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Tu esi Latvija
Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
O. Vācietis

Mīļā SVV2018 saime!
Ļoti priecājos, ka kopā varējām piedzīvot Biķernieku
burvību...daba skaista, stārķis draudzīgi klabinādams
mūs sveica ik rītu...skola tīra, izremontēta...un jauns,
aktīvs, pozitīvs direktors. Direktora Alekseja aizrautības
dēļ šī bija tiešām unikāla vasara. Pirmo reizi 26 gados
skolas direktors brauca līdzi izbraukumā un papildināja
gida Jura stāstīto ar savu personīgo pieredzi un
redzējumu. Iespēju robežās viņš SVV bija klāt, jo novērtē
to, ko darām, novērtēja šo latviskuma “iebrukumu”
Biķernieku pagastā. Un galvenais...viņš ļoti gribēja, lai Jūs
visi šo vasaru Latgalē un Biķerniekos vienmēr atcerētos
ar smaidu, prieku un mīlestību. Mēs visi kopā un ikkatrs
atsevišķi veidojam Latviju. Šovasar to izjutām īpaši
spilgti un ticu, ka Biķernieku vasaras jūtas un atmiņas arī
ziemas tumšos vakaros silti sildīs...paldies Jums visiem
un tiekamies SVV2019.

Paldies gada grāmatas veidotājiem!
Ievai, Ralfam S., Elizabetei Betijai, Ilvai, Aletai, Danai, Alīsijai, Artūram, Lienei, Sintijai, Gvido,
Edvardam, Alisei, Elizabetei Z., Laurai!
Uz tikšanos 2019. gadā SVV!
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Biķernieku pagasts tika izveidots ap 1931.gadu, apvienojot bijušo
Naujenes, Izvaltas un Višķu pagastu teritorijas. 1945. gadā Biķernieku
pagastam tika pievienots Krivošejevas ciems, 1979.gadā - Lipišķu.
Robežas turpināja veidoties līdz pat 1980. gadam. Pagasts atrodas
Latgales augstienes Dagdas paugurainē. Augstākais paugurs atrodas
180m v.j.l. Lielākās upes ir Daugavas pietekas: Balta un Līksna. Mazās
upes Biķernieku pagastā ir Mazā muša, Krjuča, Puniška. Šī pagasta
teritorijā atrodas 2 ezeri - Pantelišku un Melnicas, kā arī Gulbju dīķis.
Ezeri šeit ir nelieli.
Biķernieku pagastā ir tikai 2,4% latviešu un 97,6% krievu tautības
iedzīvotāju. Krievi pēc ticības sadalās ap 8% pareizticīgo un 92%
vecticībnieku.
Pagastā ir bibliotēka, kultūras nams, feldšeru punkts, veikals un pasts.
Pie kultūras nama atrodas siržu koks ar 20 sirdīm. Ciematā atrodas
vairāki bērnu laukumiņi, kur soliņi un dažādas statujas bija izgatavoti
no vecām riepām.
Skolas pirmsāumi ir meklējami 20. gs. sākumā. No 1996.gada skolā
darbojas pirmsskolas grupa un skolā mācās 97 bērni. Skola ir nesen
atjaunota, ļoti mājīga un omulīga. Šajā skolā ir ļoti jauks direktors, kurš
mūs ļoti mīļi uzņēma. Bija prieks šeit dzīvot 3 nedēļas!
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Darbinieki

Audzēkņi

Ilze Kreišmane
Dace Rasiņa
Mārtiņš Daģis

Aleta Boldāne
Alise Bērziņa
Alise Šarkovska
Alīsija Renāte Janīte
Anna Dārta Sīka
Anna Margarita Vempere
Annija Gulbe
Annija Ūsīte
Artūrs Bergmanis
Dana Leibome
Dārta Daniela Nicmane
Edvards Karlsons
Elizabete Betija Baltgalve
Elizabete Elīna Čākure
Elizabete Zviedre
Elza Eka
Gvido Grava
Ieva Elizabete Žeikare
Ilva Zonne
Kate Ozola
Ketija Ruska
Liene Mazulāne
Luīze Terēze Ščepetkova
Marta Maisiņa
Meinards Pēteris Cakuls
Ralfs Boldāns
Ralfs Teodors Supe
Santa Varakušina
Sintija Ratkēviča
Terēze Mača
Tīna Paizo
Toms Karpovs

Agnese Puriņa
Aiga Klimoviča
Elīna Plūme
Eva Liepa
Gita Tenisa
Kārlis Daģis
Laura Upena-Plūme
Madara Daģe
Māris Vitenbergs
Nora Gavare
Nora Zīlāne
Raitis Bobrovs
Rūta Ziemele-Sebre
Sandra Sarkane
Silva Rasiņa
Una Upena

Viesi
Aleksandrs Meijers
Aleksejs Mackevičs
Anete Vabule
Eduards Klins ar dēlu
Juris Vanags
Sandra Magrina un ģimene
Ventis Beķeris

Samanta Mudele
Renāte Buraka
Lāsma Ločmele
Liāna Poseiko
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Dabas nospiedumi
Dabas nospiedumi pie Gitas bija tīri interesanti. Vispirms bija jāņem
etiķī izmērcētas, uz pusēm pārlocītasA4 lapas, tad katrs izvēlējās kādus
vien augus vēlas. Augus izmērcējām etiķī. Uzikām uz lapas, ielocījām
jeb aizlocījām ciet lapu. Tad nerados
nospiedumus lapā sākām rullēt un dauzīt, kamēr izdalīja krāsu. Tad likām
«sendvičā» jeb sasējām, lai neizkustas no vietas. Eksperimentējām arī
uz sausas lapas. Pēc stundas tikai atlika cerēt, ka visi augi nokrāsoja
papīru vai atstāja vismaz kaut kādu nospiedumu. Bija forši.
/Aleta/

Sports

Māris - Viņš vairāk spēlēja sporta spēles nekā lika patiesi sportot, bet
tad kad viņš lika, bija interesanti.
Nora Z. - Viņa vairāk mums lika iesildīties un nekā spēlēt spēles, bet kad
viņa mūs iesildīja es jutos vaļīgāk un vieglāk.
Ventis - Mēs vispār nespēlējām spēles, bet tikai iesildījāmies un tad
kad mēs beidzām, viņš pamācīja džudo.

Komunikācija pie Aigas
Komunikāciju mācāmies pie Aigas un, jāsaka, ka viņa ir ļoti piemērota
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un interesanti, tā ka prieks gan pašam, gan
skolotājai.

Rotas
Rotu nodarbību mums pasniedza Laura
mazajā mājturības mājiņā. Pašas Lauras
vārdiem - šis viss ir eksperiments! Taču ļoti
skaists eksperiments - rotas tiek veidotas
speciālās formiņās no sakaltētiem (vai
arī tikko noplūktiem) dabas materiāliem,
kuriem virsū lej epoksīda sveķus. Darbs ir
viegls, bet jābūt uzmanīgam - jāvelk cimdi,
nedrīkst sevi apliet un arī saelpoties. Rotas
sanāk ļoti dažādas, bet visas ir pasakainas
un domājams
tiks valkātas vēl ilgi.

Dejošana
Viss sākās ar pirmo mēģinājumu, kurā
Una džiem no mums mēģināja iemācīt
deju pamatsoļus. Otrajā mēģinājumā
sākām likt likt kopā deju “Touļi dzeivuoj”.

šādas nodarbības vadīšanai, jo ir saprotoša
un prot ne tikai stāstīt, bet arī uzklausīt.
Pie Aigas edosisam iemācījušies dzīvē
tādas noderīgas prasmes kā uzstāšanos
publiskajā runā un sūdzību vēstules jeb
iesnieguma rakstīšanu un daudzas citas.
Taču vismaz pagaidām nav par ko sūdzēties.
Pati galvenā mācība ko esam ieguvuši šajās
stundās ir tas, ka vārdam ir spēks un ka
runājot var panākt gandrīz visu šķietami
neiespējamo.

Koris

Aleksandrs bija paņēmis līdzi vairākus
grabināmos instrumentus. Tie viņam bija ļoti
dažādi un skanēja ļoti neparasti. Interesanti
bija tas, ka daļa no viņa instrumentiem
pirkti dažādās pasaules malās.
Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums bija iespēja
paklausīties, apskatīt un arī paspēlēt ļoti
interesantus mūzikas instrumentus.

Kori, kā jau allaž, mums pasniedza atraktīvā
Rūta, šogad kopā ar dēliņu Kārli. Koris
mums bija sirsnīgs laiks - šogad bija daudz
meiteņu ar ļoti skaistām balsīm. Dažbrīd
gan skanēja šķībi, bet tas mūs neatturēja
no izdziedāšanās. Ar zēniem gan gāja
švaki-dziedātāju viņu vidū bija ļoti maz, bet
kopumā koris bija viens no mierīgākajiem
ikdienas notikumiem.

Latgaliešu valoda
Diemžēl Silva Latgalīšu valodu mums
mācīja tikai divas dienas. Bet viņa iemācīja
mums daudz ko, ja tas nebija, ko mācēt.
Alfabēts bija gandrīz tāds pats. Vārdi un
valoda arī. Pirmajā dienā mēs pārtulkojām
tekstu un tad nolasījām to priekšā savai
grupai, kad mūs filmēja. Otrajā dienā mēs
lasījām pasaku un sadalījāmies lomās
tad kad beidzām. Mums visiem kopā bija
jāuzraksta dzejolis.

Prezentācijas
Madara. Man patika dzirdēt visu idejas kaut
vai man nenāca labas idejas un tad man
bija jāpaļaujas uz savu komandas biedru.
Prezentācijā parasti jāskatās kā tu stāvi, kā
arī vai tu skaties uz publiku, kam tu to stāsti.

Gadagrāmata
Gadagrāmatā mēs dalījāmies grupās pa
4 un aktīvi papildinājam viens otra darbu.
Sadarboties bija viegli, jo grupiņa maziņa un
katrs pielika roku, lai gadagrāmata mums
visiem paliktu kā skaists atgādinājums
par nometni. Nodarbība bija klusa, ar fona
mūziku un čalošanu arī par neikdieniški
ikdienišķām lietām.

Kaligrāﬁja

Mēs mēģinājām šo deju vairākas reizes,
un kad beidzot bijām iemācijušies šo deju
pietiekami labi, nolēmām, ka vajag meiteņu
deju par kuru tika izvēlēta “Saule brida rudzu
lauku”. Kad beidzot nometnē ieradā Laura,
mēs sākām tīrīt dejas un labot kļūdas . Tad,
nemanot, bija pienākusi SVV viesu diena.
Koncerti izdevās lieliski ja neskaita dažas
nelielu un vienu lielu kļūdu, kur es pilnībā
sajaucu deju soļus.

Kaligrāﬁjā mēs apguvām dažādus rakstus.
Daži bija ļoti grūti apgūstami, bet citi tieši
pretēji ir ļoti viegli.
Neiztrūkstoša
nodarbības
daļa
bija
smiekli. Smējāmies mēs ļoti daudz un par
visdažādākajām tēmām. Grupā mēs bijām
6. Mēs arī ar akvareļu krāsām veidojām
pamatu rakstam, pēc tam uz tā pamata
mēs rakstījām savus iniciāļus vai jebko, kas
pašam tīk. Darbi galu galā sanāca ļoti skaisti
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Politika pie Mārtiņa
Šī gada politikas stundās pārsvarā runājām
par politikas globālo situāciju, kā arī
izspēlējām vairākus scenārijus par viltus
ziņām, kurām Latvijā pēdējā laikā ir relatīvi
liela aktualitāte.

