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Mīļā Saulgriežu saime...
Mūsu 20. mācību vasara paskrējusi pat vēl ātrāk nekā citas...sirds darbu virpulī...

mīlestības virpulī...prieka, saules, vēja un jūras virpulī...dvēseliskums šovasar manāmi 
ietekmējis visu, ko darījām...rudenīgi vējainās dienas pie jūras likās tikpat siltas kā 
saulainajās pateicoties jūsu pozitīvai attieksmei un darboties gribai. Priecēja Jūsu 
atvērtība visam jaunam un nepazīstamajam...priecēja Jūsu vēlme mācīties, uzzināt, 
dalīties, piedalīties...

Dvēsele ir tas, kas iekustina cilvēka ķermeni un iedvesmo to radīt deju ritmu, 
balss vēstījumu...un tapa izcils viesu dienas koncerts...

Dvēsele cilvēkam liek radīt un dalīties radītajā ar citiem, tā liek cilvēkam tiekties 
pēc nesasniedzamā un tā liek viņam nesasniedzamo sasniegt.

Paldies Jums par radošu, dvēselisku, mīlestības pilnu Jūrkalnes vasaru. Lai 
labās atmiņas silda aukstos ziemas mēnešos un tiekamies atkal nākamā vasarā,  kad 
dosimies uz Vidzemi...

Ilze Kreišmane
SVV direktore

Kamēr vēl lūpas bāl,
kamēr vēl vaigi sarkst,
kamēr uz jumta vēl
ir stārķa perēklis,
mēs neesam viendienas laikraksts,
bet laika raksts,
mūžībā iecirsts hieroglifs.

Tie neies, kas nevar,
tie neies, kas nemīl, 
bet tie, kam ir drosme, -
ies!
Jo viņiem pašiem pieder 
šī zeme,
līdz pērkona lietiem
nosmējusies.

Direktores uzruna
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Šovasar, Saulgriežu Vasaras vidusskolas 20.gadā, par mūsu apmešanās vietu 
tika izvēlēta Jūrkalne. Mēs dzīvojām Jūrkalnes pamatskolā, kur jūra ar gleznainiem 
skatiem bija rokas stiepiena attālumā.

Jūrkalne ir teikām apvīta vieta, slavenākā leģenda par Jūrkalnes veidošanos 
skan šādi: „Reiz jūrā avarēja kāds buru kuģis. Kuģa kapteinis solīja, ka uzcels baznīcu  
Dievam par godu vietā, kur viņš sauszemē izkāps, ja izdzīvos. Burinieks izglābās un 
sasniedza zemi vietā, kur tagad atrodas Jūrkalne.” Baznīca, kura tika uzcelta pēc šī 
atgadījuma, jau sen ir jūras dzelmē, bet Jūrkalnē nu ir cita baznīca. 

Jūrkalnē un tās apkārtnē mitinās tradīcijām bagātā suitu tauta, kas paaudžu 
paaudzēs ir bijusi tik spēcīga kā pati jūra. Katram atmiņā iespiedīsies Jūrkalnes 
stāvkrasts, kur iespējams novērot visskaistākos saulrietus un varenākos viļņus jūrā. 
Stāvkrasta augstums var būt pat 18 metri un pludmales platums- līdz 35 metriem, 
tāpēc, bez šaubām, jūras krastu var saukt par Jūrkalnes lielāko dārgumu.

Pa ceļam uz jūru atrodas skaisti iekārtotā Uguns pļava un dabas takas, kas liecina 
par to, ka Jūrkalne aug un attīstās katru mirkli, un to, ka arī tik maza pilsētiņa kā šī 
var paveikt lielus darbus. 

Jūrkalne saulgriezēnu sirdīs paliks vēl ilgi, jo tas, kā mūs uzņēma šeit, noteikti ir 
viena liela „PĀĀĀLDIES” vērts.

Jūrkalne
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1.diena, 8.jūlijs, Alise

Pirmajā dienā visi vēl bijām mazliet nedroši. Lēnām iekārtojāmies istabiņās, 
redzējām sen neredzētas sejas, priekā dalījāmies dažās iepazīšanās spēlēs un drīz  
vien, nemanot pienāca vakariņu laiks un izskanēja pirmā vakara dziesma. 

2.diena, 9.jūlijs, Anete

Šī bija nometnes otrā diena. No rīta mēs turpinājām iekārtoties istabiņās. Šodien 
nenotika mācību stundas, bet bija mūsu šī gada pirmie pulciņi. Vakarā bija pasākums- 
„Mitekļa jautājums”. Šajā vakara pasākumā vajadzēja izdomāt istabiņas nosaukumu 
un uzvest nelielu izrādi atbilstoši nosaukumam.

3.diena, 10.jūlijs, Daiga

Nometnē jau ir 3. diena, visi ir jau kaut cik iejutušies. Šodien saule mūs lutina, 
saulgriezēni no rīta peldējās jūrā. Auksti! Notika pirmā dejošanas nodarbība. Šķiet, 
ka visiem patīk. Jaunā deja ir mīlīga. Lai gan bija diezgan karsti, tomēr jauki. 
Vakara pasākums bija „Atgriešanās bērnībā”, saulgriezēniem bija jāpārģērbjas kā 
pirmklasniekiem. Bija jauki. Spēlējām dažādas spēles, tiešām bija jautri. Vakarā 
noguruši gājām gulēt.

Dienasgrāmata
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4.diena, 11.jūlijs, Edgars

 Šodien mēs gājām uz „Uguns parku”, par kuru mums stāstīja šī parka autors un 
radītājs Igo(Rodrigo Fomins). Mums parādīja un pastāstīja par tā apkārtni. Puišiem 
bija jāizrok pamats, kur sabērt šķembas, lai veidotu taciņu. Pa to laiku meitenes 
peldējās. Bet par darbu pļavā puiši varēja neiet uz kori. Vakarā gājām uz baznīcu, 
dziedājām, pēc tam devāmies uz Uguns pļavu, kur dziedājām vakara dziesmu.

5.diena, 12.jūlijs, Elīza

Šodien ir piektā nometnes diena, visi jau iejutušies, un nometne rit pilnā sparā. 
Pa dienu gatavojāmies ugunskura vakaram, cepot sklandu raušus, jo vakarā ciemos 
gaidījām Alsungas suitu sievas. Centāmies, rūpīgi sekojām receptei, zinādami, cik 
suitu ļaudis ir labi zinātāji un detaļu pamanītāji. Kad beidzot pienāca vakars, kopā 
ar krāšņajos tautas tērpos tērptām sievām pulcējāmies ap ugunskuru. Sievas sāka ar 
mūsu apdziedāšanu, uz ko mēs atbildējām, mezdamies dziesmu karā iekšā, bet vēlāk 
aizrautīgi spēlējām rotaļas, kuras atmiņā palika tik spilgti, ka arī nākamajās dienās 
šur tur tās tika manītas.

6.diena, 13.jūlijs,Elza

Šajā dienā visi māņticīgie cilvēki skatās, ar kuru kāju viņi izkāpj no gultas. Es 
māņticīga neesmu, tāpēc varu teikt, šī diena mani nebaidīja. Ar prieku, bet mazliet 
nogurusi cēlu karogu, gāju uz nodarbībām, ko jebkurš Saulgriezēns dara katru dienu. 
Bet vakarā mums bija melnās piektdienas vakara pasākums. Skolotāju sadalītām 
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komandām bija jāpārģērbjas par spokiem, raganām un citiem mošķiem. Komandām 
bija jāprezentē sava versija par dienu SVV kā mošķiem. Arī žūrijā bija ieradušies 
interesanti cilvēki, kā, piemēram, Vaidu Vaira no Cūkkārpas un pats varenais Lords 
Voldemorts. Kopumā vakars izvērtās interesants, jautrs, mazliet bailīgs un noteikti 
atmiņā paliekošs.

7.diena, 14.jūlijs, Evelīna

Mums bija ļoti foršs izbraukums uz Kuldīgu, pa kuru mēs orientējāmies un 
centāmies atrast dažādas vietas. Tas bija aizraujoši un interesanti, un bija iespēja strādāt 
komandā. Pēc tam mēs pļavā pie Ventas rumbas paēdām pusdienas un centāmies 
atpūsties, kā jau piknikā, uzspēlējām arī volejbolu, bet, kad mēs jau virzījāmies uz 
tikšanos ar gidu, sāka līt patīkams lietutiņš. Gids mums daudz ko pastāstīja un mēs arī 
nedaudz padziedājām burdonu. Bet vakarā mūs gaidīja izklaide pensionāru garā. Bija 
ļoti interesanti pārģērbties par pansionāta iemītnieku vai darbinieku. Bet pēc kārtīgas 
izdancošanās sekoja vakara dziesma un došanās uz gultām.

8.diena, 15.jūlijs, Everita

Šodien mēs cēlāmies vēlāk kā parasti. Tika uzaicināts politiķis Mārtiņš Vargulis, 
kurš īsumā pastāstīja par politiku. Mēs sadalījāmies divās daļās un veidojām partijas,  
audzinātāji un neiesaistītās personas piedalījās vēlēšanās, kur balsoja par vienu vai 
otru partiju. Vakarā mēs skatījāmies filmu „Emīla nedarbi”.

9.diena, 16.jūlijs, Georgs

Diena pēc svētdienas. Pirmdiena. Tā kā svētdien bija vētra, arī pirmdien 
pūta pastiprs vējš. Mācību stundas kā jau vienmēr paskrēja ātri. Korī un dejošanā 
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nostiprinājām zināšanas, pieliekot izteiksmi un enerģiju. Nodarbības kā jau 
nodarbības un tad pienāca vakara pasākums „Zelta čiekurs”. Visiem bija interesanti 
un priekšnesumi bija fantastiski. Bet uzvarēja tikai viena grupa. Protams, ka uzvarēja 
Georgs kleitā kopā ar Daigu jeb Matīsu un Everitu jeb Haraldu! Galvenā balva bija 
apzeltīts peldriņķis. Bet, lai neviens nepaliktu par zaudētāju, katrs dabūja zelta 
čiekuru. Pēc pasākuma bija dienišķā vakara dziesma. Bija pagājusi nedēļa, vēl divas 
priekšā!

10.diena, 17.jūlijs, Haralds

Otrdiena tika pavadīta ar komunikācijas pasākumu. Tikām sadalīti grupās, katrai 
bija dots savs komunikācijas veids un bija jāparāda, kāda būtu komunikācija starp 
cilvēkiem, ja būtu tikai šis veids. Sākumā visi bija nedaudz apmulsuši, jo uzdevums 
likās nopietns un sarežģīts. Taču beigās pārāks atkal bija saulgriezēnu radošais gars 
un nopietnais pasākums iznāca ļoti jautrs. Komandas rādīja priekšnesumus. Žūrija 
nevarēja izvēlēties labāko, tādēļ uzvaru piešķīra 2 komandām- „verbālajai”, kas 
ar „pokersejām” pārdzīvoja lidmašīnas avāriju, un „vizuālajai”, kura sazinājās ar 
lapiņām. Kārtējā diena SVV pavadīta veiksmīgi.

11.diena, 18.jūlijs, Ilze

Nometne rit pilnā sparā. Semināram šovakar jātaisa svecīšu vakars pie jūras. 
Cerams, ka mums viss izdosies. No rīta ļoti skaists laiciņš, saulīte spīd. Pēc pusdienām 
gājām liet sveces jeb „audzēt” sveces, jo tās jāmērcē un tad tās paliek lielākas. Visiem 
sanāca skaistas īsta vaska sveces. Stundu laikā gājām pa pļavu kopā ar augu zinātāju 
no Pāvilostas. Viņa mums pastāstīja ļoti noderīgas lietas par zālītēm. Svecīšu vakars 
izvērtās ļoti jauks. Mazajā meža takā mēs dziedājām un runājām par laimi, tad svecīšu 
krustiņš un arī vakara dziesma. Pēc tam devāmies skatīties sauli norietam, bija ļoti 
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skaists skats. Vakarā, kad visi jau pa gultiņām, audzinātāji un skolotāji ar kokles 
pavadījumu un svecītēm nodziedāja „Aijā žūžū, lāča bērni” un visi laimīgi aizmiga.

12.diena, 19.jūlijs, Inga

Ceturtdienas pēcpusdienā pie mums viesojās ļoti interesanti un sabiedrībā 
atpazīstami cilvēki- Uldis Pāvuls, Valdis Melderis, Marta Rībena, Andris Pētersons-, 
kas mums vairāk pastāstīja par komunikāciju, kas ir šīs nometnes tēma. Bija gan 
individuāli uzdevumi, gan vajadzēja mācēt sadarboties grupā, kā arī radoši un aktīvi 
iesaistīties dažādās spēlēs. Pilnīgi droši var teikt, ka šī pēcpusdiena bija ļoti vērtīga, 
nozīmīga ikkatram no mums. Varbūt pat kādam tā palīdzēja izvēlēties nākotnes ceļu. 
Un atceries, saulgriezēn- ROKA, GALVA, SIRDS!

