
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilces pamatskolas avīze 

 

2017. gada decembris 

Es gribu Jums novēlēt 

Sprīdi bezsvara telpas,  

Medainu brītiņu laimes, 

Lai tajā bezkaunīgi kaili zari 

Un naivas sniegpārslas dejo. 

Es gribu Jums novēlēt mirkļus –  

Tos nenotveramos, tos izdzīvojamos,  

Tos, kurus neplānojam, bet gaidām, 

Tos, kuri neuzprasās,  

Vien atnāk un atnes sajūtu – dzīvoju! 

 

Drīz Adventes vainadziņā liesmos visas četras svecītes. Katru svecīti aizdedzinot, kaut ko arī 

vēlējāmies – lai mēs mācētu skatīties, lai ieklausītos būtiskajā, lai spētu ieskatīties un ieklausīties SEVĪ  

un, protams, atvērt sirdi Ziemassvētku brīnumam! 

 Ziemassvētki tuvojas ar gaišām domām, labiem darbiem, arī ar domām par darāmo turpmāk. 

Mūsu kopēja laime un svētība ir siržu saskaņa, sirds siltums. 

Paldies, ka visi kopā – kolēģi, skolēni un viņu vecāki, tehniskie darbinieki – jau 15.gadu, izjūtot 

dalīšanās prieku, piedalāmies akcijā “No sirds uz sirdi”, tā iepriecinot pagasta vientuļos iedzīvotājus. 

Paldies visiem par svētku radīšanu skolas telpās, izrotājot tās, cepot piparkūkas. 

Paldies viesiem tiem dāsnajiem, labajiem cilvēkiem, kuri jau daudzus gadus palīdz radīt dāvanu 

saņemšanas prieku dažādos skolas rīkotājos pasākumos. 

Skolas kolektīva vārdā paldies skolas absolventiem – Madaram Lasmanim, Mārim Upītim, Sigitai 

Aleksandrovai, Artim Klemeram. Paldies K. Duges ģimenei, Lavenieku ģimenei un A. Audzes kungam. 

Paldies par atbalstu, sapratni un sadarbību Vilces pašvaldības kolektīvam, Jelgavas novada 

Izglītības pārvaldes kolektīvam! Visiem iepriekš minētājiem un katram Vilces pagasta iedzīvotājam 

novēlu priecīgus, baltus, sirdsmiera piepildītus Ziemassvētkus, labu veselību, miera un saskaņas svētību 

Jaunajā dzeltenā sunīša gadā! 

Vilces pamatskolas direktore Dzidra Simanoviča 

Sveicam laureātus: 

 9. klases skolniece Patrīcija Pablaka – 3. vieta bioloģijas olimpiādē 

 8. klases skolniece Viktorija Linda Šneidere, 7. klases skolniece Eva Evelīna Zumenta – 2. 

vieta mājturības un tehnoloģiju konkursā “Ziedošais spilvens”  

 Paldies skolotājai Dacei Novadai par ieguldīto darbu! 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.semestra noslēgumā… 

Katru gadu decembris ir tāds īpašs mēnesis. Gaisā virmo piparkūku smarža, kāda aizlauzta egles 

zariņa un ceptu pīrāgu smarža, kāds dekorē kūku, steidz sagriezt salātus klases eglītei.  Tas ir 

Ziemassvētku laiks. Šīs smaržas šogad bija pārņēmušas arī mūsu skolas mājturības kabinetu. Gadījās pat 

gaidīt rindā, lai visi pagūtu izcept piparkūkas konkursam. Tas nu ir izdarīts, un pavisam izceptas 46 lielas 

un mazas, biezas un plānas, raibas un vienkrāsainas, liesas, treknas, modernas un tradicionālas 

PIPARKŪKAS. Konkursam iesniegtās tika novērtētas. Tās visas ir skaistas, nekārtojamas, bet dažas no 

tām īpašas. 

1. vieta piparkūkai “Vecīša cimdiņš” –  5. klase. 

2. vieta piparkūkai, ko izcepa Daniels Meija no 1. klases. 

3. vieta piparkūkai “Maska” – 3. klase. 

Piparkūku nominācijas: 

Greznākā piparkūka – “Briedis” -  8. klase. 

Raibākā piparkūka -  “Egle” – Matīss Brālis – 2. klase. 

