vārdam kādā varenā stāstā.

Bez jums šī glezna būtu, bet – cita.
Bez jums šī mozaīka tiktu svešādi likta.
Šī pļava smaržotu savādi un laika deķis būtu citādi klāts.
Bez jums – šis būtu pavisam cits stāsts.

Ilze



76 Nīkrāces pamatskolaSVV2019 | Dzelda

Dzelda,
Nīkrāces pamtskola

Nīkrāces pagasts atrodas Skrundas 
novadā, Kurzemē. Šajā novadā ir 
norisinājušies daudzi ievērības cienīgi 
notikumi, šeit dzimuši un šo vietu 
apmeklējuši daudzi slaveni cilvēki. Skolu 
vēsture Nīkrācē ir raiba, ir daudzkārt 
mainīti skolu nosaukumi. Pirmās skolas 
uzbūvēšanas laiks Nīkrāces pagastā 
nav skaidri zināms. Viena vēsturiska 
versija vēsta, ka to uzcēla no 1853.-1855. 
gadam prāvesta Tomaševska valdīšanas 
laikā. Savukārt cita- Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas arhīva versija vēsta, ka 
skola nodibināta 1862. gadā prāvesta 
Atkosēviča vārdā. 
Nīkrāces pagastā dzīvo 614 iedzīvotāji. 
Šovasar to skaits uz 3 nedēļām pieauga…
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SVV ģimene

I grupa (Zoologi)
Elza Dārta Petre
Kristofers Gailītis
Helēna Alīsija Nille
Dana Šiballo
Maija Kristīne Rise
Rauls Abeslamidze
Pērle Izabella Liepiņa
Marta Veismane
Nikola Zakriževska

II grupa (Biologi)
Liene Mazulāne
Ketija Ruska
Kate Ozola
Dārta Daniela Nīcmane
Edvards Karlsons
Helēna Vizbule
Sulamīte Tovija Rasnače
Deniss Ivbulis
Patrīcija Keita Jakovļeva
Maksims Jevdokimovs
Rikardo Zvīnis

III grupa (Ekologi)
Terēze Elizabete Mača
Ieva Elizabete Žeikare
Katrīna Magrina
Druvis Strods
Paula Amanda Zagorska
Anna Lauska
Marija Magdalena Bonifay
Anna Margarita Vempere
Annija Gulbe
Norberts Breitbergs

IV grupa (Darbinieku bērni)
Kārlis
Krišjānis
Valters
Ance
Matīss
Pēteris
Lūkass
Ralfs
Karlīna

Vadība
Ilze Kreišmane
Dace Rasiņa
Mārtiņš Daģis

Audzinātāji
Kārlis Daģis
Nora Zīlāne
Māra Deksne
Marta Viļuma
Emīls Brenčs
Vēsma Bindemane

Skolotāji
Agnese Puriņa
Laura Upena-Plūme
Rūta Ziemele-Sebre
Aiga Klimoviča
Gita Tenisa
Madara Daģe
Silva Nikolajeva
Raitis Bobrovs
Sandra Magrina
Ieva Ziemele
Juris Vanags
Ruta Ērgle
Diāna Ērgle
Kristiāns Krievāns
Jānis Aizups

Viesi
Dzintra Liekmane
Anita Sebeža
Līga Rulle
Kendija Aparjode
Betija Kalēja
Lauris Zalāns
Arvis Ozoliņš
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Dienasgrāmata

Svētdiena 07.07. (Marta)
Šodien pirmā diena SVV, kura šogad 
norisinās Nīkrāces pamatskolā. Visi 
dalībnieki reģistrējās, iekārtojās 
istabiņās, ļoti garšīgi paēda un vēlāk 
sekoja iepazīšanās vakars, kurā spēlējām 
spēles, tuvāk iepazināmies ar draugiem, 
gājām vakariņās un tad devāmies 
dziedāt naktsdziesmu sporta zālē ar 
vienu svecīti vidū. 

Pirmdiena 08.07. (Terēze)
Sākās pirmā nopietnā diena SVV. No 
rīta notika pirmās stundas– vēsture 
pie Jura,  kaligrāfija pie Agneses un 
prezentācijas prasmes pie Madaras. 
Pēcpusdienā mēs aizvadījām pirmo deju 
stundu. Drīz vien ieradās skolotāja Silva. 
Un pēc tam notika foto orientēšanās 
pa skolu. Vakarā mūs gaidīja iesvētības. 
Bija vairāki posmi- šķēršļi, kas jāpārvar. 
Iesvētību beigās visi saulgriezēni deva 
zvērestu, un pēc tam ar pieri parakstījās 
zem zvēresta.

Otrdiena 09.07. (Liene)
Šodien meitenēm un pāris audzinātājiem 
nozaga spilvenus, bet pēc aptuveni 
pusstundas Deniss lielā, melnā 
miskastes maisā tos atnesa atpakaļ. 
Helēna puišu tualetē uz tualetes papīra 
uzlīmēja savu Snapchat un Instagram 
profilu nosaukumus. Kora laikā (ar 
iepriekšēju Rūtas atļauju) lai atriebtu 
spilvenu zādzību, Ketija un Keita 
izvandīja puišu istabiņu un iznesa viņu 
matračus ārā gaitenī, savukārt kurpes 
bija noslēptas interesantā vietā. Vakara 
pasākums bija ‘’Nīkrāces kauja”, kurā visa 
SVV saime bija sadalīta zilajā un melnajā 
komandā. Arī skola bija sadalīta 2 daļās. 
Beigās pēc 4 raundiem melnā komanda 
uzvarēja.

Trešdiena 10.07. (Edvards)
Ar Juri mēs šodien pabeidzām veidot 
ģimenes koku. Ar viņu vienmēr ir forši 
parunāties. Šogad svecīšu vakars bija 
citādāks, nekā pagājušajā gadā. Visi 
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sākām ar naksniņām, un tikai pēc tām 
mēs gājām uz skolas 4.stāvu, kur Rikardo 
un Dana sniedza koncertu uz ukulelēm. 
Ekologi bija sagatavojuši dziesmas un 
dzejoļus. Beigās visiem uz akmeņiem bija 
jāuzraksta viena lieta, kuru viņi nākamo 
3 nedēļu laikā vēlētos sevī stiprināt. Visu 
audzēkņu un darbinieku akmeņi tika 
salikti ap Māras krustu, kur tie stāvēs 
līdz nometnes beigām un atgādinās par 
apņemšanos.

Ceturtdiena 11.07. (Liene)
Šodien pa ilgiem laikiem ārā nelija un 
uzspīdēja saulīte! Bet, ak, Dievs! Pirmā 
nodarbība bija tautasdejas. Šausmas….
Vienu stundu vadīja Arvis. Viņš stāstīja 
par radošo domāšanu. Vakara pasākums 
bija ugunskurs- mēs tikām sadalīti 
grupās pa 5 cilvēkiem (4 audzēkņi un 
viens darbinieks) un uzstājāmies ar 
etīdēm par tēmu “Nīkrāces TV”. Bija 
superīgs vakars.

Piektdiena 12.07. (Dana)
Piektdienas galvenais notikums bija 
izbēgšana no SVV, kas rezultējās 
ar šī gada kreklu saņemšanu. Mēs 
komandās izpildījām atjautības 
uzdevumu pēc uzdevuma, lai nonāktu 
līdz beidzamajam, kurā bija jāatpazīst 
gandrīz visi iepriekšējo gadu SVV 
krekli. Pa dienu nekas ievērības cienīgs 
nenotika, izņemot Emīla kauju ar Raula 
izveidoto komandu.

Sestdiena 13.07. (Ketija)
Šodien mēs devāmies aizraujošā 
ekskursijā. No sākuma Juris mums 
pastāstīja par Oskaru Kalpaku, un pēc 
tam mēs devāmies arī uz viņa muzeju. 
Vēlāk mūsu ceļš veda uz estrādi, kur 
paēdām līdzpaņemtās pusdienas un 
nopeldējāmies Vilgāles ezerā. Kad 
bijām atpūtušies, mēs devāmies uz 
zemessardzes karavīru apmācību 
poligonu, kur kādreiz atradās militārā 
pilsētiņa Skrunda-2. Kā vakara pasākums 

bija deju vakars, kurā visi čaļi tika 
izdancināti.

Svētdiena 14.07. (Helēna)
Varējām gulēt vienu stundu ilgāk un 
kārtot istabas, kas vairāk izskatījās 
pēc istabiņu aizbarikādēšanas. Bija 
3 nogurdinošas kora un tautas dejas 
nodarbības, kuru laikā audzēkņi tika 
tik ļoti nogurdināti, ka filmas laikā visi 
aizmiga.

Pirmdiena 15.07. (Anna Margarita)
No rīta ēdām pārslas ar pienu un dzērām 
melno tēju. Pēc tam bija politikas 
stunda, kurā mēs pārrunājām tiesu 
dalībnieku pienākumus un tiesības. Pēc 
tam notika starpkultūru komunikācija. 
Pēc tās- Kendijas Aparjodes un Laura 
Zalāna vieslekcijas. Viņi pastāstīja 
mums par savu nodarbošanos un to, 
kā viņi tika līdz savai vietai dzīvē. Brīvajā 
laikā pēc pusdienām mēs spēlējām 
kārtis un ēdām našķus. Viena no 

pēcpusdienu nodarbībām bija klinšu 
kāpšana Noras un Kārļa vadībā, kur 
tika nodarbināti visi muskuļi. Vēl viena 
no pēcpusdienu nodarbībām bija 
ansamblis jeb muzikālais stūrītis, kura 
laikā mēs meditējām. Pēc vakariņām 
bija ikvakara kora nodarbība. Vakara 
pasākums bija orientēšanās pa Dzeldas 
apkārtni. Maršruta temats bija “Pasaules 
glābšana”. Mēģinājām nodzēst sveci 
ar ūdens šļircēm, metām zeķes uz 
striķa, mēģinājām iekurt ugunskuru. 
(Interesants fakts- ķērpji ļoti labi deg!) 
Naksniņās bija kanēļmaizītes, pēc tam 
neliels brīvais laiks un tad jau klāt bija 
vakara dziesma. Pēc tās mēs devāmies 
pie miera Martas spēlētā instrumenta 
pavadībā.

Otrdiena 16.07. (Anna Margarita)
Rīts sākās ar notikumu, ko mēs nometnē 
saucam par Karogu. Pēc tam sekoja rīta 
lūgšana, kuru vadīja Marta un Keita. 
Pirmā stunda bija Prezentācija pie 
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Madaras, kurā mēs plānojām projektu 
– kā padarīt pasauli labāku. Nākošā 
bija Rakstīšana un tajā bija jāraksta 
stāsts. Mūsu grupai tas izvērtās stāstā 
par stipro dzērienu veikalu. Tad mums 
bija Komunikācija, kurā mēs uzzinājām 
par raksturu. Pēc tautu dejām bija 
pusdienas, taču atšķirībā no citām 
dienām, šodien brīvais laiks izpalika, jo 
ciemos uz vieslekciju bija atbraukusi 
Betija Kalēja. Viņa stāstīja par savu 
izvēlēto profesiju- kulināriju, kā arī 
saviem hobijiem. Pirmā pēcpusdienas 
nodarbība man bija klinšu kāpšana, 
ko vadīja mūsu audzinātāja Nora. 
Tam sekoja ansambļa jeb muzikālā 
stūrīša nodarbība, kas vairāk līdzinājās 
meditācijai. Uzreiz pēc tā bija vakariņas 
un tikai tad beidzot īss brīvbrīdis, 
kura laikā mēs mēģinājām vakara 
priekšnesumu. Kā katru vakaru, pulksten 
19:00 mums bija koris, kam plkst. 
20:00 sekoja karoga nolaišana. Vakara 
pasākumā jeb komēdijas kluba “Dzelda” 
pasākumā piedalījās vairākas Latvijā un 

Pasaulē populāras “ģimenes”, piemēram, 
Kauperu, Porziņģu, Bekhemu, Anglijas 
karalienes, Kiviču un Kardašianu ģimene. 
Pasākumā bija 3 uzdevumi: anekdote, 
improvizēta video dublēšana, atbilžu 
minēšana. Lai arī pasākums ieilga, mēs 
kā katru vakaru nodziedājām vakara 
dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi” un 
devāmies pie miera.

P.S. Šie dienas apraksti ir ievērojami garāki nekā pārējie, 
jo dienas reportieris Anna Margarita paslēpa fotoaparātu 
Helēnas istabas puķupodā uz veselām trīs dienām.

Trešdiena 17.07. (Paula)
Šī bija diezgan normāla diena. Mēs visi 
no rīta aizgājām uz karoga pacelšanu, 
pēc kura sekoja rīta lūgšana, kuru vadīja 
Marta, Nora, Kārlis un Emīls. Tajā mēs 
uz lapiņām rakstījām ko mēs emocionāli 
dodam citiem un ko citi dod mums. 
Pēc tam šīs lapiņas tika izkārtas pa 
visu skolu. Tad, kā jau vienmēr, sekoja 
brokastis un stundas, taču stundu 
laikā audzinātāji bija samainījuši starp 

istabiņām gan matračus, gan kurpes. 
Šajā dienā pirmo reizi šovasar tika 
pacelts karogs mastā pie skolas, nevis 
novietots aktu zāles karoga turētājā. 
Vakara pasākums, svecīšu vakars, tika 
nodots Biologu rokās kuri ļoti skaisti un 
sirdi aizkustinoši to bija sagatavojuši. 

Ceturtdiena 18.07. (Elza)
Dienu sākām ar dejošanu, kurā puiši 
nevarēja pakustināt savas pēcpuses. 
Politikas stundā mēs meklējām, kurš 
nozaga lelli Alisi. Starptautiskajā 
komunikācijā mēs runājām par lietām 
kuras nozīmē nāvi, kā arī par to, 
ka mums nepatīk matemātika. Pēc 
pusdienu nodarbībās lielākā daļa 
gatavojās viesu dienai.

Piektdiena 19.07. (Anna L.)
19.jūlija rītā visiem bija darba pilnas 
rokas, lai sagatavotos nākamās dienas 
pasākumam- viesu dienai, uz kuru 
ciemos gaidījām savus tuviniekus un 

draugus. Pašā rīta agrumā audzinātāja 
Marta novadīja rīta lūgšanu par 
tēmu “Pateicība”. Šī lūgšana bija tik 
aizkustinoša un sirsnīga, ka nav šaubu- 
sasildīja ikkatra sirsniņu, un, kā jau 
bieži tādos brīžos notiek - bez asarām 
neiztikām, jo šī bija Martas pēdējā 
pilnā diena nometnē. Jau pulksten 9:00 
no rīta saulgriezēni aktīvi izmēģināja 
koncerta dejas, dziesmas, gatavoja 
uzkodas viesiem, gludināja savus tērpus 
un centīgi gatavojās modes skatei. Visu 
SVV ģimenes locekļu acīs varēja manīt 
gan nelielu nogurumu, gan satraukumu 
un prieku par gaidāmo koncertu un 
tikšanos ar vecākiem un pārējiem 
viesiem. Vakara pasākums bija erudīcijas 
spēle ar nosaukumu “Pūce vai Strauss?’’, 
kurā galvenie jautājumi bija par mūsu 
mīļo Latviju un SVV. Dienu kā jau parasti 
noslēdzām ar vakardziesmu, kas skanēja 
īpaši mīļi, liekot ikkatram izjust to 
siltumu, ko sniedz patiesa draudzība.
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Sestdiena 20.07. (Ieva)
Ilgi gaidītā viesu diena ir klāt! Visi 
audzēkņi un darbinieki divu nedēļu 
garumā ir cītīgi gatavojušies viesu dienai. 
Diena sākās kā parasti- karogs, rīta 
lūgšana, brokastis. Tad gājām piekārtot 
istabas un sākās ģenerālmēģinājums. 
Vai kā Rūta teica- koncerta caureja. Tad 
gājām atpakaļ skolā un sākām taisīt 
frizūras, paēdām pusdienas, sagaidījām 
viesus, un bija jau pienācis uzstāšanās 
laiks un modes skate. Viss izdevās kā 
plānots. Pēc tam bija brīvais laiks- bija 
pieejamas radošās darbnīcas, kurās 
nevērtīgas lietas varēja pārvērst vērtīgās. 
Piemēram, no plastmasas maisiņiem 
pagatavot pavedienu, no kura var 
uztamborēt paliktni tējas krūzei, no 
audumu atgriezumiem izgatavot matu 
rotas, no ādas atgriezumiem jostu 
vai no vienas puses aprakstīta papīra 
var izgatavot kladi. Daudzi izmantoja 
brīvo laiku, lai aprunātos ar vecākiem. 
Tad jau bija klāt vakariņas un karogs. 
Vakara pasākums bija ballīte, kurā tika 

noskaidrota deju grīdas pavēlniece- 
Marta. Daudzi uz ballīti nepalika, jo 
bija ļoti noguruši no viesu dienas. 
Nodziedājām vakardziesmu un devāmies 
gulēt kā parasti.

Svētdiena 21.07 (Liene)
Kā jau parasti nometnes svētdienā 
mēs modāmies vienu stundu vēlāk, 
t.i., plkst. 9:00. Pirmā dienas daļa bija 
mierīga. Pie mums ieradās vieslektore 
(beziepakojuma veikala “Ber un sver” 
radītāja) no Jelgavas, lai pastāstītu mums 
par bezatkritumu dzīvesveidu, kā arī 
iemācītu mums pagatavot “eko-šmeko-
bio” zobupastu. Tajā laikā, kad mums 
parasti ir pēcpusdienu nodarbības, 
mēs apgājām klases, lai iepazītos ar 
pēcpusdienu nodarbībām, kas būs 
pieejamas 3.nedēļā. Pēc iepazīšanās ar 
nodarbībām, mēs pierakstījāmies uz 
tām, kurām vēlējāmies. Tā kā sāka gāzt 
lietus, es kopā ar Martu izskrējām laukā, 
lai lēkātu un šļakstītos pa peļķēm. Pēc 

tam mums pievienojās arī citi. Bijām 
slapji līdz pēdējai vīlītei. Tad Helēna 
atnāca ar savu šampūnu…Vakara 
pasākums bija spilvenu vakars. Tas bija 
ļoti mīļi, jo mēs arī spēlējām dažādas 
spēles, piemēram, vajadzēja pastāstīt ko 
mēs gaidījām no nometnes un par to, ko 
esam ieguvuši šo 2 nedēļu laikā. Vakars 
noslēdzās ar ierastajām naksniņām un 
vakardziesmu. Šī tiešām bija brīnišķīga 
svētdiena. 