Stabulnieka nodarbība
1. augustā pie mums viesojās Aleksandrs,
kura aizraušanās jau vairākus gadus ir
spēlēt un veidot mūzikas instrumentus. Viņš
mums stāstīja par daudziem interesantiem
un arī neredzētiem instrumentiem. Tika
demonstrēti vairāki pūšamie instrumenti
kā, piemēram, stabules un blokflautas. Tās
katra skanēja savādāk un mums bija ļoti
interesanti klausīties to dažādās skaņas.

Māksla
Māksla notika tikai 3.nedēļā. To vadīja Elīna,
viņa SVV ir pirmo gadu, taču diezgan ātri
pierada pie lietām, ko šeit daram.Pirmajā
nodarbībā ar akvareļiem uzgleznojām apli
un tad ar gēla pildspalvu zīmējām mandalu.
Nākošajā nodarbībā zīmējām augus
botānikas stilā. Stunda bija aizraujoša, kas
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internetā un piesaistīt vēl vairāk jauniešus.
Uzﬁlmējām arī SVV smaidu video, šis video
ir ļoti jauks un mīļš. Domāju, ka šī bija
aizraujoša iespēja iemācīties ko jaunu.
/Dana/

Teātris pie Evas un Sandras
Teātris ir viena no pēcpusdienu nodarbībām,
kur
pamatīgi
jāpiepūl
smadzenes.
Katra stunda bija unikāla, taču tās visas
vienoja saticība, draudzība un prieks. Mēs
smējāmies ļoti daudz, un lai arī kas
tiktu tēlots, tas izvērtās komisks. Patiesībā
bija pat grūti palikt tēlā, jo tik ļoti nāca
smiekli. Protams, netrūka arī emocionāli
sarežģītu brīžu, kad nācās pārvarēt
nogurumu. Spēlējām daudzas superīgas
spēles un pilnveidojām aktiermeistarības
prasmes. Centīgās skolotājas mums
palīdzēja ar ideju radīšanu. Paldies viņām!
daudziem arī bija kaut kas jauns. Skolotāja
Elīna ļoti labi māk pasniegt stundas, visi
bija mierīgi, neviens nebļaustījās un pilnībā
varēja pievērsties savam darbam.
/Aleta/

Vēsture
Diemžēl visiem bija tikai viena vēstures
stunda; vēsturi pirmajā nedēļā mācīja Juris
Vanags. Viņš mums sīkāk pastāstīja par
tautu vēsturiskajām saistībām Daugavpils,
kopumā Lagales reģionā, kā arī centās
ieviest zināmu respektu pret tām. Nākamajā
dienā, 21.jūlijā, viņš mums pastāstīja
nenovērtējamu daudzumu informācijas
par Daugavpils cietokšņa un apkārtējo ēku
nozīmi. Pēcāk, Vecticībnieku Sādžā viņš
uzticēja stāstīšanu vietējai gidei.
Krāslavas apmeklējuma laikā viņš stāstīja
daudz interesantu par Plītermuižu un
vietējo katoļu baznīcu.

Keramika pie Raita

Kulinārija

Viena no Raita pēcpusdienu nodarbībām
bija keramika jeb māla apstrāde. Šajā
nodarbībā Saulgriezēni varēja izgatavot
sev dažādus noderīgus priekšmetus - sākot
ar svilpavniekiem un beidzot ar dažādiem
uzglabāšanas traukiem. Tie, kuri bijuši
iepriekšējos gados, pārsvarā neko jaunu
neapguva, taču bija spējīgi paplašināt savu
priekšmetu kolekciju, savukārt jaunie
Saulgriezēni varēja iemācīties apstrādāt
šo 5000 gadu veco, bet īpašo materiālu.
Manuprāt, lieliska iespēja iemācīties ko
jaunu, šī nodarbība vēl ilgi paliks atmiņā.

Kulinārijas nodarbības notika visas trīs
nometnes nedēļas. Kulināriju vadīja Ilze, bet
pāris reizes viņu aizvietoja arī citi audzinātāji.
Kulinārijas nodarbibās gatavotās receptes
nākamajā atvērumā.

Īsﬁlmas
Šogad nometnē bija lieliska iespēja veidot
īsﬁlmas. Šo iespēju izmantoja tikai 2 cilvēki:
Alīsija un Dana. Veidojām īsﬁlmu par to,
ar ko mums asociējas SVV, lai nākamgad
pirms nometnes sākuma varam to publicēt
14
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Krāsnī cepti kartupeļi ar grieķu
jogurta un fetas siera mērci
1 kg nomizotu un sagrieztu kartupeļu
5 ēd. k. olīveļļas cepšanai
6 ķiploku daiviņas, kas izspiestas caur
ķiplokspiedi
Jūras sāls pēc garšas
Sarkanais paprikas pulveris pēc garšas
2 ēd. k. Provansas garšaugu maisījuma
Mērce:
250 g grieķu jogurta
100 g fetas siera
1 nomizota ķiploka daiviņa
Sauja smalki sakapātu sīpolu
Sauja smalki sakapātu diļļu
Sakarsē krāsni uz 180 grādiem. Lielā bļodā
samaisa olīveļļu ar ķiplokiem, sāli, paprikas
pulveri un Provansas garšaugiem. Pievieno
kartupeļus un visu kārtīgi samaisa. Saliek uz
plāts un liek cepties 30 – 35 min. Mērcei visas
sastāvdaļas saliek blenderī un sablenderē
viendabīgā masā.

Artišoku un kazas piena siera dip
mērce

Zaļumu dip mērce
skābais krējums
lociņi
dilles
ķiploks (obligāti!!!)
garšaugi

500 g kazas piena siera
560 g konservētu artišoku sagrieztu mazos
gabaliņos
8 ēd. k. extra virgin eļļas
½ rīvēta citrona miziņa
3 tējk. kaltētas raudenes
1 tējk. jūras sāls

Plātsmaize
300 g sviests
4 olas
350 g miltu
Āboli (vai jebkādi citi augļi vai ogas)

Sakarsē krāsni līdz 180 grādu karstumam.
Cepamajā traukā kārto sagrieztu kazas
sieru, pārlej ar olīveļļu un saliek artišokus,
uzber citrona miziņas. Pārkaisa visu ar
raudeni, sāli, čili. Pārklāj trauku ar foliju un
liek cepties uz 20 min.

Drumstalām sajauc kopā 150 g sviesta,
175 g miltu un 150 g cukura. Mīklai sajauc
kopā atlikušos miltus, sviestu, olas un
cukuru (ja vēlas var pievienot arī rozīnes
vai citus žāvētus augļus). Mīklu pilda kādā
plātī vai formā un liek cepties 180 grādu
temperatūrā uz 1 stundu.
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Bulgura salāti

Tunča salāti

Bulgurs
Gurķi
Tomāti
Baltie vai sarkanie redīsi
Piparmētra
Dilles
Baziliks
Sīpolloki
Salātlapas pēc izvēles

Tuncis savā sulā
Avokado
Tomāti
Gurķi
Sarkanais sīpols
Salātlapas pēc izvēles

Mērce:
Olīveļļa
Citrona sula
Medus
Izvāra bulguru pēc norādēm uz iepakojuma,
nokāš, atdzesē. Klāt piejauc sagrieztu
kubiņos gurķi, tomātus, plānās šķēlēs
sagrieztu redīsu un sakapātos zaļumus. Visu
pārlej ar mērci un samaisa.

Mērce:
Olīveļļa
Citrona sula
Zaļumi
Bļodā saliek tunci (pilnībā notecinātu),
sagrieztu avokado, tomātu, gurķi un sarkano
sīpolu, salātlapas. Pārlej ar mērci un
pasniedz.
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Beidzot VISS is saklasificēts:

Zyls strautiņis tecēja
Cauri četrūm pilsētiņā
Visi ļaudis brīnījos
Kas pai skoistumu tas ir
Muna muna souleite
Agri nu reitņa uzlākusi
Lei tu tolu aizdzenusi
Lei bārniņ, mi sausas kojas
Degti,degti ugunteņ,
Vōsā sovā skaistomā
Lai lōsmiņa nenodziesti
Nevienā'i brītiņā

Annija Ū

Elizabete E

Sandra

Elza

Artūrs

Annija G

Una

Everts

Santa

Ralfs B

Dārta

Nora Z

Toms

Meinards

Dana

Terēze

duša

Prodigy

Alīsija

Marta

Kārlis

Sintija

poniji

Māris

Ventis

J. Bieber

Gvido

Eva

Nora G

Matīss

Agnese

Ketija

Edvards

Liene

Anna D

Ralfs S

Bicepss

Aleta

vertikāli, jo Raitis esot
garš :)

Raitis

Viersinīks bruolānm saceija, ka
Cylvāks ir dumjš
Nav smadzini, golva kaiūla

troļļi

Sebris

IR aizdomas par interesi

?

IR interese
Nepārprotama interese <3 <3 <3
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Tricepss

Gita

Parkū es seižu kūkā?
Brīsmūnis draud moni apēst
Brīsmunim gari zobi, asa mele šoudījās
Eji prom Brīsmunīti, atstāj moni mieriņā

Rūta
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ELZA
Aizvakar, 17.jūlijā, es – Elza Eka – iegādājos
pie jums paklāju. Kad ierados mājās un to
izņēmu no iepakojuma, tas uzsprāga pirms
es to izrullēju. Tagad mana viesistaba ir
noklāta ar paklāja daļiņām un diegiem, un
daudzas manas vāzes ir apgāztas un tās
bija vērtīgas vāzes. Mans suns ir pārbijies
un negrib iet ārā no skapja.
Tā kā zaudējumi ir samērā lieli, es vēlos
lūgt kompensāciju 400 eiro apmērā, ja
nerīkosieties nedēļas laikā, vērsīšos tiesā.

ANNIJA Ū.

NIKNU IESNIEDZĒJU SŪDZĪBAS PAR NEKVALITATĪVU PRECI
VAI PAKALPOJUMU
KATE
Koknesē, 2018.gada 24.maijā, es pasūtīju 58,3kg marinētu gurķu, priekš manas marinēto
gurķu ballītes. 2018.gada 5.jūlijā, šajā datumā saņēmu 58,3kg skābētu gurķu, kurus es
nevarēju izmantot pasākumā. Es jūsu vainas dēļ zaudēju klientus, savu naudu un veselo
saprātu. Vēlos saņemt kompensāciju 1 000 000 eiro apmērā. Ja mana prasība netiks
izpildīta, tiesāšos, sūdzēšos „Bez tabu” un „Nekā personīga”!

MARTA
Svētdien, 31.02.2016., Jūsu veikalā iegādājos jogurtu, jo ļoti gribu ēst. Jogurta derīguma
termiņš bija beidzies pirms diviem mēnešiem un bija labi sabojājies. Jogurtu nopirku 17:04
pie 4.kases un mani apkalpoja Valdonis Gusts. Čeks nr,195367752. Pieprasu atgriezt naudu
par nopirkto jogurtu, kas maksāja 3,50 eiro un segt morālos zaudējumus, jo tajā dienā man
bija paredzēta tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, tomēr, kad mēs tikāmies,
man nepārtraukti sāka burkšķēt vēders, jo biju badā visu dienu, jo vecu jogurtu es taču
neēdīšu. Rezultātā mani izdzina no prezidenta pils un paraustīja dokumentus par to, ka
vairāk nevaru tur atgriezties. Morālos zaudējumus mieru 500 eiro vērtībā. Ja nesaņemšu
atbildes vēstuli piecu dienu laikā, vērsīšos tiesā, lai tur šo lietu izskata tālāk.

