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ILZES UZRUNA

Mīļā SVV2022 saime... paldies Jums visiem par
ļoti emocionāli lādētām trīs nedēļām...bija patiess
prieks iepazīties ar lielo skaitu pirmgadnieku, kā arī
atkal tikties ar tiem no Jums, kas brauca pie mums
atkārtoti... unikāla šogad bija Viesu diena...kā
parasti, lietus nelija, bet apstākļi mūs piespieda rast
skaistu koncertu attālināti... sapratām, ka spējam arī
to veiksmīgi paveikt... Jūs manu vasaru piepildījāt
ar neskaitāmām mazām laimītēm, ko man atņemt
nevarēs neviens... aicinu Jūs visus novērtēt arī
savas mazās laimītes, ko piedzīvojāt... lai tās silda
rudens un ziemas aukstumā... un ātri vien pienāks
SVV2023... paldies no sirds...
...visdziļāk es noliecos tad tevis priekšā līdz zemei
par klusumu to, kas starp vārdiem... par klajumu to,
kas starp vārdiem... un to, ka man atļauts, šai līdz
sāpēm laimīgā klusajā klajumā stāvēt un gaidīt... kas
vēl un kas vēl un kas vēl...
Ilze Kreišmane
SVV direktore
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ĀBEĻI
Ābeļu pagasts ir teritoriāla
vienība Jēkabpils novadā uz
dienvidaustrumiem no Jēkabpils.
Ābeļu pagasts robežojas ar sava
novada Jēkabpils pilsētu un Dignājas,
Kalna, Salas, Kūku, Vīpes un Turku
pagastiem. Ābeļu pagastā ir Darvas
kalni un Kundziņkalns, vairākas upes,
no kurām lielākā ir Daugava, bet arī
tādu interesantu nosaukumu nēsātājas
kā: Barans, Bišu grāvis, Drēģu
grāvis, Kumiņš, Pelīte, Stirnu strauts.
Pagasta teritorijā Daugavā atrodas
Ābeļu salas, daļa no Drēģu saliņām,
Luģenieku krāce un Reiņu sala.
Pagastā ir arī vairāki purvi: Jesperu
pūrvs, Kraukļu purvs, Medņa purvs,
Tārpu purvs un citi. Būtiskākās
Ābeļu pagasta apskates vietas ir
dabas liegums, Ābeļu pagasta muzejs,
Kaupres pilskalns un piemineklis
Jānim Akurateram. Kaupres pilskalns
atrodas Jēkabpils novada Ābeļu
pagastā, ar Daugavas Ābeļu salu

