SVV2017

Gadagrāmata

Saulgriežu Vasaras vidusskola 2017
Kapsēde

Izdevējs:
Biedrība SVV, Cēsu iela 19-5, Rīga, Latvija
Gadagrāmatas izstrāde:
Alise, Ilva, Terēze, Rūta, Raitis, Laura, Dace

Kapsēde

dIREKTORES UZRUNA

SVV2017

Mīļā SVV2017 saime!
Viens no mūsu uzdevumiem un pienākumiem
kā latviešiem ir saglabāt savu kultūras
mantojumu, lai varētu to nodot tālāk
nākamajām paaudzēm tā nodrošinot tradīciju
un vērtību pēctecību. Bet kāpēc ir svarīgi tā
darīt? Tāšu muižas saimniekiem Jurim un
Kristīnei šis process ir kļuvis par dzīves veidu
un mums bija iespēja daļēji tajā iesaistīties.
Griežot stiklu restaurējot logu, gruntējot un
krāsojot vienas no muižas durvīm vai kaļot
naglas, kas paliks muižas dažādos kaktu un
stūru stiprinājumos Jums bija iespēja nedaudz
iepazīties ar restaurācijas darba specifiku kā
arī pielikt roku tā veikšanā. Tāšu muižā uz
visiem laikiem ierakstīti SVV2017 jauniešu
darbs un mīlestība. Man bija liels prieks kopā ar
Jums atklāt Tāšu muižas noslēpumus un visu
pārējo, kas šo vasaru padarīja īpašu. Gaidīšu
Jūs visus SVV2018 lai turpinātu mūsu kopējos
mantojuma meklējumus.
Kas ir stiprums?
Tas nepastāv niknumā, iespējā darīt citiem labu.
Labu darīt ir atdot no sava spēka citiem,
To spēj tikai tas, kam ir daudz spēka.
Saule ir stipra.
Un laba sirds ir stipra.
-Rainis
Ilze Kreišmane
SVV direktore
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Mīļā, nepārspejamā, fantastiskā un sirsniņai neiedomājami tuvā SVV
saime! (..)

Adeles Vēstule

Saulgriežu dēļ es esmu izmainījusies. Jūs mani esat padarījuši par citu
cilvēku. Es tagad ar asarām acīs un smagu sirdi saprotu, ka nebūtu pat
puse no tā, kas esmu, bez SVV. Jūs man devāt iespēju noticēt, ka varu
būt gudra un spējīga, ļāvāt piedzīvot laimi, kas iesūcas cilvēkā no matu
galiņiem līdz papēžiem, kā arī tieši saulgriežos es sāku savu pārmaiņu
no bērna uz jau jaunu sievieti. Tagad, atceroties manus izgājienus
nometnē, pati nosmejos par to, ka saucu sevi par jaunu sievieti, bet
jums mani vajadzētu redzēt tagad … tagad, pateicoties jums, es tiešām
augu. (..)
Es tik cenšos un cenšos sabīdīt visu savu pateicību šajās rindkopās,
bet kā man nesanāk, tā nesanāk. Un tas arī nav iespējams. Es tik
jums lūgšu uz sekundīti apstāties un saprast, kā jūs izmaināt cilvēku
dzīves. Jūs esat gluži kā … es gribētu teikt supervaroņi, bet nē - jūs
esat kas vairāk. Jūs ar savām divām rokām nepārspējami veiksmīgi
uzlabojat Latvijas nākotni. Jūs mani … jūs mani padarījāt par gudru,
spējīgu, izglītotu un veiksmīgu meiteni. Tas ir jūsu izdarītais darbs! Tas
ir tas skaistais teikums, ko Gita ierakstīja man pagājušā gada lapiņā,
tie ir tie iedrošinošie vārdi, ko Māra man teica, kad panikā viņai pirms
dažiem mēnešiem zvanīju, tie ir sensacionālie Kārļa joki, mīlošais
Ilzes skatiens, izglītojošās Mārtiņa stundas, Haralda ticība maniem
spēkiem, Reiņa smīns, ieraugot manu piekrauto Rimi maisu ar Milkām,
un Venta stumšana mani uz mērķiem, kurus es pat nebiju domājusi,
ka varu sasniegt. Tā ir tā laime, ko izjutu katrā tautas deju nodarbībā
un degsme, kas bija katrā kora mēģinājumā, tie ir Raita fantastiskie
apskāvieni, Aigas noderīgie padomi, Dacītes nomierinošais smaids un
Ilzītes harmonija.
Un pat tagad vēl nav man sanācis vārdos ielikt pat pusi no visa, ko
jūtu, domājot par SVV. Bet viss, tagad jādod iespēja jums veikt savas
burvestības uz citiem pusaudžiem, kuri pat nenojauš, ka tulīt, tulīt viņu
dzīve tikts pagriezta kājām gaisā. Es ļaušu jums iet vicināt savas burvju
nūjiņas, kamēr es strādāju, cenšoties piepildīt visu potenciālu, kuru
man piešķīrāt. Pie jums vienmēr būs daļa no manas sirsniņas, kamēr uz
manas palodzes stāv trīs gadagrāmatas, ducis ar bildēm un neatvērti
ziepju burbuļi, kuri paliks tur, lai laiku pa laikam, kad pazaudēšu ticību
saviem spēkiem, es atcerētos, kā Haralds (un cerams arī jūs) maniem
spēkiem ticēja tik ļoti, lai mani nosauktu par savu mīļāko audzēkni.
Ar visdziļāko cieņu,
Adele Pužule
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Darbinieki

1. grupa

Alīsija Renāte Janīte
Anna Dārta Sīka
Annija Gulbe
Artūrs Bergmanis
Elīna Vucāne
Ilva Zonne
Keita Formaņicka
Meinards Cakuls
Paula Anna Ķēbere
Ralfs Boldans
Reinis Vidvuds Šveikovskis
Rūta Aizupiete
Santa Varakušina
Sintija Ratkeviča
Terēze Elizabete Mača
Voldemārs Dzenis

Ilze Kreišmane
Dace Rasiņa
Mārtiņš Daģis
Aiga Klimoviča
Ēriks Voits
Gita Tenisa
Ilze Amanda Zakrevska
Laura Upena-Plūme
Liene Salmiņa
Madara Daģe
Milda Muktupāvela
Nora Zīlāne
Raitis Bobrovs
Reinis Vējiņš
Rūta Ziemele
Silva Rasiņa
Una Upena

2. grupa

Viesi

Alise Šarkovska
Anna Margarita Vempere
Anna Paula Vainovska
Aurēlija Vaičule
Dana Leibome
Elizabete Betija Baltgalve
Elza Eka
Felisa Muķiele
Kristers Cakuls
Lauris Bergs
Luīze Lubāne
Marija Nikola Jansone
Marks Poikāns
Ralfs Teodors Supe
Toms Karpovs
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Aiga Jaunskalže
Annija Grebeža
Jānis Beķeris
Juris Vanags
Juris Zviedrāns + Kristīne
Mārtiņš Daksis
Ilze Vainovska
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pAR kAPSĒDI

Kapsēde ir ciems Grobiņas novada Medzes pagastā, kura rietumu daļa
atrodas Piejūras zemienes Piemares līdzenumā. Kapsēde atrodas
pagasta dienviddaļā pie autoceļa P111 uz Baltijas ezera senkrasta 7,3
km attālumā no novada centra Grobiņas un 213 km no Rīgas.
Medzes pagasts izveidojās ap 1900. gadu, apvienojot vienā Medzes,
Mātras, Kapsēdes un daļēji Pērkones muižu pagastus. Kapsēde kā
apdzīvota vieta attīstījās pēckara gados pie bijušās Kapsēdes muižas,
kur tika izveidots padomju saimniecības «Medze» centrs. No šī apvidus
ir arī nācis latviešu rakstnieks Fricis Rokpelnis (1909-1969).
Pašlaik Kapsēdē atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, bērnudārzs,
kultūras nams, bibliotēka. Vēstures pieminekļi ir Kapsēdes parks un
Medzes vējdzirnavas. Rietumos no Kapsēdes atrodas divi dižakmeņi
— Rudais akmens netālu no bijušās Kapsēdes dzelzceļa stacijas un
Kapsēdes dižakmens pie dzelzceļa pārbrauktuves.
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Svētdiena

beigās noskaidrojās, ka pretējā komanda
bija spēcīgāka par mūsu un uzvarēja
mūs 3:0. Visi devās dušās. Vēlāk visi
uzpildīja enerģiju naksniņās, tas mēs
kopā sadevāmies rokās, lai vienotos
naktsdziesmā.

9. jūlijs | Felisa
Bija pienākusi tā svētdiena, kad
pēcpusdienā mēs ieradāmies SVV2017
mītnē Kapsēdē, kur pavadīsim nākošās 3
nedēļas. Nometnes atkāšanā Ilze nolasīja
Adeles Pužules vēstuli saulgriežu saimei.
Vēlāk spēlējām spēli ‘’Vikingi iekaro
Kapsēdi!’’ un iepazīstinājām jauniņos ar
SVV tradīcijām.

Trešdiena

12. jūlijs | Anna Dārta
No rīta notika stundas ka jau vienmēr,
bet, tā kā bija vēl pirmā nedēļa, bijām
salīdzinoši žirgti. Pēc pusdienām
pēcpusdienu nodarbībās sākām krekla
apdruku, kur katrs zīmējām saulītes,
kuras paši radījām vai papildinājām jau
uzzīmētas saulītes. Daļa saulgriezēnu
arī devās peldēt. Vakarā notika pirmais
ugunskura vakars, ko vadīja Award
jaunieši. No sākuma nodziedājām
ugunskura dziesmu un ēdām vakariņas.
Mēs bijām sadalīti grupiņās, kurās
mēs attēlojām dziesmas, piemēram,
„dod man bučiņ”, „pīrādziņ nāc ārā”, un
audzinātāji mūs pārsteidza ar savu „kur ir
mana lidmašīna” priekšnesumu. Pēc tam
bija viktorīna ar dažādām kategorijām.
Jautājumi bija gan par sportu, gan Latviju,
gan SVV vēsturi, SVV darbiniekiem, piem.,
kuram darbiniekam ir 4 māsas, vēl arī
bija dažādi jautājumi, piem., vai putna
anatomijā ir plauksta. Ap ugunskuru
nodziedājām vakardziesmu un lēnām
devāmies uz mājām.

Pirmdiena

10. jūlijs | Alise
Mums visiem 10. datums likās
satraucošs. Mums notika pirmās
stundas un sagaidījām pēdējos SVV2017
dalībniekus. Vakara pasākumā mūs
visus sadalīja pa grupām. Mēs domājām
jautras reklāmas un TV šovus.

Otrdiena

11. jūlijs | Kristers
Vēl viena diena SVV un daži zēni jau
miegaini. Pirmā nodarbība bija sports,
un zēniem šoreiz tas bija īpašs, jo naktī
daži no zēniem gaitenī izlika tumbiņas
un atskaņoja spocīgu mūziku. Tas
pamodināja Ēriku, kurš mums atspēlējās
sporta stundā ar smagu fizisko
treniņu. Diena ritēja kā parasti. Tika
izlikts vakara pasākuma plakāts, kurā
teikts – saģērbties ērtās drēbēs, kuras
var smērēt. Uz vakara pasākumu visi
sapulcējās sporta zālē. Tad tika paziņots,
ka notiks karoga spēle, par kuru zēni bija
sajūsmināti. Karoga spēle notika mežā,
kas manā pieredzē ir pirmā reize kā arī
vissmagākā. Es biju dzeltenajā komandā
kopā ar savu brašurīgo komandu, bet
12

Ceturtdiena

13. jūlijs | Artūrs
Šojā dienā prom brauc Keita, Elīna un
Lauris. Viņi ir 3 jaunieši, kas piedalās
„Award” Zelta līmeņa projektā. Šie trīs
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Sestdiena

jaunieši ar mums pavadīja diemžēl tikai 5 dienas. Keita, Elīna un Lauris
bija jauki, atraktīvi un vispār ļoti forši cilvēki! Tieši tāpēc atvadas no
viņiem ieilga..
Vakarā bija Svecīšu vakars. Tas notika aktu zālē. Tēma bija mīlestība.
Mēs paklausījāmies dažādus skaistus dzejoļus un nodziedājām dažas
skaistas dziesmas. Kā jau visi svecīšu vakari tas bija ļoti skaists un
emocionāls.

