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Mīļā SVV2016 saime…

Man bija patiess prieks kopā ar Jums atklāt Variņus un piedzīvot 
šīs vietas īpašo mierīgo burvestību. Iepazinām lauku mājas 
“Ezerkalns”, kur klētī mācījāmies par latvju zīmēm. 18 no Jums 
šogad pirmo reizi piedalījās Saulgriežu Vasaras vidusskolā un 
priecē ļoti, ka Jūs sevi izjutāt kā SVV daļu bezmaz no pirmā 
mirkļa.

SVV2016… kārtējā emocijām bagāta mirkļu virkne… mirkļus 
iemanījāties tvert un padarīt savus… saglabājiet tos… ierādiet 
tiem īpašu sirdsstūrīti, lai tie silti sildītu un izraisītu smaidu 
ziemas aukstos vakaros… gaidīšu jūs visus SVV2017.

Ilze Kreišmane
SVV direktore

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

/Rainis/

ILZES UZRUNA
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VARIŅI

Variņu pagasts ir viens no jaunākajiem pagastiem Latvijā, kas 
izveidots 1990. gada 18. oktobrī uz bijušā kolhoza “Oktobris” 
bāzes, tagad attiecīgajā teritorijā darbojas SIA “Palsa”, 
atdaloties no Palsmanes pagasta.

19. gadsimtā pagastā dzīvojusi liela un bagāta dzimta – Īvāni. 
Pēteris Īvāns, viens no šīs dzimtas ievērojamākiem pārstāvjiem, 
bijis apveltīts ar lielu spēku un varēšanu. No tā arī radies Variņu 
nosaukums.

Andrejs Kavacis gan grāmatā “Baltu senvēsture” raksta, ka 
Variņi pieder pie vissenākā baltu iedzīvotāju slāņa un Variņu 
tiešie pēcnācēji ir Tolavas latgaļi. Tātad Variņi ir viena no baltu 
sentautām.

Variņu pagasta teritorijā atrodas lielais purvs un daļa no 373 
ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Šepkas dabas 
liegums”. Pagasta ainavu bagātina dižkoki “Vilciņu ozols” 
un “Lielā priede”. Variņu pagastā atrodas Maigas Āboliņas 
privātkolekcija ar daudziem aizraujošiem mākslas darbiem un 
kičīgām lietām.

Šogad Saulgriežu vasaras vidusskola par savām mājām sauca 
Variņu pamatskolu. Skola ir interesanta ar to, ka tā ir celta 
spoguļattēlā. Skolā mācās 63 audzēkņi. Skola ir bagāta ar 
tradīcijām: apkārtnē ir absolventu rododendru dobe, skolotāju 
rožu dobe, ziedu kompozīciju takas veidošana uz 1.septembri, 
tematiskie vakari kopā ar vecākiem, gaidu un skautu 
darbošanās, izglītojamo radošo darbu izstādes.

Skolai ir savs karogs, himna un logo, un visiem ir sasaiste ar 
ozoliem, kas ir Variņu simbols. Himna stāsta par dzimto vietu, 
par mājām, kas vienmēr paliks te, Variņos. Skolas simbols ir 
zinību pūce un skolai ir visu varoša devīze: lai kur es iešu, lai kur 
es būšu, gaismai es došu  mūžu!
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DIENASGRĀMATA

11.07 | PIRMDIENA Dana

Diena pēc pirmās pavadītās nakts Variņu pamatskolā. Kā katru gadu, pirmā 
diena tika izmantota, lai mēs iepazītu viens otra personību un iemācītos 
vārdus, jo šogad ir pārsteidzoši daudz jauniņo, kuriem nemaz nav tik viegli 
iegaumējami vārdi, taču vakarā vairāk vai mazāk zinājām jau viens otru.

Vakarā prezentējām istabiņas, kas kā jau visus gadus ir ļoti interesants 
un jauks pasākums, Istabiņa ‘’raujam, graujam un ja vajag šaujam’’ pat 
sacerēja dziesmu šim pasākumam. ‘’ Arizonas’’ puiši improvizēja un istabiņas 
prezentācijai dziedāja dziesmu. 

12.07 | OTRDIENA Justīne

Šodien diena iesākās kā parasti: ar nogurušiem un vēl pusaizmigušiem 
audzēkņiem. Mēs visi aizgājām uz Ezerkalnu, kur mums bija interesantas 
stundas ar Haraldu un Gitu. Kā jau parasti Ezerkalnā, mēs visi iespējamos 
brīžos gājām ēst ogas  un zirņus. Mēs tad braucām atpakaļ uz skolu un gājām 
uz dejām un kori. Tajā dienā mūsu vakara pasākums bija “ Slapjie iekarotāji “. 
Šī spēle bija ļoti līdzīga fortu/karogu spēlei, tikai šoreiz mūsu rīcībā bija nevis 
bumbiņas, bet ūdens... 

13.07 | TREŠDIENA Nikola

Pēc visām aktivitātēm devāmies uz “Ezerkalnu”, kur veidojām zīmes no dabas 
materiāliem, un, kā jau katru reizi, tur tika noēsts viss dārzs. Vakarpusē mums 
bija skaists svecīšu vakars, kuru izveidoja Saulīšu grupa. Pats jautrākais notika 
pa nakti; meiteņu istabiņa “ Raujam, graujam un, ja vajag šaujam’’ nelegāli 
spēlēja kārtis, par ko dabūja skaistu sodiņu no Duksīša, savukārt Nauris par 
puskailu (varēja būt kaila) ielaušanos meiteņu istabiņā. 
Viss bija ļoti jautri, izņemot Alisei, kura manis dēļ izmežģīja potīti... Ups.

14.07 | CETURTDIENA Roberts

Piecēlāmies ar ne pārāk lielu lusti, jo zinājām, ka mūs sagaida gara diena ar 
Robertu, kura balss ir tik maiga, ka iemidzina. Iemācījāmies iegūt enerģiju no 
debess un Zemes, kā arī atšifrēt rakstu zīmes un to nozīmes. Vakarā bija jauks 
ugunskura vakars, spēles un sildījāmies, dziedot, ēdot vīnogas pie ugunskura. 
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15.07 | PIEKTDIENA Laura

Pamodāmies un visi jau bijām morāli gatavas doties uz Ezerkalnu, lai klausītos 
lekciju pat latvju zīmēm. To sapratušas devāmies uz rīta rosmi un karogu. Tad 
jau bija brokastis. Pēc tam devāmies uz Ezerkalnu. Tad jau sākās lekcija, kur 
visi miga ciet. Mums lika veidot zīmes un dziedāt. Dodoties atpakaļ uz skolu, 
iegājām veikalā. Vakara pasākumā bija olimpiskās spēles. Kur bija vairāku 
valstu pārstāvji un vajadzēja iepazīstināt ar savu jauno sporta veidu. Tad, kad 
viss beidzās, devāmies uz gultiņām un gājām gulēt.

DZĪVES GUDRĪBAS NO MEŽA ROBERTA PŪRA :

Kā iegūt enerģiju no kosmosa?
1. Jāatrod naba.
2. Jānoliek divi pirksti zem nabas.
3. Trešais pirksts zem nabas ir iedomāta sarkana bumbiņa.
4. Jāiztaisno mugura un ar augumu un rokām jāstiepjas gaisā.
5. Ar rokām satvertais gaiss ir jāspiež no kosmosa caur mākoņiem un 

beigās tas ir jānogādā sarkanajā bumbiņā.
6. Gaisa nogādāšana sarkanajā bumbiņā ir jāatkārto deviņas reizes.

Kā iegūt enerģiju no Zemes?
1. Jāatrod naba.
2. Jānoliek divi pirksti zem nabas.
3. Trešais pirksts zem nabas ir iedomāta sarkana bumbiņa.
4. Jāiztaisno mugura un jāliecas pie zemes, satverot gaisu, tāpat kā to 

satvēra no gaisa. Gaiss atkal ir jānogādā sarkanajā bumbiņā. 
5. Gaisa nogādāšana sarkanajā bumbiņā ir jāatkārto deviņas reizes. 
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16.07 | SESTDIENA Nikola

Sestdiena bija visai interesanta – mums, kā jau katru rītu, bija karogs un visas 
citas rīta aktivitātes, taču pēc tam mēs devāmies ekskursijā uz tuvākajām 
apkaimēm. Sākumā bijām aizbraukuši uz “ĶELMĒNIEM”, pavērot maizes 
tapšanu, dabūjām arī maizes klaipiņus. No “ĶELMĒNIEM” braucām taisīt 
keramikas kaķīšus, kas visus diezgan ieinteresēja. Pēc lielās darbošanās 
devāmies uz pusdienu vietu, kur tikām arī labi nopeldēties, taču tur visi bija tik 
nomocījušies un saguruši, ka ceļā uz Raunu viss autobuss gulēja. Brīnums, ka 
nevienam nekas netika izdarīts, ka neviens netika apzīmēts. Nonākuši Raunā, 
mēs devāmies uz Raunas pilsdrupām, visi vēl pusaizmiguši, kāpām augšā. 
Tikpat ātri nokāpām lejā. Devāmies uz “Latvijas Ķiploku”, kur mums deva 
pagaršot ļoti garšīgus ķiploku izstrādājumus.. Mmmm.. Vakarā, atbraukuši 
mājās, 21:00 sākām balli, kas ilga tikai 2 stundas, taču visiem ar to pilnīgi 
pietika. Diezgan aktīva diena izvērtās.

17.07 | SVĒTDIENA Alise

Svētdienas pēcpusdienā mēs spēlējām mantu medības. Tajās mums visiem 
gāja ļoti jautri: visi atradām vai izdomājām vajadzīgās mantas. Vakarā mums 
bija filmu vakars. Gandrīz visi bija nonesuši lejā uz filmu klasi guļammaisus 
un matračus. Un, guļot tajos, mēs noskatījāmies divas filmas – “Rūdolfa 
mantojums” un “Sapņu komanda 1935”. 

18.07 | PIRMDIENA Adele

Nakts apvienībai pirmdiena sākās nedaudz agrāk nekā citiem – mēs tumsas 
aizsegā devāmies sagaidāt Saulgriezēniem pārsteigumu, ko baudīt no rīta, 
taču šoreiz mūsu plāni izgāzās – ap to pašu laiku nometnē atgriezās Ventis 
un Reinis. Teikšu godīgi – nekad mani tā nav nobiedējusi mugura kā tonakt 
Venta. Taču tas neietekmēja rīta rituālu – pie veselīgās noguruma devas, mēs 
jau bijām pieraduši. Arī diena pagāja bez īpašiem pārsteigumiem, ja neņem 
vērā Maigas muzeja apmeklējumu. Saulgriezēnos īpašu prieku ieviesa fakts, 
ka pēc ilgas pauzes ar sportu uz palikšanu bija atgriezies Reinis. Jautrību 
sagādāja vakara pasākums, jo tas šoreiz bija komēdiju šovs - katrai komandai 
bija jāiestudē anekdotes, jāierunā daži komiski klipi un jāizdomā oriģināls 
turpinājums jau eksistējošiem jokiem. Žūrijas locekļi “Ugunsgrēka“ tēli. 
Helēna, Elizabete, Milda un Zenta, kā arī vakara vadītājs Leons arī vakaru 
papildināja ar smiekliem. Pēc naksniņām daži Saulgriezēni posās uz nakti, 
bet daži pirms vakara dziesmas baudīja skaisto Variņu saulrietu.