pašā ziemeļu galā pie Kauprenieku
mājām. Pilskalna novietojums upes
salā, nocietinājumu veids un jo īpaši
mūrējuma paliekas nav raksturīgas
tradicionālajiem Latvijas pilskalniem.
Zināms, ka pēc Livonijas ordeņa
sagrāves to 1599.gadā pārvaldīja
Dinaburgas trakta stārasts Georgs
no Līdinghauzenes, vēlāk Daugavas
kreisajā krastā izveidojās tagadējā
Ābeļu muiža.
Mūsdienu Ābeļu pagasta teritorijā
vēsturiski atradās Ābeļu muiža
un Janopoles muiža. 19.gadsimtā
Daugavas kreisajā krastā ap Jēkabpili
tika izveidots Salas pagasts, ko
1925.gadā pārdēvēja par Ābeļu
pagastu. 2009.gadā Ābeļu pagastu
kā administratīvo teritoriju iekļāva
Jēkabpils novadā.
Ābeļos atrodas Ābeļu pamatskola.
Pēdējo mācību gadu Ābeļu
pamatskolā uzsākuši 142 skolēni.
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DIENASGRĀMATA
10.07 Helmuts Vizbulis
Pirmā SVV diena šogad. Pirmajā dienā mēs atbraucām uz Ābeļiem un
ar emocijām pārpildīti iepazinām jauno dzīvesvietu uz atlikušo mēnesi.
Audzinātāji mūsu čemodānus palīdzēja sanest līdz istabiņām un audzēkņi
laimīgi iepazinās viens ar otru apskaujoties. Man šī diena šķita ļoti īpaša, jo
gaisā virmoja pozitīva enerģija un priecīgs varēju satikties ar savu jauno ģimeni.
Pirmajā dienā galvenās aktivitātes bija iekārtošanās istabiņās un iepazīšanās
spēļu spēlēšana.
11.07 Alise Dubņika
Rīts sākās ar SVV vēsturi un noteikumu iepazīšanu. Vēlāk notika pirmā
tautas deju nodarbība. Pēc pusdienām sekoja brīvais, laiks, kas tika pavadīts,
guļot, klausoties mūziku, spēlējot uno un atpūšoties. Pēc tam sekoja vakara
nodarbības, un tad iesvētības. Iesvētībās audzēkņiem tika aizsietas acis, viņiem
lika pildīt dažādus uzdevumus un beigās bija jādod zvērests.
12.07 Marta Voiciša
Aizmigušo acu pavadībā tika iesākta otrdiena, pirmā lietainā diena, kad
beidzot apmeklējām mācību stundas, kas ap mums vīterodamās, ievilka kādā
no kabinetiem. Katrs iesējām savu kladīti, lai darba spars nemazinātos. Ēdām
DAAUDZ kotletes un brīnījāmies par saules puķu sēkliņu ievietošanu tajās,
bet garšoja lieliski. Tāpat kā vakara pasākumā, Kalmāru spēlēs uzvarētās
konfektēs, kuras dalīja uzvarētājs, kas dažnedažādākos šķēršļus pārvarēdams,
spēcīgi izcīnīja uzvaru. Viesturs - visdrošākais un visizturīgākais!! Āā… un
naksniņās bija Gitas sālītis un, laikam, kaut kas vēl.
13.07 Helmuts Vizbulis
Šodien mums pievienojās jauns audzēknis Toms, un vakarā notika svecīšu
vakars. Animācijas nodarbībā mēs taisījām vairākas figūras no plastilīnā un
papīra cilvēciņus, kā arī linogriešanā taisījām lielāku projektu. Dienas gaitā
nekas jauns vai ļoti interesants nenotika. Visi mēģināja aprast viens ar otru, kā
arī ar nometnes kārtību.
14.07 Kate Ozola
Šodien izmantojām izdevību un devāmies ekskursijā. Neskatoties uz
prognozēm, lielāko dienas daļu bija skaists laiks. Apciemojām Līvānu stikla un
amatniecības muzeju, kur redzējām Latvijā vienīgo stikla pūtēju darbībā. Tālāk
devāmies uz sēļu sētu, kur apskatījām koka mājas un dzirnavas, kā arī daži,
īpaši izsalkušie, pamielojās ar žāvētiem liepziediem, vēlāk nobaudījām arī siltu
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zupiņu. Ekskursiju noslēdzām ar baznīcu un pastaigu pa Jēkabpili.
Šodien ugunskura vakars notika iekšā, neparedzamu laika apstākļu dēļ. Uz
skatuves uzstājās gan jaunie un pārsteidzošie, gan vecie labie talanti. Visus
priecēja Eolika, Bermundu divstūris, Sprīdītis un daudzi citi. Vakars tika
noslēgts ar šīs vasaras jauno hītu “SVV nometne ir tikai viena”. Dziesma uzreiz
iekrita visu saulgriezēnu sirdīs un vēlāk izskanēja arī kordziesmas formātā.
15.07 Nikodēms Punculis
Diena sākās agri no rīta ar audzinātāju modināšanu kā atriebību par agresīvu
modināšanu pēdējos rītus. Rīts turpinājās ar garu un nogurdinošu dejošanas
stundu. Pēc tam politikā sadalījāmies pa grupiņām un veidojām savus
SVV likumus. Diena turpinājās ar daudz apskāvieniem un Kārļa rīkotajām
komandas darba sacensībām, lai uzzinātu, kura komanda var kopīgi uztaisīt
pēc iespējas vairāk papīra lidmašīnas. Nācās arī pildīt sodu tiem, kuri modināja
audzinātājus piecos no rīta. Brīvajā laikā ciemojāmies viens otra istabiņās
un runājām kādas blēņas vēl varētu sastrādāt. Pēcpusdienu nodarbību laikā
gar skolu gāja jauns pāris un mēs palīdzējām viņiem uzņemt kāzu bildes, un
parādījām vienu no savām dejām, ko mācījāmies tajā rītā. Vakara pasākums
bija aizraujošas komandu sadarbības spēles ar padomiem dzīvē.
16.07 Luīze Zālīte
Šodienas nodarbības bija ļoti interesantas. Mārtiņš ar Ģirtu iemācīja mums
siet kakla saites un izdzīvot lielā karstumā uzbūvējot patvērumu no saules.
Pēcpusdienu nodarbībās, piemēram, floristikā, veidojām ziedu pušķus no
dažādām pļavas puķēm, lapiņām, smilgām un daudz kā cita. Animācijā mēs ar
Emīlu veidojām pamācību video ‘’Kā tikt galā ar krācošu cilvēku?’’. Atbilde bija
pavisam vienkārša - izmest viņu ārā pa logu. Tad jau pienāca vakars un sākās
ilgi gaidītais vakara pasākums. Uzdevums bija saģērbties par jebkādu tēlu uz
sava vārda pirmo burtu. Piemēram, Kate bija Karlasons, Helmuts - helikopters
un Marta - Merilina Monro. Vakars bija superīgs. Visi dejoja, dziedāja un
izbaudīja laiku kopā.
17.07 Madara Matisone
Dienu iesākām nedaudz vēlāk kā parasti. Galvenais dienas uzdevums bija
istabu sakārtošana. Pēc putekļu slaucīšanas un matraču pārbīdīšanas sekoja
pēcpusdienu nodarbību izvēlēšanās, kurā visi centās pēc iespējas ātrāk
pierakstīties uz nodarbībām. Paēduši pusdienas lielākā daļa devās izgulēt
miega trūkumu, bet daži deva priekšroku flomāsteru tetovējumu uzbrukumam.
Par laimi necieta daudzi guļošie audzēkņi. Pēcpusdienas aktivitātē “Mantu
medības” komandas varēja parādīt savu radošumu, kas noslēgumā pēc rezultātu
apkopojuma četrām komandām atnesa īpašās balviņas sekojošajam filmu
vakaram (popkornu). Vakarā bija iespēja izvēlēties divas no četrām filmām, bet
visplašāko auditoriju izpelnījas filma “Pirmdzimtais”. Pēc filmas noskatīšanās
tās sižets vairākkārt tika pārspriests, jo idejas par notikumu skaidrojumu katram
bija savas.
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18.07 Kristaps Vempers
Šis rīts sākās kā parasti ar Emīla “jauko” balsi, kliedzot MOSTAMIES, ar
skaļu mūziku fonā 10 minūtes pirms karoga. Tālāk, tā kā nebija pārāk daudz
laika pamosties, un mēs bijām ļoti miegaini, turpmākā diena norisinājās
mierīgi. Vakara pasākums šodien bija izmeklēšana - prezidenta kandidāta
Dāvja šķietamā pašnāvība. Izmeklēšanas laikā atklājās, ka pašreizējā prezidente
Kate, baidoties no Dāvja augošās popularitātes, kā arī, mantkārīgi gribot palikt
varā, bez žēlastības nogalināja Dāvi. Pēc vakara pasākuma mēs nodziedājām
vakardziesmu un devāmies gulēt.
19.07 Rebeka Vasiļevska
Šorīt mēs iesākām rītu ar lielu pārsteigumu - mēs bijām iespundētas. Kāds bija
piebīdījis klavieres un tāfeli priekšā durvīm. Rīta lūgšana gāja kā parasti. Šodien
bija KKK, komunikācija, 2 politikas un tautas dejas. Diemžēl šodien bija pēdējā
diena, kad varēja lāpīt un izšūt, jo šī pēcpusdienas nodarbība bija domāta tikai
2 dienām. Vakarā bija Aizliegtais paņēmiens”, kuru vadīja Adele un Emīls. Šī
raidījumu sērija bija par politiskām partijām, kā ‘’Iet kā pa sviestu’’ un citas,
SVV likumu mainīšanu un reklāmām no citiem politiķiem (saulgriezēniem).
Naksniņās mēs izbaudījām brīnumus, ko pagatavoja kulinārijas klubiņš.
20.07 Renārs Lasmanis
Mūs piecēla Enija ar dziesmu. Tad Renārs ieraudzīja kā Kristaps ēd sulīgu
ābolu un Gustavs tur pat spēlē klavieres. Brīvajā laikā liela daļa no audzēkņiem
pavadīja laiku telefonā (Zanda, Anna, Luīze un Marija), taču daži sauļojās
spožajā saulītē. Pēc tam mums bija politika, kur Gustavs gulēja un slinkoja
uz krēsliem, pēc tam izrādījās, ka viņš ir slims un bija bēdīgs, bet Renārs viņu
iepriecināja ar saldējumu. Mums bija koris, kur Renārs sēdēja ļoti skaistā pozā,
daži pirms kora ļoti skaisti trenējas spēlēt ukuleli (Tomass un Arnolds). Vakarā
mums bija svecīšu vakars ļoti skaistā vietā, kur uzstājās Alise ar vijoli un Tomass,
Arnolds un Annija ar ukulelēm. Daudzi lasīja arī dzejoļus.
21.07 Jānis Ruķeris
Diena sākās kā kura katra ar karogu un rīta lūgšanu. Liela dienas daļa tika
veltīta ekonomikas plakātiem. Pēcpusdienas nodarbībās gāja raiti, kur daļa,
pabeigusi iesiešanu, vērsās pie Raita, kur vēlreiz notika linogriešana, taču
filmēšanas nodarbībā visi kopīgi lasīja jauno Dzelteno SVV izdevumu. Pa
ceļam uz karogu saulgriezēni novēroja kā kovidnieki kačājās ar treniņzālē
pieejamo aprīkojumu. Visiem par brīnumu, Viesturs un Elizabete tajā pašā
dienā tika ārā no karantīnas un pievienojās siltajā ugunskura vakarā, kas bija
pilns ar radošiem priekšnesumiem - dažiem varbūt gāja labāk par citiem,
bet kopumā gāja veiksmīgi. Beidzot ar vienām no visneaizmirstamākajām
naksniņām, visi aizgāja gulēt kā sisti.
22.07 Elizabete Sofija Kleinhofa
Šodien bija ļoti interesanti. Visiem bija prezentāciju stundā jāprezentē par
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firmām, tā kā es pirms tam atrados karantīnā, es nepievienojos nevienai
grupiņai.Bet bija ļoti interesanti paklausīties par ko grupiņas prezentēja un
kāpēc. Pēc šīs stundas dažiem puišiem bija jāizpilda sods par vecu gurķu sulas
izliešanu vienā no meiteņu istabiņām. Sods bija šāds - puišiem virs galvas bija
baloni piepildīti ar ūdeni, un meitenes tos pārspridzināja. Tad mūs skolotāji
aizveda izpeldēties uz Daugavu, kas bija ļoti jauka laika pavadīšana ar
draugiem. Vakarā mēs spēlējām ‘’Vai tu esi gudrāks par Ābeļnieku?’’. Mana
grupa dabūja vienu no pēdējām vietām, jo mēs nezinājām tik daudz par ss.com
vai par Raita caurumiņiem, bet tāpat bija jauki sadarboties. Kopumā šāda bija
mana diena, un šī diena man ļoti izcēlās ar mīļumu, ko visi cilvēki man šajā
nometnē dod.
23.07 Vaira Skrebele
Sestdienas rītā es tiku izlaista ārā no COVID-19 istabiņas. Viss likās ļoti mierīgi
un klusi. Pirmā lieta, kas tajā rītā bija jādara, bija ziedu lasīšana koncertam.
Rīts bija ļoti lietains. Vēlāk visi sāka rosīties un gatavot tautastērpus koncertam.
Meitenes pina matus un puiši gludināja tautastērpus. Pēcpusdienā notika
viesu dienas koncerts bez pašiem viesiem. Tika izlikta izstāde un to visu
mēs iefilmējām. Pēc koncerta bija modes skate, kurā savus dizainus parādīja
audzēkņi ar skolotājiem. Visiem pēc šī koncerta vēl murgos skan ‘’Lāci, lāci
mazgā muti!’’. Vakarā notika zaļumballe, kur tika izdancināti pilnībā visi. Ja
izdancināja visus pretējā dzimuma partnerus pirmais, tad varēja saņemt 5
zivtiņas jeb 5 punktus. Daudziem šī diena bija pilna ar spilgtiem momentiem un
man noteikti arī tā bija.
24.07 Rūdolfs Toms Supe
No rīta bija ģenerāluzkopšana un katram vajadzēja uzkopt savu naktsmītni. Pēc
pusdienām bija fotorientēšanās, bet es īsti nepiedalījos, jo ar saviem kolēģiem
izbaudījām silto un skaisto dienu guļot uz matračiem, ko bijām iznesuši ārā
ēniņā. Nobeidzām dienu ar spilvenu vakaru, kur mēs skatījāmies bildes un video
no iepriekšējām dienām, un pēc bildēm mēs pateicām, kā jūtamies un kas ir
mūsu spilgtākā atmiņā.
25.07 Marta Veismane
Diemžēl, bet varbūt kādam par laimi, šis rīts iesākās vēlāk kā ierasts tā
iemesla dēļ, ka tikām pamodināti divas minūtes pirms karoga. Bet par spīti
tam, šodien bija iesākusies jauna nedēļa, un jaunas pēcpusdienu nodarbības,
piemēram, sports, arborisms un ādas plastika. Līdzās tam arī pievienojās
stundām kokkopība, kur mācījāmies atšķirt katra koka lapas, un zīmēšana pie
Mārtiņa. Lai arī diena tika pavadīta raitā solī, arī vakaru mēs pavadījām aktīvi
- iepazinām Ābeļu apkārtni un pie viena iemācījāmies ne tikai atdalīt pupiņas,
bet arī strādāt komandā. Tas bija kā maza elpas ieelpa pirms nākamās dienas
darbiem.
26.07 Annija Joma
Diena iesākās tikai dažas stundas pēc iepriekšējās beigām tāpēc, ka Dāvja
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aerodinamiskā galva tika pamanīta kamerās bēgot no kaut kā nezināma.
Neviens nesaprata, kā tas bija iespējams, jo, dažas dienas iepriekš, Dāvi atrada
pakārtu. Nakts vidū, izpildot dažādus uzdevumus, mēs Dāvi atradām un gājām
atkal gulēt. Pārējo nakti gulējām mierīgi un pa dienu bija stundas. Brīvajā
laikā lielākā daļa gulēja vai turpināja iesāktos darbus. Vakara pasākums bija
tautas bumbas turnīrs un stafetes, kur mūs atbalstīja brīnišķīgie SVV karsēji.
Pēc sportošanas mēs piekusuši devāmies uz naksniņām, kurās bija kulinārijas
pulciņa gatavotā lazanja. Diena beidzās mierīgi ar vakardziesmu un jaukajiem
apskāvieniem.
27.07 Evans Dominiks Vaskonjans un redakcija
Rīts iesākās mierīgi un rīta lūgšanu šodien vadīja Marta Vei., viņa mums
atgādināja atrast laiku sev, atpūsties un izbaudīt mazos mirklīšus. Pārējā
dienas daļa noritēja tā pat kā visas citas. Tikai pēc pusdienām norisinājās SVV
karsējmeiteņu atlase, kurā pēc sīvas cīņas un ilgām apspriedēm tika uzņemti
visi interesenti. Tālāk, jau sākām gatavoties mierīgajam vakara pasākumam
- Svecīšu vakaram. Šī vakara tēma bija miers. Šodienas svecīšu vakaru vadīja
Asaru grupa, kurā esmu arī es. Izdomājām, ka pasākums norisināsies ārā uz
skatuves. Lai radītu skaistāku, jaukāku un emocionālāku noskaņu, meitenes
brīvajā laikā salasīja puķes un izveidoja mazas, skaistas kompozīcijas. Tur pat arī
vienojāmies naktsdziesmā, naksniņās ēdām kulinārijas pulciņa (Viestura vadībā)
gatavotās kūkas, un devāmies gulēt.
28.07 Redakcija
Šodien SVV ir Ukrainas diena. Rīt iesākām ar Latvijas un Ukrainas karoga
pacelšanu, bet stundu laikā uzrakstījām pateicības vēstules SVV sponsoriem un
atbalstītājiem, kā arī mācījāmies Ukraiņu deju hopaku. Pēcpusdienu nodarbībās
pabeidzām savus darbiņus, bet vakarā pie ugunskura ne tikai dziedājām un
dejojām ukraiņu hopaku un latviešu dančus, bet arī diskutējām par Latvijas un
Ukrainas valstiskuma jautājumiem. Arī ēdienreizēs iepazināmies ar Ukraiņu
virtuvi - pusdienās bija borščs, bet vakariņās Kijevas kotlete.
29.07 Redakcija
No rīta atkal devāmies uz rīta rosmi, pie karoga un brokastīs. Rīta lūgšanu
vadīja SVV direktore Ilze, bet pēc tam visi sagūlāmies lielā aplī sporta zālē
un rakstījām ziņas viens otram jeb lapiņas. Pēc pusdienām sākām kārtot savas
somas, koferus un mantas, bet pēc tam devāmies uz šīs vasaras izlaidumu,
kurā saņēmām absolventu apliecības. Pēc tam saposāmies un baudījām svētku
vakariņas, kuru laikā arī saņēmām SVV2022 gadagrāmatas. Vakars turpinājās
ar pēdējo ballīti un dejām, kas iestiepās pat nakts melnumā.
30.07 Redakcija
Pēc ballītes modāmies mazliet miegani, paēdām brokastis un devāmies uz
pēdējo rīta lūgšanu. Pēc tās sekoja atvadu aplis, pasakot cits citam paldies par
šīm trim nedēļām un apsolot satikties. Sagaidījām vecākus un devāmies mājās,
cerot satikties atkal nākamvasar.
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NODARBĪBU UN STUNDU
APRAKSTI
Dejas Marta Voiciša
Lai mūs visus uzturētu fiziskā sagatavotībā, kopīgi devāmies raitā dejas solī, lai
savu veikumu atrādītu viesu dienā. Ar straujo tempu dodoties līdzās, nepilnu
divu nedēļu laikā kopīgi, ar mūsu neatkārtojamo skolotāju palīdzību, izdejojām
trīs dejas, no kurām viena tika pierakstīta nometnes šī gada atrašanā vietā vēsturiskajā novadā - Sēlijā. Varu minēt, ka mūsu absolūts favorīts bija deja, ar
kuru devāmies dziedāt arī ārpus deju zāles durvīm: “Lāci, lāci, mazgā muti.”
Kā nodarbības kulmināciju varu minēt mūsu skaistos tērpus un dejas soli viesu
dienā. Manuprāt, šeit ir jānoliek galvas un jāpasakās mūsu deju skolotājām par
skaisto veikumu, kas rezultējās smaidos un priekā, kas bija līdzās mūsu dejas
solim.
Ielāpi pie Ineses Marta Voiciša
Otro vasaru ar mums kopā ir māksliniece Inese, kura šogad mums parādīja un
palīdzēja ar ielāpiem un filcēšanu. Līdzās Ineses iedvesmojošajai personībai, arī
mēs smēlāmies iedvesmu un filcējām zvēriņus, izšuvām uz dažādiem apģērbu
gabaliem, un kā spilgtāko notikumu, varu minēt adīto vilnas zeķu caurumu
aizlāpīšanu ar filcēšanas palīdzību. Līdzās krāsaino diegu klāstam, arī filcējot
ieguvām jaunas zināšanas par to kopšanu, veidošanu un veidolu kā tādu. Kā es
pati saku: “Šī nodarbība bija kā ķirsītis uz odziņas.”
Floristika Arnolds Pīrāgs
Floristikā mēs izlūkojām, vācām un plūcām augus, no kuriem veidojām ziedu
kompozīcijas. Katrā stundā izvirzījām jaunu mērķi, piemēram, uztaisīt rožu
pušķi, un stundas beigās prezentējām sevis uztaisītos pušķīšus. Mēs apguvām, kā
taisīt ziedu kompozīcijas ūdenī, nostiprināt augus oāzē vai burkā un aptīt burku
ar papīru, lai veidotu izskatīgu trauku, kurā novietot savu kompozīciju. Stundas
pasniedza skolotāja Gita, un tās ilga 1h 30min, kas paskrēja vienā acumirklī.
Kopumā stundas bija ļoti jautras, un tās uzlaboja manu pārliecību par maniem
spēkiem kompozīciju veidošanā.
Iesiešana Madara Matisone
Iesiešanas nodarbībās mācījāmies iesiet blociņus. Darbu sākām ar lapu locīšanu.
Bija nepieciešams izmantot speciālu papīra locīšanas nazīti, lai lapu malas
būtu taisni nolocītas. Talāk lapas sadalījām pa astoņām un dūrām caurumus,
lai varētu iesiet. Iesiešanas process sākumā likās nedaudz pinķerīgs, bet ar
laiku visu varēja labi saprast un veiksmīgi izdarīt. Izmēģinājām divas iesiešanas
metodes, un viena no tām bija arī ar cietākiem vākiem. Process bija ļoti mierīgs,
meditatīvs un noteikti prasīja daudz pacietības.
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Filmēšana Jānis Ruķers
Audzēkņi filmēšanā, izmantojot savus telefonus un savu galvu, gudroja idejas
SVV sociālajiem medijiem, un pa visām dienām uztaisīja 4 dažādas video
pamācības, sākot ar ‘’Kā sapīt bizi?’’ un beidzot ar ‘’Visātrākais veids kā salocīt
kreklu.’’
Politika Kate Ozola
Runājām un analizējām loģikas kļūdas. Mācījāmies veidot pareizus un spēcīgus
argumentus, kā arī atpazīt vāju viedokļu pamatojumu. Politikas stundās
veidojām programmas savām unikālajām partijām, izstrādājām jaunus SVV
likumus, kā arī politiskas reklāmas nometnes vakara pasākumiem. Visu grupu
darus prezentējām raidījumā ‘’Aizliegtais apskāviens”, šī vakara spilgtākie
iespaidi- nakts un gulēšanas likuma prezentācija, ‘’Iet kā pa sviestu’’ partijas
programma, filmu vakara intervijas un, protams, Gobzema kunga aizstāvēšanās.
Prezentācija Agnese Annija Skrebele
Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, mācījāmies prezentāciju pie Madaras.
Runājām par dažādiem tirgiem un akcijām - Coca Cola, Tesla, Netflix-,
uzņēmumiem, nekustamajiem īpašumiem, un citām saistītām lietām, kā arī
mācījāmies pareizi prezentēt.
KKK Tomass Kurmiņš
KKK bija laba nodarbība, kuru vadīja Kārlis. Es gribētu, lai KKK būtu
nākamgad. Diemžēl šī nodarbība ilga tikai vienu dienu. Bet nodarbībā es
iemācījos, ka vajag strādāt komandā, jo nodarbībā mums bija jāsastrādājas
grupiņās pa četri. Piemēram, viens no uzdevumiem bija salocīt papīra
lidmašīnas. Nākamā KKK sapulce notika divos naktī mežā, bet to es diemžēl
nogulēju.
Vaska drāniņas pārtikas uzglabāšanai Vaira Skrebele
Viena no nodarbēm, kas mums, karantīnā esošajiem kovidniekiem, bija vaska
drāniņu izgatavošana pārtikas uzglabāšanai. Drāniņas veidojām no kokvilnas
auduma gabaliņiem un bišu vaska. Sākumā vaska kubiciņus bija jāsadala
smalkās plāksnītēs, lai tie varētu vieglāk un ātrāk izkust. Tad mēs paņēmām
kokvilnas audumu un izgriezām kvadrātiņus. Tālāk mēs izgriezām tapetes
gabalu, ko paklāt apakšā kā darba virsmu. Lai vasks nepieliptu pie darba
virsmas, mēs izmantojām divas cepampapīra sloksnes. Kad tapete bija uzklāta,
mēs nolikām pa virsu cepampapīra sloksnīti. Pa virsu cepampapīram uzlikām
auduma gabalu, un tad varēja sākt izvietot vaska gabaliņus pa visu audumu.
Paralēli likām uzkarst gludekli. Kad vasks bija uzklāts uz auduma, likām otru
cepampapīra sloksni virsū, un tad varēja sākt gludināt. Jāgludina bija tik ilgi,
kamēr vasks izsūcas cauri audumam. Tad drāniņas bija gatavas.
Šo nodarbi mums pasniedza skolotāja Madara. Man šī stunda likās ļoti
interesanta, un tā bija samērā viegla.
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Lakati Rūta
Lakati bija diezgan mierīga stunda, kurā galvenais bija būt pacietīgiem un būt
ar lielu gribasspēku. Lai taisītu lakatus, galvenais izejmateriāls bija daudz dzijas
un lielas kartona plāksnes, kuras tika izmantotas kā rāmji. Pirmais uzdevums,
kas mums bija jāveic - jāsagriež 480 dzijas gabaliņi. Nākamias solis bija ielikt/
ievērt sagrieztos dzijas gabaliņus rāmī. Un tad jāsāk galvenais uzdevums - jāauž.
Tad jāuztaisa mezgli un lakats ir gatavs. Šo nodarbību mums pasniedza Una un
Aiga.
Komunikācija Helmuts Vizbulis
Mēs varējām paust savu viedokli stundās, un uzzināt vairāk viens par otru.
Man patika šīs stundas, jo varēja izteikt citu nepilnības publiski, bet tā bija tikai
viena no daudzajām tēmām, kuras apspriedām, un par kurām diskutējām.
Komunikācijā mēs arī veicām testus, lai uzzinātu vai mums ikdienā ir savs
konkrēts viedoklis. Šīs stundas man ļoti gāja pie sirds, jo atmosfēra bija mierīga
un savākta.
Zīmēšana Annija Joma
Zīmēšanā mēs, nekad neuzminēsiet, zīmējām! Sākumā tās bija koku lapas, bet
vēlāk jau arhitektūras elementi un diezgan sarežģītas klusās dabas. Katram
zīmējumam bija dotas tikai 40 minūtes, tāpēc nedrīkstēja čammāties vai zīmēt
pārāk detalizēti. Kopumā stundas bija interesnatas un varēja daudz ko jaunu
iemācīties.
Veselības mācība Luīze Zālīte
Veselības mācībā mums mācīja par tādām tēmām, kā dzīvesveids, cilvēki
mums apkārt, uzturs u.c. Uzzinājām arī kādas ir sekas ilgtermiņa neēšanai,
vai arī ēšanai pārmērīgos daudzumos. Izveidojās ļoti interesantas, un dažādu
viedokļu diskusijas par aktuālu tēmu, kā “body shaming”. Visu šo, un daudz ko
citu mums pasniedza Terēze. Viņa mācēja šīs varbūt daudziem neinteresantās
tēmas izskaidrot “mūsu” valodā, un lieki neko nesarežģīja. Viņai noteikti savu
uzdevumu izdevās izpildīt lieliski, un mēs uzzinājām daudz jaunas lietas, kas
mums noteikti noderēs dzīves gaitās.
Mode Marta Voiciša
Otrās nedēļas raitajā gājienā, gatavojoties viesu dienai, modes nodarbībā tika
cītīgi plānoti modes skates tēli. Audzēkņi iejutās mākslinieku lomā un sevis
izdomātajā audumu apdrukas tehnikā ietērpa visizcilākos modeļus Ābeļu
pagastā - SVV darbiniekus. Melnbaltās nokrāsas ar smalkām krāsu niansēm
īpaši piesaistīja visas modes un stila ikonas, tāpēc modes skate izdevās lieliska!
Kokapstrāde un spēļu izgatavošana Viesturs Upenieks
Kopumā nodarbības bija ļoti aizraujošas un ievilka azartā. Pasniedzējs
Ģirts bija ļoti saprotošs un gatavs palīdzēt jebkurā situācijā. Mācījāmies kā
apstrādāt koku, kā strādāt ar frēzi un beicēt. Amanda tika strādāt pie virpas.
Mācījāmies izņemt mīksto šķiedru, lai kokam piešķirtu tekstūru. Notika arī koka
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dedzināšana, tādējādi iegūstot viegli apdedzinātu koku, kas izskatās pievilcīgāks
acij.
Restaurācija Rūdolfs Toms Supe
Šogad mēs restaurējām skolas solus, kas vēlāk tika uzdāvināti atpakaļ skolai
un skolēniem. Kā vienmēr, vispirms mēs sākām ar vecās krāsas noņemšanu,
izmantojot pulēšanas metodi, bet šogad mēs izmantojām vēl arī citas metodes
kā ēvelēšana, ķīmijas uzklāšana un skrāpēšana. Vēlāk sekoja grunts uzklāšana
un grunts noslīpēšana. Pēc grunts mēs varējām sākt krāsot pirmo kārtu un
aptuveni pēc četrām kārtām, mēs nolakojām, lai soli varētu tikt atstāti ārā, un
lai Latvijas laikapstākļi solus nesabojātu. Personiski, man patika restaurēšana.
Fizisks darbs, kur var palikt netīrs. Uz restaurēšanu varēja doties tikai tādā
gadījumā, ja nav bail sasmērēties.
Linogriešana Enija Vārna
Linogriešanā pie Raita bija interesanta un aizraujoša, jo tu varēji izmēģināt
ko tādu, ko nebūtu pats darījis. Katrs cilvēks, kurš bija pieteicies pie Raita,
sapratīs, ka linogriešana nav nemaz tik viegla, bet Raitis visu padarīja labāku
ar savu foršo atmosfēru. Mēs katrs varējām izvēlēties, ko mēs vēlamies izgriezt
un nospiest, lai dabūtu smuku nospiedumu. Katra stunda bija interesanta un
es nenožēloju, ka pierakstījos pie Raita uz linogriešanu, jo es iemācījos kaut ko
jaunu un ieguvu jaunas zināšanas. Ja, man kāds nākotnē pajautās, vai es māku
linogriešanu, es pateikšu: “Jā, man Raitis SVV nometnē iemācīja!”.
Koris Barba Zālīte
Koris bija ļoti patīkama stunda. Mēs visi sagājām kopā, lai kļūtu par vienu balsi.
Protams, daži dziedāja šķībi, bet tas mūs neapturēja. Skolotāja Rūta mums
iemācīja dziesmas, un Terēze mums nostiprināja zināšanas.
Stopkadru animācija Alise Dubņika
Animācijā mēs veidojām paši savas īsfilmiņas, izmantojot dažādus materiālus.
Mēs sākām ar ideju izdomāšanu un skicēm. Tad tika izveidoti filmiņu
foni, varoņu un dekorācijas. Pēc tam mēs sākām filmēt un tad filmiņas tika
samontētas, un tām tika pievienota skaņa.
Kokkopība un Arborisms Nikodēms Punculis
Kokkopībā mācījāmies sakopt piemājas dārzu, krūmus, mazos kokus,
piemēram, ābeles, tūjas, kadiķus, ceriņus, citus krūmus. Nedaudz mācījāmies,
kā kokam saīsināt zarus, par koku kopšanu, kā pareizi veikt griezumus zariem.
Iepazināmies, kas ir koki, nozare “kokkopība” un konkrēti par to kā koki dzīvo
pilsētā.
Arborisms ir tā pati kokkopība, galvenā atšķirība ir, ka jaunieši, kas iesaistījās,
ieguva izpratni par koku kopšanas vajadzību vai arī apstākļiem. Mācījāmies
paši ar virvēm kāpt kokos, veikt visu droši un pareizi atbilstoši kokkopības un
arborisma standartiem, un tas ir būtiskākais. Beigās mēs uzstājāmies ar skaistu
priekšnesumu no koka.
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Sports Beāte Lote Kazmina
Šajās nodarbībās, kā jau noprotams, sportojām. Kā jau ierasts skolā, nodarbību
iesākām ar skrējienu apkārt sporta zālei. Pēc iesildīšanās tika spēlētas spēles,
piemēram, tautas bumba, bumbols vai kaut kas līdzīgs volejbolam. Mēs arī
vingrojām, piemēram, veicām pietupienus vai atspiedienus. Nodarbības bija
nedaudz nogurdinošas, bet nebija tik traki, kā parastajā skolā.
Kulinārija Marija Paula Ciprusa
Griezām un kapājām dārzeņus, augļus un arī sēnītes. Blakus kabinetos teica, ka
atnākot uz nodarbībām patīkami smaržo. Otrajā nedēļā nodarbībās bijām tikai
četri, jo daudz bija saslimuši. Gatavojām brusketas, načo un pavasara rullīšus.
Trešajā nedēļā gatavojām ēdienus no Sēlijas, Ukrainas, Itālijas un Korejas.
Būtībā, ļoti jautra un interesanta nodarbība.
Ādas plastika Edvards Zvirbulis
Ādas plastikā mēs mācījāmies darboties ar dažādiem ādas veidiem, piemēram,
ar govs ādu, cūkas ādu, kazas ādu. Mēs izveidojām daudz dažādus galantērijas
priekšmetus. Visi zīmēja, modelēja, radīja ikdienai piemērotus aksesuārus. Man
ļoti patika veidot ar savām rokām dažādus aksesuārus. Es izveidoju rokassprādzi
un kakla rotu, un gan jau, ka rokassprādzi es pats nēsāšu ikdienā, bet kakla
rotu uzdāvināšu kādam no radiniekiem. Mūsu ādas plastikas skolotājs (Mārtiņš
Strazdiņš) bija ļoti jautrs, labsirdīgs un ar labu humora izjūtu. Es ceru, ka viņš
atgriezīsies SVV2023 un turpinās pasniegt ādas plastiku vai kaut ko citu.
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CITĀTI