Pirmdiena 22.07 (Annija)
Rīts sākās pulksten sekos no rīta, ar 
izbārstītiem miltiem “Garozās”. Pēc 
brokastīm sekoja mācību stundas un 
ļoti garšīgas pusdienas, pēc kurām 
notika pēcpusdienu nodarbības – klinšu 
kāpšana, gada grāmatas gatavošana 
un citas interesantas nodarbes. Vakarā 
pēc garšīgajām vakariņām bija vakara 
pasākums, kad katrai komandai bija 
jāattēlo kāda no dabas katastrofām ar 
vienu konkrētu emociju, piemēram, 
dusmām, prieku, mīlestību, nervozu 

satraukumu. Pēc vakara dziesmas visi 
bijām ļoti apzinīgi un devāmies čučēt, 
taču divpadsmitos ļaunie audzinātāji 
mūs pamodināja, jo mums bija jāskrien 
uz nakts trasīti. Pēc nogurdinošās spēles 
ap pulksten 1:30 mēs visi devāmies 
gulēt.

Otrdiena 23.07. (Agnese)
Pirmajā dienas daļā kā parasti bija 
stundas. Bet šodien dienu sākām ar 
tautas dejām, kas bija gluži kā rīta rosme. 
Pārējās četras stundas bija pie Mārtiņa, 
Madaras, Aigas un Kristiana. Šī diena 
bija īpaša, jo taisījām grupu kopbildes 
un profila bildes gadagrāmatai! 
Pēcpusdienas nodarbības kā parasti 
pagāja ātri. Arī koris kā katru vakaru 
bija neizbēgams. Vakara pasākums 
bija jautrās stafetes, ko vadīja Nora. 
Piedalījās gan vietējo komanda, gan 5 
audzēkņu un 1 darbinieku komanda. 
Stafetes bija īpaši jautras, pēc tām visiem 
bija jāapmeklē dušas, jo tika izmantoti 
gan milti, gan putukrējums…Diemžēl 
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darbinieku komanda tika pieķerta 
krāpjoties un tāpēc- diskvalificēta. 
Uzvarēja audzinātājas Māras komanda. 
Par to uzvarētāji nākošajā dienā pēc 
pusdienām drīkstēja darbiniekus skolas 
priekšā apmētāt ar ūdens baloniem...

Trešdiena 24.07 (Ieva)
Diena iesākās kā visas iepriekšējās 
šeit- nometnē. Karogs, rīta lūgšana, 
ko vadīja Ieva un Terēze un brokastis, 
kurās mēs atkal ēdām veco, labo putru. 
Šodien Kristiānam bija vārdadiena un kā 
dāvanu viņš saņēma milzīgu dadzi, kas 
izskatījās pēc krūma. No rīta bija stundas 
un tautas tejas. Pēc tām- pusdienas, 
kurās atkal bija kartupeļi. Brīvajā laikā 
iepriekšējā vakara pasākuma (jautrās 
stafetes) uzvarētāju komanda kā balvu 
varēja apmētāt darbiniekus ar ūdens 
baloniem. Pēcpusdienā visi devās uz 
nodarbībām. Pēc kora mēģinājuma 
mēs uzzinājām, ka ir atgriezusies Silva 
un Gita! Pēc kora devāmies uz karoga 

gāja jautri. Šodien bija arī pēdējais 
ugunskura vakars un varēja redzēt bēdas 
saulgriezēnu actiņās. Šis vakars izcēlās ar 
to, ka mums bija dzīvā mūzika un danči! 
Arī Ieva bija atgriezusies! Naktsdziesmas 
laikā, saprotot, ka tā bija priekšpēdējā 
šajā vasarā- saulgriezēni bija patiešām 
bēdīgi. 

Piektdiena 26.07 (Dārta)
Rīts bija kluss un mierīgs. Šķiet, ka 
visus pārņēmusi apziņa, ka superīgās 
3 nedēļas ar mīļajiem saulgriezēniem 
tūlīt, tūlīt būs galā. Rīta pusē mēs tīrījām 
istabiņas un rakstījām viens otram mīļus 
vārdus lapiņās. Pēc pusdienām kopā ar 
Raiti gājām peldēt. Tam sekoja izlaidums 
ar skaistiem priekšnesumiem. Vakaru 
noslēdzām ar svinīgajām vakariņām, 
kuru laikā atklājām slepenos draudziņus. 
Tam sekoja ballīte, kuru organizēja 
Terēze un Ieva.

nolaišanu. Drīz vien sākām gatavoties 
svecīšu vakaram, ko organizēja Zoologi. 
Šī trešā svecīšu vakara centrālā tēma bija 
Cerība. Tas bija atkal īpaši skaists, jo savu 
roku bija pielikusi ne tikai Aiga, bet arī 
audzinātāji. Pēc naktsdziesmas devāmies 
uz Pēc svecīšu vakara nodziedājām 
vakardziesmu un devāmies pie miera.

Ceturtdiena 25.07 (Katrīna)
Diena iesākās kā parasti- lēni un 
mierīgi. Neviens īsti negribēja mosties, 
visi bija samiegojušies un noguruši. 
Šodien stundas nebija- stundu vietā 
mēs rakstījām pateicības vēstules 
mūsu sponsoriem. Vēlāk mums bija 
jāprezentē savas biznesa idejas pie 
Madaras. Pie Mārtiņa mēs noturējām 
pazudušās lelles Alises tiesas sēdi, pēc 
kuras lieta tika slēgta. Brīvajos brīžos 
nogurušie un mazliet īgnie saulgriezēni 
sāka locīt drēbes, kārtot istabiņas 
un piekopt skolu. Vakarā mums bija 
koris pie Kristiāna. Tur, kā vienmēr 

Sestdiena 27.07 (Ieva)
Pēdējā diena SVV ir pienākusi ar ļoti 
daudzām emocijām. Daži ļoti priecājās, 
ka nometne ir beigusies, bet lielākā 
daļa ļoti bēdājās un skuma par to, ka 
nometne ir patiešām cauri. Pamodāmies 
kā parasti, devāmies uz karogu, tad 
Ilzes vadīto rīta lūgšanu un brokastīm. 
Pēc pēdējām brokastīm Nīkrāces 
pamatskolā, devāmies krāmēt koferus 
un tīrīt istabas. Pēc tam visi tika aicināti 
uz lielāko SVV apskāvienu apli. Tajā 
viens pēc otra iet apskaut aplī stāvošos, 
visbiežāk- izplūst asarās, jo nevēlas 
pamest savu SVV ģimeni. Lēnām arī 
vecāki ierodas pēc savām atvasēm un 
skola kļūst arvien tukšāka un klusāka.
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Nodarbības un 
mācību stundas

Radošās nodarbības pie Arņa (Ieva)
Nodarbības sākumā mēs iepazināmies viens ar otru un iesildījāmies. Tad sadevāmies 
vagoniņā un neparastā solī devāmies uz ugunskura vietu. Tur mūs gaidīja pirmais 
izaicinājums- bija jāuzzīmē Latvijas kontūra ar kreiso roku un jāpastāsta par savu 
mīļāko vietu Latvijā. Pēc tam dziesmas laikā bija jāsameklē dažādi priekšmeti. 
Nobeigumā jauki parunājāmies. Nodarbība likās ļoti jautra un interesanta. 
Vēsture pie Dzintras (Anna L.)
Otrdien, 9. jūlijā SVV ciemojās Nīkrāces pagasta pamatskolas vēstures skolotāja 
Dzintra Liekmane, kura saulgriezēniem ar aizrautību atklāja Nīkrāces pagasta un skolu 
vēsturi, un dažādu plaši pazīstamu cilvēku pagātnes notikumus, kurus apkopojusi 
savā grāmatā ,,Nīkrāce cauri gadsimtiem ‘’. Kā izrādās, Nīkrāce nemaz nebija tik 
mierīgs un neievērojams pagasts, kā daudziem šķita. Piemēram, Nīkrācē atrodas arī 
Otrajā pasaules karā kritušo karavīru kapu lauks.  Uzzinājām arī vairākas teikas par to, 
kā radies Nīkrāces nosaukums. 

Kendijas Aparjodes, Laura Zalāna vieslekcija (Katrīna M.)
Pirmdienas, 15. jūlija vieslekcijas bija interesanta izraušanās no darba dienu rutīnas. 
Parasti tajā laikā notika mācību stundas, bet šoreiz mūsu vieslektori Lauris Zalāns (23 
gadi) un Kendija Aparjode (22 gadi) pastāstīja par sevi un to, ko viņi dara. 
Pirms Laura lekcijas meitenes, zinot, kas brauc, bija tā satraukušās, ka sleja par Lauri 
nonāca pat “Dzeltenajā SVV”. Neskatoties uz to, lekcija tiešām bija interesanta un 
pamācoša. Lauris nāk no Preiļiem (parasts lauku zēns) un pirms dažiem gadiem viņš 
pārcēlās uz Rīgu. Viņa sapnis vēl arvien ir kļūt par radio diktoru. Kad ārkārtīgi smagi 
strādājot viņām tas neizdevās, viņš bija sagrauts, taču nepadevās, un tika ārā no 
“emocionālās bedres”. Tagad viņš ir Latvijā pazīstamo sporta spēļu “Ghetto games” 
radošais direktors. 
Par Kendiju pirms viņas lekcijas neviens īsti neko nezināja. Viņa ir kamaniņu braucēja 
Latvijas izlasē. Viņa katru gadu piedalās dažāda līmeņa čempionātos un sacensībās. 
Kendija 2018. gadā piedalījās arī Ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņa mums pastāstīja, 
cik bieži ceļo un kāds ir viņas treniņu grafiks tad, kad nav sezona. Kendija arī parādīja 
savu sporta tērpu, kurš jāvelk sacensību laikā. Viņa pastāstīja, ka līdz kamaniņu sporta 
veidam nonāca nejauši. Viņas mamma bija kamaniņu braucēja un, stājoties Murjāņu 
sporta skolā, citi sporta novirzieni nebija brīvi. 
Abas lekcijas tiešām bija interesantas un mums iemācīja, ka nekad nevajag padoties, 
un, ka dzīvē jānodarbojas ar to, kas patiešām patīk un dara laimīgu.

Prezentācija pie Madaras (Liene)
Pirmajā nedēļā prezentācijā mēs apspriedām sabiedrības vides problēmas, it īpaši 
tās, kuras saistītas ar klimata izmaiņām. Projekta ietvaros mēs taisījām plakātus 
par tādām tēmām kā “ātrā” mode, dabai draudzīga ceļošana, sadzīves atkritumu 
šķirošana u.c. 
Pēc tam mēs savai grupai prezentējām savus darbus. Nākamajās stundās mēs 
apspriedām citas vides problēmas un vajadzēja izlemt kādas 3 globālās un kādas 3 
personīgās problēmas tev šķiet vissvarīgākās.
Rakstīšana pie Silvas (Pērle)
Sākumā likās, ka stundas līdzināsies latviešu valodas stundām ar eseju rakstīšanu, 
taču jau pirmajā stundā uzdevumi šķita intresantāki nekā parastā eseju rakstīšana. 
Bija ļoti iedvesmojoši pirmo stāstiņu virsraksti, kas uzreiz veicināja ķerties pie 
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pildspalvas. Tie bija ‘‘Plastmasas pudeles ceļojums”, ‘’Burka, kas nekad nesadalās”, 
‘‘Tetrapakas nedienas’’. Nākamās stundas kļuva arvien interesantākas un, manuprāt, 
tas bija ļoti orģināli kā Silva izdomāja veidojot stāstu mums katram sevi izaicināt, un, 
nevis vienkārši rakstīt par to kā mēs uzzinājām par SVV, bet darīt to atpakaļrakstā. 
Tādējādi stāsts tika pārvērsts grūtākā, un ne tik viegli salasāmā- no otras pases 
lasāmā tekstā.

Kulinārija pie Agneses (Kate)
Kulinārijā mēs ar skolotāju Agnesi katru dienu nedēļas garumā gatavojām naksniņas 
visai SVV saimei. Katru reizi gatavojām ko jaunu un garšīgu- keksiņus, sāļās vēja kūkas, 
rabarberu drumstalmaizi un karstmaizes. Recepti un sastāvdaļas sagādāja skolotāja, 
bet gardumus taisījām paši. Agnese, protams, palīdzēja un deva padomus. Pēc katras 
stundas mēs pierakstījām recepti, lai arī mājās izdotos atkārtot gardos ēdienus. 
Kino nodarbības pie Raita (Pērle)
Raitis ir interesants skolotājs. Šajās nodarbībās mēs veidojam “Emīla nedarbi” filmas 
atjaunojumu. Raitis dod mums brīvību šajās stundās. Ir interesanti iejusties tēlos, 
turklāt šīs nodarbības patiešām atgādina reālas filmēšanas, jo mums ir pat režisori! 
Pirmā filmēšana bija ļoti interesanta, taču vienlaicīgi arī nogurdinoša, jo bija jālieto 
filmēšanas atribūtika, piemēram, ūsas, kas birst, un tādējādi nonāk gan mutē, gan 
degunā. 

Dizaina nodarbības pie Gitas (Marta un Pērle) 
Gita ir mūsu superīgā dizaina skolotāja, kura māca mums taisīt kādus apģērba 
gabalus, rotas, piegrieztnes, lai visu beigās apvienotu un izveidotu brīnišķīgu modes 

skati viesu dienā. Šogad mūsu tēma tērpiem ir Avangarda mode. Man tas būs kaut kas 
balts un pa drusciņai arī traks. Pirmajā dizaina stundā mēs izvilkām lapiņas, uz kurām 
bija rakstīti materiāli, no kādiem mēs taisīsim savu apģērbu. Un te nu mēs esam pēc 
divu nedēļu gara darba- katrs ar savu kleitu, dažiem no spalvām, citiem no korķiem un 
krūzītēm! Un tas viss pateicoties tikai mūsu superīgajai Gitai! Hip-hip urrā!

Muzikālais stūrītis pie Rutas (Katrīna)
Šogad muzikālo stūrīti pasniedza pasniedzēja Ruta. Viņa ir ļoti atvērta, optimistiska 
un smaidīga. Viņa ir gatava uzklausīt, kā arī mēģināt realizēt visas mūsu idejas. Šajā 
nodarbībā mēs gatavojām priekšnesumu viesu dienai. Daži spēlēja ukuleles un 
ģitāras, daži bungas, zvongo un vēl daži- tamburīnus un skanošās olas. Man ļoti patika 
šī nodarbība, jo bija interesanti, un tajā pašā laikā mēs uzzinājām, kā spēlēt dažādus 
mūzikas instrumentus. 

Nīkrāces pamatskolas 4.stāva sienas apgleznošana 
(Pērle)
Alise jau vairākas dienas iepriekš prasīja Annai Margaritai, vai viņa vēlētos apgleznot 
skolas sienu. Es biju tuvumā un uzreiz lūdzu iespēju piedalīties, jo zīmēt man ļoti 
patīk. Alise piekrita. Pēc pāris dienām uzzināju, ka būs jāglezno džungļi, jo tie vislabāk 
piestāv 4.stāvā esošajiem tropiskajiem augiem. Alise jau bija uzzīmējusi skici, kā 
gala rezultāts varētu izskatīties. Drīz vien mēs tikām uzvestas augšā, kur jau bija 
uzzīmēta skice ar zvēru novietojumu, visas labās sienas garumā. Tālākās dienas mēs 
papildinājām skici un jau sākām krāsot fonu. Ļoti ceru, ka šo gleznojumu paspēsim 
pabeigt līdz nomentes beigām. Politika pie Mārtiņa (Marta)
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Mārtiņš ir cilvēks, kas ikdienā ir ļoti nopietns, bet tajā pašā laikā viņš ir saprotošs un 
smieklīgs. Protams, arī ļoti gudrs, kā nekā savādāk Mārtiņš nemācītu politiku. Politikas 
stundas bija ļoti interesantas, jo mācījāmies ko dara tiesas sēdēs, izrunājām ko katrs 
dara.  Skatījāmies filmas fragmentus, lai saprastu kā šādas sēdes norit. Katra nākamā 
stunda bija interesantāka par iepriekšējo, un tieši tādēļ man ļoti patika politika.
(Marta)
Šī bija viena liela spontāna ideja- apgleznot vienu no skolas 4. stāva sienām. Te nu 
jāsaka paldies mūsu foršajiem audzinātājiem. Visa ideja sākās no Alises skaistā 
džungļu zīmējuma. Nedaudz izskatās pēc džungļu grāmatas multfilmas! Tur redzamas 
skaistas liānas, papagaiļi, zaļš lietusmežs, kas kopumā veido ļoti skaistu skatu, 
kas rada sirreālu iespaidu. Visu šo iespaidu radījām mēs- četras SVV audzēknes, 
kurām ļoti patīk zīmēt: Alise, Anna Margarita, Pērle un Marta. Vairākas dienas cītīgi 
strādājām- zīmējām, krāsojām, jaucām krāsas. Un, lūk, tagad ceturtajā stāvā- kaktusu 
valstībā būs piemiņa no mums- SVV2019 nometnes dalībniekiem!

Vēsture pie Jura (Marta)
Juris ir cilvēks ar tik skaistu personību, ka es nevarētu vien beigt rakstīt. Vienmēr būs 
klāt, kad vajadzēs pateikt kādu gudru vārdu, vai pat jociņu, būs arī gatavs apēst tavu 
kotletīti, ja tev negribēsies. Arī viņa stundas ir tikpat atšķirīgas, cik viņa personības 
šķautnes. Mēs runājām par komunikāciju, vēsturi, veidojām savu ģimenes koku, 
uzzinājām par vecvecvecmāmiņām un kopumā runājām par daudz un dažādām 
tēmām. Un man ir sajūta, ka pilnīgi visiem šīs nometnes dalībniekiem Jura stundas ļoti 
patika.