38.janvārī, veikalā „Lats” iegādājos lētāko
zobu birsti. Tā bija spontāna, bet noderīga
sadzīves lietiņa, jo gatavojos festivālam
„Negativus”, kas norisināsies 2.decembrī.
Protams, lai pārliecinātos, ka šī zobu birste
strādā, to izmēģināju. Jesus Christ! Tās
birstes sariņi bija no plastmasas un folija
sakausējuma. Tā sanāca, ka noskrāpēju
savus priekšējos zobus un, manuprāt,
tur varētu sanākt laba kompensācija,
jo to salabošanai ir nepieciešami 31,67
eiro. Ar mani nav vajadzības sazināties
– ieskaitiet vienkārši uzreiz naudu, lai
nav jāčakarējas. Mans konta numurs:
LV38HABA6970111135849321785683499
10-9+3.

atgūt naudu par pirkumu, kā arī morālo
kompensāciju 3000 EUR vērtībā. Ja šī
prasība netiks izpildīta līdz 15.04.18., es
vērsīšos tiesā.

Alise
Otrdien, 04.06.18., jūsu preču veikalā
es iegādājos preci – pildspalvu. Mani
apkalpoja Koļa. Čeka numurs: 84329. Prece
– pildspalva ir zilā krāsā pirkta, bet tinte
nebija vispār. Pildspalva tika pirkta speciāli
priekš eksāmena. Tā kā tā nerakstīja, jo
nebija tinte, arī es uz eksāmenu nebiju.
Mans pārdzīvojums ir par to, ka es nenoliku
eksāmenu dēļ Jūsu pildspalvas. Eksāmenu
nolikt tagad iespēju nav. Tāpēc mani atstāja
uz otru gadu. Par morālo pārdzīvojumu
no Jums vēlos saņemt 500 000 eiro.
Par zaudējumu dēļ preces vēlos saņemt
apmaiņā labāku un dārgāku pildspalvu.
Ja Jūs to neizdarīsiet nedēļās laikā jums
nāksies doties uz manu skolu un tiesu.
Skaidrot Jums kāda iemesla dēļ es neierados
uz eksāmenu.

RALFS B.
Es iegādājos iepakotas rozes 08.03.18. Izejot
no veikala, tās atvēru un uzreiz dāvināju
savai simpātijai, bet tās bija novītušas. Pēc šī
notikuma mana simpātija atteicās ar mani
kontaktēties un pašlaik man ir depresija.
Ir nepieciešama psihologa palīdzība. Vēlos

Meinards
Tas notika 09.01.2040., astoņos no rīta, kad
es (cietušais) devos pastaigāt pa ielu agrā
janvāra dienā, mani paklupināja Anatolija
Bubins ar savu lielo sniega lāpstu un es
guvu lielus savainojumus, salauzu potīti,
un mans ēdiena maisiņš pārplīsa un viss
sasitās pret zemi un izbira. Mani zaudējumi
ir apmēram 1 000 000 eiro vērtībā, vēlos
saņemt kompensāciju par nodarīto, par
miesas bojājumiem un savu ēdiena maisiņu
tieši tādu pašu un nekādu savādāku. Jums
ir jāiemaksā pusmiljons vai arī es rakstīšu
policijā vai jūsu sētnieku direktoram.

Artūrs
Šī gada 28.martā es jūsu aptiekā iegādājos antidepresantus „AntiDepresij”. Tie pēc mēneša
ilgas lietošanas nepalīdzēja. Lietojot šīs zāles, ir radušies blakusefekti kā: bezmiegs,
halucinācijas, galvassāpes un vemšana. Jūsu pārdotās zāles nepalīdzēja ar manu depresiju,
dēļ kuras pašlaik esmu ievietots psihiatriskajā slimnīcā, un radīja blakus efektus. Es vēlos
kompensāciju par šīm zālēm, cena 19,99 eiro, kā arī morālo kompensāciju 12 000 eiro, un
apmaksātu ārstēšanos. Ja divu nedēļu laikā jūs nepiekritīsiet manām prasībām, es vērsīšos
tiesā.
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Ite ir vyss
Akmiņs, iudiņs, līts,
Smiļts, saule, nalaiks i pārkiuņs
I es, I tu, I mes
vīns ūtram varam jimt i dūt.

As pa šūdiņi asmu nūvadejis
reita rūsmi ai sovu draugu Tomu.
Vakardīņ man beja teātris
kurā mysīm vādzeja izrōdiet
sovas emocejas i nūtālot jos.
/Meinards/

Ai, tu muna zeme
Pī tevīm īt mozi
Pī tevīm īt leli
Pī teve nalaiku dzierdēt var.

Nūmetne šūgod ir Latgalie
i vusi par tū prīcojos.
Škūlotoji strodoj vaiga svīdrūs
lai saulgrīzānīm vyss tis lobokīs.

Bārni reitūs agri ceļōs,
Putni dzīd i naļaun guliet,
Ilze kotru reitu soka runu i
Pučes zīd.

Degti, degti ugunteņ
Vusā sovā skaistumā
Lai līsmiņa nanūdzīst
navīnā(i) breitinie

Muna muna sauleite,
Agri nu reitiņa uzlākuse,
Lītu toļk aizdzynuse,
Lai bierniņīm sausas kojes.

Zyls strautiņis tecieja
cauri četrōm pilstātiņom
vusi ļaudis breinejos
Kas pa skaistumu tys ir
Šūgod esam Latgolā
Ite labi i karsti
Ite varam īt maut
Ite varam stārķus redziet
24
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Agnese = printeris
Rūta par savu krustdēlu un horoskopiem: Viņš ir mežāzis. No meža tur nav nekā, bet
āzis tur ir reāls.
Rūtas saka Gvido: Ieliec olu ausī. Galvenais, lai ausī neietek.
Kārlis: Ir zilā Nora un sarkanā Nora.
Rūtas cilvēku iedalījums: rūķis, hobits un elfs. Kā viņu atpazīt:
*hobitu - viņiem ir lielas spalvainas pēdas, viņš ir noslēgts;
*elfs - garš, slaids, pārsvarā “gaišs”, mazgājas “Positivus” ar mitrajām salvetēm;
*rūķis - drukns, masīvs, bet vispār Rūta nav eksperts rūķos.
Annija Ū: Tas ir ļooooooti svarīgi, lai cilvēks būtu sociālajos tīklos.
Toms par dzejoli: Pārsteidzoši, bet šim dzejolim ir vairākas nozīmes.
Dārta: ja es būtu puisis, mani sauktu Emīls (vai Edgars).
Rūta un Raitis sarunā ar Ralfu S. pie pusdienu galdu: Beidz stumdīt mērci!
Annija G: Paskat, tur aitas ganās!
Anna Dārta: Raitis? Viņš iegāja iekšā!
Raitis, kad Rūta atbildot uz ķīmijas jautājumu, pasaka kaut ko pilnīgi nepareizi: Apbrīnojami!
Gvido: Es emu ne tikai ārā no spēles, bet es esmu arī skaists.
Dana Ralfam B.: Nonesīsi mani no kalna? <3
Ralfs S.: Es dabūšu 10 koklītes, ja es noķeršu mušu ar muti?
Raitis: Diez vai! Bet dizentēriju gan tu visdrīzāk dabūsi!
Ieva par jautājumu “Kur atrodas Nīca?”: Kurzemē, pie Daugavpils.
Toms Ralfam B: Precamies? Ralfs B.: Jā!
Kārlis un Raitis: Gvido kā gāja vakar ballē? Dejoji?
Gvido: Nē, nedejoju! Es labāk dejoju ar mammas draudzenēm!
Anna Dārta: Edvardam ir negodīgi skaistas skropstas.
Artūrs: Es esmu kā žigulis.
Ilze: Gvido ir latentais filozofs
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15. jūlijs | Svētdiena
Nometnē, lai piereģistrētos vajadzēja ierasties no 15:00-17:00. Audzēkņiem bija piešķirti
4 kabineti dzīvošanai, katrā kabinetā dzīvo ap 7-9 cilvēki. Šogad meiteņu ir trīs reizes
vairāk nekā zēnu. 19:00 bija vakariņas.Pēc vakariņām mēs gājām uz karogu un pēc tam arī
uzspēlējām pāris spēles. Kad mēs atkal ienācām iekšā Ilze pastāstija par SVV. Tad sekoja
pāris iepazīšanās spēes, kas palīdzēja iepazīties tuvāk.
/Toms/

16. jūlijs | Pirmdiena
ŠPirmā diena SVV. Viss vēl tikai sākas. Ir satraucošas sajūtas par to, ko vēl piedzīvosim,
tomēr mazliet bail, vai viss izdosies. Bet ir skaidrs, SVV ir kā liela ģimene un lielākā
daļa pirmgadnieku jau ir iejutušies. Notika pirmās stundas rīta pusē. Ilze iepazīstināja ar
nometnes vēsturi un tradīcijām. Arī aktīvais Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs
iepazīstināja mūs ar sevi un uzdāvināja katram saulgriezēnam cepurīti. Vakara pasākums
saucās „Skrējiens pēc miljona”, kur uzvarētāju komanda varēja iegūt daudz koklītes. Notika
dažādas sporta aktivitātes. Naksniņas, vakardziesma, miers istabā.
/Elizabete Betija/

17. jūlijs | Otrdiena
Viss sākās ar garu runu no direktora par Biķerniekiem, Daugavpili un visu par Krieviju.
Pēcpusdienā mēs satikām dažādu pūšamo instrumentu meistaru, kurš stāstīja, ka taisīt
stabules nemaz tik grūti neesot. Pirms vakara pasākuma Ralfs Teodors Supe un Elza Eka
aprecējās. Vakarā mēs skrējām, šāvām, kritām*. Jābrīnās, ka neizcēlās neviens nopietns
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autobusu ieņemot vietas pēdējā rindā. Pirmais pieturpunkts bija Daugavpils cietoksnis.
Cietoksnī mēs meklējām sikspārņus. Tālāk mēs devāmies uz ezeru, kur arī visi sausie, kas
neplānoja peldēt, bija slapji. Vecticībnieku sādžā mums bija lieliska iespēja redzēt lietas,
kurām bija pat līdz 100 gadiem. Netālu no tās vietas mēs arī ēdām pussdienas un cepām
desas. Tālāk mēs kāpām skatu tornī, kur uztaisījām daudz skaistu bilžu. Braucot uz Krāslavu
aubonusā visi gulēja. Krāslavā mums bija iespēja ieiet baznīcā. kā vakara pasākums bija
hipiju ballīte. Visi bija ļoti piedomājuši pie tērpiem un audzinātāji pie aktivitātēm. Protams,
ka pēc ballītes gulēt aizgājām vēlāk nekā parasti.

22. jūlijs | Svētdiena

strīds. *un neviens vien krekls pilēja karoga spēles laikā.
/Kate/

Dienas sākums bija kā parasti: karogs, brokastis, rīta lūgšana. Vienīgais neparastais bija tas,
ka mēs varējām celties 1 stundu vēlāk. Pēc rīta lūgšanas Ventis un Ilze, kas bija atbraukuši
mūs apraudzīt uz 1 dienu, novadīja ļoti intensīvu sporta nodarbību. Tad bija pusdienas.
Pēc pusdienām bija brīvais laiks 1h ilgāk - tas ir līdz 16:00. Tad līdz vakariņām bija Mantu
medības. Mūs sadalīja grupās un iedeva lapiņu ar sarakstu, kas ir jāsameklē. Tad bija
vakariņas. Pēc vakariņām bija vēl nedaudz brīvais laiks un pēc tam sekoja galda spēļu
vakars. Tas norisinājās sporta zālē. Varēja spēlēt, apmēram, 6 dažādas spēles un visi bija
arī sanākuši ar saviem matračiem un segām. Vakars beidzās kā parasti ar vakardziesmu.