Latviskākā piparkūka – “Cimdiņš” – 9. klase. 

Interesantākā piparkūka – “Latvju zīmes” – 7. klase. 

Varam skaitīt piparkūkas, bet daudz svarīgāk ir saskaitīt iegūtos rezultātus mācību darbā. 

Vilces pamatskolā šogad ir 19 skolēni no 2. – 9. klasei, kuru liecībās ir tikai 7, 8, 9, 10 balles.  

Prieks arī par 3 centīgiem, zinātkāriem  pirmklasniekiem, lai arī viņu prasmes, zināšanas tiek 

vērtētas pagaidām aprakstoši. Vēl tikai jāsaņemas tiem, kuru liecībās ielavījies tikai 1 sešinieks. Ir 

iespējas izaugsmei. Tiem, kam tā īsti nav paveicies, jāpārdomā, ko nākamajā semestrī darīt, lai visi 

vērtējumi būtu pozitīvi. 

  Paldies par apzinīgu mācību darbu 1. semestrī šiem  skolēniem: 

1. klase – J. Bleidels, E. M. Puriņš, R. Upenieks 

2. klase – K. Beroza, M. Brālis, A. R. Dubra, A. Grinbergs, L. Jakuško, V. Jekimova,  A. L. Rusteiko, S. 

Volochai. 

3. klase – J. Bleidels, R. Veiss. 

5. klase – D. Bebriša, E. Dunavskis, R. M. Puriņš. 

6. klase – A. Elekna, Z. Novada, R. Novads. 

7. klase – E. E. Zumenta. 

8. klase – S. Veisa. 

9. klase – P. Pablaka. 

Gada nominācijas: 

“Gada skolēns” – Patrīcija Pablaka 

“Gada vecāks” – Inga Bebriša 

“Gada skolotājs” – Inese Klausa 

“Gada tehniskais darbinieks” – Aivars Lācis 

“Gada klase” (1. – 4. ) – 1.vieta – 2.klase, 2.vieta – 4.klase, 3.vieta – 3.klase 

“Gada klase” (5. – 9.) – 1.vieta – 6.klase, 2.vieta – 8.klase, 3.vieta – 5.klase 

 

Mieru Ziemassvētkos, aizrautību Jaunajā gadā vēl DVIJ Zanda Reinvalde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoskolu Rīcības dienas 2017 

2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notika no 30. oktobra līdz 5. novembrim un bija veltītas 

svarīgākajām vides problēmām - Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, Atkritumu daudzuma 

pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam (īpaši uzsverot pārtikas izšķērdēšanu). Rīcības   dienas   ir   laba   

iespēja   uzsākt   vienu   no  Ekoskolu   galvenajiem   uzdevumiem   –   sabiedrības iesaistīšanu un 

izglītošanu. 

Arī Vilces skolas skolēni aktīvi iesaistījās Rīcības dienu plānošanā un organizēšanā.  

Norisinājās plakātu konkurss” Pārtika nav atkritumi!” Plakātus izmantojām gājienā pa pagasta 

centru. Gājienā informējām satiktos cilvēkus par Ekoskolas aktivitātēm. Norisinājās arī zibakcija “Katram 

savu ābolu”, kurā veidojām vārdu EKO. Skolēni izstādē lika 

dažādus dārzeņus, tā uzsverot vietējo un sezonālo dārzeņu nozīmi. 

Turpinājām sadarbību ar pagasta bibliotēku. Tur notika tējas 

pēcpusdiena, kurā ar savām receptēm dalījās pieredzē pagasta 

pensionāres, čaklākās lasītājas un 9.kl. meitenes. Skolnieces 

prezentēja savu literatūras un mājturības kopdarbu “Čaka 

cepumi”, stāstīja par plakātu idejām,  kā arī runāja par pārtikas 

patēriņu. 

Ar saviem darbiem piedalījāmies konkursā. Balsojuma rezultātā 

savā grupā ieguvām 1. vietu un atzinību no ekspertu puses. Ieguvām interesantu dāvanu no Piedzīvojumu 

organizācijas Lūzumpunkts- iespēju 6 cilvēkiem maijā laivot. Paldies visiem, visiem, kas nobalsoja!  

