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SVV ģimenīte
Drosmīgie
Annija Joma
Kristaps Gusts Vempers
Arnolds Pīrāgs
Kārlis Zālīte
Kristofs Spellen
Madara Matisone
Elizabete Sofija Kleinhofa
Marta Voiciša
Gints Dinne

Mazie gudrinieki
Pēteris Emīls Klimoviča
Ance Plūme
Matīss Plūme
Valters Samušs
Krišjānis Samušs
Kārlis Sebris
Klāvs Sebris
Everts Upens
Olivers Upens

Centīgie
Agnese Annija Skrebele
Helmuts Vizbulis
Ance Zeidmane
Rūdols Toms Supe
Marta Veismane
Kate Ozola
Ketija Ruska
Helmuts Dauksts
Jānis Ruķers

Darbinieki
Ilze Kreišmane
Dace Rasiņa
Mārtiņs Daģis
Kārlis Daģis
Emīls Brenčs
Marta Maisiņa
Anna Dārta Sīka
Aiga Klimoviča
Madara Daģe
Laura Upena-Plūme
Ieva Ziemele
Rūta Ziemele-Sebre
Raitis Bobrovs
Ģirts Plūme
Agnese Puriņa
Una Upena
Inese Liepiņa
Gita Tenisa

Atbildīgie
Rikardo Zvīnis
Pērle Izabella Liepiņa
Maksims Jevdokimovs
Dārta Daniela Liepiņa
Anna Margarita Vempere
Emīls Zālīte
Ieva Elizabete Žeikare
Terēze Elizabete Mača
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Viesi
Rūdolfs Pelēkais (politiķis)
Ingrīda Žagata (keramiķe)
Mārīte Purmale (gide)
Marija Vītola (medmāsiņa)
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Ilzes uzruna

Mīļā SVV2021 saime...
18. jūlijā SVV2021 atklājot runājām par SVV laiku...fenomenu, kas
mums ļauj iepazīt jaunus draugus, nostiprināt vecas draudzības,
iemācīties daudz kā jauna, ļauties radošuma izpausmēm, izsapņot sapņus
un tos īstenot neskatoties uz to, ka mūsu laiks kopā ir ierobežots. Šovasar
šis fenomens tika pārbaudīts un SVV laiks sevi pierādīja kā efektīvu arī
divu nedēļu ilgā SVV. Kopā būšanas prieks bija tik liels, ka aizmirsāt, ka
visus vēl nepazīstiet, un ar visu sirdi un dvēseli metāties iekšā darbos!
Paldies par izcilām divām nedēļām...lai mūsu kopējās vasaras atmiņas
silda aukstos ziemas mēnešos...tiekamies SVV2022.
Ilze
Neej iemītu ceļu...labāk ej tur kur nav takas un atstāj sevis iemītas pēdas.
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Viļķene

Viļķene ir mazs, tomēr savā ziņā liels ciematiņš Limbažu novadā,
Vidzemē. Tur ir redzams veco laiku šarms un jaunais skaistums. Viļķenes
centrā ir liels un viesiem nesaprotams krustojums. Baumaņu Kārļa
Viļķenes pamatskolas teritorija, kurā notika nometne, ir ļoti plaša un
zaļa. Viļķene ir ļoti sportisks miestiņš, jo pie skolas ir Viļķenes sporta
centrs. Baznīca, skola, bērnudārzs, kultūras nams, Ķirbižu muiža - šīs
ir dažas no skaistākajām ēkām Viļķenes pagastā. Himnas autors Baumaņu Kārlis ir dzimis Viļķenē “Indriķos”, kur tagad atrodas viņam veltīts
piemineklis. Ciematiņš atrodas starp divām upēm - Svētupi un Vitrupi.
Viļķenes pagastā dzīvo apmēram tūkstotis cilvēku, kuri smaidīgi un laipni ar atplestām rokām gaida Jūs ciemos!
Ance
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Dienasgrāmata

Svētdiena

Pirmdiena

Visi ierodas nometnē, citam tā ir atgriešanās,
citam tas ir jauns piedzīvojums. Ar smaidu
sejā satiekas iepriekšējos gados iegūtie draugi,
turpretim jaunajiem viss ir svešs un neierasts,
turklāt vēl atkāšanā darbinieki ātri sagatavo
savu mazo priekšnesumu: „Paldies gribu
teikt” dziesmiņu, kas no vienas puses bija ļoti
sirsnīgi, taču tomēr ne līdz galam noslīpēti un
kādam varbūt līdz galam nesaprotami. Taču
tādi esam – patiesi savā būtībā un ļoti sirsnīgi.
Līdz vakaram un īpaši pēc iepazīšanās spēlēm,
kur jau pirmajā uzdevumā bija jāatveido zvēru
skaņas, piemēram, zebiekstes kunkstēšanu,
lai atrastu draugus visi esam draugi un gatavi
pavadīt kopā šīs divas nedēļas Viļķenē.

Pirmā diena pretī jaunajiem piedzīvojumiem.
Piepildīti ar prieku, satraukumu un smaidiem
iepazīstam viens otru. Rīts iesākas ar karogu
un kopīgu iepazīšanos vienam ar otru un siltu
smaidu apmaiņu. Dienas turpinājumā pašu
izvēlētās pēcpusdienu nodarbības. Un kas
tālāk? Vakara pasākumā sadalām komandas
un spēlējam sporta spēli, kurai visi kārtīgi
jutām līdzi – kā tas sporta spēlei pienāktos.
Naksniņās, kad audzēkņi ieraudzīja saldējumu
acis iedegās! Varbūt nedaudz noguruši, bet ar
prieku nodziedam vakardziesmu, kas patiesi
aizkustināja daudzus.. un apskāvienu pavadīti
dodamies naktsmierā. Tikai mirkļi, kuri
piedzīvoti katru dienu veido lielu kopumu
mirkļu, uz kuriem vēlāk atskatoties ap sirdi
paliek silti. Un šodiena bija piepildīta ar
skaistiem, maziem mirklīšiem, kuri nebūs
aizmirstami.

18. jūlijs

19. jūlijs. (Marta Vei.)

6

creativepro.com

Viļķene

Otrdiena

Trešdiena

Diena sākas ar rīta rosmi, kuru vadīja Anna, jo
Pēteris viņai bija piesolījis 2 tikumiņus. Dienas
turpinājumā mūs sadala 4 mācību grupās,
notiek stundas. Mums patika „nopietnākas”
mācības. Pēcpusdienā atbrauca pēc-nodarbību
„adīšana” vadītāja Inese, kura SVV bija pirmo
reizi. Vakara pasākumā bija orientēšanās, kur
pie katra punkta bija kāds jautrs uzdevums.
Diena beidzās mierīgi ar vakardziesmu.

Šodien gatavojāmies svecīšu vakaram, visi
bija lieliski saģērbušies. Kamēr daļa veidoja
visu pasākumu, tikmēr mēs posāmies. Pēc
vakara lūgšanas lielākā daļa saraudājās, jo bija
pārņemti ar emocijām. Bija ļoti mīļi, jo visi
apskāvās, un izbaudīja atlikušo vakaru istabiņās
runādamies. Šovakar mūs nebija grūti nolikt
gulēt, jo visi bija noguruši.

20. jūlijs (Kristaps)
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21. jūlijs (Agnese)

SVV2021

Ceturtdiena

22. jūlijs (Ance)

Diena pagāja ļoti ātri… Šodien nedaudz
pamainījās stundas, jo politikas vietā
mācījāmies spēli: Bumbols. Vislielākais šoks
bija ienākot istabiņā, paceļot segu dītājs
un novada deputāts. Tad kopā ar viņu mēs
izspēlējām vēlēšanas, un tad pa grupām
ierosinājām idejas, kā lai uz vēlēšanām ietu
vairāk cilvēku.
Vēlāk izmēģinājām nometnes spēli Bumbols,

un pēc spēles visbeidzot notika koris.
Vakarā mēs spēlējām spēli “Kurš grib kļūt
par Tikumināru?”. Tajā bija 7 raundi, katrā
7 jautājumi, uz kuriem vajadzēja atbildēt uz
lapiņas vai paceļot atbilžu varianta burtu. Pēc
šī pasākuma mēs gājām uz naksniņām un pēc
vakardziesmas gājām gulēt.
Piektdiena

23. jūlijs (Maksims)

Pēc visiem ikdienas rīta pasākumiem pie
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mums bija atnācis vietējais Rūdolfs Pelēkais
- kultūrcentra vadītājs un novada deputāts.
Tad kopā ar viņu mēs izspēlējām vēlēšanas,
un tad pa grupām ierosinājām idejas, kā lai uz
vēlēšanām ietu vairāk cilvēku.
Vēlāk izmēģinājām nometnes spēli Bumbols,
un pēc spēles visbeidzot notika koris.
Vakarā mēs spēlējām spēli “Kurš grib kļūt
par Tikumināru?”. Tajā bija 7 raundi, katrā
7 jautājumi, uz kuriem vajadzēja atbildēt uz
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lapiņas vai paceļot atbilžu varianta burtu. Pēc
šī pasākuma mēs gājām uz naksniņām un pēc
vakardziesmas gājām gulēt.
Sestdiena

24. jūlijs (Kate)

Sestdienā mēs devāmies ekskursijā pa Limbažu
novadu. Vispirms mēs apskatījām Baumaņu
Kārļa pieminekli un skaisto Viļķenes baznīcu.
Tad mēs devāmies meža biezoknī pa meža

SVV2021

taku. Pēc šīs ekspedīcijas mūs aizveda apskatīt
mīļus sunīšus „Suņu fermā”. Tad gide Mārīte
mūs izvadāja pa Limbažu pilsētas skaistākajām
vietām un bija iespēja uzkāpt skatu tornī.
Vakarā visi griezāmies dejā SVV siena pļaujas
ballē. Ballē bija pieejami maksas dzērieni un
uzkodas.
Svētdiena

25.jūlijs (Rikardo)

Šodien visiem SVV audzēkņiem vajadzeja
satīrīt un sakārtot istabiņas. Visi tik dziedādami
tīrija, ka pa stundu viss bija iztīrīts, pat puišu
istabas arī! Pirms pusdienām mēs visi devāmies
uz bumbola turnīru. Kurā dzeltenā komanda
izcīnīja uzvaru, tomēr violetā komanda arī
diezgan labi nospēlēja līdz beigām. Tad mēs
visi aizbraucām uz jūru. Mēs tur stundiņu
papeldējāmies, un tad braucām atpakaļ, lai
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sagatavotos orientēšanās spēlei. Dienu skaisti
nobeidzam ar kopējo filmu skatīšanos aktu zāle.
Pirmdiena

26.jūlijs (Ieva)

Rīts iesākas kā parasti - cēlāmies, ēdām putru
brokastīs un klausījāmies rīta lūgšanu. Vakar
vakarā mums pievienojās trīs jauni skolotāji
- Laura, Ģirts un Gita. Rīta pirmajā stundā
mēs iepazināmies ar viņu un arī citu skolotāju
piedāvātajām pēcpusdienu nodarbībām. Pēc
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tam viss notika kā parasti - pēcpusdienu
nodarbībās mēs iesākām darbu pie sestdien
paredzētās modes skates. Šogad tā solās būt ļoti
koša un neparasta. Pēcpusdienu nodarbībām
sekoja vakariņas un koris. Kā parasti neizpalika
smiekli un asaras. Vakara pasākums bija kazino
spēļu vakars, kur bija iespēja nopelnīt vai
pazaudēt tikumiņus. Dažiem izdevās pamatīgi
piepelnīties, taču citi tika galīgi izputināti.
Naksniņās kā parasti bija tēja, to papildināja
ķirši un Agneses ceptie mafini. Nodziedājām