Piektdiena

14. jūlijs | Toms
Pēdējais rīts šonedēļ, kad jāceļas 7.30, jo ir gandrīz sākušās brīvdienas.
Kā katru rītu, mēs aizgājām nodziedāt karoga dziesmu un pēc tam
devāmies brokastīs. Pēc tam bija rīta lūgšana, kur iepazināmies ar
diviem jauniem cilvēkiem – Jāni Beķeri un Aigu no Liepājas. Uzreiz pēc
rīta lūgšanas sākās pirmā stunda, kurā bija Jāņa Beķera prezentācija.
Uzreiz pēc tam sekoja Aigas prezentācija par Liepāju un tās
skaistākajām vietām. Pēc tam mēs varējām nedaudz pagulēt, un tad
bija jāiet pusdienās. Pēc pusdienām gājām uz karjerām peldēties līdz
17.30, jo tad bija jāčāpo atpakaļ uz vakariņām. Pēc vakariņām mums
bija koris, un tad 20.00 karoga dziesma. Tad mums bija 30 min, lai
sagatavotos stafetēm. 20.30 mēs visi bijām sporta laukumā pie skolas.
Tur mēs pildījām daudz un dažādus jautrus uzdevumus. Man vislabāk
patika, kad bija jātaisa kūka un pēc tam uz ātrumu tā jāpaēd. Tas bija
ļoti jautri. Pēc tam gājām uz naksniņām, un tad jau dziedājām vakara
dziesmu. Pēc šīs garās dienas mēs visi likāmies uz auss.
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13:00 bija jādzied dziesma pie pusdienu
galda. Pēc kārtīgas un gardas mielošanās
mēs devāmies uz diendusu, nu, vismaz
puiši.. Plkst. 14:30 sākās fotografēšanās
priekš gadagrāmatas, kuru Tu lasi tagad.
Pēc visām bilžu uzņemšanām devāmies
peldēties un izbaudījām laiku līdz 17:30,
jo tad bija jādodas uz vakariņām. Pēc
tam uzzinājām par vakara pasākumu –
„Zvejnieksvētki”. Neko īsti nesapratām,
tāpēc devāmies atkal gulēt. Dažas
minūtes pirms 20:00 Ēriks izvilka mūs no
istabām, lai dodamies uz karoga dziesmu.
Nekāda dižā izvēle mums nebija,
tāpēc gājām dziedāt. Tad sapratām, ka
jāgatavojas vakaram. Visi saģērbāmies
par jūrniekiem, nu vismaz centāmies.
Plkst. 21:00 visi tikāmies lielajā zālē un
spēlējām jautras spēles. Pēc tam visi
gājām nomazgāties un jau noskaņoties
uz naktsdziesmu. Pirms naktsdziesmas,
atvainojiet, vakara dziesmas, mums bija
naksniņas, kur dzērām tēju un visi kopā
apēdām dažus cepumus. Pēc naksniņām
dziedājām VAKARA dziesmu. Tad beidzot
devāmies čučēt.

15. jūlijs | Toms
Šodien mums bija ekskursijas diena,
un mūsu galamērķis – Liepāja. Diena
sākās kā parasti – karogs, brokastis,
rīta lūgšana. Pēc tam vēl bija neilgs laiks
pagulēt, jo vēlāk mēs visi sēdāmies
autobusā uz Liepāju. Pirmais apskata
objekts – Ziemeļu forti, bet pēc tam mēs
tikām sadalīti grupās pie Aigas un Jura, lai
apstaigātu un iepazītu Karostu. Pēc ilgās
staigāšanas mēs gājām uz jūru, tur bija
ļoti skaisti. Tur arī mēs ēdām pusdienas.
Pēc kārtīgām, ļoti gardām pusdienām,
mēs devāmies uz Liepājas centru.
Liepājā izkāpjot no autobusa mēs
sadalījāmies vairākās komandās un
gājām savā uzdevumā. Piemēram, es
biju Mūzikālajā grupā. Mūsu grupai bija
jāmeklē muzikālās vietas Liepājā. Mēs
bijām Svētajā Trīsvienību Baznīcā, tad
bijām Zivju ielā, kas nu ir mūziķu slavas
aleja, jo tur bronzas plāksnēs var redzēt
daudz mūziķu roku nospiedumus, kā
arī piemiņas logo. Pēc tam devāmies
uz koncertzāli „Lielais Dzintars”.
Manuprāt, tā ir viena no visskaistākajām
koncertzālēm gan Latvijā, gan Baltijā.
Pēc tam atbraucot uz Kapsēdes skolu
mēs gājām vakariņās un uz Karogu. Pēc
tam devāmies uz lielo zāli, lai būtu gatavi
vakara pasākumam, kurš bija kino vakars.
Visi kopā skatījāmies „Limuzīns Jāņu
nakts krāsā” un „Emīla nedarbus”. Tad jau
bija naksniņas un vakara dziesma. Pēc
tam visi gājām gulēt.

Pirmdiena

17. jūlijs | Marks
Pirmdien, pēc rīta lūgšanas, mēs, visi SVV
skolēni, devāmies uz Tāšu muižu, kur
mūs sagaidīja viesmīlīgie īpašnieki – Juris
un Kristīne.
Kad nonācām Tāšu muižā, Juris mūs
iepazīstināja ar muižas vēsturi, kā arī
izveda mūs mazā ekskursijā pa teritoriju.
Ap 11:30 mēs devāmies atpakaļ uz
pusdienām. Vēlāk mēs devāmies atpakaļ
uz Tāšu muižu, kur mēs piedalījāmies
pēcpusdienu nodarbībās. Lielākā daļa
puišu devās uz kalšanu, kuru mums
pasniedza Mārtiņš. Kalšanā puiši veidoja
metāla naglas. Daži skolēni devās uz
keramiku, kuru pasniedza Raitis, citi
uz logu restaurāciju, kuru pasniedza
Juris un vairākas meitenes devās pie

Svētdiena

16. jūlijs | Toms
No rīta pamožoties protams devāmies
uz karogu un brokastīs, pēc ēšanas
devāmies uz rīta lūgšanu, kur turpinājām
gulēt. Plkst. 11 sākām gatavoties
prezentācijām no vakardienas ekskursijas
Liepājā. Prezentēt beidzām 12:50, tad
gājām uz istabiņām gulēt, bet nekā.. jau
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viesu dienām. Pēc viesu dienas, vakarā,
bija ballīte „Jo mazāk jo labāk”. Šī ballīte
bija diezgan mierīga, jo visi bija ļoti
saguruši. Kopumā diena bija izdevusies.

piedzīvojumiem, bija noguruši. Pie
Mārtiņa mēs sākām veidot savas
partijas, izvirzījām kandidātus un tēzes.
Pie Madaras mācījāmies skatīties
viens otram acīs. Vakariņās bija visu
visgaidītākais ēdiens – pankūkas.
Vakara pasākums bija dziesmu kari pie
ugunskura. Visus sadalīja trīs komandās,
un mēs minējām un dziedājām dziesmas.
Nodziedājušies un noguruši saulgriezēni
devās atpakaļ uz skolu, lai ietu gulēt.

Svētdiena

23. jūlijs | Alīsija
Svētdiena iesākās kā jau katra svētdiena
– mierīgi un saulaini. Visi saulgriezēni
cēlās ar apziņu, ka ir svētdiena, un šī
diena būs super forša. Pirms pusdienām
saulgriezēni devās uz karjerām, lai
smeltos enerģiju dienai nopeldoties,
sauļojoties un vienkārši esot kopā. Pēc
tam mierīgi devāmies atpakaļ uz skolu
ēst pusdienas. Pēc pusdienām sekoja
sporta spēles, kur saulgriezēnus sadalīja
grupās. Tad katrai grupai bija jāizdomā,
kuras valsts vārdā viņi sporta spēlēs
piedalīsies. Vēl izveidoja karogu, un
AIZIET! Sporta spēles tika atklātas. Tajās
bija jāspēlē tautas bumba un citi sportiski
uzdevumi. Pēc sporta spēlēm visi bija
noguruši un atkal bija iespēja aizbraukt
uz karjerām nopeldēties. Pēc vakariņām
sekoja pats labākais – spilvenu vakars!
Tajā saulgriezēni pulcējās un dalījās
ar savām nometnes sajūtām. Varēja
kopā paskatīties divu nedēļu laikā
uzņemtās bildes un pārrunāt jaunos
SVV piedzīvojumus. Tas bija jauks vakara
noslēgums, lai saulgriezēni mierīgi varētu
aizmigt un domāt par nākamās dienas
jaunajiem notikumiem.

Piektdiena

Ilzes Amandas uz rokdarbiem. Šī diena bija interesanta, aktīva un
informācijas pilna.

Otrdiena

18. jūlijs | Terēze
Diena sākās kā parasti, bet rīta lūgšanu novadīj Toms un Kristers. Tālāk
mums bija 2 jaunas stundas – viena pie Mārtiņa, otra pie Annijas.
Pēcpusdienā nodarbības notika Tāšu muižā. Bet vakarā notika Foto
orientēšanās.

Trešdiena

19. jūlijs | Meinards
No rīta mēs pamodāmies ļoti aizgulējušies, tālāk devāmies uz
brokastīm. Tad mums bija stundas līdz pusdienām. Vislabāk es atceros
pusdienas, jo tās bija ļoti garšīgas. Tālāk bija pēcpusdienas nodarbības,
kurās mēs uz auduma zīmējām faktūras ar dažādiem toņiem, kas
bija ‘’loti interesanti, jo es nekad dzīvē tā nebiju darījis. Un tālāk bija
vakariņas, kuras atkal bija ļoti garšīgas kā vienmēr. Pēc vakariņām bija
koris, mēs dziedājām un gatavojāmies Viesu dienai. Vakara pasākums
bija svecīšu vakars, kurš kā vienmēr bija ļoti skaists un izdevies. Pēc
vakardziesmas mēs devāmies čučēt.

Ceturtdiena

20. jūlijs | Marija
Ceturtdiena iesākās tāpat, kā jebkura cita diena – izmisīgi audzinātāji
cenšas pamodināt miegainos saulgriezēnus, kuri, pēc nakts
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21. jūlijs | Ralfs S.
Piektdiena bija lielā gatavošanās diena.
Mēs dziedājām, dejojām un pielaikojām
tērpus. Visa diena pagāja gatavojoties
viesu dienai. Kad visi tērpi bija izgludināti
un visas istabas sakārtotas, mēs
gatavojāmies vakara pasākumam. Tas
bija ‘’Aklais randiņš’’. Visi skaisti saģērbās
un šovs sākās. Pēc tā mēs devāmies
dejot ar saviem ‘’pārīšiem’’. Pēc dejām
mēs paēdām naksniņas un nodziedājām
vakara dziesmu. Pēc dziesmas pateicām
arlabunakti un devāmies gulēt.

Sestdiena

22. jūlijs | Dana
Šodien SVV bija viesu diena. Viesu
dienā atrādījām vecākiem, ko esam
iemācījušies šo divu nedēļu laikā, kad
esam bijuši prom no mājām. Viesu
dienas koncerts bija ļoti jauks, un viss
izdevās kā plānots. Pēc koncerta bija
pusdienas, un pēc pusdienām mēs
devāmies uz tāšu muižu, kur, kamēr
jaunieši veidoja frizūras modes skatei,
vecākiem bija maza ekskursija pa muižu.
Tāšu muižā jauniešiem bija divas modes
skates: vienā visi atrādījām savus pašu
apgleznotos t-kreklus, bet otrā – daži
jaunieši bija apgleznojuši audumu, un
no tā uzšuva kleitas vai puišu kreklus.
Modes skate bija vēl kas nebijis viesu
dienā, tāpēc domāju, ka visiem patika.
Manuprāt, šī bija viena no vislabākajām

Pirmdiena

24. jūlijs | Voldemārs
24. jūlijs sākas mierīgi. Kārtējā skaļā
mūzika ar masīviem basiem tieši aiz
mūsu istabiņas atvērtajām durvīm.
Tālākā diena arī ritēja kā parasti. Ierastās
stundas ierastajā laikā. Ā.. paga... Ieradās
Mr. Teātris (Reinis) un Liene! J
Pēc stundām visi dalījāmies komandās,
kuras brauca uz Atkritumu šķirošanas
poligonu un Putnu vērošanas torņiem.
Bija diezgan interesanti. Gandrīz nokritu
17

Kapsēde

no torņa. Ēriks - vainīgs!