Dialogi
Jautājums Alisei: Tu esi pūce vai cīrulis?
Alise: Es neesmu nekāds putns!
Ieva: Nežāvājies!
Annija: Es nežāvājos, es tikai izstaipu žokli
Juris: kā atpazīt ievu (koku).
Kate: Blakus stāv Terēze?
Adele: Par ko tu taisies runāt rīta lūgšanā?
Gustavs: Par 4 zivtiņām es esmu gatavs runāt par…
dzīvi…
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Laura par to, kur ir Ģirts: Viņš noteikti atkal sūc!
Amanda pa telefonu: Labi, čau! Es nevaru runāt. Man te baigi patīk!
Kārlis prasa Rūtai, kura nesen ēdusi salātus ar ķiplokiem: Kāpēc Tev smird seja?
Amanda: Es taupu ūdeni, tādēļ es dzeru kafiju.
Barba: Es nesēžu tikko pļautā zālē, jo tā ir asa!
Vienīgā mīkla, ko Klāvs māk atminēt: Kas ir brūns un smirdīgs? (kaka)
Robijs par Annu Dārtu: Tu man patiktu, ja nebūtu varas pozīcijā.
Mata Voi: Jūtos kā pētersīlis!
Arnolds: Es pabarošu šo saldo ar savu kuņģi.
Niks: Es nejūtu nevienu kāju. Nu, ja jūtu, tad to, ka kreisā sāp.
Marta Vei: Odziņa uz ķirsīša.
Kate: Es uzlikšu tumši rozā uz sava rozā.
Kristaps: Saulgriezēns skatās saulrietā.
Kristaps par linogriešanu: Tātad… Mēs ņemam linoleju, un tad tur kur izgrebj,
viss paliek balts kā eņģelītis, pārējais – melns kā velns.
Kristaps par linogriešanas tehniku: Ieliec spēku un mierīgi izpeldi.
Mārtiņš (darbiniekuprāt samtainā balsī): Es gaidu Tevi pie klavierēm.
Mārtiņš: Ja tu esi skolēns Līvānu novadā, tad Tev noteikti ir pilns skapis ar stikla
izstrādājumiem, kā tādai omei.
Marta Vei: Kate vienmēr spļauj faktus.
Rebeka: Ja skaita dzīvniekus, tad manai mammai ir 4 bērni.
Enija: Emīīīl… Emīl, mana mīla.
Jānis: Iepriekš diognizētas slimības (domāts: diagnosticētas slimības).
Mārtiņš Katei: Tu gadījumā nezini, kurš sacerēja to murgu par rozīnēm?
Rebeka: Uz mana spilvena katru dienu ir daudz līķīšu.
Kristaps: Daugava ir tik pat maiga kā Martas Vei kājas.
Marta Vei, kad Gita izpūš tvaiku gludinot kreklu: Uz veselību! Uz Veselīīību!
Aiga: Un tad no sniega pikas izaug divi cīsiņi.
Kate: Jūtos kā svaigs makarons.
Terēze: Man oficiāli riebjas Laši.
Annijas mērvienība: Terēze bez galvas, jeb 0.75 Terēzes.
Juris: Tu atbrauc uz nometni, un bikses ir pilnas ar laimi.
Kristaps iznākot no tualetes: Es trāpīju!
Emīls: Man ir pirmdzimtais.
Ģirts: Lai tas paliek starp mani un to, kuru es dauzīju.
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NOMINĀCIJAS
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Baumu vācelīte Kristaps Vempers
Guļava Helmuts Vizbulis
Siltākais apskāviens Agnese Annija Skrebele
Pusdienu pļāpa Arnolds Pīrāgs
Istabiņa ar īpatnēju smaržu Spodrīši (EVANA istabiņa)
Klusākais Toms Kārlis Auziņš
Lielākā drāmas taisītāja Ketija Ruska
Lakstīgala Arnolds Pīrāgs
Mazais Romeo Renārs Lasmanis
Priecīgākais Helmuts Vizbulis
Mazais Raitis Agnese Annija Skrebele
Centīgākais Marta Veismane
Joku Pēteris Enija Vārna
Skaļākais čāpstinātājs Marija Paula Ciprusa
Čubriks Jānis Kārlis Ruķers
Pūce Rūdolfs Toms Supe
Cīrulis Marta Veismane
Vistīrīgākais Marta Veismane
Valodnieks Beāte Lote Kazmina
Nedarbu Emīls Nikodēms Punculis
Aktīvākais Nikodēms Punculis
Makšķernieks Rūdolfs Toms Supe
Vislabākie Draugi Renārs un Gustavs
Toms & Džerijs Enija un Renārs
Kapteinis Kate Ozola
Driģene Rebeka Vasiļevska
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DZELTENIE SVV PIEDZĪVOJUMI

Materiālu sagatavoja Dzeltenā SVV redaktori

35

Jau kuro gadu Saulgriezēnu dzīves interesantākas padarīja viennozīmīgi
visietekmīgākā nometnes publikācija - Dzeltenais SVV. Tas ir laikraksts, kurā
ik pa dažām dienām SVV žurnālisti atzīmē nozīmīgākos dzeltenos notikumus,
atklāj ne tikai mīlas trīsstūrus, bet arī kvadrātus, piecstūrus un seštūrus, kā
arī publicē Saulgriezēnu shēmas, kurās norādīti kvēlas mīlas, simpātiju un
romantiskas intereses savienojumi.
Dzeltenais SVV šogad pieredzēja rekordlielu izdevumu skaitu - Saulgriezēni
saņēmuši savās pastkastītēs ČETRUS regulāros izdevumus un vienu
speciālizdevumu, kuru sagatavoja Saulgriezēni par darbiniekiem. Visiespaidīgāko
ģeometrisko formu nodrošināja Saulgriezēni Dzeltenā SVV trešajā izdevumā,
kur novērojami jau septiņi stūri vienai no formām. Ārpus tā, pieredzējām vismaz
piecus dažādus trīstūrus un vienu kvadrātu.
Gandrīz dzeltenāka par pašu publikāciju bija galveno redaktoru meklēšana kaut arī regulāri bija mēģinājumi vainot audzinātāju Emīlu un skolotāju Adeli,
visiem bija skaidrs, ka paši viņi par sevi nebūtu rakstījuši tādus rakstus, kādi bija
redzami dažos no Dzeltenā SVV izdevumiem. Līdz ar ko aizdomas tālāk krita uz
skolotāju Raiti. Kaut arī Raitis atzina, ka bijis redaktors iepriekšējos gadus, šogad
Raitis minēts atklājot, ka amatu nodevis tālāk, jo izvēlējies uzmanību pievērst
jauniem karjeras izaicinājumiem. Līdz ar ko jautājums paliek atvērts - kurš būtu
veltījis savas pēcpusdienas un vakarus, lai nodrošinātu, ka Saulgriežu vasaras
vidusskola ir atklāta un caurredzama nometne. Cerams, ka uz šo jautājumu
atbildi spēsim beidzot rast Saulgriežu vasaras vidusskolā 2023! Novēlam visiem
skandalozus nākamos 11 mēnešus! Uz tikšanos!
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Top3x10
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SVV Top3 (darbinieki)
SVV vasaras
Augstkalne
Jūrkalne
Kaibala/ Gārsene / Variņi / Biķernieki / Nīkrāce
Darbinieku kārumi
Cielaviņa
Iebiezinātais piens
H
Kora dziesmas
Bēdu manu lielu bēdu
Mana dziesma
Deviņvīru spēks
Dejas un danči
Cūkas driķos
Krakovjaks
Saule brida rudzu lauku
Audzēkņu pārsteigumi
Martas Vei. SVV2021 dzejolis
Adeles SVV2016 vēstule
SVV2022 audzēkņu himna
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SVV2022 Top3 (Barba & co)
Modinātāji
Emīls
Marta Voi un Marta Vei
Anna Dārta
Nedarbi
Milti un cukurs
Kurpes
Barikādes
Vakara pasākumi
Kalmāru spēles
Svecīšu vakars
Uzstājies ar darbinieku (Ugunskura vakars)
Pusdienas
Saldējums
Karbonāde
Burkānu salāti
Rīta rosmju vadītāji
Kate un Arnolds
Raitis
Rebeka, Luīze, Vaira
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FLORISTIKA

Materiālu sagatavoja Gita
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AUDUMA APDRUKA

Materiālu sagatavoja Gita
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LAKATU AUŠANA
UZ RĀMJA

Izejmateriāli
* 720 m dzijas pavediena
* 1,2 mx 1,2 m kartona loksne
* pacietība
Darbarīki
* zāģis vai ass nazis
* šķēres
* pacietība
Sagatavošanās darbam
1. Sagatavo 1,2x1,2 m kartona loksni, veicot
iegriezumus 3 malās: ik pa 1 cm, aptuveni 1 cm
dziļumā.
2. Sagarina dziju - vidēja biezuma dzijai, katrai
iedaļai 4 dzijas pavedieni. Kopā 4 pavedieni x 120
gab = 480 gab x 1,5 m katrs.

Materiālu sagatavoja Una un Aiga

43
1.solis
Saver 120 iedaļas (pa 4 pavedieniem
katrā). Ver 2 pretējās malās, kur ir
iegriezumi. Pārāk stipri nenostiepj, lai
nenospriegotu rāmi.

2.solis
Kad savērti 120 iedaļu pavedieni,
iever 2 pavedienusc pa
diagonāli, kas kalpos kā lakata
garās malas pamats.
3. solis
Ņem pa 1 pavedienu komplektam
un pārlokot pāri diagonāles
pavedienam, auž cauri, galu (pa
leju, pa augšu) nostiprinot 3. malas
iegriezumos.

4. solis
Kad visi 120 komplekti izausti,
galus nostiprina sasienot pa 2-3
dziju komplektiem.
5. solis
Lakatu samīļo un uzdāvina omītei,
mammai, draudzenei, māsai vai
pasniedz sev kā sirdssiltu dāvanu.
Mazgāšanas instrukcija:
Mazgāt (vēlams) ar rokām (un
mīlestību) maksimāli 30 grādos.
Žāvēt izklājot horizontāli
(nekarinot), bez žāvētāja
palīdzības.
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DĀVIS SPULDZE

Materiālu sagatavoja Dzeltenā SVV redaktori
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Šogad esam novērojuši spraigu attīstību Dāvja Spuldzes dzīves stāstā. Pērn
Dāvis, bez vārda un izcelsmes stāsta parādījās Viļķenes skolas gaiteņos. Bija
dažādas teorijas par to, kas īsti Dāvis ir - daži bija pārliecināti, ka viņš ir spoks,
daudzi viņu uzskatīja par Baumaņu Kārļa garu, citi vienkārši dēvēja par “lelli”
vai “spuldzgalvi.” Dāvis savu klātbūtni arī nodrošināja šogad Ābeļos, neļaujot
nevienam Saulgriezēnam par sevi aizmirst. . Otrajā nedēļā, kad bija plānota
Dāvja prezidentūras kanditatūras pasludināšana, viņu atrada mirušu tieši pirms
pašas prezentācijas! Tam sekoja vainīgā meklēšana. Tika izveidota izmeklēšanas
komisija, kas vakara gaitā,sekojot pavedieniem cauri skolai un tās teritorijai,
atklāja noziegumu. Izmeklēšana noslēdzās Ābeļu pamatskolas pagrabā, kad
tika atrasta pierādījumu siena. No tās Saulgriezēni bija spējīgi secināt, ka
vainīgā ir tagadējā SVV prezidente Kate kopā ar pārsteidzošu līdzdalībnieci politikas skolotāju Adeli. Abas nolēma atbrīvoties no Dāvja, lai viņš nepārņemtu
Kates amatu nākamajās vēlēšanās, kas bija ticami, ņemot vērā Dāvja augošo
popularitāti.
Tad kādu nakti audzinātāji, aplūkojot skolas novērošanas kameras ierakstus,
kamēr tika meklēti nakts nedarbu autori, ieraudzīja interesantu ierakstu.
Šķietami mirušais Dāvis pilnā ātrumā skrējis prom no skolas. Audzinātāji šoka
pārņemti pamodināja Saulgriezēnus uzreiz nakts vidū, lai palīdzētu atrast Dāvi.
Naktī pa tumsu viņi devās Dāvi meklēt skolas stadionā, pie “Jēkabpils kotlešu
kombināta” darbiniekiem un beigu beigās arī atrada arī pašu Dāvi slēpjamies
krūmos. Pilnīgi un galīgi visi Saulgriezēni bija pārlaimīgi par iespēju celties
vienos naktī, apstaigāt Ābeļu pamatskolas teritoriju, rakāties pa kotlešu masām,
meklējot Dāvja zobus, un tad doties gulēt.
Pēc nakts pastaigas audzēknei Elizabetei radās teorija, ka viss par un ap Dāvi
notiek atpakaļgaitā. 2021. gadā Dāvja spoks rādījās audzēkņu istabās. Šogad
mēs pieredzējām Dāvja nāvi un pēc tam satikām Dāvi dzīvē. Tāpēc tiek spriests,
ka nākamgad mēs iespējams pieredzēsim Dāvja bērnību. Bet tā, protams, ir tikai
teorija un to, vai tā ir patiesība, rādīs tikai un vienīgi laiks.
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MUMS NENĀK MIEGS!

Materiālu sgatavoja Niks

48

SVV2022 | Ābeļi

SVV PAPLAŠINĀŠANĀS

Materiālu sgatavoja Tomass
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Pēdējā nedēļa ir klāt, un pie Raita mēs plānojām okupēt salu, uzbūvējot kaut ko
līdzīgu plostam!
Kaujas plāns:			

Slepenais plosta rasējums:

Es (Tomass) ar SVV 3. Jūrās spēku bataljonu (Agnese, Helmuts, Renārs, Evans
un Jānis) uztaisījām mūsu plostu, pēc īpaši slapena projekta (ASV slepenā
dienesta skice).
Bet mūsu ģenerāļi Raitis Bobrovs un Kārlis Daģis teica, ka mūsu bataljonam
iet visātrāk dēļ labajiem resursiem un gudrajiem prātiem. Bet mūsu bataljona
leitnants Vizbulis Helmuts cieta negadījumā ar pumpi un noslinkoja visu
taisīšanu. Pēc otrās dienas smaga darba mēs testējam mūsu plostu ar majoriem
Kurmiņu Tomasu un Rubeni Jānis, kaprāļiem Skrebeli Agnesi un Lasmani
Renāru, kā arī ar kājinieku Voskonjamu Evanu. Mūsu pirmajā mēģinājumā
ar ģenerāļa palīdzību noturējāmies virs ūdens. Tad mēs sapratām, ka plostam
vajag pielāgojumus.
Iekarojuma plāns:
Potenciālais iebrukuma datums ir 27. vai 28. jūlijs.
Laiks: 15:30.
Operācija ilgs 1 stundu un beigsies 16:30; salu pārņemsim zibens karā.
Mēs uzbruksim ar rokām, kokiem un matračiem.
Sala tika iekarota 27. jūlijā plkst 16:02. Izmantojot primitīvus instrumentus
(akmeni), pie priedes tika piesista SVV plāksnīte ar SVV saulīti un dalībnieku
vārdiem, kā arī ar ādas plastikas pulciņa sagatavoto karogu (mazs, rozā ādas
gabaliņš uz kura Arnolds ar marķieri uzrakstīja 3 burtus - SVV). Uz salas tika
atrastas vēsturiskas apmetnes pazīmes.
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KUR IR MANAS KOTLETES?

