
 

 

Vilces pamatskolas avīze                                                                   2021.gada decembris 

STARP BRĪDIS 

Līdz acīm 

sniega platmales mežam, 

un pūkainās villainēs 

ietinies lauks, 

pār kupenām kadiķi 

veļas kā eži 

un gaida, kad kamanās 

Ziemsvētki brauks.  

Vējš, čiekuru zvanus 

šķindinot eglēs, 

ar vāverēm runā, 

kas sēkliņas grauž 

un arī gaida, 

lai pārslās un zvaigznēs 

nakts ļaužu sirdis 

un pasauli auž. 

                                              /K. Apškrūma/ 

   

 
Ir atkal pagājis viens gads ar pārsteigumiem, ieradumiem, varbūt vilšanos. Paldies, ka 

mēs visi esam  šeit un tagad!  

Mēdz teikt, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Tas nozīmē, ka  ir situācijas, 

kad atliek tikai ļauties notikumiem un vērot tos attālināti. Lai visam sekotu līdzi un zinātu, kā 

Ziemassvētkus svin Vilces pamatskolā, un lai to visu pastāstītu citiem, sarunāju divus rūķus, 

kas apciemos pirmskolas bērnus un skolēnus, izdalīs dāvanas un vēros priekšnesumus. 

Tālākais jau rūķu ziņā. 

Lai nākamajā gadā mūs nepamet sadarbība, uzticēšanās, drosme teikt un tikt uzklausītam, 

drošība un veselība! 

Vilces pamatskolas direktore Zanda Reinvalde 

 

 



Nakts dāvājusi zemei, kokiem, jumtiem, takām, celiņiem un ceļiem mīkstu, pūkainu 

baltumu... Koki un krūmi stāv tik svinīgi! Visi sētu stabiņi rotāti ar baltām sniega micītēm.  
Nez, zem stabiņu apaļajām micītēm vai koku mīkstajā sniega rotā varbūt slēpjas kādi 

mazi, pavisam mazi Ziemassvētku sapņi, ilgas vai cerības? Ko sevī glabā apsnigušo Vilces 

mežu klusums? Viss tik burvīgi balts... noslēpumaini kluss... kaut ko gaidošs... Kas gan to lai 

skaidri zina šajā brīnišķi noslēpumainajā laikā, kad visu Zemi pārņem Ziemassvētku 

noskaņas?  

Decembris ir īpaši brīnumu bagāts laiks  mazāku un lielāku bērnu prātiem un sirsniņām, 

kad katra diena, kas nu jau arvien vairāk pietuvina Ziemassvētkus, sagādā kādas nebijušas 

sajūtas, kas tveramas ar acīm un ausīm, vai deguni sajūt tādas smaržas, kas piederas vienīgi 

Ziemassvētku gaidīšanas un pašu svētku laikam... Krēslas gaistošais plīvurs rītos, kad nakts 

tumsa iet, bet tā vietā īsu ziemas dienu gaisma nāk... un tad atkal īso dienu gājuma izdzišana, 

kad dienas gaisma iet, atstājot vietu vakara krēslas stundas uznācienam... kad logos iedegas 

gaisma, kas spilgtāka top, jau īstai tumsai iestājoties... Visām mājām tumsā ir gaišas logu acis! 

Šķiet – kāda īpaša burvība pārņem it visu... Debesu jumā zvaigznes rotājas! Kāda no tām 

iedegas te spoži sarkana, te spoži zilgana vai pat zaļa, te atkal norimst, lai spožāk iemirdzētos  

kāda cita zvaigzne… Ir tik neizsakāmi brīnišķu sajūtu mirkļi... Ir Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klāt 21.decembra rīts, kad pie Vilces pamatskolas jau notiek rīta rosība... Skat, pie kādām 

pirmsskolas kāpnītēm jau agrumā stāv pulciņš mazu rūķīšu ar sarkanām rūķu micēm galvās! 

Kādai micei gar maliņu spīdinās uguntiņas pavisam mazās lampiņās, kas te iedegas, te izdziest 

un iedegas atkal! Pats mices īpašnieks tik lepns un priecīgs! Rūķiem rīta vēsumā sarkani vaigi 

un dzirkstošas acis! Dažiem rūķēniem rokās krāsainas un spožas egļu rotu bumbas... Raugi 

vien! Veras durvis, un priecīgajam pulciņam pievienojas audzinātājas Ilze un Solvita! Ahā! 