Šodiena pārsteigumus atnesa visiem Saulgriezēniem! 
Ciemojāmies pie Maigas Āboliņas, kura ir Variņu lepnums. Viņa 
izceļas ar savu muzeju vienā no Variņu dzīvokļiem.
Maiga saulgriezēnus paaicināja apskatīt savus mākslas darbus 
un interesantās vecās lietas, kas atrodas Variņu dzīvoklī. 
Nometnes dalībnieki braši devās pie sievites uz muzeju, kas 
atrodās netālu no skolas, kur apmetāmies. Lejā mūs sagaidīja 
vīrs gados. Viņš uzveda mūs augšāpa kāpnēm un nu jau bijām 
klāt.
Iegājām dzīvoklī! Woooooow! Visiem atvērās acis no brīnumiem: 
visapkārt pavizēja gleznas un bildes. Bija ļoti savādi tur 
atrasties. Uzreiz, kad iegājām, skatoties pa labi atradās Maigas 
sertifikāti, diplomi un bildes, kurās redzama viņa. Pie sienas 
pavizēja dīvaina, spīdoša glezna, kurā kustējās ūdenskritums. 
Vēl dīvaināk par šo ūdenskritumu bija mātes Marijas bilde, kura 
atradās spīdošā aplī. Tas sagādāja lielu izbrīnu. Vīrs, kas mūs 
lejā sagaidīja, visu laiku rosījās pa Maigas dzīvokli. Tālāk mūs 
aizveda uz istabu, kur atradās ļoti daudz senas mantas, viena 
mums sagādāja īpašu izbrīnu.

Maiga: Iepriekšējā grupiņa teica, ka šis svečturis ir saistīts 
ar ebrejiem.
Elīza Š: Jā, uz viņa ir rakstīts IZRAELA.
Kārlis: Ātri bēgam prom, kamēr vēl var!

Istabā atradās arī karotes, krūzes un trauki. Tur atradās arī 
cigaretes! Brīnumainā kārtā, Maiga mums piedāvāja uzpīpēt. 
Dīvaini, viņa ir saglabājusi tukšas, pat neatvērtas cigarešu 
paciņas, kuras ir nopirktas pirms vairāk, kā 50 gadiem...

MAIGAS MUZEJA APMEKLĒJUMS (18.07)
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19.07 | OTRDIENA Emīls

Rīts sākās kā daudzi iepriekšējie rīti, slapjš un nomācies. Otrā nedēļa jau bija 
iesākusies un visi bija apraduši viens ar otru. Diena norisinājās kā parasti. 
Vakara pasākums bija Maigas šķēpa meklēšana, kas norisinājās pa visu 
skolas teritoriju. Tur bija dažādi punkti, sākot ar atmiņas uzdevumu mīnu 
laukā beidzot ar atujautības uzdevumu upē, pie Venta. Pēc tam visi devās uz 
gultām un tikai daži gulēt, kā parasti.

20.07 | TREŠDIENA Francis

Rīts bija parasts – mūs, puišus, kā vienmēr, cēla apmēram 3 reizes – sākot ar 
Venti, tad Kārli un visbeidzot ar Māru vai Ilzi. Vakara pasākums bija ļoti skaists. 
Tas bija svecīšu vakars, kuru taisīja 2. grupa. Svecīšu vakars norisinājās 
skolas blakus ēkā – kultūras namā. Tika dziedātas dziesmas, skaitīti dzejoļi... 
vispārīgi ļoti emocionāls vakars. Svecīšu vakars noslēdzās ar mīlestības 
pilniem apskāvieniem. 

21.07 | CETURTDIENA Toms

Rīts bija tīri labs, pamostoties man pateica, ka rīta stiepiens un karoga celšana 
nenotiks. Tad pēctam devāmies brokastīs, neko īpašu mums tur nedeva ēst. 
Tālāk sākās debates par to, vai LV atļaut legalizēt viendzimuma laulību. Tad 
bija koris un uzreiz pēc tam es aizmigu uz desmit minūtēm, tāpēc nezinu, 
kas notika. Devāmies pusdienās un pēc tam atkal gulēt. Vakarā bija jautrs 
ugunskura pasākums pie Raiņa, kur mēs dejojām, dziedājām un rotaļājāmies. 
Viena no visjautrākajām no rotaļām bija deja “Cūkas driķos”, kuru mēs 
dejojām pusstundu bez apstājas. 

22.07 | PIEKTDIENA Nikola

Diena pirms Viesu dienas. Visi cītīgi gatavojas un rosās, mēģina dziesmas 
un dejas, lai nākamās dienas koncerts izdotos skaists un veiksmīgs. Pēc 
pirmā mēģinājuma kārtīgi tiek iztīrītas un sakoptas istabiņas, un tad jau atkal 
mēģinājumi, mēģinājumi un vēlreiz mēģinājumi. Kad viss bija sagatavots viesu 
dienai, saulgriezēni bija nopelnījuši mazu atpūtas pasākumu, lai pakustinātu 
arī smadzenes - notika erudīcijas spēle, kura beigu beigās izvērtās visai jautra 
un smieklus raisoša. 
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23.07 | SESTDIENA Elisa

Pa nakti visi beidzot bija gulējuši, jo zināja, ka viesu dienā vajag būt ar skaidru 
prātu. Čakla rosīšanās sākās jau agri no rīta - vainagu pīšana un pēdējie 
mēģinājumi. Tad sabrauca vecāki un koncerts varēja sākties. Vecākiem 
koncerts ļoti patika, un arī mēs paši bijām diezgan apmierināti. Vēlāk bija 
fočēšanās un ļoti gardu uzkodu galds, kā arī kopīga jostas taisīšana, kur katrs 
iekrāsoja savu rakstu. Daži no vecākiem palika arī uz vakariņām un uz karogu. 
Viņi izskatījās diezgan pārsteigti par mūsu biežo dziedāšanu un neparastajām 
tradīcijām. Vēlāk, kad visi vecāki bija aizbraukuši, īstā ballīte varēja sākties. 
Mēs dejojām disenē līdz pat pusnaktij un pēc tam visi pārguruši devāmies 
gulēt. 

24.07 | SVĒTDIENA Amanda L

Kā jau katrā svētdienā, visi Saulgriezēni cēlās stundu vēlāk. Diena turpinājās 
ar karogu un brokastīm. Vēlāk mēs fotografējāmies priekš gadagrāmatas. 
Pēcpusdienu pavadījām spraigā sporta dienā, kur galvenais sporta veids 
bija bumbols. Vakara pasākumā mums bija spilvenu vakars, kurš bija jauks. 
Vakaru noslēdzām ar vakardziesmu.

25.07 | PIRMDIENA Dana

Šodien pirmo reizi stundas notika pie Aigas, Madaras un Arvja. 3. grupa visas 
5 stundas pavadīja kopā ar Arvi. Arvja stundā mācījāmies kā domāt radoši. 
Domājām, ko darīsim Latvijas simtgadē, lai Latviju padarītu skaistāku un 
zināmāku. 

26.07 | OTRDIENA Justīne

Rīts sākās ar aizraujošām stundām, un turpinājās ar pārgājienu pa vietējo upi. 
Pārgājiena laikā pildījām dažādus uzdevumus un kopā piedzīvojām gan lielu 
jautrību, gan nogurumu. Pārnākot atpakaļ no meža, mēs visi bijām pārguruši, 
bet tas mūs netraucēja parādīt savus (bez)talantus vakara pasākumā. Pasā-
kums izvērtās smiekliem pilns.

27.07 | TREŠDIENA Amanda L

Rīts parasti sākas ar rīta rosmi, karogu un brokastīm, un rīta lūgšanu. Pēc 
tam visiem Saulgriezēniem sākas stundas. Kā parasti visiem pusdienas. Pēc 
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tam seko pēcpusdienu nodarbības. Vakara pasākumā mums bija pēdējais 
svecīšu vakars, ko organizē Zvaigznītes jeb 1 grupa. Vakaru noslēdzām ar 
jauku vakardziesmu.  

28.07 | CETURTDIENA Nikola

Ikdienišķs rīts, kopumā, taču ne tik ikdienišķs kā parasti, jo SVV kopā pavadītās 
3 nedēļas jau tūlīt, tūlīt būs paskrējušas vēja spārniem. Lai arī jautrākā 
vasaras daļa ar satriecošajiem saulgriezēniem iet uz beigām, šovakar, kā jau 
katru vakaru, notika ugunskura vakars ar dziesmām un šoreiz tika atklāta arī 
spiegu būšana – kas kuru spiegojis. Tas bija diezgan interesanti, uzzināt, kas 
kuru un, cik veiksmīgi spiegoja. 

29.07 | PIEKTDIENA Dana

Šodien notika SVV izlaidums. Izlaidums bija ļoti  jauks  un mierpilns. Visi 
sajutām , ka rīt dosimies mājās, bet nebojāja labo noskaņu. Ballīte norisinājās 
no saulrieta līdz saullēktam. Ballītes laikā norisinājās pēdējās kaislības starp 
pārīšiem, kas jau rīt dosies katrs uz savu pusi. 
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MĀCĪBU STUNDAS UN
NODARBĪBAS

ZĪMES DABĀ PIE HARALDA Alise

Stundās pie Haralda staigājām pa “Ezerkalna” apkārtni. Stundā bija jāzīmē 
“Ezerkalna” karte samazinātā izmērā. Kartē zīmējām klēti, māju, kviešu 
lauku, pirti un kūts pamatus. Mums bija viss jāizmēra ar pēdām, un visam 
bija jābūt precīzi uzzīmētam. Es biju pārsteigta, jo pat man karte sanāca ļoti 
precīza un skaista. Stunda pie Haralda man ļoti patika, jo tā tika pavadīta ārā 
un ar jautru kompāniju.  

TAUTAS DEJAS PIE LAURAS, UNAS UN ROBERTA Terēze

Pirmajā nedēļā tautas dejas mācīja skolotāja Laura Upena. Mēs iemācījāmies 
deju, kuru sekmīgi mums iemācīja skolotāja. Otrajā nedēļā mums tautas dejas 
sāka mācīt skolotāja Una Upena. Viņa mums iemācīja vēl vienu deju, kuru 
rādījām viesu dienā. Paldies mūsu mīļajām skolotājām, ka iemācīja dejas, kā 
arī pacieta mūs.

ZĪMES PIE GITAS Elisa

Gita mums pirmajā nedēļā palīdzēja izprast latvju zīmju nozīmi un kā tās 
pielietot. Viņa mums stāstīja, kā tās palīdzēja senlatviešiem un kā tās tiek 
pielietotas arī mūsdienās. Gita mums izskaidroja, kā zīmes var pielietot savu 
ikdienas problēmu risināšanā. Viņa mums pastāstīja dažādu zīmju izcelsmi 
un kā apvienojot zīmes var radīt jaunas. Mēs arī paši meklējām dažādas latvju 
zīmes Ezerkalnā un skaidrojām to nozīmi. Mēs arī veidojām dažādas zīmes 
no visādiem dabas objektiem. Šajās stundās mēs iemācījāmies daudzas 
jaunas lietas par mūsu senču dzīvi, un kā mēs dažas no tām pielietojam arī 
mūsdienās. 

