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2.b klases skolēni svinīgajā Ziemassvētku pasākumā 

ZIEMASSVĒTKI SKOLĀ 

Ir atkal aizsteidzies viens gads. Ga-
du mija ir laiks, kad var izvērtēt pada-
rīto un plānot jaunus darbus. 
 Kāds tad 2015. gads bija? 

 Vienā vārdā atbildot - labs. Svarīgā-
kie darbi un sasniegumi: 

• skola un izglītības programmas tika 
akreditētas uz maksimālo termiľu- se-
šiem gadiem; 

• pēc centralizēto eksāmenu rezultā-
tiem lauku skolu grupā bijām 2. vietā Lat-
vijā; 

• 1.-2. klašu dejotāji bija dalībnieki 
11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos; 

• savu pirmo izlaidumu nosvinēja 
mūzikas un mākslas skolas jaunie ģitā-
risti un vokālisti; 

• turpinām sadarbību ar poļu skolē-
niem- gan uzľēmām draugus, gan vieso-
jāmies Polijā; 

• turpinām skolas telpu labiekārtošanu - tika pabeig-
ta tualešu telpu renovācija. 

Protams, ka to visu mēs varējām veikt tikai visi kopā: 
skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki. 
 Lai arī daudz kas padarīts, jāskatās uz priekšu. 
2016. gadā plānojam vairākus lielus darbus: 

• turpināsim skolu telpu labiekārtošanu - tiks reno-
vēts 3. stāva vestibils un nomainītas kabinetu durvis, 
renovēsim grīdu skolas virtuvē, tiks veikts Bērsteles 
skolas ţoga remonts; 

• iegādāsimies jaunas tehnoloģijas ierīces, lai mo-
dernizētu mācību procesu; 

• labiekārtosim rotaļu laukumu pie Svitenes skolas; 
• uzņemsim savus senos igauņu un lietuviešu drau-

gus, jo draudzības festivāls šogad notiek pie mums; 
• turpināsim sadarbību ar poļu draugiem; 
• svinēsim Svitenes skolas 180. dzimšanas dienu. 
Novēlu visiem siltus, gaišus Ziemassvētkus, lai la-

bestība un sirds siltums ienāk katrā jūsu mājā! 
Anda Liškauska, 

Pilsrundāles vidusskolas direktore  
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 Arvien straujāks temps, arvien 
straujāks dzīves ritms, šķiet, tās ir 
galvenās šā laika iezīmes. Ne tikai 
diena un nedēļa, bet nu jau arī mē-
nesis un gads ir par īsu, lai visu ie-
cerēto varētu bez steigas pagūt. 

Bet, kad gaisā sāk virmot kanēļa, 
mandarīnu un skuju smarţa, mēs sā-
kam just Ziemassvētku un Jaunā gada 
tuvošanos. Svētki ir kā atelpas brīdis, 
kā atskatīšanās uz paveikto.  

 Skolā tas ir 1.semestra mācību 
darbs. Kā mūsu skolēniem ir vei-
cies? 

Tā kā mazo pirmklasnieku mācību 
sasniegumi 1.semestrī vēl netiek vērtē-
ti, tad viľiem dāvinājām kolektīvu dā-
vanu - izzinošās un attīstošās spēles. 
Tās 1.klases skolēni varēs spēlēt klasē 
brīvajos brīţos.  

 Labas un teicamas sekmes, 
beidzot 1.semestri: 

2.a klasē – Valteram Bubinskim, 
Patrīcijai Buividai, Dairim Buzēnam, 
Leldei Laurinovičai, Kitijai Markevicai, 
Ksenijai Nākmanei, Adrianam Rīvā-
nam, Megijai Sabaļauskai, Ľikitam Ţu-
ravļovam, Hugo Kristiānam Baltam, 
Adriānai Gertmanei, Dinam Gabrielam 
Māskim. 

2.b klasē- Regnāram Haritonovam, 
Kitijai Ivanovai, Leilai Lolitai Raudai, 
Anaisai Ţuravļai, Ievai Jonasei, Le-
onardam Nākmanim, Alekam Vasiļje-
vam. 

3.a klasē – Sanitai Lijai Kurtai, Līgai 
Atstupenai, Dainim Sivickim, Sabīnei 
Helvigai, Vanesai Jakubovičai, Marutai 
Opočkinai, Renātei Pudľikai, Paulai 
Apsītei, Lāsmai Rozenbergai, Montai 
Ungurjanai, Sanijai Valinikai.  