Klinšu kāpšana pie Kārļa (Dārta)
Tā kā pirmajā nedēļā Noras šeit nebija, klinšu kāpšanu vadīja Kārlis. Šad tad viņam 
palīgā nāca Emīls vai Mārtiņš. Tā kā mums nebija pareizā aprīkojuma drošināšanai, 
augstu kāpt nedrīkstējām. Reizēm traucēja arī laikapstākļi. Lietainajās dienās mēs 
sporta zālē trenējāmies siet mezglus vai “Dvēselē” skatījāmies filmu “Free Solo’’ par 
klinšu kāpšanu. Pildījām arī uzdevumus, kuri prasa uzticēšanos un darbu komandā. 
Bija jāsadalās pāros un vienam no pāra tika aizsietas acis. Otram tikai ar mutiskiem 
norādījumiem vajadzēja izvadīt savu pārinieku cauri trasei, kurai nedrīkstēja uzkāpt. 
Dienās, kurās laiks mūs lutināja, mēs gājām ārā uz klinšu sienu un spēlējām spēles. 
Visvairāk mēs spēlējām spēli, kurā Kārlis nosauca vienu vai divas krāsas un mēs 
drīkstējām pieķerties tikai pie tām. Pēdējais, kurš palicis uz zemes- izstājas.

Klinšu kāpšana pie Noras (Keita)
Ir 2. nedēļa SVV nometnē…. Daudzi ir bēdīgi, ka jau pagājusi nedēļa no nometnes, 
bet daudzi šo brīdi ir ļoti gaidījuši, jo beidzot atbrauks Nora ar kuras palīdzību 
mēs varēsim sākt kāpt klinšu sienā pa īstam! Ar otro nedēļu turpinājās pēcstundu 
nodarbības klinšu kāpšanā, šajā nedēļā mēs beidzot varējām lietderīgi izmantot šo 
sienu, jo ne tikai bija atbraukusi Nora, kas bija mūsu šīs nedēļas instruktore, bet arī 
laikapstākļi mūs sāka lutināt. Pa šo nedēļu mums bija jāmācās ne tikai kā drošināt un 
pati kāpšanas tehnika, bet arī uzticēties otram, komunicēt un sadarboties, jo kāpjot 
mums ir pilnībā jauzticās savam pāriniekam, jo viņš atbild par otra drošību. Nekad 
nebiju iedomājusies, ka klinšu siena tā satuvina! :)
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Kaligrāfija pie Agneses (Terēze)
Šogad kaligrāfiju mums pasniedza Agnese. Mēs mācījāmies jauno, moderno 
kaligrāfijas stilu “Brush lettering” jeb rakstu ar otas tipa flomasteru. Pirmās 
nodarbības sākumā Agnese mūs iepazīstināja ar dažāda veida flomāsteriem un 
pastāstīja par katru no tiem, par to pielietojamību. Pēc tam mums izdalīja lapas uz 
kurām jau Agnese bija uzrakstījusi alfabētu, secību kādā jāvelk katrs burts. Mēs sākām 
paši ar zīmuli trenēties rakstīt burtus ievērojot norādīto secību. Pēc tam mums tika 
izdalīti pauspapīri un mēs sākām strādāt jau ar flomāsteriem. 

Starpkultūru komunikācija pie Diānas (Kristofers)
Stundas pie Diānas bija ļoti interesantas un atšķirīgas no pārējām stundām kur, 
piemēram, vēsturē visi mierīgi sēdēja savos solos, kamēr Juris pie tāfeles skaļi 
diskutēja pats ar sevi par Oskaru Kalpaku, vai politikā, kur Mārtiņš sēdēja pats savā 
solā pusaizmidzis, kamēr skolēni risināja Lelles Alises pazušanu. Pie Diānas turpretī 
varēja mazdrusciņ atlaisties, jo visa stunda tika pavadīta jauki diskutējot par dažādu 
valstu tradīcijām, kultūru, vēsturi un to savstarpējo atšķirību. Skolēni varēja dalīties 
ar savām zināšanām par savu ceļojumu pieredzi. Diānas stundās tika apspriestas 
dažādas tēmas par valstu ticējumiem un to tradīcijām, audzēkņi pat varēja izspēlēt 
dažādas situācijas, kur katrs pārstāvēja savu valsti.

Tautas dejas pie Ievas (Ieva)
Pirmo nedēļu mums tautas dejas pasniedza Ieva. Pirmās nodarbības sākumā mums 
katrai idea tautiskos brunčus, ar kuriem mums bija jādejo visas deju nodarbības. 

Pēc tam mēs parasti iesildījāmies un sākām mācīties deju soļus.  Šogad Ieva bija 
apņēmusies mums iemācīt “Tūdaliņ, tāgadiņ” un “Enģelītis”. Vēl mēs iemācījāmies 
dažas vieglas deju kombinācijas. Parasti nodarbības vidū Ieva atļāva mums nedaudz 
atelpoties un iemācīja mums sist spriguļus. Sākumā pirmos 5, bet vēlāk arī 6 un 7. 
Lielai daļai gāja ļoti grūti, bet beigās viesu dienā mums viss izdevās kā plānots.

Sports pie Silvas (Keita)
SVV audzēkņi ir ļoti sportiski, un to mēs varam apliecināt mūsu sporta nodarbībās 
pie Silvas! Silva ir superīgi inovatīva sporta skolotāja, viņa vienmēr atradīs jaunus un 
interesantus veidus kā mūs iesaistīt sporta aktivitātēs. Kamēr laiks mūs nelutināja, 
mēs sportojām Nikrāces pamatskolas sporta zālē, un tā kā viņa ir patiesi maziņa, 
mums nācās atrast jaunus veidus kā sportot, bet Silva būdama mūsu čaklais 
gariņš jau bija sagatavojusies šādām pavērsienam, lun, lai padarītu sportošanu 
interesantāku mums ieslēdza mūziku. Nedēļas laikā Silva mūs iepazīstināja ar 
vairākiem sporta veidiem: vienu dienu mēs aktīvi iesildījāmies ar boksa paņēmieniem, 
citu dienu taisījām kardioslodzes treniņus grupās. Kad laikapstākļi bija mūsu pusē, 
mēs sākām izmantot āra sporta laukumu, kur bija vairāk iespēju sportot- spēlēt 
futbolu, volejbolu, basketbolu, tautas bumbu, nodarboties ar jogu, izmēģināt spēkus 
apļa treniņos un citās aktivitātēs. Paldies, Silva, ka neļāvi mums uzaudzēt tauku 
puncīšus ēdot tik daudz dienišķās putras, un liki mums no sirds kustēties, parādot, ka 
sportot var bez limita!

Tautas dejas pie Lauras (Ieva)
Otrajā un trešajā nedēļā mums tautas dejas mācīja Laura. Pirmajā nodarbībā pie 
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Lauras mēs atrādījām viņai dejas, ko iemācījāmies pirmās nedēļas laikā, kā arī 
atkārtojām spriguļus. Visu otro nedēļu mēs cītīgi gatavojāmies viesu dienai. Bet 
jautrākās stundas bija trešajā nedēļā, kad visi kopā mācījāmies ļoti jautru, aktīvu deju, 
kuru plānojām dejot izlaidumā. Mēs dejosim pie latviskās versijas dziesmai “Can’t stop 
the feelings”. Dejas pie Lauras nekad nav garlaicīgas. 

Koris pie Rūtas (Dārta)
Kori, kā jau parasti pasniedza mūsu enerģiskā un visu iemīļotā Rūta. Korī mēs visi 
kopā izdziedājām visu, kas uz sirds un gatavojāmies viesu dienas koncertam. Šad tad 
mēģinājumos pavadījumu piespēlēja mazais Rūtas dēliņš- Kārlis. Meitenēm balais kā 
lakstīgalām, puiši gan reizēm ierūcās un tad skanēja šķībi, bet galvenais, ka pašam 
jautri un priecīgs prāts. Galu galā viesu dienas koncertā visi kopā skaisti nodziedājām 
visas piecas dziesmas: “Kālabadi galdiņam”, “Ģērbies saule sudrabota”, “Sēju jauku 
rožu dārzu”, “Putekļu lietutiņš” un “Bēdu manu lielu bēdu”.

Gadagrāmatas veidošana pie Agneses (Ieva) 
Šogad gadagrāmatas veidošanā mēs darbojāmies kopā ar Agnesi, mēs to nopietni 
sākām darīt tikai 3. nedēļas sākumā. Vispirms mēs apskatījām iepriekšējo gadu 
gadagrāmatas. Jau no 1. nometnes dienas Agnese kādam no nometnes audzēkņiem 
liek rakstīt dienu aprakstus. Pamazām mēs sākām veidot aprakstus par rīta stundām 
un pēcpusdienu nodarbībām. Pēc tam izdomājām gadagrāmatas izmēru un saturu. 
Beigās jācer viss sanāca labi, ja jau turi rokās šo gadagrāmatu un lasi melnu uz balta :) 
Gadagrāmtas nodarbībās piedalījās arī Raitis, ar viņu mēs praktizējāmies griezt 
piruetes. Pārējā laikā viņš uzcītīgi strādāja pie gadagrāmatas maketēšanas. 

Mūzika pie Kristiana (Kristofers)
Kristiana stundas bija ļoti līdzīgas pārējām stundām, jo sēdējām klasē pie soliem, nevis 
aktu zālē pie klavierēm. Vienīgā atšķirība bija tā, ka neskatoties uz to, ka Kristians bija 
paredzējis mācīt mūziku, viņš stundu laikā risināja dažādus audzēkņu konfliktus un 
veidoja mazus konkursus, kur balvās bija cepumi un saldējumi. Vēl viņa stundu laikā 
tika apspriestas citas tēmas, kuras ne vienmēr bija saistītas ar mūziku. Neizbēgami, 
tika dziedātas arī tautasdziesmas, bet tas nekas, ja negribējās dziedāt, jo Kristians pats 
labprāt dziedāja un dziesmu gandrīz vienmēr nobeidza uz augstas nots.

Rokdarbi pie Jāņa (Kate)
Rokdarbus jeb pareizāk sakot ar rokām gatavotu liet meistarklases mums pasniedza 
skolotājs Jānis. Pirmajā nodarbībā mēs taisījām plastmasas laiviņas ar dzinēju. Dzinēju 
mēs taisījām no lietotām metāla bundžām un plastmasas salmiņiem. Savukārt pašu 
laiviņu mēs izgatavojām vispirms uzzīmējot dizainu uz plastmasas loksnes un pēc tam 
šo loksni ievietojot cepeškrāsnī, tādējādi apkausējot plastmasu apkārt jau iepriekš 
izveidotai laivas formai. Kad visas detaļas saliek kopā, atliek tikai dzinējā iepildīt ūdeni 
un aizdedzināt svecīti uz klāja, lai tā uzsildītu dzinējā esošo ūdeni un laiviņa peldētu 
pa ūdeni. Nākamajās nodarbībās mēs pagatavojām ģipša maskas. Ļoti labi var iepazīt 
cilvēku, klājot viņam uz sejas ģipsi. Grūtākais bija pusstundu noturēties nerunājot un 
nesmejoties, jo ģipsim bija jāsacietē. Nākošajā dienā maskām varēja izgriezt acis un 
noslīpēt malas ar speciālu mazu zāģīti, kā arī pārklāt ar līmi, lai vēlāk uzklātā krāsa 
neiesūktos ģipsī. Pēc tam, kad līme bija sakaltusi, varējām apgleznot maskas pēc sirds 
patikas.
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Rokdarbi pie Lauras (Keita)
Šogad pie Lauras mums bija iespēja izgatavot vaska drāniņas, rotaslietas no epoksīda 
sveķiem, vai arī auduma maisiņus, kur ielikt dažādas nepieciešamās lietiņas. Pirmajā 
nodarbībā mēs veidojām maisiņus, varējām paši brīvi izvēlēties audumu, kā arī 
izmēru. Rezultātā mums sanāca dažādi maisiņu dizaini, izmēri un veidi! Nākošajā 
dienā mēs veidojām piespraudītes, auskarus, kaklarotas, piekariņus, un citas skaistas 
rotas.
Papildus vēl paspējām uztaisīt audumu matu gumijas “Scrunchie’’- izvēloties audumus 
mēs tās sašuvām, ievērām gumiju, un tādējādi radījām pašas savas matu rotas. Vaska 
drāniņas ir noderīgas, ja jāietin kāds pārtikas produkts, vai jāapklāj kāda bļodiņa. 
Vaska drāniņas ir dabai draudzīgs uzglabāšanas veids, jo nesatur plastmasu, turklāt 
ir viegli pagatavojams un kalpo ilgi. Vaska drāniņu izgatavo plānu kokvilnu piesūcinot 
ar kausētu vasku. To panāk drāniņai uzberot rīvētu vasku un nogludinot to ar karstu 
gludekli.

Animācija pie Sandras (Kristofers)
Animācijas nodarbībās pie Sandras mēs mācījāmies radīt savu multfilmu. Animācija 
tika radīta uz planšetes, lietotnē Plotagon Education. Šajā lietotnē audzēkņa vienīgais 
šķērslis bija viņa paša iztēle. Aplikācijā varēja veidot tūkstošiem situāciju, kur katrs 
spēlētājs varēja izveidot, pārveidot un izmaianīt pasauli pēc sirds patikas. Spēlētājs 
varēja izveidot arī dažādus personāžus, kuriem varēja piešķirt dažādas personības. 
Viens no galvenajiem posmiem bija savas balss ierakstīšana, lai stāsts kļūtu 
interesantāks pašam un citiem. Es, piemēram, sevis izveidotajā sižetā biju zinātnieks, 
radīju laika mašīnu un ceļoju laikā.

Politika pie Mārtiņa (Keita)
Mārtiņš ir cilvēks, kas ikdienā ir ļoti nopietns, bet tajā pašā laikā viņš ir saprotošs un 
smieklīgs. Protams, arī ļoti gudrs, kā nekā savādāk Mārtiņš nemācītu politiku. Politikas 
stundas bija ļoti interesantas, jo mācījāmies ko dara tiesas sēdēs, izrunājām ko katrs 
dara.  Skatījāmies filmas fragmentus, lai saprastu kā šādas sēdes norit. Katra nākamā 
stunda bija interesantāka par iepriekšējo, un tieši tādēļ man ļoti patika politika.
Otrajā nedēļā politikas stundās mēs sākām izmeklēt pazudušās lelles Alises lietu! 
Mārtiņš mums mācīja, balstoties uz savu pieredzi, kas ir jādara, lai izmeklēšana 
raiti ietu uz priekšu. Mēs sākām vākt pierādījumus un faktus, kas mūs novestu pie 
īstā noziedznieka. Mēs pratinājām aizdomās turamos un ierakstījām viņu liecības, 
kā arī veicām nelielu spiegošanu! Katru dienu uz ziņojuma dēļa parādījās jauna 
informācija par Alises pazušanu, reizēm bija vajadzīga izpirkumu maksa, citreiz 
parādījās informācija par kādu jaunu aizdomās turamo vai kāds jauns pavediens 
vai pierādījums, kas mums palīdzēja atrast vainīgo! Beigās mēs apkopojām iegūto 
informāciju un izvirzījām no savām grupām tiesnesi, prokororu, advokātu, apsūdzēto 
un lieciniekus. Vēlāk sekoja gatavošanās tiesai, kuru mēs arī noturējām ceturtdienas 
pēcpusdienā.

Komunikācija pie Aigas 
Šogad Aiga mums mācīja par temperamenta tipiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo, uzzinot 
savu temperamenta tipu, mēs iemācamies labāk komunicēt ar citiem cilvēkiem. Daži 
audzēkņi bija neapmierināti ar sev noteikto personības tipu, taču daži priecājās. 
Beigās Aiga mums pastāstīja kā savā starpā sadarboties, lai vienmēr nonāktu pie 
labākā rezultāta.
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Mīļie darbinieki

Ievai
Ak, Ieva, Ieva
Tautas deju dvēselīte,
Ar vieglu soli, smaidu plašu, 
Māci mums danci vest.

Mazie rūķi, mīļie dēli, 
Blakus vienmēr rociņās, 
Ik mielastu viņiem blakus sēdi, 
Ar labu, gudru padomiņu. 

Jurim
Ak, Juri, Juri
Ko gan mēs varam teikt?
Cik daudz kotlešu ir kosts, 
Tik daudz padomu ir dots. 

Tu mūsu filozofa prāts, 
Tik augsts un negāžams.
Tevis sacītais ir kā stāsts,
Kur atdusas Kalpaka gars.

Un tu dziedāji, bāleliņ mūsu,
Npareizus vārdus mutē ņēmi,
Par īstu vīru māci kļūt, 
Un meitām paraugu par vīru devi. 

Dacei
Ja saules sienu celtu kāds
Tur rakstītu tavu vārdu
Kā pamats Saimei izbūvēts
Ar ziedu klēpi krāšņu
Ar pilnu atdevi tu SVV rodi
Bez palīdzīgās rokas tavas
Mums nebūtu šīs vietas
Ko saucam mēs par mājām.

Rūtai
Jel dziedi vēl lakstīgala
Mūsu bērnu pulciņā
Lai balstiņa izskanēja
Pāri ļaužu pulciņiem(i)
Ņem mūs savā bariņā
Lai varam(i) sadziedāt(i)
Augstas notis, tālas skaņas
Ar Kažuli vidiņā.

Dānai un Rutai Ērglei
Smaidīgās māsas,
Ērglēni daiļie
Ar prieku pārlaižas
Pār SVV saimi!
Mūzikas skaņās
Topam mēs brīvi
Ar harizmu jūsu
Mūs paņemat līdzi!

Annai
Dziedi, bērns,
Iepin sev laimi
Ar mūžīgu sparu
Tumsību baidi!
Izdejo dienas,
Pasmaidi, gaidi,
Kad atnāks tas mirklis
Kas aizvedīs tevi uz laimīgo dzirksti!

Maijai
Tavs maigums ir tava daile
Klusums ar ko tu veries pasaulē
Kā zieds, kurš tiecas Saules
Tā liegi silda, bet nekarsē
Kā pieneņpūkas pieskāriens
Ir tavi saldie smiekli,
Vairāk smaidi, savam spēkam tici,
Atver rokas pasaulei!

Gitai
Ja prasītu mums kāds,
Cik radošs Gitas prāts?
Tas smalkiem diegiem darināts,
Izšūts, piegriezts, tamborēts.
Statuju laiks, kad pienācis
Gitas smaids ir klāt!
Atdarināt, jautri smiet, citus smīdināt!