13.diena, 20.jūlijs, Kārlis

Šodien mēs gatavojāmies Viesu dienai. No rīta ierasto stundu vietā notika dejas 
un koris. Pēcpusdienā notika tikai pirmā nodarbība un tad mēs gājām mēģināt 
uzstāšanos pļavā. Pēc mēģinājuma mēs devāmies peldēt. Vakarā notika SVV Mis un 
Misters konkurss, kurā par Mis SVV kļuva Paula, bet par Misteru- Haralds. Vakara 
dziesma, atšķirībā no citām dienām notika nevis aktu zālē, bet gan gaitenī.

14.diena, 21.jūlijs, Keita

Beidzot, beidzot tas brīdis, kuram tā gatavojāmies, pienāca. Viesu diena izvērtās 
lieliski-viss sanāca, labi dejojām, nodziedājām. Atkal bija iespēja uzvilkt mūsu 
vienkāršos, bet tomēr skaistos tautas tērpus. Pēc priekšnesumiem mums bija iespēja 
pavadīt laiciņu ar saviem vecākiem, radiem u.c.

Patīkami bija atkal atgriezties nometnē un vakarā jau dejot ballītē, kuras 
„dresscode” bija roks.
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15.diena, 22.jūlijs, Kristiāns

Šodien bija slinka svētdiena, pamodāmies stundu vēlāk nekā parasti. Visu rītu 
pavadījām pie jūras. Pēc pusdienām tikāmies Uguns pļavā ar SVV dibinātājiem . Tur 
mēs izveidojām ciltskoku, bet vēlāk Aktu zālē Gundega un Valters pastāstīja nedaudz 
vairāk par SVV pirmsākumiem. Pa to laiku kursanti gatavoja vakara pasākumu, kamēr 
pārējie atpūtās. Vakara pasākums saucās „Pasaules kokteilis”, kura ideja bija iepazīt 
sešas pasaules valstis. Tur bija daudz dažādu uzdevumu, sākot ar Tabu un beidzot ar 
izmirkšanu jūrā. Naksniņās neviens nevarēja pārstāt runāt par to, cik labs vakars bija 
izdevies.

16.diena, 23.jūlijs, Liene, Laura

Lai arī no rīta bija drēgns laiks, mēs devāmies ekskursijā uz Irbeni un Užavu. 
Tur redzējām lielāko radio lokators Ziemeļeiropā RT-32, kuru arī uzkāpām apskatīt. 
Saulgriezēnu domas dalījās- citi bija sajūsmā par kāpienu vecā ēkā, bet citiem 
tas sagādāja bailes.. Bijām Užavas alus darītavā, kur mūs iepazīstināja ar alus 
pagatavošanas daļām. Apskatījām piemiņas vietu bēgļiem, kas devās uz Zviedriju 
1944.-1945.gadā. Lielu daļu ceļa saulgriezēni izmantoja, lai atpūtinātu acis. Savukārt 
vakarā mums bija spilvenu vakars, kad visi pārrunājām savas sajūtas par SVV. Mierīgās 
domas un jaukais noskaņojums lika visiem pārdomāt pagājušās divas nedēļas. 

17.diena, 24.jūlijs,

Pēc pirmdienas izbraukuma, šodien jūk laiks, kas gan nav nekas pārsteidzošs. 
Otrdiena sākas ar cītīgu rosīšanos pie gadagrāmatas Martas vadībā, bet Eņģelis no 
visas sirds ķeras pie radošās rakstīšanas nodarbībām, par kuru aptuveno programmu 
iepazīstināja jau pirmdienas vakarā. Divi jaunie skolotāji ienes jaunas dvesmas 
nometnē, kas arī pārējiem kaut kur mirkli liek aizmirst par nogurumu un ķerties 
klāt darbiņiem, lai atklātu sevī jaunas prasmes un talantus – tur taču kaut kam ir 
jābūt! Eņģelim pietiek enerģijas arī pēcpusdienas nodarbībām un Matīss pārtop par 
alumīnija vīriņu, vakara gaitā Liene S. vēl ātri un īsi, rādot bildes, stāsta par savām 
Sibīrijas gaitām, kam seko nopietna orientēšanās pa Jūrkalni. Ar sēnēm, puķēm, 
kociņiem mājās pārrodas pamatīgi nogurušas komandas, laiks naktsmieram. 
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18.diena,25.jūlijs,

Lai arī arvien biežāk jāpārjautā, kas noticis, un jāiedvesmo smaidam, jo trešās 
nedēļas nogurums un iepriekšējās nakts piedzīvojuma laupītais miegs par sevi 
atgādina, diena izvēršas jauka – saule ir atgriezusies Jūrkalnē un var baudīt pludmali, 
kursantiem ir nopietna diena – viņi ēno audzinātājus, piedalās sapulcē, bet vakarā 
iztur kārtējo pārbaudījumu – patstāvīgi liek gulēt audzēkņus, kas pēc visnotaļ mierīgā 
un emocionālā svecīšu vakara pēc naksniņu ievārījuma maizēm, ir atguvuši enerģiju 
un nelaiž garām iespēju vēl visiem kopā draiskoties.

19.diena,26.jūlijs,

Saule uz nometnes beigām silda arvien spēcīgāk, un šorīt jau pie karoga var doties 
bez jakas. Ar nepacietību tiek gaidīts brīvais laiks, lai pagūtu vēl no sirds izdauzīties 
pa jūras krastu, kas gan iet secen tiem, kas teātrim gatavojas vai gadagrāmatas lapas 
raksta. Pirms pusdienām vēl pagūstam aizdomāties par paldies teikšanu, rakstot 
vēstules atbalstītājiem. Pamazām pienāk arī pēdējais ugunskura vakars, kuram 
sarūpētas dāvaniņas slepenajiem draudziņiem, bet pirms tam vēl līdz šim neredzēta 
teātra izrāde, kuru Raitis ar rakaru trupu iestudējis pa visu skolu.
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20.diena, 27.jūlijs,

Rīts diezgan nopietns: gan kursanti, gan debatētāji  skraida apkārt ar burtnīcām, 
balsis trenēdami. Drīz vien pārējie var klausīties publisko runu, kuru katrs kursants 
sev izstrādājis. Tāpat arī debatētāji demonstrē savas prasmes pieklājīgi strīdēties un 
cīnīties par savu taisnību. Pēc tam gan ātri apmierinām izsalkušos vēderus un SVV 
saime kā skudru pūznis sāk kūsāt pa skolu – pāris stundās tiek ieviesta neliela kārtība, 
lai var skaisti gatavoties izlaidumam un svētku vakariņām, kas šoreiz tiek organizētas 
kā pieņemšana uz kuģa ar veselu divu diskžokeju ballīti. 

21. diena, 28.jūlijs

Rīts pienāk pārāk ātri, daži no mums dodas prom līdz ar gaismiņu, jo līdz Rīgai 
ved tikai viens autobuss. Pārējie atvadās aplī, šīs vasaras pēdējie kopīgie mirkļi, 
apskāvieni un smaidi, kuriem pa vidu arī kāda asara iesprūk, bet Jūrkalnes vējš, kurš 
retu reizi mūs šovasar pametis tika, tās ātri nožāvē, un nav jau arī par ko – nekas 
nebeidzas, tiksimies atkal pēc gada!
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Viņi dodas!
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Koris pie Rūtas (Paula)

Šogad mums kori māca dziedošā lakstīgalas balss īpašniece Rūta. Viņa katru 
došanos uz kori padara interesantāku un jaukāku, jo viņa ir īpaša ar saviem jokiem 
un savu labsirdību. Ja kādam bija vajadzīga palīdzība, viņa vienmēr to sniedza, un 
ja tev bija slikta diena, viņa mācēja to uzlabot. Dziesmas šogad bija ļoti jaukas un 
sirsnīgas, piemēram, „Mana dziesma” un „Dvēseles dziesma”. Kopumā koris šogad 
bija ļoti jauks un emocijas bija ļoti spilgtas un mīļas.

Stundu apraksti

Suitu kultūra pie Lindas (Maija)

Tā kā SVV šīs vasaras jaunās mājas bija Jūrkalnē, mēs cītīgi apguvām ne tikai 
Jūrkalnes vēsturi, bet arī senāk apdzīvoto etnisko grupu jeb suitu tradīcijas, paražas, 
ģērbšanās īpatnības un burdona dziedāšanas mākslu. Saulgriezēnus cītīgi apmācīja 
Alsungas Linda, kura divas dienas viesojās Jūrkalnē, un ziedoja savu laiku, un dalījās 
zināšanās ar SVV audzēkņiem. 
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Politika pie Mārtiņa (Keita)

Šogad politikas stundās tika izrunātas dažnedažādas lietas. Mēs pārrunājām 
aktuālāko Latvijā, tomēr visvairāk tika runāts par debatēm, taču runāšana vēl nav 
nekas salīdzinājumā ar pašām debašu izspēlēm. Nometnes beigās debates norisinājās  
starp grupām.

Valodas mācība pie Lienes (Māra)

Šogad arī valodas stundās mēs komunicējām. Spēlējām dažādas spēles, 
izpaudāmies, radoši rakstot, kā arī pildījām žurnālistu cienīgus uzdevumus. Mūsu 
skolotāja Liene pagājušo gadu pavadīja Krasnojarskā, Sibīrijā, tāpēc dzirdējām 
daudzus pārdomām pilnus stāstus. Katra stunda pagāja citādākā gaisotnē, un mēs 
iemācījāmies ļoti daudz jauna.

Veselības mācība pie Lienes M. (Paula)

Lienes stundā mēs mācījāmies par veselību un ārkārtas gadījumiem. Mēs 
pārrunājām visādus gadījumus iz dzīves un situācijas, kurās mums ir jāpalīdz 
cietušajam. Lienīte piekopj veselīgu dzīves veidu, tāpēc cenšas to ieviest arī mūsu 
ikdienā. Kad esam veikalā, no čipšu plaukta jāturas pa gabalu. Viņa ir ļoti mīļa, un 
viņas stundas sagādā daudz prieka un jaunas zināšanas.

Tautas dejas pie Unas (Liene)

Katru darba dienu pusotru stundu notika tautas dejas pie Unas. Daži uz tām 
devās, atkārtojot iepriekš iepazītos deju soļus, savukārt citi- ar izmisuma skatienu sejā. 
Manuprāt, tā ir fantastiska iespēja iemācīties kaut vai pāris tautas deju soļus arī tiem, 
kuri ar dejām ikdienā nesastopas vai pat izvairās no tām. Tautas deju mēģinājumi ir 
nogurdinoši, tomēr iznākums priecē ikvienu. Visi dejas soļus iemācās tik labi, ka tie 
pārtop lieliskā dejā!
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Komunikācija pie Aigas (Diāna)

Pie Aigas stundās mēs rakstījām vīlušos patērētāju vēstules, un Aiga mums mācīja, 
kā pareizi un pieklājīgi izteikt savas emocijas. Vēl mēs runājām par tēmām, kuras 
nav vēlams izmantot sarunās ar mazpazīstamu cilvēku, piemēram, reliģija, politiskie 
uzskati, ģimenes stāvoklis, u.c.  Vēl stundās mēs mācāmies komunicēt savā starpā ar 
dažādām metodēm. Katra stunda ir aizraujoša un interesanta, bet pats būtiskākais - 
noderīga ikdienas dzīvē.

Teātris pie Raita (Ruta)

Teātris - nodarbība, kurā mēs lasījām „Dullo Dauku”, bet galu galā nonācām 
pie dullas lugas, kura tika pārveidota SVV stilā. Mēs visādi māžojāmies, domājām, 
lasījām, veidojām un secinājām, ka kamēr mēs atradām lugu, urrā! Mēs mācījāmies 
tekstus, veidojām režiju, vienkārši labi pavadījām laiku. Nodarbībām ejot, es sapratu, 
ka šajā nometnē ir ļoti talantīgi cilvēki - aktieri!