Ekokoordinatore Dace Novada 

 

               

Jelgavas un Ozolnieku novada olimpiāde Vilcē 

Šā gada 7. decembrī Vilces pamatskolā notika angļu valodas olimpiāde 5. un 6. klasei. Vilces 

pamatskolas rīkotajā angļu valodas olimpiādē ieradās  15 skolu komandas. Katrā komandā bija 4 

dalībnieki -  divi 5.  un divi 6. klases skolēni. Komandas pildīja 6 dažādu grūtību pakāpju uzdevumus. 

Komandu veikto darbu vērtēja angļu  valodas skolotājas no Sesavas, Aizupes, Staļģenes, Zaļenieku KAV 

un Glūdas. Darba process noritēja raiti, komandas darbojās aktīvi. Divu stundu darba rezultātā, izvērtējot 

izpildītos darbus un saskaitot iegūtos punktus,  komisija secināja, ka 1.vietu iegūst Aizupes pamatskola, 2. 

vietu dala Zaļenieku KAV un Elejas vidusskola, 3. vietu -  Ozolnieku vidusskola. Priecājamies par Vilces 

pamatskolas iegūto 4. vietu.  

Paldies vēlos pateikt 8. klases meitenēm Sindijai Veisai un Viktorijai Lindai Šneiderei, kas 

palīdzēja olimpiādes laikā komandām saņemt un nodot izpildītos darbus. Paldies ikvienam skolas 

darbiniekam un skolotājam, kas palīdzēja organizēt angļu valodas  olimpiādi.  

Angļu valodas skolotāja Inese Klausa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltītais literāro darbu un 

ainavu konkurss 

 
 8.septembra pēcpusdienā skolēni un skolotāji no visām Latvijas malām, tuvākām un tālākām 

skolām pulcējās “Riekstiņu” pagalmā, lai noskaidrotu uzvarētājus Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas 

dienai veltītajā literāro darbu un ainavu konkursā, ko organizēja muzejs “Riekstiņi” un Jāņa 

Jaunsudrabiņa biedrība. Skolēnu interese par konkursu bija milzīga. Literāro darbu konkursā pieteikti 123 

darbi, savukārt ainavu – ap 300. 

Literāro darbu rakstīšanas un zīmēšanas sacensību mērķis bija veicināt skolēnu un skolotāju 

dziļāku interesi un izpratni par Jāni Jaunsudrabiņu un viņa daiļradi, tās nozīmīgumu latviešu kultūrā. 

Kā līdz šim konkursam nonācām? Piedalīties konkursā aicināju 8. klases skolēnu Kārli Pūķi, 

zinot, ka viņam patīk makšķerēt, kā arī interesanti aprakstīt notikumus. Kā izrādās, šoreiz tas bija 

veiksmīgi, jo Kārlis konkursā ieguva 2. vietu, rakstot tēlojumu “Makšķerēšana”. Apsveicam Kārli ar 

pirmo publikāciju! 

  Noslēguma pasākumu vadīja konkursu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja  Ilze Līduma (Jāņa 

Jaunsudrabiņa “Riekstiņi” muzeja vadītāja, Jaunsudrabiņa biedrības valdes priekšsēdētāja).  

Godalgoto vietu ieguvēji saņēma īpašu dāvanu – grāmatu “ …atrast otru Latviju pasaulē nav 

iespējams”, kurā publicēti visu pirmo triju vietu ieguvēju literārie darbi un zīmējumi. 

Apbalvošanas pasākumā viesojās arī Māris Olte, kuram, gluži tāpat kā  J.Jaunsudrabiņam, 

makšķerēšana ir ļoti tuva un saistoša tēma. 

“Riekstiņu” saimniece Ilze Līduma  pateicās visiem konkursa dalībniekiem un pauda cerību, ka 

jaunā paaudze cienīs un pratīs novērtēt kultūras vērtības, nepakļaujoties tikai un vienīgi sacensībai par 

materiālajām vērtībām un sīkumainām rūpēm. /Latviešu valodas skolotāja Zanda Reinvalde/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tēlojuma “Makšķerēšana” 2. vietas ieguvēji. 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeja “Riekstiņi” saimniece Ilze Līduma                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma “Esi Līderis” 

Vilces pamatskola šogad no novembra mēneša  pievienojusies 162 skolām Latvijā, kuras 

iesaistījušās Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas  karjeras izglītības programmā „Esi 

Līderis”. 7.un 8.klašu skolēni projekta ietvaros attīstīs uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūstot 

sadarbības prasmes plānot un domāt tālredzīgi, argumentēt savu viedokli. Iepazīsies ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, viesosies uzņēmumos un veiks dažādas ar karjeras izglītību saistītas aktivitātes. 