SVV2021

vakardziesmu un devāmies pie miera.
Otrdiena

27. jūlijs (Gints)

Diena sakās ar karogu un rīta zālē ar dažādām
rotaļām. Tad bija brokastis un pēc tam rīta
lūgšana, kuru vadīja Madara. Tad mēs taisījām
plakātus prezidenta vēlēšanu kampaņai.
Vēlāk mēs dejojām un iemācījāmies jaunu deju.
Pēc tam bija diendusa, tad mums bija vakara

nodarbības, pēc kurām notika konkurss “Ms
Viļķene un Mr Viļķis”, kurā uzvarēja: Marta Vei.
un Helmuts D.
Trešdiena
28. jūlijs

Šodien no rīta tiekamies pirmsvēlēšanu debatēs,
kur katras grupas pārstāvji prezentē savu
ideju par to, kādam jābūt SVV prezidentam.
Vakarā skaists un sirsnīgs svecīšu vakars, kuru
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organizē Centīgo grupiņa kopā ar daļu no
Drosmīgajiem. Klusums un apskāvieni, dažas
asaras..
Ceturtdiena
29. jūlijs

Šorīt noris SVV prezidenta vēlēšanas. Izvirzītie
kandidāti - Kate, Marta Voi un Rikardo sīvi
spēkojās divās vēlēšanu kārtās, un uzvarēja,
protams, labākais. Mūsu jaunais prezidents ir
lieliskā Kate! Vēlak pie Madaras prezentējām
savus jaunuzņēmumus, kuru vidū ir arī
ģeoloģijas kartes un pat roboti - asistenti.
Vakarā tiekamies pie ugunskura danču vakarā.
Piektdiena
30. jūlijs

Pēdējā pilnajā SVV2021 dienā ir daudz darāma
pirms gaidāmā koncerta un noslēguma. Visi
steidz pabeigt iesāktos darbus un diena paiet
mēģinājumos, mantu kārtošanā. Vakarā
pulcējamies uz pedējām svinīgajām vakariņām,
kuras noris svētku gaisotnē. Vakarā ballīte, uz
kuru ieradušās vairākas pasaules slavenības.
Dejas iet uzpilnu klapi..
Sestdiena
31. jūlijs

Šodien SVV noslēgums. No rīta steidzam salikt
savas mantas, lai būtu gatavi doties mājās.
Pirms 11iem sāk ierasties vecāki. Sarīkojam
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grandiozu koncertu ar iemācītajām dejām,
dziesmām un modes skati. Vecāki pārsteigti,
bet mēs priecīgi, ka viss izdevies lieliski. Vēl
pēdējās asaras pirms mājupceļa.. Tiekamies
nākamvasar!

SVV2021

Nodarbību apraksti

Rotu izgatavošana pie Raita
Raitis katru gadu mums māca izgatavot kaut
ko savādāku. Šogad tās bija rotas veidotas
no dažādu veidu materiāliem- misiņa un
vara. Rotu izgatavošanu no metāla Raitis
šogad izmēģināja pirmo reizi, tāpēc bija
ļoti interesanti kopā mācīties un nokļūt
pie sevis izdomātā aksesuāra un tā dizaina.
Katram bija iespēja izvēlēties materiālu un ko
izgatavot. Populārākās izvēles bija gredzeni un
rokassprādzes ar dažnedažādākajiem rakstiem,
taču tika darināts arī svečturis, saktas un
kaklarotas. Rotu tapšanas procesā vispirms ir
jāizvēlas viens no metāla gabaliem, jāizklapē
līdz sasniedz vēlamo biezumu, tad jāuzkarsē
un jāizvēlas dizains. Beigu beigās jāizveido
vajadzīgā forma, jāslīpē un rota gatava. Šī
nodarbība mums ļāva pašiem izveidot rotas,
kuras varētu nēsāt ikdienā un tas ļaus nēsātājam
tik viegli neaizmirst SVV.
/Ieva Ž./

Adīšana pie Ineses
Šogad SVV saimei pievienojās māksliniece
Inese Liepiņa. Diemžēl kopā pavadījām tikai
trīs dienas, bet šajās dienās mēs daudz ko
jaunu iemācījāmies- adīt, maģiskos mezgliņus
un to, ka nevajag baidīties kombinēt krāsas.
Piemēram, ka katra krāsa blakus kādai citai
izskatās citādāk- zaļā ne vienmēr ir zaļa, un
pelēkā ne vienmēr ir pelēka. Šajā pēcpusdienas
stundā pārsteidzoši bija tas, ka piedalījās
ne tikai meitenes, bet arī puiši. Viņi nemaz
nebaidījās pamēģināt un iemācīties ko pavisam
jaunu. Ar laiku viņi bija tik labi ietrenējušies,
ka varēja paralēli apspriest kvantu fiziku un
palīdzēt viens otram. Pavadot laiku kopā, jaukā
atmosfērā mēs uzadījām maučus, šalles un
čūskiņas. Katrs no mūsu adījumiem izvērtās
kā maziņš mākslas darbs, jo adot kombinējām
divas krāsas kopā un ja bija vēlme varēja
pakāpeniski nomainīt uz citiem toņiem. Arī
audzinātās Kārlis pievienojās mums uz šīm
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nodarbībām un iemācījās adīt, kā arī apsolījās
uzadīt nākamajam gadam SVV krekliņus.
Turklāt iemācījās vienu svarīgu mācību- cik
grūti tomēr ir adīt. Pati māksliniece arī saskārās
ar pārsteigumu- izrādās, ka Ilze ir bijusi viņas
audzinātāja Garezera nometnē.
/Terēze M./
Tautas dejas pie Ievas un Lauras
Pirmo nometnes nedēļu mums tautas dejas
mācīja skolotāja Ieva. Viņa bija izvēlējusies
divas dejas, kuras apgūt divu nedēļu garumā
un noslēguma koncertā nodejotu saviem
tuviniekiem – Ačkupu un Krustmātes
krakovjaku. Pirms mūzikas uzlikšanas
Ieva visiem lēnām un rūpīgi iemācīja dejas
pamatsoļus. Kad tas bija izdarīts, mēs ķērāmies
klāt pie īstās dejošanas, kas brīnumainā kārtā
gāja ļoti ātri un visiem bija prieks. Ieva sacīja, ka
ceturtdiena viņai izvērtās kā šogad nenotikušie
Deju svētki, jo mēs nodejojām abas dejas bez
lieliem misēkļiem. Pirmās nedēļas nogalē Ieva
ar dēliem Valteru un Krišjāni nometni pameta
un deju nodarbību vadīšanu pārņēma skolotāja
Laura, kura mums iemācīja vēl vienu deju.
Kopā ar Lauru kārtīgi gatavojāmies noslēguma
koncertam.
/Ieva Ž./
Koris pie Rūtas
Arī šogad mūsu kori vadīja Rūta. Var atklāt, ka
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esot korī pie Rūtas, nekad neaiziesi no telpas
kaut reizi nepasmaidījis. Mēs izdziedājām
dažādas latviešu tautas dziesmas, kā jau tas
pienāktos slaidajām liepām un staltajiem ozolu
stāviem. Protams, dziesmas, mēģinot atcerēties,
no galvas un nedziedot no lapas, ne tikai mums
nojūk vārdi. Bet, kā Rūta saka: “Tā bija speciāla
kļūdiņa, tas, lai jūs pārbaudītu!” Taču, kad
pienāk puišu dziedāšanas partija, ir klusuma
brīži, līdz Emīls pasaka pareizos vārdus un Rūta
aiz priekiem no svārku kabatas gluži no zila
gaisa izvelk kaudzīti ar naudiņām - tikumiņiem.
Un tos iedod Emīlam. Protams, Emīlam smaids
līdz ausīm un naudu dziļi ieliek savā kabatā jau
domājot tālāk, ko ar to darīs.
/Marta Vei./
Krēslu restaurācija pie Agneses
Restaurācijas nodarbībā mums bija iespēja
atjaunot līdzi paņemtos vai nodarbību vadītājas
atjaunošanai piedāvātos koka krēslus un
taburetes. Mēs iemācījāmies tos apstrādāt ar
slīppapīru un slīpmašīnu, un dot tiem vel vienu
dzīvi, vai pat jaunu sēdenes apšuvumu. Krēsli
bija dažādi, tāpēc arī to apstrādes veidi atšķīrās.
Krēsli bija dažādu laikaposmu. Krēsli no
pagājušā gadsimta vidus visbiežāk tika krāsoti,
taču mans senais krēsls- apstrādāts ar beici. Bija
divi krēsli kas izcēlās ar savu vecumu, viens bija
aptuveni 50 gadus vecs, taču mans- apmēram
100 gadus vecs. Krēslu atjaunošanas process

SVV2021

nav vienkāršs, jo ietver krēsla izjaukšanu,
pārlīmēšanu, vecā krāsojuma un/vai lakas
noslīpēšanu, gruntskrāsas uzklāšanu un
visbeidzot- vēlamās krāsas iejaukšanu. Mums
bija iespēja uzjaukt savu krāsu, par pamatu
ņemot bāzes krāsu un to pakāpeniski papildinot
ar krāsu pigmentiem. Krēsls ir gatavs lietošanai
tikai pēc tā apstrādes ar laku. Krāsu un laku
kārtu skaits ir atkarīgs no koksnes un mēbeles
stāvokļa.
/Rūdolfs un Agnese P./

tika izvirzīti tikai trīs atbilstošākie jaunieši.
Un jāsaka, pirmsvēlēšanu debatēs gāja karsti.
Izskanēja vēl daudz nedzirdētu jautājumu un
iepriekš neizskanējušu vārdu. Lai parādītu to,
kas patiesībā slēpās aiz jaunā prezidenta ādas,
tika aiz viņiem fonā parādīts kāds nezināms
fakts. Vienam no topošajiem prezidentiem
- veģetārietiem Rikardo, kamēr viņš izteica
savu pieteikumu kandidatūrai, fonā parādīja
šokējošu bildi! Ar viņa gultā gulošu gaļu!
/Marta Vei./

Šūšana pie Unas un Ievas
Šūšana ar Una un Ievu bija ļoti jauka nodarbība.
Daži no mums taisīja cepures, un daži taisīja
citas mantas kā maisiņi vai somas. Daži zināja
kā šūt labi, bet dažiem negāja tik labi. Šūšana ir
daudz grūtāka nekā Tu domā.
/Kristofs S./

Rotu izgatavošana pie Lauras
Pašā sākumā šaubījos vai man patiks, bet tomēr
patīk. Laura dod mums iespēju izpausties,
kā arī palīdz noformulēt domas. Mēs varam
darboties gan ar polimēra mālu, gan ar ādas
gabaliņiem un atgriezumiem. Veidojam
dažādas rotaslietas un citas lietas.. Laura dod
arī savas idejas un iesaka pēc pieredzes. Ļoti
interesanta nodarbība.
/Ketija R./

Politika pie Mārtiņa
Ja raksturotu Mārtiņu, tad patiesi var pievienot
tādas īpašības kā gudrums, sirdsgudrība,
apzinīgums un arī šīs īpašības ir jūtamas katrā
politikas stundā. Stundas ir daudzveidīgas, un
katru reizi tās ir piepildītas ar jaunām tēmām.
Kā arī pie mums atbrauca Limbažu deputāts
Rūdolfs Pelēkais, kas sniedza mums visiem
iedvesmu ar savu runu turpināt un darīt.
Šogad mēs veidojām SVV prezidenta vēlēšanas
un jāsaka godīgi, spriedze un konkurence ir
lielāka nekā tika iecerēts. Taču par kandidātiem