Čunčulēšana pie Rūtas (Everita)

Pēcpusdienu nodarbībā, kura notiek pie Rūtas, var uztaisīt krelles jeb čunčulēt, kā 
arī, ja nevēlas krelles, var veidot rokassprādzītes, no diegiem sienot mezgliņus. Tādā 
veidā var izvēlēties, ko tad īsti tu gribi darīt. Šī bija arī iespēja daudzām meitenēm 
atcerēties tamborēšanas prasmi. Es domāju, ka šī ir lieliska iespēja cilvēkiem, kas 
neko tādu agrāk nav darījuši, iemācīties un uztaisīt kaut ko sev vai uzdāvināt kādam 
citam. Un labākais, ka tas būs gatavots no sirds!
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Sporta dejas pie Kārļa (Kristiāns)

Šogad, papildus citām pēcpusdienu nodarbībām audzinātājs Kārlis mācīja 
lustīgajiem SVV audzēkņiem sporta dejas. Mēs mācījāmies dažādu deju kustības: 
sākot no ča ča ča līdz hustle. Lai gan sākumā dejas apmeklēja tikai viens pāris, vēlāk 
viņiem pievienojās arī citi, kuri vēlējās apgūt latīņamerikāņu dejas soļus. Viesu dienas 
koncertā 8 pāri parādīja savas prasmes un Jūrkalnes pļavā uzbūra īstu dienvidu 
pludmales atmosfēru.

Nodarbību apraksti

Tuvcīņa pie Venta (Haralds)

Tuvcīņā joku nav. Katra nodarbība tiek uzsākta ar saucienu „Rei!” Tā mēs 
sasveicināmies un izrādām cieņu savam sensejam- Dižajam Ventim. Tuvcīņas 
nodarbībās mēs mācāmies dažādus aizsardzības paņēmienus: kā izvairīties no 
uzbrukuma ar nazi, ieroci, kā atvairīt sitienus. Apgūstam gan sitienus, gan efektīvus 
metienus, gan citus viltīgus paņēmienus, taču tas viss ir domāts, lai aizsargātos, jo 
Ventis māca dzīvot mierā. Daži audzēkņi gan mēdz apšaubīt Venta spējas un izaicina 
viņu uz mācību kauju, bet tās visas vienmēr beidzas ar Venta uzvaru...nu, gandrīz 
vienmēr.
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Tekstilmāksla pie Aivas (Anete)

Šogad tekstilmākslas nodarbībās mēs apdrukājām šallītes, lakatiņus un citus 
auduma un apģērba gabalus. Māklsu veidojām ar dažādu koka gabalu, stikla, stikliņu 
un pat sīpolu nospiedumu palīdzību. Man ļoti patika šī nodarbība, jo esmu pacietīga 
un iznākums vienmēr ir interesants. 

Basketbola turnīrs (Marģers, Roberts)

No pirmās līdz otrās nedēļas beigām notika Jūras kauss. Šo pasākumu rīkoja 
kursanti. Jūras kausā bija jāspēlē strītbols, kur audzēkņi tika sadalīti 8 komandās. 
Katrā komandā bija 2 meitenes un 2 zēni, kursanti arī piedalījās pašu rīkotajā 
pasākumā. Jūras kausa noteikumi bija šādi: 

• Spēle ilgst līdz 11 punktiem vai 15 min.
• Ja iemet meitene, komanda iegūst 2 punktus.
• Ja iemet zēns, komanda iegūst 1 punktu.
• Par pārkāpumiem izpilda soda metienu.
Galvenais Jūras kausa tiesnesis bija audzinātājs Kārlis. Sākumā bija plānotas 3 

spēles dienā, taču daudzi protestēja un dienas grafiku paātrināja līdz 8 spēlēm dienā. 
Un jau pēc dažām dienām bija pusfināls un fināls. Starp komandām risinājās ļoti 
saspringta cīņa. Ar pavisam mazu punktu pārsvaru Jūras kausā uzvarēja komanda 
„Gvido un partneri”. Otro un trešo vietu attiecīgi ieguva komandas „Varbūt vinnēsim” 
un „Tirgojam sniegu”.

Sports pie Unas (Laura)

Sportoja ar mums māca atraktīvā Una. Sākumā viņa mums draudēja ar sportu, 
ko raksta ar lielo „S”. Pirmā sportošana jūras krastā prasīja savu un jau nākamajā 
dienā daudzi juta sportošanas sekas- sāpošus muskuļus. Taču tas ilgi neturpinājās 
un jau pavisam drīz sākās „bumbas mētāšana” jeb mēģinājums spēlēt volejbolu. Bet 
Una savu mērķi neatmeta un otrajā nedēļā jau atkal sākās sports vārda vistiešākajā 
nozīmē, kas lika pasvīst arī stiprajiem un pieredzējušajiem sportistiem.

Mākslas instalācijas pie Eņģeļa (Ruta)

Diemžēl šī nodarbība sākās tikai trešajā nedēļā. Kopā ar Eņģeli mēs izveidojām 
trakas, bet tomēr iespaidīgas mākslas figūras. Pirmajā nodarbībā mēs Matīsu aptinām 
ar foliju, par ko meitenes bija sajūsmā, jo varēja tuvāk apčamdīt Matīsu. Rezultāts bija 
kaut kas ārpus šīs pasaules – spīdīga figūra zaļā pļavā. Citu reizi pludmalē taisījām 
zemes mākslu ar nosaukumu „atslēga”, bet trešajā reizē no dažādām skaņām veidojām 
skaņas ainavas. Šajās trīs nodarbībās mēs ne tikai uztaisījām ko unikālu, bet arī labi 
pavadījām laiku. 
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Mazie instalētāji...
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Ekskursiju apraksti
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Ventim vilnas džemperītis,
Laikam mamma uzadīja.

Džordžam kedas izdilušas,
Īkšķis ārā plivinās.

Rūta bļāva skaļu balsi,
Visi koki notrīcēja.

Toms gulēja kora laiku,
Rūtas balsi nedzirdēja.

Saulgriezēniem šķības balsis,
Nevar skaisti padziedāt.

Ventis deva rūsas šķēres,
Zāli griezti vakarā.

Saulgriezēni sanākuši
Ap uguni sasēduši.

Vai tu gribi, vai negribi
Šodien mēs suitosim.

Visi ausis saspicējiet,
Mēs jūs tagad apdziedāsim.

Ieejot pie mazām nārām,
Sajūta kā atkritumu kalnā.

Sevi sauc par tēviņiem,
Bet no viņiem tikai smaka.

Labi laiki augšas puišiem -
pašiem savs dekoders.

Labāk gulta virtuvē,
Nekā plīts tualetē.

Beigsim mēs šo dziesmu jauko,
Pirms vēl saule rietējusi.

Suitu vakars

Apdziedāšanās
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Intervija ar suitu sievām

Viena no vecākajām suitu sievām Jūrkalnes un Alsungas rajonā, Marija Steimane, 
jau kopš dzimšanas sevi uzskata par īstu suiteni. Viņa arī pastāstīja, ka savā dzīvē 
nekad nav beigusi dziedāt. Uz jautājumu, vai ir iespējams kļūt par suitu, ja nav radu 
vai senču, viņa mums apgalvoja, ka, protams, varot, vajagot tikai mācēt dziedāt un 
pieņemt visas suitu tradīcijas un paražas. Bet viņa atzina, ka daudzi jaunieši, kas vēlas 
pievienoties suitiem, bieži vien neiztur nedaudz ļaunīgo attieksmi, kas valda ciemā, 
kā jau pret iebraucējiem. Marija stāstīja mums, ka arī viņas bērni ir aizbraukuši uz 
Rīgu mācīties, bet arī lielajā pilsētā cenšas saglabāt un ievērot senču tradīcijas. Marija 
pati atbalsta, ka jaunieši brauc mācīties uz lielajām pilsētām, jo mācīties jau vajagot, 
tikai nevajag aizmirst, no kurienes viņi ir. Kad prasījām, ko, viņasprāt, vajadzētu 
darīt, lai jaunieši atgrieztos un mazie ciemi neiznīktu, Marija pārliecinoši teica, ka 
jauniešiem vajadzētu dot atbalstu, lai viņi varētu Jūrkalnē attīstīt paši savu biznesu, 
kas arī celtu Jūrkalnes labklājību. Par suitu sievu lielāko sasniegumu Marija atzīst 
piedalīšanos 2000.gadā Japānā rīkotajā Vispasaules folkloriādē, kopš tā laika viņu 
ansamblis ir apceļojis tādas valstis kā: Vācija, Polija, Krievija. Marija uzskata, ka tas 
ir labi, ka suitus sāk pamanīt pasaulē, jo tas palīdzēšot saglabāties viņu unikālajām 
tradīcijām, dzīvesveidam un tautastērpiem, kuri ir īpaši ar savu krāsainību. Latvijas 
teritorijā līdzīgi esot tikai Liepājas rajonam. Bet visvairāk suitu tautastērps izceļas ar 
daudzveidīgo villaiņu nosaukumu bagātību- trako drānu, zīdstrīpu, garpraņu, austeni 
u.c.

Mums šķita interesanti, ko par suitu tradīcijām domā kāds, kurš ir mūsu vecumā, 
tādēļ mums sanāca arī mazliet parunāt ar jaunāko no mūsu viesēm- Anniju. Kad 
prasījām Annijai, par ko viņa vēlas kļūt un kur brauks mācīties, viņa smejoties teica, 
ka vēl nezina, par ko kļūs, bet, kad pabeigs Jūrkalnes pamatskolu, noteikti brauks 
mācīties uz Rīgu vai citu lielpilsētu. Annija atzina, ka savu tautastērpu nav audusi 
pati, bet gan tas viņai esot mantots no vecmāmiņas. Mums šķita interesanti, kādu 
mūziku Annija klausās ikdienā, taču viņa klausoties tieši tādu pašu mūziku kā citi 
jaunieši. Viņa arī piebilda, ka ir reizes, kad viņai nepatīk suitu dziedāšana... 

Intervēja Laura un Elza.
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Īpašo dienu apraksti
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Bija ceturtdiena, 19.jūlijs, kad pie mums ieradās 4 lieliski komunikatori. Pie 
viņiem notika 3 stundu gara lekcija bez pārtraukuma, jo tā bija oriģināla un ļoti 
noderīga ikdienas dzīvē. Lekcijas sākumā Andris Pētersons mums lika uzzīmēt, 
kas mēs būsim pēc 20 gadiem. Daži uzzīmēja cilvēciņu ar koferi, citi māju, jūru, 
ģimeni, mājdzīvniekus un sapņus... Vēlāk sekoja tabula, kā sasniegt mūsu mērķus. 
Vēl A.Pētersons stāstīja par Kurta Vonnegūta krustu. Lekcijas otrajā daļā psihologs 
Uldis Pāvuls mums mācīja, ka dažreiz ir jāpiekāpjas, lai sasniegtu vairāk, bet arī 
jācenšas nerunāt par sevi - svarīgi ir klausīties, jeb sarunā neiekļaut vārdu „es”. Tad 
Uldis mūs sadalīja grupās pa 8 cilvēkiem un katrai komandai iedeva koka līstīti jeb 
„hēlija kociņu”. Bija jāpielieto komandas darbs, lai kopīgi nolaistu līstīti uz zemes. 
Pirmajos piegājienos nevienai no komandām tas neizdevās, bet, kad sākās komandas 
biedri sāka sadarboties, tad visi šo uzdevumu izpildīja veiksmīgi. Otrs uzdevums bija 
tenisa bumbiņu sviešana pa apli, ievērojot noteiktu secību, kurā svarīgi bija ievērot 
komunikāciju citam ar citu un ritmu. 

Pēc bumbiņu mētāšanas devāmies atpakaļ, lai klausītos žurnālistes Martas 
Rībelas stāstījumu. Pēc tam praktiski izmēģinājām tikko iegūtās zināšanas- kopīgi 
veidojām interviju par kādu no spilgtākajiem nometnes notikumiem. Pa to laiku 
Marta vērtēja, vai sižets ir interesants un tas būtu derīgs televīzijai, vai kādam citam 
medijam.

Pēdējā persona, kas uzstājās komunikācijas dienā, bija labi pazīstamais Valdis 
Melderis no Radio Skonto. Viņa pirmais uzdevums bija ierakstīt Twitter vietnē, kas 
mēs esam kā personība.  Pēc tam viņš paskaidroja, kā jāraksta teksts, lai tas būtu 
piesaistošāks citiem cilvēkiem. Galvenais princips ir rakstīt pēc „roka, galva, sirds” 
principa. Roka simbolizē noderību, galva- interesantumu un sirds- aizkustinātību. Vēl 
viena no lietām, ko Valdis Melderis mums iemācīja, ka, lai citi pievērstu uzmanību 
internetā, vajagot ievietot dīvainas, neparastas profila bildes.

Komunikācijas diena
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Haralds Punculis, 2.grupa

Saruna par ej pār lauku piedrazotu

Šis skricelējums ir dzejolis.
Tukšs kā sausa glāze.
Tukšs kā tava dvēsele.