Materiālu sgatavoja Enija
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Kotletes šogad SVV nometnē bija ļoti aktuāls
ēdiens. Visi saulgriezēni uz pusdienām un
vakariņam gāja ar domu, vai šodien būs kotletes,
vai nē. Mārtiņš bija ļoti lielā sajūsmā, ja viņš redzēja
kotletes uz galda, jo, kā jau mēs visi sapratām no
Dzeltenā SVV, Mārtiņš ir arī ar viņām ļoti saistīts un
ieinteresēts. Sākot jau no pirmās dienas mums bija
iespēja pagaršot garšīgās Ābeļu kotletes, kuras kūst
mutē. Tomēr otrajā nometnes dienā mums netika
tās sulīgās kotletes, BET toties trešajā dienā mums
gan pusdienās, gan vakariņās, un pat naksniņās bija
kotletes, un zināt, kas to padarīja vēl labāku? Tas,
ka pusdienās bija sulīgas, un ar saulespuķu sēklām
pildītas kotletītes, kuras tik vien kusa mutē. Pārējās
dienas nebija tik interesantas, bet tad BOOM pēkšņi
parādījās zivju kotletes, un tas visiem bija diezgan
liels šoks, jo es šaubos, ka kāds bija domājies, ka mēs
dabūsim ne tikai gaļas kotletes, bet arī zivju kotletes.
AAA, un es aizmirsu piebilst, Gitas sāls padarīja tās
kotletes 100 reizes labākas. Pēc mūsu šoka par zivju
kotletēm pavārītes laikam nobijās un netaisīja tās
vairākas dienas, bet tomēr mūs pēc dažām dienām
sagaidīja maziņš pārsteigums KOTLETES AR
SIERA CEPURĪTI. Jā, tās kotletes bija kaut kas
cits, bet protams labā ziņa, jo mums visiem TĀ
pietrūka kotletes, ka jūs pat nevarat iedomāties. Un
es par nevaru iedomāties, kādām sāpēm Mārtiņš
gāja cauri, tad kad viņš vairākas dienas pēc kārtas
nedabūja savas garšīgās un sulīgās kotletes.
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JURIS + KOKI = MĪLESTĪBA

Materiālu sgatavoja Juris
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Kokkopība – tas ir arborisms. Kokkopības stundās iemācījāmies atpazīt
dažus kokus, izrunājām kādēļ koki vajadzīgi pilsētā, kā tos kopt un devāmies
uz pagalmu sakopt mazos kokus un arī dažādus krūmus. Esiet uzmanīgi ar
instrumentiem!
Arborismā, kas ir kokkopības starptautiskais termins, mēs devāmies ārā,
mācījāmies siet mezglus, daudz un pareizi! Tad kāpām kokos un izmantojām
virves un mezglus uz tām, lai sevi noturētu kokā un nedaudz arī sakoptu kādu
koku!
Viens no mezgliem, ko nācās apgūt, bija astotnieka cilpa. To lieto virves galā
kā piestiprināšanas mezglu. Priekšrocības - vieglāk atraisīt kā vienkāršo cilpu;
trūkumi - lai labi izveidotu mezglu, ir nepieciešams praktizēties.

Uzsienot mezglu to vienmēr sakārto un novelc!
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SLĪPĒJAM, SLĪPĒJAM!

Materiālu sgatavoja Aganashi
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Koka mēbeles atjaunošanas pamatprincipi soli pa solim
Šogad restaurācijas pēcpusdienu nodarbībā atjaunojām 4 Ābeļu pamatskolas
piešķirtos solus un Vīnes tipa krēslus. Atjaunotie priekšmeti turpinās kalpot
Ābeļu pamatskolai.
Darba plāns:
1. Mēbeles mazgāšana ar pastu un abrazīvu švammi, eļļainās kārtas
nokasīšana, mēbeles nosusināšana.
2. Mēbeles aprakstīšana, sanummurēšana, fotografēšana.
3. Mēbeles izjaukšana ar skrūvgriezi un gumijas/koka āmuru.
4. Savienojuma vietu notīrīšana ar smilšpapīru un tapiņu caurumu
iztīrīšana ar skrūvgriezni.
5. Atkarībā no izvēlētā mēbeles apstrādes veida (krāsošana vai
beicēšana), izvēlas slīppapīru (jo mazāks cipars, jo raupjāks
smilšpapīrs).
6. Ja izvēlas mēbeli krāsot, nepieciešama tikai vienreizēja virsmas
apslīpēšana ar Nr.150 smilšpapīru.
7. Ja izvēlas mēbelei saglabāt koksnes tekstūru, nepieciešama secīga
slīpēšana ar Nr.100,Nr.150, Nr.180, Nr.240 smilšpapīriem.
8. Starp smilšpapīru maiņu nomazgā koksnes putekļus ar mitru lupatiņu. Pirms
nākamās slīpēšanas nožāvē mēbeli.
10. Gruntskrāsas uzklāšana vienā kārtā, ja izvēlēts mēbeli krāsot.
11. Krāsošana vismaz 3 kārtās un lakošana vismaz 2 kārtās, VAI beicēšana
1 kārtā un lakošana vismaz 2 kārtās.
Priecājies par savas atjaunotās mēbeles jauno dzīvi!
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(BEZ)VIESU DIENA

Materiālu sgatavoja Kārlis
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Pirmo reizi SVV 30 gadu pastāvēšanas vēsturē tika nodrošināta video tiešraide
no pasākuma vietas! No Fēniksa pelniem augšāmcēlās Emīls, kurš pielidoja
pie sava datora un saspaidīja pāris pogas, kas nodrošināja video translāciju no
pasākuma.
Programmā, kā jau ierasts, uzrunas, SVV koris un tautas deju ansamblis. Un kā
jau ierasts, pēdējo gadu praksē – noslēgumā Modes skate.
Pasākuma galvenā režisore Aiga, bija iekļāvusi programmā gan intervijas ar
audzēkņiem, gan ieskatu pēcpusdienu nodarbībās, ko iespējams redzēt zemāk
norādītajā video!
Pēc kārtīgi padarīta darba, vakarā jaunieši izklaidējās Ābeļu pamatskolas
estrādē, kur kārtīgi iztrakojās zaļumballē! Zaļumballes lielākie deju griezēji
izrādījās Toms un Annijas, kas visātrāk izdancināja visus citus saulgriezēnus!1
Video var atrast Saulgriežu Vasaras vidusskolas Youtube kanālā:
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Kad lēnām lapas met pelašķi
Un lietus mākoņi sabira,
Es atceros tās trīs vasaras nedēļas,
Pavadītas kopības sajūtā.
Es dodos pļavā
Un samitrināju savus lina svārkus,
Bet tas viss ir sīkums,
Jo esmu bagāta ar atmiņām
Trīs nedēļas pļavas smaržu,
Siltu smaidu un tējas naktis,
Tā, lūk, man pieder viss –
Vairāk neko nevajag
/Marta Vei./
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SVV2022 DZIESMA
(mūzika R. Pauls “Muļķe sirds”)
Dar’ ko darīdams
Teic’ ko sacīdams
Vai gribas sūdus tev savārīt (atkārtojas)
Bet nekad nav laik bijis tam
Vari kurpes zagt,
Vari miltus bērt
Vari spilvenus likt zem matračiem (atkārtojas)
Tik lai Ilze tevi nepieķer
Piedz.
SVV nometne ir tikai viena
Labāka par glāzi piena
Mana ir šī vasara
Kur tu liksies tāds viens bez SVV
Kur nav Gitas sāls un nav Kārļa smīns (atkārtojas)
Un nav Raita siltais apskāviens
Nebūs pirmā šī negulētā nakts
Rūtas korī sirdī tev rabarbers (atkārtojas)
Ra ra ra ra rabarbers
/Kate, Marta Voi., Beāte, Annija/
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SVECĪŠU PASTAIGA DABĀ

Materiālu sgatavoja Kārlis

61
Ar neatkārtojamu gaumes izjūtu apveltītie nometnes darbinieki Raitis un Kārlis
pieņēma izaicinājumu sagatavot pirmo svecīšu vakaru savā ilgajā, izcilajā un
burvīgajā SVV darbinieku karjerā. Talkā nāca arī pieredzējusī pasākumu
veidotāja Una, kas novērsa visas nepilnības!
Svecīšu vakara plāns:
Gājiens pa Ābeļu apkaimi – fonā skan “Straumēni”

Aina – Pļava
Ukuleļu trio, dzejas lasījumi par Dabu

Aina – Aleja
Vijoles Solo

Aina – Birzīte
Ukuleles solo “Caur sidraba birzi
gāju”. Visi dzied līdzi; dzejas lasījumi
par Dabu

Aina – Daugavas krasts
dzejas lasījumi par Dabu;
Kopdziesma “Tumša nakte, Zaļa
zāle”
Vakardziesma
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MĀRTIŅA MATRAČA
PIEDZĪVOJUMI

Materiālu sgatavoja Adele

63

Bieži vien Saulgriezēni nonāk pie secinājuma, ka
vislielākās migrācijas, kas naktīs notiek, ir viņu
mēģinājumi kādu izjokot. Šis gads kārtējo reizi
pierādīja, cik neprecīzs šis pieņēmums ir bijis un cik
daudz Saulgriezēni nemaz nepamana.
Mārtiņa migrācijas sākās jau divas dienas pirms
nometnes atklāšanas, kad matracis tika izklāts pirmā
stāva gaitenī. Mārtiņš gan laikam bija nonācis
pie lēmuma, ka gaitenis nepiedāvās nākamajam
direktoram tās ērtības, pie kurām viņš plāno
pierast. Matracis tika pārcelts uz foajē. Arī tur gan
tika pavadīta viena vienīga nakts - mēļo, ka kāds
aiz Mārtiņa ir paklupis, un tas lika darbiniekam
pieņemt lēmumu meklēt matracītim jaunu mājvietu.
Tā viņš arī nonāca otrajā stāvā - balkoniņš virs
sporta zāles.
Šajā brīdī Mārtiņam jau tika uzdoti jautājumi par
viņa lokācijas izvēlēm - tomēr virs sporta zāles
pieejamas bija divas telpas, kuras piedāvāja nedaudz
vairāk klusuma un miera. Mārtiņš stāstīja visiem,
ka mēģina ar matraci tikt kādā no telpām, bet katru
reizi, kad šāds triks - matrača iestumšana telpā - tika
izmēģināts, matracis nevis nonāca telpās, bet gan
slīdēja tālāk un tālāk pa gaiteni.
Tā arī Mārtiņš nonāca līdz gaiteņa galam. 26.
jūlijā visiem šī stāsta sekotājiem nācās uzzināt sirdi
stindzinošas ziņas - Mārtiņa matracis bija izpūtis
savu pēdējo elpu un vairs nebija atdzīvināms.
Tagad Mārtiņš redzēts tur pat gaiteņa galā guļot
uz cietākas virsmas, sapņojot par piedzīvojumiem,
kādus ar savu pirmo matraci ir pieredzējis.

64

SVV2022 | Ābeļi

SVV IEFILTRĒJIES
DUBULTAĢENTS?

Materiālu sgatavoja Aģents Mednieks
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Pastāv pamatotas aizdomas, ka šogad SVV saimē darbojās dubultspiegs. Jaunā
darbiniece jau vairākus gadus nodarbojas ar politiskām afērām, manipulācijām
un pat kriminālām darbībām, arī nometnē jaunā dāma ievieš savu kārtību.
Skolotāja draudzīgi satuvinājusies ar darbinieku kolektīvu, bet arī iefiltrējusies
pļāpīgāko audzēkņu aprindās.
Dzeltenais SVV nekad nav bijis tik sulīgs, pilns pašu audzēkņu stāstu un foto.
Kā šī darbinātāja panāca, ka saulgriezēni vēršas viens pret otru, ka stāsta viņai
visus noslēpumus un baumas un galvenais inkriminē paši sevi?
Varbūt šāda rosība ap dzelteno presi ir tikai tāpēc ka jaunieši vēlas iegūt zivtiņas
(Emīls vairākkārt uzsvēra, ka uzvarētājam būs kāda īpaša dāvana)? Taču šāda
un līdzīga sistēma, kurā audzēkņi tiek apbalvoti par darbiem, ir pastāvējusi
daudzas reizes, un šādi rezultāti netika novēroti.
Skolotāja bieži vien mudina saulgriezēnus nodot citam citu. Ja tie nepakļaujas,
draud ar papildus politikas stundām vai pat personalizētiem draudiem, kas
atbilst konkrētā audzēkņa bailēm un sāpēm. No darbiniekiem viņai informāciju
iegūt ir daudz vieglāk. Viņa tikai apsēžas pie skolotāju galda un uzklausa katru,
kas kaut drusku iepīkstas. Skolotāji un audzinātāji bezmiega ietekmē runā
bez filtra, stāsta, kas vien prātā. Spiedze īpaši izmanto “Pārgurušu” istabiņas
audzinātājus, pašsaprotamu iemeslu dēļ.
Šo visu savākto informāciju viņa nodod Raitim un dzeltenā SVV redaktoriem.
Varētu likties, ka viņa šo dara naudas vai kotlešu dēļ, taču izrādās, dzeltenais
SVV nesniedz nekādu materiālu kompensāciju saviem izmeklētājiem un
žurnālistiem. Jaunā skolotāja uztur un veido drāmu, tāpēc, ka viņai tas patīk.
Dubultspiedze manipulē ar cilvēku dzīvēm sporta pēc.
/KNAB/
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KALMĀRU SPĒLES

Nometnes otrās dienas vakara pasākums bija ‘Kalmāru spēles’. Iedvesma nāca
no populāra seriāla “Squid games”.
Pirmā spēle bija ‘Diena un nakts’. Kamēr bija diena, dalībnieki gāja uz
priekšu. Tiklīdz bija nakts, dalībniekiem bija jāsastingst un nedrīkstēja kustēties.
Ja redzēja ka kustās, tad bija jāiet atpakaļ uz sākumu.
Otrā spēle bija cepumu grebšana. Dalībniekam iedeva cepumu un bija
jāizgrebj dotā figūra. Ja salūza cepums, bija jāsāk no jauna.
Trešā spēle bija ‘Mīnas’. Dalībnieki gāja pa rūtotu laukumu, nezinot kura
rūtiņa ir mīna un kura nav. Ja uzkāpa uz mīnas, bija jāsāk no sākuma. Tā bija
viena no grūtākajām spēlēm.
Ceturtā spēle bija virves vilkšana. Dalībnieki sastājās pa divām komandām un
tad vilka virvi. Tā komanda. kura pārvilka lakatiņu, kas bija uzsiets uz virves,
pāri līnijai, tika tālāk.
Piektā spēle bija šķīvīšu mešana. Tā bija ļoti grūta. Dalībniekiem bija jāiemet
lidojošais šķīvītis sarkanajā punktā, kas bija dažu metru attālumā.
Sestā spēle bija klasīšu lekšana. Dalībniekiem bija jālec klasītes uz priekšu un
atpakaļ, nepieskaroties līnijām.
Septītā spēle bija paslēpes. Šai spēlei nebija kārtīgi izdomāti noteikumi, tādēļ
tika atcelta.
Astotā spēle bija papīrīšu lidināšana. Dalībniekiem, uzsitot ar plaukstu pa
konfekšu papīriņu, bija jāliek tam lidot. Tas, kas pirmais dabū papīrīti augšā,
tiek tālāk.
Devītā spēle bija ‘akmens, šķēres, papīrīts’. Dalībnieki spēlēja ‘akmens, šķēres,
papīrīts’ ar acīm ciet. Pēc trim uzvarām tika tālāk. Šajā spēle varēja uzvarēt tikai
4 dalībnieki.
Desmitā spēle bija ‘astes’. Dalībniekiem aiz biksēm aizlika lakatu. Pārējie
centās to izraut.
Balvu saņēma Viesturs. Tā bija maiss ar konfektēm.
Materiālu sgatavoja Barba
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FILMU VAKARS

Filmu vakarā mums vajadzēja nopirk biļetes, izdomājot kādu radošu veidu, kā
samaksāt par biļetēm, piemēram, dziedot vai parādot kādu talantu. Mums arī
bija jānes savi matrači uz kinozāli, lai pašiem būtu ērtāks kino vakars. Visiem
bija izvēle starp četrām filmām, un bija jāizvēlās divas, viena pirmā un otra
otrā seansa laikā. Mēs skatījāmies jaunās latviešu filmas. Šīs filmas ne visiem
patika, jo nebija ierastās Holivudas filmas. Otrās filmas “Pirmdzimtais” sižets
bija savāds, ne kurš katrs varēja saprast, kas filmā notiek, bet kopumā visiem ļoti
patika filmu vakars, un vēlāk notika intensīvas pārrunas par filmā notiekošo.