Dizains pie Gitas
Šajās pēcpusdienu nodarbībās mēs ļoti mierīgā
un klusā atmosfērā mēģinām izdomāt trakus
tērpus no zariem, lapām un citiem dabas
materiāliem, ko mēs vilksim uz modes skati.
Idejas ir patiesi trakas – lieli kroņi, samuraju
cepures un daudz kas cits. Gita ir ļoti atsaucīga
un izpalīdzīga un vienmēr iesaka vieglākus un
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izskatīgākus realizācijas variantus.
/Maksims J./
Spēļu izgatavošana pie Ģirta
Šo pēcpusdienu nodarbību laikā mēs
grupās pa divi vai trīs taisījām koka spēles.
Nodarbību laikā iemācījāmies gan kā strādāt ar
kokmateriāliem, gan kā darboties ar dažādiem
neredzētiem instrumentiem. Kokapstrāde
bija ļoti aizraujoša, jo skolotājs Ģirts deva
lielu izvēles brīvību audzēkņiem. Bija iespēja
izdomāt dažādus radošus risinājumus, lai spēle
būt aizraujoša un praktiska. Šīs spēles vēlāk
uzdāvinājām skolai kā pateicību šeit apmesties
divas nedēļas.
/Kate O./
Komunikācija pie Aigas
Stundās pie Aigas mēs izprotam, kā pareizi
komunicēt un saprast cilvēkus, kā tie uzvedās
un reaģē dažādās situācijās. Ar Aigu mēs
vienkāršā, brīvā atmosfērā diskutējam par
dažādām problēmām, kas mūsdienās traucē
komunicēt. Stundas patiet ātri un ļoti aizraujoši.
/Maksims J./
Prezentācijas pie Madaras
Nodarbībās pie Madaras mēs mācījāmies
kā uzstāties publikas priekša, un kā novadīt
veiksmīgu prezentāciju, par lietām ko
nevajadzētu darīt, kad tu uzstājies, un kā
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noturēt publikas uzmanību. Šī, manuprāt, ir ļoti
noderīga stunda, kurā var daudz ko iemācīties.
Ne tikai noderīga skolā, bet arī dzīvē.
/Rikardo Z./
Unas un Ineses nodarbība
Mums bija lieliska iespēja noklausīties
gan Unas, gan Ineses pieredzes stāstus par
to, kā viņas iesāka savus uzņēmumus no
nulles. Nodarbības laikā viņas atklāja dažus
paņēmienus, deva padomus – kā veiksmīgi
uzsākt biznesu, ko darīt un kā veiksmīgi iekļūt
produktu tirgū. Katras stāsts par uzņēmuma
tapšanu nedaudz atšķīrās- Unai, tas radās
sadzīves nepieciešamības dēļ, bet Inesei
savu neatkārtojamo krāsu salikumu dēļ tika
pamanīta un atpazīta. Kas arī bija galvenais
iemesls sava biznesa uzsākšanai un attīstīšanai.
Šis stāstījums daudziem šķita ļoti iedvesmojošs
un parādīja, ka ar lielu gribasspēku, pacietību
un mērķtiecību jebkurš var sasniegt savus
mērķus. Galvenais nenobīties no pirmajām
grūtībām vai likstām. Una savā uzņēmumā no
linu auduma veido papildinājumus mazu bērnu
guļamistabām- gultu apmalītes, šūpoles, pie
mazuļu gultiņas piekarināmas somiņas un vēl
daudz ko citu. Savukārt Inese piedāvā dažādu
veidu adījumus- cepures, mēteļus, kleitas,
cimdus un citas lietas, iedvesmojoties no dabas
skatos atrodamām krāsu variācijām.
/Ieva un Terēze/

SVV2021

Rīta rosme pie Pētera
Šogad rīta rosmi vadīja mazais saulgriezēns
Pēteris. Pēterim ir ļoti laba humora izjūta,
tāpēc pat agri no rīta varējām pasmieties un
daudziem sanāca arī atmosties no pusmiega,
kas pārņem no rīta. Pētera un nu jau arī mūsu
mīļākais vingrinājums ir griezt sīpolus un
glaudīt kaķi. Tas ir ļoti labs vingrinājums tieši
no rīta, jo tas palīdz iedarbināt smadzenes.
Šīs abas darbības ir jādara kopā, taču dažiem
sanāca arī paijāt sīpolus un griezt kaķi. Rīta
rosmi praktiski bez izņēmumiem mēs beidzām
ar skrējienu apkārt skolai. Ar šo uzdevumu
nevienam negāja viegli, jo kā nekā visi vēl bijām
diezgan miegaini. Pētera vadītās rīta rosmes
bija lielisks veids, kā iegūt kripatiņu mundruma
dienai, kas sekos.
/Ieva/

Kamēr virpas bija aizņemtas, varējām veidot
māla traukus uz koka paliktnīšiem. Katrs tika
pie jauna, mīļa trauka, ko turpmāk varēsim
lietot arī savā ikdienā.
/Marta Maisiņa/
Ķīmija pie Daces
Pie Daces mums bija tikai viena stunda.
Varējām iepazīties ar zāļu atklāšanas vēsturi,
par to kā sākotnēji augi un vēlāk no tiem
izolētas vielas tiek izmantotas medicīnā.
Runājām arī par antibiotikām un to rezistenci
un to, cik nozīmīga bija penicilīna atklāšana
cilvēka dzīves ilguma palielināšanai. Dace
pastāstīja, kā mūsdienās tiek meklētas jaunas
zāles un nedaudz arī par organisko vielu
struktūrām.

Keramika pie Ingrīdas
Otrdienās 8 cilvēku grupiņai tika dota iespēja
sēsties mašīnā un doties uz omulīgo keramikas
darbnīcu “Cepļi”. Tur priekšā mūs sagaidīja
viesmīlīgā darbnīcas saimniece Ingrīda. Mūsu
nodarbības notika mājīgā teltī ārā. Otrās
nedēļas nodarbībā radošu gaisotni radīja lietus
un viegls negaiss debesmalā. Katra nodarbība
sākās ar mālu mīcīšanu, kas tika veikta ar
basām kājām. Kad māli bija izmīcīti, laiks bija
darbināt virpu un virpot ko vien sirds vēlas.
Tapa bļodiņas, krūzītes, vāzes un svečturi.
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Par Tikumiņiem
Šogad, mums tika iepazīstināta jauna naudas
vienība ar nosaukumu – tikumiņš. Tikumiņi
bija oficiāli tikai 1, 5, 10 vērtību banknotēs.
Banknotes ar augstāku vērtību par šīm summām netika pieņemtas un bieži vien tika
uzskatītas par viltotām. Atšķirībā no citiem
gadiem, mums šogad nebija pieejamas veikala
ērtības (dažādu iemeslu dēļ), tāpēc tikumiņi
tika krāti ar īpašu uzmanību. Kaut gan tikumiņus krāja īpaši apdomīgi, tas nevienu neapstādināja tos ļoti viegli un ātri notērēt, jo
iespējas kā tos tērēt bija daudz un noderīgas.
Tika paredzēta arī tikumiņu inflācija, ar kuru
lielu daļu tikumiņu krājēju tikai biedēti.
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Svecīšu vakars
Svecīšu vakars I / Atmiņa
Ieva
Atmiņas – mums katram tās ir dažādas, taču
pēc nepilnām divām nedēļām mēs katrs sev
līdzi paņemsim atmiņas, kuras šeit, SVV
burvībā, jau gadu gadiem tiek radītas. Drīz
vien SVV mums būs kļuvusi nevis par tagadni,
bet gan pat atmiņām. Atmiņām, kas pilnas ar
smaidiem, apskāvieniem un kopā pavadītiem
mirkļiem.
Tās drīz glabāsies mūsu atmiņu mākonī. Šīs
atmiņās ir vērtības, kuras neviens nav spējīgs
atņemt. Tāpēc šie kopā pavadītie mirkļi ir tik
neaizmirstami.
Gadi ies uz priekšu, laiki mainīsies, bet atmiņas
paliks uz mūžu. Tās glabāt tuvu sirdij ir kā
nerakstīts saulgriezēnu tikums.
Terēze
Atmiņas ir kā zvaigznes.
Tās izslīd no mūsu skatupunkta.
Bet tad pēkšņi atkal parādās.
Tās nekad nepzūd.
Tie kā faili tiek glabāti dziļāk šūnu kastē.
Un kaut kur – dziļāk vai tuvāk mums glabāsies
arī SVV atmiņas.
Neaizmirstamas trīs nedēļas no vasaras.
Draugu, smieklu ieskautas.
Ieskautas priekpilnu acuskatienu.
Pilnas slepu skatienu un smieklu.
Smieklu pilnas sarunas.
Sarunas divos naktī.
Nakts stundā domas slīd kā ēnas.
Un piedzīvotās atmiņas liek izdzīvot ar jaunu
sparu.
Pērle
Kas ir atmiņas?
Vai tie ir īsie mirkļi?
Vai gari momenti?
Es gribu dzīvot atmiņās,
Peldēt tajās kā Leiputrijas upē,