Es neesmu pesimists, tikai reālists.
Tu neesi nekas, ja esi viens.
Tevis nav, ja esi viens.

Mums apkārt ir tik daudz cilvēku.
Bet patiesībā viņu nav.
Viņi ir vieni, viņu nav.

Es neesmu viens, es esmu.
Tu neesi viena, tu esi.
Mēs esam. Kopā.

Liene Leiduma, 2.grupa

Saruna par Obelisku

Līdz pat tālam horizontam,
Kur zemes mala ir
Deg zāle spilgtās liesmās
Un lietus lāses birst.

Drīz liktenis mūs saņems
Un piespiedīs sev klāt.
Būs neliešu papilnam
Un gaisā virmos mūžs.

Drīz atkārtosies vēsture
Un zeme zem kājām grūs.
Lietus būs kā benzīns
Ugunij, kas sargās mūs.

Tā sildīs mūsu miesu
Un palīdzēs mums gūt
Uzvaru pār sevi
Un dzīvē šajā būt.

Mana komunikācija ar Klāvu Elsbergu
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Toms Blūms, Seminārs

Patērētāju tiesību aizsardzības centram
adrese: Rīgas iela 6, 
Rīga, LV-1011, Latvija,

Toma Blūma,
personas kods: 111111-11111,
dzīvojošs: Dravnieku iela 6-88,
Rīga, LV-1021, Latvija,

iesniegums.

Vēršos pie jums ar sūdzību par nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanu. Š.g. 
20.maijā salonā “Ponbroun”, Rīgā, Saharova ielā 9. Friziere, kas ļoti slikti saprata 
latviešu valodu, pēc klienta norādījumiem matus apgrieza ļoti nekvalitatīvi, kas 
sabojāja manu darba interviju, kura notika nākošajā dienā. Darba devējs padomāja, 
ka neko nezinu par tādu priekšmetu kā ķemme, un noraidīja manu dalību konkursā 
otrai kārtai. Pēc lūguma atdot naudu par pakalpojumu, salons atteica. Vēlos saņemt 
atpakaļ naudu par nekvalitatīvo pakalpojumu LVL 11 latu apmērā un vēlos, lai man 
tiktu izlabota frizūra.

Pielikumā čeks par pakalpojumu uz vienas lapas.

Rīga, 2012.gada 20.jūlijā
Ar cieņu, Toms Blūms

Patērētāja komunikācija, kad sirds ir pilna
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Maija Kikuste, Seminārs

SIA “Garšīgs ēdiens” vadītājam
Andrim Ziediņam

Maijas Kikustes,
dzīvojošs: Elizabetes iela 10-16,
Rīga, LV-1010, Latvija,

sūdzība.

2012.gada 15.jūlijā es iegriezos jūsu nomaļajā ēstuvē “Ēstuvīte” Kuldīgas rajonā. 
Es biju ļoti izsalkusi un vēlēos paēst kārtīgas lauku vakariņas. Ēstuve bija diezgan tukša, 
tādēļ nedomāju, ka ēdiena pagatavošana prasīs tik daudz laika, jo citu pasūtījumu 
nebija, tomēr savu pasūtījumu, t.i., auksto zupu es saņēmu tikai pēc pusstundas. Par 
ēdiena pagatavošanas ilgumu es neko neiebilstu, tomēr es jutos ļoti aizkaitināta par 
to, ka manā zupā bija matu ērkulis. Es pieprasīju citu zupas porciju, tomēr pārdevēja 
protestēja. Es aizbraucu mājās nepaēdusi un nelaimīga, kā arī iztērējusi LVL 5 par 
abām zupām.

Pielikumā čeks uz vienas lapas.

Rīga, 2012.gada 17.jūlijā
Ar cieņu, Maija Kikuste

Patērētāja komunikācija, kad sirds joprojām ir pilna
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Suitu sievas Marijas stāsta par lāsta uzlikšanu un nevarēšanu noņemt nost 
turpinājums: 

Pēc pāris dienām devos uz savām mājām. Nolēmu mēģināt vēl pēdējo reizi. 
Uzliku papīru uz metāla šķīvja, paņēmu visparastākos sērkociņus un aizdedzināju to. 
Pieliku pie papīra, bet atkal nekas neizdevās. Tieši tad man prātā iešāvās viena doma, 
kas nelika man mieru,  ja  nu Oļegs ir krāpnieks un ar dažādām viltībām uztaisījis 
nesadedzināmu papīru? Tobrīd es patiesi sapratu, ka cilvēkam pašam ir jātiek galā 
ar savām problēmām un ka pat visļaunākos lāstus var noņemt vienkārša ticība, ticība 
sev, ticība Dievam, ticība visam labajam. /Uldis/

Par vecmātēm...

Mana vecmāte
Nav vairs tā, kā vecos laikos, kad vecvecāki bija tālos laukos, mājā ar kūti un 

klētiņu. Neada ne zeķes, ne džemperus. Lai gan arī to mana vecmamma tīri labi prot, 
tas nebūt nav viss. Gribu jums pastāstīt, cik viņa lieliska!

Mājās sēdēt viņa nemīl, nudien! Es viņu par omi vis nesaucu – šis nosaukums 
nepiestāv. Mīļi dēvēju viņu par vecmāmiņu. Viņa kā jauns skuķis lēkā pa dzīves jūras 
lielajiem viļņiem, bauda visu, ko dzīve sniedz un pateicas par visu, kas viņai dots. 
Dažreiz, kad gribas vienkārši pasēdēt mājās un paslinkot, vecmāmiņai tas nenāk 
ne prātā! Jābrauc šurp, jābrauc turp un vēl pēc tam jāizdara šis un tas, uz vakara 
pusi vēl kaut kas. Ar viņu mana bērnība ieguvusi krāsas no dārza puķēm un dzīvām 
radībiņām. Zemeņu vagā iepinusies, es viena savā nodabā tur spēlējos un sapņoju, 
bet viņa vienmēr man bija blakus, nemanot atbalstīja un pamācīja. Tā es mācījos arī 
cepumus un raušus cept, kā vajag un var un kā nevajag. Viņa man mācīja, ka lietus ir 
skaists, un arī ziedi jūt. Mācīja, kā man pašai būt.

Tā viņa mani pārsteidza ar savām zināšanām un vēl tagad to dara. Tik kā nu 
pateikties par šo dāvanu? Vai tieši tāpat kā viņa pateicas Dievam un kā pateicas 
liktenim? 

Ja nu es nespēju novērtēt to visu līdz galam? Viņa nav tikai vecmāmiņa, jo tāds 
viņai  ‘tituls’ vai radu raksti – viņa ir kā svēta gaismiņa manā sirdī.  /Keita/

Radošais stūrītis
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Joprojām par vecmātēm...

Bez nosaukuma
Sveika, Kate!
Kā Tev klājas? Ko esi sadarījusi pa šo nedēļu? 
Es esmu nometnē jau kuru dienu un man te klājas labi. Es Tev rakstu, lai pastāstītu 

par savu brīnišķīgo omi. 
Viņa ir gandrīz tāda pati kā es, mēs esam ļoti līdzīgas. Mums abām ir skaļas balsis, 

protam pastāvēt par savu viedokli. Mana ome prot ļoti labi gatavot ēst, lai vai ko viņa 
meistarotu, viss vienmēr padodas garšīgs. 

Es novērtēju viņā to, ka viņa vienmēr spēj mūs atbalstīt un visu pieņem tā, kā 
tas ir, un parasti nepārmet  mūsu izvēli, jo tā taču ir mūsu katra paša dzīve. Viņai 
vērtīgākais esam mēs – mazbērni, un viņa cenšas mums dot visu to labāko. 

Es ļoti mīlu abas savas vecmāmiņas. No savas omes es vēlētos iemācīties labi 
gatavot ēst, paciest sāpes tikpat labi,  cik viņa to spēj izdarīt un būt tikpat drošai, cik 
viņa ir.  /Alise/

Paula un Daiga par Kurzemes 
ēdamgaldu:

Man bij’ bagāts Kurzem’s galdiņš
Pašā vidū pupu zupiņš, 
Blakus stalta puķu vāze,
Glāzē grādīgs dzērieniņš. 

Vēlētos ar’ salvetes,
Vējš pūš projām beretes. 
Sklandu rausis varen brašs
Cepējs arī diezgan frišs.

Liela torte saldajā,
Prieks ir mājā mazajā.
Svaigi cepts zivteliņš,
Visiem milzum priekuliņš. 

Zvana citi ciema ļauži,
Vēlas nākt uz sklandu rausi:
Vienmēr laipni ienāciet,
Kārumu ar pieminiet. 

Dzīres beidzas, ēdiens zudis,
Palicis tik kaimiņ Ludis.
Draugi slavē dzīres šīs,
Tiekamies pēc nedēļas!



SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

Adamovā, kur Tomass bij’ maziņš,
Tai tālajā deviņdesmitdevītajā
Saulgriezēni tagad zina,
Kas ātrāks - zirgs vai mašīna.

Dubultos bija jauns sākums,
Ko Ilze turpina vēl šobaltdien.
Tur lielo disko mēs lecām,
Un RRC buss mūs neceļos veda.

Ērgļos, kur vietējie nāca
Mūsu meitenes iepazīt,
Pa logiem tie rāpās iekšā,
Bet Vairis tiem lika pārdomāt.

Stiklos divreiz mēs bijām,
Kur knišļu tik daudz kā ķīniešu Ķīnā.
Tobago uzvests tur tika,
Un meiteņu bija daudz vairāk kā zēnu.
Piedz. 
S V V, visvairāk man patīkbūt SVV.
S V V, visvairāk man patīkbūt nometnē.

Saukā mēs visi bijām
Ļoti, ļoti draudzīgi,
Dzīvojām Grīnkuzmiča ielā,
Un dušās tika rekordi stādīti.

Katvaros mēs sarakstījām
Dzeju uz transformatoru sienas.
Ar to mums nebija gana,
Vēl 58 metri tapa.

Kaibalā zem mūsu logiem
Daugava trīs nedēļas plūda.
Tās ūdeņus šķēlām ar laivām
Un savu salu iekarojām.

Eglainē bij meža vecis,

Kurš stāstus par pērtiķiem stāstīja.
Meitenes gulēja šķūnī,
Bet džeki - garāžā.
 
Piedz.
S V V, visvairāk man patīk būt SVV.
S V V, visvairāk man patīk būt nometnē.
Rucava bij dziesmu pilna,
Ručiņš un draugi uzstājās.
Pat Britnijas un citronkoki
Dziesmas viņi dziedāja.
Alsviķos žiguli stūmām
Cauri latvāņu mežiem.
Visas meitenes pārbijās,
Ieejot šausmu mājā.

Augstkalne, kā pasaka,
Pilna rūķu un Sprīdīšu.
Un tad ik pa brīdim
Dienas putekli skalojām.

Engurē jūra bij sekla
Visas 3 nedēļas.
Bridām mēs tur tālu, tālu,
Cerot, ka kļūs tā dziļāka.

Piedz.
S V V, visvairāk man patīk būt SVV.
S V V, visvairāk man patīk būt nometnē.

ParTrikātu mums maz kas zināms,
Ko tur daudz apdziedāt?
Bet šodien Jūrkalnē mēs esam
Un svinam skolai 20.
Šī skola mums mainīja dzīvi,
Tapām mēs gudri un lieli,
Iepazinām dzimtās āres,
Par to paldies liels! 

Visvairāk man patīk būt SVV
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Piedz.
S V V, visvairāk man patīk būt SVV.
S V V, visvairāk man patīk būt nometnē.

D                     G
    D                  A     G
D                  G
    D                   A    G

Vārdu autori bija SVV absolventi, kas 
dziesmā izmantoja Prāta Vētras  „Ziema” 
melodiju.  
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Dace braucot caur Ēdoli: „Ā, rekur Ēdoles pils! Tā ir viena no… pilīm! Es to 
dzirdēju vienā akcijā („Gribi būt miljonārs?”). Ai, ko es te runāju!? Sen neesmu ne ar 
vienu runājusi!”