18. jūlijs | Trešdiena
No rīta ierasto stundu laikā mums bija lekcija parsabiedrisko darbu, un Award pogrammu.
Mūsu audzinātāji ļoti daudzpusīgi pastāstija par savu pieredzi brīvprātīgajā darbā. Arī
Award programmas meitenes mums pastāstija par savu pieredzi ar to un savu iesaistību
Awrad programmā. Pēcpusdienā mums kārtīgi iesākās pēcpusdienu nodarbības. Vakarā
pēc visiem dienas darbiem bija 3.grupas sagatavotais Svecīšu vakars. Tā tēma bija dabas
mīlestība un tam atbilstoši tas notika ābeļu dārzā.
/Anna Dārta/

19. jūlijs | Ceturtdiena
Šī diena bija mazliet citādāka nekā citas, jo pirmo reizi nometnes laikā gandrīz visas dienas
garumā, diezgan daudz bija lietus. Taču ar neko citu šī diena līdz vakaram neatšķīrās. Vakarā
bija pirmais Ugunskura vakars, šī gada nometnē.
Ugunskura vakars bija ļoti interesants, jo šajā vakarā audzēkņi ija sadalīti 5 grupās, katrai
grupai bija jāattēlo Ilze, 2 audzinātāji un 2 tipu audzēkņi. Manuprāt visi bija ļoti sagatavojušies
un visiem bija prieks gan par sevi, gan par citām komandām. Domāju, šis vakars visiem
patika.
/Dana/

20. jūlijs | Piektdiena
Rīts sākās ar tumbiņu un skaļu mūziku pie puišu istabiņas durvīm. Tad protams karogs, tad
brokastis un sākās stundas. Mūsu grupa sāka ar kaligrāﬁju pie Agneses, kur skaisti rakstijām
savus iniciāļus. Tad latgaliešu valoda ar Silvu, kur protams gāja jautri, jo ar Sivu vienmēr
iet jautri. Tad sākās vēsture pie Jura, kurā visiem bija iespēja izraudāties un ik pa laikam
pasmieties. Tad devāmies pie Aigas uz komunikāciju, kur runājām par Ugunskura vakara
pasākumu, mācijāmies par prezentēšanu, un sākām veidot savu publisko runu. Tad sekoja
garšīgas pusdienas un brīvais laiks. Pēc brīvā laika, sākās pēcpusdienu nodarbības. Sportā
spēlējām tautasbumbu, un pēc tam devāmies peldēt. Ilgās peldes dēļ, mazliet nokavējām
keramiku, kur virpojām savus pirmos darbus šogad. Pēc keramikas devāmies dejot, un tad
jau gaidijām vakara pasākumu. Šovakar vakara pasākums bija mierīga erudīcijas viktorīna
“Vai gribi būt koklētājs”. Pēc naksniņām unn vakardziesmas devāmies pie miera.
/Artūrs/

21. jūlijs | Sestdiena

23. jūlijs | Pirmdiena
Šī diena sākās kā visas citas. Piecēlāmies, karogs, tad brokastis un tad jau stundas. Visa
diena kā jau pārējās, bet vakara pasākumā pārsteigums- „Latgaļu maﬁjas saiets”. Kad visi
bija piemēroti saģērbušies un noskaņojušies, sākās kazino vakars. Sākot vakaru, vadītāji
bija tik laipni un katram no dalībniekiem iedeva 10 koklītes. Vakara laikā bija iespēja spēlēt
acīti, gliemežu sacīkstes, ruleti un vēl dažādas citas azartspēles. Daži no mums vakara
laikā kārtīgi piepelnījās, taču daļa zaudēja pilnīgi visu iegūto.
/Artūrs/

24. jūlijs | Otrdiena
Šodien pirmā stunda bija sports pie Raita. Daudziem, ieskaitot mani, vēl sāpēja pēcpuses
pēc Venta pasniegtās sporta stundas, kura, starpcitu, bija svētdienā, tāpēc var izdarīt
secinājumus, cik ļoti intensīva tā bija. Joprojām nav siltā ūdens. Pie Lauras taisījām „sveķu”
rotas. Gaitenī joprojām mētājas Ievas, ar miltiem apbērtais, matracis. Katru dienu jānosit
vismaz 10 mušas kā minimums. VIŅU TE IR ŠAUSMĪGI DAUDZ. Vakarā bija orientēšanās
sacensības. Apstaigājām gandrīz visus Biķerniekus. Man paveicās ar komandu, un atradām
visus kontrolpunktus.
/Aleta/

Rīts bija savādāks nekā ierasts. Pavāres bija sajaukušas laiku un pirms brokastīm mums
notika rīta lūgšana. Paēdām brokastis un pa 10 minūtēm sataisījāmies un skrējām uz
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uz skolu un audzēkņi bija sagatavojuši modes skati, kā arī paši uztaisījuši savus apģērbus,
kas izskatījās brīnišķīgi. Tad, kad beidzās modes skate, mēs atgriezāmies Ku’ltūras namā,
kur uztaisījām kopbildi ar visiem kolektīviem, kas dejoja un dziedāja, bērniem un vecākiem.
Tad, kad beidzām bildēties, visiem iedzīvotājiem deva torti, limonādi un cepumus. Pēc tam
sākās disko vakars, kur sākās deju cīņas. Beigās ļoti noguruši gājām gulēt.
/Edvards/

29. jūlijs | Svētdiena
Šodien, kā jau svētdienā, cēlāmies vēlāk. Pēc karoga, brokastīm un rīta lūgšanas braucām
uz Višķiem peldēties, spēlēt bumbu un vienkārši atpūsties. Pēc tam bija pusdienas un
brīvais laiks. Pēc tam veidojām tēmturus priekš gadagrāmatas bildēm un pēc tam arī
fotografējām bildes gadagrāmatai. Pēc tam meitenes (tās, kuras gribēja) gāja uz dīķi un
taisīja kaﬁjas skrubīšus un peldējās. Pēc tam ēdām puišu gatavotās vakariņas. Pašā vakarā
bija spilvenu vakars. Mēs mētājām Cildu un skatījāmies bildes.
/Dārta/

25. jūlijs | Trešdiena
Šodiena sākās kā parasti. Karogs, rīta lūgšana un brokastis. Bija trešdiena, tāpēc gaisā bija
jūtama svecīšu vakara aura. Notika stundas, bet 2. grupa visas stundas cītīgi plānoja svecīšu
vakaru. Pēc stundām mēs visi sapulcējāmies ezerkalnā un mums pateica, ka Meinardam
jābrauc prom, vēlāk arī Toms pateica, ka brauks līdzi Meinardam. Daudzi raudāja un
pārdzīvoja, bet beigās no abiem zēniem atvadījāmies. Tad notika pēcpusdienu nodarbības
un pēc tam atvadījāmies no lielā Rralfa, kurš uz pāris dienām aizbrauca uz mājām. Vēlāk
arī vakariņas jau bija klāt. Pēc vakariņām sākās gatavošanās svecīšu vakaram. Svecīšu
vakara tēma bija draudzība un beigās sanāca ļoti emocionāls vakars. Tad nodziedājām
vakardziesmu un devāmies pie miera.
/Marta/

26. jūlijs | Ceturtdiena
No rīta mierīgi pamodāmies kā jau katru rītu. Vēlāk jau devāmies uz stundām un uz
pēcpusdienu nodarbībām,
darbojāmies ar mālu, kaligrāﬁju un šuvām kleitas. Diena pagāja mierīgi un jautri. Jau vakarā
visi pulcējāmies pie ugunskura un rādījām katrs savu priekšnesumu ar skolotājiem. Vakars
bija ļoti jautrs. Pie ugunskura kopā dziedājām dziesmas un iegrimām smaidos. Šī diena
tiešām bija izdevusies.
/Alīsija/

27. jūlijs | Piektdiena
Diena pirms viesu dienas. Protams, ka šodien mēs slaucījām un mazgājām istabiņas, un
vēl pēdējās reizītes mēģinājām koncertu, taču bez tā visa diena bija tīri mierīga. Šodien
beidzot mums bija iespēja tikt siltā dušā mājā, kura atrodas blakus veikalam. Tāpēc arī
ar Alisi nokavējām vakara pasākumu- SVV dziesmu un deju svētkus. Vakara pasākums
bija ļoti muzikāls un arī izdevies. Visi kustināja smadzenes, lai atminētos dziesmas un to
izpildītājus. Vakars beidzās ar šūpuļdziesmu audzinātāju izpildījumā.
/Ilva/

28. jūlijs | Sestdiena
Šī bija diena, kad mēs beidzot satikām vecākus. Rīts sākās kā parasti: karogs, brokastis
un rīta lūgšana. Pirmās un otrās stundas laikā mēs kārtojām un mazgājām gan istabiņas,
gan skolu. Pēc tam bija ģenerālmēģinājums.. Tajā dienā pusdienas bija ātrāk kā parasti.
Ap pulkstens vieniem ieradās vecāki un sākās emocionālais un ilgi gaidītais koncerts.
Pēc koncerta Ezerkalnā (tur kur notiek rīta lūgšana) tika pasniegtas kulinārijas pulciņa
sagatavotās uzkodas un šajās divās nedēļās sagatavotie audzēkņu darbi (keramika, rotas,
kaligrāﬁja u.c.). Tad mēs gājām uz kultūras namu un svinējām Biķernieku pagasta svētkus,
dejojot un dziedot. Jutos brīnišķīgi, redzot visu cilvēku smaidus. Tad mēs gājām atpakaļ
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30. jūlijs | Pirmdiena
Šī bija interesanti nogurdinoša diena. Rīts sākās ar veco labo putru, pēc tam makaroni
pusdienās un sautējums vakariņās. Vakara pasākums bija “ Es mīlu Tevi Latvija’’, spēle bija
spriedzes pilna, uzzinājām daudz jaunu par dažiem lielajiem Saulgriezēniem un daudz
dažādu faktu par Latviju. Vakara noslēgumā vidiņā paēdām naksniņas un devāmies pie
miera.

31. jūlijs | Otrdiena
Līdz aizbraukšanai palikušas tikai 4 dienas. Rīts sākās kā parasti, brokastīs mēs jau atkal
ēdām putru... Rīta lūgšanā diezgan nopietni runājām par to ar ko lepojamies dzīvojot Latvijā.
Vakara pasākums bija ļoti interesants un arī diezgan slapjš. Mēs spēlējām “sabotieri”, bet ne
tādu kā ierasts. Laukumā bija lauciņi, kuros ir iezīmēti “x’’. Ja mēs tajos “iekāpjam”, mums bija
jādodas uz stafeti, kuras laikā mēs kļuvām slapji. Galvenā balva bija apmētāt zaudētājus
ar baloniem. Kā jau tas bija paredzams uzvarēja rūķi, un mēs, sabotieri, kļuvām slapji. Pēc
šīs neierastās dušas, mēs skrējām pārģērbties un steidzāmies uz naksniņām. Pārēdušies
pankūkas un banānus mēs devāmies gulēt.
/Terēze/

1. augusts | Trešdiena
Šis rīts sākās interesanti, jo mēs bijām izlēmuši pavadīt Annijas pēdējo nakti nometnē,
guļot sporta zālē. Pamodāmies, kad mūs daži cilvēki izdomāja nakts vidū apciemot. Tad kā
vienmēr karogs, brokastis un stundas. Šodien stundās sākām rakstīt vēstules sponsoriem

33

SVV2018

Biķernieki

Kas kaitēja negulēti
Ērtā saeimas krēsliņā(i)?
Vējon’s bieži kaitināja
Ar savām(i) runiņām(i).
Vecmīlgrāvī sniegu vāca
Ušakovs ar bāleliņiem.

un darbiniekiem. Tad iepazināmies ar Aleksandru, kurš mums pastāstīja par daudz un
dažādiem mūzikas instrumentiem. Tad nāca pēcpusdienu nodarbības, kurās steidzāmies
pabeigt gada grāmatu. Šīs dienas vakara pasākums bija Svecīšu vakars. Pēdējais svecīšu
vakars šogad un to rīkoja 3.grupa. Pirms tā no mums atvadījās Annija G. un Nora. Tas
padarīja šo vakaru vēl emocionālāku. Kā vienmēr pēc šī vakara, visi mierīgi un klusi devās
gulēt.