Un izbaudīt laikā saldētus brīžus,
Kas pieejami tādi vien man.
Bet arī gribu tās veidot,
Gribu kavēt laiku vecos jaunos piedzīvojumos,
Un gribu, lai tie mani apskauj.
Gribu tā palikt uz mūžu...
Atmiņu apskāvienā.
Maksims
Katra atmiņa, kas cilvēkam ir nozīmīga, paliks
ar viņu līdz pat beigām. Laimīgas, bēdīgas,
pārsteidzošas vai aizkustinošas...
Tā ir ar mirkli. Mirklis, tāpat kā atmiņas, veido
cilvēka raksturu un būtību. Mēs to piedzīvojam
vien mazu laika brīdi. Daži mirkļi ilgst vien
mazu laika brīdi. Daži mirkļi ilgst vien pāris
sekundes. Taču šis īsais mirklis, salīdzinot ar
garajām 24 stundām dienā, musu galvās un
sirdīs paliks gadu gadiem. Un, kad atsauc šo
mirkli atmiņās, vien smaids rodas uz sejas.
Gints
Kas ir atmiņas?
Atmiņas ir man,
Atmiņas ir tev,
Atmiņas ir dzīvniekiem.
Kur it atmiņas?
Atmiņas ir sirdī,
Atmiņas ir galvā,
Atmiņas ir dvēselē.
Madara
Ik brīdis pēc mirkļa par atmiņu kļūst.
To paturēt sev tev izvēle būs.
Vai prieks, vai bēdas, tas paliek ar mums.
Un veido pieredzi, kas raksturo mūs.
Atmiņas ir ceļojums.
Ceļojums uz pagātni.
Pagātne mūs stiprina,
Dod spēku nākotnei.
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Elizabete
Atmiņas ir dziļas.
Atmiņas ir seklas.
Atmiņas ir prieks.
Un tās ir arī bēdas.
Ar neredzamiem burtiem tās nāk.
No senām, pagājušajām dzīves dienām.
Marta Voi
It kā miglaini iesitas manā prātā mirkļi, kurus
tvēru.
Miņa.
Kā sveču uguntiņa kvēlo manī.
Miņa.
Šeit pat jau tā kā esmu bijusi, bet ne īsti.
Miņa.
Dubļi uz manām rokām – burvība!
Dzīvoju katru dienu kā pēdējo, jo nevaru bez
viņas – Dziņas!
Kas pēc dienas jau liksies tikai kā atmiņa.
Emils
Zinātnieciski, kas mēs esam? Ja rādāt uz saviem
ķermeņiem vai arī smadzenēm, aptveriet to, ka
katrus desmit gadus 98% no visiem atomiem
ķermenī tiek atvietoti. Vien mūža laikā, kas
tad paliek vienam cilvēkam? Atmiņas. Tie
savienojumi starp neironiem ir viss, kas mums
ir, lai apliecinātu, ka mēs tomēr esam tie paši
cilvēki, kas pirms desmit gadiem. Un no tāda
viedokļa, mēs esam mūsu atmiņas.
Svecīšu vakars II / Latvija
Marta
Katrā mūsos pašos sākās mīlestība pret savu
valsti un tas, kā mēs redzam apkārtējos, bet
tas itin nemaz nevar būt tikai vārds. Vārdam
ir jāpārtop un jātiek parādītam caur uzvedību,
mācīšanos, kārtīgu strādāšanu. Ir jāprot ne tikai
uzrakstīt skaisti dižus vārdus, bet ar mīlestību
un dziļu cieņu parādīt savus darbus. Ar labiem
darbiem palīdzēt ne tikai sev, bet arī vecākiem
un apkārtējiem, tuvajiem.
Ka arī varu lepoties ar savu vecmammu un
vectēvu, kad viņi tika izsūtīti 12 gadus tālajās
zemēs. Un savu zemi viņi turēja dziļi, dziļi sev
sirdī.
Un kurš šodien to varētu izdarīt? Neskatoties uz
apkārtējiem, turēt tuvo dziļi sirsniņā?
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Ketija
Atverot vecmāmiņas veco bilžu albumu, var
redzēt daž ne dažādus notikumus. Te Jāņi,
tur Ziemassvētki, baltā galdauta svētki un
1.septembris, un vēl kaudze ar latviešu svētkiem
un tradīcijām.
Ja labi izpēta gadus, tad var saprast, ka tajā laikā
tas viss bija izliegts.
Mana vecmāmiņa bija patriote. Viņa deva
saviem bērniem nevis pionieru sarkanās lentes,
bet auseklīti – dēlam, pīnīti – meitai.
Vairākas reizes tika draudēts ar sodu, bet viņa
nepiekāpās, un godāja savu valsti.
Jānis
Latvija ir mana.
Latvija ir tava.
Latvijas tauta ir mūsu prieka laba.
Latvijai ir daba.
Latvijai nav gala.
Latvija mums ir sava.
Ance
Patriotisms - mīlestība un cieņa pret dzimteni,
Dzimteni ko mūsu senči mums sargāja un
dāvāja,
Kā pateicība esmu es.
Es, jaunsardzes formā
Lāpu gājienā vai miera stājā pie pieminekļa,
11.tajā un 18.tajā novembrī,
Ik katru reizi kad forma man mugurā,
Sirdī es jūtu Latviju.
Latviju kuru mums dāvāja,
Kuru mēs mīlam un kuru mēs cienam!
Sākot no zemākās lejas,
Līdz pat Gaiziņa virsotnei.
No dziļajām koku saknēm,
Līdz pat smailākajām galotnēm.
No svešajiem, līdz pat tuviniekiem.
Patriotisms - mūsu jūtas pret dzimteni!
Kāds reiz ir teicis :”par patriotu nepiedzimst,
par tādu kļūst”!
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Ugunskura vakars
Fragments no dziesmu
“savirpinājuma”:
R: “Nelaid, māte, bērnus mežā!
Lūdzu Tev, iznāc meža maliņā.”
M: “Pīrādziņ, nāc ārā!”
R: “Tik un tā, tik un tā tu viņus
nepieskati.”
M: “Es neesmu Džeina Fonda!”
R: “Meitene mana, grieze
griezīte!”
M: “Kopš bērnu dienām Tevi
zinu es.”
R: “Tu sit ārā man korķus.”
(…) Kā lai Tevi šodien
iepriecina, ja nav šerberts un
pomelo?”
M: “Es esmu gatava apēst Tevi”
(…) “Nāc, es jau protu šeiku
un ča-ča-ča. Nāc mājās, gurķīt,
sirdsmīļo bumbulīt”
R: “Nāku, nāku, bumbulīt!”

Skaistā meža ielokā trešdienas vakarā satikāmies pie ugunskura. Nelielās grupiņās visi bija
sagatavojuši priekšnesumus kopā ar kādu no darbiniekiem. Iesākām ar ķīmijas eksperimentiem
un uzzinājām, ka, balonā ielejot ūdeni, var to ilgi karsēt uz uguns liesmas, jo gaiss balonā vairs
tik strauji neizplešas. Turpinājumā redzējām skaistu Šreka lasījumu, Dzērvenītes muzikālo
atskaņojumu, tautas dejas un neaizmirstamu “Ai, jel manu vieglu prātu” ar izcilo Arnoldu līgavas
lomā. Uz Viļķeni bija atbraukušas veselas divas cirka trupas ar māksliniekiem no Krievijas, ASV
un pasaulē garāko roni Raiti. Emocijas visiem radīja priekšnesums, kura teksts veidots tikai no
dziesmu tekstiem un kaislīgu mīlētāju lomā iejutās Marta Vei. un Rikardo. Vakara noslēgumā
audzēkne Agnese sarīkoja revolūciju, sasienot audzinātāju kurpju šņores un ugunskurā ieberot
svaigi sadrukātos Tikumiņus.
Turpinājām ugunskura vakaru ar sadziedāšanos un bija tik jauki un labi, ka atpakaļ uz skolu
nevienam īsti negribējās iet.
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Martas Vei. sakāmais
Kad satraukti un emociju pārpildīti
Mēs speram soli saulgriežu mājās,
Tad mūsu sirdis siltās
Atverās plašas vasaras saimei.
Bet jaunām, skaistām meitenēm,
Ieraugot staltos ozolu stāvus
Gluži actiņas gaišās
Iemirdzās vēl neredzētā gaismā.
Bet mūsu mīļie audzinātāji
Un, ak, skolotāji neatkārtojamie!
Kā mēs gaidījām Jūsu pašu
Dzīvības un līksmības pilnos smaidus!
Un skolēni skatās apkārt tikai
Ak, kas par brīnumiem un
Skolotāji zābakos, kas bez zoles
Uz močiem taisa spoles.
Un gaidām katru dienu brīnumu,
Kas veldzē mūsu alkas
Pēc jaunām domām,
Pēc jaunām zināšanām.
Jūsu rūpju rievas pierēs
Beidz saspringt tikai vēlu vakaros,
Protams, tikai tad,
Ja visi paklausīgi dodās gulēt.
Un ar jaunas dienas sākumu
Jūs no jauna dariet mūs stiprus,
Turpinot apliet mūsu saknes
Vēl neizaugušās.
Taču skolotāju acis ir skumju pilnas,
Kad laiks ir šķirties mums
Un doties tālāk katram
Savu ceļu tālo.
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Citāti

Dace: “Saožu suni savās biksēs”
Kārlis: “Arnold, varbūt nomazgā lūpukrāsu no
sejas.”
Arnolds: “Nē, man piestāv.”
Tā ir, ka nometne ir tikai 2 nedēļas
Raitis: “Jā, tas gan! Nākamgad jātaisa 6
nedēļas – tad Jūs visi aizmirsīsit, kā jūsu vecāki
izskatās.”
Marta Voi.: “Man logs īsti nevēdina.”
Arnolds: “Haha! Man ir lielāka sprauga nekā
Tev!”
Vislielākais šoks bija ienākot istabiņās un ieraugot pirmo jūlija sniegu.
Ketija: “manā gultā ir bijuši daudzi cilvēki.”
Rūta: “Tikai turās uz visām bumbām.”
Elizabete saka Agnesei: “Man vajag parrunāt ar
tevi! Ejam uz tualeti.”
Kate: “Vecums nenāk viens, nāk divi.”
Ance: Elizabetei : “Tas ka man ir jaka nenozīmē
ka tu tajā vari slaucīt savas ročeles”
Ance: “Arnoldam : mēģini nepārbļaut lietu”
Emīls: tu esi dziedājis operu?
Helmuts D.: man nepatīk fočēties
Ketija: es sačamdiju organus(korī)
Rūta:dziedat kā vīri
Ketija:nedziedat kā piena puikas

Agnese:”Kas tev bija pirmajā bildē?”
Elizabete:”Kur tagad jūrā peldkostīmā”
A:”Kas otrajā?”
E:”Ka es ar viņu šķiros”
Marta M.: “Nu izsķīries?”
Elizabete: “Jā, es viņu atvienoju no Snapchat.”
Kārlis D.: “Kā lai to mērkaķi izslēdz?”
Rikardo: “Es pēdējā laikā nemāku zīmēt”
Aiga-Rikardo sapārosies ar tumbu
Kate padod Terēzei kotleti un saka “Kate, Tu esi
zelts”, …tieši tajā mirklī Kate ielidina Terēzes
kotleti savā šķīvī un makaroni lido visur.
Ieva- “Kafija ir šķidrs zelts.”
“Šogad mums ir Marta kubā”
Dace: “Ja Tevi sauc Ilze, Tu esi priekšniece.”
(gan SVV, gan skolas, gan virtuves direktoes/
priekšnieces ir Ilzes)
Rūta korī: “Zēni, Jums nav tāda partija –
pļāpāt.”
Rūta: “Ieva, es Tev tūlīt kaut ko atņemšu!!! Nezinu vēl ko bet atņemšu!”
Rikardo: “Jādzīvo ir tā, lai ir ko mazbērniem
stāstīt.”
Dace skrien rīta rosmes apli: “Skriešu lēni, man
jau nekur nav jāskrien.”
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Rakstītā vārda spēks
Runājot, ja pārsakamies, varam censties izlabot teikto, paskaidrot...uzrakstot netīšām ko nepareizi, mainīt neko nevaram...vēstule nosūtīta vai
sacerējums iesniegts ar visām kļūdām.
Rakstītais vārds...klusā komunikācija, kas runā skaļāk...
Mūsdienās tikpat spēcīgs ir kļuvis uz krekla rakstītais vārds...kreklu
uzraksti izsaka kādu domu vai nostāju, norāda uz vietu, liek mums pasmaidīt, un galu galā...pasaka kaut ko par krekla īpašnieku...
Trešdien un ceturtdien piefiksēju to, kas bija rakstīts uz jūsu krekliem...
Trešdien izveidojās skolēna Pētera monologs: šodien atnācu uz skolu
peldbiksēs. Nevaru to izskaidrot un pat nemēģināšu. Sapnī ceļoju...lieliskākais ceļojums pasaulē...Kalifornija...noķer mani pie jūras, vajag tikai
vļņus...galvā skan Inokentija Mārpla Bitītmatos. Čikāga...lielais festivāls...
satiku meiteini...nozagtā sirds...ēdām pusdienas...desertu lūdzu, viņa
teica...tādu kādu ēdu Mazā SVV2020...nodomāju, ka jātic jaunu sākumu
burvībai...
Ceturtdien noskaņojums bija izteikti citādāks: pievērsi savu uzmanību
labām lietām...Krišjānis S – bungu pavēlnieks, SVV 2021 Viļķenē, Mazā
SVV 2020.
Vienmēr ir īstais laiks priecāties...Latvija 100
Tikai drosmīgi – nevaru to izskaidrot un pat nemēģināšu...
Velkot mugurā kreklu ar uzrakstiem, piedomājam ko tas pasaka citiem
par mums...