Pēc vakariņām vienai grupai vajadzēja
rakstīt pateicības vēstules, bet otrai iet
uz teātri. Vakara pasākumā mēs pinām
mezglus, tas bija diezgan jautri, taču arī
sarežģīti. Un tad jau viss kā parasti –
naksniņas, vakardziesma un naktsmiers.

Otrdiena

25. jūlijs | Luīze
Otrdiena sākās kā parasta nometnes
diena, ar karogu plkst. 8.00, brokastīm,
kas sekoja uzreiz pēc karoga un rīta
lūgšanas. Pēc tam sekoja stundas pa
grupām. Otrdienas stundās ietilpa teātris,
stunda pie Madaras, stunda pie Mārtiņa
un stunda pie Lienes. Man visspilgtāk
atmiņā palika teātris, jo mums vajadzēja
10 minūšu laikā uzvest nelielu lugu un
parādīt to pārējiem bērniem. Pēc tam
mums vajadzēja nogulties uz zemes
un kādu laiku pagulēt, tas man likās
ļoti nomierinoši, taču tai pašā laikā arī
ļoti jautri. Pēc tam sekoja pusdienas un
brīvais laiks, pēcpusdienu nodarbībās
mums vajadzēja ar skolotāju doties
ārā uz tuvējo mežiņu un pildīt dažādus
uzdevumus, piemēram, uzzīmēt savu
skaņu karti. Kad tas bija pabeigts, mēs,
ejot atpakaļ skolā, sarīkojām nelielu
ūdens kauju, pēc tam mēs visi izmirkuši
devāmies pārģērbties un uz vakariņām.

Trešdiena

26. jūlijs | Santa
Rīts pagāja tāpat kā vienmēr, taču
rīta lūgšanā bija skumjš un negaidīts
notikums - Meinards paziņoja , ka
braukšot prom. Tās bija ļoti grūtas un
ilgas atvadas, ļoti daudzi raudāja, taču
Dana pārspēja visus un nevarēja pārstāt
raudāt, kā dēļ kļuva vēl skumīgāk. Sākās
nodarbības un daudziem bija grūti
nomierināties un pievērst uzmanību
stundām. Pēc pusdienām mēs gājām
fotogrāfēties un tad uz veikalu. Pulkst.
14:30 sākās nodarbībās - pastalu
taisīšana, sports, rokdarbi. Vēlāk bija
vakariņas un tad gatavošanās svecīšu
vakaram. Šoreiz svecīšu vakars notika
skolas gaiteņos - sākot no 2. Stāvā,
tad uz 3 stāvu un tad uz aktu zāli,
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ēst naksniņas. Aktu zālē mēs visi
apskāvāmies cieši jo cieši, jo zinājām, ka
tas ir pēdējais šī gada svecīšu vakars.
Daudzi raudāja, saprotot, ka mēs visi pēc
2 dienām šķirsimies. Bija brīži ar mīļam
sarunām, tik aizraujoši, ka negribējās
iet prom. Tad bija vakaradziesma, pēc
kuras mēs visi gājām uz istabiņu gulēt.
Man bija grūti ieiet gulēt, jo pārdomāju
visu dienu, cilvēkus kurus apskāvu,
sarunas ar mīļiem man cilvekiem. Gulēju
ar Elzu un abas runājam tā, itkā pirmo
reizi satikušās, jo mēs zinājām, ka pilnīgi
iespējams, ka vairs nesatiksimies. Un tad
pēc kāda brīža mēs arī iemigām.

ar populistu Marku priekšgalā. Vēlāk visi
izpriecājāmies Latvijas vakarā, un tajā
bija arī danču sacensības.

Piektdiena

28. jūlijs | Aiga
Piektdiena ir diena, kad ir jāpaspēj viss.
No rīta pabeidzām darināt pastalas,
pēc tam bija SVV Saeimas 1.sēde,
kurā tika ievēlēts SVV 2017 Saeimas
priekšsēdētājs. Pēc tam nodevāmies
ikgadējai SVV dalībnieku lapiņu
rakstīšanai un gaidījām izlaidumu.
Izlaidums bija mīlīgs. Vakarā bija teātris,
kurā izrādījām dažādas pasakas. Svētku
vakariņas un vakara noslēguma ballīte
radīja lieliskas sajūtas! Un kā gan citādi
var būt?! Tā taču ir SVV 2017, ko rīt ar
skumjām pametīsim, lai atkal ar prieku
satiktos pēc gada!

Ceturtdiena

27. jūlijs | Aiga
Ceturtdienā sākām jaunu dienu. Šodien
ir svarīga diena – vēlējam SVV 2017
Saeimu, kas piedāvās risinājumus
Latvijas ekonomikas augšupejai. Esam
sadalīti partijās un gatavojamies debatēs
aizstāvēt savu viedokli. Turpinās arī
stundas pie Lienes un Teātris pie Reiņa.
Vakars ir klāt un vēlēšanās uzvar Latvieši,
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Komunikācija pie Aigas

Terēze
Komunikācijā mēs runājām par dzīvi un
rakstījām CV, pārrunājām darba intervijas
gaitu un iespējamos jautājumus, kā arī
to, kā mūs varētu izsist no standarta
sarunas un pārrunājām kā vislabāk
apģērbties dodoties uz interviju.

Meitenes taisīja dažāda garuma,
platuma, krāsu salikuma rokassprādzes.
Dažām citām meitenēm tik ļoti iepatikās
mezglotās rokassprādzes, ka rokdarbu
meitenes pacentās un sataisīja tādas
arī viņām. Šajās stundās mēs arī daudz
baumojām, mīļojām kaķīšus un sunīšus,
kā arī daudz, ļoti daudz smējāmies.

Dizaina principi pie Jāņa Beķera

Pakaramo taisīšana pie Raita

Reinis
Puišu nodarbība pēcpusdienās pirmajā
nedēļā bija skolas kokapstrādes darbnīcā.
Mēs taisījām pakaramos (tādus, uz
kuriem kar pakaramos, nevis jakas
pašas). Mēs sākām ar kokmateriālu
kaudzīti, no kuras veidotu savu mēbeli.
Pirmajā dienā nekas skaists nesanāca.
Vēl mēs ar kvadrātveida kociņiem
spēlējāmies, kurus ieguvām izgriežot
gropītes specifiskās vietās.
Otrajā dienā mūsu mazās gropītes kļuva
par bedrītēm mūsu dārgajā kokmateriālā.
Sāka gādīgām acīm izskatīt kad vienu
koka gabalu varētu otram izgriezumā
ielikt, un veidot 90o taisnleņķi.
Trešajā dienā mēs pielikām kopā divus
taisnleņķus (četras reizes), lai divi
gabali vertikāli stāvētu, un uz tiem galā
pieskrūvējām mūsu karamtapu, uz kuras
visādu mantu varētu uzkārt: kreklus,
bikses, jakas, pat arī zeķītes, ja vajadzētu.
Mūsu mākslas gabali beidzot bija gatavi
pasauli bišķiņ uzlabot. Viena maza
problēma – mūsu darbi bija pavisam
švaki, un gandrīz nemaz nevarēja paši
stāvēt. Lai apkarotu šo švakumu, mēs
atstiprinājām katru savienojumu, un
beidzot mūsu riktīgie darbi bija pavisam
pabeigti. Mūsu pakaramie bija būvēti,

Toms
Jānis Beķeris, grafiskais dizaineris,
mums, nometnes dalībniekiem, parādīja
un pastāstīja par vairākiem mājaslapu
un reklāmu dizainiem. Jānis strādā
savā biznesa uzņēmumā ‘’TheBakery”.
Manuprāt, šo visu uzzināt bija ļoti
interesanti, daudz ko jaunu uzzinājām kā dizainēt mājaslapas un prezentācijas,
kā pats var izveidot savu darbu un
ieplānot pats sev brīvdienas.
Jānis Beķeris - janis@thebakery.lv.
Varat arī apciemot viņa mājaslapu http://
thebakery.lv, kurā ir daudz viņa dizainu
un, kur uzzināsiet daudz ko jaunu.
Jānim ir liels talants šajā jomā un redzot
dizainus, šķita, ka neko tik gudru un
askētisku nevarētu izveidot.
Pēc prezentācijas Jānis mums vēlējās
parādīt vienu video. Tas bija sveiciens
no Venta un Reiņa, ļoti zināmiem SVV
skolotājiem. Par to visi bija ļoti priecīgi.

Rokdarbi pie Ilzes Amandas

Ilva
Rokdarbi mums notika pie skolotājas
un audzinātājas Ilzes Amandas. Trīs
dienas pēc kārtas mēs devāmies uz Tāšu
muižu, lai saulītes apspīdētajā laukumiņā
aiz kungu mājas celotu un mezglotu.
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Vēsture pie Tāšu Jura

iemīļoti, uzstiprināti un gatavi. Un
tomēr vēl viens pakaramais salūza,
kamēr mēs mēģinājām iznest to no
darbnīcas. Es tiem vēlu vislabāko, ko vien
pakaramajam var.

Voldemārs
Tātad viss sākās Tāšu muižā. Satikām
Juri un viņa sievu Kristīni, un muižu. Juris
vēstures nodarbības sāka ar stāstiem
par ēkas vēsturi. Juris atbrauca uz skolu,
un tad sākās īstās vēstures nodarbības.
Juris mums stāstīja par kultūras
mantojumu. Interesanti, bet man nāca
miegs, tāpēc labāk atceros nākamo
nodarbību, kur gāja runa par „Mūsdienu
cilvēks” un mūsdienu arhitektūra.

Rakstīšana pie Silvas

Sintija
Šajās stundās pie Silvas mēs darījām
neierastākas nodarbes kā skolā. Pirmajā
dienā mēs apspriedāmies, kur izmantojam rakstīšanu un pēc tam rakstījām
dzejoļus. Atlikušajās divās stundās mēs
paspējām uz lielas papīra lapas izveidot
savu whatsup saraksti, kura sanāca diezgan smieklīga, kā arī uzrakstīt pārdomas
par to, kas atstāj mūsu dzīvēs visvairāk
nospiedumu.

Vēsture pie Liepājas Aigas

Voldemārs
Šī nodarbība sākās ar to, ka aizgāju pie
nepareizās Aigas. Tad mani apskaidroja
un devos uz aktu zāli. Domāju, ka būs
garlaicīgi, bet Aigas TV balss mani
noturēja dzīvu. Ātrāk gribējās nokļūt
Liepājā – vietās, par ko Aiga stāstīja, jo
bija plānots izbrauciens nākamajā dienā.
Vispārīgi – baigi forši!

Koris pie Rūtas

Paula Anna
Zinu, ka kori paši par sevi ir enerģiski
un forši, bet koris pie Rūtas ir līmeni
augstāk. Ne tāpēc, ka audzēkņu vidū
ir apdāvinātu balss īpašnieki, bet
gan tāpēc, ka Rūta ir saulstariņš, kas
nogurumu aizdzen projām. Atceros, ka
pirmajā nodarbībā biju pārsteigta par
viņas burvīgo balsi, un arī to, cik labi
Rūta tiek galā ar nemierīgajiem puišiem.
Viņa ideāli spēj izspiest balsi no jebkura,
veidojot skaņu kopumu divās, pat trīs
balsīs, kas tiešām skan ļoti... garšīgi!
Tautasdziesmām rodas pavisam cits
skanējums, ir prieks šeit dziedāt.
Gatavojoties viesu dienai, mēs dziedājām
6 dziesmas – 5 no tām ir jauktā kora
dziesmas, kuras dzied 2-3 balsīs, bet 1 ir
meiteņu dziesma. Manuprāt, visskaistāk
skan I. Kalniņa un K. Skujenieka dziesma
„Lūgšana” – šī dziesma man patīk
visvairāk. Vēl jāpiebilst, ka 1. balss
meitenēm cītīgi jādzer zāļu tējiņas un
jāgatavojas īpaši spēcīgai dziedāšanai.
Vispārīgi – koris ir visforšākā nodarbība.