2. augusts | Ceturtdiena
Šodiena, kā jau parasti, iesākās ar brokastu putras smaržu. Rīta rosme nenotika, jo ir jau
gandrīz trešās nedēļas beigas un lielākā daļa no rītiem ir pārāk noguruši, lai pieceltos 10
minūtes ātrāk. Daži no nometnes audzēkņiem un darbiniekiem jau devās mājās. Ugunskura
vakarā šogad pēdējo reizi dziedājām ugunskura dziesmu. Saulgriezēni ir bēdīgi, jo nometne
jau tuvojas beigām, tomēr vēl ir gaidāms izlaidums un balle līdz rītausmai. Ir patīkamas
sajūtas par paveikto.
/Elizabete Betija/

3. augusts | Piektdiena
Šodiena sākās tā pat kā visas citas dienas: karogs, brokastis un rīta lūgšana. Pēc tam
gatavojāmies izlaidumam rakstījām mīļas zīmītes viens otram. Gatavojāmies arī vakara
pasākumam “Šlāgerielai”un sākām lēnām kārot mantas, lai rīt dotos prom.Izlaidumā
bijām izveidojuši paši savu mazo koncertiņu, kurā dziedājām, dejojām un spēlējām teātri.
Pēc izlaiduma sekoja svētku vakariņas, tās notika ārā, ābeļdārzā. Pēc tam sekoja vakara
pasākums, kurugatavoja kursantu grupa,manuprāt,šis bija viens no interesantākajiem
pasākumiem kāds šogad ir bijis, tā bija popiela, kurā attēlojām tikai latviešu dziesmas,
šo pasākumu vadīja Dana un Ralfs, kuri attēloja Lieni Šomasi un Jāni Moiseju. Pēc jautrā
pasākuma gatavojāmies ballei, dziedājām un dejojām līdz rīta gaismai.
/Dana/

Visi plecus paraustīja
Kad naudiņa pazuda.
Āboltiņa ūjināja
Līdz vecīši atkāpās(i).
Visi Saeimas deputāti
Šogad gāja trīcēdami.
VIDs aizgāja naudu dzīti
Pie bagātiem kundziņiem(i).
Kaimiņš klauvē pie durvīm(i)
Korupciju meklēdams.
Visi Saeimas deputāti
Cieši, cieši iemiguši.
/Kate un Liene/

Melodija: «Kas kaitēja nedzīvoti»

4. augusts | Sestdiena
Šorīt pamodāmies ne tik priecīgi un smaidīgi kā citas dienas. Lēnām sākām saprast, ka ir
pienākusi diena doties mājās. Mierīgi sākām kārtot mantas un koferus, līdz klases palika
pilnīgi tukšas. Sāka pārņemt emocionālas sajūtas, kuras lika raudāt. Vēlāk pienāca laiks,
kad jau visiem bija jādodas mājās, katram uz savu Latvijas pusi. Neviens nevēlējās braukt
prom. Tā bija grūta un emocionāla diena, kuru noteikti visi atcerēsies vēl ilgi. Viens otram
novēlējām labus vārdus un atvadu asariņas. Ikkatram saulgriezēnam šī diena bija grūta. Tā
nu tās 3 nedēļas pagāja- ātri, taču ar vairākiem desmitiem jaunu draugu.
/Alīsija/

34

35

SVV2018

Kokles, sauktas arī par koklītēm, bija iespējams pelnīt, pildot dažādus uzdevumus.
Koklīšu pelnīšana - nositot 10 mušas, bija tiešām ienesīga lielā mušu daudzuma dēļ.
Visbiežāk mēs koklītes tēŗējām dodoties uz veikalu, braucot peldēt, pumpējot matračus,
kuriem jau atkal bija izlaists gaiss un pērkot hennu no Madaras. Daudzas koklītes ieguvām
arī pateicoties vakara pasākumiem, taču liela daļa audzēkņu guva lielus zaudējumus
''Latgaļu maﬁjas saietā'', kad bija iespēja kokles laimēt vai zaudēt dažādās spēlēs. Daži
audzēkņi, tuvojoties bankrotam, bija gatavi pirkt koklītes par naudu.
/Elizabete Betija/
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Rīma		
Alīsija un Dārta
Smieklu gāze Edvards
Naktsputns
Meinards
Cīrulītis		
Sintija
Sapņotājs
Kate
Hipijs		
Anna Dārta
Mazēdājs
Sintija
Mušiņu sitējs Luīze
Insektu upuri Artūrs
Nekārtīgākais Sintija
Kārtīgākais
Marta
Intriganti
Alise
Dabiskākie
Marta
Špaktele
Tīna
Radošākais
Elizabete Z
Muzikālākie
Terēze
Lielākie dejotāji Aleta
Sportiskākie
Ralfs B
Vismākslīgākie Annija Ū
Kavētāji		
Ralfs Teodors
Apzinīgākie
Liene
Daiļrunīgākie Elizabete Z
Ūdens mīļi
Visi
Saldais pārītis Ketija un Edvards
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Luīze Terēze Ščepetkova
#Peldēt

Lote, ļoti izpalīdzīga un patīk Kārlim:), Labi prot attēlot
vīriešu dzimumu, Mušu medniece, Ir ok, Briļuks, Draudzīga
, Centīgā, Atraktīva , mazais lāčuks, gudra, izdarīga, Kārtīga
un jauka. Izpilda norunāto., Mušu sitēja, kāposts, Bieži vien
visaktīvāk iesaistās nometnes aktivitātēs, Mušu karaliene,
Maiga, Laimīte, Apskauties un samīļoties , Vienmēr samīļo,
Peldetaja, kāposts, klusais ņurkotājs

Liene Mazulāne
#Mintauts

Lieliska, Edvarda draudzenīte, superstilīga, Sarkangalvīte,
Rona Vīzlija māsa, Klusa, bet prātīga, Rižā zvirbule, Jauka,
Zīlniece, Gudra un mierīga, burvīgākās kleitas un mati visā
nometnē, Mērķtiecīga, izdarīga, līdere, No rītiem briesmīgi
skaļa, Pieder skaistās kleitas. Lieliska gaume!, Agrais putniņš,
., Gudrā, Pamanāma ne tikai dēļ matu krāsas, Rudā lapsiņa,
Rižā, Ļoti dzīvesgudra priekš sava vecuma, Latviskā būtne,
Būs māksliniece ar lielo M. , Aurēlija, runatiga, Gudrā

Ketija Ruska
#Kintija

Tīna Paizo

Mazukiņš, drīkst vēl vienu jautājumu? ,Mīļumiņš mazais,
Sirsnīga, Maza, Māsiņa mana, Jauka, patīkami sarunāties,
Koķetēšana ir viņas stiprā puse, mans bioloģiskais tēvs,
Mīlīga, Raganiņa, Jaukums, mana sirdspuķīte, Annas māsa,
Kintija, Maigonis, Bieži mainās garastāvoklis, Pļāpiņa,
Sportiska, jautra meitene, kura nebaidās no puišiem, Skrien
un ķer, Dejotaja, Emocionāla, Edvarda sieva, Edvarda
mīlestība, Emocionāla, Edvarda sieva

#Baidos no spokiem

Sāka runāt, špaktele, gribētu dzirdēt Tavu balsi, Spokmīle,
Make up, Klusējošā špaktele, Patīk miņuki, Tumšā seja,
Nu kārtīga meitene! Viņai kārtìgi piestāv tautas tērps,
nu, mēs varam beidzot celties no galda?, Noslēpumaina,
Kautrīga. Bet jau apsveicami uzdrīkstējusies atvērties.,
Aktīvā, Makeup guru, Rozā, klusa, Dienās klusa, vakaros
spridzeklis, Mākslinieciskā drosminiece, Špaktele, No pirmā
acu uzmetiena kautrīga, bet vēlāk droša un jautra meitene,
skala balss, ir haulcinācijas, klusa, špaktele
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Ieva Elizabete Žeikare
#tizla

Ņaudulīts, ir potenciāls, Mīl atrasties Artūra tuvumā,
Jautra, Artūra līgaviņa, Skrien pakaļ popularitātei , Grūti
apstādināmā, "Nu, akdies, kurš nenolaida ūdeni", ja tik daudz
nelamātos, būtu ok meitene, Mīļa, jauka un zina, ko grib,
Trakā meitene., Mīlas trijstūris, Čīkstulīte, nekad nekas nav
pa prātam, mīļā čīkstulīte, Viņu nepamanīt ir grūti, Tizla,
mīļumiņš, Skaļa, bezbailīga , Launais garins,
Smieklīga, Tizla
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Aleta Boldāne

Kate Ozola

#Karsti

#Kaķuša

Dinamīts, spēcīga, Visiem prasa ēdienu, Mīļa, Mazā rīma, blēņu
darītāja, aktīvākā pirmgadniece, Lokanā dejotāja, Labi dejo,
Īsta latgaliete, Spēcīga meitene ar brīnišķīgu augumu, Jauks
smaids, Skaista latgaliete, Deju grīdas pavēlniece, Skaistā,
harizmātiskā dejotāja!, Baigā čikse, DANCING QUEEN, Ralfa
māsa, dejotāja, SVV atklājums, Pozitīvisma iemiesojums,
ar daudz talantiem un gaišu smaidu, Jauka, Laba dejotāja,
Dejotāja, Liela dancotāja, Stipra dejotāja, Sievišķīga būtne,
sportiska un mākslinieciska reizē. Viņai viss padodas!, Deju
monstrs, Ralfa acuraugs, Rīma, miegaina, jautra, traka

Ceriņi, pļāpu taša, Patīk runāt, Kaķuša, Ļoti pozitīva, Ūpis,
Violetā žurciņa, Centīgā, Teātris is dzīve, māk izdarīt tā, lai
viņai ir izdevīgi, Radoš, pamanāma, Pļāpa, Atsaucīga saistībā
ar improvizācijas teātri. Apdāvināta un talantīga. Interesanta,
Gudrīte, Lilla ne lilla mati, jocīga rakstniece, Ļoti gudra un
aizrautīga meitene, kas ikkatrā darbībā ielaižas ar pilnu krūti,
Aktīva, runīga, Katjusha, Atklāts, Krāsiņa māsiņa, Runātīga,
draudzīga, savaldīga meitene, Sprigulis, lilla mati, vienmēr
dzied, Aktīva, smieklīga

Edvards Karlsons
#Nu jáaaaaaa

Vēl jāpaaugas , sliņķis, acis, Meinards numurdivi, Mazais
Meinards, Smukas acis, Negodīgi skaistās skropstas, Viss
kārtība , Meinarda kopija, Mazais garskropstnieks, kuram
vienmēr viss ir kārtībā, apburošs smaids, Smieklīgs, Okeāna
acis, Viss kārtībā un smaids uz lūpām- ﬁrmas zīme!, Edžiņš
best, Ketijas vīrs, Sprīdītis, Lai cik skaisti izskatās kā meitene,
tomēr vairāk piestāv virišķīgais tēls, Drāmas karaliene,
Sprīdītis, modelītis, Visskārtībā.lv, Visur pa vidu, Vampirs,
smieklīgs, WiFi rūteris, Sprīdītis, Sīkais, smieklīgs