Kā vienu no pirmajām var minēt sevis izpētes uzdevumu veikšanu un darba materiālu krāšanu 

mapē – portfolio veidošanu. Projekta ietvaros skolēni  iesaistījušies arī konkursā „Es savai skolai “ . Ir 

izveidotas 4 komandas līdz 3 dalībniekiem katrā. Katrai komandai jāizstrādā savs zīmols, devīze un 

darbības plāns. Rezultātā līdz aprīlim skolēni veiks šādus labos darbus savai skolai: tiks apgleznota 

guļamtelpas siena pirmsskolas grupā, gatavoti lukturīši gaismas ceļam Latvijas 100-gadei, šūtas mīkstās 

rotaļlietas, izgatavotas atkritumu urnas. 

7. un 8. klases skolēni darbosies projektā līdz 9. klasei un krās kredītpunktus. Absolvējot skolu, 

projekta dalībnieki saņems Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas  sertifikātu, kas dos 

priekšrocības,  stājoties savā izvēlētajā mācību iestādē. Jāsaka paldies skolēnu vecākiem par viņu atbalstu 

projektam ar līdzfinansējumu. 

Lai jauki Ziemassvētki un Jaunajā gadā  daudz jaunu un radošu ideju! 

Karjeras koordinatore Vilces pamatskolā Marita Kozule 

 

 

 

 

 

 

Karjeras dienas Zaļenieku KAV 

13. oktobrī Zaļeniekos notika ikgadējā Karjeras diena, kura šogad pulcēja vairāk nekā divus 

simtus skolēnu no Jelgavas un Ozolnieku novadiem, tajā skaitā arī 8. un 9. klases skolēnus no Vilces 

pamatskolas. Šogad pasākumu atbalstīja ievērojami lielāks izglītības iestāžu un citu organizāciju skaits, 

tāpēc mēs bijām priecīgi par Karjeras dienā iegūto informāciju un pieredzi savas karjeras izaugsmei 

nākotnē. Atzinīgi novērtējām pasākumā redzēto un dzirdēto. 

Pasākumā piedāvātie izglītības iestāžu stendi, amatu darbnīcas, izglītības iestāžu prezentācijas un 

tikšanās ar nozaru speciālistiem deva iespēju sākt savlaicīgi apzināties tālākās izglītības iespējas un 

plānveidīgas karjeras nozīmi. 

Karjeras dienā  apmeklējām arī tematiskās karjeras nodarbības, kurās atbilstoši interesēm varēja 

tikties un uzklausīt karjeras stāstus, treneru vadībā piedalīties un apgūt darba tirgus izpētes 

pamatprincipus, un laicīgi apzināties tālākās izglītības iespējas un plānveidīgas karjeras nozīmi, iejusties 

bankas kredītspeciālista amatā un uzzināt  iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos. Pasākuma 

noslēgumā piedalījāmies Zemessardzes rīkotajā veiklības stafetē. 

Sindija Veisa, 8. klase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erudītu konkurss 

29. novembrī Ānes kultūras namā notika Jelgavas novada un Ozolnieku novada 5.-6.klašu 

skolēnu erudītu konkurss „Teci, teci, valodiņa…” 

Konkursa mērķis -  nodrošināt skolēnu brīvā laika saturīgu, mērķtiecīgu pavadīšanu, sekmējot 

skolēnu interesi par latviešu valodu , literatūru un folkloru. 

Vilces pamatskolu pārstāvēja 5. klases skolēni: D. Bebriša, E. Dunavskis, R. M. Puriņš un 6. 

klases skolēni Z. Novada un R. Novads.  

Lai piedalītos konkursā, bija jāsagatavo mājas darbs. Skolēni iestudēja Vilces pagasta teiku par 

Ķeša pļaviņu, mācījās no galvas tautas dziesmas, skatījās animācijas filmas, lasīja jaunākās grāmatas.  

Konkursā bija jāveic dažādi uzdevumi: jāskaita tautas dziesmas, kurš zina vairāk, jāsacer 

interesantas, asprātīgas mīklas un jāmin citu sacerētās, jāatpazīst literāro darbu nosaukumi, autori, varoņi. 