Tātad šis pulciņš ies kaut ko rotāt! Lai veicas! Lai rotājums priecē pašu un citu acis! 

Skat! Skat! Pretī nāk koši tērpts rūķis ar akordeonu jau spēlēšanas gatavībā! Nu tik būs 

prieki! Varbūt rūķim tā pati taka ejama, kur aizgāja mazie rūķēni, egļu rotu bumbas sev līdzi 

nesdami? Lai gluda taka, raits gājums un skanīga spēlēšana un dziedāšana! 

Vēl pēc ilgi neilga, bet varbūt neilgi ilga laika pie “mazās skolas” ārdurvīm pulcējas 

1.,2.,3. un 4.klases bērni, priecīgi un kaut ko gaidoši, un skolotāja Alla. Te ir arī pirmsskolas 



grupiņa “Rūķīši” kopā ar savu audzinātāju Daci un viņas palīgu Līgu! Un rūķis, kam, izrādās, 

vārds Guna, arī tepat ar savu akordeonu! Te noteikti dziedās! Tas nu ir skaidrs! Akordeons jau 

skan, un veras durvis, pa kurām nāk laukā... vēl divi rūķi, kas piesakās, ka dāvanas esot 

atnesuši! 

 Rūķis Guna, kas tik skaisti prot akordeonu spēlēt, ir arī dāsns un pasniedz pateicības 

bērniem, kas piedalījušies radošo darbu krājuma “Samīļo savu valodiņu” satura veidošanā ar 

saviem darbiņiem: 4.klases skolēniem Elīzai Laurai Eismontei, Evelīnai Krustozoliņai, 

Kristianam Klemeram, Elīnai Zemežai un Tomam Zemežam.  

Dāvanu rūķis pasniedz pateicības bērniem, kas piedalījušies zīmējumu konkursā. 

Skan ansambļa dziesma. Bet izrādās, ka dzied ne vien ansamblis, bet ikviens bērns, kas 

mācās sākumskolas klasēs! Tas tik ir notikums! TAS IR BRĪNUMS! Visa  bērnu saime ir liels 

draudzīgi dziedošs ansamblis! REDZ, KO SPĒJ RŪĶIS GUNA!  

Visi bērni dodas uz savām telpām, jo nu jāgaida tie divi rūķi, kas solās dāvanas nest!  

Rūķu nākamais darbs ir kopā ar pirmsskolas „Rūķīšiem” atrast zem eglītes dāvanu maisu, 

ko rūķi paši tur jau laikus nolikuši! Sniegs paspējis sasnigt, bet rūķiem kājās tādam sniegam 

nepiemēroti apavi, tāpēc mazie rūķēni  piemīda sniegu, lai tas nesabirst rūķu pastalās un 

mīkstajās kurpēs. Dāvanu maiss ātri vien ir pamanīts, un viens rūķis ceļ to sev uz muguras. Nu 

tik aši, aši visi priecīgā gaitā dodas uz grupiņu! Tā skaisti greznota svētkiem! Šīs telpas 

rotājums ieguvis nomināciju „Rūķu paradīze”! Tas audzinātāju -  Daces, Kristīnes un viņu 

palīga Līgas -  izdomas un prasmīgu roku darbs! Arī vecāki palīdzējuši, lai bērni jūtas kā 

svētkos! Rūķi atstāj dāvanu maisu, jo darba daudz, bet laika maz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālākais gājiens rūķus ved uz grupiņu „Lācēni”, kas svētku gaidīšanas laikā nodēvēta par 

„Balto sapni”. Bērni jau priecājas svētku noskaņās kopā ar audzinātājām Ingu, Kristīni un 

skolotāju palīgu Anitu. Bērni iepriecina rūķus ar svētku priekšnesumu! Visi kaut ko mācījušies 

un grib parādīt savas prasmes! Prieks bērniem, arī rūķi labvēlīgi smaida! Lai gaiši svētki 

„Lācēniem”! 