Dārta Daniela Nicmane
#Nesauc mani par onkuli

Būs ko just!, dzīvīgums, Mīl tikai Kazimiru, Edgars, Klusa,
Ērik onkuln uznes mani kalnā!, Aktrise, Pļāpa, Vienkārša
un forša. Viņa netaisa drāmas un es esmu par to pateicīga,
noteikti būs īsta siržu lauzēja, Lakstīgala, skaisti dzied un
spēlē klavieres, Rīma, Atraktīva, patīk būt uzmanības centrā,
Singere, Dziedātāja, Gandrīz kaimiņiene, forša, blondā,
Aizrautīga nometnes dalībniece, vienmēr kāds joks kabatā,
Smukule, Mūna sauļeite, Skaļa, pļāpīga, daudz lieki runā,
Baumotāja, Sievišķīga, pašpārliecināta būtne, Omes ceļi,
Sintijas draudzene, Muzikāla, jautra, Nekad neaizver mutīti

Sintija Ratkēviča
#Pasmaidi

Fēns, klusais, bet dziļais, statuja, Esi palikusi aktīva - tā
turpini, vegāns, Jautra, Uzspiedošais vegāns jēziņ, Borjomi
fane, Novēlu drosmi un pārliecību par sevi, citādi ļoti
sirsnīga, dušā?, Klļuvusi daudz smaidīgāka, ., Klusais ūdens.
Jautājums, ko tu redzi un jūti vairāk par citiem? , JB, neīsta
vegāne, Klusais SVV akmentiņš, Dušas fane, Izpalīdzīga,
mīļa, rūķītis, šortiem jābūt, Smalka meitene ar plašu sirdi,
xxs, Klussa, Cīrulis, beidz ēst gaļu
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Artūrs Bergmanis
#Viss Kārtībā

Saldumiņš, donžuāns, meiteņu mierinātājs, Meiteņu
magnēts, Brunču mednieks, Saprotošs, Depresīvais Dancītis,
Citu cilvēku ietekmē spēj mainīties, Koļītājs, Ļooooti sirsnīgs
un nekad nepalaidīs vēja iespēju kādu apskaut, sakarīgs
čalis, Koķets bez gala., Riebjas cilvēki, bet visus mīļo., Mīlas
trijstūris, Meiteņu mīlulītis, bijušais dejotājs, foršs, peldētājs,
Aktīvists, kurš nometnes laikā no šķietami kautrīga jaunieša
kļuvis par ballītes dvēseli, Vissjautrākais čalis, Cūkcepure,
Spēcīgi pastāv uz savu, Atspere, Palaidnis, viss kārtībā, Patīk
apskāvieni, jautrs

Elza Eka
#EsNegribu

Ir!, tur kaut kam ir jābūt, nevaru atšķirt no tāluma - Artūrs
vai Elza?, Tu dzīva?, Dīvains stils un pati arī, Gurkis, Saka ko
domā. Izliekas cietsirdīga, taču tā nav , Kartupelis, Ko domā,
to runā! Patiesa un nogurusi, Individuāliste, Kaktusiņš, Īpaši
apburoša, sirsnīga. Pat ja apgalvo, ka viss vienalga un nav
emociju, tā nav. Dziļa un vieda dvēselīte., Emo, Mierīgā, Zaļā,
riktīgi forša, Neskati vīru pēc cepures, Mana mīļā zaļmate,
Harry Potter, Sarkastiska, bet ne sliktā nozīmē, Drosminiece,
Meitene hipijs, Nakts pelde, Santa#2, Zaļā, riktīgi forša, zaļie
mati, Traka, smieklīga

Terēze Mača
#JaunaĢimene

Anna Margarita Vempere

Supermeitene, ar spēcīgu attieksmi, Mazais bļauris,
emocionāla, Mazā Tereza, ļoti aktīva un saprotoša,
Emocionāla, Baigā dziedātāja, Pēc izskata maiga, bet pēc
rakstura asa kā čūska, smaidīgā beibe, Sportiska, draudzīga,
jauka, Burvīga balss, Gudra. Atjautīga. Kādam tu esi nometnē
favorīts, Lecīga, Alises draudzene, Bolace, Muzikāla,
jaukumiņš, Droša, pārliecināta, dzīvespriecīga meitene,
Smuka kleita, Tava tuša ir uz mana krekla, atklāta, smieklīga

#Ēdu

Klusie ūdeņi, patstāviga, neatkarīga, pārliecināta, Klusa un
nemanāma, Matrača okupante, Nekārtīga, Istabas okupante,
Riktīgi čirkaina, Skaistas jo skaistas čirkas uz viņas galvas
tup ikdienas, tu man patīc!, Laba peldētāja, nirst ļoti tālu.,
Skruļļainā, Čirkani, skaisti mati, līdzsvarota būtne., ēdiena
mīle, Klusā Anna, skaistā čirka, Klejotāja, Dabiska un sirsnīga,
Interesanta, jautra, Klusa, bet ar viņu var labi parunāt,
sportiska, Mākslinieciska būtne ar savu raksturiņu, Čirka,
Sportiska, Klejotāja, gultas okupētājs, Nekārtīga, skaisti mati
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Ralfs Teodors Supe
#KreisaisKrasts

Labs!, tam labam būs augt, divdabis, Mīl staigāt apkārt
ar mugursomu, Izrijējs, Ne kauna, ne goda, Gudrs, taču
slēpj to, Mākslinieks, izlecējs. Vienmēr strādā palaidnības,
balamute, Aizrāvies ar savu telefonu, Gudrītis, Trakulis.
Trakulis.Trakulis., Trakais, mazais Ralfs, dulls un traks tu
puika esi bijis, Izliekas par kruto, Māksliniecisks, bet nejauks,
nešpetnais, Topošais radošo profesiju pārstāvis, bet varbūt
politiķis, Panīcis, Muzikis, Masieris,
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Santa Varakušina

Annija Ūsīte

#EsNezinu

#SpontānaisFrizieris

Elizabete Elīna Čākure

Alise Šarkovska

Labumiņš, uzmanības cienītāja, Draudzīga, koalu māte,
Zīda mati, Laba sarunu biedrene, Sakarīga, ļoti sakarīga un
līdzjūtīga, roku vicinātāja, Gudra, skaista, lieliska, Smaidiņš,
Talantīgā dejotāja! Harizmātiska!, Skaistulīte, skaista un ļoti
intelektuāla jaunā dāma, Jaukākā meitene nometnē, Jaukā,
Atklāta un taisnīga, pļāpa, Talantīga meitene ar radošu
dvēseli, Izpaužas, Jaukā, skaistā, komunikabla

#čolkavienosnaktī

Forša, Ēdiena glabātāja, Ļooooti mīļa,Ļoti patīk Artūram,
Netaisnīgi brūna, ar visiem atrod kontaktu , Troļļu princese,
Drosme un sports, ., Draudzīga, mīlīga., Čolka, Gatava nakts
laikā apgriezt matus!, Mīlas trijstūris, Smaidiņš skaists, mana
sieva, norvēģiete, Gatava parakstīties uz trakām idejām, un
kā redzams, tas atmaksājās ar labiem rezultāties (čolkas
nogriešana), Jautra, Pusnakts čolka, Sportiska, inteliģenta,
Sportiska, pieklājīga meitene, Grib izpeldēties, Artūra
acuraugs, Jauka, komunikabla, garšo čipši, traka

Spēcīga, Runātīgā, Labākie smiekli, Pieliktās skropstas,
Jautra, harizmatiska, Nemiera gars, Mikroni ir skropsatinās
Annijas ļaunākie ienaidnieki., ., Draudzīga, pamanāma., Trakie
smiekli, Super cilvēks, Skaļā meiča, otra Annija, Skaista un
atraktīva, Jautra, Friziere no Francijas, Skaļa, valodiņa, Droša,
izskatīga, Skropstu Annija, Centra bērns

#Smaidi

Skolotāja, jaukumiņš, Superīgā draudzenīte, Vismīļākā,
Kārtīgākā, Drāmiņa, Mīl čukstēt citu klātbūtne , Dāma
ar principiem, Meitenīga meitene, kurai nepatīk glumjais
dīķa dibens, mazā spindzele, Enerģiska, pamanāma.,
Intrigante, Apķērīga, gudra, Drāmas karaliene, :),
Terēzes draudzene, Apzinīga ar pieaugušu skatījumu uz
dzīvi, Meitenīga, Patstāvīga, čakla un draudzīga, Gudrais
skats, Planu kaleja, Terēzes draudzene, Dramas karaliene,
Skaļa, aktīva, kārtīga

Marta Maisiņa
#LauztsDeguns

Bomba!, skaistums un gudrība, baigi forša, gaiša, Radošais
gariņš, Saulstariņš, Ļoti pašpārliecināta, Neveiklāsouļeite,
Gudra, smaidīgā , saules meita , Dabas bērns, Ļoti darbīga
un jauka. Viņa varētu būt fantastiksa audzinātāja, mīļumiņš,
Lieliska, talantīga, Jaukumiņš , vienmēr laipna, Gaiša.
Nometnes saulīte, Jautrā blondīne, Skaistaa meiča, tik
izpalīdzīga un jauaka, tu esi SUPER, gribi lai pasaku tavu
uzvārdu skaļi? , Mīļā Martiņa, laimes māte, mīļā, Marta,
Tautisks brīnumiņš, māte, saulīte, pacietīga, Dzīvesgudra
meitene ar prasmēm, kādas nav pat dažam pieaugušajam,
Izcili talantīga, Tautumeita, laimes māte, Dejotāja, pozitīva

Elizabete Zviedre
#SvīstamKopā

Lieliska, Gudra un emocionāla, Pieaugusi, Inčīgais hipijs,
Ļoti Forša, jēdzīga, Radošais gariņš, Tāda radoša dvēsele,
burvīgas acis, Dabiska, jauka, patiesa, Dzidra balss, Gudra,
harizmātiska, patīk teātris. Kādam cilvēciņam ir nometnes
favorīts! :), Filmas zvaigzne, Latviešu ﬁlmu zinātāja,
Māksliniece, Ļoti nobriedusi jauniete, ar labu gaumi un
kultūras izjūtu. Šķietami vērotāja no malas, bet gatava aktīvi
iesaistīties kad nepieciešams, Ar izteiktu viedokli, radoša,
laba dziedātāja, Radoša, inteliģenta personība, Visradošākā
no visiem, Ļoti, ļoti forša, labs stils, pozitīva meitene
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Ilva Zonne
#Pārvācos

Mīļumiņš, jauka, Jaukums, sirsnīga, Mīļākais cilvēciņš,
Dusmiņa, Jauka, draudzīga , Neizprotama, bet sirsnīga,
saulstariņš, Prātīga, gudra, Smiekli, Klusa, sirsnīga meitene,
cool cikse, Atvērta, saprāts, Atjautīga un aizrautīga, Terēzas
un alises drauzene, Alises un Terēzes draudzene, Patiesa,
Smaidiņš, Skaistāko acu īpašniece, Pozitīva, Saulstarins,
saprāts, apzinīga, Jauka, pozitīva, smieklīga