Sava krekla apdruka

Alīsija
Pie Gitas bija iespēja apgleznot savu SVV
krekliņu, uz kura bija jāievieto saulīte.
Darbiņš nebija spiests, tāpēc varēja
krekliņu arī atstāt neapgleznotu. Gita
izstāstīja, ka saulīte veidojās no stabilā
un aktīvā krusta. Pēc krusta izveidošanas
ir jāizveido vidus un jāsāk saulīte attīstīt.
Varēja izvēlēties saulītes rakstu un krāsu
salikumu. Visiem izdevās lieliski. Šī bija
vienreizēja iespēja, lai iepriecinātu sevi.

Restaurācija

Elizabete
Divas pēcpusdienas nodarbības mēs
pavadījām restaurējot Tāšu muižu.
Pirmajā dienā mēs restaurējām durvis
- noklājām durvis un durvju apmali ar
lineļļu un mazos caurumiņus, kas laika
gaitā izveidojušies, aizpildījām ar ķiti.
Paspējām uzpīt arī dažus vainadziņus
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no margrietiņām, kuras auga muižas dārzā. Otrajā dienā mēs griezām
stiklu. Sākumā apskatījām dažāda vecuma stiklus, kas katrs atšķīrās
gan lieluma, gan biezuma, gan smaguma dēļ. Ielikām stiklu muižas
loga rāmī, kuru bija sabojājis muižas saimnieku suns Rūdolfs. Un tās
nebija vienīgās lietas, ko restaurējām. Kopumā man patika restaurācija.
Tas bija kas neparedzēts un interesants. Viesu dienā bija prieks par
padarīto.

Tautas dejas pie Lauras un Unas

Annija
Tautas dejas vadīja Laura un Una. Pirmajās divās nedēļas viņas mums
iemācīja divas dejas „Trejpolku” un „Latviešu pāru deju svītu”. Lai gan
nodarbībās lielākā daļa labprāt nedejotu, tās bija jautras un smiekliem
pilnas. Paldies skolotājiem, ka viņas mūs pacieta.

Mantojums (tautas tērpi) pie Gitas

T erēze
Šogad mantojuma stundās iepazināmies ar tautas tērpiem. Tautas
tērpi iedalījās 2 daļās: arheoloģiskajos un etnogrāfiskajos. Izpētījām arī
tautas tērpu atšķirību starp novadiem, kā arī iepazināmies ar Lielvārdes
jostu. Vienā no stundām Annai Dārtai bija iespēja uzvilkt stilizētu
arheoloģisko tautas tērpu.

Sports

Marks
Šogad SVV sportu mums pasniedza mūsu mīļākais skolotājs Ēriks. Viņa
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nodarbības bija jautras un enerģijas pilnas. Parasti stundas sākumā
mēs skrējām, pastaigājāmies un iesildījāmies.
Ja puiši pa nakti gulēšanas vietā staigāja pa gaiteņiem, tad Ēriks
nākamajā sporta stundā visiem puišiem lika veikt dažādus grūtus un
nogurdinošus uzdevumus.
Sports noteikti bija viena no manām mīļākajām nodarbībām.

Kalšana pie Mārtiņa

Ralfs B
Kalšana notika Tāšu muižā, un tur bija atbraucis meistars Mārtiņš. Viņš
mums mācīja kalt naglas, durvju eņģes, gredzenus un rokassprādzes.
Katrs, kurš bija pieteicies, mēģināja to izdarīt.

Keramika

Anna Paula
Pirmajā stundā mēs mācījāmies kā salīmēt divas lietas kopā. Lai
salīmētu divas lietas kopā, ir vajadzīga māla līme. Mums pirmās stundas
notika skolā, bet pārējās Tāšu muižā. Mēs virpojām, taisījām svilpītes,
pogas, zīmuļu traukus, krūzītes un nospiedumus. Mēs virpojām uz
virpas un mums vajadzēja uztaisīt podiņu, krūzīti vai trauciņu. Virpot
ir ļoti grūti, jo vajag būt stipram un ir grūti iecentrēt mālu virpas vidū.
Virpu varēja darbināt spiežot pedāli. Mēs arī taisījām svilpītes un
mums no sākuma vajadzēja uztaisīt gaisa burbuli īkšķa lielumā, un
pēc tam vajadzēja izdurt divus caurumus. Caurumiem vajadzēja būt
precīziem, bet maliņām asām un taisnām. Zēni bija iecienījuši taisīt
pelnu traukus. Vajadzēja arī taisīt kāda priekšmeta ārējo izskatu, lai
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iznāktu nospiedums. Tas ir ļoti grūti, jo tas prasa pacietību un precizitāti,
kas daudziem cilvēkiem nav pa spēkam. Keramika bija ļoti jautra, jo visi
pamēģināja kā rīkoties ar virpu.

Stundas pie Annijas

Elza
Stundas bija ļoti interesantas. Tā kā mans sapnis vienmēr ir bijis apceļot
pasauli, man patiešām bija patīkami klausīties kā kāds piekrīt tam, ka
ceļošana veicina mieru, jo šāda doma man nav nākusi prātā. Šī doma
man lika gribēt ceļot vēl vairāk.
Viņa stāstīja par saviem piedzīvojumiem Brazīlijā. Bija ļoti
interesanti stāsti par to kā viņa bija Rio un bija pieteikusies par
brīvprātīgo olimpiskajās spēlēs. Es labprāt vēl ilgi klausītos par
viņas piedzīvojumiem ceļojot un ceru satikt vēl daudz cilvēku ar tik
interesantiem stāstiem.

Stundas pie Madaras

Felisa
Mums stundas pie Madaras visiem šķita ļoti interesantas. Stundās
mums mācīja kā uzvesties un stāstīt prezentācijās. Mēs no tā ieguvām
prasmes kā stāvēt, runāt un strādāt ar acu kontaktu. Bieži vien mēs
sadalījāmies grupās un sagatavojām prezentācijas materiālus pēc dotā
temata. Šīs zināšanas mums var noderēt tālākajā dzīvē.
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Politika

Kristers
Politikas nodarbības ir ļoti nopietnas, kuras notiek pie ļoti nopietna
cilvēka Mārtiņa. Politikā mēs apspriežam politikas definīciju un tās
nozīmi pusaudžu dzīvēs un kā tā dalās. Kopīgi nosaucām pēdējos
svarīgākos politiskos notikumus gan Latvijā, gan pasaulē. Kā arī
politikas stundās bija iespējams uzzināt to, ko vēl nezināji.
Pirmo stundu mēs iesākām ar iepazīšanos. Tad Mārtiņš mums lika
katram pa apli uz tāfeles uzrakstīt svarīgākos 2016/2017. gada
politikas notikumus. Kad viss tika apspriests, mēs nokļuvām līdz
nopietnākajai daļai – izjust politiku uz savas ādas, kā tas ir būt lēmējam
un nākotnes veidotājam. Mēs tikām sadalīti grupās un tika sākta partiju
veidošana, mums nācās izveidot savu nosaukumu, devīzi, mērķi un viss,
kas labai partijai nepieciešams. Tad visi partijas dalībnieki gatavojās
vēlēšanām un centīgi mēģināja reklamēt sevi slepeno draudziņu pastā.
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Teātris

Dana
Šogad saulgriezēniem atkal bija iespēja spēlēt teātri. Teātri vadīja ļoti
nopietns un prasīgs vadītājs – Reinis. Teātrī mēs bijām sadalīti vairākās
grupās, un izlaidumā katra grupa spēlēja dažādu izrādi. Manuprāt,
teātris ir ļoti labs veids kā palīdzēt atvērties cilvēkiem, tāpēc ceru, ka
nākamgad tas sāksies ātrāk un būs vairākas nodarbības.

Pastalas

Rūta
Uz pastalu taisīšanu atnāca puse no SVV2017 saimes. Visi apņēmušies
uztaisīt savas pastalas. Darbs nav no tiem vieglākajiem, precīzi
jāuzzīmē piegrieztne, tad jāstrādā ar ādu, tad darbs ar kaltu. Visur ir
jābūt rūpīgam un uzmanīgam. Ir nedaudz sarežģīti, bet tas ir forši, jo tev
būs savas pastalas!

Modes skate

Alīsija
Šogad viesu diena bja ļoti īpaša, jo parasto koncertu papildināja arī
modes skate. Modes skate notika tāšu muižā. Tajā saulgriezēni atrādīja,
ko paveikuši un ko uzšuvuši – meitenēm tās bija kleitas, bet puišiem
– krekli. Modes skate bija izdevusies un vecāki bija pārsteigti par to, ko
saulgriezēni paveikuši.
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nospiedumi manā dzīvē
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Nometnes otrā nedēļā, brīvajā laikā saulgriezēni klīda pa skolu cenšoties dokumentēt
dažādas vieglāk vai grūtāk atrodamas lietas, kā piemēram, atraudziņu, ziemeļblāzmu,
rieviņu, preambulu, spindzeli, feju un tml. Beigās, visveiksmīgāk ar šo uzdevumu galā
tika Anna Dārta un Anna Paula, un balva par uzvaru šajā aktivitātē bija iespēja nakti
pavadīt pie jūras Raita dzīvojamājā busiņā!

Foto medības
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Pirmsvēlēšanu intervijas

SVV saeimas vēlēšanas

JDP
Viens no jūsu mērķiem ir ļaut vidusskolēniem pašiem izvēlēties savus
mācību priekšmetus. Ko jūs darīsiet ar skolotājiem, kuri šī mērķa īstenošanā
zaudēs darbu?
Alīsija – Ja arī kāds zaudētu darbu, manuprāt, tā noteikti nebūtu
problēma, jo viņi nezaudētu darbu nekādā gadījumā, jo līdz tai
desmitajai klasei ir bērni, kas mācās tos priekšmetus.
Ja noasfaltētu ceļu no Rīgas līdz Jelgavai, cik pļavas ir jānopļauj?
Alīsija – Apmēram piecas.
PLL
Lai pensionāriem un nepilngadīgajiem varētu nodrošināt bezmaksas
veselības aprūpi, kaut kur ir jāpaaugstina cenas vai nodokļi kaut kur citur.
Kādā jomā jūs to domājat izdarīt?
Paula – Tieši mazo ražotāju jomā, bet ne pārāk mazu ražotāju jomā, bet
nu vidēji mazu ražotāju jomā un lielo rūpnīcu jomā, jo pa visam maziem
ražotājiem vajag no kaut kurienes atsperties.
Cik vadus vajag, lai nodrošinātu Wi-Fi visā Latvijā?
Paula – Daudz vadus.
Apmēram, cik?
Paula – Es neskatos televizoru, ar politiku nodarbojos brīvajā laikā.
Apmēram, cik kilometrus?
Paula – 2000 km
LV
Vairāku partiju mērķi ir vides aizsardzība, tieši kā jūsu mērķis atšķiras no citu
partiju mērķiem?
Marks – Uz šo jautājumu man ir grūti atbildēt, jo es īsti nezinu, kādi ir
citu partiju mērķi, bet to ko es varu pateikt, ir tas, ka Latvijā izmanto
tikai 0,5 % no ekonomikas videi, tādā ziņā mēs varam palielināt šos
procentus un vairāk naudas iztērēt vides aizsardzībai, veidojot vairāk
vides parku, kā arī vairāk dabas parku, vairāk dabas aizsargātu teritoriju.
Jūsu sauklis ir – “Mēs par lielu Latviju!”. Vai jūs vēlaties iekarot kādu valsti?
Marks – Mēs domājam, ka mums kā valstij jābūt miermīlīgai, bet mūsu
uzdevums ir palielināt mūsu ekonomiku, kā arī palielināt iedzīvotāju
skaitu, to var panākt ar ļoti daudziem veidiem, protams, kurus jūs
dzirdēsiet tālāk mūsu debatēs.
BL
Kāpēc jūs uzskatāt, ka Latvijai būtu jākļūst par parlamentāru republiku?
Toms – Jo tā vajag.
Kāpēc tā vajag?
Toms – Tas palīdzēs tautai un valstij.
Ja balons uzlido divu kilometru augstumā, cik politiķi izdzīvo?
Toms – Visi.. Tie.. Mēs.. Jā..
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darinĀm pastalas