(audzinātāja Marta, Ieva, Terēze)
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Ekoloģijas
projekti
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Modes skates 
tradīcija

Akadēmiķa Jāņa Stradiņa teikto par to, ka kaut ko darot pirmo reizi, tā ir nejaušība, 
otro reizi - ieradums un tikai ar trešo reizi to var saukt par tradīciju varam attiecināt uz 
SVV modes skatēm.  Šogad modes skate notika jau 4.reizi.
Nejauši modes skates tradīcija aizsākās 2014. gadā sporta vasarā Gārsenē, kad 
savus tērpus demonstrēja pašu audzēkņu veidotas dažādu sporta veidu komandas. 
Pēc dažu gadu pauzes 2017.gadā Kapsēdes vasarā, iedvesmojoties no Tāšu muižas 
apkārtnes detaļām, tapa tērpu kolekcija no audzēkņu spiedogu tehnikā apdrukāta 
auduma. Savukārt, 2018.gadā Biķerniekos apguvām “eco printing” tehniku, veidojot 
augu nospiedumus uz tērpu augšdaļām. Tērpus veido un skatēs piedalās gan 
meitenes, gan puiši, gan pasniedzēji un ar katru gadu aug dalībnieku skaits. Šogad 
modes skatē piedalījās 16 pamata sastāva dalībnieki, kas strādāja pēcpusdienu 
nodarbībās 2 nedēļas, un pēdējā brīdī pievienojās divi mīmi, slēpušies aiz maskām  
(Rikardo un Maksims). Tāpat šis bija pirmais gads, kad pirms skates notika Rūtas 
organizētā “iesildošā modes skate”. Šī gada vides vasaras ietvaros modes skates 
veidošanas moto ir  “izmanto, kas pieejams nometnes krājumos”. Tā auduma tērpus 
papildinājām ar dziju, striķiem, auduma un filca atgriezumiem, salmiņiem, korķa 
gabaliņiem, nozīmītēm, knaģiem, putna spalvām, kartona sagatavēm  un papīra 
glāzītēm. 
Modes skates SVV nav šūšanas mākslas, bet radošās domas, pacietības treniņa, 
pašpārliecinātības un pašizpausmes paraugdemonstrējums.

(Gita)
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Sveika, dienasgrāmata! Mani sauc Henrijs. Es esmu jaunā 
plastmasas pudele, es izdomāju, ka vēlos sākt rakstīt savu 
dienasgrāmatu, jo, kad mans mūžs būs galā, kāds varēs atrast 
manu dienasgrāmatu un ienest to cilvēku pasaulē. Un ko var zināt, 
varbūt tieši mana dienasgrāmata nonāks muzejā! Kāda man ir 
dzīve ar cilvēkiem un kas notiks laika gaitā, to Jūs uzzināsiet lasot 
manu dienasgrāmatu
Es piedzimu Rīgas plastmasas ražošanas cehā. Daudz no savas 
bērnības neatceros, bet atceros, kā mani uzpildīja ar ūdeni un 
ievietoja kastē, kura mani aizveda un Dzeldas vietējo veikaliņu 
“Elva”. Tur sākās mani lielie piedzīvojumi! Es tiku pieņemts darbā 
un mana cena bija 0.57Eur.
Vienu vasaras dienu ienāca veikalā bērni ar audzinātājiem, es no 
paša sākuma jau zināju, kas viņi visi ir, jo pa visu Dzeldu klīda ziņas, 
ka šeit ir atbraukusi Saulgriežu Vasaras Vidusskolas nometnes 
audzēkņi. Un no visiem audzēkņiem mani izvēlējās tieši Helēna, es 
biju ļoti priecīgs, jo par viņu biju dzirdējusi visvairāk nostāstus!
Pa ceļam uz skolu Helēna visu ceļu pavadīja mētājot mani roku 
-rokā. Kad nonācām klasē, viņa mani izdzēra, atstājot manī tikai 
dažas pilīte. Pēc tam Helēna paņēma mani aiz pudeļu gala un sāka 
sist savus istabiņas biedrus. Tas bija tik jautri! Tikai manī palika 
dažas buktes, bet tas bija to vērts.
Pēc lielās kaujas mani nosvieda uz grīdas, es tur mētājos kādas 
labas 40 min. Viens pats tumšā istabiņā, es jau domāju, k viņi mani 
būs pametuši, bet tad sapratu, ka viņiem ir tautas dejas. Pēc kāda 
brīža atnāca Liene ar saviem tautu dejotāju svārkiem un aiznesa 
mani uz plastmasas atkritumiem un mani tur vienkārši iemeta. Es 
skatījos uz augšu un tā vieta līdzinājās teicienam: Gaisma tuneļa 
galā”.
Es tur pavadīju veselu dienu. Tad pienāca nakts, es jau sāku 
aizmigt, bet tad es pamodos  no lielā trokšņa... Tas bija Kārlis.
Viņš nakts vidū staigāja ar gružkastes maisu un rakņājās pa 

Plastmasas pudeles
ceļojums

miskasti. Viņš  mani paņēma mani kopā ar vēl 5 dažādām pudelēm 
un iemeta savā maisā. Pēc laika viņš mūs izņēma. Bija jau agrs 
rīts. Viņš paņēma mani kopā ar Martu (tā ir vēl viena pudele, kuru 
satiku maisā ) Kārlis ar mums sāka iet pa istabiņām un sist abas 
pudeles kopā, lai visi ceļās augšā. Tas ļoti labi strādāja, jo visas 
meitenes uzreiz bija augšā. Bet kad aizgāja pie čaļiem, tie nebija 
apmierināti ar troksni, tāpēc Norberts ar Denisu atņēma mūs abus 
un izsvieda laukā pa logu.
Es tur mētājos kādas 4 stundas. Biju jau domājis, ka tas man ir 
gals SVV ģimenē. Bet pēc kāda laika atskrēja Matīss un Ance un 
savāca mani. Es sāku vērot, ko viņi dara. Izrādījās, ka viņi gatavo 
priekšnesumu SVV audzēkņiem, un viņi izdomāja piebērt mani ar 
akmeņiem. Kad viņi mani pakratīja, es ļoti skaļi grabēju! Tas bija 
jautri!! Kad viņi parādīja savu priekšnesumu visi mums aplaudēja. 
Es biju tik lepns!
Pēc tam Matīss mani nolika sporta zālē, kur es pavadīju visu savu 
atlikušo dienas daļu. Dienas beigās es novēroju kā viņi visi dzied 
vakara dziesmu un apskaujas. Es gandrīz apraudājos! Tas bija tik 
mīļi!
Bet es neiedomājos, ka nākamā diena man būs pēdējā šeit…
Nākošajā rītā Matīss mani savāca un vēlējās dabūt no manis ārā 
akmeņus, bet nemācēja, tāpēc viņš prasīja Emīlam palīdzību. Emīls 
mani atgrieza vaļā, lai nebūtu jākrata akmeņi no ārā pa vienam, jo 
viņš taču ir tik lēns,  viņš nespētu to izdarīt pa 10 minūtēm, kad visi 
akmeņi bija ārā, viņš paņēma mani un izsvieda ārā. Man notecēja 
pēdējā prieka asara.. Paldies Jums SVV, ka padarījāt manu dzīvi tik 
interesantu. 
Es palūgšu tur augšā pudeļu Dievam aizlūgt par Jums kādu labu 
vārdu!

(Keita)
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Citāti

Alise: Kārli, Kārli! Tevi meklē tas vīrietis ar pliko pauri. (domāts Mārtiņš)
Dārta: padod man tos smadzeņriekstus. (domāti valrieksti)
Dace (entuziasma pilna): Tā bija PŪCE!
Juris: Ložmetējs šauj – bam, bam, bam; automāts – piu, piu, piu!
Juris: O. Kalpaks un A. Grīns (domāts N. Grundmanis)
Dārta: Manā kājā ir caurums!
Visi: Es gribu gulēt!
Zemessargu draugs: Poļigons
Pērle (krievu babenes Jolantas tēlā aprakstos zagli): Viņš bija garš!
Kate (šamanes Grizeles tēlā): Normunds! Viņu nogalināja Normunds! Tu zini par ko es 
runāju!
Anna un Dārta stumda mēbeles naktī. Keita: Jums vajag uzlikt uzpurņus!
Helēna: Dievs piedos, es atcerēšos!
Helēna: Stulbie dzīvo ilgāk. Piemērs – strausi!
Helēna raksta Dārtas draugu grāmatiņā: Kad es smaidu, man pazūd acis.
Dzintra: Mēs nevaram vērtēt cilvēkus pēc tā kāds viņš ir.
Druvis: Manai omei ir sliktas kājas.
Aiga: Ne vienmēr laime ir pilnīga.
Rikardo: Šajā dzērienā ir visa periodiskā tabula… Varbūt sāls palīdzēs!
Terēze iespieda Ievai plaukstā ļoti daudz dezinfekcijas līdzekļa un teica: ar šo 
daudzumu jau visu valsti var dezinficēt.
Ieva: Es to karoti gandrīz gaisā uzlaidu.
Dace: Jums tur ir pleciņu problēma.
Norberts = burkāns
Artūrs par ģitāras stīgām: Resnā ir sestākā
Raitis: Dežūrruksis
Kāds atraugājas. Helēna: Kāds spokojas? Vai arī tas ir dēmons?
Marta: Oskara Kalpaka gars.
Pēteris: Rūti-Fruti
Anonīms: Ai, Ai, Ai, Sper!
Ilze: Es tikko uzcepu laivu!
Mārtiņš par Rūtu un Kārli: Re kur pēc diendusas ierodas niķītis un Kažulis
Ruta: Eko, šmeko, bio.
Mārtiņš: Baksti notis, nebaksti Helēnu.
Dārta: Pēc stundas jau modinās, nav vērts eksistēt.
Dārta: Mēs gulēsim kā nosisti bēbji!
Pērle: Sūdīgi tev!
Dārta: Tā izklausās pēc personīgas problēmas!
Jānis: Viss ir čībā!
Jānis: Kad Sulamīte ieraudzīja krāsni, viņas acis iemirdzējās.
Edvards: Man arī normāli strādā krāns.
Edvards: Man besī mana seja.
Helēna metot zeķes uz striķa: Man pārāk laba karma.
Ruta: Baumo, ka Raitim busā ir kaza.
Gita: Es būšu pie sevis.
Maksims par Kārli: Rudais vīrietis.
Rūta staigājot kā zombijs iesaka Agnesei: Tu šovakar varētu būt princese Diāna!
Rūta: Pēc kora es atradu Kārļa cepumu (pildījumu biksītēs)
Rūta korī: Guliet, neguliet, kam vienalga.
Anonīms: Lienīte, nāc miskastes šrubīt!
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Dialogi:
Pērle prasa Annai: Ko tu tur skaties?
Anna bez sejas izteiksmes izmaiņām: 18:45.

A: Padalīsies?
Dārta: Nē, es dalu tikai matemātikā.

Katrīna: Cik maksā kravas mašīna?
Annija: Gaļas mašīna?

Ieva prasa deju nodarbībā: Kā sauc tavu deju partneri?
A: Pankūkas!
B: Nē, cūkas driķos!

Juris: Par to tev varētu iedot Oskaru!
Sebris: Kalpaku?

Dārta: Anna, kāpēc tev uz šortiem ir piespraude?
Anna: Māksla!

Kārlis: Kā sprīdītis teica?
Liene: Arnis ir kā Bethovens.
Kārlis: Kāpēc man likās, ka Šreks?

Edvards: Kura govs ēd “Roltonu”?
Dārta: Es!

Rūtas ziņojumi pie pusdienu galda:
Paceļ roku kurš ir malacis! Paldies, saskaitīts!
Man garšoja mērcīte!
GRIĶI!
Man garšoja mērcīte. Visi aplaudēsim!

Kā jums liekas, ko Kristians un Mārtiņš izdarīja, kad Dace palūdza paskatīties kurš 
no skolas printeriem labi drukā? Uznesa milzīgu printeri no otrā stāva uz trešo. 
Nestrādājošu printeri!

Audzinātāja Marta: Mamma man atveda vītinātu šķiņķi.
Dārta: Dzintara Čīčas albumu?

Vienas meiteņu istabiņas iemigšanas secība:
Maija, Anna L., Sulamīte, Keita, Pērle, Dārta, Anna Margarita (jo spēlē Minecraft)

Raita piedāvātā nominācija, kas neizturēja kritiku: Cāļu māte, vadātāja.
Anna: Tas nenozīmē, ka visas mušas dzīvo sūdos. Citām mušām ir standarti.
Norberts: Kur mans ābols? Denis, es tev pa dibenu iedošu!
Alise: Es ieliešu dzērienu ar kalnu.
Rūta: Nākamreiz paņemiet zobenus līdzi!
Puišu istabiņa spēlējot jautājumu spēli naktī: Tas bija kaut kādā veidā saistīts ar 
izaicinājumu? x10
Marta: Es nenācu šai vietā, savu miegu izgulēt – tas taču par SVV.
Dace: Paldies otrajai grupai. Jūs bijāt diezgan lieli malači!
Pērle: Es gribu, es varu, es daru!
Rūta: Un šeit, pilsētas centrā mēs redzam stārķu ligzdu. Uz zemes ir redzamas no tā 
izrietošas seka. Precīzāk – izkrītošās sekas.
Alise: Gāzēti gurķīši.
Darbinieku, rīta peldētāju komanda “Rīta avotiņš”.
Rūta: Saule ir apņēmusi Dieva zirgus.
Rūta: Ģenerālmēģinājums – koncerta caureja.
Kate par grupu darbu: Liene visu izdarīs… Kate neko nesačakarēs.
Juris par peldēšanos: Ja turas cieši virs ūdens tad ir labi.
Raitis: Laura, nāc paskatīties, kā tava meita taisa eņģelīti peļķē.
Annija: Par karbonādi visu var sarunāt.
Terēze: es biju Raiņa drakons.
Pērle: Tur nav obligāti jāaktiero.
Kate: Kad es sadusmojos, man ir krievu akcents.
Kate: Kausi ir ļoti noderīgi. Ar tiem var: nosist kādu, izmantot kā ķiveri, ieliet tēju, 
izgrābt cilvēku orgānus, aprakt līķi...
Dārta: Es neesmu gulējusi. Man smadzeņu vietā ir želejkonfekte.
Kristians: Mēles galiņš ir Ahileja papēdis!
Matīss: Uz tā plakāta ir kļūdas latgaliski.
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Nominācijas Šveices pulkstenis
Cīrulis

Naktsputns
Romeo un Džuljeta

Vīrišķīgākais
Sievišķīgākā
Neveiklākais

Toms un Džerijs
Tenku tanks

Uzticamais plecs
Flirtētājs

Deju grīdas pavēlniece
Dabiskākais
Rūpīgākais

Mūziķis
Skaistākais smaids

Skaistākās acis
Enerģijas lādiņš

Sirsnīgākais
Emocionālākais

Mieriņš
Miegainākais

Apskāvienu mīlis

Anna L
Katrīna
Rauls
Keita un Norberts
Deniss
Marta
Ieva
Terēze un Norberts
Liene
Dārta
Ketija
Marta
Annija
Katrīna
Rikardo
Marija
Edvards
Helēna
Sulamīte
Ketija
Maija
Kristofers
VISI
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Svecīšu vakari

1. Svecīšu vakars, Gaisma un Draudzība (Ieva)
Pirmo svecīšu vakaru organizēja Ekologi jeb vecākā grupa kopā ar Ilzi. Vakara tēma 
bija “Gaisma un Draudzība”. Tā kā pirmajā nedēļā ļoti bieži lija lietus, mēs nolēmām, 
ka drošāk būtu svecīšu vakaru rīkot iekšā- skolas 4.stāvā. Ilze izvēlējās dzejoļus, ko 
katram norunāt, taču dziesmas izvēlējāmies kopīgi. Ap pēcpusdienu sākām gatavot 
programmiņas, kas izrādījās grūtāk nekā iecerēts. Pēc tam sākām dekorēt ceturto 
stāvu. Pēc karoga visi lēnām sākām gatavoties svecīšu vakaram. Vakars sākās ar 
naksniņām un tad visi kopīgi bija aicināti doties uz svecīšu vakara norises vietu. Pa 
ceļam katram tika izsniegta programmiņa un akmens, uz kura vakara noslēgumā 
bija jāuzraksta novēlējums. Svecīšu vakars pagāja kā plānots, pēc tam viens otru 
apskāvām un nodziedājām vakardziesmu.

2. Svecīšu vakars, Mīlestība (Liene)
Otro svecīšu vakaru rīkoja Biologi un tēma bija “Mīlestība”, mums ļoti palīdzēja Dace. 
Doma bija apspēlēt ne tikai romantisko, bet arī draugu, ģimenes un dzimtenes 
mīlestību. Pasākumam tika sagatavoti dzejoļi, dziesmas, citāti, kā arī Asīzes Franciska 
miera lūgšana. Pirms pasākuma ieturējāmies ar ikvakara naksniņām un tikai tad 
devāmies laukā. Pasākums noritēja skolas ābeļdārza uzkalniņā. Mēs dziedājām 
“Vecais zābaciņš”, “Strarp divām saulēm” un “Debesis ir tuvu klāt”. Ik pa brīdim Deniss 
spēlēja zvongo, lai nodrošinātu pasākumam patīkamu noskaņu ar fona mūziku. 
Pēc tam, kad visa oficiālā daļa bija beigusies, mēs visi viens otru samīļojām. Tas bija 
brīnišķīgi sajust gaisā virmojam draudzību. Vēlāk daudzi audzēkņi sadalījās 2 daļās- 
viena daļa kā mušas spietoja ap lāpām, jo bija auksti. Otra daļa turpināja klusi čalot ap 
svecītēm pie Māras krusta. Lai vai kā- vakars bija izdevies un visi ar mierīgu sirdi pēc 
naktsdziesmas varējām doties pie miera. 