Materiālu sgatavoja Helmuts
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NOMETNES DALĪBNIEKU
APRAKSTI
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ASARI
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Zanda Rūta Krastiņa
Klusa, :], labi dzied, ļoti sirsnīga, Diezgan klusa,
bet jautra, Jauka un saprotoša, kārtīga, multfilmu
varone , Klusa ar mākslas talantiem, vairāk iekšā
sevī, mazliet klusa, bet liekas ļoti jauka, mīļa,
draudzīga, baigā Zanda, mierīga meiča, diezgan
kautrīga taču ir viegli sadarboties, klusa, Marijas
draudzene, jauka, klusais jaukums, jāpacenšas,
taurenītis, klusie ūdeņi, prieks par katru reizi,
kad uzsmaida, Miera Mika, drosmīga, mazais
pārsteigums, Klusa, bet īstenībā daudz ko teikt,
klusā dvēselīte, foršās bizītes, kautrīga, bet tā jauka,
klusais pārsteigums, gatava piedzīvojumiem, dažreiz
pārklusē, labsirdīga meitene, nedaudz runīga
Evans Dominiks Vaskonjans
Aktīvs, fantāzija ir viņa stiprā puse, nepieklājīgs
jauneklis, jauks, dīvains, dažreiz kaitinošs, sapratīgs,
dažreiz no viņa iznāk kaut kas ko neviens negaida
un negrib dzirdēt :), šad tad iznāk ārā kāds domu
grauds, skaļš, ļoti izklaidīgs, var izveidot labas
diskusijas par pat visvienkāršākajām dzīves tēmām,
vienmēr grib palīdzēt, mazs vēl, cerams nometnē
iemācīsies patstāvību un pieklājību, jautrītis,
draudzīgs, blēņdaris, ka-pu-cī-tis, Turies! Tev ir
tvēriens, sīkais, vecā durvju eņģe, īpatnējs, jauks
čalis, mazā svv bomba, liela sirsniņa, kuru sanāk
noslēpt ar blēņu vārīšanu, niecīgs vārdu krājums,
vieglprātīgs, bet jautrs, dažreiz jāpadomā pirms
runā, bet tā foršs fujaks, viedokļiem bagāts cilvēks
Marija Paula Ciprusa
Smieklīga, bieži strīdas par sīkumiem, jauks un
skaļš cilvēks, Betmens, atvērta un ļoti interesanta,
vienmēr pateikts tev kaut ko jauku, dīvaina, bet
labā nozīmē, smieklīga, šreks un jautra, vienmēr
uzlabo citiem garastāvoklī, jaukākā komplimentu
teicēja, skaļa, jautra, nosvērta, atvērta dažādām
idejām, jautra, smieklīga, ļoti aktīva un atvērta,
slīd pa dzīvi un vienmēr būs gatava kam jaunam,
Pom poms, enerģiskais bumbulīts, komēdija, super
aura, enerģiska, pašpārliecināta, ar savu es, Koku
karaliene, jautra, labi gatavo, garšo ēst, neatklātas
virsotnes, fantastiski smejas, atraktīva, Terra
Mariana, labais trakulīts, ar savu māju istabā, jauka,
kolosāla aktrise, spridzeklītis, ir safe, spilgta, spoža,
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viņas majestāte šreks ar izcilo matu sakārtojumu,
radoša, skaļa, krīt uz nerviem, ļoti jautra, droša,
daudz enerģijas
Renārs Lasmanis
Izklausās kā pirmklasnieks, Kruts čalis, slinks,
nākamais Lauris Reiniks, siržu lauzējs, vot vot, sīkais
mīlulis, var dažreiz pasmieties kopā, jautrs un laba
humora izjūta, ļoti izsalcis, dažreiz kaitinošs un
jauks, deju grīdas iekarotājs, modinātājs, ruksītis,
labs čalis, ātrs, dīvains, pielien pie meitenēm,
aktīvs, izskatīgs un draudzīgs čalis, Mazais romeo,
riktīgais ģitārists, atlētisks, gatavs uz visu, meiteņu
magnēts, izklaidīgs, ekstraverts, grūti nosēdēt
mierīgi uz vienas vietas, izskatās vecāks nekā
patiesībā ir, brunču mednieks, komunikabls, ļoti
pašpārliecināts, ar skaistākajiem matiem, pakluss ar
smaidu, blondais grēks, brūnacis, siržu lauzējs, tās
acis, tās acis..., meiteņu mīlulis, mazais siržu lauzējs,
smaidiņš, Rencis, tāds flirts, ka bail, smaidīgs, bet
slinks, skaistākās čirkas, Pick me guy, ļoti centies
man izpatikt, saldais puika, sēž telefonā, guļava un
jautrs, tumšais čoms, mazais dāmu mīlulis, liela,
laba sirsniņa, mīlīgs, nevar nostāvēt uz vietas, kā
gudrs vecis reiz minēja: “Tu esi tomēr cilvēks”
Gustavs Pužulis
Adeles brālis, skaļš, bet jautrs, vāra sūdus, vienmēr
izdarīt kaut ko tādu, par ko visi varēs pasmieties,
kaitinošs, viņam ir ļoti liela iztēle, meksikāņu
gangsteris, atraktīvs, labs, dalīgs, māk izpaust savu
viedokli, jauks, vienmēr smejas, attīstīts priekš
sava vecuma, kluss ar savām domām galvā, skaļš,
ļoti bieži kopā ar Renāru, izklaidīgs, laba humora
izjūta, maziņš, bail no meitenēm, savā kompānijā
ļoti atvērts un komunikabls, mazā enerģijas bumba,
nekas, itin nekas nav taisnība, feins puika, apķērīgs,
pieklājīgs, mini Adele, Garfields, Adelis, kārtīgs
rokasspiediens, Ko Tu tur par Kastu?, smieklīgs,
jauks un pieredzējis daudzās jomās, fantastisks
humors, Meksikāņu gangsterītis, žipčiks, izaugs par
foršu fujaku, mazā enerģijas bumba
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Rebeka Vasiļevska
Saldummīle, jauka, organizētāja, enerģiska, apsēsta
ar Harija Potera nometni, cītīga sieviete, mīlīgā,
jauka, izpalīdzīga, šausmīgi jauka<3, ļoti jauka un
zinoša meitene, nenormāli enerģiska visu laiku, saka
smeķīgi, jauka un neatlaidīga, atbildīga, ar kolosālu
gaisotni, Cute minions, rūķītis, ļoti runātīga, ļoti
skaisti un biezi mati, forša čiepiņa, vienmēr gatava
palīdzēt, labsirdīga, aktīva, mīļa, daudzpļāpīga, ļoti
jauka un laimīga, ļoti izpalīdzīga un gudra meitene,
klusa, jauka, gatava darboties, jautra, reizēm skaļa,
nometnes ausis un acis, petarde, mazā bomba,
mazais spridzeklītis, droša, mazais Raitis, mazais
Harijs Poters, pozitīvais miedziņš, Džungļu Džeina!
Kādi mati :), kā kaučuka bumbiņa, maza enerģijas
bumba, mazā viltniece, cukuru saēdies vāverēns,
jauka, mazā Hermione, runātīga, jauka dvēsele
Luīze Zālīte
Sociāli atbildīga, jautra, aktīva, draudzīga, aktīvs
cilvēks, jauks, zinošs cilvēciņš, sirsnīgs cilvēks,
ļoti forša meitene, man patīk ar viņu runāt, mīļa
un forša, labs stils, smieklīga, apsēsta ar Vairu,
Laba stila izjūta, vispatīkamākā un jaukākā
13gadniece, kāda satikta, labsirdīga, hiperaktīva,
klusa, skaļa, mana saulīte, var ar viņu pārrunāt
tēju un puišu drāmu, ļoti skaista meiča, padara šo
nometni interesantāku, komunikabla, atsaucīga,
mīļa, patīk baumas, jauka, skaisti mati, enerģiska,
ar visskaistāko smaidu apveltītā, Zvārgulīte,
Atsperīte, atspolīte, mazais spridzeklītis, vienmēr
smaidīga, Supur-duper meitene, vienmēr visu
dara ar prieku, smaidīgais spridzeklītis, možumiņš,
Sprisprispridzeklis, lielākais SVV smaids, gudra,
smaidīgais saulgriezēns, vienmēr pozitīva, mazā
baumotāja, zibens uzlādēta pļāpu kule, skaisti brūni
mati, dzīvespriecīga meitene, īsts saulgriezēns,
smaidīgā saulīte, atrod kopīgu vārdu ar jebkuru,
ekstraverts, sameloja par ēdienu daudzumu,
dzīvespriecīga micīte
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Beāte Lote Kazmina
Gudra, runātīga, forša, padodas latviešu gramatika,
lauku meita, skaidro visus vārdus ko nepasakām
latviski, zinoša čiepa, raksta skaistas dzejas, īsti
nepazīstu, bet ir ok, gudra un jauka, nākotnē būs
izcila rakstniece, klusa, bieži teikumā pielieto vārdu
“būtībā”, intelektuāla, zina daudz faktus, laba
latviešu valoda, patīk vēsture, nākotnē varētu būt
rakstniece, jo raksta interesantus stāstus, mūsu mazā
vēsturniece, ļoti entuziastiska, ar savu domu, spēcīga
garā un augumā, māksliniece, šāvēja, pozitīva,
Beķiks, skaistākā bize SVV, savs viedoklis, viena
bize vienmēr matos, zinoša, ar skaistiem matiem,
prātīga, apķērīga, nēsā bizi kopš sevi atceras,
labsirdīga un jauka, dzejiska un tradicionāla,
valodniece, biezā bize, latviska
Ance Siliniece
Smieklīga, jauka, forša, draudzīga, klusa persona,
seksīgas bildes kopā, jautra, mani sauc par
bekoniņu, vienmēr liks pasmaidīt, diezgan jauka un
klusa, kautrīga, smieklīga, pārsteidzoši ātri iemācījās
visas dziesmas, jautra, kopā ņirdzam filmas laikā,
nedzird, mierpilna, klusa, nogurusi, ļoti dzidri dzied,
vienmēr var pasmieties kopā ar viņu par dažādām
dzīves situācijām, vienmēr varēs parunāties,
jaukumiņš, ar visskaistākajām kleitām apveltīta, zilā
krāsa, prātīga, simpātiska, klusie ūdeņi, kas noteikti
drīz atklāsies, smuki smaida, klusais smaids, guļava,
mīļa, gudra meitene, priekšzīmīga, iekšā deg maza
uguntiņa, kas var visus apžilbināt, klusībā klejo pa
naksnīgajiem Sēlijas siliem, jauks cilvēks, mierīga,
bišk nedzird, laba humora izjūta, kruta
Edvards Zvirbulis
Ummm… interesants, ja vajadzēs, viņš palīdzes,
mazliet dīvains, jauks, garš, nesaprot, kad beigt,
jauks, kluss, ar savu domu gājienu, interesants,
centīgs, visizpalīdzīgākais, vērotājs, mazliet
vairāk pārliecības, SVV laikā lēnām atraisījies
un atbrīvojies, filmētājs, ļoti mainījies pa šīm 3
nedēļām, pozitīvi mainījies SVV, Staltais pilsētas
kundziņš!, lapsa, dziļais skatiens, īpašs savā ziņā,
čaklais saulgriezēns, mīļš, sirsnīgs, svešinieks, centīgs,
saprotošs
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Anna Upeniece
Forša, jauka, smieklīga, iejūtīga, stingra, MIIILU
TAVU STILU!! <3, izpalīdzīga, klusa, jauka un
man neticējās, ka Viesturs ir viņas brālis, ļoti forša
un mīļa, superīga un unikāla stila izjūta, modīgā,
jauka, laba gaume mūzikā, mīļa un saprotoša,
mēdz dzelt ar mēli, profesionālā ūdens dzērājs,
labs humors, jautra, gaumīgs ģērbšanās stils, jautri
parunāt ar viņu, radoša meitene, kura nebaidās,
ko citi cilvēki domās par viņu, emo, avril lavigne,
unikāla, super stils, patstāvīga, radoša, klusā, mazāk
angļu valodas, draudzīga, nedaudz noslēgta, bet
jauka meitene, gudra, balansētāja, klusie ūdeņi
tie dziļākie, labi, ka ne Ezerniece!, skaists vārds
:D, klusa, bet ar savu viedokli, patīkama, skaisti
outfiti, ļoti gudra, apķērīga, sirsnīga, ģērbjas
melnā un gandrīz nemaz nesmaida, skaists drēbju
stils :), komfortabls cilvēks, laba māsa Viesturam,
māksliniece, draudzīga, kruta, forša, jautri dejo
Kristaps Vempers
Izskatās kā Sids no Ledus laikmeta, laba humora
izjūta, vegāns, nemāk turēt mēli aiz zobiem, sīkais
brālis, mūsu mazais susuriņš, foršs čalis, asprātis,
jauks un viegli parunāt, pajokos gan priekos,
gan bēdās, saldumiņš, veģetārietis, labs, mierīgs,
draudzīgs, jauks, normālu sarunu var uzturēt,
mazais zobubakstāmais, gan dzīves, gan skolas
gudrs cilvēks, prieks strādāt ar viņu grupu darbos,
ļoti atbildīgs un apdomā savas darbības, nosvērts,
labi pārrunāt tēju var, visiem uzlabo garīgo, stilists,
Saulstariņš, brīnišķīgs sarunu bieds, vienmēr
pacienās ar čipsiem, smaidu uzturētājs, Kristapiņš,
malacis, “Miera mika”, lielisks prezentētājs, Raita
mīlulis, Es esmu slieka!, Prātvēders!, viltīgākais
smīns, mazais argumentētājs, ļoti foršs un smieklīgs
cilvēks, jautrības gariņš, foršs tipiņš, baumu vācelīte,
lielais smaids, voldemorts maskā, bet dažreiz slinks,
smieklīgs un viegls, evolūcijas augstākais punkts,
filtrs ir beidzot atrasts, zina daudz par investīcijām,
Dzeltanā SVV pavēlnieks
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LĪDAKAS
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Annija Joma
Gudra, skaisti spēlē ukuleli un ir ļoti draudzīga,
labāk kokos kāpj, labi spēlē ukuleli, vienmēr
smaidīga, neesmu īsti runājusi ar viņu, bet viņa
izskatās pēc lauku meitenes, jauka un labsirdīga,
gudra, drosmīga, mīļa, gudra, labsirdīga, jauka un
čakla, savā nodabā, savs viedoklis un neatkāpjas no
tā, ļoti gudra, saprātīga meitene, bet ar pareizajiem
cilvēkiem pastrādās arī nedarbus, klusa, mierīga,
līdzsvarota, čakla, gudra, Saulīte, gatava aktīvi
iesaistīties, patiesi gaišs un pozitīvs cilvēks, apslēptā
enerģija, Pieņemam lēmumus ātri!, nometnes
jaukumiņš, vienmēr laipna, gudriniece, pārliecības
izaugsme, talantīga it visā, 2.gada izaugsme - ļoti
mainījusies uz labo pusi, superīga - visu dara un
viss sanāk, sparīgā zivtiņa, uzplaukstošais ziediņš,
visa mācētāja, forša meitene, bomba, jaunā līdere?,
viltniece, drošāka nekā pagājušgad, draudzīga,
lauku meiča, atjautīga
Vaira Skrebele
Draudzīga, nākamā Vaira Vīķe Freiberga, sīkais, ļoti
mīļi apskāvieni, sākumā neticēju, ka Agnese ir viņas
māsa, ar viņu ir interesanti runāt, arī ir ļoti smuka :),
mīļa un smieklīga, ar viņu ir jauki parunāties, jautra
un atraktīva, ar labākajām turku bikšelēm, Smuki
mati ar bizītēm, superīga meitene, būs draudzīga ar
visiem, var pārrunāt tēju, ļoti stilīgs ģērbšanās stils,
vienmēr varēs ar viņu aprunāties grūtā situācijā,
vienmēr teiks ko domā un nekad nenosodīs tevi,
ļoti labi krāso make up uz cita cilvēka un laba
gaume, mans kovid draudziņš, kas mani nepameta,
ļoti draudzīga un atvērta, skaista, mīļa, labsirdīga,
ātra, smieklīga, laipna, patīkama klātbūtne, viegli
sadarboties, pacietīga, klusa, ja pati to vēlas,
labs sarunu partneris, sakarīga un mīļa, Agneses
māsa, jautra, ļoti skaista, atraktīva un vienmēr
palīdzoša, jaunais atradums, skaistākā meitene
nometnē, nebaidās ieraut dejās skolotājus, puķainā
kleita, smaidīgais gariņš, Luīzes dvīne, sirsnīgais
saulstariņš, skaļie smiekli, smaidīgā eirāziete,
strādīga, īsts saulgriezēns, labs stils, forša, TIK jauka
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Nikodēms Punculis
Jauks, skaļš un kaitinošs, blēņu karalis, labi dzied/
danco <3, liks tev smieties un justies labi, nenormāli
jautrs čalis, nāk no Ikšķiles... šņauc reģipsi-eģipsiģipsi-ipsi-psi-si-i, īss, apbrīnojams dejotājs, ikšķiles
dīva, labs, smieklīgs, jauns, šņauc reģipsi savā
brīvajā laikā, SHPAAGAAAA, traks, labs draugs,
ļoti aktīvs un radošs čalis, vienmēr izmēģinās ko
jaunu un ir gatavs izaicinājumiem, nakts izjokotājs,
punduris, vienmēr gatavs kaut ko sastrādāt,
runātīgs, patiesi labs sarunu biedrs, tik tiešām foršs
čalis, vienmēr ir ko pateikt, skaļa, izteiksmīga balss
un labas manieres, it visā ar viedokli, fantastisks,
enerģisks, Mazais Haralds :), Haral-dēms, Rīpīgais
puikāns, “Es nekad vairs netraucēšu audzinātājus”,
Puišu istabas priekšnieks, Stilīgais čalis no
Ikšķiles, kolosāls komponists, Nu daddy, es ļoti
izbaudīju mūsu vakarus kopā rawrr, gudrs, ģeniāls
saulgriezēns, iejūtīgs, laba galva uz pleciem, izpļāpā
savus plānus, skaisti izspūruši mati:), kārtīgs džeks
ar lisaku, mazais punculis, jautrs, drošs, pastāv par
savu viedokli, ļoti jauks, saprotošs
Arnolds Pīrāgs
Labi dzied, smieklīgs, laba Humora izjūta, dziedošs
cilvēks, dziedošs pīrāgs, mīļākais muzikants, padara
garastāvokli labāku <3, skaistāku balsi par viņa es
nezinu , ANOTHER DAY, ANOTHER SLAY,
ĻOTI JAUTRS, smieklīgs, garšīgs kā mcdonalda
ābolu pīrāgs, aktīvs un inteliģents, kā arī sociāls
un jauks, trakais Ārčijs, vienmēr laimīgs, gudrs,
sakarīgs dažreiz kaitinošs, jautrs, smieklīgs, kruts,
ekstraverts, superīga zvaigzne, būtu labs aktieris vai
kāds skatuves mākslinieks, vienmēr sasmīdinās pat
visdrūmākajā dienā, pļāputaša, ļoti gudrs, kad viņš
dzied, visi kūst, rēcīgs, superīgākais sarunu biedrs,
radošs, asprātīgs, brīnišķīgi smejas par saviem
jokiem, enģeļa balss, ienes nometnē gaišumu, tu
esi super!, nometnes dziesmu uzturētājs, dziesmu
dziesma, drošsirdis, lakstīgaliņa, fantastisks,
vienkārši unikāls cilvēks - vienmēr prieks atrasties
blakus, 1000000 vārdi minūtē, ar speķīti un smeķīgs
pēc vella!, baterija nekad neiztukšojas :D, meiteņu
centrs, negaistoša enerģija, paliec tu pats, mana
kvēlā mīla, kas liek pasmaidīt ik mirkli un izstaro
mīļumu, ļoti gudrs, apzinīgs Saulgriezēns, ar spēju
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visu sev apkārt padarīt par ballīti, operas tenors,
visreālākais un visekstravagantākais, skaļš, jautri joki
Elizabete Sofija Kleinhofa
Forša, smieklīga, jauka un draudzīga, bestieee <3,
vienmēr liks tev pasmaidīt un iedos jauku buciņu,
kad jutīsies slikti, viņa man atgādina meža feju - es
nezinu kāpēc, bet viņa izskatās pēc vienas, viņai arī
ļoti piestāv zaļā krāsa, smieklīga un kruta, atvērta
jaunām idejām, vispašpārliecinātākā čiepa ciemā,
ar smukiem matiem un laba billy eilish impression,
superīgs ģērbšanās stils, kož cilvēkiem, vienmēr labi
sanāk make up krāsot, ļoti skaista matu struktūra un
krāsa, hiperaktīva, vienmēr uzdejos ar tevi ballītē,
ļoti tuvas ar Agnesi, vienmēr varēs iet pie viņas un
saņemt siltu apskāvienu un mīļus vārdus, draudzīga,
skaļa, dīva, superīgākās zaļās trenniņbikses, tu
super-bučas!, Mīla, rupja:), smieklīga, sportiska un
aktīva, Tev ir vislabākā stila izjūta šajā nometnē,
forša ritma izjūta un foršs cilvēks, pašpārliecināta,
vienmēr ir ko teikt, Skarba saulīte, džeku magnēts,
visiem draudzene, manas māsas susuriņš, labs
sarunu partneris, jautra, čaļu magnēts, čīkstīga,
Ābele ziedonī, stilīgā, katrā situācijā var uzdziedāt
un padejot, liels bērns, dāmīte, jautrais mundrums,
skrien kā vilciņš, liels potenciāls, dinamīts, Norm, bij
forši uzspēlēt truth or dare, saulstariņš un mīļums,
mūzikas izzinātāja no Zviedrijas, Jautra meitene,
labsirdīga, līdere, traka tantiņa
Toms Kārlis Auziņš
Mākslinieciska persona, interesanta persona, ļoti
radošs, jauks, mīlīgi ēd, kluss, izturīgs, jo ilgi var
noskriet, māksliniecisks, noslēgts, kluss, bet kad
sāk runāt ir ļoti forši parunāties, sirsnīgs, gatavs
iesaistīties, neizdibināmais, ar viedokli, mākslinieks
ir un paliek mākslinieks, lieliski dejo, prātīgais čalis,
vakardziesmas apskāvējs, tomāts, klusie ūdeņi tie
dziļākie, pieklājīgs, rāms, turpini zīmēt, ļoti liela
sirsnība un mīļums, smīnošais skolotājs, čakls,
kautrīgs un godīgs, talantīgs, ar viedokli, kad runā,
tad runā daudz, kartona eksperts
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Alise Dubņika
Jauka, par sīkumiem raud/dusmojas, baigi interesē
viktorijas laikmets, vijole, interesanta persona, ļoti
gudra vēsturē, es labāk nekomentēšu, viss ko teikšu
ir tas, ka viņa man nepatīk, inteliģenta un jauka,
godīgi sakot, ļoti pašpārliecināta, ar izteiktu viedokli
par mirušiem cilvēkiem, patīk miruši cilvēki, ja ir
savs viedoklis, tad citu viedoklis nav pareizs, ļoti,
ļoti pašpārliecināta, citāda, noslēgta, patīk vēsture
un Viktorijas laikmets, jauka, emocionāla, princese
Alise, mazliet vairāk pārliecības, vēsturniece, dziļie
ūdeņi, Princese, Karaliene Viktorija, karogspēle
kleitā, spēka mitriķis, interesanta dzeja par
mazpētītām tēmām, vēstures zinātāja, neņem
visu personiski!, pasaule negriežas tev apkārt,
noslēpumaina, spēcīga personība, klusā vijolniece,
skaisti spēle vijoli, īpatnēja meitene ar savām
vērtībām, vēsturniece, pastāv uz savu viedokli, patīk
klasiskā mūzika, Uii... salda kā sāls
Helmuts Vizbulis
Smieklīgs, pozitīvs, interesants cilvēks , slinkumpods,
jautri sēdēt viņam blakus, jo viņš bieži vien lido
septītajās debesīs, kluss čalis, bet forši ar viņu
parunāt :), jauks, es vēlos būt tik jautra un priecīga
saulīte, kā Tu, sportists, smaidīgais, briļainais,
labs čalis, aktīvs, gudrs, tīrākais eksperiments,
labākais smaids, neparedzams, dabiski smieklīgs,
humoristisks, izcils iedvesmas avots, smaidīgs,
saulīte, fantastiska humora izjūta, kā arī smieklīgas
pozas fotogrāfijās, fotogēniskākais, superīgas