„Mārai Betmens lien ārā!” /Inga/
„Viņš ir mazliet dīvains vai Dekoders?” /Paula/
„Kāda jēga jēgai, ja jēgai nav jēgas?” /Ronalds/
„… jo molekula ir slinka.” /Toms/
„Reciklāža.” /Kristians/
„Mans šīs nometnes mērķis – iemācīties lēkt augstāk un ģērbties ātrāk” /Aiva/
„Rēzeknē šis jau sen būtu salauzts.” /Mārcis/
„Cekulainā priede dzied.” /Raitis/
„Bikses nost un gultā iekšā.” /Raitis/
„Kamēr vēl neesmu atcerējusies.” /Aiga/
„Spēlēsim spēli D vitamīns.” /Māra/
„Abinieks un Krabinieks.” (spēlējot spēli uz K burta) /Paula/
„Mazvaļinājums.” (mazs atvaļinājums) /Rūta/
„Kad izaugšu liels, pārcelšos uz dzīvi Kuldīgā.” /Raitis/
„Re, kur čupa no putns.” /Kristiāns/
„Dekoderim esot nolūzusi antena.” /Ilze Z/
„Inga ir Daiga otrā pokemonu forma.” /Pauls/
„MIERS, MĪLSETĪBA UN PUĶĪTES.” /Ilze K/
„Mans slepenais draudziņš bija… piedod, Georg, tu.” /Elīna/
„Kā to sauc, tur, kur cep?” (virtuve) /Aiga/
„Pavasarī ir divstāvīge kaķīši.” /Rūta/
„Čabata!”, „Pipuks!” /Rūta/
Reklāmas aģentūra PČ: „Ja jums ir ČP, tad sauciet PČ!”
„Viņš ir cīsiņš!” /Liene M. par Venti/
„Es gan esmu debesu dāvana!” /Rūta/
„Divi Samsungi cīnās par Keitu.” /Elīza/
Rūta praktiski jebkuru teikumu spēj iztulkot kā: „Tu uzskati mani par resnu?”

Pāris dialogi:
Augu dāma: Ko var darīt ar āboliņu?
Toms: Bāzt degunā!?

Una: Tēja garšo pēc sēnēm!
Rūta: Gan jau pie vainas Lienes kāju sēne.

Dace: kā lai uzrunā saulgriezēnus? Sveiks!? Labdien!?
Una: Pūš vējš!?

Citātu vācelīte
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Shēmas, kurās tika iemūžinātas audzēkņu intereses, ētisku apsvērumu dēļ 
netika publicētas gadagrāmatā, bet pēc īpaša pasūtījuma tās pieejamas Privātā SVV 
redakcijā.           

Trīs audzinātāji, skolotājs, divas pēcpusdienu nodarbības un Rihards! Kurš, kuru?

Shēmojam, shēmojam!
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Saulgriezēnuprāt, SVV patriotam būtu jābūt: radošam, smaidīgam, 
pretimnākošam, čaklam, komunikablam, devīgam, laimīgam, priecīgam, pozitīvam, 
latviskam, aktīvam, atvērtam, mīļam, izpalīdzīgam, saprotošam, jautram, draudzīgam, 
drosmīgam, gudram, jaukam. Kā arī viņam vajadzētu patikt dziedāt un dejot(jo SVV 
bez tā nu nekā), būtu jābūt arī Latvijas patriotam, un, protams, īstam saulgriezēnam 
ir jāatgriežas atkal nākamajos gados.

Mīļākais ēdiens: saldais ar zemenēm
Populārākā dziesma: Jumprava- Peldētājs
Skaistākais koferis: Rūtas čunčināmais koferis
Mīļākā stunda: politika
Mīļākā pēcpusdienu nodarbība: čunčulēšana
Jaukākais skolotājs: Liene Salmiņa
Foršākais audzinātājs: Liene Meinharde
Jautrākā istabiņa: šovs „Kā kļūt par nāru”
Populārākā karoga dziesma: Upe nesa ozoliņu
Biežāk teiktais teiciens: Nopietni?!
Skaistākā gultasveļa: Ralfa

Aptaujas rezultāti
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ZiloņTesmeņPutniņKāmis

Ruta – Putns ar trakumsērgu
Laura – Vanna ar dzeloņdrātīm
Māra – Putniņš ar tesmeņiem
Alise – Galds, kur apkārt spēlē kārtis
Evelīna – gulta, dārzs
Anete – ezis
Gvido – cūka
Keita – mīlīgs dzīvnieciņš, poga
Elīza – zivs pūpēdis
Everita – vista
Paula – lidojošas peles ar plankumiem
Vineta – baseins ar kokiem apkārt
Liene L.  – neizdevusies bizbizmārīte
Ilze – poga
Kristiāns – cepums
Mārcis – lidojošs sivēns ar antenu
Kārlis – lauva
Haralds – četru punktu bizbizmārīte
Uldis – NLO

Roberts – poga, kas izskatās pēc gaiļa, 
cūkas un vistas
Edgars – cepums ar želejām
Rihards – cepums, suns, keksiņš, 
dekoders
Marģers – pele
Toms – palete
Matīss – suņa zivs
Pauls – kivi
Ronalds – ezis
Una – zilonis kājām gaisā 
Aiva – lustīga zivs
Rūta – zivs
Ralfs – pokemons
Elīna – ezers ar 4 plankumiem un kokiem 
apkārt
Kārlis D. – zilonis
Ilze K. – saulespuķe
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Radošā rakstīšana

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

Liene: “Bez spārniem viņš pacēlās debesīs un pārlidoja pāri pilsētai, kurā nebija 
neviena gaismas luktura.”

Daiga (ar Mārtiņa palīdzību): “Zemgales attīstības fonda direktors saulrietā 
pie jūras, kur stāvkrasts visaugstākais, ar nāru skaitīja, cik akmeņu krastā. Tika līdz 
232 un izdomāja apprecēties.”

Keita: “Beidzas stunda virtuvē pie tukša galda – tikai ar mārrutkiem, sinepēm 
un Eņģeli.”

         “Zem mūsu gultām ir putekļi, kurpes un cepumi, bet mūsu acīs istabiņai 
nav ne vainas.”

Ralfs: “Es zinu, ka es rīt raudāšu svecīšu vakarā, jo man ir tāda nojauta, ka es 
sasitīšu kāju. :( :***

:(:(:( @superduda”

Elīza: “Tikko gāju medīt ar ģimeni, bet speciāli šāvu garām.”

Edgars: “Mani sauc Edgars. Man jāiznieko 140 zīmes. 1.grupai notiek stunda ar 
Mārtiņu Eņģeli. Kam patīk grāmatas? Man nē. Es nelietoju “draugiem.lv”.”

Kārlis: “Reiz sensenos laikos, kad zāle bija zaļāka, es iegāju veikalā un nopirku 
pienu, un uzreiz to izdzēru.

[piena pakas attēls]”

Georgs: “Kalna virsotnē atrodas kurpju pāris. Kurpes ir brūnas. Kurpju 
īpašnieka vairs nav.”

Ilze Amanda: “Sēžot pie upītes Gaujā es redzu vardes, kas sēž uz lapām un 
kurkst. Vienu es nosaucu par Leniju. Kāpēc? Jo tā vajag.”

Gvido: “Man ļoti patīk ēst kafiju.”

Twitter stāsti
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Iedomājies prātā “Komēta” un lasi:

Marģers:
“Divi kosmonauti aizlidoja uz Mēnesi un viņi nebija nopietni cilvēki, kas uztvertu 

ko nopietni un viņiem bija visādi dīvaini plāni, ko viņi darīs uz Mēness, bet pirms viņi 
aizlidoja, viņi bija ļoti nopietni cilvēki, visu uztvēra ļoti nopietni, nepīpēja visādas 
apreibinošas vielas un nedzēra visādus alkoholiskus dzērienus, bet vienā vakarā 
viņi aizgāja uz bāru, kur pie viņiem piegāja kāda dīvaina meitene, kura paskatījās uz 
viņiem un redzēja to, ka viņi ir pārāk nopietni cilvēki, ka viņi nemāk izpriecāties, un 
šī dīvainā meitene šiem diviem kosmonautiem uzmeta kādu dīvainu lāstu, kas viņiem 
liek visur un vienmēr gribēt izpriecāties, un, aizbraucot uz Mēnesi, viņi izpriecājās tā, 
kā nekad... Turpinājums sekos.”

Matīss:
“Viņš jau jūt elpu sev aiz muguras. Viņa ķermenī ieplūst adrenalīns un viņš 

skrienot neredz pilnīgi neko, taču zina, ka ir jāskrien. Divus metrus tālāk viņš redz 
jumta malu.

“Pēdējā iespēja apstāties,” viņš nodomā. Taču nē! Ir jāskrien. Un viņš lec! Pirkstu 
gali atraujas no betona malas, un viņa sekotāji šokā apstājas. Un viņa sekotāji apstājas. 
Viņš krīt ar domu par komētu.

“Iedomājies, ja tu būtu komēta,” Toms sacīja.”Kā tu domā, kādas būtu sajūtas 
krītot?”

“Brīnišķīgas,” atbildē Kārlis, izlecot no mašīnas, uzvelkot masku un ieejot bankā 
ar ieroci.

Tās bija lamatas, policisti jau gaidīja ārā. Kārlis tika līdz liftam un uzbrauca līdz 
jumtam. Viņš domāja par savu draudzeni.

Kārlis jau sajuta elpu sev aiz muguras un viņa ķermenī ieplūda adrenalīns.”

Diāna:
“Kas ir tas, ko es gribētu pateikt ar šo stāstu?
Reiz sensenos laikos dzīvoja komēta un tā nokrita. Stāsta beigas. Tāds stāsts 

nevienam nepatīk. Pamēģināšu citādāk.
Okeāns.
Mūžība.
Dzejiska atkāpe par dzīves jēgu... Blā, blā, blā. Tas man arī nepatīk.
Ētiska pamācība, kā dzīvot, manī rada agresiju.
Tā veidoti stāsti patīk tikai literātiem. Ja man būtu jāraksta stāsts par kaut ko, es 

Radošie teksti
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rakstītu ar banālu humoru vai mīlestību.
“Ar lielu blīkšķi Komēta nolēca no gultas, ievaukšķējās un dzinās pakaļ Mirdzas 

tantei. Mirdziņa vien paspēja iekliegties: “Vaimandieniņ!”, kad kucēns jau bija ieķēries 
viņai svārkos un agresīvi, rūcot plēsa tos nost.”

Bet beigās – man rakstīt nepatīk, tādēļ palikšu pie: “Reiz sensenos laikos dzīvoja 
komēta. Un tā nokrita.”

Māra:
“Švīkšt! Kabūm! Viņa lido, tu arī lido. Viņa lido bez liela mērķa, labāk, ja tev tāds 

ir. Savādāk kabūm pienāks.
Es pati esmu komēta. Savā ceļā kādu iznīcināšu, vai varbūt tikai paspēlēšu uz 

nerviem.
Viņi visi ir komētas, viņi visi kaut kur dodas. Tāds kosmiskais biezenis tepat uz 

zemes.
Padomā pirms kādam komēto virsū, padomā, varbūt tevī pašā ir kāds savaldīšanās 

spēks, ne tikai gravitācija un inerce.”

Georgs:
“Ir rīts, visi pošas uz balli. Puiši pie spoguļa slīpē savus deju soļus, bet meitenes 

pārmeklē drēbju skapjus. Uzvalka kurpes, kleitas un kaklasaites.
Deju zāle, visi dejo. Slaucējas sēž malā un dala vienu pudeli. Vis kolhozs svin. 

Jau sāk spēlēt pēdējo dziesmu, bet neviena no slaucējām nav uzlūgta. Neviena no 
slaucējām nevēlas tikt uzlūgta.

Telpa piepildās dūmiem. Liesmas sāk spraukties pa koridoru, kas ved uz izeju. 
Visi cenšas tikt ārā. Visi, izņemot slaucējas. Viņas zina, kas notiek, kas notika un kas 
notiks.”
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Daiga:
“Vai jums ir apnicis, ka jums ir problēmas iepazīties? Tagad ir iespēja iepazīties ar 

jaunāko, superīgāko nagu laku pēdējo mēnešu laikā! Cilvēkiem ir apnikusi vienveidība, 
viņi grib ko jaunu. Tāpēc radās jaunākā nagu laka “Komēta”. Šī nagu laka maina savu 
krāsu katru dienu. Tā ir unikāla iespēja, kā katru jūsu dzīves dienu padarīt jaukāku. 
Komēta spēj pielāgot savu krāsu katram jūsu apģērbam. Par to, kā šī nagu laka spēj 
mainīt savu krāsu, zinātnieki vēl strīdas. Šī iespēja ir jāizmanto!”

Tā nolaidās pār
zemi. Tur. Šeit.
Visur. Pārņēma
mūs. Spēks un
vēsums. Tā
mūs ietekmēja.
Ierobežoja dienas
izvēli. Kā to
mainīt? Vai
to var? Tā
liek mainīties
mums. Mēs
to nevaram
ietekmēt. Un
nevajag arī.
Grūti to
raksturot.
Izskaidrot.
Kāpēc tā
rodas?