Elizabete Betija Baltgalve
#ManGaršoĒst

Ir lieliska!,, Superjaukums, Klusāpelīte, Klusais susuriņš,
Cielava Baltgalve, Klusa, Izpalīdzīgāroka, Viņai laikam ir
baigi foršie radi. Mēs kaut kā vienmēr satikāmies dušas
priekštelpā, tātad mums ir līdzīga domāšana un laika
rēķināšana, mieriņš, Strādīga un apzinīga, Foršiņā, Klusa,
prātīga., Marinēts gurķītis, Tie klusie ūdeņi tie dziļākie, Klusa,
bet jauka, Marīnēto gurķīšu mīle, Svilpaste, Klusińa, atbildīga,
nopietna, skaista

Annija Gulbe
#VedManiUzLaimīgoZemi

Ralfs Boldāns
#Kartupelis

Superīgs tautu dēls!, stalts, topošais mačō, Jokdaris,
Sportists, kačoks, rīma, Jaukais sportists, Forši mati, Latgaļu
čilotājs, Ralfs ir pieaudzis zēns, vismaz šķiet, nometnes
mačo, Prātīgs, izdarīgs, jauks, Bicepss, Gudrs, sportisks
puisis. Vienkāršībā ir īpašs skaistums. Ietekmē nometnes
jauniešu uzvedību uz labo pusi., Saldumiņš, Meiteņu mīlulis,
deju pavēlnieks, Izskatīgais Ralfs, Visapzinīgākais un
patīkamākais jaunietis nometnē, Labi gatavo ēst, Sportists,
pilngadības svētki, Smaidīgs džentelmenis, ﬁtnesa guru,
Kārtīgs Lotgalis, Speka virs, Izskatīgais Ralfs, Kur Dana?,
Kačoks, atbildīgs
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Energy, man ir jautājums, atvērta, jauka, Apšķīc! , Ved
mani uz laimīgo zemi, Kā jau Gūlbīts, Kuteklīgais Guļbeitis,
Smaidīgais gulbītis , Mazā, jaukā sirsniņa, Kāda jauka un
trausla dvēsele, mazais, pūkainais peļuks, Sirsnīga, mīļa un
patiesa, Smaidiņš, Sirsnīga, runīga, gaiša., Gudrīte, Runātīgā
meiča, es, Vienmēr gatava iesaistīties un aktīvi paust savu
viedokli, Muna sirdspučeite, labākā, foršākā, mīļākā , Gulbītis,
Saulstariņš, pozitīva,smaidīga,ļoti ļoti mīļa, Gudra dāma,
Stiprākās balss īpašniece, Ļoti mīļa, Gulbītis ar lakstīgalas
balsi, es, Dejotāja, Atklāta, emocionāla, saprotoša

Anna Dārta Sīka
#UznesManiKalnā

Sarunas, sarunas, sarunas, pļāpiņa, runāšana, Visiem izdalīs
drēbes, mīļumiņš, Vecmāmiņa, Zilie mani, dabas bērns,
Ragana! Esi redzējis viņas matus?!, Vecmāmiņa , Dabas
bērns ar daudz gudriem padomiem, Superskaisti mati, kas
vienā krāsā ar viņas acīm, nu cik var apskauties?, Gudra un
ļoooti mīļa, Bizīte, Nāriņas mati., Relax meiča, Runātīgākā
Anna, Vecākā, Ļoti apzinīga un draudzīga, Mana mīlule,
jauka zilmate, Zilmate, Lāsmiņa, mamma <3, jauka Nāriņa,
Runātīga, droša, par viņu mēs vēl dzirdēsim, Labsirdīga, Zilie
mati, Vecākā, kļūst par aitiņu, Nopietna, saprotoša
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Alīsija Janīte
#Apetīte

Smukumiņš, Draudzīga, Edvarda mīlule, Ļoti nomietna,
Izskatās relaksēta, Jautra, draudzīga , Mazais, skaistais
saules stariņš, Oo vells, kāda viņai balss, jihāāāā, Iznesīga,
skaista, prātīga, Čukstētāja, Savdabīgs un interesants ārējais
skaistums, Smukulīte, Jautrā draudzenīte, foršā meiča,
trakais cilvēciņš, Danas draudzene, forša, Ļoti atraktīva un
skaista, Jauka,jautra, Positivus meiča, Mīļa, jauka, Nešpetna,
Simpātiska un droša, Pārliecinoša, Viss būs labi, Danas
draudzene, forša, Modele, Smaidīga, komunikabla

Dana Leibome
#Pelmenis

SVV veterāns, mūžam jauna, veterāns, Draudzīgā Dana,
smaidīga :)), Kā jau Dana, sportiska un smidīga, “Es nebraukšu
vairs nākamgad! Besī”, Draudzīga , Spridzeklītis, Vecmāmiņ,
kādas tev lielas acis!!!!!, “un te ir daudz foršu čaļu”, Prātīga,
aktīva, izdar;iga, Daudz smejās, Skaista meitene., super
duper draudzins, Nereala džuse, Sportiste, nakts staigātāja,
Nobriedusi un pieaugusi jauna sieviete, Superīga meitene,
Baigā tante, Aktīva, sprodzeklītis, Nešpetnīte, Jauka meitene,
iespējams būs sportiste, Kļuvusi prātīga, Lakstīgala,
Sportiste, nakts staigātāja, vienkārši Dana, Smaidīga, jauka

Gvido
#Pony

Kā Gvido no McQueen, a kāpēc man tas jādara?, Gudrs,
Ponij puik, Vienkārši ko? Krīt uz nerva, kilerris, Īpašs,
Poniju pavēlnieks, Novērš domas no realitātes, nekas nav
mainījies, ir tas pats vecais Gvido, Mērķtiecīgs, Prot pārsteigt
nesagatavotu, populārākais čalis SVV, Ir visur un tajā pašā
laikā nekur, Kluss, Sapņotājs, Tikai mobilais, Ģēnijs

Toms Karpovs
Mākslinieks , čirku pinka, Cīrulītis zirgu puisis, bokolis, Ziedu
Vija, Čirkainais centra bērns, Lielisks aktieris, Čirkainais
jokdaris, Viņam ir kolosāla humora izjūta un fantastikas
ūsas, Mākslinieks, Mikrafons, Tiekās rīt, Dziedātājs, mūziķis,
ļoti foršs, Skaļš, Šerlokmice, Joku pēteris, dziedātājs, sidekick, Dziedātājs, mūziķis, ļoti foršs, es gribu gulēt, Dziedātājs,
pranksteris

Meinards Cakuls
Redzi kameru?!, Saldējuma mīlis, Viss kārtībā, Mīļākais
SVV audzēknis, Nu jāaa!, Nezinu, Viss kārtībā, Mieeeerīgi,
Draudzīgs, drosmīgs, Meinis, Mīlulītis, nerunājam, ok?,
Nedarbu darītājs, Joku izstrādātājs, Pranksters, Nometnes
dvēsele pat tad, kad nav te, Uz izklaidi orientēts, Bēbis
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Ilze Kreišmane
Disciplīna, mūsu sirds, lins, Allaž smaida, Jauka, Nopietna,
SVV mamma, Saprotoša , Nosvērta un iedvesmojoša,
Nopietna, palīdz ieturēt tradīcijas , mātišķs smaids un miers,
Cilvēks - zelts, vērtību uzturētāja un SVV sirds, SVV sirds,
Gudra, pieredzējusi, latviešu gudrību zinātāja., Pozitīvais
gariņš, Mīļa un vienmēr atvērta sarunām un ir gatava
palīdzēt jebkurā dzīves situācijā, SVV mīļā mamma, Dzīves
gudra un patīkama, SVV vadītāja, Direktore, Dzīves gudra,
vieda, daiļrunīga, Laimes vadone, Nometnes sirds, Vienmēr
omā, Iedvesmojoša, SVV mīļā mamma, garšīgas naksniņas,
Aktīva
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Dace Rasiņa

Elīna Plūme

Rasiņa, priekšniecīte, prāts un sirds lieliskā balansā, Starojošā
saule, Mīļa, Jauka, Lielā, visu redzošā, māsa, Ļoti patīkams
cilvēks , Rūpīga, Tik mīļa, ka vairs nevar! Un tiiik jauka,
Viņa stāstīja, ka viņai patīk kārtība un es viņu ļoti saprotu,
rrrrrrrrrrrr, Organizatore, draudzīga pret visiem, neko
neatstās nepamanītu, Pazuda kladīte, Sirsnīga un GODĪGA
!!!, Gudrības devēja, Pazaudēju kladi, Bez Daces nav SVV,
Pārliecinoša balss, Jautra, Organizatore, Kārtīga, punktuāla,
nometnes Gariņš, Nometnes dvēsele, Administrē, mierīga,
Bez Daces nav SVV, Ralfs un Lūkass, Smaidīga

Lauras radiniece, vēl viena plūme, Mazā plūmīte beidzot ir
izaugusi, smuki zīmē, māksliniecīte, otas pavēlniece, forša,
interesanta, burvīgs smaids, ļoti izaugusi, kur tu biji visus šos
10 gadus? es atceros, ka tev bija šadi mati,

Mārtiņš Daģis
Stingrais onkulis, BOSS, tik silta sirds!!!, Nopietnais , Jauks,
Smieklīgs, Visu zinošais lielais brālis, Draudzīgs , Saulgriezēnu
atbalstītājs, Spēcīgā balss pie galda dziesmas, mans mazais
lāčuks, Kārtības uzturētājs, gudrs, politisks, Fake news, VISU
SAKĀRTO. Ja ir Mārtiņš, zini- viss būs kārtībā., Best politiķis,
SVV papuks, sirdsmiers un mīļums staro no Tevis, Politiķis,
gudrais, Uzticams, Foršais čalis, Foršais, Diezgan nopietns,
Spēcīga personība, Nometnes diplomāts, Nopietnais,
Politiķis, gudrais, smuks pulkstenis, Nopietns

Agnese Puriņa
Malacis!, Mis Pendant :), kārtība, tīrība, Rūķītis, ļoti skaista,
Ļoti jauka, Mīļums, Ļoti forša, kaligrāfijas stundas ir labākās,
mūsdienīga, Mierīgā, radošā saulīte, Pēc skata diezgan ļauna,
bet tikai pēc skata, Interesanta miesas būve un izteiksmīgi
vaigu kauli, ir sajūta, ka ir daļa no SVV jau daudzus gadus,
Čakla, strādīga, maz guļ, Sirsnīga, Kārtīga. Kārtīga, Centīga.,
Meitene ar skaistāko rokrakstu, Skaistais smaids, Tik tiešām
superīga, Neapstādināma, Es mīlu tevi Latvija vadītāja,
Daiļrakstītāja, Sirsnīga, Kārtības gariņš, Mierīga būtne,
naktsputns, Mister-Clean, Aktīva, Tik tiešām superīga, Smuki
raksta, Smaidīga , skaisti raksta

Eva Liepa
Centīga , radi, miers, Klusa, bet zina ko dara, Mīļa , Skaistule,
Labais gariņš, Eva, Eva, Eva, Eva, tu esi forša!, Daile!, Gulētāja,
mierīga, Jaukule, Nopietnā, Kur ir mana ķemme?, Dziedātāja,
izrādās, ka viņai ir 35 gadi! nav gan :), Radoša, Foršie teātra
piedzīvojumi, “uz Avenes vāka”, Ļoti nosvērta, Smaids un
enerģija, Jūtīga, mākslinieciska būtne, Miega-mice, Lakstīgala,
Dziedātāja, ļoti klusa, Izskatās pēc Ingas Tropas, skaista