VALODAS MĀCĪBA PIE LIENES Francis

Visas stundas norisinājās skolas pagalmā/iekštelpās. Pirmā stunda iesākās 
ar to, ka mums lasīja stāstu un no vārdiem, ko dzirdējām, bija jāizraksta 
īpašības vārdi, darbības vārdi un lietvārdi. Pēc tam, no izrakstītajiem vārdiem 
bija jāveido teikumi un vēlāk jau stāsts no izveidotajiem teikumiem. Kad darbi 
tika sarakstīti, bija jānovērtē cita darbs, bet lai būtu interesantāk, Liene salika 
mūs vienā kolonnā un sadalīja pa pāriem. Pēc tam bija otrs jānovērtē ar trīs 
punktiem.
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RAKSTI PIE GITAS Francis

Visas stundas norisinājās Ezerkalnā, kas nozīmē, ka bija jāčāpo +/- 3km, 
lai tiktu uz turieni. (Protams tas bija tā vērts). Pie Gitas pārsvarā taisījām/
runājām par rokdarbiem, kas saistīti ar latvju rakstiem. Piemēram, viens no 
darbiem bija sava 9x9 koda ievietošana/pārzīmēšana uz piespraudes. Gita 
bija izpalīdzīga, un palīdzēja ikvienam, kam bija grūtības ar šīs piespraudes 
izveides. Protams, pēc katras nodarbības audzēkņi varēja panašķoties ar 
ogām, kas auga turpat, Ezerkalna dārzā.

POLITIKA PIE MĀRTIŅA Alīsija

Pie Mārtiņa, politikas nodarbībās mēs debatējām par šodien ļoti aktuālām 
tēmām: bēgļiem Latvijā un pasaulē, viendzimuma laulībām, Dziesmu un deju 
svētkiem un citām nopietnākām problēmām. Šajās stundās mēs iemācījāmies 
pamatot savu viedokli, kā pareizi debatēt un kā nepakļauties pretinieka 
spēcīgajiem argumentiem. 

KOMUNIKĀCIJA PIE AIGAS Amanda L

Komunikācijas nodarbībā mēs mācāmies komunicēt ar citiem cilvēkiem. 
Galvenais mērķis šīm nodarbībām ir iemācīt SVV audzēkņus pareizi uzstāties 
auditorijas priekšā, izmantojot žestus, mīmiku u.c. Aiga mums mācīja mazās 
viltības un knifiņus dzīves situācijām. Aigas stundās bija brīva atmosfēra. 

PREZENTĀCIJAS PIE MADARAS Nikola

Prezentācijas nodarbībās pie Madaras mēs apguvām to, kā mēs varam 
prezentēt un izstāstīt kādu stāstu vai novadīt kādu pasākumu. Stundas pie 
viņas  šķita visai interesantas. Tās zināšanas, ko mēs ieguvām, var un noteikti 
noderēs tālāk skolā, darbā un vispār ikdienā. 

VĒSTURE PIE SILVAS Dana

Pirmajā stundā sākām atkārtot vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 
Šīs bija pirmās vēstures stundas, kurās mums nenāca miegs, jo šīs nebija 
nekādas parastās stundas. Mēs iemācījāmies lietas, kuras grāmatās 
nerakstīja, piemēram, kā latvieši pirmie atklāja Ameriku.  
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RADOŠĀ DOMĀŠANA PIE ARVJA Emīls

Pie Arvja mums bija veselas piecas stundas pēc kārtas. Tur viņš mums mācīja 
radoši domāt. Mēs mēģinājām izdomāt pielietojumus dažādiem sīkumiem un 
ko tie mums atgādina. Mēs arī diskutējām par tēmām, kuras radījām dažādu 
uzdevumu veidā. 

ZĪMES PIE ROBERTA Anna

Pie Roberta mēs uzzinājām daudzas interesantas lietas par latvju zīmēm. 
Uzzinājām daudz par to, kā tās zīmes un kam izmantot. Roberts mums arī 
parādīja mūsu tautas dziesmu dziļāko jēgu jeb zemtekstu. Vēl mums parādīja 
kā ņemt spēku no apkārtnes. 

BLOKFLAUTA PIE INGAS UN RŪTAS Annija

Blokfautas nodarbības bija ļoti interesantas, jo mēs ātri apguvām to, ko mums 
mācīja. Mazliet jocīgi man likās tas, ka mēs lielākai daļai nošu neaizmantojām 
nošu nosaukumus, bet ciparus. Es būtu gribējusi, lai nodarbības būtu garākas, 
jo nodarbībās gāja ļoti jautri.

LINOGRIEŠANA PIE RAITA Nauris

Pirmajā stundā pie Raita mēs jau sākām strādāt. Mums pirmajā stundā bija 
jāizdomā vienkāršs zīmējums, piemēram, zvaigzne, koks, un jāuzzīmē uz 
lapas, tad Raitis iedeva linoleja gabaliņu un tas paša izvēlētais zīmējums bija 
jāuzzīmē uz linoleja. Pēc tam ar papīra nazīti bija jāizspiež tas zīmējums. Kad 
forma bija gatava, tad uz formas bija jāuzliek daudz melnās krāsas, lai pēc 
tam, uzliekot baltu lapu pa virsu, paliktu smuks zīmējums.

CELOŠANA PIE ILZES Elīza Š

Nodarbību vadītāja ir skolotāja Ilze. Viņa mums mācīja celot. Nodarbības 
pagāja diezgan ātri, pats grūtākais bija diegus, kuri ir jāver galdiņos jeb stellēs. 
Pats grūtākais ir iemācīties. Tad, kad jau visu saprot, tad jau aiziet ātrāk. Un 
var taisīt lielākus/platākus/garākus darbiņus. Man personīgi ļoti patika.
Redakcija pie Māras un Paulas Justīne
Šī stunda noteikti bija viena no jautrākajām un produktīvākajām! Visi sēdēja 
ap vienu lielu galdu un aprunāja idejas par gadagrāmatu un ‘’SVV Ziņnesi’’ 
un, protams, smējās ļoti skaļi par visām piedāvātajām oriģinālajām idejām! 
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Liels paldies Mārai un Paulai par šīm jaukajām stundām un brīnišķīgo 
gadagrāmatu!

KALŠANA PIE MĀRTIŅA Emīls

Pie kalēja mēs iemācījāmies, kā izkalt dažādus priekšmetus – sākot ar 
rokassprādzēm un karotēm līdz pat mačetēm, nažiem un dunčiem. Mēs 
sākām ar metāla stieņiem, kurus mums iemācīja apstrādāt un izveidot to, ko 
vēlamies. Pēc nodarbībām visi atnāca atpakaļ uz skolu ar melnām sejām un 
oda pēc dūmiem.

SPORTS PIE VENTA UN REIŅA Dana

Sports mums notika katru dienu. Sportā trenējam fizisko sagatavotību un 
beigās spēlējām bumbolu. Sportā pildām visdažādākos vingrinājumus, lai 
uzlabotu stāju, muskulatūru un formu. Visi ļoti, ļoti mīl sportu pie Reiņa un 
Venta.
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VALODAS MĀCĪBA

INTERVIJA AR ILONU SAVERASU, LATVIEŠU VALODAS 
SKOLOTĀJU BAŠKĪRIJĀ, KRIEVIJĀ JAU SEPTIŅUS GADUS.

Daži fakti par Baškīriju. Baškorstānas autonomija atrodas Krievijā, pie 
Urālu kalniem. Šī valsts ir bagāta ar zeltu, naftu un medu, kurš izceļas 
ar savu augsto kvalitāti. Ufā vien dzīvo aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju; 
visā Baškīrijā dzīvo 1500 latviešu, Arhangeļskas rajonā, kur atrodas 
gan Maksima Gorkija, gan Bakaldinas ciemi, mīt aptuveni 300 latviešu. 
Baškīrijā dzīvo baškīri, krievi, latviešu un citu diasporu grupu pārstāvji 
(vācieši, poļi, ukraiņi, baltkrievi). Baškīri ir musulmaņi, bet pārējie 
lielākoties – pareizticīgie. Baškīrijas galvaspilsēta Ufa no Rīgas 
atrodas 2500 km attālumā.

Kā latvieši nokļuvuši Baškīrijā?
Sākot ar 19.gadsimta sākumu latvieši devās uz Baškīriju, kur bija iespēja tikt 
pie savas zemes par krietni lētāku cenu kā Latvijā. Lielākoties pārbrauca 
latviešu kapi un mazāk turīgas ģimenes no Kurzemes un Vidzemes. Atbraucot 
tika ierādīti meži, kurus vispirms vajadzēja izlīst, lai iekoptu tīrumus pirms tikt 
pie bagātas graudu ražas. Pirmo gadus latvieši tur pavadīja dzīvojot zemnīcās, 
pirms paguva uzcelt sev mājas un saimniecības ēkas. Laik gaitā ieviesa arī 
skolas, pašdarbības kolektīvus, organizēja pašmāju un viesa trupu teātra 
uzvedumus.  Gan izglītības, gan kultūras dzīve līdzās ar saimniecībām vērsās 
plašumā līdz 1937. un 1938. gada Stalipinskajām reformām, kad visi turīgie 
saimnieki jeb kulaki tika nošauti vai aizsūtīti uz lēģeriem un valstī sākās 
rusifikācijai – visas citu nacionalitāšu skolas aizvērtas, bibliotēkas un preses 
izdevumi iznīcināti.

Kā nonācāt līdz latviešu valodas mācīšanai Baškīrijā?
Devos turp ekonomiskās krīzes laikā 2009.gadā. Toreiz man nebija ko zaudēt, 
kāpēc izlēmu par labu aizbraukšanai.

Kāpēc izvēlējāties studēt latviešu valodu?
Man vienmēr patikusi latviešu literatūra, kāpēc bakalaura līmeņa studijas 
izvēlējos baltu filoloģijas programmā, pēc tam papildus apguvu arī latviešu 
valodas skolotāja specialitāti, lai varētu mācīt valodu. Diplomdarba 
aizstāvēšanā arī satiku un iepazinos ar Lieni, es biju atbraukusi no Baškīrijas, 
Liene no Krasnojarskas, lai aizstāvētu savus diplomdarbus.

Vai ir bijusi doma atgriezties Latvijā? Ir mēģināts?
Jā, 2014.gadā atgriezos, vēlējos strādāt par skolotāju Latvijā, tiku pie latviešu 
valodas skolotāja darba lauku skolā netālu no Valmieras. Biju šokēta par 
bērnu attieksmi, saskāros ar sabiedrības necieņu pret skolotājiem. Krievijā 
tomēr ir saglabājusies cieņa pret skolotāju. Ātri vien jutos ļoti neapmierināta 
ar savu darbu Latvijā, bet tad man paveicās. Jaunajai skolotājai pirmo mēnešu 
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laikā radās veselības problēmas, kāpēc viņa atgriezās Latvijā, kas attiecīgi 
man deva iespēju doties atpakaļ uz Baškīriju un strādāt tālāk.

Kādu iemeslu dēļ atgrieztos Latvijā atkārtoti?
Vienīgais iemesls, kad atkal sākšu domāt par atgriešanos būs, kad vairs 
nebūs kam mācīt latviešu valodu, kad bērni skolā vairs neizvēlēsies mācīties 
latviešu, bet citu valodu kā vienu no svešvalodām.  Tāds risks diemžēl pastāv, 
jo aizvien mazāk ģimenes izvēlas savus bērnus sūtīt mācīties latviešu valodu.  
Viņi uzskata, ka latviešu valoda nebūs vajadzīga, jo negrasās pārbraukt uz 
Latviju dzīvot, savukārt, ciemojoties Latvijā var sazināties krieviski – neizjūt 
vajadzību apgūt valodu. 

Pastāti par latviešu tradīcijām Baškīrijā?
Latviskās tradīcijas Baškīrijā netiek kliedētas. Tās turpina izmantot, lai gan 
jāņos tur Jānis atjāj zirgā un atklāj svētkus, kas īsti nesakrīt ar to, kā jāņus 
atzīmē Latvijā. Baškīrijā jāņi ir republikas līmeņa svētki, tos atzīmē 23. Jūnijā. 
Ne tikai Jāņa tēls, bet arī citas tradīcijas: vainagu peldināšana, plastmasas 
papardes zieda atrašana u.c. tāpat kā tautas tērpus bieži vien parodizē. Tikai 
laika gaitā pamazām esma attīrījuši un pietuvinājuši latviskās tradīcijas un 
tērpus īstenībai. Ugunskurus gan kūra, bez alus arī neiztika. Citi tradicionālie 
svētki, kurus atzīmē ir Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi un Lieldienas. Savu 
reizi Ziemassvētkus atzīmējām arī kā bluķa vilkšanas pasākumu, nevis tikai 
pulcēšanos pie eglītes un dāvanu saņemšanu.