3.b klasē – Oskaram Rikmanim. La-
bas sekmes – Zandai Kaľepai.  

4.klasē – Sofijai Mežkazei, Anasta-
sijai Stabrovskai, Santai Ļeonovičai, 
Paulai Raivai Jutusai, Kristapam Kristi-
ānam Beitiņam, Evalīnai Jermakovai, 
Ralfam Jaloveckim, Edgaram Pīpiľam. 
Labas sekmes – Marikai Turkai.  

IZVĒRTĒJOT PADARĪTO 
5.klasē – Kristīnei Bitainei, Kitijai Gāžei, Tomam Rimše-

vicam, Ralfam Bēkam, Megijai Danebergai, Vanesai Rik-
manei, Viktorijai Rikmanei, Vairim Strautniekam, Robertam 
Strupišam, Inesei Kalniľai. Labas sekmes – Aigaram Čol-
no. 

6.a klasē-Kristeram Odziņam. Labas sekmes – Jurijam 
Gromovam, Lilianai Rozenbergai, Alisei Švedai, Kevinam 
Kosojam.  

7.klasē – Dailai Brigmanei, Ievai Elizabetei Saltajai, Ro-
bertam Kārlim Šmitam. 

8.klasē – Dānielam Tanonam, Robertam Romanovam, 
Valtam Smilgam. Labas sekmes- Rinaldam Smilgam, Ēri-
kam Volkovam.  

9.klasē – Evai Reinfeldei, Angelikai Elmārai Židelei, Jus-
tīnei Apsītei, Diānai Turkai.  

Labas sekmes- Andrai Letīcijai Trasūnei, Oļegam Gro-
movam, Jānim Lekavičam.  

10.klasē – Mārtiņam Čerļenokam, Jānim Saltajam, Pat-
rīcijai Šastakovičai, Adriānai Frišmanei.  

11.klasē – Zandai Iesalniecei, Dāvim Brūvelim. Labas 
sekmes – Dāvim Artūram Bitem.  

12.klasē – Annijai Krikščūnei, Kristianai Āriņai, Ilzei Aš-
manei. Labas sekmes - Reinim Sīmanim.  

Augstākās vidējās atzīmes 5.-12.kl. grupā – Kristeram 
Odziľam (6.a kl.) – 9,14; Mārtiľam Čerļenokam (10.kl.) – 
9,13; Dānielam Tanonam (8.kl.) – 9,0. 

Paldies vecākiem par labajiem bērniem! Paldies skolotā-
jiem par ieguldīto darbu!  

 Ir skaisti, ka steidzīgajā ikdienā ir arī svētki, kad būt ko-
pā ar ģimeni, ar saviem mīļajiem. Manuprāt, Ziemassvētki 
ir vieni no sirsnīgākajiem un labestīgākajiem svētkiem. 
Tāpēc Ziemassvētkos dāvināsim Viens otram labus vārdus 

mēs, 
lai tie pavisam neizzustu 

no steigas pilnās pasaules. 
Dāvināsim to siltumu, kas svecēs plīv, un neļausim, lai 

vienaldzība 
tik bieži sirdīs ienākt brīv. 
Ziemassvētkos dāvināsim 

mazliet sev egles zaļās spīts, 
tad darbu kamolā kāds dzīpars 

būs Laimes mātes ieadīts. 
Lai mums visiem gaiši, mīļi un mierīgi Ziemassvētki, un 

laimīgs Jaunais gads! 
 

Daiga Saka, 
Pilsrundāles vidusskolas  

direktores vietniece izglītības jomā  
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JAUNS GADS.JAUNAS APĽEMŠANĀS! 
     Laiks kā vienmēr tālāk steidzas, 

     Jaunā gada gaitās sauc.  

     Lai nekas nav nepaveicams,  

     Lai ir prieka, laimes daudz! 

 

Vēl pirms Ziemas brīvlaika Skolēnu Domes 

pārstāvji aicināja mūsu skolas skolēnus un skolotā-

jus dalīties savās Jaunā gada apľemšanās. Tā pir-

mā klase šogad apľemas iemācīties veikt eksperi-

mentus, vēl labāk mācīties un uzvesties. 

2.a klase apsola labi mācīties, būt čakliem 

un izpalīdzīgākiem. Viľi arī apľemas klausīt skolo-

tājus. Bet 2. b klases labie nodomi šajā gadā ir pie-

dalīties apkārtnes uzkopšanā, uzvesties atbilstoši 

skolas noteikumiem, cītīgi mācīties un noorganizēt 

pasākumu sākumskolai. 