Labums?
Dažiem patīk.
Citiem nē. Ar
to mēs atšķiramies.
Tā parauj līdzi
arī citus. Tā
nenāk viena.
Tā ir mainīga
un neparedzama.
Pēc tās rodas
Pārmaiņas.
Gan labas,
gan sliktas.
Visiem tā
nav vienāda.
Ļaunumu
tā nodara
gan mājai,
gan cilvēkam,
visam. Pēc tās vienmēr

kļūst skaisti
un skaidri.
Pārmaiņas
vajag. Tās
notiek uz labu.
Un tā to veicina.
Liek padomāt,
aizdomāties,
izkulties no
rutīnas. Tā
citur ir bieža
un skarba, bet,
acīmredzami,
vajadzīga. Komēta.
Tā nāk. Aši.
Zibenīgi.
Neparedzami.
Patiesībā,
tas ir, bija un
būs VĒJŠ.

Inga:

Ilze Amanda:

“Komētas ātruma laiks”
Komēta,
Kas tas ir?
Krītošs debesu ķermenis.
Ātra degoša bumba.
Komētas ātruma laiks.
Nometnes laiks.

Dienas, ritmi,
Sajūtas, emocijas.
Dziesmas un dejas.
3 nedēļu laiks.
Ļoti piepildīts laiks.
Ātri skrienošs,
Komētas ātruma laiks.
Mēs to paturam

Uz visu gadu.
Nākamvasar
Atgriezīšos ar domu,
Lai lēnāk skrien laiks.
Es mācos,
Kā šo laiku apturēt.
Es mācos to, ko mācēju,
mācēju Bērnībā.”
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Ronalds:

“Mīts par komētu”
Kaut kad 16.gs.

Cilvēks, kurš neticēja
brīnumiem, pastaigājās

parkā, un viņam acu priekšā
nokrita akmens lielumā kā

ābols. Viņš skatījās uz to akmeni
un prātoja” “No kurienes šis

nelielais priekšmets
nokritis?” Viņš uz

savu jautājumu
atbildēt

nevarēja,
bet viņš to
priekšmetu

nosauca
par

komētu.
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Mārtiņš Daģis

Diktators, augsts IQ, tev nebūs uzvarēt SVV olimpiskajās spēlēs, politiķis, lielais 
lācis, vispusīgs, radošs skolotājs, mainījies, ļoti patīk tavas stundas, superīgs, atvērts, 
mīlīgs, netic sezvērestības teorijām, saprotošs, ar kājām uz zemes, politisks un ļoti 
gudrs cilvēks, mednieks, saprotošais lāčuks, pasniedz politiku, atvērts un traks, 
atbildīgs, aktīvs, māk aizstāvēt viedokli visās dzīves jomās, ļoti nopietns, zelta mute-
var sarunāt visu, prot paskaidrot, priekšnieks, SVV smadzenes, jauks cilvēks, man 
patika debatēt, superpolitiķis.

Liene Salmiņa

Saulainā Liene, gudra, skaista latviešu valodas skolotāja, salsas kaķene rrr.., mīļa, 
saprotoša, small Liene, SVV gariņš, cīrulītis, sportiskā literatūras skolotāja, rūpes un 
noteiktība, jautra skolotāja, saulesstariņš, kas izgaismo katra saulgriezēna sirsniņu, 
sievišķības iemiesojums, piedzīvojumu medniece, ļoti skaista kreļļšalle, dejotāja, 
izpalīdzīga, daudz interesantu ideju, burvīgs cilvēks, latviešu jaukumiņš, sirsnīga, 
laipna, atvērta, jaukais smaids, tēju vācelīte, tagadiņās, sapņi piepildās? Ja jau tā, tad 
sapņojam kopā! Visforšākā skolotāja, vienmēr uzlādēta ar pozitīvisma devu.

Raitis Bobrovs

Aplis, baletdejotājs, mīlas, baumas un dēkas meklētājs, iedosi bučiņu :*, nindzja, 
četrkāju briesmonītis, superīgs, nenormāli foršs, dzeltenā prese, mīlas savedējs, 
fotogrāfs, ķīmiķis, daudzdaudzpusīgs, SVV 2012 lielākais intrigants, Raiti, skrien 
raiti!, smieklīgs un jauks cilvēks, nav māsas, ir brālis, gossip- baumotājs, tāds, kuru 
gribas samīļot, ir kā ir, jo tā jau arī ir, ”Sirdslietu aģentūra”, labākais teātra skolotājs, 
milzīgi mīļš milzis, režisors dzīvajā dabā, nemāk mani nolikt gulēt, bet tu esi “kruts” 
čalis, zelta rokas- var izdarīt visu, tenku vācelis, cilvēks ar daudz ekstenciāliem 

Darbinieku apraksti
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jautājumiem, vienmēr gatavs palīdzēt, dainu skapis, producents, SVV videomateriāls, 
pārīšu savedējs, guruRaitis, hipijdvēsele, lielais bērns, 2 metrīgi kolēģi vienmēr ir 
unikāli, māca līst aliņā.

Kārlis Daģis

Gādīgs, lieliski labs dejotājs, jautrais audzinātājs, rižiks, foršiņais, mazais Kārlītis, 
brālītis, foršais deju skolotājs, panks, logu attaisītājs, vienmēr par visu gatavs dziedāt 
un suitot, labākais modinātājs, ēd manu pārtiku, draudzīgums, smaids, rokturu 
lauzējs, 2012.gada labākais skolotājs- ča ča ča, durvju lauzējs, riži mīļš Kārlēns, 
mazs Kārlītis, mazais, foršie mati! Kārlīti, Kārlīti, manu mazo brālīti, viens div ča ča 
čā, zemeņu grebenīte, jaukas, lakotas kurpītes, forša frizūra- negriez nost! Kārlītis! 
Iejuties un foršs audzītis, deju guru, padejojam? Neķītrās dejas, o, jā, padejosim? 

Una Upena

Polkas guru, padod soli, mūziku, aidā, padejojam!;) S.P.O.R.T.I.S.T.E., nāc, 
mazā, dejot! Dejošanas masterclass, skaista, sportiskā Una, deja, deja, deja, apģērbu 
saskaņošana, Unčuk, turies, tu esi superīga, smagais sportiņš, dupsis sāp, atraktīva 
svageris- viss vienā krāsā, smaidīga, superaktīva, ļoti labi dejo, pilnīgi smieklīga 
Uncīte, Mis mainīgais raksturs, smaidi, Una, dzīve ir skaista! Pārnopietna, biežā 
garastāvokļa maiņa, kustība, sava aroda meistars, liek dejot, blondīnīte, dusmīga 
TIKAI, kad dejojam..., saulainā skolotāja, SVV skaistais solis, Upenīte, foršā blondīnīte, 
mērķtiecīga, spēcīga, krāsainā Upenīte, neatlaidīgums un foršums, kas saglabājas.

Annija Grebeža

Draudzējas ar kruķiem, kalnā kāpelētāja, dabas aizstāve, rokenrollmeitene, nāc 
dejot! Labais gariņš, mierīgākā audzinātāja, SVV teicamniece, pūce, dabas pētniece, 
zina visu, vienkārša Annija, noturīga skolotāja, sirsnīga piedzīvojumu meklētāja, mīļa 
audzinātāja, sargi savas kājiņas, durvīšu virinātāja! Pierādījums, ka SVV dziedē no 
visām kaitēm, Grebeža, atstāj grabažas (kruķus) mājās, ļoti gudra un mīlīga, nāriņa, 
kruķē vēl! Kas tas? Bioloģija!, Atkal uz kājām, prieks un smaids. Planšete ir dzīva!
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Rūta Ziemele

Iznesīga šai gaitiņa, kukū, Lolita, forša un traka, padziedam?, lielā čunčulētāja, 
saldējuma mīlētāja, iemāci man dziedāt, debesu balss, nopietni? Dziedošais gariņš, 
ceļi- jaukais ugunskura vakars, simpātiska, skaistās acis, balss un smaids, spēka balss, 
cilvēks, kurš nespēj dusmoties, cenšas būt nopietna, bet visi zina, ka tā nav, ļoti droša 
un talantīga meitene, ar sirdi mūzikā, ļoti uzjautrina, kad dusmojas, trallallā, ceturtais 
pantiņš!, Rūtiņa- tūtiņa, skaistākā balss Jūrkalnē, skaistā ziemeļu meita ar cielavas 
balsi, skanīga un jauka skolotāja.

Ventis Beķeris

Reizēm mēdz smaidīt, cīkstonis un labs cilvēks, Ventī ir spēks, hidra, daiļais 
audzinātājs, izrādās, ka neesi blonds!, guļošais audzinātājs, ”Kur Ventis? Uz nodarbību 
nav jāiet?”, jauks, skarbais džeks, smaidīgs, jautrs, laimīgs- šogad, nopietnākais 
audzinātājs, dažkārt biedē, Matrix, blondais kastanis, superīgs audzinātājs, smaidīgais 
Bārnijs, mačo, valdzinošs un sirsnīgs, guļošā princese, brutāls čalis, Čaka Norisa dēls, 
traki smieklīgs, dēmona balss, blondais karatists, tas ir čalis!, nopietnība un spēks, 
manis cienīgs pretinieks.

Liene Meinharde

Vissmaidīgākā un atraktīvākā skolotāja, mūsu istabas mazā izēdāja, smaids 
un enerģija, forša, izsalkusi pēc muguras masāžas, diženais zempriedes pūpēdis, 
galvenais ir attieksme, „pamasē muguriņu”, tu esi jaukumiņš!, Foršā lociņa- super, 
blondā čirka, superaktīvā pludmales bārbija, vienmēr pozitīva, trakums nezūd līdz 
ar gadiem, vistrakākā audzinātāja, saulesstars, kas modina ar glanci, saulstariņš, 
vislabākais modinātājs, sprādziens ar matiem, jūras meita, superblondīne, patīk būt 
saulgriezēnam, kad ir iespēja, vai ne?, mīļa un ar izdomu, ļoti skaista, krāsainā bomba, 
nevar neievērot, smaidiņš līdz ausu galiņiem.
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Aiva Bumbure

Māksliniece, jautrais gariņš, labākās tekstila stundas, stampā stampā krāsu, 
iemācīs jebkuram zīmēt, jautrs cilvēks, viss notiek!, tekstiliņš, radošas nodarbības un 
personība, pa gaisu, laimes akmentiņi, nometnes dāma, vienmēr ir labas nodarbības, 
jauki pie Aivas pazīmēt, jūra un akmeņi,  jautra un atraktīva skolotāja, pozitīva, mūžam 
dulla, vienreizēja, nometnes māksliniece, vienmēr meklē palīdzību pie stipriem 
džekiem, ir viedoklis, gleznotāja.

Mudīte Upatniece

Neskatoties, ka ir vecmāmiņa, prot būt starp bērniem, miers, sirsnīga, labākā 
SVV omīte, izpalīdzīga roka, nometnes sirds, laba omīte- dala končas, Mudītomīte, 
jaukā momīte, esi mana omīte!, super!, skaista, patīk parunāt, paldies par konfektēm, 
mīļuma iemiesojums, gribu tevi apēst, vienmēr mīļa un pretimnākoša, SVV dvēsele, 
omīšu omīte.

Aiga Klimovča

Zinoša un mīļa, spēj padarīt komunikācijas mācību interesantu, labi komunicē, 
kontakts kontakta galā, pozitīva, zila tuša, ļoti tieva, fantastisks cilvēks, patīkama 
un jauka, atvērta, mierīga, precīza, parunājam?, komunikācijas guru, komunicē ar 
Rūtas rokdarbiem, komunicē visur ar visu, ar viņu interesanti parunāties, nekad nav 
mēģinājusi mani piecelt, saprotoša, jautrība un kompetence.

Ilze Kreišmane

SVV sirds, latviski jauka, ar talantu un spēju uzrunāt vistiešāk un atklātāk, puķītes, 
komunikabla, nometnes balsts, hipijiņš, ideju māte, kursantu stundas bija noderīgas, 
paldies, visforšākā direktore, saprotoša, nometnes dvēsele, ne vienmēr vajag vārdus, 
brīnišķīgā, gudrā nometnes vadītāja, patriote, savdabīga, ļoti atbildīga, bet ar humoru, 
jautra, bet nopietna, miers, mīlestība un puķītes, mūsu visu vienreizējais hipiju bērns.



SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

Audzēkņu apraksti

1. grupa

Alise Alma Kazimirenoka

Smaidīga blondīnīte, mēdz vairākas reizes dienā pārģērbties, jaukulīte, traks 
skuķis, prieks, ka iepazināmies, tosterīts mmm..., es gribu tavas drēbes, zeltmatīt, 
uberforšais cilvēciņš, ātri iejutusies, droša, aktīva, jauka, draudzīga, ar raksturiņu, 
forša meitene, shakira, saulesstars ar smaidu, savs viedoklis un nostāja, tic iluminati, 
daiļa kā mežrozīte, skaisti mati, bižu pinēja, SWAG, diezgan savdabīga, attapīga, pica, 
pasta, makarōni, brūnā blondīne, drosmīga pirmgadniece, spicums un spēks, mazs, 
saprātīgs cilvēciņš.