Runāsim latviski!!
Laikot – patikt
Catchy – piesaistošs, lipīgs
Vibe – sajūta, noskaņa
Vaibs – gaisotne
Literally – burtiski
Queen – dāma, karaliene
Cringe – kauns
Slay – būt iespaidīgam, izcelties
To spill the tea – baumot
Exactly – tieši tā
Specifically – konkrēti, tieši tas
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Terēzes un Ievas sleja
Dārgā SVV ģimene!
Mani piedzīvojumi SVV aizsākās jau 2016.gadā, Variņos. Atskatoties atpakaļ uz pirmo dienu, kad
izkāpu no mašīnas, prātā ieskrien daudz un dažādas emocijas. Atceros cik nobijusies un satraukta
biju, jo kā nekā, tas bija mans pirmais gads, un es biju pati jaunākā no audzēknēm.
Tolaik man bija tikai 12 gadi un kopā ar draudzeni izdomājām atbraukt uz nometni, jo trīs nedēļas
vienām, bez vecākiem, bez mājas darbiem un citiem pienākumiem izklausījās kā pasaka. Pirmo
nedēļu pavadīju diez gan bailīgi, jo pārējie bija tik lieli, un es nevienu izņemot draudzeni nezināju.
Rīta stundās man arī bija bail runāt, jo baidījos kļūdīties un par dejām vispār nevar runāt. Es,
cilvēks, kurš savu dzīvi nav dejojis, pēkšņi ir jādejo un jāuzstājas otrās nedēļas beigās koncertā. Kā
vēl tagad atceros, ka dejas bija vistrakākā dienas sadaļa. Bet, kā jau visi, es ar laiku iejutos, ieguvu
arī citus draugus, satuvinājos arī ar tā gada veterināriem, kas izrādījās daudz jaukāki nekā es biju
spējusi iedomāties.
Pēc pirmā gada, kurā biju ieguvusi daudz, neaizmirstamu emociju, es jau uzreiz, pēc nometnes
beigām vecākiem teicu- viss, es braukšu arī nākamgad. Un tā arī mani piedzīvojumi kopā ar
draugiem SVV saimē turpinājās.
2019.gadā nometne notika Nīkrācē. Tas bija jau mans trešais gads un, protams, jau braucot, es
biju neaprakstāmā sajūsmā, un ceļš no Valmieras likās, ka velkas mūžību. Tas bija pirmais gads,
kad braucu viena uz nometni, un nemelošu, bija nedaudz bail par to kā es satikšu ar citiem, vai
būs vēl kāds no iepriekšējiem gadiem. Neilgi pēc tam, kad es biju iekārtojusies istabiņā, kāds
klauvēja pie durvīm, un es sapratu, ka šis gads būs vēl aizraujošāks par citiem, jo ienāca Ieva. Mēs
jau iepriekšējā gadā bijām sadraudzējušās, bet kaut kā nepavadījām tik daudz laiku kopā. Palēnām
atkal sākot
runāt, sapratām, ka mums ir daudz kas kopīgs, ko iepriekš nebijām pamanījušas, un tā arī aizsākās
mūsu draudzība ar neskaitāmām nakts sarunām un ēšanām, atklātām, garām sarunām un
smiešanos līdz asarām ar vēdersāpēm. Tā, uzturot kontaktu visu cauri gadu, mēs kļuvām par vēl
labākām draudzenēm, tik labām, ka ne reti vien mums kāds prasa vai esam māsas.
Ko es ar šo visu draudzības un atmiņu stāstu gribēju jums pateikt? SVV ir daudz kas vairāk, par
parastu nometni. Te var satikt tik dažādus, apbrīnojami talantīgus un gudrus cilvēkus kā nekur.
Citas nometnes vidēji ir tikai nedēļu vai desmit dienas garas, bet šī nometne ir daudz ilgāka, kas
ir liels bonuss Tu vari iegūt jaunus draugus, kontaktus, zināšanas, kā arī pilnībā izmanīt savu
domāšanu. Man pirmajos gados nemaz nepatika dejošana, tagad, kopā ar īstajiem cilvēkiem,
es labprāt dejoju. Tas pats arī ar citām nodarbībām- agrāk biju bailīga un kautrīga, tagad jau
pārliecinātāka un drošāka. Šo piecu gadu laikā SVV man ir kļuvusi kā otrā ģimene, no kuras man
katru gadu ir neiedomājami sāpīgi šķirties.
Ko es jums gribu novēlēt, dārgie lasītāji? Nebaidieties! Ejiet pa naktīm uz citām istabiņām
(protams, tā lai audzinātāji jūs nepieķer), izspēlējiet nevainīgus jokus, kas nevienu neaizvaino vai
nesāpina. Nebaidieties runāt, teikt savas domas, just, jo, manuprāt, tikai esot pilnīgi atvērts tu vari
izbaudīt brīnumus ko sniedz šīs divas nedēļas. Lai gan šis ir mans pēdējais gads kā audzēknei, es
noteikti varu apgalvot, ka tas nebūs mans pēdējais gads, ko pavadīšu kopā ar brīnišķīgo SVV saimi!
Ļoti ceru, ka tikšos ar daudziem no jums pēc diviem gadiem, kad mans plāns kļūt par audzinātāju.
Ar neiedomājami daudz apskāvieniem,
Terēze
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Mīļā SVV saime!
SVV es ierados 2018. gadā. Atceros to dienu, kad mamma pateica, ka man vasarā būs uz 3
nedēļām jādodas uz kaut kādiem Biķerniekiem, pa kuriem vispār neko nezināju. Es ļoti nevēlējos
braukt un vairākus mēnešus mammai lūdzos, lai atļauj man palikt mājās. Toreiz nesapratu, kāpēc
viņa mani vēlas tā sodīt.
Pirmo gadu lielākoties visam piegāju ar attieksmi, ka es šeit nevēlos atrasties un man nepatīk. Tā,
protams, izbaudīt SVV nesanāca. Nākamajā gadā arī negribīgi atbraucu. Kad nācu uz skolu, man
pretī nāca cilvēki, kas mani pazina un es pazinu viņus. Samīļojāmies un tas man deva pārliecības
sajūtu, ka es šeit iederos. Ieejot istabiņā, mani samīļoja meitene no pagājušajā gada- Terēze. Šobrīd
es viņu uzskatu par savu labāko draudzeni. Viņa mani saprot no acu skatiena vien. Viņa ir ar mieru
vienos naktī kopā ēst līdz paņemtos našķus, viņa piecieš manus trūkumus un sliktās dienas, bet
pats svarīgākais ir tas, ka viņas klātbūtnē varu būt es pati. Manuprāt, šī draudzība mainīja manas
domas par SVV. No nometnes es aizbraucu ar apziņu, ka esmu lieliski pavadījusi 3 nedēļas.
Biju domājusi, ka SVV 2020 būs mans pēdējais gads kā audzēknei, taču skola atteica un nometne
izpalika. Bet tomēr darbinieki noorganizēja Mazo SVV, uz kuru uzaicināja arī kursantus. Tā man
bija vienreizēja pieredze, un tur es sapratu, ka vēlos SVV piedalīties arī kā audzinātāja.
Šogad man ļoti paveicās ar dzimšanas dienas datumu. Man paliek 18 nedēļu pēc SVV. Tā nu es
šobrīd atrodos šeit, SVV 2021, un man ir iespēja vēl reizīti piedzīvot šo maģisko sajūtu, ko SVV
man dod.
Es vēlos teikt neizsakāmu paldies katram darbiniekam un audzēknim, kas bija ar mani šajā
ceļojumā. SVV man palīdzēja atrast sevi. Es iemācījos sadzīvot, mīlēt un izbaudīt. Atmiņas, kas šeit
radušās, ir noglabātas manā sirdī un tās nav iespējams aizmirst. Paldies, vēlos teikt arī mammai, jo
tieši viņa mani ievilka šajā ceļojumā. Man būtu patiess prieks, ja es ar savu stāstu varētu iedvesmot
kādu uzdrīkstēties atbraukt uz SVV un sajust to, ko SVV spēj dot.
Esmu pārliecināta, ka atgriezīšos SVV kā audzinātāja, bet tas jau būs pavisam cits ceļojums.
Ar mīlestību
Ieva

10 padomi no šī gada veterānēm:
1. Izgulēties... miegs ir zelta vērts;
2. Kafija ir šķidrais zelts;
3. Pozitīvisma pilns smaids ir atslēga visam;
4. Viens par visiem, visi par vienu! Strādājot
komandā vienmēr, tiksi tālāk nekā viens pats,
kuļoties pa purvu;
5. Nepamet draugu vienu- liela bēda dalīta uz
divi kļūst par mazu bēdu;
6.Izveido labu kontaktu ar darbiniekiem un
mazajiem saulgriezēniem, jo viņi var kļūt par
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tavu slepeno informācijas avotu;
7. Turiet ikdienā tīras istabiņas... būs labāki
rezultāti istabiņas kontroles laikā, un pašiem
būs patīkamāka dzīvošana;
8.Ēdiena pilna mugursoma ir pats labākais, ko
ņemt līdzi...nakts ēšanas ir tās labākās;
9.Taisi daudz bildes, uz tām var atskatīties un
vēlreiz izjust mirkli;
10. Izdzīvo katru mirkli pa īstam, jo laiks
paskrien nemanot!

SVV2021

“Dzeltenā SVV” koncentrāts
Arnoldam nerunāšanas zvērests?
Kopš šī rīta ir manīts, ka Arnolds ir atteicies
runāt. Var secināt, ka skolotājas Unas rīta
lūgšanas runa ir ļoti dziļi viņu ietekmējusi un
viņš tagad ir vēl klusāks nekā naktīs guļot.
Redzēsim, cik ilgi Arnolds būs klusumā ar
sevi un vai šis iespējams ir tikai veids kā
atpūtināt balssaites pirms nākamajiem kora
mēģinājumiem, kuros Arnolds ir apsolījies
Rūtai nodziedāt visas operu ārijas.

“Miskašu” istabiņa uzsākusi protestus
pret vietējām varas iestādēm.
Meiteņu istabiņa “Miskastes” piektdien
uzsākušas protestus pret vietējo vietējām
iestādēm. Istabiņas iemītniece Dārta komentē:
“Mēs vienkārši esam pret carisko kontroli.
Nākamais būs protesti pie darbinieku
kabinetiem.”. Istabiņā tika pielietoti smakas
līdzekļi un pistāciju čaumalas. Tika lūgts
komentārs no varas iestāžu puses, bet viņi
atteicās gari šo komentēt un teica tikai to, ka
vardarbība neeeeeetikšot pielietota.

Nometnes viens no jaunākajiem
audzēkņiem, bet visātrāk precējies?
Aprecējies nometnes viens no jaunākajem
audzēkņiem. Ugunskura vakara laikā manīts
Arnolds, kurš līgavas plīvurā, ugunskura
priekšā pavadīja savu kāzu vakaru. Modes
eksperti komentēja, ka viņa tērpa izvēle bija ļoti
pārdomāta un gaumīga. Modes eksperti šo tērpu
novērtēja ar 9/10 un tā tika nominēta Vilkenes
Fashion Week21, kā labākā kāzu kleita.

Martai Veismanei naktīs rēgojas kas?
Žurnālistu uzmanībā ir nonākusi audzēkne
Marta Vei., jo viņa visiem stāstot, ka naktīs
istabā redzot staigājošas lelles. Nav īsti skaidrs,
kā lelles varētu staigāt. Nav zināms vai tās
tiešām bija lelles vai, kas cits. Iespējams tas bija
Baumaņa Kārļa gars. Tāpat iespējams, ka Marta
atcerās lelli Alisi no iepriekšējās nometnes,
kas spkojās audzēkņu istabās. Un vēl tāpat
ir iespējams, ka pie vainas ir nelegālās lietas,
ko audzinātāji atrada pie šīs audzēknes 20.
jūlija vakrā, istabiņas pārbaudes laikā. Vēl tiek
izmeklēta sakarība starp šo aizliegto produktu
un Martas lelles novērojumiem.
Ja kāds cits ir manījis, ko aizdomīgu, lūdzu ziņot
atbildīgajām instancēm. Pēc Martas apraksta,
audzinātāji no vietējiem ir ieguvuši iespējamu
vainīgā izskatu.
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Viļķene
Intrigas kolhozā!