Kā pašam tikt pie savām pastalām?
1. Paņem lapu un zīmuli!
2. Perpendikulāri lapas augšējai malai 3 cm zemāk apvelc savu lielāko pēdu.
3. Platākajā pēdas vietā atrodi un atzīmē viduspunktu.
4. Aprēķini 2/3 no attāluma starp pēdas malu un viduspunktu! tādu pašu attālumu
atzīmē uz āru, paralēli pēdas malām abās pusēs, vairākās vietās.
5. Savieno katrā malā atzīmētos punktus ar taisnu līniju - tās ir piegrietnes vertikālās
malas.
6. Perpendikulāri papēža malai 3 cm zemāk novelc taisnu līniju - iegūsti piegrieztnes
apakšējo malu.
7. Izgriez piekrieztni un pārloki uz pusēm.
8. No iegūtās locījuma līnijas laugšpusē uz katru pusi ievelk aptuveni 1,5 cm garu
grieziena līniju: pirmo pēc 1 cm, otro pēc 1,5 cm no pirmās. Kopā ievilktas četras
līnijas.
9. Atzīmē sešu caurumu punktus, kā redzams attēlā.
10. Piegrieztnes lejas daļā iezīmē aptuveni 2 cm garas griezuma līnijas nepilna 1 cm
platumā, kā arī atzīmē caurumu vietas kā norādīts attēlā.
11. Gar ieslīpajām piegrieztnes malām veido līniju ar caurmiem, kur izvērt striķi
pastalu savilkšanai.
12. Piegrieztni pārzīmē uz ādas un atzīmē nepieciešamās caurumu un iegriezuma
līniju vietas.
13. Izgriež ādu pa vajadzīgajām līnijām, izdur visus nepieciešamos caurumus.
14. Ievērojot uzzīmētos virzienus, pastalas purnu un papēdi sasien, galos veidojot
mezglus. Purnā abus galus sasien kopā, papēdī - katrā galā savu mezglu.
15. Sānu malās izver ādas vai cita materiāla striķus un savelk pastalas malas.
16. Piemēra pastalu un izkārto krokojumu, lai pēdām ērti!
Nepieciešamie darbarīki un materiāli: āda, papīrs, lentes vai šņores (pēc izvēles), asas
šķēres, papīra nazis, kaltiņa, metāla lineāls, zīmuli vai pildspalva.
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Muldoņas
Rakstu darbs pie Silvas

Par audzinātājiem!
Viņi veido attiecības ar skolas audzēkņiem, lai viņus izsmietu, bet
viņiem tomēr nepatīk viņu attieksme pret ēdienu.
Man šķiet, ka Silva visu naktī apēd, tādēļ Ēriks dusmīgs bļauj uz Silvu.
Problēmas sākas ar to, ka Nora naktī saplēsa mūzikas ledusskapi,
tāpēc Raitis izslējās visā garumā un sāka raudāt, jo bija pazudušas viņa
iemīļotās zeķubikses.
Lai nomierinātu Raiti, Rūta aizdeva savas dzeltenās zeķubikses uz kādu
minūti.
Laura un Ēriks, kamēr pārējie audzinātāji neskatījās, saplēsa mūzikas
atskaņotāju, jo kārojās mazliet uzdejot ar Silvu un Raiti.
Sintija, Anna Dārta, Annija, Paula Anna, Artūrs, Rūta, Voldemārs, Keita, Ilva,
Terēze, Ralfs S, Alīsija, Meinards, Felisa
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Citāti

cITĀTU VĀCELĪTE

Rūta: Dziedot meiteņu mutītēm jābūt tik
lielām, kā krokodiliem!

Dialogs Toms: Es “mīlu” darbu.

Matīss pēc Gitas nodarbības: Labi
klausījās!

Ralfs S.: Man vajag šķēres, es gribu ar
viņām paskriet!

Marija: Es “mīlu” Tomu.

Gita: Silvas vēstules krājas zem banāna.

Ralfs S.: Tu esi kā PSRS – uzskati, ka tikai
tavs viedoklis ir pareizs.

Marija: es neesmu ekstrasenss, bet es
esmu ekstra personība!

Ēriks mēģināja piekārt volejbola tīklu ar
auklītēm.

Ēriks: Kluss kā Kapsēdē!

Paula: Es alkstu pēc padusēm.

Lieliskākais kompliments, ko no Rūtas
var sagaidīt: Uz nerviem nekrīt!

Paula par Kellogs: Es tā tev gribu viņu
iebāzt degunā.

Pēteris (vai tomēr Dana?): Es gribētu
piekaut Raiti un aizvest uz m ājām.

Meinards: Nu, es vēl 5 min pagulēšu.

Pētera komentārs par ēdienreizes
kavētāju dziesmu: Limits vēl nav
izsmelts.

Silva jautā Dacei par svecīšu vakaru: Jūs
gribat svecīšu vakaru “pa vecam?”.
Annija: Jūs zinājāt, ka cāļu šķirotājiem labi
maksā?

Voldemārs: Kaut arī ir vasara, es vilktu
ziemas mēteli, jo stils ir svarīgāks.

Ralfs par beigtu zivi: Viņa ir uzpūtusies…
viņa ir dusmīga!

Elza par SVV nakts “motorolleru
draugiem”: Atkal tie divi āksti.

Marija: Noplūcu ļoti skaistu puķi, taču tā
smird. Šis ir piemērs – neskati vīru pēc
cepures.

Ralfs par to kā biedēja Ilzīti: Viņa
paspēja nobloķēt savu muti (nepaspēja
nolamāties).

Raitis palīdzot ar mezglu siešanu: Es
pasargāšu tavu caurumiņu.

Rūtas dzīves gudrība: Ja ierauga mušu,
tad vienmēr būs muša.
Una prasa Rūtai darbistabā, kura pilna ar
darbiniekiem: “Tev tās biksītes šeit?” Visi
apklust un pagriežas uz Unu.

Baumas
Baumo, ka Danai patīk Voldemāra acis

Ēriks, kad darbinieki bija “ieslēgti” klasē:
VISI PAIET MALĀ! (pēc tam Ēriks bez
problēmām atver durvis :) ).

Baumo , ka Voldemārs ar Alisi pēc
svecīšu vakara iet kopā dušā.

Matīss, kad Rūta (ar lielu punci) iet peldēt:
Uzmanies, ka nenogrimsti!

Baumo, ka Rūta ir Raita meita

Annija: Es gribētu dzīvot Cukura un Tējas
ielas krustojumā.

Baumo, ka Meinardam patīk Annijas
balssaites

Baumo, ka Ēriks uznesīs Noru kalnā
Baumo, ka Artūram patīk Santa

Ralfs S.: Šis saldais ir tik salds, ka sāk
palikt skābs.

Baumo, ka Toms apskauj puskailas
meitenes.

Mārtiņš D.: Ir pagājuši 24 gadi, bet
nometne ir bijusi 25 reizes, jo vienā gadā
ir divas vasaras.
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Baumo, ka Voldemārs flirtē ar Santu
Baumo, ka Voldemārs mīl meiteņu
vēderus.
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Modes skate
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Palīdzam atjaunot
Tāšu muižu

Tāši ir ciems Grobiņas novada Medzes pagastā. Izvietojies pagasta
austrumu daļā Tāšu ezera dienvidu krastā 7 km no pagasta centra
Kapsēdes, 15 km no novada centra Grobiņas un 203 km no Rīgas.
Apdzīvotā vieta veidojusies ap bijušās Tāšu muižas (Telsen) centru, līdz
1945. gadam bija Tāšu pagasta centrs, līdz 1968. gadam — Tāšu ciems
centrs. Tāšu muižas apbūve un parks ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis.
Tāšu muižas saimnieki, Juris un Kristīne, mūs iepazīstināja ar Tāšu
muižu, kas celta 1734. gadā, un savu filozofiju. Saimniekam Jurim
patiesībā nepatīk, ka Tāšu mājas un tās apkārtne tiek uzskatīti par
muižu un parku. Viņam labpatīkas saukt muižu par kungu māju, bet
parku – par dārzu, jo Tāšu teritorijas nav tik milzīgas.
Saimnieku filozofija ir saglabāt ēku senatnīgo izskatu gan no ārpuses,
gan iekšpuses. Piemēram, ir vestas durvis un krāsns no citām Liepājas
vecajām ēkām. Kalpu mājā ir kāpnes, kas vestas no Rīgas.
Šobrīd saimnieki paši ir ievākušies kalpu mājā, kas celta 1788. gadā,
un kopā ar viņiem dzīvojas suns Rūdolfs un četri kaķi. Interesanti, ka
dzīvnieki pavisam nejauši ienākuši Jura un Kristīnes dzīvē.
Arī mēs pielikām savu roku muižas restaurācijā. Tika gruntētas un ar
dabiskām, vecajām eļļām krāsotas durvis. Citi to darīja pirmo reizi, bet
citi jau bija pieredzes pilni šajā darbā.
Tāšos pavadītais laiks visiem bija piedzīvojumu pilns un paliks atmiņā
ilgi.
Ilva
42
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Nominācijas

Smaidiņš			
Rīma			
Flirtētājs			
Vismīļākais pārītis		
Deju grīdas pavēlnieks/-ce
Mieriņš			
Neitrālākie		
Mūziķi			
Labākās manieres		
Labākais skatiens		
Baumu vācelīte		
Viskārtīgākais		
Nakts dzīves meistari
Miega mices		
Jocīgākais apģērbs		
Centīgākais		
Visdabīgākais		
Izpalīdzīgākais		
Visskaļākais		
Vistalantīgākais		
Nedarbu koordinatori

Meinards		
Ralfs B.		
Marks		
Dana & Kristers
Voldemārs
Kristers/Reinis
Reinis		
Toms		
Reinis		
Marks		
Marks		
Reinis		
Meinards		
Meinards		
Kristers		
Reinis		
Kristers		
Ralfs S.		
Toms		
Ralfs S.		
MEINARDS

Meitene

Marija
Dana/Alīsija
Dana
Dana
Elizabete
Elizabete
Paula Anna
Alise/Paula Anna
Alīsija
Alise
Alise
Dana
Annija
Rūta
Marija
Marija/Rūta
Marija
Alise
Paula Anna/Marija
-

			

Darbinieks

Mīļākā mācību stunda
Mīļākā pēcpusdienu nod.
Mīļākā dziesma		
Mīļākie ēdieni		
Labākā baumas		
			
			
			

Rakstīšana pie Silvas
Kalšana
Lec saulīte
Kartupeļi
Meitenes sarka, kad Ralfs un Marks uzstājās
Meinardam patīk Annijas balss
Voldemārs un Alise vakaros iet dušā kopā
Baumo, ka puišu istabā ir dūmi

Mīļākais			
Drosmīgākais		
Nopietnākais		
Izpalīdzīgākais		
Flirtētājs			
Strādīgākais		
Sportiskākais		
Radošākais		
Tenkotājs			
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Puisis		

Nora
Ēriks
Mārtiņš
Nora
Nora
Raitis
Ēriks
Gita
Nora/Raitis
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Nakts dzīve