Skolēni veidoja reklāmu kādai jaunākās literatūras grāmatai (vairumam skolu komandu tā bija M. 

Runguļa grāmata “Pastaiga mirušo pilsētā”), skatījās animācijas filmas un noteica to nosaukumus, 

režisorus. 

Kopumā komandai veicās labi, konkurence bija sīva, ieguva 6. vietu. Tā bija iespēja skolēniem 

parādīt savas zināšanas un mācīties no citiem. 

Latviešu valodas skolotāja Zanda Reinvalde                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaules lielākā mācību stunda 

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisinās gandrīz 

simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt bērnus, jauniešus un pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, u n iesaistīt ikvienu to 

sasniegšanā. 

24. novembrī Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē  notika 

Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” rezultātu paziņošana un noslēguma 

pasākums. Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

(LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, 

tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu 

sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c. 

Pirmo reizi šādā stundā piedalījās arī Vilces pamatskolas 9. klases skolēni, iesūtot literatūras 

stundas aprakstu un fotogrāfijas par tēmu “A. Čaks dzejā, dzīvē un virtuvē”, piemērojot šo materiālu 

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim Nr. 12. – “Atbildīgs patēriņš”. Literatūras stundā skolēni veidoja 

plakātu par dzejnieku A. Čaku, lasīja viņa dzejoļus, cepa cepumus pēc A. Čaka receptes. 9. klases zēni 

paši pieteicās cept plānās pankūkas, ko ļoti labi prata arī A. Čaks.  

Par piedalīšanos Pasaules lielākajā mācību stundā skola saņēma pateicību. 

Latviešu valodas skolotāja Zanda Reinvalde                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pirms iededz sveci egles zarā,  

Dedz svētku liesmu sirdī savā,  
Ar piedošanu, sapratni,  
Ar mīlestības dzirksteli  

Un tici - tas ir Tavā varā  
Nest gaismu, kā to sveces dara.... 

SIRSNĪGUS SVEICIENUS SVĒTKOS SŪTA “CĀLĒNU” GRUPIŅA! 

Zaķēnu grupā gada garumā notiek projekts "Kopā būšana", kurā iesaistās no vienas puses bērni 

ar vecākiem un no otras puses - bērni ar audzinātājām, pildot dažādus uzdevumus, 1.uzd. jau ir izpildīts 

un atvērts ir jau otrais uzdevums. Projekta mērķis ir aicināt vecākus vairāk laika pavadīt kopā ar saviem 

bērniem pie dabas.  

Vēlējums visiem- Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,  

kas sniedz brīnumainu spēku. Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 

bet spēkus, lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne. 

Audzinātājas: Laura un Liene 

 

 

25 pirmsskolas 5-6 gadīgās grupas bērni ir cītīgi mācījušies un priecīgi par paveikto šajos četros 

mācību mēnešos.  

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta 

Mums katram tieši sirdī krīt, 

Jo tieši sirdī ir tā vieta, 

Kur Ziemassvētku brīnums mīt … 

Novēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupiņu balle un Putras diena 2. klasē. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Jautrās pupiņu šķirošanas sacensības 

Alekša vecmāmiņa stāsta 

 par pupiņu audzēšanu 

   un rāda savu kolekciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltais Ziemassvētku  

brīnums 

Klusi dvēselē ienāk: 

Ar ticību- baltās sniega kupenās, 

Ar cerību- svecītes gaismiņā, 

Ar smaidu- ikvienā saules stariņā, 

Ar gandarījumu- piparkūku smaržā, 

Ar mīlestību- ikvienā sirsniņā. 

 

Mēs visi gaidām baltos Ziemassvētkus. Darām to vienatnē, kopā ar draugiem, skolotājiem skolā, 

ar saviem mīļajiem mājās. 

   Skolā šie svētki  ienāca ar izdekorētām  klašu telpām, ar klašu kolektīvos kopīgi ceptu piparkūku 

smaržu. 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā kopīgi aizdedzām sveces skolas Adventes vainagā. Īpaši 

emocionāls brīdis bija 3.Adventes sveces aizdegšanas rītā, kad pie mums ciemojās Sesavas un 

Lielvircavas draudzes mācītājs J.Tālums. Paldies arī vecāku pārstāvjiem par brīnišķīgajiem vārdiem. 