iešļūcene, smaids un cilvēks, kas spēs padarīt spilgtu
dienu, uzņēmīgs, jau garāki teikumi, cerams pēc
SVV kļūs pieaugušāks, gudrītis, Helmuta smaids
izsaka visu, nevar pamosties, Helmans majonēze,
visplašākais smaidiņš, ļoti laba izaugsme kopš
pagājušā gada, slinks, taču ļoti jauks un smieklīgs,
vienmēr smaidīgs, Funny man bez brillēm, viltnieks,
lielais smaidītājs, guļ un valkā makšķernieka cepuri,
dzīvespriecīgs, jautrs cilvēks, labākais čoms, ļoti
dzīvespriecīgs un gudrs (bet slinks), pēdējā gada
laikā pieaudzis, ļoti pozitīvs, laba enerģija, reāla
saule, kas staro uz visiem
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Barba Zālīte
Smieklīga, forša, jautra, skaisti spēlē flautu un ir ļoti
draudzīga, dvīņa māsa, labi spēlē flautu!!, izpalīdzēs,
ja kaut ko vajadzēs, Slayyyyy ļoti jauka meitene,
forša un jauka, superīga flautiste, jauka, talantīga,
pārliecinoša, radoša, ļoti skaisti spēlē flautu un
dzied, runātīga, būs gatava mēģināt ko jaunu,
bet nepārkāpt pārāk daudz savai komforta zonai,
sagādā miltu paku, jauka un mīļa meitene, radoša,
tieša, visjaukākie smiekli, sarkanmatainā, viena
puse, jaudas ir daudz, draudzīga, flautiste, guļava,
tik skaisti skan, Satīta garenā papīrītī, Bārbele,
smaidīga, muzikāla, skaisti mati, safe, noslēptais
pārsteigums, sarkanā flautniece, skaisti sarkani mati,
talantīga, buņurupucītis, aužam mašīna
Rūta Zālīte
Smieklīga, forša, jautra, ļoti draudzīga, dvīņa māsa,
labas idejas, šausmīgi jauks cilvēks, jauka un forši
parunāt, ļoti ātri runā, mīļa, piestāv raita stils, klusa,
gudra, mierīga, forša, kruta, turēsies savā komforta
zonā, iekšā sevī, būs tuvumā tikai uzticamākajiem
cilvēkiem, var nosēdēt klusumā, bet paveikt ļoti
daudz, klusāka, bet ļoti sirsnīga, dzīves iekš istabiņas
uzturētāja, otra puse, meklē savu ceļu, klusāka par
māsu, bet arī ļoti draudzīga, Mazais Raitis, centīga,
tādā pašā apaļā papīrītī, pieneņpūku smaids,
klusiņa, bet patīkama, skaistais smaids, mēdz
smaidīt, skaistas brilles, nerunīga, jauka, Barbas
māsa, forša, aužam mašīna
Amanda Stivriņa
Smieklīga, daudz puiši, ļoti klusa, jauks cilvēks ar
jauku ģimeni, siržu lauzēja, kaitinoša, mīļa, Uhm tā
esmu es, jauka, labākais matu griezums, sit vīriešiem
pa pakaļu, panda, draudzīga, no Ikšķiles, jauka,
klusa, Čučumuiža, koļītāja, patīk sist pa pakaļu,
neparasta, dod iesprostotus dvēseles vaibstus, forša,
laba humora izjūta, pašpārliecināta, dziļie ūdeņi,
drosmīga, patstāvīga, gulētāja, klusā caca, jaunā
nometnes čiepiņa, pārāk lokani īkšķi, puišu mīlule,
Pick me girl, bet ik pa brīdim bija norm convo,
koķeta, patīk dzeltenais, jauka meitene ar skaistām
acīm:), Chau Amanda!, pavāre izcila, sēne
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Tomass Kurmiņš
Jautrs, smieklīgs, vienmēr klausās mūziku, Amandas
čalis nr.2, jautrs, interesants jauneklis, labi dejo,
jauki parunāt divatā, jautrs, jauks, laba mūzikas
gaume, atvērts, runātīgs, aizmirsa manu vārdu...,
aktīvs, liela mute, skaļš, savā nodabā, nepacietīgs,
uzklausošs, jauks, gatavs blēņas darīt, ballītes
karalis, patīk dancos ar Ieviņu, interesants cilvēks
ar neierastu prātu, labs dejotājs, klausās daudz
mūziku, telefonā skatās, patīk Luīze, ļoti aktīvs,
daudz runā, vienmēr dejo līdz ballīšu beigām, odu
pūšamo līdzekļu magnēts, mīļš, lēkājošā rakete,
ātrs, jautrs, vienmēr pozitīvs, pārliecība, izpalīdzīgs,
ļoti jauks, jautrības turētājs, delveris, vēl viens
čirka un kāpšanas malacis, iemācies darbinieku
vārdus!, muguras bakstītājs, apskāvienu mīlis,
vienmēr ar labu garastāvokli, baigi dramatiski atver
durvis, pushipijs, jautrs cilvēciņš, mīl apskāvienus,
pašpārliecināts, austiņu pavēlnieks
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Rūdolfs Toms Supe
Jauks, saprotošs, skaļš, patīk muļķoties, cilvēks ar
mērķi, Enijas dārgumiņš, siržu lauzējs, poētiskas
burvis, vienmēr uzklausīs tevi un liks tev justies labi
par sevi, gudrs čalis, ar viņu parunāt ir nenormāli
jautri, jauks, līderis, iedvesmo citus ar savu
pašpārliecinātību, maltās gaļas cienītājs, ļoti izskatīgs
čalis, vienmēr palīdzēs grūtā situācijā, labi sporto,
ātrs, pašpārliecināts, komunikabls, spēcīgs, aktīvs,
smieklīgs, sportisks un nopietns, labs istabas biedrs,
izglītots savās jomās un pārāk skaļi klausās mūziku,
Runcīts, baigi labais draugs, vienmēr ir par ko runāt
ar viņu, interesanti stāsti, vietējais playboy labā
nozīmē, cilvēks ar interesantu domu gājienu, labi
izskatās kleitā, meiteņu mērķis, dzīves priecīgs un
neatkarīgs, var būt jauks, Viss būs čikiniekā!, siržu
lauzējs, pozitīvs saldums, koķetētājs, džentelmenis,
centīgs, grieķu skaistulis, slinkulis, skropstiņaaas,
smaržo pēc auglīšiem, Gobzems kruts čalis,
talantīgais mākslinieks, fantastiskās čirkas, ļoti gudrs,
superīgi apskāvieni, apguvis neredzamību, viņam ir
smuka frizūra, viltnieks
Marta Voiciša
Forša, jauka, padodas jokot, cītīgs cilvēks,
jaukumiņš, ļoti, ļoti forša, jauka, zinoša čiepiņa <3,
mūsu mazais saulstariņš, ļoti jauka un izpalīdzīga
meitene, superīgs stils, garšo banāni, ļoti laipna
un māk labi dejot, vienmēr smaida, izpalīdzīga,
laba dejotāja, atsaucīga, radoša, liriska, forša, māk
ņemt kontroli kad vajag, dzīvē sasniegs milzīgus
augstumus un nepadosies grūtībās, nepametīs
cilvēku grūtā situācijā, vienmēr var viņai uzticēties
un aprunāties, superīgs un ļoti, ļoti gaumīgs
ģērbšanās stils un mati, dziedātāja un dejotāja,
modele, mīļa ar visiem, vienkārši perfekts cilvēks,
Mana saulīte!, superīgākā dejotāja, labākā sarunu
biedrene, pašpārliecināta, patstāvīga, skaista,
sirsnīga, patiesa, vienkārši burvelīga persona,
susurs ar īpašu talantu kopumu sevī, Marta modele,
dzirkstīte, bulciņu valdniece, smaidīga un draudzīga,
izcila audzēkne - dara/iesaistās visur ar prieku, rāda
priekšzīmi visiem pārējiem, šogad vēl brīnišķīgāka,
gudrinieks, kam patīk būt šokolādes tonī, aktīvā
SVV dvēselīte, izcila saulgriezēna piemērs, ļoti
jauka un gudra sieviete, draugs visiem, esam pro
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dejošanā, SVV mīlestība, koķeta, rūp citi cilvēki,
pretimnākoša, jauka, labvēlīga, boss, koša, bet
profesionāla, dzejniece, radošā dvēselīte, pozitīva,
pašpārliecināta, dzīvespriecīga, visjautrākais cilvēks
Ketija Ruska
Drāmas karaliene, sarkani mati, emocionāli,
vienmēr būs blakus grūtos brīžos, māk aizstāvēt
savu viedokli, jauka meitene, mīļa, noriets,
raudāšana neatrisinās visas problēmas, nemanipulē
un neizmanto cilvēkus, vienmēr kopā ar Robiju,
skaista matu krāsa un ģērbšanās stils, pastāv par
savu viedokli, mīļa, labsirdīga, aktīva, smieklīga,
draudzīga, emocionāla, cilvēku cilvēks, iesaistoša,
jauka, dāsna, pacietīga, viemēr uzklausa un grib
tikai to labāko, drāmas karaliene, uzticama, radoša,
mērķtiecīga, labsirdīga, atvērta un tieša, Robija
meitene, talantīga, kas vienmēr vijas kopā ar
neatkārtojamību, lēmumu pieņemšanas problēmas,
romantiķe, vienmēr uzmanības cetrā, gulētāja,
zvaigzne, kas atspīd ar lielu blāzmu, pazudusī,
talantīga aktrise, tāda pati kā pagājušo gad, liela
sirds, problēmas ar puišiem, ar viņu bija jautri, žēl
ka viņa aizbrauca prom, drāmas taisītāja
Kate Ozola
Organizētāja, jautra, jauka, ļoti forša un saprotoša,
laba humora izjūta, baigi kaitinoša ar saviem
faktiem, SVV prezidente, Kur tu esi, mans
prezident?, vienkārši saulstariņš, viņa ir jautra un
arī gudra, mīļa, raibākā modes dīva, gudra un pilna
ar labumu, ļoti piestāv brilles, Super saulīte!, siltākie
apskāvieni, stila izjūta-bomba, vienmēr atbalstīs un
parunāsies, mīļa, labsirdīga, labs prezidents, aktīva,
laipna un palīdzīga, labs konkurents, uzticama,
mūsu prezidente, Arnolda pļāpubiedrs, gaumīga,
tieša, pašpārliecināta, laba līdere, forša, enerģiska
un super aktīva meitene, vienmēr teiks ko domā,
ļoti unikāls ģērbšanās stils, atbildīga un gudra, faktu
spļāvēja un mūsu visu susuriņš, mazliet čīkst, mazo
saulgriezēnu mamma, Arnolda mamma, līderis
it visā, SVV dvēsele, labākās dziesmas autore, arī
prezidenti raud, varas kārā prezidente, kārtīgs SVV
saulgriezēna piemērs, draudzīga, dod daudz labus
padomus, saulgriezēnu balss un pamats, opaaaa tik
kolosāls cilvēks un vienmēr var tevi uzmundrināt,
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kārtīgs mugurkauls un pārliecība, cīruļpūce,
labsirdīga, skaistas brilles, oriģināla, ar labiem
viedokļiem un stilu, atklāta, pret rozīnēm, priekš
manis izglāba nometni un pietrūks nākamajā gadā
Jānis Karlis Ruķers
Riktīgi foršs džekiņš, sirsnīgs, jautrs čalis un ir
forši ar viņu runāt, jauks, ļoti atvērts un runātīgs,
man ļoti patīk, ka visur iesaisties, džeks izlecis tieši
no Pinterest, labs čalis, smieklīgs, Čau Jāni! :), tik
daudz esmu dzirdējis par Jāni, beidzot tevi satiku,
labs draugs, uzticams, stilīgs, kluss, labi spēlē, guļ
džinsās, smieklīgi dejo, nopietns, atvērs, aktīvs,
viegli komunicēt, ar vislabāko stila izjūtu, apslēptā
enerģija, kļuvis ļoti sakarīgs, kļuvis pieaugušāks,
prieks skatīties, darbīgs, grūta vasara, jo necieš
kotletes, pieaudzis un foršs, Feinais zēns!, ašākais
čalis ciemā ;), džinsi, Džinsi, DŽINSI, bieži austiņas
ausīs, kruts, safe dude, laba mūzikas gaume, atraisīts,
kad joko, tad kārtīgi un smieklīgi, telefons, nedaudz
slinks, bet jauks, slepeni jauks
Marta Veismane
Pelna zivtiņas , vienmēr gatava palīdzēt, jauks
cilvēks, vajag jaunu dzejoli!, mīļākais cilvēks
nometnē, mīlu mīlu <3, ļoti, ļoti, ļoti sirsnīgs cilvēks
un vienmēr sasildīs tavu sirsniņu, ļoti smuka, ļoti
mīļa, kā nometnes mamma, vislabprātāk pavadītu
laiku pie Daugavas ar tevi arī pēc nometnes,
smieklīga un pozitīva, uzklausoša, saprotoša,
pārliecinoša, atbildīga, zinoša un mīļa, enerģiska,
dzīvē sasniegs augstas virsotnes, raksta brīnišķīgu
dzeju, kas liek pārdomāt savus vārdus, un rīcības,
nekad nepametīs cilvēku grūtībās, dzīves gudra,
gaumīgs ģērbšanās stils, lielā māsa, ļoti gudra,
māk rakstīt apbrīnojamas dzejas rindas, ļoti, ļoti
mīļa un dāsna, dzejas dvēsele, ļoti sirsnīga un
gādīga, brīnišķīga sarunu biedrene, ļoti radoša
un pārliecināta par sevi, dzejniece, filozofe, viedo
vārdu lasītāja, spīdeklis, par viņu mēs vēl dzirdēsim,
Martai viss padodas, talants, SVV dzejniece,
epifāniju meistare, kas par eglīti, cirpts franču pils
parka krūmiņš, jaunā literāte, ideāls saulgriezēna
piemērs, gudra un inteliģenta sieviete, pati pilnība,
izcils piemērs jaunākiem saulgriezēniem, tik laba
aura tev ir, tiešām esi dabiska līdere, rīta saulīte,
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kas priecē ikvienu savā ceļā, viena no gudrākajām
dāmām, kādu pazīstu, drosmīga, absolūta līdere,
patīk teikt garas runas, labs komandieris, patīkama
klātbūtne kā saulītei, māksliniece, talantīga, īsts
saulgriezēns, uzklausa citus, pozitīva, atbildīga,
līdzsvarota, mierīga, gudriniece, īsta saulīte
Viesturs Upenieks
Garš, atbalsta persona gan slimojot, gan arī nē,
jautrs, radošs un māk smuki zīmēt, viss jaukākie
apskāvieni, patīk ar viņu runāt, jauks, radīts mākslai,
uzticams un labs draugs, visforšākais čalis nometnē,
labs draugs, vienmēr uzklausa, pašpārliecināts, kluss,
atraktīvs, kluss cilvēks līdz brīdim, kad atrod īstos
cilvēkus, spēlēs no viņa paliek bail, kā cilvēks ļoti
jauks, radošs, pastāv par sevi, atvērts diskusijām,
radoši īpaša personība, īstenībā ļoti foršs, bezgala
jauks, raksta labu dzeju un rīmes, laba atmiņa,
inteliģence, draudzīgs ar visiem, super čalis, ar
savu galvu, super rīmes raksta, Tu esi ļoti foršs!,
Klusais Varonis, nu labākais čalis, atbildīgākais
visā nometnē, kalmāru pavēlnieks, sirsnīgs, safe
dude, ļoti zinošs, ar skaidru viedokli daudzās sfērās,
visiejūtīgākais un sirsnīgākais Saulgriezēns, lako
melnus nagus, foršs čoms ar humoru, lielais čoms,
māksliniecisks un izturīgs, superīgs, gudrs, saprotošs
čalis, draudzīgs, ļoti foršs džeks ar ko parunāt :)
Enija Vārna
Laba humora izjūta, guļam kopā arī ārpus
nometnes, siržu lauzēja, jautrs cilvēkbērns, super
duperīga, jauka meitene un arī nenormāli skaista,
Lauris :), čiepa, jauka un smieklīga, ar tevi vienmēr
jautri pačilot, komunikabla, enerģiska, labi pirmie
iespaidi, pašpārliecināta, vienkārši forša, laba, mīļa,
ātra, stilīga, vienmēr var parunāt un paākstīties,
forša dāmīte, runātīga, atvērta, māsa mums visiem,
forša, vajag daudz uzmanības, vienmēr varēs
no viņas sagaidīt siltu apskāvienu, superīgs un
gaumīgs ģērbšanās stils, skaisti dzied, apveltīta ar
visvairāk enerģijas, viss būs labi, lielas, skaistas acis,
praktiska pacietība, vienmēr iepozēs foto mirkļiem,
apskaujamais objekts, ja cenšas, tad var, skarbais
feiss, trauslais tēls, mazā atspere, ļoti labi un tumši
joki, mīļa un jauka pret citiem, sirsnīga, rūpīga,
ar fantastisku humoru, tu esi ļoti mīlošs un jauks
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cilvēks, bet centies to noslēpt, bet tā tu man patīc,
mīļuma kalngals un liela, liela sirsniņa, blondā
atriebēja, skaisti, blondi mati, neparedzama, kaislīga
meiča, mazais enģelītis, enerģiska, sportiska
Robijs Zīverts
Ketijas drāmas karalis, jūtu uzliesmojums,
interesantas sarunas, diezgan normāls deju
partneris, jauks, vecīt, uzliec filtru un ieelpo,
nepārāk komunikalbs, ātrs, smieklīgs, aktīvs, jocīgs,
smieklīgs, labākais istabas biedrs, uzreiz kā pameta
spodrīši kļuva garlaicīgi, interesants džeks, vienmēr
jautri, normāls čalis, uzticams, atsaucīgs, saprotošs,
ar humora izjūtu, Ketijas puisis, sakarīgs, var būt
jauks, zilacainais skaistulis, meiteņu siržu lauzējs,
drošs, sāp naktī ... sirds, Ketijas hobijs, Robijs
Hudijs!, meitenes projekts, Ketijas aste, neiepazīts
saulgriezēns, strauji spēja iekarot istabiņas līdera
pozīciju, liels sirsnības potenciāls, ar viņu bija jautri,
kārtīgs džeks, vienmēr par visu viedoklis
Madara Matisone
Draudzīga, pazīstu jau otro gadu un ne reizi neesmu
redzējusi tevi dusmīgu, saulstariņš, visjaukākie
apskāvieni, neesmu īsti ar viņu runājusi, bet ir
dāsna, brīnišķīga, skaista un silta, sniedz vislabākos
apskāvienus, silta kā kaķīšu pieniņš, mīļākā istabas
biedrene, ar smuku bizi un jauku smaidu, introverte,
nekad nepadosies grūtā situācijā un palīdzēs citiem,
nosvērta meitene, neuztrauksies par to ko domā
citi par viņas rīcībām, vienmēr būs kopā tikai ar
gudrākajiem cilvēkiem, noteikti varētu būt modele
un dzīvē daudz ko sasniegs, mīļa, labsirdīga,
smieklīga, aktīva, klusa, savas nodabas cilvēks,
visjaukākais cilvēks kosmosā, neparedzama, ar
vistīrāko sirdi apveltīta, mierīga un jauka, jau labi
iet uz priekšu, ļoti patīkams cilvēciņš, tur kaut kam
ir jābūt :), gudra un talantīga, forša meitene - dara
un prot visu!, ļoti foršs audzēknis, Madara, kas
smaida, izdarīga un jauka, noslēpumaina un ļoti
sirsnīga, nekad nav nejauka pret citiem, superīgs
saulgriezēns, smaidīga, forši daņči, miera osta,
atsaucīga, skaisti mati, jauka un rūpīga, smaidīga tā
kā saulīte, jautra, mierīga, mīļa, viņa ir tāda saule mīlu
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Agnese Annija Skrebele
Smieklīga, forša, nopietna, labi kokos kāpj, līdzīgas
intereses ;), cilvēks ar kuru var labi pasmieties,
jauka un enerģiska, kolosāla, mīļa, jautra, iesauka
bekoniņš, Skaista saulīte, kas grūtā brīdī vienmēr
atbalstīs, labākais guļ-kaimiņš, ļoti laba dejotāja
un dzīves gudra, ļoti aktīva meitene, ekstraverte,
ļoti skaista matu struktūra kā arī ģērbšanās stils,
atvērta, super enerģija, draudzīga, tieša, vienmēr
būs līdzās, ja nepieciešams, spēcīga, ātra, jauka un
priecīga, stipra, viena no visjautrākajām meitenēm
šogad, bija prieks viņu vēlreiz satikt, droša, aktīva,
vienmēr smaida, ballīšu karaliene, visu draudzene,
uzticama, mīļa, atvērta, komunikabla, Vairas māsa,
skaļa, neatkārtojami spīdošs stars debesīs, ļoti, ļoti
forša, feina beibe, apķērīga, ātra, meiča ar viedokli
un krampi, izpalīdzīga, man patīk, ka cilvēki baidās,
forši komunicē pie galda, cirtainā, spridzeklis,
lielais SVV smaids, nekad nav dusmīga un vienmer
jauka pret citiem, draudzības gariņš, ļoti aktīva un
draudzīga, smaids, kas var iepriecināt visu telpu,
komunikāla meitene, atbalsts liels istabas biedrenēm,
pret rozīnēm, super-jauka
Dāvis Spuldze
Normāls čalis
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Ilze Kreišmane
Forša, jautra, nopietna, visforšākā direktore, jauka,
vienmēr smaidīga, gudra un mīļa, kad smaida
gribas smaidīt tai līdz!, laipna, stilīga un skaista, ļoti
labi māk gatavot, pati labākā direktore visā pasaulē,
visjaukākā dāma, ko esmu saticis, visus vienmēr
iesaista un pagatavo garšīgus ēdienus, īstā SVV
mamma, līdere, klusa, ļoti atbildīga un lasa ļoti,
ļoti dziļdomīgas dzejas rindas un citātus, vienmēr
pateiks ko domā, dzīves gudra, nekad nepaliks
vienaldzīga, nepārspējams cilvēks, sirsnīga, mierīga,
nosvērta, nometnes pulsa un ritma uzturētāja, bez
Ilzes jau nekā, gudriniece, jauniešu draugs, mūsu
“mamma”, SVV sargātāja, SVV guru - vienmēr
liek aizdomāties rītā lūgšanā, SVV lielmāte - Tev
ļoti piestāv!, dziļums mākoņos, ko kalnu smailes
dzen!, SVV dvēsele, gardās naksniņas, kulinārijas
pavēlniece, ļoti jauka un mīloša, SVV dvēseles
iemiesojums, poētiska, ļoti draudzīga skolotāja, kura
labi pasniedz informāciju, SVV gars un esence,
nometnes miera centrs, SVV mamma, mūsu
dziļdomīgā direktore
Mārtiņs Daģis
Nopietns, Jēkabpils gaļas kombināts, nākotnes
nometnes vadītājs, smieklīgs, Mārtiņš Nr. 1, Otrais
Kārlis, smieklīgs, viņa tuvumā var justies droši,
saprotošs un jautrs, baigi foršais čalis, negaršo
rozīnes, kad brauc ar mašīnu ir kā uz naža asmens,
jautrs, atjautīgs, visu vienmēr var meklēt pie
Mārtiņa, zinošs, rūpējas par apkartējo labklājību,
spilgta personība, ļoti mīļš, varēs pasmieties kopā
ar viņu, mācēs visus nostādīt mierā, atbildīgs,
audzēkņu dresētājs, mans jaunākais brālis, acuraugs,
sagādnieks, psihologs, nebaidās no darba, mednieka
spēks, puse no M&M’s, vēl var turēt līdzi jaunatnei,
Daģinators!, Spēka zēns!, SVV motors, stingrā dūre,
jauks, foršs, atbildīgs darbinieks, sliktais policists,
īsts vīrietis, rozīņu entuziasts, fantastisks līderis,
noteikti viņa vadībā SVV turpinās ziedēt un plaukt,
augstākajā padomē, labi vada vakara pasākumus,
atbalsta Jēkabpils kotletes, nometnes balsts , ir
par kotletēm un rozīnēm, ir sadarbība ar kotlešu
sabiedrību
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Terēze Mača
Nopietna, paspēj visus slimos un neslimos aprūpēt,
sniedz labus padomus un pasmejas ar tevi par
kļūdām, drāmu un vispārīgi par dzīvi, rūpējas
par visiem, nometnes mazais palīgs, mana mīļākā
darbiniece, stingra, labi dzied un jauka, mamma,