3. Svecīšu vakars, Cerība (Agnese)
Trešo svecīšu vakaru rīkoja Zoologi ar Aigas līdzdalību. Svinīgais vakars tika iestudēts 
aktu zālē, un tika atklāts ar Kristiana un Aigas gregoriāņu dziedājumu “Credo”. Viņi 
paši nebija redzami uzstāšanās laikā, kas radīja baznīcas iespaidu, jo solisti atradās 
stāvu augstāk jeb virs mūsu galvām. Vakara tēma bija “Cerība”. Starp lasījumiem 
tika dziedātas dziesmas “Lūgums”, “Tu izvēlējies palikt”. Pirmā grupa bija īpaši 
piestrādājuši pie zāles noformējuma, lai radītu noskaņu, kas paliks atmiņā vēl ilgi. 
Pēc lasījumiem visi devās laukā, dziedot dziesmu “Tumša nakte zaļa zāle”. Iededzām 
svecītes un salikām tās krusta formā. Zoologi īpaši bija piedomājuši pie ēdnīcas 
noformējuma naksniņām. Šo ikdienā tik vēso telpu vairs nevarēja atpazīt! Bija 
sadegtas sveces un telpā izkārtoti puķpodi. Paldies arī audzinātājiem un citu grupu 
audzēkņiem, kas palīdzēja pēdējo svecīšu vakaru noorganizēt godam.
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Vides vasara un
“Šķiromāns” 

Šīs vasaras nometnes virstēma ir vide un ekoloģija. SVV nometne šogad tiek 
rīkota Ekoskolā, jo Nīkrāces pamatskola ir ieguvusi šo titulu. Katru gadu Ekoskolu 
programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada 
garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā 
un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un 
sabiedrības daļu. Skolēni Nīkrāces pamatskolā ikdienā šķiro atkritumus un domā 
par dabai draudzīgiem risinājumiem, resursu lietderīgu izmantošanu un iepirkumu 
samazināšanu. Vienā vārdā to mūsdienās mēdz atpazīt pēc nosaukuma bezatkritumu 
(zero waste) dzīvesveidu un tas balstās uz sekojošiem principiem: atsakies no liekā, 
samazini patēriņu, lieto atkārtoti, pārstrādā, kompostē.
Nometnes laikā mēs pastiprinātu uzmanību veltījām atkritumu šķirošanai un to 
darījām, vadījāmies pēc šiem principiem:

Stikls
Drīkst mest
• tikai tīras stikla pudeles un burkas
• ar etiķēm, bet bez vāciņiem
Nedrīkst mest
• porcelānu, mālu, stikla traukus
• spoguļus
• logu stiklu
 

Papīrs
Drīkst mest
• tikai tīru, sausu papīru
• kartona kastes, žurnālus, grāmatas
• skavotus papīra izstrādājumus
Nedrīkst mest
• piena, sulu pakas
• iepakojumu ar pārtikas produktu atliekām
vienreiz lietojamos traukus

Pastmasa
Drīkst mest
• tikai tīru iepakojumu, bez pārtikas atliekām
• PET pudeles (izņemot eļļas, etiķa, sadzīves ķīmijas)
• šampūnu u.c. HDPE ( augsta blīvuma polietilēns) iepakojumus
• plēves maisiņus
Nedrīkst
• plastmasas rotaļlietas, citus sadzīves priekšmetus
• čipsu pakas
• vienreiz lietojamos traukus
• krējuma, margarīna trauciņus.
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Pazudušās lelles Alises 
izmeklēšanas lieta

SVV TIESA
Tiesas sēdes priekšsēdētāja Kate, tiesneses Marija un Dana.
Tiesas apspriedes telpa (Gaiļos)
Prokuroru apspriede (Roņos)
Aizstāvības gatavošanas telpa (Vēžos)
14:00 Termiņš, līdz kuram prokuroriem jāpublicē apsūdzība
15:00 Termiņš, līdz kuram:

1) prokuroriem un advokātiem jāpublicē liecinieku saraksts;
2) tiesa publicē tiesas sēdes norises kārtību.

16:30 tiesas sēde (Dvēselē)
* publikācijas jāizvieto pie Ekoskolas ziņojumu dēļa (blakus SVV Starp citu dēlim)

Tiesas sēdes kārtība
1) Tiesa iepazīstina ar sevi un lietas izskatīšanas kārtību, kā arī izskaidro lietas 
dalībniekiem noteikumus.
2) Prokurori nolasa apsūdzību (līdz 5 minūtēm).
3) Tiek pratināti apsūdzētie (līdz 5 minūtēm katrs).
4) Tiek pratināti liecinieki šādā kārtībā: prokuratūras izsauktiem, tad abu pušu 
izsauktie, pēc tam advokātu izsauktie.
5) Lieciniekam pirmais jautājumus uzdod tas, kurš liecinieku izsaucis. Pēc tam otra 
puse. Katrai pusei laiks jautājumu uzdošanai nepārsniedz 3 minūtes. Jautājumus var 
uzdot arī tiesa.
6) Prokurori saka noslēguma runu.
7) Advokāti saka noslēguma runu.
8) Tiesa aiziet apspriesties un pēc tam paziņo spriedumu. Tiesas spriedums nav 
pārsūdzams un ir izpildāms nekavējoties.

Tiesas sēdēs noteikumi
1) Apsūdzētie un liecinieki nedrīkst melot! Viņiem patiesi jāatbild uz uzdotajiem 
jautājumiem. Apsūdzētais drīkst atteikties atbildēt uz jautājumu, ja atbildes gadījumā 
viņš var atklāt kādu savu pārkāpumu.
2) Prokuroriem un advokātiem jāiesniedz līdz 25.jūlija pulksten 15.00.
3) Tiesas zālē jāievēro vispārpieņemtā kārtība un tiesas norādījumi. Nedrīkst
pārtraukt citu cilvēku, kamēr viņš runā vai sniedz liecību.
4) Tiesneši drīkst noraidīt jebkuru prokurora un advokāta iebildumu, ja tas ir
nepamatots.

Tiesas noteiktās kārtības pārkāpumi un sods
Ja lietas dalībnieki vai klausītāji neievēro tiesas norādījumus vai tiesas sēdes
kārtību, tiesa piemēro taisnīgu sodu. Piemēram,
1) Par tiesas norādījumu neievērošanu – audzinātāju izraudzīts darbs brīvajā
laikā;
2) ar necieņu pret tiesu vai citiem lietas dalībniekiem – iespundēšana Alises
istabā līdz 60 minūtēm bez elektroniskajām iekārtām;
3)Par nepatiesas liecības sniegšanu – visu nezāļu izravēšana skolas apkārtnē;
4) Par liecinieka ietekmēšanu – vietējā mazdārziņa komposta kaudzes
pārkraušana ar rokām.
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SVV 2019 Anamnēze 

Ananmnēze (no grieķu val.- anamnēsis)- slimnieka vai viņa tuvinieku 
stāstījums par slimības sākumu un attīstības gaitu.

Visi aprakstā minētie personvārdi mainīti!

Šogad SVV tika novērots diezgan ievērojams skaits kaišu, kuras 
nevar atstāt bez ievērības. Veikta to uzskaite un arhivēšana 
tālākiem novērojumiem. 
Jau nometnes pirmajās dienās sākās šausmīga apskāvienu 
epidēmija, kas drīz vien pārtapa Aprīļu epidēmijā, jo abas Aprīles 
vienā dienā saslima. Nepagāja ilgs laiks, kad Dravim likās, ka nu 
ir slimība klāt un viņš drošības labad aizbrauca mājās. Dienu pēc 
tam Nika neveiksmīga knikšķa rezultātā sastiepusi rokas locītavu, 
aizvesta uz slimnīcu, un tur drīz vien saķērusi neizskaidrojamas 
vēdersāpes. Arī viņa uz dažām dienām aizbrauca mājās. Pa to laiku 
dažām klinšu kāpējām jau gandrīz bija sākušas rokas krist nost, 
turklāt neveiksmīga kāpiena rezultātā Eva un Keta līdz kaulam 
nobrāzušas ceļus. Un tās pašas dienas pievakarē- Elēna ļoti smagi 
sasitusi roku pret savu rokassprādzi. 
Īsi pirms viesu dienas apkārt valdīja žāvu epidēmija. Tā visaktīvāk 
uzdarbojās tieši Ritas kora laikā. Smagākie upuri bija Eva un Keta. 
Līdz viesu dienai viss gāja bez sarežģījumiem, līdz Eva koncerta 
caurejas laikā uzlēca virsū ļoti dusmīgai bitei. Tajā pašā dienā 
Kolumbs, šķērsojot klaju lauku, gandrīz nogrieza sev pēdu. Žāvu 
epidēmija klusi turpināja savu darbu un izplatījās pa SVV gaiteņiem 
un klasēm. 
Svētdien starp abām Elizabetēm novērota bezmaz vai telepātija, 
jo abas staigājušas apkārt galīgi klibas. Naktī no pirmdienas uz 
otrdienu notika nakts trase, kuras laikā notika visnežēlīgākais pret 
cilvēku veselībām. Ketai tika mests pa kāju ar pagali, drīz pēc tam- 
Eva esot nogāzta uz zemes un dabūjusi ar kulaku pa seju. Trakākais 
no šī visa ir tas, ka Sannija skrienot samežģījusi potīti un nākamajā 
dienā mēģināta hospitalizēt. Nākamajā dienā paklīda ziņas, ka 
Dzenim sāpot mēles galiņš. Daži runāja par lapsenēm, citi par 
alerģiju pret apelsīniem. Nozīmētas analīzes. Neviens nav paturēts 
karantīnā.
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Gatavojam zobu
pastu

Otrajā nometnes svētdienā vieslekcijā pie mums ciemojās 
beziepakojuma veikalu ķēdes “Ber un Sver” radītāja Līga Rulle. 
Mēs visi uzzinājām daudz jauna par bezatkritumu dzīvesveida 
pamatprincipiem. Nepietiek ar to, ka mēs samazinām 
mājsaimniecībā saražoto atkritumu daudzumu. Primāri pats 
svarīgākais ir samazināt patēriņu, tātad- pirkt mazāk jeb vislabāk- 
nepirkt nemaz, iztiekot ar to, kas ir, vai radot/izaudzējot pašam. 
Pēc lekcijas mums visiem bija iespēja izgatavot savu zobu pastu. 
Līga mums izstāstīja par iespēju pašam uzlabot tās krāsu ar 
pārtikas krāsvielām un dažādot garšu, variējot to ar ēterisko eļļu 
palīdzību. Tomēr ne visas ēteriskās eļļas ir piemērotas mutes 
kopšanai. Mēs izmantojām krūzmētru un piparmētru ēteriskās 
eļļas.

Recepte, pēc kuras viegli pagatavot zobu pastu:
Lai izgatavotu 50 g zobu pastu nepieciešams:
20 g baltie māli
5 g ksilitols
10 g kalcija karbonāts
0,7 g ksantāna sveķi
10 pilieni krūzmētras ēteriskā eļļa
3 pilieni piparmētru ēteriskā eļļa
20-25 g ūdens.
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Ideālie keksiņi
260 g sviests
230 g cukurs
4 olas
170 g milti
1 tējk. cepamais pulveris
Šķipsna sāls
1 ēd.k. vaniļas ekstrakts
Žāvētie augļi (pēc izvēles)
Bļodā sajauc sausās sastāvdaļas (milti+ 
sāls+ cepamais pulveris). Ar mikseri 
sakuļ sviestu ar cukuru, pa vienai 
pieputojot klāt olas. Beigās iemaisa 
sausās sastāvdaļas un pielej vaniļas 
ekstraktu. Cep 180 grādu temperatūrā 
aptuveni 40 minūtes.

Ideālās vēja kūkas
375 g ūdens
180 g sviests
4,5 g sāls
45 g cukurs
210 g multi
6 olas

Katlā lej ūdeni, pievieno sāli, cukuru un 
sviestu. Visu silda uz vidējas uguns. Kad 
sviests izkusis un šķidrums sāk vārīties, 
katlu noņem no plīts, pievieno miltus 
un cītīgi maisa aptuveni 10 minūtes, līdz 
mīkla savelkas vienā “bumbā”. Kad mīkla 
ir pietiekoši atdzisusi, pamazām pievieno 
samaisītas olas, turpina maisīt līdz olas ir 
iemaisījušās masā, aptuveni 10 minūtes. 
Mīklas konsistencei jābūt diezgan 
staipīgai un lipīgai. Pilda konditorijas 
maisā ar zvaigznītes uzgali un uz 
cepamās pannas spiež vēlamā izmēra 
vēja kūkas. Cep 180 grādos, aptuveni 30 
minūtes. Pilda pēc vēlēšanās ar saldo vai 
sāļo pildījumu. 

Rabarbermaize ar drumstalām
Drumstalām:
80 g sviests
100 g miltu
100 g cukurs
Marcipāns (pēc vēlēšanās)
Bļodā iesijā miltus, liek klāt sviestu, 
cukuru un rupjās skaidās sarīvēto 
marcipānu. Visus produktus ar rokām 
saberž drumstalās un liek ledusskapī.

Pamata mīklai:
100 g sviests
100 g cukurs
3 olas
130 g miltu 
½ ēd.karote vanilīna cukurs vai vaniļas 
esence

Sviestu saputo ar cukuru , pa vienai 
pieputo klāt olas. Saputotajā masā 
iesijā un iemaisa miltus. Masu 
lej cepamajā veidnē. Nomizotus, 
nomazgātus un nosusinātus rabarberus 
sagriež gabaliņos un pārber mīklai, 
viegli piespiež. Rabarberiem pārber 
sagatavotās drumstalas, liek sakarsētā 
krāsnī un 180 grādu temperatūrā cep 
1 stundu. Atdzesētu sagriež gabalos un 
pārkaisa ar pūdercukuru.

Ņam Ņam
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Ugunskura vakars, kopā būšana un saliedētības sajūta.
Man ir daudz labu atmiņu par SVV, bet labākais ko esmu ieguvusi ir visi šie 
piedzīvojumi. Liekas, ka 3 nedēļas tam ir par maz, bet nē. Mēs pa šīm 3 nedēļām esam 
piedzīvojuši tik daudz- redzējuši viens otru raudam un smejot. Mēs patiešām esam 
viena liela SVV ģimene un to nekad neaizmirsīšu. 
No šī gada noteikti tas būs viesu dienas koncerts, jo šogad tas bija īpaši skaists un 
izdevies. 
Tas mirklis, kas beidzās bailes un sākās draudzība…
Pozitīvisms, ko istaro ilggadējie SVV darbinieki, kā arī pirmais svecīšu vakars. 
Statujas un Kārļa līderība šajā jautājumā. 
Saliedētība, siltums, smaidi, vakardziesma.
Man vienmēr paliks atmiņā visi piedzīvojumi, kas sastrādāti mums visiem kopā. Man 
paliks atmiņā visi draugi un darbinieki. Man paliks atmiņā mīlestība vienam pret otru. 
Man mīļākā atmiņa ir kā kādā vēlā nakts stundā, kamēr mēs spēlējām UNO, mūsu 
istabiņā ieradās spalvainais trollis ar sarkanu lukturīti pie pieres. 
Tas brīdis, kad ierados, nevienu nepazinu, bet ieradās Marta un Ketija un mēs 
sadraudzējāmies. Es jutos kā savā ģimenē. 
Mana labākā atmiņa ir tā, kad es kopā ar Keitu pēc 2.svecīšu vakara pielējām pilnu 
tējas krūku, paņēmām krūzītes un gājām uz 4.stāvu, lai papļāpātu par viskaut ko. 
Mana mīļākā atmiņa ir otrais ugunskura vakars. Tas bija tik jautri, bet tajā pašā laikā 
mīļi un sirdi sildoši. 
Bekhemu ģimenes izrādes iestudēšana.
Ģimeniskās attiecības.
Atbraukt un satikt visus bija ļoti patīkams brīdis.
Es nevaru minēt tikai vienu atmiņu. Varu atzīmēt mirkļus, kad jaunieši un mēs 
uzticējāmies viens otram, bijām tieši un atklāti. 
Mana SVV spilgtākā atmiņa ir mana otrā ģimene, tie dvēseliskie cilvēki un tās 
neskaitāmās emocijas, kas valdīja mūsos.
Mana mīļākā atmiņa no SVV ir nakts trase.
Es satiku un pavadīju dienas ar foršu un brīnišķīgu meiteni Danu. 
Man ilgi paliks atmiņā cilvēki, kurus šeit esmu sastapis. 
Priecīgs satraukums. Atkal satikties SVV viesu dienas koncertā. 
Darbinieku rīta peldes+ kafija.
Priecīgais satraukums atkal skatīties viesu dienas koncertu un zināt, ka priekšā būs vēl 
viena lieliska nedēļa. 
Mana slepenā draudziņa prieks, saņemot 1.dāvanu. 
Man atmiņā paliks tas, kā mēs nakts vidū izdomājām skatīties “Krēslu”.
Iepazīšanās ar šeit esošiem cilvēkiem, kuri vienmēr ir jautri, aktīvi, atvērti, laipni un 
gatavi sniegt palīdzīgu roku. Šie cilvēki uz ilgu laiku paliks manā atmiņā, jo kļuva tik 
tuvi. 
Mana mīļākā atmiņa bija nakts sarunas par dažādām “tēmām”, arī citas istabiņas 
meitenēm. 
Visi apskāvieni, atbraukšana 3.nedēļas sākumā, smaidi. 
Es trīs dienas bēdājos par dziļi filozofiskiem jautājumiem, un visi centās man palīdzēt. 
Mīlu SVV ģimeni. 
Aizliegtās nakts sarunas mūsu istabiņā.

Manas spilgtākās SVV2019 
atmiņas
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Šajā trio ir iesaistīti 3 audzēkņi. Mūsu trio nav vadītāja, taču Anna, 
kas ir viena no trio dalībniecēm saka, ka Dārta ir mūsu līdere. 
Mazliet par Dārtu - viņa ir sangvīniķis un diezgan sociāla. Dažkārt, 
viņa spēj izklausīties ļoti draudīgi, ja ir dusmīga. Dārtai negaršo 
pelmeņi un marinēti gurķi, taču viņa ļoti mīl gulēt, it īpaši, diendusu. 
Nākamā ir Anna. Viņa ir flegmanitiķis, taču ir diezgan agresīva. Viņa 
labprāt pavada laiku kopā guļot diendusu ar Dārtu. Anna mūsu trio 
ir māksliniece un visnekārtīgākā no mums trim... visās mūsu istabas 
malās var atrast kaut vienu viņas zeķi. Viņai ļoti negaršo tomāti un 
nepatīk vārds “episks”. Nākamā ir Pērle. Viņa ir melanholiķis un 
viņai ir ļoti skaļa balss. Pirmais, kas naktī pamodīsies, būs viņas 
ķermenis un tikai tad prāts. Pērle labprāt pavada laiku spēlējot 
kārtis vai Uno un viņai negaršo suši.
Tie ir mūsu trio biedri.
Mēs iepazināmies dažādos veidos - Pērli un Annu sapazīstināja 
Dārta, bet Dārta ar Annu iepazinās jau iepriekšējā SVV nometnē. 
Tad viņas īpaši negribēja uzturēties viena otras klātbūtnē, taču šajā 
nometnē viss mainījās, jo Dārta ir kļuvusi sociālāka. Dārta šogad 
atveda līdzi savu klases biedreni un draudzeni Pērli, kura viņas satur 
kopā.
Viena no svarīgākajām lietām šajā trio ir Dīvānu klubs un Šreks. 
Dīvānu klubs ir biedrība, ko izveidoja trio, sastumjot kopā guļamos 
matračus. Dīvānu kluba biedri ir ievērojami palielinājušies skaita 
ziņā un tādēļ kluba moto ir nevis mans, bet mūsu. Dīvānu kluba 
priekšdirektori un vadītāji ir dinamiskais trio, kas guļ pārsvarā uz 
Dārtas matrača vai šķirbā starp matračiem un sedzās ar Annas 
segu.
Dinamiskā trio smieklu brīži ir, kad kāds pasaka “Dzeniss” vai 
“korla”. Tad nāk skaļi smiekli... pārsvarā no Dārtas. Neizpaliek arī 
garas sarunas naksniņās, kuras liek padomāt par visu, kas noticis. 