Kad rūķi tuvojas grupiņas „Zaķēni” durvīm, viņus jau pamana vairāki bērni un skolotāju 

palīgs Antra! Durvis veras, un rūķi tiek laipni aicināti iekšā! Krāsains pārsteigums sagaida 

rūķus! Grupiņas telpa izrotāta visdažādākajiem krāsainiem rotājumiem, tāpēc grupiņai tikusi 

nominācija „Krāsu sprādziens”. Te arī bagātīga priekšnesumu virkne! Te katrs „zaķēns” grib 

runāt dzejolīti vai dziedāt dziesmiņu! Audzinātājas Ilze un Solvita iedrošina runātājus, kam 

pēkšņi aizmirsusies dzejoļa pirmā rinda ... un  dzejolīši skan pavisam labi! Rūķi redz un dzird, 



ka šie bērni visu svētku laikā arī savās mājās varēs parādīt, ko ir iemācījušies. Ļoti čakli bērni! 

Rūķi mierīgu prātu var doties pie citiem bērniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc klauvējieniem un laipna aicinājuma ienākt, veras grupiņas „Cālēni” durvis, kur rūķus 

sagaida smaidošas audzinātājas Laura un Liene, arī skolotāju palīgs Inga kopā ar mazajiem 



„cālēniem”, kam, skatoties uz rūķiem, acis kā ar brīnumiem piebirušas... Te rūķi redz  baltu 

egli... izgaismotu un mazliet kā miglas plīvura aizsegtu... Nu arī rūķiem aizraujas elpa, 

lūkojoties uz šo skaistumu! Grupiņas rotājumam tikusi nominācija „EKO rota”. Rūķi atstāj 

bērniem dāvanu maisu un atvadās, vēlot gaišu prieku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagad rūķi iet pie 1.un 4.klases skolēniem reizē. Kas par pārsteigumu! Kopā ar abu klašu 

bērniem ir rūķis Guna. Bērni viņu uzrunā „skolotāj!” ... Nu gan brīnumi! Rūķis vai skolotāja? 

Izrādās, ka Guna var būt gan rūķis, gan skolotāja ... Kad laukā, tad rūķis ... kad klasē ... tad 

skolotāja! Balti brīnumi! Te laikam gan nav ko daudz gudrot! Skaidrs ir tas, ka Guna spēj un 

māk daudz! Katram rūķim gan nav vārds „Guna” un katrai skolotājai jau nu nepavisam! 

Te tik skatīties un skatīties, lai visus brīnumus pamanītu un ieraudzītu! 4.klases skolēni 

VISI ņem rokās pa mūzikas instrumentam un jau ir gatavi priekšnesumam! Pirmklasnieki vēl 

tikai mācās, tāpēc viņi šodien palīdzēs lielākajiem skolēniem dziedāt! Skolotāja Guna palīdz 

muzicētājiem, pati spēlējot vijoli! Te nu jātur vaļā ne vien acis, bet arī ausis! Skan vareni! Tas 

vēl nav viss! Būs rotaļa! Tajā jāpiedalās arī rūķiem! Ātri tiek parādīts, kas un kā jādara! Prieks 

tiek visiem! Rūķi dala dāvaniņas veiksmīgākajiem zīmētājiem un Atzinības rakstus visiem, 

kas bijuši čakli un piedalījušies zīmējumu konkursā. 1.klases skolniecei Evelīnai Vētrai 



1.vieta! 4.klasē Adelīnai Jirgensonei 1.vieta, Evelīnai Krustozoliņai 2.vieta, Kristapam 

Klemeram 3.vieta, bet atzinība tiek izteikta Miķelim Dunavskim, Elīzai Laurai 

Eismontei, Rūtai Venšavai, Tomam Zemežam, Elīnai Zemežai, Santai Kraušai! 

1.klases skolēni par savas klases telpas rotājumu saņem nomināciju „Sniegpārsliņu deja”, 

bet 4.klase – nomināciju „Zaļie brīnumi”.  Rūķi atvadās. 