strikta un bailīga, kad brauc ar mašīnu nav kā
pa naža asmeni, noteikumu uzspiedēja, jauka,
izpalīdzīga, jautri pakaitināt, mīļa, atbildīga,
organizēta, forša, patīk noteikumi, patīk parāties,
saulīte, glāba kovidniekus (paldiesss), skaisti dzied,
vienmēr izpalīdzēs, kora mamma, ļoti labi dara
savus pienākumus, atbildīga, ļoti gudra un laba
skolotāja, satraucas, lai citiem nebūtu jāuztraucas,
Dinamīts!, viss padodas, gudra un gādīga, precīza,
spējīga, ar lielu atbildības sajūtu, kārtības gars, ļoti
labi sastrādājāmies - super!, varonis, kas nezina
miera, jaunā darba bite, SVV zobrats, medmāsa,
pastas šefs, smieklīga, atbildīga darbiniece, vienkārši
kolosāla, ļoti izmainījusies no pagājušā gada,
bet nu tā ir safe, iedvesmojoša persona, prātam
neaptveramas darba spējas un atbildība - spilgtā
un ģeniālā SVV mamma, nopietna, pretimnākoša,
labsirdīga skolotāja, labi pasniedz informāciju, patīk
noteikumi, dziedātāja, Ievas labākā draudzene, mīl
noteikumus, gudrs plīša lācītis
Kārlis Daģis
Nopietns, Glābsim kopā zemi?, vienmēr sajaucu
ar Mārtiņu, bieži daudz ko nezina, bet ļoti jauks,
Mārtiņš Nr. 2, jauks, mīļākais audzinātājs, no viņa
nāk tikai laba enerģija, labs fiziķis, superīgs čalis ar
lieliskām vakara pasākuma idejām, foršs ar humora
izjūtu, pretimnākošs, darba rūķis, ļoti mīļš un
saprotošs, palīdzēs kādā sarežģītā situācijā, gudrs,
audzinātāju audzinātājs, jaukumiņš, ideju ražošana,
jaunu ideju domātājs, normāls čalis, labākie nakts
nedarbi, rudā bārda un omulība!, audzinātāju
audzinātājs, SVV Sencis, līdzīgs Mārtiņam, par
audzinātāju būt tev padodas, ļoti foršs un mīļš,
žipčiks, SVV atbalsts un pamati - iemesls, kāpēc
visi nometnē var justies droši un izbaudīt vasaru,
smīnošais skolotājs, labi vada pasākumus, tāds kā
lāčuks, vismīļākais Daģis
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Emīls Brenčs
Smieklīgs, vienmēr vainīgs pie kaut kā, viegli
izjokot, “Emmmmiiiiiil!”, lielisks učuks, Emīls
paliek Emīls, bet labā ziņā, protams ;), dievinu viņu,
kaitinošs, kad modina ar savu tumbiņu un bļaustās,
jauks, kad iedod konču, aizmārša, vīņš visu dzird,
vienalga cik klusi runāsi - viņš zinās, iespējams
dzīvo sienās, superīgs džeks, slikti modina, atraktīvs,
noslēpumains, mīļš skolotājs, dažreiz jāsaka:
“Emīllllll…”, nosvērts, komunikabls, pozitīvs, ļoti
labs IT eksperts, atbildīgs par cilvēkiem sev apskārt,
superīga humora izjūta, prieks ar viņu vienmēr
komunicēt, nu tāda muša, morālā spēka mitriķis,
viss padodas, bet īpaši - darbs ar jauniešiem,
draudzīgs, superīgs audzinātājs, detektīvu meistars,
kārtīgs audzinātāju līderis, Emsis ar krutu bārdu!,
negantnieks, kruts, smieklīgs darbinieks, meiteņu
favorīts, tu esi joku Pēteris, lielisks sarunu biedrs
gan grūtos, gan labos laikos, vislabākais SVV
audzinātājs, kādu esmu redzējusi, siržu lauzējs, labs
cilvēks, bet apnika ar savu tumbu, nu tas ir Emīls,
šefpavārs, IT guru, modina visus, nedarbu taisītājs,
negantākais skolotājs
Dana Leibome
Nepazīstu, sportiska, perfekts ķermenis, ļoti
smuks smaids un laba sirds, ir labi, jautra un mīļa,
aktīvā čiepiņa, ļoti smaidīgā, strikta, labi modina,
jauka, mīļa, ļoti forša skolotāja, sportiska, ļoti
skaista, draudzīga, saprotoša, mūsu sporta gariņš,
sportiste, ar jaudu, vienmēr smaidoša un atsaucīga,
sportiste, gulētāja, sport-miedziņš, blondais, spicais,
smaidīgais purniņš!, ļoti skaista, labas skolotājas
prasmes, sauļotāja, pazudusī gulētāja, sportiska,
miega mice, smaidīgā saulīte, mazā, staigojošā
ballīte, žēlsirdīga sporta skolotāja, labi vada sporta
stundas, lielā sportiste, aktīva, Drāmas Karaliene
Annija Gulbe
Jauka, vienmēr gatava palīdzēt, jauks cilvēks,
palīdz ar dzīves problēmām, ļoti jauka, labākais
modinātājs, ļoti labs sarunu biedrs, īsti nepazīstu
viņu, jauka un mīļa, gribētu, ka viņa mani modina
arī skolas laikā, piedalās vairākās deju ballēs, ļoti
saprotoša un jauka, atsaucīga un klusa, ļoti jauka,
mīlīgi šķauda, sirsnīga, rūp citi cilvēki, jaukumiņš un
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visskaistāka puķe pļavā, sirds siltums, saulsstariņš,
labsirdīga, mīļumiņš, Annuška, aizvien drošāka
ārpus savas komforta zonas, ļoti mīļa un sirsnīga,
vienmēr varēs aiziet samīļot kādā drūmākā dienā,
mana lielā mīla, žēl ka konkurēju ar šokolādes
saldējumu :D, maigā modināšana, jauka, nekad nav
dusmīga, šokolādes saldējuma mīle, mīļa un mīksta,
apskāvienu dalītāja un mūžīgā saulīte, smaidīga,
visforšākā vadītāja, gulbītis, saulīte, jaukumiņš, mīļa,
vismīlīgākais smaids
Anna Dārta Sīka
Jauka, forša, vienmēr gatava palīdzēt, atbalsta un
dod padomus, jauka meiča, ļoti labs deju partneris,
patīk viņas mati, mīļa un superīga, tāda modes
dāma, varu tikai iedvesmoties, strikta un bailīga,
slikti modina, jauka, vislabāk modina, visi mīl
Annu un es arī, sirsnīga, vienmēr varēs parunāties,
skaistuma etalons ar jaukuma skaņu, Annucis, lielie
smiekliņi, stipru ļaužu, ar raksturiņu, vēsturniece,
pļāpa, pļāpiņa, Perikla sāncense Atēnās, ļoti skaista
un gudra, nekad nepaliks vienaldzīga par kādu un
ļoti sirsnīga, tā kas neļauj gulēt, puķainākās kleitas,
superīga modes izjūta, labs sarunu biedrs, vēlas, lai
visi smaidītu, slikti vērtē istabu, jutīgs deguns, forša
vadītāja, smaidīgā saule, modina visus, Dunduriņš
Ieva Žeikare
Jauka, vislabākā mazo skolotāja, bērnu mīlis, palīdz
grūtos brīžos un būs tev blakus, lai uzklausītu Tevi
un ir loti laba ar maziem bērniem, jauka, tāda
saulīte, draudzīga, labi pieskata mazos, mans gara
cilvēks, dejotāja, patīk bērni, skaista, izpalīdzīga,
smaidīga, saulstariņš, dejas gariņš, miega mīlule,
bērnu pavēlniece , enerģijas bumba, DIPiņu fane,
topošā zinātniece, pa gaisu vien, mazo saulgriezēnu
labākais draugs, labā bērnu aukle, izcils jauns
sākums SVV, viens no vērtīgākajiem partijas
kadriem!, miega mīlestība, Pīļu mamma, ļoti labi
saproties ar mazajiem, palīdzīga roka katrai dzīves
situācijai, Raita sirds iekarotāja, smaidīšanas
piekritēja, ļauna, jauka, Terēzes BFF, čība, miega
mice, lielais atbalsts, dejotāja, , vienmēr izpalīdzīga
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Madara Daģe
Forša, vienmēr fotografē vai filmē, paldies par
prezentāciju stundām, lieliska skolotāja, ļoti
smaidīgs cilvēks, man viņa patīk, inteliģenta
un mīļa, skolotāja ar siltāko sirsniņu, smaidīga
un skaļa, labi iemācīja man prezentēt, jauka,
vienmēr iedrošina, mīļa, ļoti forša un izpalīdzīga
skolotāja, rūpējās par līdzcilvēkiem, radoša, stājas
parauguzturētāja, Mīļā Madara, vienmēr vietā,
jauniešu uzticamākais draugs, empātiska, puse no
M&M’s, mārkentiga speciāliste, C-audzēkņu lielā
māsa, saulrieta saullēkts, gudrais padoms!, ļoti labas
skološanas prasmes, gudri runā, Pļavas feja, nosvērtā
dvēsele, ziedu pavēlniece ar staltāko stāju, vienkārši
super cilvēks, pašpārliecināta saulīte, kas dod citiem
pārliecību, ļoti labi māk palīdzēt cilvēkiem iejusties,
smaidīšanas piekritēja, labi pasniedz prezentācijas,
labi māca ekonomiku, dzīvespriecīga, talantīga,
vispozitīvākā skolotāja
Aiga Klimoviča
Forša, normāla, komunicēt ir forši, lieliskas
stundas, vienmēr palīdzes, ja kaut kad nesanāks,
īsti nepazīstu viņu, jauka un mīļa, labi dzied, tieša,
forša, ļoti jauka, izpalīdzīga, vienmēr uzmundrina,
vieduma gariņš, laba kora vadītāja, man patīk,
kārtības, tīrības mīle, tā un nekā citādāk, vienmēr
iesaistās aktivitātēs, labi komunicē, Latvijas aviācijas
parka vadītājs, ļoti interesanti ar viņu diskutēt par
dažādām tēmām, nekad nav nejauka pret citiem,
ļoti patīk komunikācijas stundas pie tevis, SVV
atbalsta punkts, nekāpj uz varžacīm, Pētera foršā
mamma, draudzīga, labsirdīga, dziedātāja, SVV
terapiste
Adele Pužule
Forša, jautra, smieklīga, forši māca politiku, politiķis,
man vēl vairāk patīk politika, labākā humora izjūta,
mans mazais saulstariņš un superīgi apskāvieni, ļoti
jauka un forša skolotāja, mīļākā skolotāja, jauka un
dzīvespriecīga, labsirdīga un izpalīdzīga, no viņas
var tikai un vienīgi mācīties, tāda karaliene, pozitīva
un aktīva, vienmēr sajūsmā, jauka, ieinteresēja
mani politikā, cilvēks kurš mani cenšas saprast,
dod padomus nedarbiem, smieklīga, jauka, pastāv
par savu viedokli, ļoti superīga enerģija un joki,
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nometnes kopējā inteliģence, skaļā balss, visiem
vismīļākā, daudz jaudas , enerģijas katalizators,
jauniešu psihologs, pārliecība par viedokli, SVV ir
savā īstajā vietā, dzeltenā SVV kūrētāja, superīgs
kontakts ar audzēkņiem, Propagandas ministre!,
Vienmēr kopā ar Emīlu, ļoti gaumīgi ģērbjas
un prieks vienmēr iet uz viņas stundām, jo viņa
pasniegs visgarlaicīgāko tēmu ļoti interesanti,
darbīgā dubultağente, argumentu argumenti,
Gustava māsa tik pat forša un jauka kā Gustavs,
tuvos draugos ar kosmosu, labi viedokļi, Jēkabpils
kotlešu nama akcionāre, interesanti izskaidro
politiku, labi dara nedarbus, strīdēties lieki, jokdare,
tāda saulīte, labi parunāties, kā izjokot audzinātājus,
kruta, vienmēr iepriecina un sasmīdina, politisks
ģēnijs
Rūta Ziemele-Sebre
Forša, laba, jauka, ļoti interesantas kora stundas,
visforšāk korī, Ra-ar-rabarbers, LIELISKA balsss!!!,
ļoti superīga skolotāja un ļoti skaista balss, MAN
VIŅA NENORMĀLI PATĪK, superīga un mīļa,
lakstīgala, forša, ļoti pacietīga ar visiem, kas nemāk
dziedāt un iemāca tos, ļoti jauka skolotāja, vienmēr
galvā būs rabarbers, precīza, sirsnīga, prasīga, mūsu
rabarbera uzturētāja, Rabarbers un citi stiķi, Mīlu,
kā vienmēr humorīga un kodolīga, Kāds nezina, kur
ir mani bērni?, trīs, trīs, trīs ... pamperi cēlās kaujai,
Ru tu tuuuuuu - Virsdiriģentiene - kormeistariene!,
mīļākā kora skolotāja, ļoti, ļoti mīļa un sirsnīga, rada
skaistus bērnus, Bēdu manu lielu bēdu, vienmēr
joks pa rokai, uzmundrinājums katram vakaram,
Ģeniāla spēja izgaismot jebkuru telpu, kurā ieiet,
vislabāk vada kori, lakstīgalu lakstīgala, dziesmu
vērpēja
Ieva Ziemele
Jauka, forša, turpinu domāt, ka tautas dejas ir
interesantas, jauka un izpalīdzīga, sirsnīga, ļoti forša
un patīk kā pasniedz tautas dejas, mīļa, palēciens,
palēciens … polciņa, polciņa, draudzīga un labi
pieprot tautas dejas, stalta, jauka, sirsnīga, deju
soļu pavēlniece, saulstariņš, sirsniņa, atsaucīga,
radoša personība, pārzina tautas dziesmas, tevi
noteikti vajag SVV vēl, Dvīnis Rututuuuu, dzīva
debesmanna, ļoti atbildīga un rūpīga, tik apburošas
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acis, lielās acis, fantastiskākā deju skolotāja, skaistā
un mīļā dvēselīte, dievina pauzes, smaidīgā saulīte,
vienmēr pozitīva, jauka, labi māca dejot, vienmēr
uzmundrina
Laura Upena-Plūme
Forša, interesantas sarunas, jauka, iesiešana tagad ir
mans hobijs, jauki parunāties, ļoti labi taisa kladītes,
mīļa, ļoti laba mūzikas gaume, jautra, ļoti jauka,
pacietīga, forša, izpalīdzīga, radoša, daudzpusīgs
un neatkarīgs cilvēks, milzonīga pacietība, var
visu, strādīga, darbīga, kladīšu sejēja, ļoti atbildīga,
Ģirta pavēlniece, ļoti radoša un dzīves pieredzējusi,
vienmēr palīdzēs, pacietīga, lielisks operators,
radoša un vienmēr smaidīga, labākā padomdevēja,
nevaru iedomāties SVV funkcionējam bez Lauras,
gādā lai cilvēki priecātos, labi māca iesiešanu,
draudzīga, saprotoša, vienmēr gatava palīdzēt,
vienkārši jauks cilvēks
Una Upena
Jauka, labi iemāca tauta dejas, smuki bērniņi,
šausmīgi jauks un sirsnīgs cilvēks, īsti nezinu viņu,
labi dejo un mīļa, gudrā blondīne, zina daudz par
tautu dejām, labi māca dejot, ar visinteresantāko
apģērbu, piezemēta, soli solī, stilīgākā skolotāja,
superīgi tērpi, šogad dejo uz 4 kājām, māte, varone,
aktīva, daudzpusīga, talantīga, superīga mamma,
prot smaidīt, talantīga bez gala, rokas sniedzēja,
gludekļa gudriniece
Ģirts Plūme
Garš, lieliska personība, nopietns un smieklīgs,
jauks, praktiski domājošs, labi darbojas ar koku,
lieliskas idejas, mierīgs, radošs, koka karalis,
Praktiskais.LV, mīļumiņš, perfekcionists, konfekšu
dalītājs, māca trāpīt mērķī, radošs, Tualetes kultūras
zinošākais eksperts, zinošs, ar foršu humoru, labākā
humora izjūta nometnē, patīk strādāt ar koku, labs
skolotājs, nopietns
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Agnese Puriņa
Sociāli aktīvs cilvēks, ļoti jauka, ļoti jauks un
mīļš cilvēks, jauka skolotāja, mīļa, visskaistākā
balss, varētu būt balss aktrise, labi restaurē, patīk
restaurēt, nosvērta, spilgta personība, tēju vārītāja,
bez tevis nu ne kādi!, skaistā topmodele, čaklās
rokas, Purinato Aganashi, māk visu, var visu
un pārstāv sievišķības aristokrātisko brahmaņu
kārtu, labi novada grupiņu un atbildīga, saldākais
smaids, Miss Tīrība, čaklākais svv gariņš, sirsnīga,
saulīte, ļoti jauka sarunu biedrene, lielais atbalsts
un mīļums, smaidīšanas piekritēja, vienmēr gatava
palīdzēt, taisa vislabāko ievārījumu
Gita Tenisa
Gitas sāls vislabākais (x10), lieliska skolotāja,
ļoti radoša un nenormāli garšīgs sāls, mīļa, tāds
jaukumiņš, staro labo auru, inteliģenta, dzīvesgudra
sieviete, radoša, orģināla, gādīga, modes pavēlniece,
ideju ģenerators, tērpu karaliene, visu māk un viss
padodas, jaunieši Tevi mīl!, mākslas sirds, dizainere,
superīgas nodarbības, Kokneses ķēniņiene,
homeopātijas un sāls magnāte, pirts pavēlniece!,
ļoti mīļa un radoša, radošuma iemiesojums, sāļi un
tējas, vienmēr māk pārsteigt, mākslinieka dvēsele,
visa maģiskā un fantastiskā iemiesojums, visi dievina
viņas sāli, neizsmeļamais radošums, ļoti interesantas
nodarbības, vismīļākā skolotāja, modes prāts
Raitis Bobrovs
Jauks, foršs, vienmēr nēsā citātu grāmatiņu, labākais
skolotājs SVV, var vēl vienu galvas masāžu, mīļākais
ronītis, super apskāvieni un galvas masāžas, man
patīk viņa apskāvieni, jauks un mīļš, mūzikas
gaume - izcila, labākais, māk galvas masāžu,
vismīļakie apskāvieni, siltākie apskāvieni, mīļākais
skolotājs, superīgākās zeķes un džemperi, sirsnīgs,
mīl apskauties, iemieso drošības sajūtu, susuriņš,
ko tik viņš nemāk, supertapa visām spundēm, visu
māk un viss sanāk, mīļā sirds un labā galvas masāža,
uztaisīs bumerangu 5 minutēs, profesionāls mušu
bende, bez Rūcīša kārtīgi neizguļas, cilvēks viss!,
Vienmēr var aiziet pie viņa samīļoties, laba humora
izjūta, aiz ausīm pakasot murrā kā kaķīts, Dzeltenā
SVV redaktors, patīk apskāvieni, vienmēr ļoti jauks
un nekad nav dusmīgs, mīļākie apskāvieni, super
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susuriņš, SVV labais gariņš, labi sanāk visiem
likt justies mīlētiem un apčubinātiem, apskāvienu
lietpratējs, labi pasniedz linogriešanu, vissiltākie
apskāvieni, rūpīgs, citātu vācelīte, apskāvienu
karalis, siltākais apskāviens, jauks, vilnas zeķes un
džemperis, apskāvienu karalis
Juris Vanags
Stāsta daudz jokus, gudrs par kokiem, lieliska balss,
viņam ļoti patīk koki, foršs skolotājs, var ātri visu
apgūt, vienkārši cilvēks, rēcīgs, pilns ar jokiem un
stipru balsi, riktīgi jautrais džeks, interesanti stāsta,
iedrošina, kad ir bail, saprotošs un izpalīdzīgs,
daudzpusīgs un iedvesmojošs, kokos kāpjošs
vēsturnieks, Kur Tu skriesi?, vanadziņi, drosmīgs,
tam labam būs augt, koku eksperts, skolotājs, kas
vada stundas sešos no rīta, pērkondārds kokā,
ļoti daudz ko zina par vēsturi, kā arī arborismu,
atbildīgs un rūpīgs, mauglis, foršs, esi nopietns,
bet esi jautrs un smieklīgs, enerģijas bumba, spēj
atrast kontaktu ar visiem cilvēkiem, koku pazinējs,
iespaidīgas mācību stundas, motivējošs, vēsturnieks,
traks uz kokiem
Mārtiņš Strazdiņš
Pārāk daudz lieto vārdu banāls, ļoti nopietns un
viņam nepatīk, kad kāds daudz runā, Mārtiņš nr.3,
vienkārši cilvēks, smieklīgs un ar skaļu balsi, jauks,
iedvesmojošs un neatkārtojams, vērotājs, ar dziesmu
dzīvībā, visu māk, bet grib zināt vēl vairāk, SVV
pozitīvais jaunatklājums, talantīgs, zīmuļguru,
Gudrinieks!, darbarūķis, laba mūzikas gaume,
iedvesmojošs, sēž augstākajā padomē, ar viņu
interesanti mācīties, ādu eksperts
Inese Liepiņa
Patīk kaķi, apburoša, talantīga, sirsnīga un viņai ir
loti skaisti darbi, jauka, spējīga, dzijas burve, sirdī
aizvien Puķu bērns, dabas māksla, jauka, jautrā
tante, vislabākie stāsti, Inese, piemērotākie mati
bizei, dzīvesgudra, sirsnīga, ģeniāla, sirdsgudra
sarunu partnere, draudzīga, labs sarunu biedrs
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Matīss Plūme
Foršs, smieklīgs, vienmēr iekuļas nepatikšanās,
mazais sprīdītis, vienmēr viņu atradīsi sporta zālē,
jauks, gudrs, dusmīgs, jo es viņu saucu par Pēteri,
spiegs, nodod informāciju no skolotājiem, draudzīgs,
labi iejūtas kolektīvā, liela ziņkārība, mākslinieka
dvēsele, štābiņa boss, jau pieaudzis, štāba iemītnieks,
plikkājis, ziķeris, vienmēr atradīs risinājumu
situācijai, kopā ar viņu vienmēr būs jautri, patīk
teksta uzdevumi, kolosāls topošais saulgriezēns,
kuram reizēm prātā nedarbi, pārgudri izrunājas,
feins puisis, muša, mazais, aktīvais puika, mīl teksta
uzdevumus, kubriks
Ance Plūme
Enerģiska, mazā dāmīte, šausmīgi jauka, bet klusa,
enerģiska un ļoti jauka, aktīva, jauka, mierīga līdz
nokaitina, vienmēr smaida, draudzīga, skaists
smaids, topmodele, skaistule, gudra, jo daudz
lasa, mazā caca, talantīga māksliniece, patīk
kazas, princese, Ancēns, ļoti gudra un meitenīga,
saimniecīte, dāma ar raksturu, ļoti prātīga,
matemātikas pavēlniece, daudz skraida apkārt,
mazā princesīte, mazā modele, puķe
Pēteris Emīls Klimovičs
Daudz runā angliski, foršs, negaršo kotletes, ar Anci,
nemierīgs bērns, dzīvespriecīgs, jautrs, enerģisks,
priecīgs, jo es viņu respektēju un saucu viņa īstajā
vārdā, traks, palīdz uzdevumos, visur vēlas būt,
mazais džentlmenis, topošais zemessargs, gandrīz
jau izaudzis, skrējējs, mazais Romeo, foršs, bet
bērnišķīgs, neatlaidīgais un vienmēr klātesošais
balsts, vienmēr būs jautri kopā, laba humora
izjūta, gudrs, spiegs, apskāvienu princis, Matīsa
līdzdalībnieks, aktīvs puisis, izaugs par visstilīgāko
kungu, es atbalstu, mazais saulgriezēns, aktīvs, rīta
rosmes vadītājs, sīlis
Krišjānis Samušs
Mīļuks, jauks, mīļš, barons, traks un ātrs, redz tikai,
ka pazib, kad aizskrien prom, atspolīte, mīļš, foršs
un atbildīgs, smaidu fabrika, patīk ribu skaitīšana,
foršākais smaidiņš, topošais spiegs, skraida apkārt,
mīļumiņš, mīlīgs, nakts, tumsa, pērkons, rīboņa
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Valters Samušs
Jauks, foršs, mīļš, čoms bez uzvārda, aktīvs čalis,
redz tikai, ka pazib, kad aizskrien prom, atsperīte,
mazais mānītājs, Ievas mīlulis, mazās grupiņas
skolotājas mīlulis, mazais apskāvienu bumbulis,
patīk ribu skaitīšana, kolosālākie apskāvieni, siržu
lauzējs, nesmērē sienas, mazais mīļums, mīlīgs