Anete Brutāne

Dziedātāja, čaklums un jaukumiņš, cenšas, vienmēr pienāks un apmīļos, ļoti 
talantīga, krāsaino kleitiņu meitene, mīlīgā meitenīte, vienmēr jauka, drosmīgs 
knēvelis, pretī galda sēdētāja, forša, maza meitene, mazais monstriņš ar sirsnību, 
pareizā meitenīte, garšo saulespuķu sēklas, aitiņu sedziņa, pielien man, mazā!, 
daudz runā- tas ir labi, komunicē, pļāpīga, ļoti mīlīga, aktīvs saulgriezēns, nespēlē 
basketbolu, gaismojošās čībiņas, mazā gudriniece.

Edgars Kristaps Pūķis

Prātīgs, gudrs, visu labi pārdomā un saprotami izskaidro, kluss, vairāk jāiesaistās 
un tad būs labi, gatavs darīt jebko, rrrr... Pūķis, kautrīgs, gudrs, interesants, foršais 
uzvārds, smieklīgi foršs, kari ar Gvido pie galda, noteiktība, pirmais pamostas no 
modinātāja, Gatiņ, ko tu?, norauj jumtu, ideju pilns, pūķītis-rūķītis, klusiņais bērniņš, 



SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

SVV 2012

SVV 2012SVV 2012

jūras viļņos jau nav jāpeld, galīg traks, HP boy, smieklīgi joki, traktorista iedegums.

Gvido Oskars Grava

Gvido un pārējie, viņš var!, baigais čalis, ļoti savāda personība, cilvēks gumija, 
māk sasmīdināt, Gvido ir Gvido, smieklīgs, personība, kuru grūti izprast, vienkārši tas 
ir Gvido, foršs, ziņkārīgs, patīk uzdot neatbildamus jautājumus, akrobāts, ļoti īpašs 
bērns, kāja aiz galvas, seksīgais čalis, komandu līme, draudzīgs, atvēries, DJ Gvido, 
neiespējams, es tev dāvinu akmeni.

Kārlis Staris

Ir stiliņš, nepatīk būt uz skatuves, superīgs saulgriezēns, folkloristisks jauniņais, 
baigi sakarīgais čalis, laid sevi ārā, iejuties, simpātisks, patīkama balss, labs sarunu 
biedrs, ļoti jauks puisis, patīk komunicēt, atraktīvs, jaukais Kārlis, Geimeris-skeiteris, 
klusiņš , maziņš pūpēdītis, galīgi traks, var parunāt, sakarīgs un pat vairāk, pozitīvs, 
izpalīdzīgs, Domino cepumu ēdājs, paņem lāpstu, izraksim vēl vienu istabu, jautrs, 
saules stariņš lietainā dienā, fruit ninja dīleris.

Ronalds Delmonts

Uzturās tikai pie tēviņiem, daudz runā par saviem nedarbiem, jauks puisis, 
interesants, Rolands, bišku aktīvāk, vecīt, neko lieku- kāpēc gan?!, jautrs, ļoti 
mainījies, patīk sportot, mainījies uz labo pusi, nu feins puika, atvēries, runātīgāks, 
mazais sekseris, basketbolists, mazais, smukais ar sešpaku, smieklīgs, racionāls, 
nenopietns cilvēks, basketbolists ar stāžu, zilās acis..., runātīgais, skaisti mati, skaists 
iedegums, āmuriņš, ziņkārīgais. 
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Daiga Gončare

Dejotājiņa, pūkainā Daška, dejo ča ča čā, skaista, pārliecinoša, feini mati, 
LAUVENE, džimene, Gončaru spēks, blondā, mazā Inga, ča ča ča eksperte, ļoti 
draudzīga, smuki nagi, mans čupačups, dupsītis, Dagnis, diezgan jauka, nosvērta, 
intriģējoša, super, super, super!, traki bļaustās, puišu meitene, yo, tu esi mans 
trakumiņš!, mans ča ča ča partneris, meitene no Valmieras, Daigulis, vakara nedarbu 
māsa, smejas bez limita, trusītis, trakā runātāja, Balode, spogulis būs pēdējā lieta, ko 
tu iznesīsi no manas istabas, Ingas pokemona pirmā forma.

Haralds Punculis

Labi dejo, Zoibergs(vārdi izsaka visu), zvērs, gudrs, jauks, draudzīgs, izpalīdzīgs, 
burvīga balss, smieklīgs, seksīgais čalis ar fantastisku balsi!, jaunais politiķis, riktīgs 
Zambergs, dažreiz kautrīgs(ķermeņa valoda), prot pārliecinoši runāt, pirmais 
Zambergs pagalmā, pērn tu biji gaišāks..., humora pilns vēsturnieks, drošs, Gārsenei 
ir, ar ko lepoties, Haraldu par prezidentu, nu tas ir kaut kas!, foršais Haris!, ĻOTI daudz 
ēd, pieklājīgs, perfekti runā, lielisks puika, ziņu redaktors, smadzenes, basketbolists, 
idejām pilns.

Liene Leiduma

Jaukā Lienīte, kaimiņiene, skaistulīte, pozitīva, uzstājīga, apskāvieniņš, smaidiņš, 
pieskaries man!, smukās acis, prieks būt ar tevi vienā istabiņā, mīļa, jellyfish, meitene 

2. grupa
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kā odziņa, daudz ēd, vistrakākā Liene, skaisti mati, sievišķīga, Lieņuks, vienmēr 
piedomā par izskatu, atraktīvā meitene, pļāpīga, gaiša, jauka- tā turpini, galdu maiņa, 
brūnās ačteles, eņģeļseja.

Mārcis Lipsksis

Muzikālās sekas(ba-dam-tss), liekšķeres vīriņš, mīļš, muzikants, jauks, aktīvs 
puisis ar viedokli, cik viltīgi seksīgs smaids, idejām pilns, humoriņš, māņkustību 
meistars, Gatis Kandis, talantīgs ģitārists un drusku dīvains, filozofisks, joks vietā 
vienmēr, basketbolists, tavs skatiens, mmm..., ar ģitārstīgām sirdī, dažreiz nepareizi 
apstrādā informāciju, uzspēlē man kaut ko!, LAUVA, mūzika un pamatīgums- kā 
jau īstam vīram, skatiens+džokera smaids, dekoders, tu esi Mārcis nevis Dekoders, 
komisks.

Paula Janīte

Zeltainā meitene, labs cilvēks, zaķītis foršais, gara, nenopietni nopietna, slaikā 
Vogue topmodele, Pauļuks, skaistā, blondā meitene breketēs, maza zilonīša smiekli, 
gudrā blondīne, klusa, kautrīga meitene, Miss SVV, Jana Paulīte, forša meitene ar 
foršiem matiem, hi hi hi, ha ha ha, daudz smejas, katru dienu jauni talanti- super!, 
draudzīga, dāma, atvērta, SVV dzejniece, smukas kājas, un mati un drēbes, bet 
īpaši smukas kājas, soliste, mana gulta- tava gulta, īpatnēja dažās dzīves situācijās, 
izskatīga, modelīte.

Roberts Samsanovičs

Plikā augša, čigāniņš, mans brālītis, kovbojs, smieklīgs cilvēks, ēdam, ēdam 
visur un vienmēr, seksīgais čalis ar humoru, brūnais keksiņš, mežcirtējs, ir par 
mežu izciršanu,  pats kā stalts ozols, misters biceps, rāāārrrrr..., plikucis, patīk south 
park,meiteņu magnēts, brunču mednieks, tevī ir kaut kas tumšs..., patīk izģērbties, 
pozitīvi atraktīvs un aktīvs, dejo vienreizēji, strādīgs, romeo, izstiepts Samsung, kur 
atkal krekls?, kailums ir brīvība, drošākais jauniņais, runātīgs, nemierīgs, draudzīgs, 
jautrs, atvērts, bieži tevi nesaprotu, modeļa augums, labi iejutās, nekautrējas, asprātīgs 
čalis, patīk gulēt visiem pirsū, nav skops, patīk citus iepērt.

Ruta Ērgle

Pāri varavīksrei bija Ruta, muzikāla čikita, skaliņš, traki uzjautrinās par visu, 
skaļā ideju banka, vienmēr gatava iepozēt, trakā Ruta, chonny, atraktīva, aktivitāšu 
aktīvais skuķis, vienmēr gatava piedalīties, balss, smaids, gudra, labi dzied, aktrisīte, 
skaļa, zin daudz par mūziku, visaugstākais soprāns, čolkas spēks, labi ka lūpa sadzija, 
bomshakalaka, rutafons, suitene savā slēptajā būtībā, Džonijs un chonnys, enerģijas 
bomba, radošums, seksīgākā čika nometnē, popdziedātāja, nāc pie mans mazā, 
komunicē ar visiem, foršie auskari, atšķirīgās zeķes. 
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Ilze Amanda Zakrevska

Dabas bērns, smaidīga, ar burvīgu, maigu balstiņu, mīļa, sirsnīga, puķu meitene 
no sirds, eņģelis, labs draugs, mīļais meitēns, SVV patriote, ļoti izvēlīga, nevaldāma 
čikse, ārēji trausla, gudra, klusais putns, maigums, talantīga meitene, jaukā Ilzīte, 
tomēr aiz klusuma vesela galaktika, gumijas meitene, mīļākais cilvēciņš, kuru zinu, 
bet mērķtiecīga, akrobāte.

Elza Anna Jansone

Āziātu lielās, zaļās acis, daiļa, mīļais pūkainītis, baigā čika, geišas šokolādes(if 
you know what I mean), ja man būtu daudz naudas, tad es tev nopirktu māju pie 
jūras!,  Elžuks, skaista balss, skaistās acis un čolka, rokassprādzīšu pinēja, naksniņu 
maizīšu tosterētāja, skaista balss un pati arī, ar idejām aktīva, smaidīgākā meitene, 
„atdod lapas!”, izskaties pēc japānietes, superizpalīdzīga un atsaucīga, smieklīga, bet 
ātri apvainojas, var parunāt, ar akcentu, asprātīga, dzīvespriecīga, pie viņas vienmēr 
var atrast saldumus, mans vismīļākais mošķītis, beidz ēst Nutellu ar pildspalvu!, 
mainījusies uz labu. 

Evelīna Djomkina

Kā paka čipsu, krāsainā čikse, foršule, labi pazīstama, superīga dejotāja, personība 
un šausminoši jauka meitene, neatšķiramā, caciņa, skaista, sekretāre, jaukā dvīne, 
sportiste, balts, melns, sarkans, bučas, tu esi tik superīga, labā dvīne, es tevi atšķiru 
no māsas arī no mugurpuses, nu kā tu vari apēst tik daudz?, daudz runāšanas, jauka 

Seminārs
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meitenīte, pieaugušāka, labi dejo, nutella, smukā saulīte, tāmīte.

Everita Djomkina

Mazais vāverēns, mīlīgā, skaistā, kautrīgā lellīte, siekalojas-hobijs, tevi sauc 
Everita nevis Evelīna, ļaunā dvīne, jūhū, es tevi mīlu, smiekliņš, mazais mīļumiņš, 
nedzer kefīru, vienādās māsiņas, daudz runāšana, es jūs atšķiru, uķi, puķi vaidziņi,  
mīlule, jautrulīte, kā kafijas tase, superīgā, mums ir vienota ‘’laulības gulta’’, šokolādes 
krēma cienītāja, sportiste, apkampienu mīļums. Sarkanais tauriņš, jautrā dvīne, 
smaidīga, kāmītis, traka, jauki smiekli.

Keita Druvaskalna

Pozitīva un ļoti smaidīga, Skārleta Johansone, Keitdupsītis, smaidīga, skaista, 
mīļa, superdūda, mazā, smukā meitiņa, spēlē basīti labāk par lielāko daļu puišu, 
super beibe, Kleitaa, skaļa, runā kā ar aizspiestu degunu, tāmīte ar kaislību uz ēdienu, 
rrāār, Keičuli, seksuāli čiekuri tavā dārzā krīt, juteklīga, daiļā saule jeb super čikita, 
smiekliņš, profesionāla sportiste, apēd visus saldos pie mana galda, draudzīga, 
SUPERdūda, lāčuks.