Kāda ir latviskā kultūra un valoda ikdienā?
Latviskās kultūras popularitāte līdzīgi valodai sāk izzust. Paliekoša gan ir 
iezīme, ka pie latviešu mājām aug puķes, dārzs ir sakpots. Aizvien tauta piemin, 
ka tieši latvieši iemācījuši baškīriem strādāt, kas norāda, ka ir bijuši čakli un 
izdarīgi jauno zemju apsaimniekotāji. Zīmīgi, ka Baškīrijas latviešiem galīgi 
neiet pie sirds speķa pīrāgi. Vienlaikus pārmantota nākamajām paaudzēm ir 
kļavu lapu cepuru darināšana līgo laikā, ko aizsāka Jānis Vecis, kurš pats nu 
jau ir aizsaulē, bet cepures aizvien ciemā pin.
Latviešu valodas saglabāšanai diemžēl nepietiek ar manām stundām skolā. 
Jaunākā paaudze latviešu valodu vairs tā neprot kā vecākā. Nereti ģimenēs 
vecākā paaudze runā latviski, bet jaunākā krieviski, kaut kā viens otru reizēm 
saprot. Vecākā paaudze reizēm skubina runāt latviski, sūdzas, ka jaunie 
negrib mācīties un aizmirst latviešu valodu. 

Kādi apstākļi Baškīrijas latviešiem liek domāt par atgriešanos Latvijā?
Lielākoties šodien Baškīrijā dzīvojošie latvieši vairs vēlas tikai apciemot 
Latviju, savus radus un paziņas te, bet ne pārbraukt. Tie, kas vēlējās 
pārbraukt ar visām saimēm paguva to izdarīt divdesmitā gadsimta 70. un 80. 
gados. Līdzīgi kā dodoties uz Baškīriju, arī pārbraucot uz Latviju brauca pie 
jau pazīstamajiem, pirmajiem pārbraucējiem. Baškīrijas latviešu lielākoties 
apmetās uz dzīvi Lielvārdes apkaimē. Ir arī latvieši, kuri galu galā atgriezās 
atpakaļ, jo ne vienmēr un visi latvieši vēlējas viņus pieņemt atkal Latvijā, tā nu 
devās atpakaļ. 

RAKSTU DARBI PIE LIENES

VARIŅU NAKTIS
Saulgriezēni jau devās gulēt, kad zem loga pulcējās vietējie Variņu jaunieši. 
Viņi sarokojās un devās apsēsties zālē. Vienam no viņiem kaklā bija apzeltīta 
ķēde. Saulgriezēni lēnām kļuva īgni – dažiem sāpēja galva, visi vēlējās ātrāk 
aizmigt, taču vietējo vēlme aprunāties tieši zem loga traucēja. 
Variņu iedzīvotājiem bija svarīgi izrunāt jaunos pavērsienus „Viņas melo labāk” 
epizodē, kā arī, vai Zentiņa atgriezīsies nākamajā „Ugunsgrēka” sezonā. 
Mārim, puisim ar visbaltākajiem zobiem, bija svarīgi izstāstīt, kā viņš salauza 
kārtējās meitenes sirdi. Jau sestā šomēness. Taču Ilzei, ciema skaļākajai 
meitenei, klusām savām draudzenēm vajadzēja izstāstīt par vienu puisi no 
Smiltenes. 
Tā sarunas turpinājās. Par mīlestību, cigarešu markām un piedzīvojumiem. Tā 
līdz brīdim, kamēr saule ausa. /Adele/

METĒJI
Dažreiz gulēt uz mūsu matračiem ir neērti. Mums gadās, ka pa vakariem, daži 
nepieklājīgi Variņu iedzīvotāji nāk mētāt ābolus uz mūsu istabiņas logiem. 
Manām acīm ir sāpīgi skatīties uz viņu apģērbiem. Nākamajā dienā mēs 
visi esam piekusuši, vēl vairāk Reiņa dēļ. Mūsu ādas ir sviedrainas un rokas 
netīras un sāpīgas, kā viss mūsu ķermenis pēc Reiņa sporta. /Justīne/

LIRISKA SKICE PAR VARIŅIEM
Bija vēla pēcpusdiena Smiltenes novada Variņos. Saule mīļi smaidīja, un 
Maigas tante to baudīja pie sava muzeja balkona, sēžot blakus flīzētajam 
galdiņam. Netālu no viņas bija arī Variņu bibliotekāre – dāma, kura te pavadījusi 
gandrīz sešdesmit gadus. Viņa ikdienu pavada darbā kultūras namā, kur viņa 
savu pirkstu pieliek jauniešu izglītošanā. Šajā pašā siltajā pēcpusdienā skolas 
pagalmā pāris jaunieši spēlēja futbolu un basketbolu. Nedaudz šo ikdienišķo 
idilli mainīja Variņu pamatskolā mītošie saulgriezēni. Viņi kārtējo rītu padarīja 
interesantāku onkulim, kurš rīta stiepiena laikā ar savu motorolleru dodas uz 
darbu; kaimiņiem, kuriem pa logu nu jau veras interesantāka ainava par jau 
ierasto skolu; kurai tagad dažas reizes nedēļā veikalā ierikšo smejošs bars 
jauniešu, savāc pilnas rokas čipsu pakām un šokolādēm. 
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VARIŅU TOP VEIKALS
Variņu „Top” veikalā var nopirkt mazu aknīgu pastēti. Cilvēki parasti to ieliek 
savos slazdos, lai varētu būt slazdīgs ķēriens. Dažreiz vējīgs pūtiens aknīgo 
pastēti iepūs laikā un no slazdīgā ķēriena pāri paliek tikai pats slazds.  /Ilva/

VARIŅI
Te parasti ir plosīgi vēji. Parasti cilvēki ēd aknīgas pastētes. Pie skolas 
darba dienās plosās strādīgi strādnieki. Variņu vērtība ir klusums, apkārt 
tā papilnam. Izejot ārā, var sajus brīvības un svaiguma smaržu. Sajūta ir 
vienkārši brīnišķīga. Ja man būtu jāvērtē, tad es saku, ka te ir mājīgi. /Terēze/

MUŠAS?
Te ir arī diezgan daudz dūcīgas mušas. /Annija/

AINU ATSTĀSTĪJUMS. KĀDI TAD MĒS 
ESAM, KO TE DARĪJĀM UN KĀ JUTĀMIES?

SKATS PA LOGU
Soliņi pie basketbola laukuma ir pazuduši. Pats basketbola laukums izskatās, 
pārdzīvojis arī padomju laikus. Tas pat neatbilst laukuma standarta izmēram. 
Visapkārt zaļš. Laukuma priekšā aug zaļi krūmi, aiz tā aug mazi zaļi krūmi. 
Aiz krūmiem stiepjas jaukto koku mežs.  Mežs atrodas gravā. Atgriežoties 
pie sporta laukuma. Viens grozs ir atjaunots, otrs nav. Blakus laukumam 
ir neliela ābele. Ar kuras āboliem var mest pa logu. Apkārt basketbola 
laukumam ir celiņš taisnstūra formā. Celiņam otrā pusē aug ziedi dažādās 
krāsās – zila,sārti un dzelteni.  Pie viena no groziem stāv pussapuvis celms. 
Zāle ir nopļauta. Šī aina man atgādina vecu basketbola laukumu daudzstāvu 
māju vidū. /Marija/

MANTU MEKLĒŠANA
Mūs sadalīja pa komandām un iedeva sarakstu ar mantām, kuras jāatrod. 
Meinards bija mūsu turēklis, kurš vāca mantas maisā, viņš arī atrada tās. Mēs 
gājām meklēt putna spalvu, un tā bija sāpīga vieta, jo nevarējām to atrast. Bija 
arī jāuztaisa fotogrāfija ar Matīsu. Mēs uzvarējām! /Marija/  

LATENE PIE LIENES. SKICE PAR VARIŅIEM
Kad mēs no skolas gājām uz veikalu, tas bija pavisam tuvu. Veikals ir mazs, 
bet tur ir viss, ko vajag. Kad mums skolā aizliedza ēst saulespuķu sēklas, Rūta 
pateica pārdevējai, lai nepārdod mums tās. Tā nu gan bija liela sāpe!
/Voldemārs/

MEINARDA ŠAUSMU STĀSTS
Reiz dzīvoja vietīgie, viņu vājība bija zelts. Vietējiem patika medīt cilvēkus. Viņi 
radīja sāpes SVV audzinātājiem, radiniekiem. Ļoti lielas morālās sāpes, jo viņi 
mētāja ābolus pa logiem. Vēl arī lielas fiziskās sāpes, jo viņiem patiak medīt 
cilvēkus, un viņi medīja Kristeru. Viņi cilvēkus turēja alā un apgrauzdēja uz 
pannas. Pēc tam viņi vārīja zupu boršu un taisīja salātus rasolu. Tad viņi visu 
salika kopā un apēda pusdienas. Bet tas nebija viss, viņiem vajadzēja vēl, jo 
viņi ir čigāni. Tad viņi uz vakariņām nomedīja Svenu ar metienu pa galvu, ka 
viņš iekrita bezsamaņā. Tad viņi viņu samala desās un apēda, tālāk viņi aizgāja 
gulet un tā arī beidzās.
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SVV CILVĒKI
Mēs šogad 10. Jūlijā iegājām Variņu pamatskolā, kur mūs sagaidīja SVV 
cilvēki. Viņi gaidīja mūs un turēja rokā mūsu vārdus. Iekārtojāmies istabaiņās, 
izgāju ārā pēc tam un piezvanīju mammai. Drīz beidzu runāt un gāju atpakaļ 
uz istabiņu. Sadraudzējos ar Tomu un Robertu, spēlējot kārtis. / Regmārs/

LIRIKA
Meitenes sauc palīgā
Jo ir problēma sāpīgā 
Fotogrāfējoties istabā
Viņas ar āboliem apmētā.

Ciema puiši aizgāja,
Kad bargais Reinis atnāca
Šis nu prasa
„Kas ta nu?”
Kuram vajag sadot pa pakaļvietu?”