Dinamiskais trio
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Plastmasas pudeles ceļojums (Dana)
Čau! Es esmu pudele. Plastmasas pudele tava tuvējā veikala plauktā. Manī ir ūdens 
un tu mani pēkšņi ieliec savā grozā un nu no kases nes uz savu māju. Tur es stāvu. 
Mani ik pa laikam iztukšo un ūdens manī samazinās līdz es esmu tukšs un tu mani 
nes uz šķirošanu. Es ilgi sēdēju lielā konteinerī kurā bija arī daudzas citas pudeles. 
Mēs runājāmies savā starpā līdz atbrauca liela mašīna un paņēma mūs. Mēs visas 
nonācām plastmasas pārstrādes cehā. Tur bija karsts un kļuva vēl karstāks līdz es jutu 
ka es vairs ne guļu, ne sēžu, bet kūstu un izkūstu jaunā pudeles formā. Taču pēc visa 
šī es atkal esmu tava tuvējā veikala plauktā. 

Plastmasas pudeles ceļojums (Kate)
Reiz dzīvoja plastmasas pudele, kura bija visskaistākā miskastē. Viņa gaidīja savu kārtu 
uz pārstrādi. Bet vienu dienu viņai palika garlaicīgi un pudele izdomāja, ka jāpamēģina 
ceļot. Tā nu viņa izripoja no zilās pārpildītās miskastes un devās iekarot pasauli. 
Garām gāja maza meitenīte, kas pacēla pudeli, nopriecājās par to cik tā skaista un 
aizskrēja pie mātes. Tagad meitenīte un pudele bija labākie draugi- viņi visur devās 
kopā, bet kādā jaukā dienā pudele izkrita no bērna rokām un vējš to aizpūta. Pudele 
ieripoja vilcienā un aizbrauca līdz Maskavai. Tā pieņēma savu likteni un sadraudzējās 
ar krievu pudelēm. Protams, bija dažas stikla pudeles, kas izturējās cietsirdīgi, bet 
plastmasas pudele neņēma viņus vērā. Vēl tagad dažkārt pudele atcerējās par mazo 
meitenīti un stāstīja citiem par saviem jaunības piedzīvojumiem. 

Burka, kas nekad nesadalās (Paula Amanda)
Te nu es esmu. Es- burka ķirsīte. Reiz man bija mājas, saimniece, kas mani ik pa 
laikam mīļi glaudīja. Manī bija garšīgs ķiršu ievārījums, kuru visi mājinieki dievināja. 
Bet nu es esmu šeit- meža malā, jau simtu piedecsmito gadu nīkstu bargos salos, 
aukstos lietos, svelmainā saulē. Esmu jau ieplaisājusi gabalos. Reiz pat kāda stirniņa 
nepamanīja mani un sagrieza savu ķepu uz manām asajām šķautnēm. Tagad 
uz manas sirdsapziņas gulstas asiņu traipi, bet es tik un tā turpinu dzīvot. Esmu 
pārdzīvojusi paaudzes, bet neviens par mani neatceras. 

Burka, kas nekad nesadalās (Rausītis)
Es esmu burka. Burka, kas redzējusi visu- karu, mieru, precības, ķildas un daudz koi 
citu. Bet vienu gan es varu teikt- cilvēki uz mani ir apvainojušies, jo pat nesveicinās ar 
mani garāmejot. Tikai laiku pa laikam kāds suns man uzlej savu svēto ūdeni. Kādreiz 
arī man bija saimnieks. Saimnieks, kurš uz mani katru dienu paskatījās un par mani 
atcerējās. Bet kādu dienu viņš mani iemeta melnā kastē un pēc laika es attapos šeit- 
Nīkrāces pamatskolas ābeļdārzā un gulēšu te vēl ilgi. Ja ir vajadzīgs padoms- vienmēr 
būšu gatava palīdzēt.

Rakstīšana pie Silvas
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Dana Šiballo
Modes skates zvaigzne, 
meitene ar savu es, 
aktrises talants, jautra, 
labākā strausa deja un 
labākie “gang signs”, 
strausssss, strausu 
karaliene, atradīs 
strausu puisi, strausa 
dejas dibinātāja, jautra, 
komunikabla, SVV 
mīļums, smieklīga, 
spridzeklītis, ļoti laba 
humora izjūta, laba 
pozētāja, vidlabākā 
strausa deja, labākais 
strauss fermā, nekad nav 
garlaicīgi, superstrauss, 
interesanta, strauss vs. 
dana 0:1; super duper 
forša meitene, mīļo un 
ciešo apskāvienu guru, 
mūsu strausiņš, labi tēlo, 
pozitīva, muzikāla, laba 
dejotāja (kā redzēju)

danasiballo31@inbox.lv
Koknese

Elza Dārta Petre
Mīl kēksiņus naksniņās, 
klusums pirms vētras, 
aizvērta, mīļa, klusa 
un apzinīga, grīdas 
slapinātājs, klusā žurciņa, 
maziņā, vienmēr guļoša, 
draudzīga, kluss, bet 
jauks cilvēciņš, ļoti 
daudz smejas, jauka, 
koliņa, stāstniece, mīl 
apskāvienus, tāda kā 
klusā ūdenszāle, jauks 
cilvēks, koka kola, klusa, 
muzikāla, pieklājīga.

elzapetre@gmail.com
Rīga

Helēna Alīsija Nille
Zīmētāja, pašapzinīga, 
laba, neveikla, jautra, 
māksliniece, zirgu 
meitene, trauslais, 
bet labsirdīgais zieds, 
mākslinieciska, normāla, 
ļoti talantīga, vēl tik 
tie niķīši jāaizdzen, 
ļoti jauka un mīļa, labi 
zīmē, zirgu fans, labs, 
lieliska māksliniece, 
emocionāla, mazais 
pūpēdis, čīkstulēns, 
kurš var arī nečīkstēt, 
pazudušo mantu 
konkursa uzvarētāja, 
zirgu pavēlniece, jaukā, 
māksliniece, pozitīva, 
ieinteresēta, taču jau no 
SVV sākuma- makten 
dumpinieciska būtne

alisenille77@gmail.com
Kocēnu novads

1. Grupa
Zoologi
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Kristofers Gailītis
Biznesa ideju ģenerators, 
maziņais, jauks, miegains, 
mīl gulēt , ekrāna vergs, 
skaistākā sēne, mazais 
polārlācītis, miegains, 
šļūkātājs, ļoti piemīlīgs, 
laipns un foršs puisis, 
mūsu Kolumbs, kas vedīs 
mūs uz Ameriku, misters 
ausu aizbāznis, telefons 
ir viņa otrais “es”, jauks 
puisis, mēģināji tikt uz 
indiju, tiki uz šo nometni, 
gana talantīgs, atvērts 
taču nedaudz par daudz 
uz sevi vērsts jaunietis 

kristofers.gailitis@gmail.
com
Rīga

Marta Veismane
Līgaviņa, labsirdība, 
ģitārspēles virtuoze, 
jautra, laipna , 
komunikabla, deju grīdas 
pavēlniece, laipna un 
mīloša, baigā režisore, 
izrīkošanas karaliene, 
jaukumiņš, dzejas 
mīlētāja, deju karaliene, 
jauka, deju pavēlniece, 
labi dejo, vislabākie 
kostīmi, saulainākā 
saulīte, pārāk pareiza, bet 
tā ļoti jauks cilvēks, klusā 
māksliniece, pareiza, 
zīmēšanas pavēlniece, 
atraktīva un jauka 
meitene, mīļš smaidiņš, 
klusais gariņš, labs 
cilvēks, lielākā sirsniņa, 
muzikāla, ar labiem 
ģimenes pamatiem 

marta.veismane@inbox.lv
Sigulda

Maija Kristīne Rise
Drosmīga, īsta Maija no 
“Maija un Paija”, maigākā 
būtne uz planētas, 
draudzīga, kautrīga, 
mīļa, klusie ūdeņi, ļoti 
skaista, atgādina meža 
māti, kautrīga, patstāvīga, 
iekšēji jauks cilvēks, 
gudra, jauka, klusais 
smaids, maigā dvēselīte, 
mazais prieciņš, prot 
dejot, manuprāt, ļoti 
pieklājīga, taču droši, ka 
trūkst iekšējas pārliecības 
par sevi

Norvēģija

Nikola Zakriževska
Pirkstu mētāšanas 
eksperimentētāja, 
čirka, izpalīdzīga, 
atsaucīga, skaista, 
jautra, ceļotāja, superīga 
gaume, smaidīguma 
un pozitīvisma bumba, 
interesantā dvēsle, 
skaistākie mati, skaists 
smaids, jauka, normāla, 
patīk SVV, skaista 
meitene, čirka, klusā 
pele, mīļa, mazais zaķītis, 
“ mazāk raudi, vairāk 
smaidi”, tev ir super mīlīgs 
smaids, modes kliedziena 
palīdze, simpātiskā, klusā 
čirkainīte, pieklājīga, 
taču ar ļoti labu humora 
izjūtu!, šādi bērni parasti 
,,slēpj” daudz zemūdens 
akmeņu bet- vienalga 
ir patīkami strādāt 
ar daudzpusīgām 
personībām 

dzonslemons@gmail.com
Rīga

Pērle Izabella Liepiņa

Labākā dejotāja, topošā 
māksliniece, par viņu 
mēs vēl dzirdēsim, 
jautra, skaista, klusa, bet 
ar pērlīti, smieklīgākā 
un jautrākā nakts 
programmas vadītāja, 
jāver uz pērlēm, es gribu, 
es varu, es daru !!!!!, kazas 
galva, pārgalvīga, bet 
jautra, ar zelta sirsniņu, 
pašpārliecināta, ar savu 
stilu, vislabākā Helēna 
un Jolanta pasaulē, flirty 
Jeļena, 1/3 Šreks, emo 
cilvēks, apskāvieni ir 
domāti vājajiem, cieta 
čaula, taču laba sirds, 
māksliniecīte, skaļa, 
kaitinoša, interesants 
cilvēks, klusie ūdeņi tie 
dziļākie, muzikāla, taču 
diezgan noslēgta, stundās 
un korī ne reizi nav bijis 
disciplīnas problēmu, 
domāju, ka manā 
priekšmetā - mūzikā - pat 
zina daudz 

liepina.p@inbox.lv
Rīga

Rauls Abeslamidze

Dzīvnieku mīlis, viltnieks, 
jautrs, draudzīgs, žiperīgs, 
austiņas vienmēr būs 
līdzi, trakākais čalis, 
kuram gadās arī dažas 
superīgas idejas, eu, viņas 
ir klāt, guļava, lielā piepe, 
maziņš jāņtārpiņš (spīd 
seja, kad pa nakti sēž 
telefonā), bikīt kaitinoš, 
vabole ar lielām melnām 
ausīm, pozitīvs puisis, var 
būt arī jauks, ja to vēlas, 
forši ierēkt par kko , mini 
sprīdītis, jautrs, austiņu 
dievs, “ kas es nevaru uz 
tualeti aiziet?”, epic pub 
g gameris, īss, ļoti aktīvs, 
ja vajag, tad dara, aktīvs, 
temperamentīgs, taču 
arī, manuprāt, iekšēji 
pārdzīvo, skolasbiedri 
kādu iemeslu dēļ sūdzas 
par viņa uzvedību

reforman472@gmail.com
Rīga
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Dārta Daniela 
Nīcmane
Spridzeklis, sievišķīguma 
iemiesojums, jauka, 
draudzīga, aizmirsa 
kazimiru, pameta 
kazimiru, ar viņu ir 
vienmēr jautri, skaļā 
tante, pļāpu babene, 
foršākā, superīgākā 
meitene, jautri vienā 
istabiņā, mīl Šreku, 
pagulēt, mīlošais SVV 
gariņš, virtuozas domas, 
ļoti skaista meitene, 
īstā un vienīgā Vāgnera 
fane, ar savu raksturu, 
1/3 Šreks, jauka, 
mazais dzīves gariņš, 
skaļa, Pērles mīlestība, 
simpātiskā, jaukumiņš, 
ar komunikācijas un 
ieklausīšanās spējām 
apveltīta jauna dāma 

darta.nicmane@inbox.lv
RĪga

Deniss Ivbulis
Supermens, meklētājs, 
jautrs, smaidīgs, priecīgs, 
simpātisks, noslēgts, 
labi dzied, māk par 
sevi pasmieties, biggg 
d, rokdarbi un teātris, 
lielais tēvs, big den, 
jautrs, cūkojas pie galda, 
vīrišķīgs, drošs, visur 
iesaistās, var būt ļoti mīļš 
un jauks, cūkcepure pie 
galda, es jūtu ka mūsu 
plāns ir izdevies, māk 
visu, jautrs, latgales 
bāleliņš, superīgs puika, 
laba sirds, mīļš, stipras 
rokas, lielais volejbolists, 
ļoti smieklīgs, stiprinieks, 
multitalantīgs zēns, 
novēlu tikpat centīgi 
apgūt kā latviešu valodu 
tā attiecīgās tradīcijas 

skola-iv@inbox.lv
Daugavpils

Edvards Karlsons
Izaudzis!, latviešu tautas 
pasaku tēls, simpātisks, 
jauks, Sprīdītis, kurš vairs 
nav Sprīdītis, visjaukākais 
čalis, kas spēj par sevi 
pasmieties, no Sprīdīša 
līdz Lutausim, tik un tā 
īss, sprīdis, skaistākās 
acis, garās skropstas, 
foršs, ja vēl paaugsies, 
būs jādomā cita iesauka, 
ar labu humora izjūtu, 
ekstra lecīgs, lādzīgs 
puisis, jautrs, sprīdītis bez 
lāpstas, patīkams sarunu
biedrs, čipsi ir ideālas 
brokastis pēc garas 
nakts, diezgan aizdomīgs, 
palīdzēsim tevi aizvest 
uz laimīgo zemi, Edvards 
jebšu sprīdītis ir pozitīvs 
smaidīgs, komunikabls. 
pietrūkst gan nedaudz 
disciplīnas un mugurkaula 

edvardskarlsons@inbox.lv
Sigulda

2. Grupa
Biologi
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Helēna Vizbule
Īkšķu modele, 
individualitāte, skaista, 
jautra, komiska, modes 
guru, visslābākie citāti 
viss nepiemērotākajos 
laikos, īkšķīši uz augšu, 
precēts nav miris!!, 
izteicienu vācelīte, 
modele, citātu pavēlniece, 
ar viņu ir jautri pavadīts 
laiks vienmēr, forša, ļoti 
skaista, ar labu humora 
izjūtu, dzintara čīčas 
saule, ar savu skaļo balsi 
tev tāpat nav izdevies 
uzspiest savu viedokli, 
interesants cilvēks, 
tarantuļu mīļotāja, 
interesanta, miss 
kosmētika 2019, dzintara 
čīčas pielūdzēja, šrekuča 
fiona, skaistā maijpuķīte, 
kā var nepatikt 
apskāvieni?, ļoti forša, 
tiktokere, dzīvnieku mīle, 
kaut neinteresējas daudz 
par mūzikas stundām, ir 
interesants viedoklis par 
popa mūziku 

hvizbule@gmail.com
Rīga

Kate Ozola
Lieliska jebkurā tēlā, 
aktrise, kas aktrise, 
jautra, superīga aktrise 
, gaišreģe, smieklīgākā 
un jautrākā meitene 
nometnē, labākā stand 
up komiķe visā rajonā, 
zīlniece, grizele, Antonija, 
mūna sauļeite, pati 
mīļākā, baigā kostīmu 
māksliniece, ekstraverts, 
Kokneses zvaigzne, 
smieklīga un jautra, 
lieliska Antoņina, ideāls 
cilvēciņš, ar ļoti labu 
humora izjūtu, kā arī 
vienlaikus ļoti mīļa un 
jauka, inkriminējoši 
episka piena dzērāja, 
ļoti interesanti pavadīt 
kopā laiku, rēcīgi apcelt 
Kolumbu un tavs akcents 
padara tevi par vēl 
interesantāku cilvēku, 
labākā aktrise, izpalīdzīga, 
jaunā ekstrasensu 
uzlecošā zvaigzne, 
asprātīgais saulgriezēns, 
mūsu mazais emo, ļoti 
smieklīga, jauka sirsniņa, 
spējīga, muzikāla 

ozolkate@gmail.com
Koknese

Ketija Ruska
Čabulītis, sievišķīgākā, 
emocionāla, jautra, 
emocionālais saulstariņš, 
emocionālais bērns, 
vienmēr uzlabo dzeltenā 
SVV saturu, melanholiķis, 
drāma drāma drāma 
un asaras, lielais puišu 
magnēts, emocionālais 
mākonītis, forša, prieka 
asara, ļoti emocionāla, bet 
tomēr lielākoties atbalsta, 
ja kāda problēma gadās, 
nav tā par ko izliekas, 
ļoti jauks cilvēks ar kuru 
pavadīt kopā laiku ir 
interesanti, un ceru, ka 
tiksimies pēc nometnes!, 
prieka asara, raudošais, 
aktrisīte mūsu, skaistule, 
Maksima un Sprīdīša 
mīlestība, ļoti draudzīga, 
emociju pārplūdums, 
komunikabla, kustīga, 
taču nav problēmu 
nosēdēt arī mierā 

kikidu@inbox.lv
Rīga

Liene Mazulāne
Drošsirdīgā Sarkangalvīte, 
sarkanmatainā skaistule, 
laipna, draudzīga, 
izpalīdzīga, smaidīga, 
lakstīgala, draudzīgākai 
SVV audzēknis, droša, labi 
runā, ļoti skaisti dzied, 
vienmēr pozitīva, klusa, 
bet tas man tevī patīk, 
lielais smaids, jauka, 
smaidīgā dzirkstelīte, 
episka meitene, mīļumiņš, 
gudra, skaisti dzied, drošs 
cilvēks, skaļa, ārkārtīgi 
ieinteresēta, aktīva, 
zinātkāra, muzikāla, nav 
jāmudina interesēties par 
klasisko mūziku 

liene.mazulane@gmail.
com
Rīga

Maksims 
Jevdokimovs  
Mocarts, asākais nazis, 
jautrs, draudzīgs, 
simpātisks, kluss , trakas 
idejas, depresija, kruts 
džeks, Ketijas jaunais 
puisis, forsiņš, jauks, 
sarkastisks, talantīgs,  bet 
vairāk jācenšas, darbīgs, 
cilvēks ar ļoti labu 
humora izjūtu, “cipars 
vai ģērbonis?”, gopņiks, 
austiņas ir ķermeņa 
sastāvdaļa, jautrs, zaļās 
segas īpašnieks, ūdens 
šļirces neiztraucēs viņa 
miegu, Ketijas mīļumiņš, 
Kitijas mīlestība, cilvēks ar 
kuru tu vari pabūt foršu 
laiku, iešļūcenes, dzīvīgs, 
daudzpusīgs 

jevdomax11@gmail.com
Rembates pag., Ķeguma 
nov.