3.a klase mācās labi, tomēr 2016. gadā viņi 

apľemas mācīties vēl labāk. Vēl viľi apľemas būt 

labāki un paklausīgāki skolēni, kas vienmēr klausa 

skolotājas un deţurantus. 3.a apsola nestrīdēties 

savā starpā un būt kārtīgāki – viľi apľemas uzturēt 

klasi un savas darba vietas kārtībā. 

Šajā gadā 3.b klase apgalvo, ka viľi centī-

sies uzlabot savas sekmes, apgūt jaunas zināša-

nas un prasmes. Viľi ir ieplānojuši darboties divos 

jaunos eTwinninga projektos. Viľi pievērsīs uzma-

nību savai uzvedībai un pašaudzināšanai. 

4. klase 2016. gadā vēlas būt draudzīgāki, 

radošāki, mīļāki, jaukāki un čaklāki. Šī klase vēlas 

labāk mācīties, mazāk spēlēt telefonu, dziedāt dro-

šāk un skaļāk, noorganizēt fantastisku izlaidumu. 

Vēl viľi apľemas sportā iegūt labākas atzīmes. 

5. klase apņemas gūt labas un izcilas sek-

mes. sarūpēt daudz un daţādu pārsteigumu skolo-

tājiem, sev un pārējiem. Viľi vēlas būt iecietīgāki 

pret citiem. 5. klase 2016. gadā apľemas darīt 

daudz labus darbus, lai citiem par viľiem būtu 

prieks. 5. klases audzinātāja Inta Poča apľemas 

izpildīt visas apľemšanās, kuras šajā gadā secīgi 

parādīsies. 

Šogad 6.a klase apľemas uzlabot sekmes, 

nekavēt stundas, pildīt mājas darbus un apmeklēt 

konsultācijas. Viľi izturēsies atsaucīgi un saprotoši 

pret apkārtējiem cilvēkiem, it īpaši - skolotājiem. 

6.a klase būs saliedēti, saticīgi un izturēsies 

laipni cits pret citu, viľi piedalīsies visos sko-

las rīkotajos pasākumos. 

2016. gadā 7. klase apņemas labi mā-

cīties un uzvesties, nerunāt pretī skolotājām 

un nekavēt stundas. 

 8. klase 2016. gadā apņemas 

daudz. Ţēl, ka apľemšanās tika iesniegtas 

anonīmi, bet viľi apľemas:  

Uzlabot sekmes; 

Labāk uzvesties; 

Pāriet uz 9. klasi; 

Nokārtot motorollera vadītāja aplie-

cību; 

Dabūt sešpaku; 

Būt pozitīvam visās dzīves situāci-

jās; 

Neľemt visu pie sirds un iet, galvu 

pacēlusi; 

Dzīvot laimīgi; 

Uzlabot ārējo izskatu un ataudzēt 

garākus matus; 

Saľemt diplomu otrā semestra bei-

gās; 

Uzľemt selfijus ar visiem skolotā-

jiem; 

Izdarīt to, ko nav izdarījuši 2015. ga-

dā. 
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Arī 9. klase apľemas uzlabot sek-

mes – Oskars apľemas mācīties un pil-

dīt skolēnu pienākumus, Diāna apľe-

mas otro semestri pabeigt labāk nekā 

pirmo, bet Eva – turpināt tādā pašā ga-

rā. 9. klase apľemas darīt visu, lai iegū-

tu nomināciju „Gada klase”, kā arī daļa 

no devītajiem nolēmuši turpināt mācības 

Pilsrundāles vidusskolā. 

Jānis no 10. klases apľemas nokār-

tot vadītāja apliecību, bet Linda – tik 

daudz neslimot. Airita 2016. gadā apľe-

mas neslinkot. 10. klases audzinātāja 

Anna Vasiļevska šajā gadā apľemas 

iekopt skaistu dārzu. 

Lai neaizmirstos, ko esat sev apsolījuši 

Vecajā gadā, Skolēnu Dome iesaka ga-

da laikā atkal un atkal pārlasīt šo rakstu.

 11. klase apņemas šogad mazāk slimot un kavēt 

skolu, labāk mācīties, atbalstīt cits citu un ievērot skolas 

iekšējās kārtības noteikumus. Zanda no 11. klases ap-

ņemas ēst veselīgāk un atteikties no skolas kafejnīcas 

picām. 