Bet Ventis turpina tamborēt
„Uz konfliktiem labāk necerēt!”
Un tā nu bija, kā nu bija
Variņu ābolus izbārstīja.
/Roberts/ 
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NAKTS STĀSTS

Kā jau zināms, katrs SVV gads ir unikāls un pat nesalīdzināms 
ar citiem. SVV2016 man atmiņā pavisam noteikti paliks ar 
negulētajām naktīm. Bija tikai 48h kopš atbraukšanas, kad jau 
neliela kompānija pieredzējušāko saulgriezēnu sāka savas nakts 
izklaides - ar koši sarkanu lūpukrāsu rokās mēs devāmies uz puišu 
istabiņu “Arizona”. Interesants fakts - lielākā kompānijas daļa bija 
šīs istabiņas iemītnieki. Gaidītais rezultāts diemžēl gan netika 
sasniegts, jo tā vietā, lai puse no istabiņas puišiem pamostos ar 
sarkanām lūpām, pārsteigumu no rīta sagādāja tikai divu puišu 
nedaudz apzīmētas kājas. Savu pirmo (šīgada) sodu es pieredzēju 
dažas naktis vēlāk. Jāatzīst gan, ka par daudz garlaicīgāku 
pārkāpumu - meiteņu istabiņā mēs 01:00 naktī spēlējām kārtis. 
112 pietupietni, pāris minūtes “krēsliņā” un savas kārtis tā arī vēl 
neesmu redzējusi. 
Pirmais nopietnais pieteikums nakts kariņiem sekoja piektdien, 15. 
jūlijā 03:00 naktī. Pēc anonīma audzinātāja ieteikuma 7 cilvēku liela 
kompānija izlēma noslēpt visu (VISU) audzēkņu kurpes. Protams, 
kā mēs šogad atklājām - mūsu mīļie skolotāji un audzinātāji neguļ. 
Tā kā vispār - vienkārši neguļ. Tas bija iemesls diezgan dumjām 
slēpšanas vietām, kas ļāva saulgriezēniem visu atrast diezgan aši. 
Nedēļas nogale pagāja ar dažiem neveikliem draugu apgleznošanas 
mēģinājumiem, tāpēc te nu nav ar ko lepoties. 
Nākamais pieminēšanas vērtais gājiens bija 20. jūlijā, 04:00. Tas 
bija brīdis, kad tika uzpildīta glāze pilna ar miltiem un neliela 
kompānija devās uz “Arizonu”. Jau atkal interesants fakts - 4 no 
5 kompānijas dalībniekiem bija no iepriekš minētās istabiņas. Ja 
runa ir par nakts aktivitātēm, uzticēties nevar nevienam.. 
Daudz vairāk audzēkņu atcerēsies 22. jūliju. Lielie saulgriezēnu 
nemieri. Divas stundas, milti ar cukuru, ūdens, krāsas, spiegšana. 
Sods - puiši mazgā visas četras sporta zāles sienas no ārpuses. 
Tik tikko ir sākusies trešā nedēļa, un jāsaka, ka mums ir grandiozi 
plāni. Kuram tad īsti vajag miegu? Bet pagaidām to visu es jums 
neatklāšu - pirmkārt jau nu neviens nezin, cik no tā visa tiks 
realizēts, bet otrkārt - šo lasīs audzinātāji.. Brīvprātigi es uz tiem 
nakts sodiņiem pavisam noteikti nepieteikšos… 

Adele
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VĒSTULE RAINIM



38 39

SVV2016 Variņi

NOMINĀCIJAS

Olimpietis – Nauris
Mūziķis – Roberts
Deju grīdas pavēlnieks – Voldemārs
Vīrišķīgākais – Emīls
Mākslinieks – Toms
Rūpīgākais – Emīls
Sirsnīgākais – Francis
Flirtētājs – Svens
Pievilcīgākā – Nikola
Sirsnīgākā – Amanda G
Flirtētāja – Dana
Romeo&Džuljeta – Francis&Justīne
Viltīgā lapsa – Laura
Deju grīdas pavēlniece – Justīne
Neitrālākais – Ilva
Mieriņš – Elizabete
Sievišķīgākā – Dace
Elegance – Marija
Baumu vācelīte – Adele
Labākās manieres - Terēze
Smaidiņš – Alīsija
Sliņķis – Meinards
Lakstīgala – Elīza Š
Smieklu gāze – Kristers
Enerģijas lādiņš - Dana
Labākais skatiens – Amanda P
Rīma – Amanda L
Naivākais - Regmārs
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CITĀTU VĀCELĪTE

“Man nepatīk, kad Justīne ēd siera čipsus. Viņai tad smird seja.” /Francis/
“Tu esi tāds Svens!” /visi izņemot Svenu/
“Regmārs - princis uz stieņa” /Adele un Regmārs/
“Nu un tagad laiks iet uz atpakaļu” /Svens/
“ Eu, tagad pārbaudes darbs būs! Euu... “/Nauris/ 
“Nabaga bietītes “ /Svens/
“ Raiti, tu pazīsti manus matus! Viņi tā nedara!” /Māra/
“Cūka gripas” (bija domāts “Cūkas griķos”) /Dace/
“Čibatu čabatu čībiņa” /Justīne/
“Gastrolaiks” (laiks līdz nākamajai ēdienreizē) /Raitis un Rūta/
“Braukt uz Palsmani” /darbinieki/
“Pilnīgā Palsmanē (būt)” /darbinieki/
“Pūst matraci” /darbinieki/
“Kad es biju mazāks, grauzu vistas kaulus līdz pat smadzenēm. Tāpēc es 
tagad esmu tik gudrs!” /Ventis/
“Rentis un Veinis” /darbinieki/
“Tā kā puņķi, tikai pa muti” /Roberts/
“Sūds izgāja cari sātana MAZDĒLAM!” /kāds CS vakara dalībnieks/
“Hari, Hari, Hari, ko tu ar mani dari?” /Dana/
“Paldies, Vējamāt, par pankūkām!” /Toms/ 

Artūrs :”Jēzu, tas tu?”
Raitis :”Jā, mans bērns!”

Rūta:”Izstiepieties visi kā ozoli!”
Kristers :’’Es esmu liepa!”

Laura Svenam:- Tev smaga pakaļa!’’
                            -Laura, tev vienkārši nav spēka”.

Haris: Tu nebiji uz karogu
Toms: Nē, es biju 
Haris: Nē, tu nebiji 
Toms: Es biju, es tikai dziesmu nokavēju

“Ezerkalna” alternatīvie nosaukumi:
“Ezerkauliņi”
“Ezerkrasts”
“Ezerkalniņi“
“Kalnezers“

(domājot krustvārdu mīklu)
Dana: Kā sauc foršāko audzēkni nometnē? 4 burti, 1 burts D, 2. A,...
Dace: Dace?!

Ventis par to, ka visi slimo: “Tā jau notiek – graudi atsijājas no pelavām”
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PĀRĪŠU LAPA
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KO CITI PAR TEVI 
SAKA?

SVENS ADVILJONS
Betmens, ļoti aktīvs, kož, kā arī kutina, īpatnējs, atraktīvs, nemiera gars, 
savu viedokli vienmēr izsaka skaidri, diezgan liels kaitinātājs, daudz melnā 
humoriņa, smieklīgs, izveicīgs, sportisks, staltais dejotājs, normāls vīrietis, 
mans mazais šreks, nemiera gars, jokdaris, aktīvs, Svensters , labākais , real 
G , jautrs, jocīgs cilvēks, rembo 007, Genādijs, nemierīgs un uzmanības kārs 
vīrelis, Tulpe, sviestabeka, garlaikotajs dejotājs, mans mazais, labi dejo, tur 
kaut kam ir jābūt, es tak jūtu, sliktais puisis. 

ROBERTS BAJARUNS
Elviss Preslijs, daudz dzied, skaļa balss, baigais dziedātājs, vienmēr un 
visur muzicē, runīgs, no sirds liels mūziķis, patīk daudz dziedāt un spēlēt 
ģitāru, muzikāls, flirtētājs, drosminieks, dziedonis, pašpārliecināts, skaļš 
dziedātājs , ģitāras varonis, vienmēr ar ģitāru rokās, komunikabls, apdāvināts 
ģitārists, muzikāls, Improvizētājs, kreatīvs sapņotājs, patīk dziedāt un 
stāstīt interesantas lietas, multipersonība, domātājs, ģitārists, aizrautīgs, 
harizmātiska personība, pīlādzis, Kings speech. 

ELIZABETE BETIJA BALTGALVE
Pelīte, ļoti klusa, klusa un sēdoša, pieklājīga, īstenībā ļoti atvērta, maza lellīte, 
gudra, cītīga meitene, kautrīga, bet jauka, klusības kodols, izpalīdzīga, klusie 
ūdeņi tie dziļākie, skaisti spēlē flautu, ļoti klusa, bet forša, klusais jaukumiņš, 
klusa, labi skrien, labi argumenti debatēs, klusumiņš, pele, apslēptais sporta 
talants.., mīļuks, kura meita godu tura,/ Tā pin puķu vainadziņu.

EMĪLS BRENČS
Ekselence, prezidenta kungs, ir savs viedoklis, jauks, pieklājīgs, sirsnīgs, 
kārtīgs SVV prezidents, prātīgs, vīrišķīgs jaunietis, garš, izveicīgs, cielavēns, 
it kā kluss, it kā ne, mūsu prezidents hehe, prezidents arī šogad, Cielavēns, 
izpalīdzīgs, mierīgs, labākais , īsts draugs, tropi, garais, foršs cilvēks, labi 
atveido teletūbijus, kur tu esi mans prezident? Seims, sakarīgais, foršs 
prezidents, ļoti labi mazgā sienu, Jasmīns, MR. Prezidents, apšubeka, 
mākslinieks. 

MEINARDS PĒTERIS CAKULS
Smīdinošais smaids, uzmetējs, nevar padejot, slinks, smiekliņš, skaļš, liels 
meiteņu mīlētājs, patīk uzdarboties naktīs, nenopietns, bet sirsnīgs, smieklīgs, 
garš, mīkstais, jo pameta mani uz dejām, slinkais olimpietis, nemiera gars, 
jautrs, mazais brālēninc, traks, lielais apskāviens, jocīgs skatiens, labs 
dejotājs, krīpī smaids, vandālis, vakara apskāvienu pavēlnieks, ja gribi spēlēt 
postā, jāpieliek svars :), Zārts, Norvēģu milzis, sirdī mazais Meinardiņš, 
kutinātājs nr.1, Cekulaina zīle dzieda. 
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KRISTERS CAKULS
Ļoti, ļoti interesants sarunu biedrs, džentlmenis, vienmēr smaidīgs, mierīgs, 
jautrs, smieklīgs, skaistas balss īpašniek, samērā kluss, atšķirīgs no pārējiem, 
mierīgs, briļļains, nerātnis, dēls, labs  dziedātājs, labākais dziedātājs korī, 
visur ar Svenu, gatera sirds, vienmēr izskatās pēc kucēna, kas priecājas par 
dzīvi, Prolapsējoš vīrelis, tēla maiņa, melnītis, augu laistītājs
mans mīļais, domīgi veras debesīs, egle, viltīgais lapsa kūmiņš jeb dūmiņš.

VOLDEMĀRS DZENIS
Deju grīdas karalis, daudz krīt uz sejas, aktīvs, traks dejotājs, pretimnākošs, 
īsts palaidnieks, lecīgs, smieklīgs zaķis, "superīgākais audzēknis!" Citāta 
beigas. -Māra 23.07.16
superpuika, Shuffle karalis, skaļais īsulis, ar labām manierēm, sportisks, 
striptīz stieņu karalis, vienmēr meiteņu istabā, dejotājs, labi dejo, apveltīts ar 
tizlām idejām, patīk lēkāt pa meiteņu istabiņas matraci, florists, jaukumiņš, 
baigi labi dejo, Valdemorts, šļakstītājs, voldemorts, aktīvais sprīdītis, 
Rubenis, Voldemorts no Cūkkārpas! :D, Lielā Raksta godīgs pavediens, Dzeņa 
jaunskungs, runātīgs, super puisis, lielisks saulgriezēns. 

LAURA FREIMANE
Mana saulīte, māsa, skaļa smējēja, prot jokot un sasmīdināt, sirsnīga, pozitīva, 
jautra meitene, māk sevi aizstāvēt, skaistulīte, mierīga, ne tik klusa, viegli 
sakaitināma, gultas partnere, guļammaiss #1, smieklīgo grimašu īpašniece, 
izpalīdzīga, paldies par superlīmi, 
forša, smieklīgā seja, jauka, skaista, ļoti jauka, ja ir kas sakāms, vienmēr to 
pateiks, eeeeeeeeeeeeeee forša, draudzīga, ar labu noskatu uz dzīvi, Edža 
tevi vēro, nobriedusī dāma, tipiskā meitene, miera mika, normāla vietējā, 
pieaugusi gudrībā, Bobijs varenais šāvējs, Laurai smukas zeķītes, meitene ar 
savu viedokli par visu. 