Turpat netālu ir 2. un 3.klases telpas, kur skolēni arī gaida rūķus. Pie 2.klases durvīm 

greznota eglīte ar spožām lampiņām, bet pie griestiem iekārtas baltas bumbas! 2.klases bērni 

ātri sastājas puslokā, lai skandētu dzejoļus. Rūķi pateicas par priekšnesumu un paziņo, ka 

2.klase par telpas greznojumu saņem nomināciju „Sniega bumbas”. 2.klasē arī ir daudz labu 

zīmētāju! Norai Bleidelei 1.vieta, Dārtai Ābelītei 2.vieta, Enijai Āboliņai 3.vieta, atzinība 

Robertam Beņķim, Montai Šulinskai, Maratam Dubrovskim, Ēvaldam Dunavskim un 

Adelīnai Jakuško!  
Blakus nepacietīgi rūķus gaida un savas prasmes grib rādīt 3.klases skolēni. Par klases 

telpas rotājumu svētkiem piešķirta nominācija „Lampiņu drudzis”. Arī šajā klasē daudz 

prasmīgu zīmētāju! Sanitai Akmenei 1.vieta, Armandam Vētram 2.vieta, Robertam 

Meijam 3.vieta, atzinība Tomam Cipļājevam, Melānijai Buinovskai, Aijai Ozolai, 

Raimondam Zisbergam, Mikum Rimšānam, Danielai Mažulei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūķi jau ir mazliet piekusuši... nu jāapdomā, pie kuriem dāvanu gaidītājiem iet vispirms... 

Tepat tuvumā ir sporta zāle. Ir dzirdēts, ka tur bieži varot sastapt 8.klases skolēnus kopā ar 

audzinātāju Līgu. Rūķi nolemj iet un pārbaudīt, vai tā ir patiesība...  

Caur sporta zāles ieejas durvju stiklu rūķi tiešām ierauga 8.klases skolēnus! Jāiet iekšā! 

Kāda viesmīlības gaisotne! Tas noteikti ir arī klases audzinātājas Līgas nopelns!  

Rūķi noskatās sagatavoto priekšnesumu par vāverīti, kas sauc savu draugu ezi... Bet ezis 

ziemā cītīgi guļ... Priekšnesums rūķiem ir ļoti pa prātam. Priecīgi arī paši aktieri!  

Rūķis pasniedz Kristeram Edgaram Līdakam Vilces pamatskolas Pateicības rakstu 

par  skolu pašpārvalžu projekta „Skolas labbūtības ceļakarte” veiksmīgu īstenošanu 

SAVĀ skolā. Agnese Zumente saņem Pateicības rakstu par piedalīšanos zīmējumu 

konkursā.  

8.klases kolektīvs arī piedalījies telpu rotāšanā. Viņu veikums saņēmis nomināciju 

„Sportiskā rota”. Vai gan varētu būt citādi? Skan priecīgi svētku vēlējumi, un rūķi atvadās. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rūķi dodas uz Vilces muižu, kur vēl jāpaciemojas pie 5.,6.,7. un 9.klases skolēniem.  

Jāiet pie 5.klases. Bet varbūt tomēr pie 9.klases? Nē! Vispirms pie 5.klases skolēniem, 

jo viņi droši vien nevar sagaidīt, kad tad tie rūķi beidzot nāks! 

Veras bioloģijas klases durvis, aiz kurām mājvieta 5.klasei... Rūķi redz, ka telpa BIO 

un EKO noformējumā! Kāda krāšņa EKO eglīte pie sienas! Palodzi rotā BIO rotājums no 

sūnām, čiekuriem, zīlēm, kastaņiem... Audzinātāja Dace ātri izrīko skolēnus sagatavotā 

priekšnesuma sniegumam... Rūķi klausās, ka te skan populārzinātniskas pētniecības uzskaites 

un statistikas dati par Ziemassvētku vecīti, viņa gaitām un darbiem... un... un arī senlaiku 

ticējumi. Viens rūķis ticējumu teicējiem piesaka pašiem tos atcerēties un ievērot! Kas 

runātājiem runājams, tas klausītāju uzklausīts! Te visiem un visam nopietna pieeja! 

 Rūķiem arī savs sakāmais! Telpas BIO-EKO rotājums ieguvis nomināciju „Dabas 

draugi”. 5.klases skolēni ir arī labi zīmētāji un ar prieku piedalījušies zīmējumu konkursā. 

Danielam Meijam 1.vieta, Danielai Ivanovai 2.vieta, Edijam Ivanovam 3.vieta, atzinību 

saņem Jolanta Cīrule, Markuss Emīls Puriņš, Jēkabs Bleidels un Sandis Mazurs!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Skolēni saņem dāvanu maisu, un rūķi dodas savās gaitās, svētku vēlējumus izteikuši 

un no skolēniem saņēmuši. 