  Ja atskatāmies uz  mācību gada 1.semestri, gribas pakavēties pie spilgtākajiem notikumiem mūsu 

skolas un klašu dzīvē . 

3.klases kolektīvs kopā ar audzinātāju čakli apmeklēja peldēšanas nodarbības Jelgavas LU 

baseinā.  

Izmantojām izdevību un no nodarbībām brīvajā laikā apmeklējām Karameļu darbnīcu , kur kopā 

ar rūķiem izcepām arī paši savu karameli. 

Sākumskolā rīkojām Putras dienu. Šogad tās moto: ‘’Auzās ir spēks!” Vārījām klasēs putru un 

degustējām to ar dažādiem ievārījumiem. 

2.klasē tika rīkota arī Pupu balle, kurā skolēni varēja gūt interesantu priekšstatu par pupiņu 

audzēšanu senāk un tagad un to lietošanu uzturā. Bija arī dažādu pupu izstāde. Paldies Alekša 

vecmāmiņai par stāstījumu un pupiņu paraugiem.  

Ļoti plašs izvērtās arī Mārtiņdienas tirdziņš ar daudzveidīgu piedāvājumu. Milzīgs paldies 

vecākiem par atbalstu saviem bērniem! 

Novembrī skolā viesojās mūsu absolvents un sponsors Madars Lasmanis ar stāstījumu par medus 

iegūšanu un dažādu medu degustāciju. Bija ļoti liela skolēnu atsaucība, jo varēja mieloties ar 

medusmaizēm, piedzerot pienu.  

Šobrīd klasēs notiek aktīva rosība, gatavojoties Ziemas saulgriežu pasākumam 21.decembrī tautas 

namā. 

   Gada nogalē vēlu, lai arī turpmāk mums visiem labs prāts, gaišām domām un labiem darbiem 

bagāts Jaunais Dzeltenā suņa gads! 

                          Uz notikumiem atskatījās  

ārpusstundu darba organizatore Alla Ozola 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. semestris bildēs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iededz sveci savā logā 

vienkārši tāpat,  

Varbūt gribēs kāds ar tevi 

šonakt parunāt... 

Iededz gaismu savā sirdī, 

lai tā spīd, 

Katram spēsi labus vārdus pasacīt... 

Mēs, Rūķīšu grupas bērni un skolotājas, šajā pirmssvētku laikā vēlamies pateikt lielu paldies mūsu 

mīļajiem vecākiem. Par viņu rūpēm, atbalstu un līdzi jušanu dažādās grupas dzīves situācijās. 

Uz tētu stiprajiem pleciem tika iznests viss pārvākšanās smagums remontu laikā, bet māmiņu 

mīļās rokas samīļo brīdī, kad mazajai sirsniņai ir skumji vai bēdīgi. Šīs čaklās rokas palīdz veidot 

interesantas un noderīgas lietas, lai ikdiena grupā būtu daudz saistošāka un daudzveidīgāka. 

Paldies Evelīnas vecākiem par kārumiem, Elīzas mammai par burvīgo Adventes vainagu un 

Ziemassvētku eglīti. Ar Neilas vecāku gādību esam tikuši pie ļoti skaistām rotaļu mēbelēm - veļas 

mašīnas un spoguļgaldiņa, bet Miķeļa mamma sarūpējusi piparkūku mīklu, lai paši varam izcept 

brīnumgardas piparkūkas.  

Šie ir paši aktuālākie paldies, bet ne vienīgie. 

Vēlreiz liels, liels paldies visiem ''Rūķīšu" grupas vecākiem un  

brīnumiem bagātus, gaišus Jums Ziemassvētkus. 

Audzinātāja Dace 

 

 

Sports 

Kā katru gadu Vilces pamatskolas sportisti piedalās Jelgavas  un Ozolnieku novada skolēnu sporta 

spēlēs.  Izcīnītas godalgotas vietas orientēšanās sacensībās - 3.vieta B grupai, krosā 2. vieta B grupai un 

florbolā 2. vieta C grupai. Liels paldies skolēniem par piedalīšanos sacensībās un vecākiem par sapratni 

un atbalstu. Mērķis ir noteikti saglabāt vietu starp trim labākām skolām  mazo skolu grupā. 