AMANDA GEIDĀNE
Lielā sirds, smaidulīte, smaidīga, mīļa, gudra, dzīves priecīga meitene, 
klusa, nerunīga, priecīgais mīļums, smaidīgākā meitene nometnē, jaukuma 
kodols, jauka, aktīva dejotāja, smaids, jauka meitene, vienmēr smaidīga, 
vissmaidīgākā nometnē, dzejniece, klusa, bet gudra, smaidīga, lielisks 
smaids, Ziedlapiņa, dzīvesprieka iemiesojums :)))), ļoti izturīga un apņēmīga 
meitene, apbrīnojams pozitīvisms un smaids. 

ANNIJA GULBE
Smalkā balstiņa, ļoti daudz runā, runīga, labi prot spēlēt flautu, lielā sirds, 
jociņš, lēni atplaukstošs zieds (raksturā), muzikāla, jautra, mīļums, enerģiska, 
dabas bērns, smieklīga balss, instrumentu spēlētāja, pļāpa, mīļa, atvērta, 
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visrunātīgākā un izpalīdzīgākā, runātīga, rod prieku speciāli kaitinot citus, 
guļava, forša balss, cenšas un viss padodas, Sprīdītis, Pūt vējiņi, Pūt Anniju, 
mīļumpodiņš, cilvēks dzirkstele, mazā mīļā sirsniņa. 

ALĪSIJA RENĀTE JANĪTE
Ļoti mīļa, skaistais smaids, Toma mīlulīte, klusa, smaidīga, modes dāmiņa, 
tumblr meitene, auklīte, jautra, vienmēr vieta un laiks humoriņam, blondā 
saulīte, staltā dejotāja, Toma meitene, Toma spilvens #1, jauka, draudzīga, 
mīļa, līdzīga savai māsai, nosauļojies cilvēks, draudzīga, jauka, tāds antis, 
glīta, jauka un jautra, gudra, izdomas pilna, jauks skuķis, mīlīgā skaistule, 
autiste, mazā modele, mazā Paula, SVV spiegs, mīlīgākā meitene nometnē, 
mans mīļais māšuks, ar tevi kopā līdz pasaules malai un vēl tālāk. 

MARIJA NIKOLA JANSONE
Nometnes pārsteigums, vēl viena Toma mīlulīte, jautra, runātīga, gudra, 
smaidīga, visgudrākais cilvēks, jauka, draudzīga, saprot jokus, half of my 
family, tumšā saulīte, vienmēr ar Alīsiju, Toma spilvens #2, draudzīga, sirsnīga, 
saprotoša, izpalīdzīga, mazais noslēpums, mazliet klusa, bet sarkastiska, 
vienmēr daudz ideju, ļoti patīk uzvarēt, arī jauks skuķis, mīļuma iemiesojums, 
pepija garzeķe, laicīgi ceļas un sapucējas uz karogu, roze, Toma ļubestība, 
enerģisks saulstariņš, pazīstama jau no bērnības, gudra un pieaugusi, ļoti 
forša meičiņa. 

ELĪZA ANCE KALNIŅA
Noslēpumaina, frizierīte, klusa, bižu meitene, mīļa, labākā bižu pinēja, māk 
pastāvēt par sevi, gudriniece, jautra, klusiņa, interesanta, melnais klusums, 
klusiņa, interesanta, draudzīga, franču bizītes, jauka, labi pin bizes, bizītes tev 
piestāv, pie mazākās izdevības ies gulēt, tizlumiņa iemiesojums, ļoti gādīga, 
dzīvespriecīga, viena no divām, tumšā skaistule, Rīgas iedzimtā, eksotiska, 
melna, netīras džinsu bikses, klusais smaidiņš, lakstīgala, kur palika Elīza? 

TOMS KARPOVS
Izcilas manieres, saprotošs, pārsteidzošs, labi dzied, domā pēc tam, muzikants, 
čirka, liels meiteņu matraču mīlētājs, smieklīgs, paparaci, smaidīgākais 
cilvēks nometnē, resns, sociāls, narkomāns, klaviermiers, vienmēr Raiņa 
Squad istabā, mūzikālais futbolists, muzikants, sportisks, og brotha, reperis, 
čirkainais, klavieru spēlētājs, muzikāli apdāvināts, sirsnīgs, forši mati, brīvajā 
laikā ir kopā ar Mariju un Alīsiju, skaistas lokas, meiteņu mīlulis, mūsagets, 
Apolons, karstgalvis, Tomiņš, palaidnīgs, driģene, čirkainais futbolzvaigzne! 
Laba mūzikas gaume, piemēram, the weeknd un tā. Viens no foršākajiem 
puišiem nometnē.
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ELISA KIVI
Mans mīļumiņš, noslēpumu lāde, prot telefonus mest podā, patīk franču 
buldogi, alternatīvā meitene, Latvijas patriote, krāsains cilvēks, jauka, 
neitrāla beibe, svaiga, dziļdomīga, Duuuuuude, zaļais kivi, kivī meitene, jauka, 
kivī, ļoti jautra, kivītis, gorgona, skaista meitene ar vēl skaistāku personību, 
ugunspuķe, mierīgais latviešu kivi, gudra, zīlīte, Kivi ir mans mīļākais auglis, 
smaidiņš, kas liek pasmaidīt arī tam, kurš uz kivi skatās. ☺ 

DANA LEIBOME
Spridzeklis, sportiste, nevar aiziet gulēt, nemiera gars, trakā, lielā sportotāja, 
humors, super zaķis, danafit, slinkā sportiste, olimpiete, jauka, Taņa, 
hiperaktiva, aktīva, sportiska, garšo čupačupi, sociāla sportiste, nekad 
neatceras pēc kā atnākusi uz mūsu istabiņu, liela aktīviste, nekad nepadodas, 
vienmēr ir enerğija darīt jebko, Meinards padara viņu miklu (ar ūdenspistoli), 
prieka, enerģijas sprādziens, aktrise, vieglatlēte, Daniņa dusmīga, neklausa 
audzinātājus, resnais puncītis, pretendente uz 2020 g. Olimiādi Tokijā, fit 
motivation paraugs. 

AMANDA UNIGUNDE LEIBOME
Progresējusi, atvērtāka, slinkotāja, izvairās no pienākumiem, klusa,  kautrīga, 
smaidīga, jautrs cilvēks, skaļa, ēd visu, pat pirms sporta, Ziemeļdaiļava, 
palikusi mazāk traka, rīma, čipsu varone, palikusi mazāk traka, izpalīdzīga, 
skaļa, bikšu cilvēks, smuki dejo, laba dejotāja, runātīga, viena no trim, 
beidzot ēd!, klusa, forši krāc, pūpēdis, ziedlapiņa, kosmonalts oziiiss, ēdelīgs 
saulgriezēns. 

TERĒZE MAČA
Aktīviste, bomba, drama queen, strauja, izpalīdzīga, smieklīga, kārtīgākais 
cilvēks ko zinu, mazā pļāpiņa, skaistulīte, izskatās it kā būtu 9, sarkanais 
palags, skaistulīte, jautra, jauka, dziedātāja, smuki dzied, atriebības plānu 
kalēja, maziņā, ļoti runātīgāka, jauna, bet gudra, mazā pļāpiņa, sārtās lūpiņas, 
aizrautīga, mazā meitene, patīk domāt nerātnības, sniegpulkstenīte, Mafijas 
priekšniece, Alises labā roka. 

DACE MEŽAKA
Laipnā sirsniņa, eņģelītis, šogad ļoti lēna, mana sieviņa, plašs smaids, rīma, 
blondīne, sirsniņa, skaistuma karaliene, jautra, mīļa, smaidulis un happiness 
iemiesojums, Ziemeljskaistule, superĻena , īsta skaistule, guļammaiss #2, 
sportiska, acīte, liela ēdāja, garšo nutella, dāsna, daudzu kleitu īpašniece, 
draudzīga un skaista, mmmm Daceee, mana mazā Dacīte, ar Tevi var 
parunāties par visu un vienmēr, māk uzklausīt citu problēmas un palīdz tās 
atrisināt, Norvēģiete, mati un smaids, kas atstaro gaismu, blondais grēks, 
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mīļā skaistule, flink, baletdejotāja, stārķis, Top, top, topmodele top, , ļoti 
simpātiska meitene, dzīvē darīs puišus trakus. 

AMANDA PUZINKEVIČA
Psaiho grāmatvede, ļoti daudz smaida, Naura mīlule, nopietna, smaidīga, 
kautrīgā, smaidiņš, sirsnīga, puišu valdzinātāja, burvīgs cilvēks, jautri mierīga 
dvēselīte, draudzīga, klusa, flirtētāja, fēna aizdevēja , Naura dzīves mīlestība, 
smieklīga, riktīgi foršs cilvēks, forši smiekli, smaidīga, gudra blondīne, 
izpalīdzīga, viena no trim, sakarīgais saulgriezēns, miers, cīrulis, karatiste 
traka, skaista, Ananaas, Možais gars, aktīva un vienmēr iesaistās jaunos 
izaicinājumos.

ADELE PUŽULE
Klaču tante, intrigante, labsirdīga, blēņu taisītāja, dziedātāja, labākā ukuleles 
spēlētāja, jautra, var arī riktīgi sadusmoties, saprotoša dūdiņa, uzklausīs 
jebkuru, riktīgs cukuriņš, as polaidu skoņu bolsi, gossipa lāde, visu nakts lietu 
domātāja, miega traucētāja, mīļa, ideju vācelīte, sirsnīga, vienmēr palīdzēs, 
miera nesēja, skaistule, jauka, interesanta peronība, ļoti runātīga, bet arī 
lieliska klausītāja, labākais plānu kalējs, ļoti patīk, kad bāž zīmuli degunā,
ļoti runātīga, bet arī lieliska klausītāja, labākais plānu kalējs, ļoti patīk, kad bāž 
zīmuli degunā, tā nav Adele, sabiedrības dvēselīte, arbūzs, viltīgā lakstīgala, 
Adelīte telīte, domīgais ziķeris, SVV jēriņš, Hello from the other side, super 
meitene un super personība.

NAURIS ŠALGŪNS
Brunču mednieks, jautrs, sportists, meiteņu valdzinātājs, kačoks, matu 
karalis, patīk klausīties skaļu mūziku, citi zina, ka viņš var, viņš tikai tēlo, 
iemīlējies Amandā, meiteņu magnētiņš, aizdomīgi kluss dažreiz, džudo 
smiekli, sportists, jauks, kačoks, smaidīgs, hotspoteris for life, draudzīgs, 
vienmēr telefons tuvumā, flirtētājs, kluss, Smirdoloģijas praktiskās daļas 
eksperts, cukurs birst, meiteņu mīlis, kačoks, Lauris Reiniks, briedis, 
Slīmests! Spēcīgais vīrs, vai var būt vēl saldāks? Tomēr, viens no foršākajiem 
nometnē.

REGMĀRS SALMS
Skatiens, kluss, runīgais, kāršu spēlētājs, klusais, lēns un neizprotošs, jocīgs, 
dīvainīts, izpūstais matracis, jautrs, smieklīgs, dīvains cilvēks, foršs uzvārds, 
Ringolds, nepareizi dod roku, Nananananananana Regmens, nepareizi dod 
roku, draudzīgs, mēģina iepazīt, vairāk cilvēkus, ļoti zinātkārs, nemirstīgais, 
Ringolds Regmunds igreks, nebaidās lūgt meitenes dejot, muša, Ragnārs 
Lodbroks, pārāk daudz jautājumu, pārāk daudz neskaidrības. 