Patrīcija Keita 
Jakovļeva
Supertalants, sportiste, 
kas labi raksta, ļoti jautra, 
draudzīga, atvērta, zēnu 
mīlule, norbis, forša, 
aktīva, mīļā, foršā babene, 
simpātiska, draudzīga, 
sportiskā aktrise, 
ļoti laba figūra, mīļš 
cilvēciņš, “kāda iespēja?”, 
ar savu raksturu, 
laba stāstniece, mīļa, 
labsirdības iemiesojums, 
jauka meitene, nike 
šortiņu reklāmas 
seja, volejbolistīte un 
skaistule, aktīva, forša, 
pro sportiste, spējīga, 
muzikāla, psiholoģiski 
noturīga 

keitajakovleva@inbox.lv
Liepāja
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Rikardo Zvīnis
Meiteņu mīlulis, 
džentelmenis, jauks, 
atvērts, muzikāls, jautrs, 
smieklīgākais puisis ar 
kuru vienmēr var parunāt, 
aktieris, anti-agresija, 
foršā akcenta zēns, 
muzikālais, draudzīgais, 
foršais SVV audzēknis, 
smieklīgs, talantīgs, jūtīgs, 
interesants, ar labu 
humora izjūtu, ļoti jauks 
un izpalīdzīgs, apslēpto 
talantu magnāts, paldies 
ka iemācīji pamatus kā 
spēlēt ukuleli, nekad 
nav garlaicīgi kopā, 
karstasinīgais latvietis, 
jautrs, ukuleles meistars, 
klusais valdzinātājs, 
spāņu temperamenta 
puisis , interesants, 
muzikāls, spāņu viesulis, 
talantīgs, taču sevī 
noslēgts jauns cilvēks. 
redzams, ka ir kompleksu 
mākts, bet manuprāt, 
ir slēpts potenciāls. 
jāpainteresējas, ko 
ģimene saka par rikardo 
dzīves iespējamam 
izvēlēm 

rikardo.zvinis@gmail.com
Rīga

Sulamīte Tovija 
Rasnače
Menedžeris, centīga, 
izpalīdzīga, jauka, 
labi spēlē volejbolu, 
laba aktrise, superīga 
komandas biedrene, 
vienmēr rūpējās, lai 
visiem ir labi, man skauž, 
ka Sulamīte pati var sev 
uzpīt bizes, smukākās 
bizes, draudzīguma 
iemiesojums, ļoti 
jautra, superīga, 
forša, ļoti saprotoša, 
misis draudzīgā, labi 
spēlē volejbolu un ļoti 
skaisti dzied un pin 
sev matus, maigākā no 
saulgriezēniem, forši 
spēlēt volejbolu 2v2 ar 
tevi, skaisti smaida, saules 
stariņš, gudra, Biķernieku 
princese, mūsu skaistule 
un margrietiņa, ļoti 
skaista!!!!, foršu laiku var 
pavadīt, klusa, bet jauka, 
dzīvespriecīga, aktīva, 
laba audzināšana 

sulamita1235@inbox.lv
Lauceses pag., Daugavpils 
nov.

3. Grupa
Ekologi
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Anna Lauska
Malacis!, pieaugušākā 
no audzēkņiem, laipna, 
skaista dejotāja, ļoti 
zinoša, spiegs, ļoti 
forša, istabas māte, viss 
izdodas, pozitīvs un 
enerģisks cilvēks, kas prot 
uzlabot noskaņojumu, 
ļoti jauka, īsta tautumeita, 
sirsnīga un ļoti laipna, 
lieliski dejo un dzied, 
ārkārtīgi jauks meitēns, 
super foršs cilvēciņš, 
lielākā cerībiņa nometnē, 
interesantā, kompass, 
ieinteresēta mūzikā, 
mākslās, tomēr vairāk 
par visu

anna.lauska@gmail.com
Rīga

Anna Margarita 
Vempere
Čirkainīts, meitene no 
paralēlās pasaules, 
jauka, laipna, jauka, bīda 
vienos naktī mēbeles, 
labākās un smieklīgākās 
idejas, labākā humora 
izjūta, skrullis, agresīvais, 
stūrgalvīgais, čirkainais 
auns, haosa karaliene, 
klinšu kāpējas čempione, 
jauka, radoša un 
sportiska, ar labu humora 
izjūtu, forši pa retam 
papļāpāt, 1/3 šreks, jauka, 
čirka, sirds sāk atkust, 
māksliniece, kaitinoša, 
skaļa, simpātiskā, 
pozitīva, mākslinieciska, 
nav disciplīnas problēmu

anna.vempere@gmail.
com
Ogre

Annija Gulbe
Saulstariņš, jaukumiņš, 
priecīga , mans mīļais 
gulbēns beidzot atlidoja, 
gulbīt, plivini spārnus 
(rokas), nometnes 
veterāns, gandrīz 
kaimiņiene, saprāta 
iemiesojums, ļoooti 
jauka, godīga, draudzīga, 
labsirdīga, labais 
gariņš SVV nometnē, 
ļoti jauka un forša, 
cik forši, ka tu šogad 
atbrauci!, ļoti izpalīdzīga 
un komunikabla, 
vienmēr smaidīga, 
gulbītis, jauka, smieklu 
gariņš, ļoti simpātiskā, 
prieka iemiesojums, 
dzīvespriecīga, inteliģenta, 
taču ļoti atvērta pret 
citiem

Kalngale

Ieva Elizabete 
Žeikare
Otrās kājas mazajiem 
bērniem, sievišķība un 
grācija, neitrāla, mazais 
rausītis, spontāno ideju 
karaliene, jautra, ēdam 
čipsus vienos naktī?, 
skaļākās balss īpašniece, 
cieņas kundze, komandas 
līdere, piekasās pie 
visa, prieks! - šogad 
neesi čīkstulis :), ideju 
bagāta, forša meitene, 
visu laiku tusē ar Terēzi, 
bet tā normāls cilvēks, 
tā kurai nemežģās 
mēle, komandiere, 
majonēzes princese, no 
čīkstules par dāmu 1. 
sezonā, draudzība pāri 
visam, mīļums, mūsu 
dejošanas gariņš, skaļa, 
kaitinoša, mīļa, blonda, 
ļoti talantīgā, tautas deju 
gurū, pozitīva, atvērta, 
muzikāla (kaut pati saka, 
ka nav dzirdes)

ievaelizabete33@gmail.
com
Iecava

Katrīna Magrina
Ceļotāja, inteliģences 
iemiesojums, topošā 
režisore, jauka, laipna, 
smaidīga, aktīva, 
kruta babene, mīlule, 
interesantā meiča, ļoti 
sabiedriska, jautra, forša, 
skaista, SVV sirdspuķīte, 
piemīt līderes spējas, ļoti 
izpalīdzīgs saulgriezēns, 
kārtīga, idejām bagāta, 
skaista, labs komandas 
biedrs, pedantiska, 
jauka, bet pārāk pareiza, 
vadone, izpalīdzīga, 
mīļumiņš, meitene ar 
skaisto smaidu, dvēseles 
asariņas, labais gariņš un 
gudriniece, čolka, apceļo 
pasauli - es tevi aizvedīšu 
uz, jauks cilvēks, spējīga, 
pieklājīga, uz eksaktām 
zinātnēm orientēta

magrina.katrina@gmail.
com
Jaunsils, Ķekavas nov.

Marija Magdalena 
Bonifay
Divās dienās iemācījās 
dejot!, mierīga, jauka, 
draudzīga, komunikabla, 
smieklīgākie franču 
memes, ļoti saprotoša, 
smalkā francūziete, 
jaukumiņš, izcili iejutās, 
foršs un interesants 
cilvēciņš, ar kuru ir jauki 
parunāt, ļoti skaista, la 
plus belle fille de SVV, 
labs, skaists akcents, 
jauka, ēteriska, patīkama 
sarunu biedre, ļoti 
mīļa, franču mīļumiņš, 
skaista, nosvērta, klusa, 
draudzīga, francūžu 
skaistule, ar labiem 
ģimenes pamatiem, 
zinātkāra

marie.m.bonify@gmail.
com
Pernes les Fontaines, 
Francija
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Norberts Breitbergs
Krutais čalis, skurstenis, 
jautrs, domātājs, patīk 
kaitināt citus, stulbākie 
jociņi, kas īstenībā 
ir tiešām smieklīgi, 
Deniss, tūlīt aizlidos, 
šļutausis, kas ir tārps, 
simpātisks, traks, kaitina 
meitenes, ļoti daudz var, 
ja pacenšas, normāls, 
cilvēks, kurš, lai gan var 
šķist nejauks, patiesībā 
ir ļoti sakarīgs, jauks 
un izpalīdzīgs, baigais 
fleksis, burkāns, jauks, 
jautrs, palaidnis, attiecību 
krustcelēs nonākušais, 
ja grib, tad var, izbauda 
būt meiteņu sabiedrībā, 
nepieklājīgs sportists, 
interesants, skaļš, dziļi 
sirdī jauks, pārāk traks 
laba ziņa, norbčiks, jautrs, 
dzīvespriecīgs jaunietis

Jurmala

Paula Amanda 
Zagorska
Akurāta, jauka, draudzīga, 
labsirdīga, pozitīva, 
kārtīga, sportiska, 
ekošmekobio, sportiste, 
skaista, mīļa, klusa, forša 
meitene, jaukumiņš, 
interesants cilvēks, 
interesanti apspriest 
lietas, platais smaids, 
interesanta, mūsu skaistā 
pučeite, ar brillēm, 
simpātiskā meitene, 
saprotoša, dzīvespriecīga, 
draudzīga, pozitīva

pve@inbox.lv
Rīga

Terēze Elizabete 
Mača
Līdere, nometnes sirds, 
atvērta, jauka, draudzīga, 
izpalīdzīgs, priecīga, mans 
mazais rausītis, atbildīga 
un rūpīga, māmiņa, 
veterāne, nometnes 
māte, skaistākā balss, 
jaukums iemiesojums, 
tu esi vienkārši super! 
paraugs jaunajiem 
saulgriezēniem, pārņemta 
ar sevi, idejām bagāta 
meitene, vienmēr nāk 
klajā ar jaunām idejām, 
ekstra pareiza :)), puišiem 
bail no viņas, komandiere, 
smaidīgais prieka bērns, 
rausītis, Valmieras 
pilsētas smaids, mūsu 
lakstīgala, vīterotāja, 
skaistā, skaļā, paldies 
par labam atmiņām, 
nometnē nebūtu tik forša, 
ja tu nebūtu šeit, mūzikas 
gurū, muzikāla, darbīga, 
izpalīdzīga, paredzu, 
ka mūzikas dzīvē viņai 
ļoti labas dotības, jo ir 
nepieciešamās prasmes, 
spējas

macatereze@gmail.com
Vaidavas pag., Kocēnu 
nov.

Druvis Strods

Gudrinieks, grāmatu 
tārps, kautrīgs, domātājs, 
kluss, bet ar savu viedokli, 
izsmeļošākās atbildes, 
vienmēr ir kaut kas ko 
pateikt, krutākais džeks, 
vienmēr ar savu viedokli, 
kautrīgs, inteliģents, 
bet vairāk jācenšas, lai 
gan ir noslēgts, iekšienē 
patiesībā ir ļoti jauks 
cilvēciņš :), īstens latvju 
bāleliņš, vēsturnieks, 
daudz runā, nav ne 
jausmas, mr. SVV filozofs, 
gudrs zēns, analītisks 
prāts, klusais ūdens, ļoti 
gudrs

druvis.strods@inbox.lv
Jelgava
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Darbinieki Ilze Kreišmane
SVV iemiesojums, SVV 
dvēsele, laba, ļoti jauka, 
uzņēmīga, nopietna, 
atbildīga, pozitīva un 
ļoti saprotoša, Ojārs 
Vācietis, respektēju, 
SVV komandas līdere, 
kapteine, jautra un jauka, 
SVV bez tevis nevar, 
vieda, ļoti jauks un mīļš 
cilvēks, gatavo vislabākās 
rīta lūgšanas, neatlaidīga, 
lielisks cilvēks, patīkama 
sarunu biedre, vieda, SVV 
mamma, zina vienmēr 
īstos vārdus, ko teikt 
vai neteikt, visgudrākā 
no visiem, galvenā, 
simpātiskā, nopietnā, 
ārkārtīgi pozitīva, 
dzīves gudra un sirds 
gudra, vieds cilvēks, 
kas, neskatoties uz 
paaudžu atšķirībām, spēj 
ikkatram piemeklēt labu, 
uzmundrinošu vārdu

Dace Rasiņa
Darba rūķis, SVV 
smadzenes, laipna, 
izpalīdzīga , nopietna, 
ar odziņu, plecs ar kuru 
var ļoti labi parunāt, 
saules stariņš, jaukā, SVV 
mamma, bērnišķīga, tādēļ 
forša, prieks sastrādāties, 
kā saule, ļoti jauks cilvēks, 
vienmēr atbalsta dažādās 
situācijās, sniedz padomu 
un palīdzīgu roku, 
“man pazuda kladīte”, 
atsaucīga, ziņojumu laiks, 
izpalīdzīga, viņai vienmēr 
ir plāns!, pasaules 
glābēja, SVV mājas 
sajūtas radītāja, viens liels 
mīļumiņš, atbildīgākā, 
gudra, darba rūķis, 
precīza, čakla, koordinēta, 
var teikt- kā Šveices 
pulkstenis

Mārtiņš Daģis
Alises nolaupīšanas 
pasūtītājs, SVV 
mugurkauls, jauks, 
nopietns ārēji, bet 
iekšēji ļoti mīļš, labākie 
mednieku stāsti, 
aizdomīgs tipiņš, 
nopietnais brālis, klusais 
vērotājs, smieklīgs, 
apņēmīgs, politisks, 
prātīgs, atgādina lāci 
Balū no Maugļa, laba 
humora izjūta, mednieks, 
jautras stundas, 
Alises nolaupītājs, 
noslēpumains, stingrs, 
bet ar labu sirdi, lelles 
Alises pazušanas lietas 
advokāts, gudrais, 
smieklīgs, lāčukiņš, guru, 
atvērts, daudzpusīgs, 
inteliģents sirds gudrs
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Agnese Puriņa
Čaklais negulētājs, 
superīga, sirsnīga, 
mierīga, ļoti skaists 
rokraksts, precīza, 
maiga, padomiņš kabatā, 
gudrā kulināre, forša, 
jauka, labā naksniņu 
feja, māksliniece, ļoti 
jauka un mīļa, vēja kūku 
pavēlniece, normāla, 
interesanta, lielisks 
cilvēks, klusa, bet ar 
savu viedokli, mīļa, labi 
gatavo, ar izkoptu gaumi, 
ļoti talantīga un skaista, 
jauka, mierīga, atbildīga, 
gudra, talantīga

Aiga Klimoviča
No Ķīnas, kur ēd suņus, 
SVV mamma, laba , ļoti 
jauka, ar odziņu, “Pēteri, 
raksti!”, nomierinošākā 
balss, aktrise, cilvēka 
psihes eksperte, foršiņa, 
laba, ļoti labi strukturē, 
prātīga, komunikabla, 
ļoti jauka, psiholoģe Ļera 
jeb Van Bin Bin, jautra, 
interesanta, komunikāciju 
eksperte, zinoša, ļoti mīļa 
un saprotoša, gudrā, 
ir forši viņas stundas, 
izpalīdzīgā, darbīga, 
principiāla, atbildīga, sirds 
cilvēks

Diāna Ērgle
Smaidīgā māsa, jautrīte, 
izpalīdzīga, smaidīga, 
māsa kurai ir draugs no 
Etiopijas, ļoti, ļoti, ļoti 
pozitīva, vienmēr uzlabo 
garstāvokli ar smaidu, 
skaists smaids, smukas 
bizes, kultūru zinātāja, 
gudra, forša, pozitīvi 
uzlādē, laba, dzīves 
gudra meitene, kurā ir 
interesanti klausīties., 
skaistākie mati nometnē, 
forša, atvērta, interesanta 
sarunu biedre, vienmēr 
smaidīga, skaistumiņš, 
gudra, ceļotāja

Emīls Brenčs
Agro rītu peldētājs, 
nosvērtākais, 
foršs, vienmēr labs 
garastāvoklis, nežēlo ar 
sodiem, nedarbi vienmēr 
prātā, jautrākais un 
saprotošākais audzinātājs 
izjokošanas jomā, 
lielā seja, forša spēle, 
piekasīšanās karaļa kalps, 
smieklīgs, spēlē ar mums 
kāršu spēli, apņēmīgs, 
draudzīgs, jautrs un 
laimīgs, foršās idejas, 
foršs, ļoti interesants, 
piedzīvojumu pārpilns, 
Martas mīlestība, labs, 
jauks, mīļš partneris 
domu ģenerēšanā un to 
realizēšanā, dzeltenā SVV 
labā roka, DJ Dzelda, labs 
sarunu biedrs, gandrīz 
audzēknis, kaitinošs, 
foršs, pranku meistars, 
gudrs, spējīgs ,,visvarīgs”