 12. klases galvenā apņemšanās ir izbaudīt pēdē-

jos mirkļus Pilsrundāles vidusskolā, labi nokārtot eksā-

menus un pabeigt vidusskolu. Kristīne apľemas Janvārī 

nokārtot vadītājas apliecību. Olga apľemas saprast sa-

vas dzīves aicinājumu, bet Ilze – iemācīties mīlēt visus 

tādus, kādi viľi ir. 

 Ja tev vēl nav Jaungada apľemšanās, šeit vari 

smelties iedvesmu. novēlam, lai visas apľemšanās – 

gan skaļi pateiktās, gan klusi nodomātās – piepildās. 

Laimīgu Jauno gadu! 

 

Skolēnu Dome 

MĒS TEV IESAKĀM! 
 Top 10 decembra dziesmas 

10. R. City ft. Adam Levine - Locked 

Away 

9. Coldplay - Adventure Of A Lifetime 

8. The Chainsmokers ft. ROZES - 

Roses 

7. Shawn Mendes&Camila Cabello - 

I Know What You Did Last Summer 

6. The Weeknd - In The Night 

5. Macklemore&Ryan Lewis –

Downtown 

4. Twenty one pilots - Stressed Out 

3. Adele - Hello 

2. Justin Bieber - Sorry 

1. Justin Bieber—Love Yourself 

Nutellas karstā šokolāde 

Tev vajadzēs: 

2 tējkarotes Nutellas 

1 tējkaroti kakao  

Pienu 

Pagatavošana: 

Uzsildi pienu un ielej to krūzē. 

Pievieno 1 tējkaroti kakao un 2 

tējkarotes Nutellas, visu kārtīgi 

samaisi, lai nav kunkuļu! Ja vē-

lies, pievieno arī putukrējumu. 

Lai labi garšo!   

Mazais princis (2015. gada animācijas filma) 

Viľa ir Maza Meitene, kuras bērnība paiet stingrā mātes uzraudzībā gata-

vojoties „lielajai dzīvei”. Taču kādudien Meitenes rūpīgi saplānoto dienas-

kārtību iztraucē viľas ekscentriskais un labsirdīgais kaimiľš - Lidotājs. 

Sirmgalvis ieved Meiteni neparastā pasaulē, kurā viss ir iespējams un, ku-

ru viľam pašam pirms daudziem gadiem atklāja Mazais Princis. Ļaujoties 

maģiskajam un emocionālajam ceļojumam Mazā Prinča valstībā, Meitene 

atkal atgūst savu bērnību un saprot, ka vissvarīgākās ir cilvēciskās attiecī-

bas, jo „īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams”. 
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PIRMS 25 GADIEM JANVĀRĪ 
 

1991.gada sākumā naktī uz 13. janvāra Viļ-

ņā PSRS bruņotie spēki ieņēma Lietuvas parla-

mentu, radio, televīziju, telegrāfu un citus svarī-

gus objektus. Bija arī nogalinātie un ievainotie. 

Par notikumiem Viļņā tika informēti Latvijas iedzī-

votāji. Pēc LTF aicinājuma ap 500 000 cilvēku no 

visas Latvijas sapulcējās mītiņā 11. Novembra 

krastmalā, pēcpusdienā Vecrīgā sāka celt barikā-

des. 

Janvāris ir mēnesis, kad pieminam Barikāţu 

laika notikumus. Tas bija laiks, kad tika organizēti Lat-

vijas Republikas aizsardzības pasākumi Rīgā un citās 

Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. 

Tad pēc Latvijas Tautas frontes vadītāja Daiľa Īvāna 

aicinājuma aizsargāt stratēģiski svarīgos punktus Lat-

vijas iedzīvotāji sāka spontāni veidot barikādes šaura-

jās Vecrīgas ielās. Galvenie apsargājamie objekti bija 

Latvijas Republikas Augstākā Padome, LR Ministru 

padome, Radionams Doma laukumā, Telefona un te-

legrāfa centrāle Dzirnavu ielā, Radio un televīzijas 

centru Zaķusalā, kā arī tilti. 