ALISE ŠARKOVSKA
Klusais susuriņš, Drama queen 2, skaļa, labā dvēselīte, labākā sabiedrotā, 
jautra, saprotoša, draudzīga, saprot jokus, mazā draudzenīte, "Nu Terēeeeez!", 
Venta sīkā, jaukā, pūkainā Alisīte, draudzīga, friziere, skaļa, tenku vācele, 
vienmēr neapmierināta, smaidīga un glīta, vienmēr visur iesaistās, tā ir Alise, 
vienmēr visur iesaistās, ašā viltniece, dusmulītis, mazā Venta radinice, daudz 
skraida un smaida, Šinšilla, skaļā lakstīgala, mīļumiņš un smukumiņš.

ANNA DĀRTA SĪKA
Stāstu krājums, daudz runā par upenēm, runātīga, pļāpa, darbīgā meitene, 
izaicinošā celotāja, jauks saulesstariņš, silda ar jaukajiem vārdiem, pļāpu 
tašiņa, pļāpīgā saulīte, runāšanas kamols, izpalīdzīga, mīļa, nopietna, cītīga 
ceļotāja, labsirdīga, ar skaistu smaidu, tiešām sīkā, gudra, ļoti runātīga, 
vienmēr parūpējas par citu labklājību pirms savas, puķu meitene, ja vien viņa 
neuzbruktu vienu mēr, komandiere, visu  ko pastāstīs, Liepa, pļāpa Anniņa, 
daudz runā, bet interesanti un patīk ieklausīties. 

ELĪZA ŠĪRE
Saulīte, jaukums, daudz slimoja, klusa, lakstīgala, jauka, draudzīga, muzikālā, 
sirsnīga, skaistā balss, solodziedājums, draudzīga, dziedātāja, slimotāja, 
skaista balss, brīnišķīgi dzied, labi dzied, fano par korejiešiem, lieliska balss, 
viena no divām, tā balss!!, zilumiņš (domāt divejādi), aizrautīga korejiešu fane, 
maza meitene, puņķi tek, priede, mūsu sasirgusī jauniete.. nepieciešama liela 
vitamīnu deva un vairāk dzīvesprieka!

JUSTĪNE ŠKUTA
Deju soļu izgudrotāja, insektu dauzītāja, aktīva, smaidīga, trakais putns, 
skaļa, skaistākā mīlīgākā Džulieta, saprot jokus, nenopietni nopietnas runas, 
franciska (visādā ziņā), Ņau ņau un puk puk, jautra, kreatīva, mīļa, smieklīga, 
labi sacer jaunas dziesmas, Francis, labi dejo, interesanta humora izjūta, 
mēdz staigāt pidžamā, ļoti jautra, vienmēr ar Franci, dūds, klap klap, bzzzz, 
patīk, ja bāž pirkstu nabā, Justīne un francis, sēdēja kokā, jautaris gariņš, 
lielās acis, kas var vēl spožāk mirdzēt!, slinķīts, Franča meitene, Džuljeta, 
Eifeļa tornis, Franča draudzene, pidžamma pie karoga.  

NIKOLA MARIJA TRŪPA
Aktīva baumu vācelīte, runātīga, dejotāja, modes dāma, labākā tautas deju 
dejotāja, melnais humoriņš, super duper koliņa, talantīga, atvērta, Adeles 
palīgs visam gossipam, laimes iemiesojums, vienmēr labā garastāvoklī, 
sirsnīga, izpalīdzīga, saprotoša, dejotāja, pļāpa, vārdu māsa, jautra, lieliska 
dejotāja, runātīga, vienmēr aizstāv citus, Resnie puncīši The best, Smaidule, 
nakts ēdiena dalītāja, Dejo ar zvaigni, zeltene, dižā dejotāja, klusa sapīgi sit, 
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dejo un draudzējas, Meija, burvīgā smaida īpašniece, pozitīvs cilvēciņš, kas 
aktīvi grib piedalīties it visā.

KATRĪNA VILTRAKE
Lakstīgala, ātri sacepas par sīkumiem, emocionāla, politiķe, savas taisnības 
cīnītāja, labākā dziedone, patīk spēlēt ģitāru, cilvēks, kurš grib un mācās 
spēlēt klavieres un ģitāru, just say, you are nice, ar daudz emo, visu laiku spēlē 
MCR, īsie mati, jautra, izpalīdzīga, citādāka personība, smuki dzied, spindzele, 
muzikāla, citādāka labā ziņā, lielisks sarunu biedrs, jo ir runātīga, bet arī laba 
klausītāja, gorgona, kļuvusi dabiskāka, politiķe, viegli sadusmināt, ar visiem 
parunās, Hameleons, "Pīrādziņ nāc ārā", savdabīga persona, bet labā nozīmē.

ĢIRTS FRANCIS ZIEMELIS
Mazais brāļuks, visu laiku guļ meiteņu istabiņa, prieciņš, jautrītis, labsirdīgais, 
mīlulītis, matu stila "Sīpoliņš" karalis, jociņi, istabas biedrs gan meitenēm, 
gan puišiem, īsts mīlnieks, ļoti Francisks, Gļop gļop, tas esmu es, jautrs, jauks, 
my dad , labs draugs, draudzīgs, garmatis, liela sirds, visur un vienmēr ar 
Justīni, Justīnei visu laiku uzsūc zilumus, attiecību goals ar Justīni, izpalīdzīgs 
un vienmēr padomā arī par citiem, Frannciiiii, jauks, mierīgs, Guli peperoni, 
guļava, izrādīgs, sportists, mazais snikerēns, Romeo, suņuburkšķis, Justīnes 
draugs, vispieaugušākais no visiem puišiem, saprātīgs, gudrs un aktīvs. 

ILVA ZONNE
Smaidīgais cilvēciņš, klusa, mierīgais putns, lielākā grāmatu lasītāja, , klusie 
ūdeņi, mīļi smiekli, mans pāris dejošanā, klusa, sarkastiska, runīga, tavi 
smiekli, izpalīdzīga un ļoti draudzīga, prieks, ka esi atpakaļ, mīļa meitene, Ilva 
forši dejo, pozitīva, Dāma, kura atgriezās.. “ Meitene ar savu viedokli, radošām 
idejām un dzīvesprieku. 

VENTIS BEĶERIS
Bārnijs. Kur tavi mati palika? Nopietni nenopietns, sportists, aktīvists, DŽUDO 
IESILDĪŠANĀS, stiprs patīk kārtīgi izsportoties, yoyoyo, kachoks, opis visam, 
kas sakars ar tehnoloģiju, saldais miedziņš, lielais sportists, stiprinieks, 
spogulis, sportisks, aktīvs, jauks, tuvcīņa, gulēs gaitenī, lai puiši nelavītos pa 
naktīm pie meitenēm, bārnijs, noslēpumains, foršākais audzinātājs, neļauj 
nevienam ciest sāpes, SUPERDUPERĪGAIS audzinātājs, neaiztiec Venti! 
Reizēm opaps, nebēdnis Rentis, zilo acu pavēlnieks, Ventis kačoks, video 
māsters, stirna
Ventis neizvēlēlējās ņindzjas dzīvi, ņindzjas dzīve izvēlējās Venti, mūsu opis, 
bet lēnām tiek apmācīts facebook zinātnēs, asprātis, rēcīgais, mīļš brālēniņš. 

RAITIS BOBROVS
Cilvēks orķestris, patīk filmēt, baigi gudrs, garais Raitis, vienmēr smaidīgs, 
garākais cilvēks ko esmu redzējis, daudz ko zina, mīlīgs betmens, garā 
pupa, Dzeltenā SVV redaktors, garš, bet ne basketbolists, labi pin bizītes, 
vismīlīgākais, garš, sirsnīgs, garākais audzinātājs, spēcīgs apskāviens, lieliski 
masē plecus, jaukais Raitis, viesiem palīdz, jauki parunāties var, Viņam garas 
kājas, svv viņa vasaras mājas, raspodiņš, kotletīšu mīlis, garais raitis, vienmēr 
visus samīļos, mīļumiņš :), meža vecis, Emulātors, lieliska personība, Gada 
grāmatas karalis, apskāvienu kolekcionārs. 

MADARA DAĢE
Pozitīvisma bumba, Mārtiņa un Kārļa sieviešu versija, peldētāja, jauka, mierīgā, 
sirdsmiers, prezentē labi, galvenais, acu kontakts, grācija un daile, Ariadne, 
atvērta, forši runā, patīk mežā, Varde, Jelgavas mafijas galva.. atraktīva un 
spilgta personība, radoša visās dzīves jomās, prasme sadarboties, patīkama 
sarunu biedre. 

KĀRLIS DAĢIS
Viens no mums (audzēkņiem), vienmēr smejas, jautrs pieaugušais, atvērts, 
jaukuma iemiesojums, jauks cilvēks, rižiks, labs dejotājs, labi spēlē pūšamo 
instrumentu, mīļākais skolotājs, viss, aktīvs pasākumos, jauks, foršākais 
audzinātājs, jautrs un asprātīgs, resnie puncīši the best, aktīvists, patīk 
izaicinājumi, izaugsmes koka čempions, Rembo, Dionīss, flautu grupas kcm, 
rižulis, foršais Kārlis, jautrs, jauks, smieklīgs, visaktīvākais audzinātājs, 
pozitīvais audzinātājs, C.S. Vicečempions, biezpiena sieriņu zaglis, labs 
komandas biedrs, sirsnīgs audzinātājs. 

MĀRTIŅŠ DAĢIS
Autoratīvā balss, daudz dejo kora laikā, nopietns politiķis, rūpīgs, jauks 
cilvēks, politicjis, pasniedz interesantas stundas, SVV veterāns, labi dejo, 
garastāvokļa uzlabotājs, aktīvs pasākumos, politiķis, palīgs visos jautājumos, 
gudrs un iejūtīgs, vienmēr zina labu risinājumu problēmām, baigi mīļš, super 
forši ar tevi var parunāt, foršs, baigi daudz uztraucās, Rembo brālis, dīdeklis, 
nopietns, jautrs, gudrs, S-mine, var piepūst daudz matračus, vienmēr vada 
komandu, līderis, reizēm pārāk uzspiež savu viedokli, bet beigās nonākam pie 
kopsaucēja. 

MĀRA DEKSNE
Puķīte, čaklā bitīte, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti smaidīga, jautra, smieklīga, aktīva, 
svv jaunietis, nepatīk zēnu joki, saprotoša, sirsniņa, jaukākā no visām 
audzinātājām, gadagrāmatas prāts, sirsnīga, jauka, pārāk smaidīga, enerģijas 
gars, traktīva, runīga, spridzeklīte, izpalīdzīga, saulīte, vienmēr smaidīga, 
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jaukuma iemiesojums, smaidule, foršā, mīļā, tik super forša esi!, jautra 
ar labām idejām pasākumiem, Māra + Heralds, zieds, silti apskauj, Ms. 
redakcija, Puncule, mīļā Māra :*, Burvīgākā smaida īpašniece, mana mīļākā 
SVV kompānija jau piecus gadus, sirsniņa. Mums nav pat jāsarunājas, jo tāpat 
domājam vienu un to pašu un kopā gāžam kalnus. 