SVV skolotāja Madara pieķerta liela
apmēra naudas viltošanā!
22. Jūlijā, jaunās skolas telpās, skolotāja Madara
tika pieķerta naudas viltošanā lielā apjomā.
Viņa organizēja grupējumu, kurā viņa lika
tās dalībniekiem griezt viltotās banknotes.
Attiecīgās varas iestādes reaģēja, bet tomēr
skolotāja Madara cenšoties no tām atbrīvoties
sadedzināja tās ugunskura vakara ugunskurā.
Ņemot vērā šo mēģinājumu, varas iestādēm
tāpat izdevās iegūt lietišķos pierādījumus un
izmeklēšana turpinās.
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Veiksmīgi noslēgusies “SVV Siena pļaujas lielā
balle”. Vai mums ir jauni jūtu uzplūdi?!?
Šo sestdien Baumaņa Karļa Viļķenes pamatskolā
norisinājās “SVV Siena pļaujas balle”, kurā
skanēja jaunākās dziesmas un tajā bija savācies
ciema krējums.Bija ieradušies gan Viļķenes
labākie kombaina šoferi, gan vietējās ēdnīcas
dāmas. Balli apmeklēja arī viesi no rietumiem,
tālā ASV, kas parādīja savas kultūras dziesmas
un dejas, kas parāva līdzi visus Viļķenes kolhoza
biedrus. Tāpat ballē darbojās bārs, ko apkalpoja
lieliskie, labākie, satriecošākie, skaistākie,
visizveicīgākie bārmeņi ziemeļrietum Viļķenē.
Tāpat šie bārmeņi vēlas pateitkies Rūdolfam,
Gintam, Jānim un Maksimam par to, ka bārā
atstāja visvairāk naudas. Tāpat bārmeņi vēlas
paslavēt Martas Voi. tērpu, kā vislabāko. Vienīgi
bārmeņiem izskatījās, ka viņa jau ir sagatavojusi
tērpu, lai nākamajā dienā dotos uz 1. septembri.
Balles laikā pievienojās arī Žoržs Siksna, kas
novadīja sportiskas aktivitātes visiem biedriem.
Tāpat balles ietvaros uzplaiksnīja vairāki
jūtu mudžekļi, par kuriem tiks rakstīts tālāk
laikrakstā. Balles beigās, kā pārsteigums uzstājās
Viļķenes vietējais pūtēju orķestris, kas spēlēja
līdz saules lēktam.

SVV2021

Misters Viļķis un Miss Viļķene 2021
Uz Viļķenes skalas lielās skatuves bija sapulcējušies visdažādākie talanti no visas pasaules, lai
cīnītos par šo titulēto apbalvojumu. Konkursā
dalībniekiem bija jādemonstrē sev raksturīgs
tērps, savs īpašākais talants, kā arī jāatbild uz
sarežģītiem jautājumiem par to, kā popularizēt
SVV, Viļķeni vai tās kultūras dzīvi Latvijā.
Uz skatuves redzējām burvju trikus, cālīšu deju,
kubika-rubika salikšanu, gulēšanas talantu, visgalantāko noiešanu no skatuves, frizūru veidošanu, repa dziesmas izpildījumu, Eltonu Džonu,
tautas deju, riekstu ēšanu, dažādus ukuleles atskaņošanas veidus, atspiešanos uz vienas rokas,
π ciparu virkni un daudz ko citu. Mūs priecēja burvīgi muzikālie priekšnesumi- pianists
Rikardo no Francijas, kopīga “Mana dziesma”
dziedāšana ar Terēzi un mūsu vadošais pianists
Emīls.
Jaunā Mis Viļķene Marta nolasīja pašas sacerētu dzejoli par SVV, bet jaunais Misters Viļķis
Helmuts D. visus smīdināja ar ainām no filmas
“Kriminālais ekselences fonds”.
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Martas uzmanieties!
Pēdējo gadu laikā no audzinātāja un kādreizējā audzēkņa Emīla Brenča
ir novērota specifiska meiteņu izvēle. Dīvainā kārtā, visas meitenes ar
kurām Emīls jebkad ir novērots kopā sauc Marta. Par to, kad Emīlam šī
neparastā tieksme sākās ir grūti spriest. Mēs to pirmo reizi novērojām
2015.gadā, Platonē, kad Emīls vēl kā audzēknis izrādīja interesi pret
audzēkni Martu Viļumu. Nākamajā gadā Variņos viss bija mierīgi, jo
uz nometni diemžēl neieradās meitene vārdā Marta. Bet tad 2019.gadā
Nīkrācē kā audzinātāja ieradās Marta Viļuma un dīvainas sakritības dēļ
ieradās arī Emīls. Abi jaunieši vairākkārt tika manīti kopā, un pat paklīda
baumas, ka viņu starpā ir kaut kas vairāk par draudzību. Bet tā jau sakaveca mīla nerūs. 2021.gadā Marta Viļuma neieradās, taču mums pievienojās jauna audzinātāja. Un vai jūs varat uzminēt kā viņu sauc? Tieši tā,
Marta! Sakritība vai tomēr nē? Abiem jauniešiem diez gan ātri izveidojās
savstarpēja ķīmija. Viņi tika manīti divatā pastaigājoties, saskatoties un
pat nakts dziesmas laikā bieži apmainoties ar sveicieniem. Apkārt pat ir
paklīdušas baumas, ka Emīls darbu izmanto tikai kā ieganstu, lai neierastos uz ēdienreizēm, jo daudzo Martu klātbūtne liek viņa nabaga sirsniņai
sisties tik strauji, ka nabags nav spējīgs funkcionēt.
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Dalībnieku apraksti

Drosmīgie
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Viļķene
Annija Joma
Vislabāk māk iemācīties dzejoļus, neatlaidīgi mācās Viļķenes dzejoli,
rūpīga, burvju māksliniece, atgādina mani jaunībā, sirsnīga, mierīga,
saprātīga, gudra, jauka, klusa kā pelīte, centīga, nometnes klusuma
gariņš, jauka, Aiz tava kautrīguma slēpjas mežonīgs zvērs, bet jauks pret
tiem, kas ir jauki pret tevi!

Kristaps Gusts Vempers
Runātājs, labas idejas, kautrīgs, labsirdīgs, introverts, smaidīgais
riekstkodis, Viliams no “Stranger Things”, baigais vāvuļotājs, misters
viszinis, jancīgs, ļoti mīlīgs, jauks un smieklīgs, jautrs, riekstiņrijējs, Tu
esi biki skaļš, ja tu runātu klusāk un bikīt mazāk, tu būtu patīkamākais
cilvēks, ar ko runāt šai nometnē

Arnolds Pīrāgs
Īstens saulgriezēns, eņģeļa balss, runātājs un dziedātājs, skan vienmēr,
ģēnijs, kuram jāatrod savs ceļš, pats labākais cilvēks, vienmēr piedomā
par koncerta repertuāru ēdienreizēs, visdaudzpusīgākais un sirsnīgākais
cilvēks uz pasaules, jauks un komunikabls, smieklīgs, labs dziedātājs,
labsirdīgs, ikona, pozitīva enerģija, drāmas karaliene, Pārāk daudz
pārdzīvo un skrien pāri kalniem ātrāk nekā vari, izbaudi vnk dzīvi
Kārlis Zālīte
Tautas deju entuziasts, rokeris, mierīgs, ukuleles ģitārspēle, čalis no
tāltālās zemes, dejotājs, Ketijas jaunākais iekarojums?, talantīgs dejotājs,
īstais čalis, smagais metālists, tu esi patiesi jauks un foršs, kluss, labāko
rokasspiedienu devējs

Kristofs Spellen
Griķi un biezpiens nebūs, prātīgs, stiprs, kautrīgs, lielais sportists,
Deniss, bet no Amerikas, pončiku recepti vajag iemācīties, talantīgais
gangsteris no Amerikas, Visglītākais čalis, deja ir dzīve, jauks, smieklīgs
jautrs, atvērts, pašpārliecināts, pretīmnākošs, līnijdeju karalis, viens no
jaukākajiem cilvēkiem, kas iepazīts, stiprs, rokzvaigzne, Tu esi skaļīgi
kluss
Madara Matisone
Vārdamāsa, klusie ūdeņi ..., tp to go, slaida, jauka, smaidīga, forša, cip
cip cālītis, jauka, pieklājīga, gribas teikt tikai to labāko, skaista, mana
istabiņa, ļoti laba draudzene, jauka un smieklīga, mierīga, draudzīguma
kalna gals, mīļuma iemiesojums, draudzīga jauka, mīļa, Tev smaids
piestāvētu labāk!
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Jauks smaids, Tukuma dīva, pretīmnākoša, sportiska, jūras diskusijas
par savu puisi, labi, galvenais - atvienot no snapchat, komunikabla,
aktīva un draudzīga, ļoti skaista, labāka draudzene šeit, jautra, enerģijas
kamols, skaļa, daudz smejas, trakas idejas, frizūru pavēlniece, nometnes
skaistuma gariņš, interesantā veidā dīvaina, aktīva, Tev ir laba intuīcija

Marta Voiciša
Jauka un prātīga, super - spridzina it visā!, visu cieņu - dzīvot Imantā
bez krievu valodas zināšanām, jaunā bandas locekle, vienkārši superīga,
Viļķenē laikam skaisti gēni, draudzīga pret visiem, pašpārliecināta, ļoti
skaista, es arī nemāku krievu valodu, jauka, gudra, nosvērta, enerģiska,
bezbailīga, aktīva, intelģenta, uzņēmīga, balsošu par tevi vēlēšanās!, ar
labsirdības kripatiņām piepildīta, Voiiiiiiiiiiiii!, labs stils, lieliska repere,
ar tevi forši diskutēt!
Gints Dinne
Rūpīgs, smaidošs, programmētājs, patīk spēlītes, simpātisks, telefons,
vienīgā fotogrāfija, izpalīdzīgs, gudrs, glābiņš metāla nodarbībā pie Raita,
episks, rēcīgs labā nozīmē, vajadzēja vēlreiz mēģināt stāvēt uz rokām!,
klusais intelektuālis,
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Agnese Annija Skrebele
Darbīga, pamanāma, Tikumiņu dedzinātāja, ļoti jauks cilvēkbērns, Mīļa,
Aša, Māk nokāpt no skatuves, ketijas sieva nr. 1, Bosiks, skaļa, atvērta,
Ļoti skaista, Mīl suņus it īpaši lielus, Jautra, Enerģiska, pašpārliecināta,,
pēdējā kas aiziet gulēt, gaismiņa tumšā dienā, smieklīga, Jautra,
smieklīga, forša, Siltākos apskāvienus dod tikai tu!