Gita Tenisa
Daba, dabas bērns, man tuva, kolēģis, kuru ļoti gaidu un
ilgojos gada garumā, Kā allaž - radoša, Mīļa, Smieklīga un
pozitīva, Krakovjaka dejojošā krusta māte, jauka, Krakovjaka
lecēja, Darba rūķis, kas strādā arī naktīs, mana otrā mamma,
SVV dvēselīte, ļoti talantīga un mīļa, Dara no sirds , Gudra un
sirsnīga., Jautrule, Mīlule, Kleitu šuvēja, Spridzeklis, Jautrais
elfiņš, Auggita, Ļoti aizrautīga un mīļa, Dabas eneeģija,
Enerģijas bumba, mīļuma kalngals, absolūta favorīte, Modes
barons, Tērpu burve, Kleitu šuvēja, Paldies par skaisto kreklu,
Jauks cilvēks

Aiga Klimoviča

Kārlis Daģis

Beibe, komptence, Zina, ko nometnei vajag, Jauka, Saprotoša,
Pētera mamma, Runāt licēja, Ai, ai kā viņa smaida, Aigai pēc
padoma kabatā nav jāmeklē , Gudra, izdarīga, Sava personība,
Ar nevienu nesajauksi, Jauka un sirsnīga!, nopietnā padomu
devēja, Mātišķa, Foršā mamma(no Sarkangalvīte un vilka),
Juriste, Nosvērta, bet sirsnīga, Spēks un slava Smaidam,
Visapzinīgākā skolotāja, vismīļākā mamma, Loģiski un
mīļi, nopietnā padomu devēja, Man patika publiskās runas,
Atklāta, komunikabla

Superaudzinātājs, Kārlītis brālītis, veterāns, Mūsu draugs
jokdaris, Leģendārais kroksis, Labākais draugs snapchatā,
Jautrais bāļuks, Saprotošs, stingrs, viņam patīk iet uz karogu,
Nakts piedzīvojumu atbalstītājs, Ietur kārtību visur, kažinieks,
Ideju ģenerators un motivators, Mafijas boss , Audzinātājs,
kurš ļoti rūpējās par bērniem., Labākais!!!, Foršais Kārlis,
neiespējamā misija, viens no audzēkņiem, Nenogurdināms,
Atbalsta nakts piedzīvojumus, Snapchat karalis, Smieklīgs,
Ideju katalizators, 1, Jautrs, viens no audzēkņiem, čau,
Smieklīgs
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Madara Daģe

Raitis Bobrovs

Cītīga, komunicē ar mani, skaista un gudra - vai tas komplektā
iespējams? Jā!, Smaids!, Saista, Jauka, Mazā nāriņa Ariela,
Ļoti skaista, dabiska, Modele, Tik rudi mati! Nu īsta “Madaras”
reklāmas seja, SVV modes skates nagla!, prezentētāja,
Gudrā un talantīgā runātāja!, Smaidīgā, mīļākā skolotāja,
Pieredzējusi, Interesantas projekta stundas, Vējonis, Viegli
pielāgojas, Enerģijas ceļinieks, Visjaukākā būtne uz Zemes,
Nosauļojusies, mīļākā skolotāja, paldies, ka vedi mūs peldēt,
Smaidīga, pozitīva, atvērta

Meistaru meistars, visdaris, pārāk tuvs, lai paustu jūtas
statistiskā veidā, Nebiji izgulējies, Garais hipijs, Ļoti aktīvs,
Lielais Raitis, Draudzīgs, komunikabls, Riktīgs iedvesmotājs
un labas dzīves piemērs, Man tā patīk viņa apskāvieni no
augšas, Trako uz nebēdu un nebaidās izskatīties dīvaini,
Otrs nometnes losis :), Vienkārši lielisks, mīļš, apskāvienu
ģenerators, Apskāviens, Sirsnīgs un mīl apskauties,
Trakulis, Labākais pārīšu savedējs, Apskāvienu milzis,
mīluuu, Jukumiņš, Kristaps porziņğis, Raitītis, Ar lielu sirdi,
Izcils masieris, Hipijs, bezaizspriedumu būtne, mākslinieks,
pozitīvs tēls, Apskāvienu-vīrs, Ceļotājs

Māris Vitenbergs

Rūta Ziemele-Sebre

Odu kāvis, IT atveries, sterils ar potenciālu, Kluss džeks,
Rēcīgais, Tas neatbildīgais brālēns, Jauks un saprotošs ,
Runātīgais, Tāds kluss, bet ass. Viņam patīk mulsināt, “es jau
IT čalis”, Sportisks, izpalīdzīgs, Vīnes valsis, Filozofē dienu un
nakti., čirka, labākais indiānis, Neredzams, Sportista, Učiks,
Misters Kompliments, Labs dejotājs, Mācās dejot, IT, Foršs,
labākais indiānis, Foršs cilvēks, Pameta Noru pie altāra

Nora Gavare
Malacis, gudrs, vēss prāts un silta sirds, Vissiltākie apskāvieni,
Svētā, Krīt uz nerva, No...ra, Ar savu pieeju, Pauze, Novērotāja,
., Čakla, izdarīga, jauka, No rītiem skatās sejā, Viltīga un gudra.
Savu darbu izdarīs kārtīgi., Pauze, GARA pauze, Otra Nora,
klusā, Pārgudra, Jautra, Pauze, Daudz domu graudu un dziļu
domu, Vienkārši mīlu viņu!!, Palīdzīga roka, Pozitīvi nosvērta,
Otra Nora, klusā, No ra, Smieklīga

Nora Zīlāne
Bērnu draugs, mīļumiņš, meža feja, Pietrūksti, mīļā!, Mīļākā
skolotāja, Vissirsnīgākā tautu meita, Laba audzinātāja ,
Tautu meita ar skaistu sirsniņu, Labais, vienmēr smaidīgais
gariņš, Dabas bērns, sirsnīga un mīļa, Mīļumiņš, Paraugs
audzinātāja amatam., Visjaukākā sirsniņa, Noraaa, tu esi
mūsu saulīte, kas vienmēr uzlabo dienu, vienmēr izpalīdzi un
esi atvērta sarunām, Pārāk ātri aizbrauca, ļoti laba dejotāja, -,
Jauka, Saules meita, Saulīte, vienmēr uzklausa, sirsnīga, mīļa
un neizsakāmi mīlēta, Enerģijas kamols!, Jauniešu lielākais
draugs, ideju ģeneratore, Kā audzēkne, Tautumeita , Pārāk
ātri aizbrauca, ļoti laba dejotāja, Mūs pārāk ātri pameta,
Smaidīga tautumeita, aktīva
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Dzirkstelīte, sirdsmīļa, Dziedam?!, Sirsnīga, Labākā,
Skaistākās acis, Ļoti skaista un draudzīga, Lakstīgala,
Rūta forši dusmojas, Māk par sevi pasmieties un ievest
entuziasmu, Viņa izstaro mīlestību, Lose :) (tavs Losis),
Pozitīvākais cilvēks, sirsnīga un ar lielisku humora izjūtu,
Kažulis, SPRIDZEKLIS!!!, Jaukākā dvēselīte, Lakstīgala,
krokodils, koris, cūkcepure, Neaizmirstama, Smukās balss
īpašniece, Lakstīgala, Talantīga, mīl lamāties latviski, Mieriņš,
Visjautrākais nometnes rūķis, Mīļum-mamma, instrumentu
pavēlniece, krokodils, koris, cūkcepure, Ideāla balss, patīk
bērni

Sandra Sarkane
Spēks, Nekad nebaidās izcelties, Jauka, Nopietna, Piestāv
bizītes, Atraktīva, Spridzeklītis, Skaļa un iedarbīga balss.
Sieviete ar ķērienu, jaunais SVV dinamīts, Enerģiska, Jautrība,
Radoša. Prot atvērt jauniešos un cilvēkos radošo garu!, Teātra
guru, Ļoti mīļa, Jautra, Super, Zina ko dara, Brīnum frizūra,
Atraktīva būtne, dzīvesprieka dzirksts, Radoša, Fotografē,
Ļoti mīļa, Labdien, Pozitīva, komunikabla

Silva Rasiņa
Feina, Rrrasiņa, Izstaro visspilgtāko gaismu, ko vien cilvēks
var, Saulstariņš, Laba izruna, jauta, Meža māte, Ļoti atraktīva
, Atbalsta plecs, Viņa smaida un smaida, un nebeidz smaidīt,
Jauka un izdarīga, mērķtiecīga, Spridzeklis, Jauka. jauka. :),
Mīļa, Foršā audzinātāja, kas varētu būt audzēkne, Par ātru
aizbrauca, mīļākā skolotāja, Tumšā ragana, Latgalīte, Visu
iemīļota, valodiņa, Jauniešu draugs, Runoisim po lotgoliski,
valodu specialiste, Ļoti Mīļa, Smaidīga, pozitīva, atbalstoša
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Una Upena

Samanta Mudele

Stingra, dāsnums, Everta mammucis ar dzirksteli, Mīļa,
Forša, Bohēmiskā, Ļoti laba stila izjūta, Riktīgi forša, Skrien,
Evert, piedodiet, skrien, lec!, dejot prieks, draudzība, Saka,
ko domā, Evertiņš, Cālīša mamma, Apķērīga, Ar jauku
raksturiņu, Sirsnīga, Foršā Everta mamma, dejotāja, Lauras
māsa, Sievišķīga, Dejotāja, Smaidīga, Laime, Darba rūķis,
Mierīgā, Evertiņš ir baigi mīlīgs, Jauka

Apzinīga, Normāla, Lakstīgala, Fotogrāfe, Uffff uguns!,
Neatceros, par ātru aizbrauca, Jautra, Sarkanmate, Mīļa,
brīvprātīga aktīviste, Pārgājieni, par ātru aizbrauca, Fotogrāfs,
Jauka, smaidīga

Laura Upena-Plūme
SVV mamma, vispusība, Vienmēr garastāvoklī, Mīļa un
skaista., Rotu karaliene, Skaisti bērni, skaista mamma, Tik
ļoti forša sarunu biedrene un iedvesmotāja, Aaaaaa viņa ar
saviem bērniem tik labi saskan! Fantastiski zema balss un
ieturēts vēsums pareizajā pakāpē, nakts šūšanas brigāde,
Fantastiska, Saule! Saulgriežu gaišais cilvēks!, Skaistule, Labo
padomu devēja, Ances un Matīsa mamma, dejotāja, Unas
māsa, Dzīvespriecīga, Iemīļota, Mūžīgā smaida enerģija!,
Sveķo nost, Deju grīdas pavēlniece, Laba dejotāja, radoša

Renāte Buraka
Jautrīte, Ļoti forša bija prieks iepazīties, Žēl, ka neiepazinu
kārtīgi, Runātīgā, Man žēl, ka viņa tik ātri aizbrauca! Iejūtīga un
ļooooti enerģiska, Skaistais smaidiņš, Gudra, Jauka, Blondā,
Viņas motivācija ir persiki un siera bulciņas<3, brīvprātīga
aktīviste, Mīļa meitene, Pārgājieni, miera gariņš, īsais bērns,
Skaļa, atraktīva

Lāsma Ločmele
Daiļrunīgā , Atbildīga, Skaistule, Apzinīga, Viegli saprasties
un viņai patīk klusums, Jauka, Skatiens nogalina, Runātīga,
gudra, par ātru aizbrauca, Interesanta, Award girle, Māk
uzstāties publikas priekšā, brīvprātīga aktīviste, Droša,
Pārgājieni, Runātīga, Labdien, Komunikabla

Liāna Poseiko
Sportiskā, Jautra, Skaists vārds, Nemanāma, nevienam
neuzbāžas, Neatceros, par ātru aizbrauca, Labsirdīga, Award
girle, brīvprātīga aktīviste, Pārgājieni, čau, Smaidīga
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