Danas un Kristera pārdomu
lapa

SVV vienmēr ir bijušas aktuālas nakts pastaigas, un šis gads nav
bijis izņēmums. Varbūt tās nav bijušas daudz, taču, kad bija, tās bija
pamatīgas. Pirmā nakts staigāšana notika pirmās nedēļas nogalē, kad
tika uzmodināti visi saulgriezēni. Puiši uzbruka meiteņu istabiņām ar
sāli, kā arī izbārstīja to gaiteņos.
Bija arī gadījums, kad es naktī gāju uz dušu 3 reizes, jo matos tika
iesmērēta zobu pasta un sauļošanās krēms. Protams, pēc negulēšanas,
nākamajā dienā knapi varējām kājas kustināt.
Bija arī tādas mierīgākas staigāšanas, kad Meinards ar Tomu nakts
vidū izguļas ar saviem 100 kg virsū un cenšas nosmacēt. Visvairāk man
patika stāsts par Juriju, kuru Meinards man 2:00 no rīta stāstīja. Ļoti
populāri bija ūdens baloni, kurus ielika gultu kājgaļos.
Atceros savu pirmo sodu – ar puišiem kopā griezām zāli ar šķērītēm un
dziedājām “Div’ pļaviņas”. Kā arī otrs sods – Ērika mašīnas mazgāšana,
kuras laikā puiši mūs vēl arī nolaistīja ar ūdeni.
Audzinātājiem nakts pastaigas īpaši nepatīk – viņi vienmēr nāk
pārbaudīt istabiņas ar sarkanu gaismu vai arī sēž gaitenī un vaktē.
Lai arī pēc pastaigām mums jācieš, tas ir tā vērts, jo tā top vislabākās
atmiņas!
Marija

46

Mēs, braucot jau ceturto gadu, domājams, varam dot padomus par to
kā vispilnīgāk izbaudīt SVV. Esam tomēr kaut ko šeit jau piedzīvojuši! :)
Izbaudiet katru dienu. Tiešām, KATRU, jo katra diena SVV Tev dod kādu
dāvanu, ko, iespējams, no sākuma varbūt nemaz neapzināsies un
nenovērtēsi, bet vēlāk tu būsi priecīgs par to, ka esi to piedzīvojis.
Saulgriezēnu mantojums nāk ar gadiem.
Katrs nometnes dalībnieks ir daļa no ģimenes un mantojuma.
SVV nav nekāda izdzīvošanas plāna – jābūt spējai atvērt acis un redzēt
pat tumsā.
Kad es pirmo reizi spēru soli SVV mani hipnotizēja skatieni, kas mani
sagaidīja, kad man deva pretī roku, lai palīdzētu… Nekad neaizmirsīšu
to brīdi, kad ienācu istabā un ieraudzīju tās izmisušās sejas, kuras
nezināja, ko sagaidīt.
Iedomājies savu pirmo reizi SVV kā lēcienu kaudzē pūku… Tas ir kā
uzticības kritiens, un tu vari būt drošs, ka tevi noķers. Un tā mīkstā
ķēriena sajūta mani nepamet visus šos četrus gadus.
Lai Jums šie gadi, ko pavadāt kopā ar SVV, paliek neaizmirstami, un
atcerieties – SVV Jūs vienmēr gaidīs!
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Aiga (komunikācija)

Nopietna, mīļa, Pētera mamma, jauka, izpalīdzīga, superīgi jauka, atvērtība, Pēterīša
mamma, jaukā, izpalīdzīga, ļoti inteliģenta, zinoša, komunikabla, prot uzklausīt un
ir jauka, ļoti laba skolotāja. Ļoti labi paskaidro, laba padomdevēja, komunikabla,
labsirdīga, labais, ļoti forša, super Aiga, sirsnīga, gudra un skaista, runātīga, jauki var
izrunāties, smaidīga

Audzēkņu un darbinieku
apraksti

Alise

Mazā baumotāja/drāmiņa, mīļa, māk intrigas vērpt, jautra, lieliska, kārtīgākais cilvēks
ko zinu, mazā pūkainā Alisīte, ir ok, dāmīte, dīva, jauka, mīļa, labsirdīga, prātvēders,
jautra, nopietna, čau, baumu eksperts, drāmas karaliene, ekspresīva, vienmēr saka, ko
domā, kārtīga, dusmīga, ir!, vienmēr patīk izteikt savu viedokli un ir nenormāli smuka,
niknais kutināmais objekts uz piepūšamā matrača, draiska un kaitinoša dvēselīte,
drāmas karaliene, vinai patik būt labākajai

Alīsija

Mīļa un jauka meitene, pārsteidzoši skaļa balss, kad iestājas vakars/naktsmiers,
Valmiera Alisejs, satriecoša un smaidīga, lakstīgala, acis, Marijas labākā draudzene,
jaukā, smieklīga, tu paliec arvien foršāka!, talantīga un jautra, draudzīga, smaidīga,
diezgan izskatīga, vienmēr gribēju “nocopēt”, Antons, vienmēr gatava iesaistīties
vakara pasākumos, draugs jau no bērnības, mīļa, jauka, skaistulīte, ļoti, ļoti skaista,
gan jau apprecēs bagātnieku, super chika, puišu mīlule, skaista, mazliet klusa, priecīga,
īsta

Anna Dārta

Slinķītis un gulētājs, draudzīga un mīļa, jautra, apnika par tām Annām rakstīt, Andrjs,
pozitīva, jautra, jaukumiņš, maiga, kārtīgā, mīl apskāvienus, forša, vienmēr apskauj,
ļoti jauka un forša, draudzīga, jauka, draudzīga, jauka, gādīga, jauka, komunikabla ,
vienmēr smaida, mīļumiņš, nepatīk, kad puiši nāk naktī, jauka, mīļa, esi mierīga, ļoti
foršs cilvēks vienkārši, mīļa, maza meitenīte, jauka, kā vienmēr, pozitīva, forši mati,
izpalīdzīga, labsirdīga, spējīga

Anna Margarita

Pretimnākoša un draudzīga, zinoša, zinātkāra, nevarēju paspēt iepazīt, viena no
daudzām Annām, bet tas nenozīmē, ka nav interesanta, Andris, klusa, draudzīga,
klusa, mazais mauglis, klusa, jauka meitene, forša, klusa, čirka, ļoti noslēpumaina un
aktīva, sportiste, klusa, bet aktīva, mazs lauvēns, forši mati

Anna Paula

Daudz jautājumu, interesanta personība, smieklīga, guļ ar saulesbrillēm, Andris,
interesanta, klusa draudzīga, kad atveras, tad var redzēt, kādi dārgumi iekšā! Tā
turpini!, dīvaina, drosmīga, draudzīga, jauka, jauka, jocīgu lietu vācele, romantikas
eksperts, vairākas personības, interesanti stāsti, mīlestības eksperts, cilvēks ar
dažādām pusēm, labākie smiekli, jauka, dīvaina, ļoti labsirdīga un devīga, romantiķe, ar
savu viedokli un odziņu, runātīga atklāta, īpaša
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Ļoooti skaļa un spēcīga balss, nekrāc, forši apskāvieni, mīļa, teiksmiņa, Andris, mīļa
un sirsnīga meitene, ideāli dejo, gudra un spējīga, jauka, mīļākais audzēknis, draudzīga
un jautra, jauka, jauka, guļava, daudz runā, izpalīdzīga, jauka, nekārtīga, vienmēr grib
gulēt, mantas liek visur kur pagadās, raud līdz citiem, mīļa, priecīga, ļoti aktīva un
jautra, runātīga, pļāpīgs skuķis, mīļa, jauka un super forša, gudra, saulaina, daiļi dzied

Artūrs

SVV2017

Elizabete

Lieliska humora izjūta, mīļa un labsirdīga, ļoti laba sirds, klusa, lādētāju pavēlniece,
Edmunds, mierīga, nosvērta meitene, klusa jauka, runa skaļāk – Tev ir ko teikt!, klusā,
klusa, jauka, ļoti centīga, klusa, taču talantīga, klusa, klusa, mierīga, savākta, skaisti
spēlē flautu, jauka, klusa, ļoti ļoti klusa., tie klusākie ūdeņi ir visdziļākie, kautrīga
un klusa, klusa, ļoti talantīga, ļoti talantīga, trakā flauta, kautrīga, bet jauka, klusā
skaistule, skaiti spēlē uz flautas, jauka

“Dancītis”, dejotājs, ideāla humora izjūta, smiekliņš, kaitinošs, dancītis, Aurēlija,
kaitinošs, kaitina meitenes, vīrietis, dancītis, dejotājs, uzbāzīgs, viltīgā lapsa, atraktīvs,
skaļš, skaļš, tautudeju puika, aproču karalis, saulespuķu sēklu karalis, santas romeo,
ļoti patīk apskāvieni, flirtētājs, koļītājs, mr.lieliskais, ļoti runīgs un playboy, makšķere,
palīdzēs vienmēr un visur, patīk meitenes, jautrs, koļītājs, loti rūpējas par citem un ir
labs un jauks cilvēks, taču biezi krīt uz nerviem un neredz to robežu, kad vajag un var
un kad ne, interesanta personalitāte

Elza

Aurēlija

Ēriks

Draudzīga, smaidīga, pretimnākoša, mierīga, forša, Arturs, interesanta, klusa patīk
gulēt, :), rižā, lēnā, klusa, sirsnīga, klusa , jauka, jauka, sarkanvaidzīte, daudz smejas,
vienmēr smejas, tik daudz ka seja sarkana, vienmēr smejas, no smiešanās visa seja
ir sarkana, kautrīga, nedaudz kaitinoša, ļoti mīļa, foršā, mīļuma iemiesojums, jautra,
jauka

Dace (administratore)

Nopietna, tajā pašā laikā jautra, jauka, mīļa, SVV lielā māsa, kas uztur kārtību, forša,
izpalīdzīga, jauka pietrūkst loti, daroša, nopietnā Dace, mīļā, stingra bet mīļa, par visu
parūpējas, jauka, jauka, jauka, SVV pamāte, stingra, jauka, vienmēr palīdz, vienmēr
zin, kas notiek, ja arī nav klāt, mīļa, atbildīga, saldumiņš, ļoti pieklājīga, super Dace!,
labā garastāvokļa cilvēks, ļoti jauka un smaidīga, stingra, mīļa, izpalīdzīga, ļoti forša
skolotāja, jautra

Dana

Skaistas acis, lieliska stila izjūta, mūzikas gaume ir ideāla, neaktīva, mīļa un jauka
istabiņas okupante, Edgars, smaidīga, interesants cilvēks, esi droša – Tu vari!,
samežģītā potīte, interesantā frizūra, drosmīga, te ar kruķiem, te bez, forša un
depresīva, draudzīga, sarkastiska, pacanka, jauka, īsi mati, forša, jautra, depresīva -,
ļoti stilīga, Santas draudzene, iejūtīga, super forša, labs stiliņš, ļoti forša, jautra, ar
foršu stilu, skaista un izpalīdzīga, mierīga kad vajag
Prātīgs un laba humora izjūta, jautrs, smieklīgs, SVV stiprais brālis, kas slinks
aiznes uz nodarbībām, drosmīgs un foršs, sportists, spēks, sportists, spēcīgs, mil.
lv, sportisks, draudzīgs, uznesa mani kalnā, SVV apsardzes vadītājs, labākais draugs,
ēriks. Man of the season. Kačoks, vienmēr silda manu sirdi. Skapis. Svaru karalis.
Izsitējs. Asprātīgs. Ļoti pietrūks viņa, spēcīgs mūris ārpusē, mazs bērns iekšpusē,
sportisks, stiprs un smieklīgs, esi īstajā vietā!, ļoti muskuļains, varonis (mans),
kačok, jauks un smieklīgs, spēcīgs, jautrs, asprātīgs, drosmīgs, viens no labākiem un
jautrākiem skolotajiem. Patīk viņa joki un sarkasms, viss labāk nesa istabas biedrus

Felisa

Smaidīga, jautra, mīļa, aktīva, interesanta, Sicīlija, pozitīva, jauks cilvēks, dara, jaunākā,
draudzīga, ļoti jauka, draudzīga un interesanta, sarkastiska, niķis, vienmēr visu vēro,
sprīdītis, mazs cinītis gāž lielu vezumu, jautra, labs materiāls , ļoti draiska, bet runīga,
pamatīgi dejo, mazā saulīte, mīļa, piekrītu