Gita Tenisa
Karaliene!, SVV radošais 
gariņš, izpalīdzīga, Gitas 
prāts smalkiem diegiem 
darināts, tamborēts, 
izšūts, piegriezts, kritiskā 
domāšana apvienojumā 
ar radošumu, nodevusies 
darbiem, skolotāja, 
kuras nodarbībās idejas 
vienmēr plūda, mīļa, 
nenormāli forša, superīgi 
aizraujas, izgudrotāja, 
izpalīdzīgs cilvēks, kas 
nekad neliegs savu 
padomu, forša, dabas 
māte, pirts eksperte, ir 
jāpeld, statuju spēles 
daudzkārtējā uzvarētāja, 
spējīga uz visu, radoša, 
talantīga, sirds cilvēks, 
humors, ieklausīties 
spējīga, pozitīvisma gars

Ieva Ziemele
Vēl viens jaunais SVV 
saulstariņš, vieglākais 
solis, jaukākais smaids, 
priecīga, ļoti laba 
mamma, smaidīga, 
jauka, superīga dejotāja 
ar diviem superīgiem 
kavalieriem, deju 
skolotāja, kas spēj iemācīt 
dejot jebkuram un dažreiz 
garlaicīgās dejošanas 
stundas uzlabo ar jokiem, 
spriguļu pavēlniece, 
dejošanas pamatlicēja, 
jautra, enerģiska, jauka 
un forša, nācu jautri 
padejoti, smaidīga, ļoti 
jauks cilvēks, kurš lieliski 
vada dejas, uzmundrina 
visus pārējos, labākā 
tautas deju skolotāja, 
savaldīga, smaidīga, 
atvērta, mīļā māmiņa, 
gaišs un emocionāls 
cilvēciņš, tautu deju guru, 
simpātiskā, atraktīva, 
sirds gudra
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Jānis Aizups
Raķešu pavēlnieks, tēja 
no rīta un vakarā, labs, 
bieži kavē vakariņas, pilns 
ar idejām, “viss ir čībā” 
“sievietēm jau labāk tās 
virtuves lietas interesē, 
tas laivas motors jau 
tā, bet kad Sulamīte 
ieraudzīja krāsni, viņai 
acis iemirdzējās”, lieliski 
darbojas ar mazajiem, 
foršs, ar labu humora 
izjūtu, spēj izjokot ikvienu, 
jauks cilvēks, foršs , 
pozitīvs cilvēks, izdzīvoja 
guļot Alises istabā, 
radošs, nav vārdu cik labs, 
zin daudz ko, humorists, 
spējīgs, ambiciozs

Kārlis Daģis
Audzinātāju balsts un 
pamats, jauniešu draugs, 
jautrs, ēdiena mīlis ar 
siltu sirsniņu, mīl ēdienu, 
ļoti jauks, godīgākais un 
taisnīgākais skolotājs, 
piekasās par istabiņas 
kārtību, negodīgs, melo 
par Alises atrašanās 
vietu, audzēkņu vadonis, 
tādu skolotāju es gribētu 
savā skolā, enerģijas 
pārpilns cilvēks, kas 
vienmēr uzmundrina, 
visiem no viņa bail, 
ideāls, nedarbu darītājs, 
noslēpumains, superīgie 
smiekli, štukotājs, ideju 
ģenerators, foršs cilvēks, 
mācītājs, dziļi sirdī viens 
no audzēkņiem, jautrs, 
rižiks

Juris Vanags
Oskars Kalpaks, harizma, 
jautrs, jauks , garšo 
kotletes, vienmēr 
taisnība, vēstures 
skolotājs, konkrētākais un 
tiešākais viedoklis, labākie 
vēstures jociņi, dzīves 
padomu vācele, emociju 
kamoliņš, ļoti emocionāls 
skolotājs, patīk kotletes, 
mīl komunicēt, acu 
kontakts galvenais, 
labākais, jauks un 
labsirdīgs, pārliecinošs, 
superīgs, vienreizējs 
cilvēks, kurš spēj likt 
aizdomāties un apgriezt 
savus uzskatus kājām 
gaisā, lieliska personība, 
lamuvārdu pavēlnieks, 
vismaz kaut kur vēsture 
bija interesanta, 
interesants, kotlešu lietus, 
žipčiks, Kalpakaka balvas 
laureāts, ne viss pareizais 
ir patiešām pareizs, īsais, 
pārgudrs cilvēks priekš 
visiem sliktajiem, labu 
laiku var pavadīt ar tevi, 
gudrs, asprātīgs, vieds

Kristiāns Krievāns
Čaļu kora superbalss, 
solists, jauks, mierīgs, ļoti 
skaista balss, saprotošs 
mūzikas skolotājs, kas ar 
savu attieksmi ieinteresē 
mācību priekšmetā, 
skaista balss, saldējumu 
parādā, laba mūzikas 
gaume, labākā balss, 
jauks, dod mums 
saldējumu, ir ok, dzīvo 
mūzikā, interesants, labi 
dzied, foršākais mūzikas 
učiks pasaulē, foršs, jauki 
dzied, “ padod man sol!”, 
mūzikas fanāts, zemās 
balss īpašnieks, baritons 
nr. 5, operas galva, tik 
ļoti skaista balss!!!, viens 
no foršākajiem, foršs, 
aktīvists

Laura Upena-Plūme
Danču pavēlniece, 
SVV bez viņas nav 
iedomājama, izpalīdzīga, 
vispusīga, mierīga, bet, 
ja vajag, var sakliegt, 
prasīgākā un stingrākā 
skolotāja, zilas skropstas, 
mīļākie bērniņi, aktīva, 
jauka, deju mamma, 
stalta, enerģijas pārpilna, 
normāla, savaldīga, 
pozitīva, drošais plecs, 
padomdevēja, tiešām 
superīgs cilvēks, stingrā 
skolotāja, talantīga, 
jautra, gudra, visu 
daroša, tas pats, kas par 
Agnesi, vēl papildinot 
ar uzņēmību un gudru 
bērnu audzināšanu

Madara Daģe
Intelekts kvadrātā, 
atvērta , smaidīga, 
mierīga, iemācīja kritisko 
domāšanu, izmantojot 
sava biznesa plānošanu, 
godīga, šķirotājs, 
ļoti forša, labsirdīga, 
normāla, noprezentēs 
visu, enerģiska, aktīvs, 
dzīvespriecīgs cilvēks, 
baigi foršā, forša, 
interesanta, gādīga, mīļa, 
izpalīdzīga, vienmēr 
smaidīga, miera avots, 
nav vārdu, cik forša, mana 
mīļākā audzinātāja (kā jau 
katru gadu), simpātiska, 
peldētāja zuzanna, dziļa, 
analītiska, uz ,,tu” ar fiziku 
(ko es sievietēs augsti 
vērtēju)
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Māra Deksne
Jaunu spēku pienesēja, 
mieriņš, jauka, ļoti 
mīļa, klusa, sirsnīga, 
klusa, bet ļoti nopietna, 
smaidīgā vērotāja, jauka, 
kā skolotāja, normāla, 
smaidiņš, foršs cilvēks, 
miera iemiesojums 
- saules meita, laba, 
siltais smaids, jauka, 
miera iemiesojums, 
viss ir labi, klusiņā 
meitiņa, jauka, smaidīga, 
simpātiskā, meitene arī 
ar noslēpumu, taču- tāpat 
kā teikts iepriekš- labs 
psihologs

Marta Kristiāna 
Viļuma
Meiteņu labākā 
draudzene, talantīgā 
jaunā dzejniece, mīļa, 
mazais analītiskais 
prātiņš, ļoti patīk 
apskāvieni, vienmēr 
ir gatava dot dzīves  
padomus, mīļuma un 
sirsnīguma iemiesojums, 
aknu cienītāja, silda 
sirsniņu, pozitīvākais SVV 
audzinātājs, vienmēr 
uzmundrina citus, mīļā, 
jauka forša, baigi jauka 
un forša, mrs. miedziņš, 
jauka, Emīla mīlestība, 
forša, dzejniece, jauka, 
mīļa, SVV  mīlestības 
gariņš, psiholoģīte un 
skaistulīte, draudzīga, 
saulīte, pozitīvs, 
enerģiska, interesē 
ezoterika, vienvārdsakot, 
ar noslēpumu!

Nora Zīlāne
Dvēselīte, latviete no 
visas sirds, laipna, skaista 
gan iekšēji, gan ārēji, 
klinšu kāpēja, dejotāja, 
jauka, izpalīdzīga, izcila 
friziere, smaidīgākā un 
saprotošākā instruktore, 
vislabākā audzinātāja, 
gandrīz audzēkne, 
superīgā skolotāja, 
jaukākais SVV gariņš, ļoti 
dzīvespriecīga, superīga 
klinšu kāpēja, visi labie 
īpašības vārdi, kas ir 
iespējami, neizsīkstoša 
enerģija, burvīga, ļoti 
aktīvs cilvēks, kas 
palīdz motivēties un 
darboties, saules meita, 
laba skolotāja, garākie 
un puķainākie mati 
nometnē, jauka, mīļa, 
ziedu pasaulīte, dabas 
bērns, bail no lellēm, 
mūsu pļavas puķīte, 
miera iemiesojums, 
gādīga, labs emocionālu 
atbalsts, klinšu iekarotāja, 
enerģiska, gana atturīga, 
taču- ar pozitīvu iekšējo 
pasauli!

Raitis Bobrovs
Korgijs, SVV ēteris, jauks, 
apskāvienu mīlis, patīk 
baumas klausīties, vācam 
citātus!, labākie padomi 
un labākais klausītājs, 
apskāvienu karalis, 
labākie apskāvieni, 
pats mīļākais, ļoti mīl 
apskāvienus, bet tā 
foršs džeks, apskāvienu 
epidēmijas sācējs, 
apskāvienu vīrs, superīgs, 
vienmēr uzmundrinās ar 
saviem apskāvieniem, var 
parunāties, ja kaut kas 
nomāc, vienmēr atbalstīs, 
apskāvienu guru, jautrs, 
interesants, īstais 
baumotājs, informācijas 
izspiedējs, talantīgs 
rokdarbos, ir jau jauki 
kopā ar Raiti, garais Raitis, 
apskāvienu milzis, jauks, 
meistarotājs, nometnes 
,,labais gariņš”, pozitīvs, 
sirds gudrs, mērķtiecīgs

Ruta Ērgle
Muzikālais putniņš, 
māsa orķestris, jautra, 
optimistiska, muzikālais 
cilvēciņš, ar absolūto 
dzirdi, superīgākais 
smaids un labākie 
joki, vienmēr smaids 
uz lūpām, mūzikas 
instrumentu pavēlniece, 
jautra, mūsdienīga, 
mīļa, jauka un smieklīga, 
smaidīga, dziedoša, jauka 
un izpalīdzīga, muzikālais 
ģēnijs, forša, jauka, 
neatlaidīga, atraktīva, 
smaidīga, ērglēns, 
mūzikas instrumentu 
kolekcija kā nevienam, ou, 
ļoti muzikāla, interesantā, 
jaukumiņš, intelektuāla, 
asprātīga, sirds gudra, ar 
odziņu

Rūta Ziemele-Sebre
Rabarbers, smieklīga, 
laipna, SVV jautrības 
gariņš, ra ra rabarbers, 
vienmēr kopā ar Kažuli, 
“kad viņa bļauj man 
virsū, man liekas, ka viņa 
dzied!”, Vinnijs Pūks (viņa 
vislabākās īpašības), 
enerģiska!!!!, Vinnijs 
Pūks, smieklīga un forša, 
anti-kārļ-teritorisma 
vienība, smaidoša, 
lielisks cilvēciņš, kurš 
ar savu balsi vien var 
uzmundrināt, enerģijas 
pārpilna un iedvesmo 
citus ar savu jauko 
garu, lakstīgala, forša, 
smieklīga, aktīvā mamma, 
ja Kažulis kliedz, saglabā 
mieru, mūsu mīļā rūtiņa, 
smaids, jautrā, strādājošā 
māmiņa, šerpa, atbildīga, 
muzikāla un ļoti dziedoša
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Vēsma Bindemane
Fantastiska ziņu diktore, 
klusa, jauka, klusa, 
mīļa, klusa, jauka un 
mīļa, vienmēr var aiziet 
parunāt, miera gars, 
naktīs neguļ, līdzinās 
pūcei, jauka, kautrīga, 
ļoti izpalīdzīga, atbalsts, 
forša, interesanta, jauka, 
atraktīva, izpalīdzīga, 
vēsa, simpātiskā, miera 
mika, noslēpumaina, 
atturīga, taču attiecībā uz  
bērniem- ļoti izpalīdzīga

Sandra Magrina
Supermamma, 
paraugmamma, laipna, 
atvērta, atvērta, pilna ar 
idejām, konkrēta, spēj 
pateikt informāciju īsi 
un konkrēti, atbalstoša, 
jaukumiņš, normāla, 
patīk spēles, interesants 
cilvēks, visforšiņākā, 
skaļa, simpātiska, 
tehnoloģiju guru, sirds 
gudra, intelektuāla, laba 
mamma saviem bērniem

Silva Nikolajeva
Foršā rakstītāja, sieviete 
orķestris, jautra, lielais 
rausītis, ļoti sirsnīga, 
saprotoša, izpalīdzīgākā 
valodas skolotāja, kas 
rakstīšanu pārvērš par 
jautru spēli, smaids tik 
pat silts, cik apskāvieni, 
jauki var parunāt, jautrā 
skolotāja, jauka un 
sportiska, patīk peldēt, 
burvīga, enerģijas 
pārpilna, saulīte, jautra, 
jauka, atraktīva, darbīga, 
vienmēr pilna enerģijas, 
Silviņ, paliec tik par forša!, 
mīļa, jauka, forša, jogas 
guru, spējīga, atraktīva, 
izpalīdzīga
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Kažulis
Zilacītis, jaukumiņš, 
jauks, mīlīgs, šausmīgi 
skaistas actinas, nopietns, 
mīļumiņš ar zilām 
actiñām, zilāko un lielāko 
acu īpašnieks, kora vidū, 
mazais muzikants, ļoti 
smukas un mīlīgas acis, 
mīlīgākais SVV audzēknis, 
aww, mīlulītis mazais, 
būs dziedātājs ar plašu 
balss diapazonu, vienmēr 
meklē mammu, un tās 
ačteles, skaistulis, jauks, 
ritma sitējs, aktīvs

Valters
Ievas otrās kājas, 
saulstariņš, jauks, mans 
mazais bumbulītis, ļoti 
labi audzināts, mazais 
bosiks, kuram patīk 
apskāvieni!, foršs puika, 
aww, jauks, jautrs, 
jauks, mīļš , mīļš bērns, 
skaistulis ar zilajām 
actiņām

Krišjānis
Vakara dziesmu 
mīlulis, špicbuks, jauks 
, ļoti labi audzināts, 
mīļumiņš, mazais bosiks, 
vienmēr aktīvs, viens 
no foršākajiem puikām, 
aww, pieskata Kažuli, 
aktīvs, jautrs, jauks, mīļš, 
jaukums, talantīgs čalis, 
simpātisks

Ance
Krāsu un rotu princese, 
prāts un jūtīgums, jautra, 
es gribu opā, mazais 
bosiks, princesīte, viltīgā, 
šantāžiste, krutā meitene, 
kas, cerams, prot glabāt 

noslēpumus, jaukumiņš, 
aww, padodas rokdarbi, 
jautra, ļoti labi dejo, mazā 
princesīte, patīk dzīvoties 
pa rokām, tetovējumu 
salona īpašniece, īsta 
dāmīte, patīk dejot, 
skaistuma karaliene, 
forša, smuko dāvaniņu 
gatavotāja, gudra, maza 
rakare, kreatīva

Matīss
Izmeklētājs, nākotnes 
Picasso, jautrs, ļoti patīk 
apskāvieni, mazais 
bosiks, īsts kavalieris, mīl 
apskauties, noteikumu 
policists, vislabāk 
audzinātais mazais 
saulgriezēns, mīļākais 
mazais saulgriezēns, 
tāds mīļumiņš, mīlīgais 
un draudzīgais puisēns, 
foršas džekiņš, 
aww, īstens mazais 
saulgriezēns, prātnieks, 
jauks puisis, gudrākais no 
mazajiem saulgriezēniem, 
jautrs, jauks, mīļš, puika, 
kurš vienmēr ir ar plānu 
un viedokli, analītiskais 
domātājs, viņam ir plāns, 
baigais nindzja, vienmēr 
ir visur, ļoti aktīvs cilvēks, 
gudrinieks, darbīgs, 
zinātkārs, dzīvesprieka 
pilns

Pēteris
Raķešu šāvējs, 
organizators, jauks , 
mīļumiņš, mazais bosiks, 
vienmēr gribēs sēdēt 
pusdienas blakus Ievai 
vai Terēzei, ballīšu karalis, 
repa mīlis, jautrais 
vērotājs, gudrais džekiņš, 
aww, aristokrātisks 

ēdājs, runātājs, labi spēlē 
volejbolu, ļoti enerģisks 
un arī jauks, jautrs, 
jauks, mīļš, pēcis, patīk 
piščiki, garšo saldumi un 
visādas uzkodas, skaitļu 
pavēlnieks, pārgudrs, ļoti 
mīļš, skaļumiņš, spējīgs, 
aktīvs, plašu vārdu 
krājumu

Ralfs
Dvīnītis, brālītis 1, jauks, 
kā jūs abus atškirt?, 
mazais bosiks, patīk 
sarkana krāsa, kautrīgs, 
labi spēlē klavieres, aww, 
mīlīgs, foršs puisis, jautrs, 
jauks, dvīnītis, draudzējas 
ar Pēci un Matīsu, ļoti 
radošs, Lūkass?

Lūkass
Dvīnītis, brālītis 2, jauks, 
mazais bumbulītis, 
mazais bosiks, patīk zila 
krāsa, kautrīgs, patīk 
drēbes, aww, jauks, jautrs, 
jauks, mīļš, tu skaisti 
spēlēji bungas!, Ralfs?

Karlīna
Čaklais brīnumiņš, 
lakstīgala, mīļa, superīgi 
dejo, modes dāmiņa, 
apburošākais smaids, 
deju grīdas pavēlniece, 
labi dejo, stilīgi dejas 
gājieni, labākā dejotāja 
maziņo grupā, aww, 
detektīva prāts, jauka, 
labi dejo, jautra, jauka, 
mazā mīļa Katrīnas 
māsiņa, Sandras 
meita, skaistumlietiņu 
gatavotāja, gudra, prātīga

4. Grupa