REINIS DUKSĪTIS
Milkas mīļotājs, muskuļu kambaris, mazs, bet spēcīgs, Olimpietis, sporta 
karalis, patīk kārtīgas sporta stundas, duksis, patīk mocīt bērnus, nakts 
bruņinieks, sportists, aktīvs, trakais skolotājs , jauki parunāt, nekad 
nepiekūstošs cilvēks, stingrs sporta skolotājs, sports ir tava dzīve, sports, 
sports, sports, mīl spīdzināt mūs, duksītis, sportisks un jautrs, Tas ir tikai 
sākums, džeki, Veinis, orķestra pirmā flauta, daiļas acis, sporta prātnieks, ak, 
cik saldi, runcis, darbinieku istabas DJ, puišu pie vietas nolicējs. 

PAULA JANĪTE
Lipīgais smaids, smaidīga, sirsnīga, skaista jauniete, patīk joki un 
pārsteiguma bildes, modelīte, modele, vienmēr ar Māru, Māras palīgs, 
jautra, sirsnīga, mīļa, Māras labākā draudzene, atraktīva, modelīte, vienmēr 
smaidīga, moderna, kreatīva, baigā foršule, modelīte, stilīgā, dod kompi, 
draudzīga brīžiem dusmīga, bet labi prot atdarināt Helēnu, Paulaa, dievīgs 
cilvēks, smaidīgā audzinātāja, jauka balss, smieklīga, viegli sadusmot, guļošā 
princese, Skudrupūznis, tikumības patruļas priekšniece. 

AIGA KLIMOVIČA
Loģiskā nometnes balss, mūžīgi smaida, runātīga, miera dvēselīte, kluss 
cilvēks, mierīga, jaukuma iemiesojums, izpalīdzīga, jauka, komunikabla, 
gudra, zilā krāsa, Pētera mamma, māk ar visiem satikt, lieliska sarunājoties, 
laba humora izjūta, forši māca runāt, ilgās pusdienas ar Pēteri, cielaviņa, 
Aktīvā Pēterīša mamma.. Viena no labākajām mammām pasaulē. 

ILZE KREIŠMANE
Mūsu mamma, patriote, gudrības māte, SVV galva un sirds, celošanas 
profesionālis, māk izstāstīt savas izjūtas rīta lūgšanās, jauka, sirsnīga, 
nometnes sargeņģelis, jauks cilvēks, SVV galva, smaidīga, ļoti dzīves gudra, 
un dod lieliskus padomus, SVV mammucītis, jaukā Ilze, muzikāla, viena no 
Ilzēm, savu darbu dara ar mīlestību, pirmā persona, kulturāla, nopietnā 
direktore, SVV dvēsele, padomu devēja. 

ROBERTS MUCIŅŠ
Ieintreģējošs, labs cilvēks, viszinis, gudrs, coolio čalis, viens no robertiem, 
iedvesmo kustēties, dancātājs, skaitītājs, forši māca dejot, paspēj katru deju 
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soli, deju grīdas pavēlnieks, iemāca mīlēt deju, jautrs, pamācošs, pozitīvs, 
aktīvs-iesaistās pasākumos ar mums, atsaucīgs, Pozitīvs vīrelis, Radošais 
Roberts.

HARALDS PUNCULIS
Sabiedrisks, cenšas būt nopietns – nesanāk, dusmīgs, joku Pēteris, 
interesants darbinieks, daudz ko zina par dabu, nopietns!, Meinarda tētis, 
slēpnis, vienkārši jauks Haris, ģeogrāfs, gulēt dzinējs, ģeogrāfs, jautrs, mīl 
izsmiet citus, Hari, Hari, Hari, tu esi baigais Haris, Bārnija kāju ēdājs, baigi 
foršs, brilles, draudzīgs, Haralds + Māra, pētnieks, forša personība, Harolds, 
jautrīte, nepatīk cilvēki, tētis mazais, irsītis, ļoti inteliģents un patīkams 
sarunu biedrs. 

SILVA PURMALE
Inteleģenta, alternatīvā vesture, vēstures zinātāja, māk interesanti izstāstīta 
par vēsturi, gudrības koks, Interesantā veidā pārmaina vēsturi, nekas nav 
patiess vēsturē, vēsturniece, jauka, interesantākā vēstures skolotāja pasaulē, 
ļoti interesantas vēstures stundas, viszinoša, zināšanām bagāta skolotāja, 
padara vēsturi nedaudz interesantāku, vēsturniece, jauka, padomiņu 
sniedzēja, domā, ka visu izdarījuši latvieši, piramīdas = citplanētieši, tik 
daudz, ko no viņas mācīties!, brīnišķīga! Acis mirdz un viss ir kārtībā!, šaubās 
par visu, forši māca vēsturi, patīk ceļot, Persiks, Mūsu vēstures pazinēja...

DACE RASIŅA
SVV lielā māsa, nopietnā, maz atrodas uz vietas, labs informants, īslaicīga, 
organizēta, pilsētas māsa (Liepāja), jauka, mīļa, laba organizētāja, draudīga, 
jautra, viena no sievietēm, mīl kārtību, Cālītis, Pazudusī Dace, nav šogad 
redzēta it nemaz, bet uzņēmīga un neatlaidīga, kā arī apņēmīga. 

LIENE SALMIŅA
Mistērija, ļoti nopietns cilvēks, nopietna, miera ieviesēja, laba valodas 
pārzinātājs, māk pasniegt latviešu valodu tā, ka viņa neapniks, īsta latviete, 
pieklājīga, gramatikas viszinis, mainījusies, interesantu stundu vadītāja, ļoti 
radoša, gudra, mīl kārtību un čaklus cilvēkus, nopietna, bet jauka, forša, 
ievieš nopietnību nometnē, mīļa, draudzīga, par daudz grib, lai sēž ar taisnu 
muguru, Liene, stingri principi, iedvesmojoša, tronī, inteliģenta, jauka, forši 
māca valodu, labas rīta lūgšanas, Ūdensroze, pasaules apceļotāja. 

ARTŪRS SEBRIS
Lipīgie smiekli, jokotājs, labākais mūziķis, skaisti spēle instrumentus, 
ļooooooooti muzikāls, skaļš muzikants, melodiskais saksofons, foršulis, 
gudrs, mūziķis, spēlē daudz pūšam instrumentus, muzikāls, Ezerkalns, džeza 

dvēsele, smuka balss, mīļuma iemiesojums, tu esi baigi foršs, Upeskalna 
saimnieks, joki 24/7, forša bārda, humoriņš, lācītis, skaļš, labi dzied spēlē 
ģitāru, mūziķis ar lielo M, MAGIC MAN, Kurkuļa mazulis dedzina kūlu maija 
otrajā nedēļā kopā ar sīci un bezdibeni.

GITA TENISA
Latvju latve, Latvju rakstu pārzinātāja, ļoti no-zīmīga, zīmju speciāliste, zīmju 
eksperts, radoša, mīļojoša, mīļa, zīmju zinātāja, interesantas nodarbības, 
interesanta, stingra, bet ļoti laba skolotāja, kreatīva, pacietīga, iejūtīga, ok, 
atbildēs uz visiem jautājumiem, ļoti dzīves gudra, saprotoša, jautra, jauka, 
izdarīs visu ar zīmēm, Zīmju GURU, Nopērs visus, plikus vai apģērbtus. 

LAURA UPENA
Nometnes odziņa, vienmēr smaidīga, dejotāja, uzcītīgā, ideāla deju skolotāja, 
bērnu mīlule, pacietīga, izpalīdzīgākā roka dejās, acis, smaids, jaukums, 
mīļa, deju skolotāja, bižu pinēja, foršas dejas, radoša, mīļa un izpalīdzīga 
deju skolotāja, pacietīga, jo var paciest mūsu briesmīgo dejošanu, foršā deju 
skolotāja, dzīves padomu sniedzēja, ok, apbrīnoju spēju saglabāt mieru, mīļā 
māmiņa, saulīte, lieliskas sarunas ne tikai par un ar bērniem, nopietna, 
smieklīga, vienmēr ar savu "Mini Me", Ziediņš, deja, deja, deja, deja.

UNA UPENA
Enerģiska, lielā punča īpašniece, fotogrāfe, laipna, tautas deju skolotāja, ideāla 
deju skolotāja, caciņa, jauka nākotnes mamma, stilīgā dejotāja, drīz būs divi, 
foršas dejas, sirsnīga, izpalīdzīga, moderna, vienmēr labi izskatās, dejotāja, 
būsi SUPER mamma!, nopietna, ok, dejojam, nekad nezaudē lielisko stilu, 
zive, brīnums top! Vai var kas skaistāks būt? Izcila fotogrāfe, jauka, starojoša, 
Kā teiktu Dons "Tev piedzimis bērns", mūsu jaukais sponsoriņš.. Daudzpusīga 
personība, mazais iedvesmas avotiņš un stilīgākā topošā mamma, kāda ir 
redzēta. 

ILZE AMANDA ZAKREVSKA
Vismīļākais cilvēks pasaulē, nopietni nenopietnā audzinātāja, gudra, mierīgais 
SVV gariņš, jautrs cilvēks, superīgus vainagus pin, miermīlīga, kautrīga, bet 
ļoti mīļa, klusais smaida, vingrotāja, draudzīga, izpalīdzīga, lielisks cilvēks, 
no kā var mācīties, atbildīga, nopietna, bet ļoti sirsnīga, mierpilnais gariņš, 
smaidīga, viena no Ilzēm, silta sirds, Aiode, dabas bērns, mierīga, nosvērta, 
jautra, jauka, nerimstošs puķu bērns, rūķis, radošā Ilzīte, radoša visās jomās 
un izdodas gandrīz viss, kas vien var izdoties! 
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RŪTA ZIEMELE
Nekad nebeidz pārsteigt, labāka Inese Saulīte, skaļā balss, nošu pavēlniece, 
valdzinošās balss īpašniece, superīga kora skolotāja, nošu pavēlniece, ļo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooti muzikāla! un 
iemīlējusies Artūrā! :), mūsu Inese Saulīte, jautrums pie klavierēm, tās acis, 
Tas smaids, Tas humors!, jautra, ar labu humora izjūtu, mīļa, āzītis, ļoti 
skaista balss, lielā lakstīgala, vislabākā un jautrākā kora skolotāja, smaidīga 
un grūti nokaitināma, bet, ja nokaitina, tad nav labi, smaidule, jauka, super 
balstiņa, mīlestības avotiņš:), ļoti laba dziedātāja un skolotāja, Rūtatatataaa, 
dzirksteļojoša personība, Sebra mūza, jautrule, ieskaņos visus, Sabatieris, 
cilvēks skaņa, cilvēks iedvesma, iemāca pat bezcerīgos muzicēt, austiņas 
noslēpums. 

ARVIS OZOLIŅŠ
Tas i Arvis, radošums un joki uz katra stūra, smaidīgs, ieinteresēts, zinātkārs, 
jautrs, smieklīgs, draudzīgs, Rainis, meistars, aktīvs darbinieks, patīk 
sadarboties ar saulgriezēniem, jokdaris, profesionālis bumbolā, izveicīgs, 
gudrs, padomdevējs, asprātīgs, meistarīgs dažādās dzīves situācijās, radošs 
un ideju pilns.
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UZMINI NU!
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SVV pa nakti 
Notiek visdažādākie akti
Venti Raiti sasaukuši
Tie visu prieku izjaukuši

Rūta kori novedusi
Puiši dziedāja tur klusi
Meitas dziedāja gan baisi
Neviens nedziedāja taisni

Vakarstunda nu ir situsi 
Vadītāji apjukuši
Roberts miglā pazudis
Gan jau kāds čigāns viņu nositis

Piedz. 

Saulgriežu vasaras vidusskola
Visi viens uz otru acis bola
Naktīs viens otru čakarē
Man ir pazudusi mana zobubirste

/Roberts/

ROBERTA DZIESMA