Helmuts Vizbulis
Miega mice, Cerams ka smieklīgs, Jāņa draugs, Stilīga frizūra, Maziņais,
Tas kurš vienmēr aizmirst par nodarbībām jo sēž telefonā, bagais vāģis,
Smaidulīts, ļoti talantīgs cirka dalībnieks, Liels guletajs., Zibens Makvīna
lielākais fans, čau helmut, Daudz sēž telefona, Helēnas brālis, tev ir LABA
humora izjūta

Ance Zeidmane
Laba saruna pie ēdiena, Izpalīdzīga, Izcils dienas reportieris, Viļķenes
brīnums, Izturīga, sportiska, Akrobāts, forša meiča, Ğimnastikas
meistare, atvērta, izpalīdzīga, draudzējas un satiek ar visiem, Skaista, Ļoti
jauka, draudzīga, Tautumeita, Draudzīga, pašpārliecināta, daudzpusīga,
“Viļķenes gids”, plaša profila speciāliste, akrebātiska, Pastāsta interesantus
stāstiņus, patīkams sarunas biedrs
Jānis Ruķers
Centīgs, Smieklīgs, Izvēlīgais pusdienotājs, Miegamice, Miegamice,
lielais gulētājs, Gulētājs, nosvērts, mierīgs, bet ar viedokli, Liels guletājs.,
Vislabākais gulētājs ciemā, Skaisti zīmē uz māla, spilvenu pavēlnieks,
puisis ar možu garu, ㅤ, Daudz guļ, Miegā tevi būs grūti kādam pārspēt!

Rūdols Toms Supe
Neprot noslēpt emocijas, Izpalīdzīgs, Prātīgas domas par visu,
Dzērveņuks, Meiteņu siržu lauzējs, Izpalīdzīgais, spēka vīrs, Acu
pilkšķinātājs, mini Ralfs, izklaidētāja, Labs, Topošais restorāna īpašnieks,
kaitinošs, bet jautri pastrīdēties, Ralfs2, Runātīgs, skaļš, enerģisks,
pašpārliecināts, dara visu ar prieku, ar labu humora izjūtu, sportisks,
Ketijas čalis 2,jautrs, Ajjj traks, kaitinošs, bet jautri pastrīdēties, kad tu
tēlo, tu pārcenties ar tēlošanu, tēlo klusāk un mierīgāk, tad tu būsi labs
aktieris!
Marta Veismane
Ļoti ļoti mīļa un sirsnīga, Absalūta enģeļa rokraksts kuru knapi
salasīt varu, Vienmēr visur piedalīsies, Tu vari visu!, Dzejniece,
Paraugaudzēkne, saulīte, Miss Dzejniece, jaunā dzejniece, pieaugusi,
sirsnīga, Ļoti skaista, Rūpējas par citiem, ļoti jauka, laba draudzene,
Laba rakstniece, draudzīga, Nākamā Aspazija, Sirsnīga, saprotoša,
uzņēmīga, pārliecināta, mierīga, dzejniece, gaiša prāta apveltīta, mierīga
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centīga, Draudzīga, jauka, dzejas, ļoti jauka, laba draudzene, Nepopulārs
viedoklis:ļoti dzīvespriecīga no ārpuses...
Prezidente Kate Ozola
Izskatās pēc jaukā fizikas skolotāja, Gudra un sakarīga, Orators, Kā vīns
- ar katru gadu labāka, Civila, Prezidente/Karaliene, Miss SVV pozitīvā,
seksīgākā čiepa ciemā, Ja nebūs SVV prezidente, tad Latvijas politiķe
noteikti!, ļoti sirsnīga, prieks kopā nesaprast bumbuļus, Gudra, ļoti
forša, lieliska draudzene, līdere, Gudra, draudzīga, jautra, Nākamā valsts
prezidente, Draudzīga, saprotoša, vienmēr atbalsta, enerģiska, gudra.,
SVV dvēsele, mūsu gudrības skaisti apveltītais prāts, laba kandidāte,
Jautra, smieklīga, forša, draudzīga, skaitas brilles, ļoti forša, lieliska
draudzene, līdere, jaukākais un sportiskākais biologs, ko esmu sastapis
dzīvē, forši pavadīt laiku
Ketija Ruska
Sociāla, Uguns + asaras, Rakstniece, Draudzīga, Jūtīga dvēsele, SVV visu
emociju apkopojums, “mīlestības” magnēts, Attiecību vērpēja, atvērta,
ļoti komunikabla, Ļoti skaista., Eseju karaliene, emocionala, jauka un
smiekliga, Flirtētāja, Emocionālā dvēselīte, Draudzīga, enerģiska, ar savu
viedokli, var par sevi pastāvēt, asaru krājēja, ar skaistu un atvērtu sirdi
katram, Dramatiska un jauka, Emocionāla, veido drāmu, puiši, jauka,
mīļa draudzīga, Drāma karaliene, emocionala, jauka un smiekliga, Tev
vajadzētu mazāk tik ļoti atverties cilvēkiem, jo tie var sākt tevi izmantot,
esi vairāk patstāvīga!
Helmuts Dauksts
Nezin ko darīt kad meitene viņu apskauj, Identitātes zaglis un jautrs,
Saldummīlis, Droša runa, Labs aktieris, harizmātisks, Meklē savu
pupsiku, gļotainais, Uz audzinātājām skatās ai ai ai, atvērts, komunikabls
un radošs, labs dejotājs, Labs aktors, Lielisks sarunu biedrs, ļoti labs
draugs, smieklīgs un jauks, Runātīgs, pozitīva enerģija, labi dejo tautas
dejas, pieklājīgs, Pupsiks, labākais mister Viļķis, saprotošs, Ketijas čalis 1,
pupsika saimnieks, ļoti labs draugs, smieklīgs un jauks, Bez tevis, koris
nav koris
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Rikardo Zvīnis
Ladys man, Smieklīgs un jautrs, Labākā frizūra, Radošs, Harizmātiks,
Meiteņu siržu lauzējs, Franchuuuz, simp, Zina, ka ir skaisti mati un to
izmanto, mūziķis, daudzpusīgs, sirsnīga, Labs aktors., Pieredzējis frizieris,
līderis, jautrs, Ļoti labs aktieris, Jauks, plaša sirsniņa, rūpējas par citiem,
Muzikāls, radošs, franču donžuāns, nometnes franču dzirkstelīte, foršs,
Francūzis, smieklīgs, labs bumbiers, līderis, jautrs, nedaudz uzbāzīgs,
pietrūkst šķipniņ’noslēpumainības!
Pērle Izabella Liepiņa
Izcils audzinātājs Kārlis, Brīvdomātāja, Skaista, Atjautīga, 1/3 miskastes,
Nometnē labākie frizieri atrodas?, tev forši krokši, Gudra, Smaržo kā
vīrietis vīrietī, ļoti smuka, smieklīga baigi labi nepazīstu bet liekas loti
forša (:, Unikāla stila izjūta, Pozitīva enerģija, savs stils, vienmēr uzvar
:), patiesuma cilvēks, Jautra, interesanti izteicieni, Skaists mullets, ļoti
smuka, smieklīga baigi labi nepazīstu bet liekas loti forša (:, Tu esi mīlīga
Maksims Jevdokimovs
Jauks čaļuks kurš palika bēdīgs, Smieklīgs un sakarīgs, Azartiskais
spēlmanis un šahists, pozitīvi atvēries, Sportisks, Ģēnijs kvadrātā, Ģēnijs,
baigais šahists, Matemātiķis, ļoti daudzpusīgs, ar labu skatījumu uz dzīvi,
Jocīgs, Sportiskākais matemātiņis ko zinu un noteikti būs izcils maksimas
kasieris, ļoti gudrs, humors tāds pats ka man, ļoti labs draugs, Gudrs,
vienmēr krokšos, Komplimentu krātuvīte, Draudzīgs, atbalstošs, pozitīva
enerģija, radošs, muzikāls, rubik-kubik meistars, vienmēr atbalstošs,
Silīgs, Izcils burvju mākslinieks, Alberts, ļoti gudrs, humors tāds pats ka
man, ļoti labs draugs, Tu esi divpusīgs, grūti saprast, kas esi īstais tu
Dārta Daniela Nicmane
Sakarīga, Trio, Erudīta, Drosmīga, Harizmātiska, Lielās acis, cilvēku
izpaticēja, Mīļākā meiča ciemā, jauka, komunikabla, Skaista, Mirmīlīga
omīte, ļoti smuka, jauka, smieklīga un forša, Otrās balss balsts, Savs stils,
pašpārliecināta, radoša, dzīvesprieks, kora turētāja, Forši runāt, Jautra,
draudzīga, *pieskāriens* Lūdzu, ļoti smuka, jauka, smieklīga un forša,
uzmanības cilvēks - pievelc foršus un ikoniskus cilvēkus
Anna Margarita Vempere
Kazino veiksminiece, Veiksmīgā roka kauliņos, Sumpinice, Iet uz
mērķi, Māksliniece, brāls, Drosmīga, talantīga māksliniece, Gudra,
Kokapstrādes ģēnijs, nerunā daudz un labi nepazīstu, bet liekas ļoti
foršs/a, Māksliniece, Pārliecināta, radoša, unikāla, vienmēr zaudē :),
Smieklīga, Sojas piens, nerunā daudz un labi nepazīstu, bet liekas ļoti
foršs/a, Izskaties diezgan pesimista un noslēgta, bet tā tīri neko
Emīls Zālīte
Nopietns, Jautrs, Pārliecinošs ģeoloģijas entuziasts., būs Einšteins,
Klavieres, Ģēnijs, Einšteins, ļoti patīkami klausīties, Muzikālais ķīmiķis,
inteliģents, talantīgs, Ļoti gudrs ekonomiskā un poltikā., Gudrs, mierīgs,
Izcils pianists, Gudrs, brīnišķīgi spēlē klavieres, pieklājīgs, zinātnieks,
ar jauku smaidu apveltīts, Mierīgs foršs, Lieliski spēlē klavieres, mans
vīrietis, Tu man atgādini Hollywooda zvaigzni
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Ieva Elizabete Žeikare
Seniors, Tautumeita, Staltākā stāja, Nopietnā audzēkne, bik kaitinoša, bet
ok, SVV gaitas i sāktas, i beigtas Limbažos, Ļoti skaista, Laba dejotāja,
Rausīts, jaukuma iemiesojums, stiprais plecs, Saprotoša, izpalīdzīga,
skaisti dejo, pensionāre, dzīves prieka piepildīta, positīva, Draudzīga
jauka jautra, spoža dejotāja, Tev ir interesants raksturs, ja tu būtu
atvērtāka, tad domāju, ka citi tevi uzskatītu par ļoti foršu meiteni!
Terēze Elizabete Mača
Pieredze runā, Neuzvarama sporta spēlēs, Vienkārši superīga, Talantīga
visās jomās un ļoti skaista, SVV veterāns, jauka, Senjore numurs 1, tikai
tie labākie vārdi- patiešām prieks ka satiku tevi, Skaista, Talantu tik daudz
ka nevar saskaitīt, Saprotoša, izpalīdzīga, smaidīga, pozitīva, skaisti dejo
un spēlē klavieres, pensionāre, dziesmas sirsniņa, smieklīga, Draudzīga,
jautra, visspožāka zvaigzne debesīs, Jauka, kā kafija ziemā
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Ilze Kreišmane
Vērtību glabātāja, Gādīga, Inteliģenta, SVV Lielmāte, forša, Pārsteidzoši
dziļš miegs, vada vislabākās rīta lūgšanas, tās vienmēr ar dziļu domu,
Skaista, Svv saimes pamats, brīnumainas, pārdomu pilnas rīta lūgšanas,
Pozitīva, uzņēmīga, saprotoša, radoša,, ar sirdsgudrību piepildīta, gudra,
Laipna, jauka, saprotoša, Labākā direktore, ko es esmu sastapis!