 Augstākais vērtējums sportā šogad ir Norbertam Bleidelim, Arianam Kļimovičam, Mārim 

Zumentam, Reinim Novadam, Zanei Novadai, Natālijai Šneiderei, Elvim Baltušonim, Lindai 

Viktorijai Šneiderei ,Vairim Šaverdam, Kārlim Buķelim. 

Sporta skolotājs Vladimirs Saņuks 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdomas gada noslēgumā  

Šajā semestrī esmu kļuvusi pieredzes bagātāka, sākot ar Rīcības dienu pasākuma 

plānošanu, lai nokļūtu Rudens Zaļajā skolā, beidzot ar bioloģijas olimpiādi, kurā piedalījos pirmo 

reizi. 

Lai nokļūtu Rudens Zaļajā skolā, nācās kārtīgi pastrādāt, jo tajā pieņēma tikai 20 labāko 

pasākumu ideju autorus. Izveidot zibakciju, pieredzes apmaiņu, klašu plakātu konkursu un 

gājienu pagasta teritorijā - skan labi, bet, vai tas ir pietiekami, lai mani pieņemtu Rudens Zaļajā 

skolā? Turot īkšķus, nosūtīju pieteikumu un nākamajā dienā saņēmu ziņu, ka esmu pieņemta. 

Tajā dienā jutos ļoti lepna gan par sevi, gan par savu skolu. 

Šajās trijās dienās Cēsīs, Rudens Zaļajā skolā, ar pieredzējušu cilvēku palīdzību, 

pilnveidoju savas idejas, kā arī ieguvu daudz jaunu draugu. Nebija jau tā, ka mēs tikai sēdējām 

un mācījāmies kā parādīt pasaulei savas idejas, mēs arī atpūtāmies un izbaudījām skaistās 

rudens dienas.  

Kad Rudens Zaļā skola bija aizvadīta, ar steigu vajadzēja sākt plānot Rīcības dienas. 

Šogad Rīcības dienās iesaistījām visu pagastu. Mūsu tēma - pārtikas izmešana. Šogad 

izlēmām, ka nebūsim slinki un mēģināsim izdarīt pēc iespējas vairāk. Nedēļu sākām ar klašu 

konkursu, kurā katrai klasei bija jāizveido plakāts, kuru Rīcības dienu noslēgumā izmantotu 

gājienam. Vēlāk nedēļā izveidojām zibakciju '' katram savs ābols!''. 9. klase cepa "Čaka 

cepumus'', ar kuriem devāmies ciemos uz pagasta bibliotēku, pie mūsu pagasta mīļajām 

tantēm, kurus dalījās pieredzē un pauda savu viedokli par pārtikas izšķērdēšanu. Nedēļu 

noslēdzām ar gājienu pagasta teritorijā, kurā piedalījās ekopadomes aktīvākie pārstāvji. 

“Smagam darbam – saldi augļi”, un tā arī bija mums. Ar šo pasākumu piedalījāmies 

Vides Izglītības veidotā konkursā, kurā ieguvām simpātiju balvu savā grupā - braucienu ar 

laivām vai SUP dēļiem no piedzīvojumu organizācijas "Lūzumpunkts". Man prieks, ka mūsu 

mazā skola spēj veikt tik lielus darbus. 

30. novembrī, pirmo reiz piedalījos bioloģijas olimpiādē. Olimpiādes darbu vajadzēja 

pildīt tiešsaistē Latvijas universitātes mājas lapā. Manuprāt, šī olimpiāde bija ļoti interesanta. 

Bioloģija ir viens no maniem mīļākajiem priekšmetiem skolā, tāpēc olimpiāde beidzās ar labiem 

panākumiem - 3. vietu Jelgavas novadā. 

Šis gads ir bijis  interesants. Liels paldies skolotājām, kuras mudina piedalīties 

pasākumos un olimpiādēs, bez jums mūsu skolai nebūtu tik labi sasniegumi. Esmu lepna, ka 

mācos Vilces pamatskolā un varu parādīt, ka” mazs cinītis gāž lielu vezumu”!  

9. klases skolniece Patrīcija Pablaka 

 

 

 

Avīzes veidotāji 

Iesūtītos rakstus kopā lika: sk. Z. Reinvalde 

Noformēja: lietvede L. Čebotara 

Skolas mājas lapā ievietoja: Aigars Sedliņš 

Sargāsim kokus un turpmāk avīzi lasīsim elektroniskā versijā! 