Laura Sarvuta

Smuka, emocionāls un mīlīgas dabas cilvēks, jauni mati, atvērta, Laurita, rēciņa, 
ar labu humoriņu, ar mūžīgo ceļa traumu, organizatora talants, emocionāla meitene, 
ļoti neatlaidīga, apņēmīga meitene, labi sporto, miers mājās, papēži tikai trešdienās, 
cilvēks-pārliecība, superīga debatētāja, tu mani redzi? es tevi redzu! Tu esi mana 
foršā saule, nekrāso!, jaukā Lauriņa, uzstājīga, nopietni nopietna, analizētāja, dūda, 
volejboliste, foršule mana, smukā pelīte, var izkratīt sirsniņu uz tava pleca, daudz kas 
šķiet dīvains, bieži pārsteigta, čaklā saulīte.

Maija Kikuste

Mini Linda, ļoti draudzīga un jauka, sirsnīga, patiesa, radošā būtne, Maijuks, ar 
savu stilu, ļoti skaista, ar skaistu garderobi un skaistu personību, Maija kā jau Maija- 
jauka, klusā māksliniece, meitene, ko vajag dabūt katram puisim, komunikabla, 
dāmīga, ar labu balsi, laimīgā seja, mazā māsa, radošā dvēsele, baigā čiksa, cilvēks, 
kuru viegli iemīlēt, daile, grācija, atsaucīga, vienmēr brīnās, kāpēc Roberts guļ Vinetas 
gultā, cmon baby!, mīlīgā konfektīte, mākonītis, ja man būtu jādzīvo uz vientuļas salas 
ar kādu, tad es gribētu dzīvot ar tevi.

Māra Deksne

Baigie smiekli, nenodzēšamā smaida meitene, SVV patrots, saulgriezēns ar lielo S, 
atraktīva, dejotāja, “Māra, kur palika Degsne?’’, ēdiens nav, jautra un super enerģiska, 
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bomba, dzīvespriecīgs cilvēks, man gribas tevi samīļot 24/7, smaids uz lūpām pat 
naktī, kad guļ, saulainais gariņš, jautrulīte, ķiķinātāja, palaidne, tu esi skaista, mazais 
spridzeklītis, Bizbizmārīte mārīte, no tava pozitīvā smaida atmaigst pat akmens sirds,  
ar viņu es visvairāk smejos, var parunāt, labi dzied un dejo, smaids, aktivitāte, īsts 
saulgriezēns.

Marģers Samsons

Noslēpumains puisis, nezinu, par ko viņš domā, marķieries, mans Krēslas  
Edvards (ōōō), baigais vecis, brūns!, viltīgas acis, valdzinošs smaids, liels kritiķis, 
smīnošs, interesants, ātrums, marķieri 4 life, riktīgi foršs, semkas, var par visu runāt, 
samsungs, ašo joku karalis, matu laka, sliņķis, otrs brālēns, draudzīgs, izpalīdzīgs, 
melnais vīrs, rokas, mans Edvards „Bite me”, durvju cirtējs, garšīgi cepumi, peldētājs, 
bez komentāriem, Diesel čalis!

Matīss Ernests Balodis

Džeks ar krampi, superdejotājs, stilīgs puisis, hipsters, ritms ir tavs mājdzīvnieks, 
solists, nopietni?, mīlulis, mazais Kaupers, mednieks, bboy, es mīlu breikotājus, 
mmm..., mīļš ziņkārīgs, nopietns puisis, nav vārdu, mazais parkūrs, flirta vājprāts, 
mhm..., siržu lauzējs, mazais delfīns, labs deju partneris, foršs čalis, superpuika, 
draudzīgs, jautrs, sportisks, dejo vēl!, stilīgā frizūra, kūlenis, mviltīgs skatiens, 
Sabotieris.

Pauls Zaķis

Cibric, cibric, yoo zaķuk :*, NYC, ačeles, tu esi lielisks, galīgi neko neēd, ātrums 
aizrauj, kutelīgākais cilvēks kādu zinu, eskalators mākoņos, viltīgais zaķa skatiens, ir 
sarežģījumi ar saulespuķu sēklu ēšanu, klusums, lielās ačteles, neko neēd, btes nedzeļ, 
bites šauj un Pauls arvien guļ, dejotājs, nedaudz kluss, bet atraktīvs, forši, ka atbrauci, 
mīlīgs runas veids, emāk grauzt saulespuķu sēklas, var kopā pasmieties, trakulīgs, 
jautrs, draudzīgs komunikabls, skaistas acis, smieklīgs čalis, var paprikoloties, saprot 
mani no acu skatiena vien, zaķītis, sirsnīgs, grieķu ideāls, mr. Bean.

Toms Blūms

Intelektuāļa potenciāls, jautrs, smieklu deva, otrs visgrūtāk pamodināmais 
cilvēks, akmens seja, ar tevi var pasmieties, ēdelīgais, foršais čalis, Toms nemainās, 
bet varbūt arī labi, ka tā!, Tomška, dabas bērns, TEV IR STILS, apstulbis, labi dejo, 
smieklīgs, skatiens..., mazais, jaukais Tomiņš! Es peldēju...un spēlēju spēles! Bučas, 
mca:*, smaidiņš, asprātīgs, patīk izcelties, labs seminārists, panes  mani pičpaunā, 
iznesīgais jauneklis, cocacola, mīlīgs puisis, nopietns, radošs, sekseris, gribēja kļūt par 
leģendu, ir viedoklis par visu un vienmēr, Holivudas smaids, kad vajag, zibens, kolas 
cilvēks, cilvēks ar ideju, vēl nenopietnāks, dipsis.
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Vineta Mekša

Skaista meitene, klusie ūdeņi, mazā nēģermeitene, daiļā princese, jaukumiņš, 
dāma, klusā pelīte, dusmīga, ļoti skaisti mati, telefons, forša, jautra, dara, kas jādara, 
patīk ņemt citu konfektes, iekšā mazs velniņš, ātrums, trieciens, ouch!, seksīga lūpa, 
tumša jeb mazais nēģeris, vairāk atveries, draudzējas ar Everitu, reti redz ar atvērtām 
acīm, šokolādes dīva, skaistās acis, puķubērns, lēdija, dienās būs trofeju meitene.

Uldis Leiboms

Puisis ar foršu smaidu, paaudzies, baigi foršs, mierīgs, jautrs, draudzīgs, Raita 
mīlulis, mans arī:*, ar taisnu muguru, vēsais čalis, tev ir SWAG!, Uldis.. nav, ko 
tekt, žonglētājs, futbolists, man patīk- tāds lāga zēns, foršs bez gala un  malas, labi 
dejo, staltais briedis, nākotnes čačas meistars, tu esi garš, čačas pavēlnieks, meiteņu 
savaldzinātājs, viens div ča ča ča, Uldža, foršais Uldis ir tiešām foršs, paraugskolēns, 
pieredzējis:D, kārtīgs, jautrs sportists, ļoti labestīga dvēsele.

Diāna Ērgle

Atraktīvā māsa nr.2, ķiķinātāja, droša, mēdz kavēt nometnes, skaļa, jautra, 
draudzīga, čirkainā meitene zeltene, gudriniece, vienmēr smejas, forša, supersmaidīgā 
blondīne, tik labi, ka atbrauci!, visjaukākais cilvēks, kaut kas ļoti daudz... pozitīvisma 
gariņš, superīga personība, Ķīnas kārdinājums, liekas, ka pazīstu tevi visu mūžu, 
vienmēr saulainā Diāna, vairāk tādus kā tu!, talantīga meitene, eņģelītis, skaņa,  
laipna, zini ko, beidz būt ik forša, mīlu tevi ar visiem taviem niķiem.
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Elīna Valdmane

Jaukums, puķīte, balss- super!, žēl, ka ieradies vēlāk, bet tāpat tu esi SUPER 
FORŠA, mana mazā pūka, odziņa, kucentiņš, laimīte, burvīga, oriģināla māksliniece, 
viena no magic 3, trakās nakts idejas, mēdz kavēt nometnes, SUPERELĪNA, ideju 
ģenerators, mākslinieciskais hipsters, smaids, brūnā maizīte, haha, Elīnaaa, drīz būs 
SVV ģimenē, garā foršule, supersmaidīgā čika, padomdevējmāsiņa.

Elīza Poikāne

Kārtības mīlule, aktīva, +Ralfs,  ļoti skaista un jautra, njau, uz zivtiņu tev necerēt, 
naktis neguļ, nāk kopā ar nekārtību, vitamīnbeibe, mīļa, smaidīga, patīk augļi, 
siltākais smaids, smieklīga, Relīza, skaistums ir..., labāk nedziedi :D, vienmēr meklē 
savu groziņu, ap viņu valda haoss, melone, mēdz kavēt nometnes, Miss Haoss, skaistā 
dūda- poikānītis, smukulīte, rozā meitene, meitene ar arbūzu, meloni un gurķiem, 
siržu lauzēja, ūdens pudele bez korķa.

Georgs Kozulis

Nopietns, smieklīgs, prot labi tēlot, iedeva nometnes sajūtu, Geordziņš, labākais 
Gatis, mēdz nēsāt seksīgas kleitas, paldies bērzs, improvizācijas meistars, vakara 
pasākumu meistarprāts, super spēlē ģitāru, ukuleles ģēnijs kleitā, Georgs+kleita= :), 
labi māk runāt, ātrākais domātājs „tēviņu” istabā, tu esi ļoti mainījies, humoristisks 
ģitārists, patīk pārģērbties par meiteni, nakts semeņu ēšana, south park, talants, 
komunikabls, var parunāt vai kopā pasmieties, rūķis, mazais improvizētājs, dziedonis, 
Golda brālis. 

Kursanti
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Inga Gončare

Gončaru spēks!, acīga, bomba, spēcīgs raksturs, Daigas nākamā versija, nometnes 
hipsters, konžžā, spēks ir Ingas bicepsā!, foršā Inga!, sirsnīga, izpalīdzīga, cīnītāja, 
jestrule, labi spēlē basketbolu, spīdīgās acis, mīļā, mana zilā partnere, jautra meitene, 
topošā studente, Daigas pokemona otrā pakāpe, nepacietīga, pieaugusi, džimene, 
citreiz jābrauc ātrāk, mīli mani!:*, ēdāja, valdonīgā Daigas māsa.

Kristians Hrgetic

Neatlaidīgais, draudzīgs, māksliniecisks, smieklīgs, vispusīgs, tev piestāv kleitas, 
Bella, Rūta Ziemelēe, trakais Kristians, meiteņu mīlulis, atvērts, bezbailīgs, mīļumiņš, 
noslēpumu turētājs, harēms, ar burvīgu akcentiņu, KONJO!, jauks cilvēks, ča čačā 
karalis, mazais Teddijs, priecīgs, visforšākais puisis, komunicē ar visiem , patīk teikt 
čau un mīļoties, saulstariņš, ĻOTI sabiedrisks, cilvēks- pārliecība, KUKŪ!, tu esi viens 
superīgs čalis ar eksotisku dvēseli!, pozitīvs, atsaucīgs, komunikācijas izvirdums, 
foršā Kriksīte.

Ralfs Štauers

Ralfijs, kruts čalis, jokupēteris, opītis:D, jautrs, tu esi seksīgs, nebeidz būt foršs 
un jauks, labas un smieklīgas idejas, bad boy! Mmm.., vienkārši vecis, sāncensis 
visās jomās, nakts uzdzīves meistars, mērķtiecīgais puisis bez kompleksiem, ar labu 
humoru, ir iekšā un nāks ārā!, visgrūtāk pamodināmais cilvēks, verbālā caureja, 
smieklīgs, labākais kursants, labākais draugs nometnē, radošs puisis, asprātīgs, 
runātīgs, gaumīgie joki, vienmēr gatavs palīdzēt, smuks puisis, no zēna par vīru tapis, 
Relīza, Gvido īpašnieks, Ralfito, bračka, mīļums. Tava mēle manās acīs!

Rihards Vārna

Enerģisks, mega giga liels audzēknis, siržu lauzējs ar abām kājām, sliņķis, garš 
un interesants, cilvēks ar krutu stiliņu un vienkārši superīgs čalis, labi dzied, jauks 
un laipns, ja man būtu spēks, es ar tevi tā kārtīgi parunātu, gimmy, mazuli, ponij, 
jautrais hipijs, baltā vārna, no ārpuses kā Supermens, bet iekšpusē mīļš lācītis, 
vienmēr iedod man saldumiņu, zagtā čība, seksīgie muskuļi, crocs+tunelis=Rihards, 
lielākais saulgriezēns, atvērts, topošais audzinātājs, sportists, spēks un maigums 
kopā, neizlēmīgs, vienmēr, ejot garām, sveicina, muskuļi un acis.
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Uz trepēm