Kārlis Sebris
Kažulis, jauks, mīļš, bez uzvārda, feinais čalis,
Bumbulītis nr.1, zilacainais siržu lauzējs, skrējējs,
patīk paslēpes, pieskata Klāvu :), skaistāko ačteļu
īpašnieks #1, lielās acis, jau tik liels, kolosālas acis,
māk smīnēt, mazā saule, mīlīgs

Klāvs Sebris
Mīļuks, jauks, mīļš, hiperaktīvs, Bumbulītis nr.2,
smaidīgs bērns :), mīlīgs, skaistāko ačteļu īpašnieks
#2, lielās acis, bumbas mīlis, skraida apkārt, lielās
zilās ačteles, mīlīgs, visbaigākais čupčiks
Nora Sebre - Ļoti mīlīga, peciņa, ļoti pieklājīga,
jauka, mīļa, klusa, vislielākais bumbulītis, topošā
diriģente, Čuč, laba gulētāja :), skaistāko ačteļu
īpašniece un čabulīte, vislielākās acis, mazākais
bumbulītis, daudz skraida apkārt, maziņa, mīlīga, kā
jau tās Noras
Everts Upens
MĪĻĀKAIS BĒRNIŅŠ, mīļuks, maziņš, jauks
un smaidīgs, enerģisks, dzīvo savu dzīvi savos
sapņos, visu pa savam, viesulis, duracell zaķu
banda, velosipēdists, mūk no mammas, Unas
mauglis!, nenogurdināmais žipčiks ar superīgiem
apskāvieniem, skraida apkārt, aktīvs, Čupačups
Olivers Upens
Saulītis, jaukumiņš, mīļš un enerģisks, mierīgs,
vislabākais, kautrīgais, mīļuks, smīnētājs, no
saldējuma prot uztaisīt sejas masku, blondais
smaids, Ctrl+C, Ctrl+V, blondākie mati un zilākās
acis, skraida apkārt daudz, mierīgs, pončiks
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