Dace Rasiņa
Izpalīdzīga, Medmāsiņa, Papīru guru, Gudra, Neaizstājama, SVV
Mamma, glābēja, Fantastiskā Dace!, ļoti smaidīga, enerģijas bumba, labs
plecs uz kā paraudāt, Ļoti ļoti izpalīdzīga un laba māsiņa., Izpalīdzīga,
Aprātīgi gudra ķīmiķe, labsirdīga, vienmēr par visu un visiem parūpēsies,
Pozitīva, zinoša, rīta ziņu karaliene, izpalīdzoša, atsaucīga un sirdsgudra,
positīva, Jauka, draudzīga, izpalīdzīga, drausmīgi dzīves priecīga,
Labākais paziņotājs
Kārlis Daģis
Adīšanas eksperts, ideāls audzinātāju līderis, Jautrs, Pirms un pēc,
Svarīgs, Jauniešu draugs, Veterāns, nekulturāls kungs, Laikam tomēr
garlaicīgas rīta rosmes ir labas, jautrs, ar radošām idejām, Gudrs,
Izdomas bagāts un radošs, Spilgtas vakara pasākumu personības,
gudrības iemiesojums, Izpalidzigs, jautrs, nelabs fiziķis, Tu neesi fiziķis,
bez kvantumfizikas zināšanām
Emīls Brenčs
Ļoti strādīgs, Spoks, Stiķi galvā visu laiku, Sabojā lietas, Padomdevējs,
slikts modinātājs, Laikm baigi patīk vārds “Marta”, Martu magnēts,
Izpalīdzīgs, Jautrs, lieliska humora izjūta, nu jau ex-prezidents, dzīves
gudrs, foršs, Jautrs, smieklīgs, naktīs biedē cilvekus, diemžēl visu sabojā,
labākais terapists un padomdevējs!

Marta Maisiņa
Strādīga un centīga, Radīta SVV, Lielisks 1.gads, Darbīga, izdarīga Latvju
zeltene, Guļošā princese, kura naktīs neiet gulēt, emīla druška, Dusošā
daiļava, superīga audzinātāja, saprotoša, laba sarunu biedre, Skaista, Īsta
tautumeita ar izcilu gaumes izjūtu, plakātu meistare, ar ļoti gaišu sirsniņu,
Jautra, draudzīga, viņai ir forša ģimene,

Anna Dārta Sīka
Saulstariņš, Sakarīga, Pirms un pēc, Vietzine, Smaidīga, Jauka, draudzīga,
Vietējā vēsturniece, traucēklis, saprotoša, sirsnīga, prieks redzēt kā
audzinātāju, Skaista, Pozitīvisma iemiesojums, Miera rūķis, Saprotoša,
Mis Viļķe 1974, skaistuma un gudrībasiemiesojums, jautra, Jauka,
draudzīga, Jautra, Tagad tu izskaties tieši tāpat, kā tagad :)

42

creativepro.com

Viļķene
Mārtiņš Saldumiņš Daģis
Nopietns, Politiķis, Politika, Organizators, kurš saglabā SVV vērtības,
SVV tēvs, labais, Nosvērts, bet patīk uzdancot, no ārpuses izskatās šarps,
taču iekšā ir sirsnīgs lācītis, Liels izpalīdzīgs., Nopietnis, bet tajā pašā
laikā ar neiedomājami plašu un saprotošu sirdi, politiķis, sirdsgudrības
un sirdsiltuma piepildīts, labs puisītis, Tu būsi labs deputāts!

Aiga Klimoviča
Svecīšu vakaru meistars, Savs galdiņš un krēsliņš ;), Pozitīvā burtnīciņa,
jauka sarunu partnere, Burtnīciņa, laipna, vienmēr ļoti interesanta
sarunu biedre, Ļoti izpalīdzīga, Lakstīgala, Svecīšu vakara karaliene,
sirdsgudrs cilvēks, forši runāt ēdienreizēs, Izpalīdzīga, ļoti interesantas
sarunas, Nometnē nav labāka cilvēka, kas varētu vadīt komunikācijas
stundas
Madara Daģe
Zāļu un puķu gariņš, Pozitīvisma iemiesojums, darbīga, forša, Skaistais
un brīvais gariņš, vienmēr smaidīga, SVV enerģijas bumba, Gudra,
Ūdens mīle, Aktīviste, Jauka, labi pasniedz runas nodarbības, papīra
meistare, ar daudz spējam apveltīta, positīva, Jautra, draudzīga,
iespaidoša,

Raitis Ronītis Bobrovs
Malacis, Riktīgi garš kalējs, Garš, Visjaukākais cirka ronis, emulators,
Pieder busiņš, Daudzpusīgs, Lielais tēvs, foršākais ronis, Čaplins vai
tomēr ronis - personības dalīšanās?, radošais gariņš ar nebeidzamiem
talantiem, vienmēr pārsteidz, Garš un smaidīgs., smieklīgs un jauksss,
Talantīgs bez gala, Jautrs, atraktīvs, piekrīt trakām idejām, ronis,
nometnes ķīmiķis, Garšs, Smieklīgs, smieklīgs un jauksss, Kluss un
mīlīgs, ļoti jauks pret citiem
Agnese Puriņa
Strādīga, Smaidīga, Naksniņu feja, SVV labais gariņš jau kuro gadu,
jauka, Gardāko tēju vārītāja, katru reizi ar savu talantu, Izpalīdzīga,
Aktīviste, ķebļu pavēlniece, patiesa un sirdsgudra, jauka, Labi strādā, ļoti
jauka,

Gita Tenisa
Dizaina etalons, Ienesīs pļavu jebkur, Ne brīdi bez darba, Sālsmamma,
stilīga, radošais gariņš, nebeidz pārsteigt ar savām idejām, Izpalīdzīga,
Daļa Gičas vienmēr būs manā sirsniņā, Talantu iemiesojums, dabas māte,
radošuma gaismiņa, Interesantas un radošas idejas, Ļoti mierīga, bet
pārstingra, bet mīlīga :)
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Pēteris Klimovičs
Stilīgs, Našķu mīļotājs, Rīta enerģija, Rīta rosme, Mutīgs, baigais vīrs,
pašpārliecināts, jaunais komiķis, Ļoti skaļš., Miesassargs, žipčiks,
Runātīgs, Stilīgs, episks, foršs, Runātīgs, jautra rīta rosme, Nāktones
mūziķis,

Inese Liepiņa (adīšana)
Pozitīvs pārsteigums, Keramikas meistars, Jauks sarunu biedrs, Vieda,
Ekstravaganta, baigi interesantā dāma, ļoti sirsnīga, dzīvesgudra ar
izciliem padomiem, Izpalīdzīga, Pretīmnākoša, Apbrīnojami talantīga,
unikāla māksliniece, Ļoti uzņēmīga, radoša, neatlaigdīga,, paldies, ka
iemācīji adīt :), sirdsgudruma iemiesojums, jauka, Interesanta, Man patīk,
kā tu runā, tas akcents ir brīnišķīgs!
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Laura Upena-Plūme
Prot uzklausīt, Vienādās frizūras, Statujas!,
Piestāv īsie mati, interesanta sieviete, Skaistākā
skolotāja, Izpalīdzīga, Smaidīga, mierīga, Jauka,
izpalīdzīga
Ģirts Plūme
Priecīgs, Asprātis, Domā ar galvu,
stilīgs skolotājs, Labi, ka šogad nav
rumburumbumbum, superīgs tētis, Labs,
inženieris, talantīgs, labs mājturības skolotājs,
Es gribētu, lai tu vadi mums mājturības stundas
Ance Plūme
Vienādās frizūras, Kārtīga, Visu māk, visu prot,
riktīgi jauka, Mini Laura, mazā Lauras kopija,
mērkaķītis, Skaista, Labi kāpj pa virvēm, Mazā,
jaukā, mīlīgā princesīte, Radoša, labi gatavo,
mīļuma iemiesojums, akrebātiska, Aktīva,
Aktīva
Matīss Plūme
Ašākais tikumiņu pelnītājs, Mērķtiecīgs,
Apzinīgs topošais audzēknis. Gaidām Tevi
mūsu bariņā, pats foršākais, labākais masieris,
Sportists, ļoti pieaudzis, būs labs svv audzēknis,
Gudrs, Vienmēr enerģisks, gudrs, Matīss,
Runātīgs, Labsirdīgs,

45

Ieva Ziemele
Vienmēr mīļa un jauka, Dejotprieks, Mātišķa,
talantīga- padodas viss, kam pieķeras, Dvīne,
riktīga dejotāja, Pretimnākoša, kolosālākā
deju skolotāja, ļoti sirsnīga, jauki parunāties,
Ļoti laba tautas dejās skolotāja., Sirdī dejotāja,
Miera, jaukuma, emociju gariņš., tērpu
darinātāja, dejas iemiesojuma gariņš, forša,
Jauka, draudzīga, vienmēr paslavē, Ļoti foršs
raksturs!
Valters Samušs
Jaukumiņš, Slepenais ierocis sporta spēlēs,
Donžuāns, Zilacainais smukulis, baigie
puikas, Mazais viltnieks, mazais saulstariņš
ar skaistākajām acīm pasaulē, auss pārbaudes
eksperts, mīļāko un ciešāko apskāvienu autors,
Gudrs, Mazais mīļuks, austiņa, Mīlīgs,
Krišjānis Samušs
Mazais draugs, Prātīgs, Jautrulis, foršiņš, ļoti
paaudzies, mīļais saulstariņš, Gudrs, Mazais
mīļumiņš, smieklīgs, Mīlīgs,

SVV2021

Rūta Ziemele-Sebre
Dziesmu svētki vienā personā, Kuņģa pilieni,
Ģeniāla. Spēj sasmīdināt pat viscietākās sejas.
Zina, nevis min, Zelta balss, ak kāda balss,
Ra-ra-rabarbers, lakstīgala, smieklu bomba,
Ļoti labi dziedātāja., lieliska balss, Lakstīgalas
balss ar neatkārtojamiem izteicieniem., Kāds
zina, kur ir mani bērni?, ar skaistu un talantīgu
balsi apveltīta, īsti nerunāju ar viņu bet jauka,
Skaisti dzied, jauka un jautra, fenomenāla balss,
lieliska balss, Jauka skolotāja :)
Klāvs Sebris
Mazulis, Smaidiņš, Smaidulis, Ceļefon, Kārlīša
kopija, mazākais saulgriezēns, Skaļš, Nopietnais
puika, susurs, Mīlīgs,
Kārlis Sebris
Ašas Dip-Dap joņotājs, Šahs, Siržu lauzējs,
Mazais motorists, izaudzis, skaistākās actiņas,
Jocīgs, Zilacainais mīļums, kaženieks, Foršs,

Una Upena
Biznesa zvaigzne, Gādīga, skaista, Tik patīkama,
superīga bērnu māte, ļoti iedvesmojoša, Ļoti
izpalīdzīga, Ļoti talantīga, deju karaliene,
radošuma apveltīta, Labi dejo un strādā,
Everts Upens
Papīru ķepinātājs, Triku meistars, Mākslinieks,
Lielā brēka, foršs džekiņš, Ananāsiņš, mazais
žipčiks jau liels, Ļoti Skaļš, Enerģiskais puika,
vienmēr kustībā, Aktīvs, Mīlīgs , foršs, ļoti jauks
puisītis
Olivers Upens
Jāāā-Nēēē, Jogurtiņš, Lielā brēka, jauks zēns,
Enğeļa matiņi, smaidiņš, ļoti izaudzis jau, Skaļš,
Mazā smaidošā saule, kas vienmēr ir kustībā,
Mīlīgs, Olivers, Mīlīgs, smaidīgs,
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Vau vau!
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