Sportiska un draudzīga, smaidīga, aktīva, Danu aprakstīt īsi nevar, bet mīļa viņa
noteikti ir, Dainis, enerģijas lādiņš, flirtētāja, peripetum mobile, skaļākā, aktīva,
superīga, tu nākotnē būsi audzinātāja!, sportiska, draudzīga, draudzīga, mīļākā SVV
meitene, mīlestība, sirsniņas, riktīgi izskatīga, vienmēr nāca puišu istabiņā. Baigi forši
sēdēt klēpī, galīgi traka, raud un smejas reizē, aizmieg 5 sekundēs, mana mīlestība,
jauka un mīļa, forša, gaidām tevi atpakaļ, uz palikšanu!, viss labais (labais nometnes
gars), leibome, bebe, super smiekli, vienmēr gribas uzreiz arī smieties, padara apkārtni
pozitīvu, sportiska, runātīga, emocionāla, forša, labi pļāpā

Gita

Elīna

Ilva

Gara un sportiska, traka, māk smuki locīt kreklus, Līna, jauka, jauka, dara, jauka, jautra,
drosmīga, interesanta, draudzīga, čau, strādīga, uzņēmīga, mīļa, jautra, malacīte, ļoti
interesanta, ļoti interesanta, super vnk super, jauka, jautra un var kopā pasmieties, loti
jauka
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Mīļa un pārliecinoša, jauka, radošā un patriotiskā krustmāte, radoša, nopietna,
sirsnīga, laipna izpalīdzīga, stabilitāte, radošums, mīlestība, dizainere, radoša,
nometnes radošais gariņš, radoša, jauka, jauka, zinīga, pirts karaliene, strādīga,
radoša, vienmēr jauka, darba rūķis, zelta rokas, izpalīdzīga, radoša, kustībā, ļoti
sportiska, ļoti sportiska, super dizainere, palīgs visās dzīves situācijās, forša un
talantīga, spēcīga, radoša, izpalīdzīga, runātīga, nenormāli forša saprotoša skolotāja,
jautra
Smaidīga, enerģiska, darīt griboša, mīļa, jauka, Ivo, nopietna, ļoti jauka un atbildīga,
dara, miss sarkasms, iejūtīga, smieklīga, enerģijas spridzeklis, ļoti jauka un draudzīga,
sarkastiska, gādīga, atbildīga, Ilva vispār kruta. Stilīgākā meitene pilsētā, pozitīvs
saules stariņš, skaļa, sirsnīga , ļoti draudzīga ar labu humora izjūtu un vienmēr izsaka
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savas domas, mega laba, draugs vienmēr, drāma, jauka, labi domā

Ilze (direktore)

Lielisks cilvēks, ļoti mīļa un labs draugs, gudra, SVV mamma, kas visus motivē , forša,
nopietna, izpalīdzīga jauka, hipijs, SVV saimes galvenā persona, nosvērta, SVV sirds,
nopietna, jauka, SVV mamma, ļoti, ļoti jauks un sirsnīgs, un saprotošs cilvēks. Vienmēr
pozitīva. Vienmēr uzlabo garastāvokli, SVV sargeņģelis, mīļa, gudra, bingo, ļoti mīļa,
super mega ultra brīnišķīga!, gudrības avotiņš, foršs stils, forša, saprotoša izpalīdzīga,
mīļa, spēj uzmundrināt, stingra bet jauka, vislabākā direktore

Ilze Amanda

Lieliska balss, mīļa, smaidīga, SVV rokdarbniece, kas dod spēcinošus apskāvienus,
mierīga, klusa, bet izpalīdzīga un mīļa, ideāli spēlē klavieres, klusumā slēpjas dziļums,
rokdarbniece, klavieru spēlētāja, mīļumiņš, klusa, joprojām puķu bērns :), jauka un
izpalīdzīga, jauka, mierīga, dzied labāk par Rūtu, gudra, jauka, rokdarbniece, mīļa,
talantīga, darbs dara darītāju, vienkārši forša, laba, deju un kora apvienojums,
māksliniece, ļoti jauka, klusa, mierīga, mīļa

Keita

Skaista meitene, foršs stiliņš, smuka, skaisti mati, čau, jautra, draudzīga, var, smuka,
jauka, draudzīga, čau, strādīga, drosmīga, jauka, ir ok, ļoti aktīva, ļoti aktīva, vnk zi bezt,
sirsnīga, ar savu viedokli, skaista, apsveicu

Kristers

Interesanta humora izjūta, dažreiz nesaprotams, smieklīgs, dīvaina modes izjūta,
Kristena, interesants, jautrs, labi dejo, pats par sevi ir lielisks, paliec kāds esi,
neietekmēties no kompānijas!, klusais, noslēpumains, jautrs, melanholiķis, draudzīgs,
jauks, labākais saulgriezēns SVV 2013-2017, labākās drēbes visā Latvijā. Profesionāls
kovbojs. Ļoti labi māk dejot. Vienmēr sildīs manu sirsniņu, mīlestība vienā vārdā, katru
dienu iejūtas citā tēlā, vairāki cilvēki vienā, dīvainis, smieklīgs, malacis, ir ļoti draudzīgs,
ir ļoti draudzīgs, interesanti traks un smuks, krysten, sirsnīgākais saulgriezēns,
hipsters, rēcīgs, ar labu humoru, ar ļoti interesantu stilu, labs riktīgs džeks

Laura (dejas)

Forša un labi dejo, jauka, mīļa, biedē cilvēkus naktīs, domīga, nosvērta, jauka,
izpalīdzīga, taisna mugura, pacietīga, draudzīga, vienmēr izpalīdz ar overloku, jauka,
deju karaliene, jauka, izpalīdzīga, vienmēr iemācīja visu vajadzīgo, centīga, mīļa, jauka
un mīļa, lieliskā, labi dejo, super super super māsa, dzīvespriecīga, dzīves gudra, ļoti
jauka, stingra, atvērta, izpalīdzīga, labi māca dejošanu

Lauris

Smaidīgs, jautrs, ātri pazuda, nepaguvu labi iepazīt, Lauris Laurītis, kluss, draudzīgs,
sportisks , izpalīdzīgs, strādīgs, mazliet kautrīgs, taču interesants, kluss, jauks, nu ko,
ļoti drosmīgs, krutais, smieklīgais, foršs, jautrs, var parunāt labi
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Liene (pastalas)

Mīļa un zinoša, kūstoši-skaists smaids, smaidīga, jauka, nopietna, atraktīva, miers,
nopietnā, stingra, sportiska, gudra, jauka, latviešu Kristofers Kolumbs, gudra,
vēsturniece, zinību kalns, strādīga, gudra, stingra, bet jauka, sirsnīgā, ļoti forša, vesela
vēsture, nopietna, taču jauka, sportiska, mierīga, stingra, labi ved klasi

Luīze

Draudzīga un ļoti, ļoti mīļa, jauka, mīļā baby spice, Lauris, super jautra čikse, atraktīva,
miers, jauka, interesanta, draudzīga, mierīgā dīva, neitrāla, viegli nokaitināma,
lamuvārdu vācele, gudra, strādīga. Nekad nenāk uz čaļu istabiņu, aktīva, Luīzē mīt
cīņas spars, jauka, ļoti runīga, ar sava stila izjūtu, trakā meitenīte, dalās ar savām
drēbēm vienmēr, draudzīga, jautra, taču ātri maina savas domas, īsta

Madara (komunikācija)

Smaidīga, skaista balss, ļoti skaista, gudra, mīļa un romantiska, superiga, jauka,
pozitīva, draudzīga, skaistums, jautrā, mīļā, draudzīga, vienmēr smaidīga, pārliecinoša,
jauka, jauka, prezentētājs, ļoti labi palīdzēja iemācīties prezentēt., smaidīga,
drošsirdīga, drosmīga, smaidīga, enerģiska, ļoti jautra un smaidīga, extra doze
madaras, smaidīga vienmēr, smaidīga un jauka, laba oratora

Marija

Enerģiska, lēni spriedoša un objektīvi subjektīva meitene, mīļa, istabiņas neoficiālais
boss, kas baigi ilgi zobus mazgā, Maris, atraktīva meitene, centīga jauka, lieliska!,
izpalīdzīgā, smaidīgā, jaukā saulīte, laipna, radoša, prot un cenšas, gudra un talantīga,
izpalīdzīga, zināšanu vācele, mīlestība, labākais vadītājs un palīgs, ļoti izpalīdzīga, baigi
izskatīga, pilnigi noturēties nevar. Mīļa, jauka. Mans favorīts. Cerams ka vēl satikšu,
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mārutks, nāriņa, izpalīdzīga, radoša, aktīva, ļoti izpalīdzīga, aktīva, gudra un skaista,
ļoti super mega hennas karaliene, dusmīga, bet vienmēr mīļa, inteliģenta, skaista, mīļa
un superīga, izpalīdzīga, saprotoša mīļa, loti talantīga, jauka

aktīva, sportiska, labākā skolotāja, māk uzklausīt un redz, ja cilvēks jūtas slikti, un viņa
ir loti skaista, smuka

Marks

Stiprs un ļoti labi iekļaujas visur, smaidīgs puisis, jautrs, foršs, Marka, asprātīgs čalis,
patīk koķetēt, gaišs, Ralfa brālēns, izskatīgs, jautrs, foršs, bet staigā kā visu laiku
vēdinātu paduses, gudrs un jautrs, draudzīgs, šarmants runātājs, spēcīgs zēns,
pozētājs, labs draugs, brunču mednieks, izskatīgs, gudrs, izpalīdzīgs, baigi foršs, ļoti
pašpārliecināts, nekad nepārstāj runāt, labākais aktieris nometnē, forša gulta, mūžīgi
joko, flirtētājs, smieklīgs, lielisks, gaidām atpakaļ!, pārāk augstprātīgs, bet skaists,
ikdienas kachoks, siržu lauzējs, smieklīgs, runātīgs, asprātīgs, interesantas politiskās
domas

Mārtiņš (direktores vietnieks)

Jautrs un humora izjūta uz 100, traks, SVV lielais brālis, kas mūs sargā, dusmīgs,
nopietns, jauks, lācis, nopietnais, jautrais dziedātājs, stingrs, gudrs, nopietns, SVV
tētis, disciplinēts. Ļoti gudrs, ir potenciāls būt driftotājam, stingrs, konfekte, ļoti
kaitinošs, extra politiķis, jautrs, bet ja esi ko pastrādājis, labāk mūc, nopietns, stingrs,
izpalīdzīgs.

Meinards

Foršs un jautrs, smaidīgs puisis, smieklīgs, aizdomīgs, metronoms, Meinards kā
Meinards, patīk nākt naktī pie meitenēm, var arī darīt!, galvenais nakts staigātājs,
jautrs, smieklīgs draudzīgs, slīpēts, miegamice, nedarbu puika, labākais draugs/brālis,
“lūdzu vēl 5 minūtes”, nakts karalis. Sāls pavēlnieks. Miega imperators, pats labākais
cilvēks, ko esmu satikusi, nakts piedzīvojumu meistars, par Meinardu varētu grāmatu
sarakstīt, Berta, Meinītis, 6, dzīves gudrību vācelīte, jautrs, smieklīgs, ai, ai, ai, puika,jāaug!, playboy and girl heart breaker, bez komentāriem, bez tevis SVV nav nometne,
cilvēki smaida, smejas un raud tevis dēļ, nemiera gars, smieklīgs, aizmidzis, nenormāli
jautrs, viņš ir loti labsirdīgs, kaut ari slēpj to, ar viņu ir loti forši, labi guļ.

Milda

Jautra, smaidīga, klusa, SVV smaidīgā māsiņa, superīgi masē muguru, jauka un klusa,
izpalīdzīga , pārsteigums, jautra, aktīva, visam jābūt perfekti, jauka, mākslinieks,
asprātīga, saprotoša, draudzīgais mākslinieks, jauka, smaidīga, māksliniece, garšo
daudz saldumi, no ugunsgrēka, jauks draugs, hipijs, ļoti forši papļāpāt, jautra,
smaidīga, laba humora izjūta, jauka skolotāja.