Vizuālās mākslas kabineta durvis atvēruši, rūķi ierauga 6.klases Sniegbaltīti Maritu un 

viņas septiņus rūķīšus! Viņi ar izteiksmību rāda savu priekšnesumu, kurā skan vārdi par sapni 

un cerību, un ... Klases telpa izrotāta ar spožām bumbiņām, rūķu cepurēm un svētku ainavu. 

Šis telpas rotājums ieguvis nomināciju „Pasaku valstībā”. Katrīna Beroza saņem pateicību 

par piedalīšanos zīmējumu konkursā.     

Rūķi Sniegbaltītei Maritai sniedz dāvanu maisu, novēlot, lai ikvienam 6.klases rūķītim 

ir savs sapnis un cerība. Priecīgus svētkus ikvienam mājīgā un sirsnīgā gaisotnē! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūķi dodas uz klases telpu, kas saņēmusi nomināciju „Maksimālais minimālisms”. Te 

ir matemātikas kabinets, kur kopā ar klases audzinātāju Ināru saimnieki ir 7.klase. Te 

sagatavots uz ekrāna skatāms brīnums, kur rūķi redzēšot arī sevi. Vai tas gan var būt?  Pēc 

brītiņa gan redzams, ka tie nu nav gan šodienas rūķi! Skan dzejolis.  Skolēni saņem  svētku 

dāvaniņas.  Ralfs Veiss, zīmējumu konkursa dalībnieks, saņem pateicību. 

Vienam 7.klases puisim gribas noskaidrot, kā sauc rūķus! Viens no rūķiem atbild, ka 

tas ir noslēpums, to nedrīkst izpaust. Puisis tomēr grib noskaidrot, kādi rūķiem vārdi. Rūķis 

skaidro, ka noslēpums ir noslēpums. Tāpēc tas jāglabā, nevienam nestāstīts. Puisis nevar un 

nevar rimties, gribēdams rūķu vārdus noskaidrot! Rūķis vaicā, vai jautātājam pašam ir vismaz 

viens noslēpums. Jā, pašam esot noslēpumi, reizēm tos stāstot arī citiem. Rūķis atteic, ka  tad 

jau tie sen vairs nav noslēpumi. Ies nu te savu vārdu teikt! Ja nu kāds vārdu piesavina? Tad 

rūķis paliek bez vārda!  Tas nav pieļaujams!   

Skolēni un audzinātāja vēl rūķiem priecīgus svētkus! Rūķi atbild ar saviem 

novēlējumiem un dodas tālāk. 

 

 

 

 

 

 



Tuvos kaimiņos ir 9.klases telpa  – angļu valodas kabinets. Te savdabīgs telpas 

rotājums, kas izpelnījies nomināciju „Pilnīgs kosmoss”. 9.klases kolektīvs izvēlējies rādīt 

rūķiem karaokes priekšnesumu, dziedot dziesmu „Uzsniga sniedziņš balts”. Īpaši dziesmas 

vārdu dziedājums saklausāms no puišiem, kas darbojas arī folkloras kopā „Rukūzīte”. Skaisti! 

Arī rūķi iejūtas mūzikas ritmā un noskaņās. Kad dziesma izskanējusi, rūķi pasniedz Vilces 

pamatskolas Pateicības rakstus Edijam Dunavskim, Raineram Mikum Puriņam, Emīlam 

Adrianam Kļimovičam par  skolu pašpārvalžu projekta „Skolas labbūtības ceļakarte” 

veiksmīgu īstenošanu SAVĀ skolā.   

Rūķi vēl skolēniem mīlestības un sirsnības bagātus Ziemassvētkus un jauku brīvlaiku, 

veiksmīgu 2022. gadu. 

 

Avīzes veidotāji:  

Pasākumā iesaistījās  un rūķu pienākumus veica skolotāja Sk.Vanaga, A Ozoliņa 

Piedzīvoto atcerējās skolotāja Sk.Vanaga 

Foto: Vilces pamatskolas skolotājas 

Iesūtīto informāciju un foto kopā lika direktore Z.Reinvalde 

Noformēja lietvede L.Čebotara  

Skolas mājas lapā ievietoja Līga Japina 

Sargāsim kokus un  avīzi lasīsim elektroniskā versijā! 

 

 

 

 