Nora

Skaista, ideāls stils, mīļa, SVV radošā māsa, kas iedrošina, mīlu <3<3<3, sirsnīga,
super labākā skolotāja, meža laumiņa, puišu mīlule, mīļa, ļoti sirsnīga ar audzēkņiem,
ļoti jauka un izpalīdzīga, jauka, draudzīga, jauka, draudzīga, prot uzklausīt, smaidīga,
stoneris, izskatīgākā darbiniece. Ļoti smieklīga, jauka, izpalīdzīga, Nauris, īstena
latviete, brīvs gars, mīļa, šī gada atradums!, uzklausa cilvēku sāpes, vairaak par super,
sirsnīgs cilvēciņš ar draisku prātu, eņģelis, mīļa, skaista, var runāt par jebko, smaidīga,
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Paula Anna

Labi dejo, smaidīga un pašpārliecināta, gudra, mans medutiņš, Pauls, pārliecināta,
jauka, talantīga, pārliecība, mana dvīne, jautrā, rudā, viena no spice girls, mīļa,
labsirdīga, lieliski spēlē ģitāru un dzied, talantīga, jautra, jauka, laba ģitāriste, Adele
2, mūziķe, liels potenciāls, muzikāla personība, vienmēr nāk prātā trakas idejas, mīļa,
ļoti forša, dziļums, vienmēr ir savs viedoklis, ir ļoti mīļa un nav skopa, mega ģitāra,
dziedoša dvēselīte, lieliska, nereāli forša, talantīga, gudra, labi dejo

Raitis

Smaidīgs un izpalīdzīgs, jautrs, SVV visu varošais brālis, ar mīļākajiem apskāvieniem
un jaukāko busiņu, garš, labākie apskāvieni, draudzīgs, patīk baumot, pārāk tuvs, lai
definētu, apskāvienu milzis, drosmīgs, emulators, jautrs un māksliniecisks, draudzīgs,
slendermens, SVV sargs, strādīgs, radošs, mīļš, ļoti garš. Mālu pavēlnieks, labāko
apskāvienu devējs, labākā busiņa īpašnieks, jautrs, sirsnīgs, radošais spēks, ļoti aktīvs
un izpalīdzīgs, mega, nenopietns un reizē nopietns, labākie apskāvieni, gudrs, māk
darīt visu, centīgs, stingrs, oriģināls cilvēks un ļļļooooti foršs, apkampinātājs

Ralfs B.

Skaļš, valdonīgs, interesants akcents, foršs, skaisti mati, Regmars, nopietns, muskuļu
kalns, spēks ir un arī smadzenes :), izskatīgs, nerunīgs, Marka brālēns, skaļš, spēcīgs,
sportisks, draudzīgs, trakais prāts, zinošs, mīlīgs, muskuļi lielāki par Gīzas piramīdām,
varētu pacelt Ēriku un Raiti vienlaicīgi, kluss, stiprs, spēks, ļoti aktīvs, kachoks,
sportists, labi joki, lieliski mati, ļoti foršs, ar viņu ir labi pavadīt laiku, viņš dejo loti labi.
Viņam bija izcils priekšnesums kopa ar Marku, jauns, īsts latgaļu supermens,

Ralfs S.

Smieklīgs, jautrs, enerģisks, smaidīgs, super pozitīvs, jautrs, smieklīgais
sķībdziedātājs, Rinalds, Ralfiks, ļoti labi zīmē, saulains, īsais, mazais Ralfs, mūziķis,
kaitinošs, bērnišķīgs, gudrs, tas es, tas es, savage. Krutākais čalis ciemā, staigājošais
radio, negaidīti gurds, smieklīgs, kaitinošs, bet gudrs, dažreiz jāpadomā pirms runāt,
ļoti runīgs, ar labu stila un humora izjūtu, whip whip, mazais planšeta atkars, jautrs,
prot sasmīdināt, rēcīgs, labi joki, laipns un ļoti gudrs zēns priekš saviem gadiem, taču
dažreiz viņš savu gudrību izrāda nepariezi, cilvēks

Reinis

Izpalīdzīgs, kā jau kanādieši, ļoti jauks puisis, smieklīgs, laba balss, ko vērts attīstīt,
Ruta, interesants čalis, draudzīgs, stabilitāte, kanādietis, kluss, gudrs, draudzīgs ,
nopietns, pieklājīgs, savākts, mierīgs, jauks, labsirdīgs, spēcīgs apskāvējs, nākamais
Kanādas prezidents..., spēj runāt angliski un latviski reizē, zvirbulītis, jauks, nervozs,
stabils, normāls čalis ar interesantu akcentu, extra canadian, dziļi domājošs cilvēks, ar
savu viedokli, aktīvs, saprotošs pieklājīgs, interesants cilvēks, ar viņu ir loti interesanti
parunāt, jauneklis
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Reinis (teātris)

Smaidīgs, enerģisks, smieklīgs, interesants, nesaprotams, aizraujošs, pozitīvs,
(nesatiku), jautrs, ātrrunātājs, jautrs, radošs un jauks, atraktīvs, draudzīgs, draudzīgs,
broadway iekarotājs, baigi patika. Disciplinēts, stingrs, jauks, profesionāls. Gaidīšu
nākamgad..., punktuāls, ļoti kārtīgs, jauks, smieklīgs arī tad, kad ir dusmīgs, labs!, ļoti
nopietns, ļoti nopietns, labais, cilvēks ar raksturiņu, centīgs, stingrs, labi prot mācīt
teātri

Rūta

Prieka bumbiņa, jautra, enerģiska, garšo Paulas saldie ēdieni, jauka, savs gars,
Rudis, aktīva, jautra, jautra, citādāka- un tas ir kompliments!, modernais puķu bērns,
interesanta personība, draudzīga, pārliecināta, interesanta un draudzīga, forši ģērbjas,
mierīga, skeiter meitene, jauks cilvēks, cilvēks ar savu stilu, nebaidās riskēt, skeitborda
eksperte, kruta, forša, klusie ūdeņi, pašai ir savs stils un ir forša un atšķirīga, super
longboard, meitene ar savu raksturiņu, runātīga, ļoooti forša un oriģināla meitene,
viņa neskrien citiem pakaļ un viņai ir savs viedoklis. Ja viņa vēlas to izdarīt, neviens cits
viedoklis nemainīs to, interesanta

Rūta (koris)

Ideāla balss, ļoti skaista, ārprātīgi jauka un mīļa, mierīga, SVV lakstīgala, kas visiem liek
vēlēties ēst rabarberus, priecīga, lieliskākā skolotāja, lakstīgala , šizo, dziedošā, jautrā,
izturīgā, mīļa, Rūcīts, jautra, jauka, dziedošais eņģelis, baigi forša, zin katru latviešu
tautasdziesmu., ra ra rabarbers, laba balss, sirsnīga un mīļa, dinamīts, ļoti labi dzied,
legato dzīve, vienmēr laimīga, pozitīvisma iemiesojums, jautra, asprātīga, smaidīga,
jauka, nekad vel nebiju satikusi tik foršu kora skolotāju, labi veda kori un puišus

Santa

Spridzeklītis, pašpārliecināta un gaumīga, mīļā skaistule, Sandis, skaļa, patīk bļaut
naktī, stabila, skaistā, alerģija, Elzas uzraugs, depresīva, taču jauka, dažreiz nopietna,
čau, izskatīga, Artūra mūza, patīk saposties, mīļa, lieliska!, ļoti skaista un māk pievērst
zēnu uzmanību, randiņu dīva, jauka, pozitīvisms, pieprasīta puišu starpā, mierīga,
saista, forša

Silva

Mīļa un ļooooooti skaista., jauka, SVV mīļā māsa, kas palīdz izdomāt, jauka ļoti,
smaidīga, ļoti pietrūkst, jaukumiņš, prieks iepazīt, labākā gide pasaulē, jautra, mīļa,
jauka, pieaugusi, jauka un mīļa, rrrrrrr, dziesmu karaliene, ļoti izpalīdzīga. Vienmēr
palīdzēs, spēj domāt ārpus rāmjiem, mīļa, forša, bez tevis nekādi!, ļoti skaisti mati,
super banķiere ar nepierunājamu bosu, koriste, saulstariņš, kas izgaismo mūsu dienu,
izpalīdzīga, loti forša, labi māca

SVV2017
dīvaina, ir, kur augt, skaista, ar uzmanības trūkumu, skropstu tušas pavēlniece,
apsēstā jb fane, forši mati, maziņa, jauka un dīvaina ( labā nozīmē) ļoti mīl savu elku,
meitene

Terēze

Draudzīga un ļoti mīlīga, klusa vai skaļa - grūti saprast, mīļa, Terēza, traka un
lieliska meitene, droša, dīva, mīļa, draudzīga, smaidoša, jauka un atraktīva, viegli
nokaitināma, baumu vācele, čikse, viņai nepatīk Ralfa muskuļi, emocionāls cilvēks,
zelta sirds, emocionāla, jauka, mīļuma kalngals, skaisti gari mati, atraktīva un mīļa,
meitenīte, centīga un vienmēr nogurusi, skaista, jūtīga, emocionāla, atvērta, forša
meitene, taču viņa ļoti skrien citiem pakaļ, cilvēks

Toms

Matu kušķis, skaļš dziedonis, aktīvs, pankūciņu mīlētājs, tmos, tas pats vecais labais
Toms, talantīgs, aktieris, talantīgs, klavieru spēlētājs, draudzīgs, slinks, talantīgs,
smieklīgs, skaļš, labākais čoms, rossītis, mīlestība, mati kā brokoļi, skaļš, vienmēr
atradīs iemeslu kliegt, ļoti garšo kafija, patīk izēst meitenēm ēdienu, vienreizējs
ģērbšanās stils, kārtīgs rīdzinieks, lepns, ir potenciāls, tikai nevajag norakt, smuks
un jautrs, designa boii, vienmēr dalās ar savu gultu, daudzpusīgs, lielisks, asprātīgs,
pārdrošs, izskatās ļoti jautrs, taču dažreiz viņš grib būt viens un kad kāds viņam
traucē, tad viņš kļūst dusmīgs, aktīvs

Una (dejas)

Mīļa un jauka balss, smuka, bohēmiskā, domīga, jauka un smaidīga, draudzīga,
dāsnums, pacietīga, Everta mamma, jauka, deju karaliene, jauka, deju karaliene, man
nepatīk dejot, bet Una gan kā skolotāja baigi forša, nekad neapmulst, ir ko pateikt
pretim, jauka, aktīva, stilā, labi dejo, super super super, mīļa, taču gandrīz vienmēr
nopietna, skaista, neatlaidīga, mierīga

Voldemārs

Aktieris, sparīgs acu skatiens, jautrs, atraktīvais, voldzins, jautrs patīk citiem bakstīt
vēderus, priecīgs, jautrs, smieklīgs, sprigans, jautrs un draudzīgs, skaļš, ēbrejpuika,
tievs, mīlīgs, skaists, gudrs, viņam ērts spilvens. Baigi skaļš. Mūs visu laiku pieķer viņa
dēļ. Bet šā vai tā viņš vienmēr būs manā sirsniņā, ļoti skaļš, pazīst visu sabiedrības
krējumu, ģērbies dizaineru drēbēs, skaļš, dinamīts, ļoti slaids un pielaidīgs, par sevi
nevaru spriest, traks un iejūtīgs, mīl meitenes un jautrību, pozitīvs, enerģijas pilns,
smieklīgs, jautrs, cilvēks ar kuru var parēkt, viņš pievērš uzmanību visiem un ar viņu
vienmēr ir jautri, īstais džeks

Sintija

Bīberfanīte, kautrīga, ļoti jauna, mazais bībers, klusa, visu laiku runā par bīberu, patīk
zēni, jb 4ever, Džastina Bībera fane, nedaudz kaitinoša, klusi drosmīga, čamma un
liela Justina Bibera fane, Bieber fever, kur ir mana tuša, viņai patīk Bībers vairāk nekā
Artūram patīk Santa, entuziastisks Bībera fans, nekad nesaprot, kas notiek, jocīga,
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