Barikāţu laika pasākumos piedalījās arī mūsu 

skolas krievu valodas skolotāja Daina Bergmane. Vi-

ņa dalās savās atmiņās ne tikai par tā laika notiku-

miem Rīgā, bet arī tajā, kāda bija ikdiena Pilsrundāles 

vidusskolā: „Tajā gadā biju 12. klases audzinātāja, 

manā klasē mācījās vietējie skolēni, arī skolēni no 

Bauskas, Iecavas, Īslīces, Bārbeles. Sabiedriskā 

transporta kustība bija neregulāra, tomēr, nez kāpēc, 

nebija problēmu ar skolas kavējumiem. Skolā nebija 

savas apkures, siltumu saľēmām no ciemata katlu 

mājas. Visi draudzīgi salām, skolotāji savas klases 

bija apgādājuši ar daţādiem sildītajiem, laimīgi bija 

tie, kuriem bija izdevies ar vecāku atbalstu sadabūt 

„cūku lampas”. Sporta zālē temperatūra brīžiem bija 

tuvu nullei. Cimdi, maksimāli silts apģērbs - viss noti-

ka, mācījāmies, nečīkstējām.”  

Par Barikāţu laiku skolotāja Ber-

gmane atceras: „Janvārī, kad sākās izšķiro-

šie notikumi, skolas direktors sasauca mūs 

kopā un tika pieľemts lēmums – skola tiek 

uz vienu dienu slēgta, skolotāji dodas uz 

televīzijas ēku, ar savu klātbūtni izrādot vie-

notību un atbalstu politiskajām pārmaiľām 

Latvijā. 

Manas klases skolēni, kā pēc tam 

izrādījās, bija bijuši Rīgas centrā. Spilgti 

atceros atsevišķus fragmentus – cilvēkus, 

kuri televīzijas ēkā gulēja uz visām pieeja-

mām plaknēm, satraukumu, neziľu, bau-

mas. Laiku pa laikam tika saľemta informā-

cija no Rīgas centra citiem objektiem. Cil-

vēki bija ļoti draudzīgi, pāris stundas pa-

strādājām (man liekas, sk. Feldmane, sk. 

Strazdiľa un es), nomainījam tējas dalītāju 

komandu. Tā jau nekas īpašs, tomēr – mēs 

bijām klāt.” 

Skolotāja Bergmane un vēl daudz 

citu cilvēku – tie, kas piedalījās Barikāţu 

celšanā, gan aizstāvēšanā, gan citu cilvēku 

atbalstīšanā – ir atbildīgi par to, ka mēs dzī-

vojam brīvā valstī. Tieši šo cilvēku pašaiz-

liedzība ir tā, kas palīdzēja plaukt Latvijai 

un mums vajadzētu no viľiem mācīties. 

Skolēnu Dome 
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PASĀKUMI DRĪZUMĀ 

Ieteikumus, rakstus vai attēlus lūdzam sūtīt uz 

e-pastu: 

PVSkolenuDome@inbox.lv 

vai rakstiski iesniegt kādam Skolēnu Domes 

pārstāvim! 

Avīzes veidotājas: Kristiana Āriľa un Annija Krikščūne 

Vairāk informācijas par pasākumiem: vidusskola.rundale.lv 

BARIKĀŽU ATCERES DIENA 

100. DIENA 1.KLASEI 

POPIELA 

ŽETONU VAKARS 

METEŅI 

GADA SKOLĒNS 

MĒS LEPOJAMIES! 
Bauskas un Rundāles novadu apvienības 

bioloģijas olimpiādes uzvarētāji (30.11.2015.) 

Annija Krikščūne /12.kl./ - 1.vieta  

Zanda Iesalniece /11.kl./- 1.vieta  

Mārtiľš Čerļenoks /10.kl./ - 3.vieta  

Santa Marija Kivriľa /9.kl./ - 3.vieta  

Paldies par darbu sk. V. Rozēnai 

 

Bauskas un Rundāles novadu apvienības  

vizuālās mākslas konkursa  

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” uzvarētāji 

(2.12.2015.) 

Liliāna Indāne /6.a kl./ - 3.vieta  

Jānis Lekavičs /9.kl./ - 1.vieta  

Justīne Apsīte /9.kl./ - atzinība  

Paldies par piedalīšanos Jutai Bičevskai, Maritai 

Kitijai Škaparei, Alisei Švedai 

Paldies par darbu sk. A. Ušerovskai  

HOROSKOPS TEV 
 Auns  

Domā — daudz; 

Runā — maz; 

Dara — pareizi. 

Vērsis  

Domā — par daudz ko; 

Runā — pārliecinoši; 

Dara — kā iznāk. 

Dvīľi  

Domā — par sevi; 

Runā — to, ko domā; 

Dara — domā, ka ļoti 

labi. 

Vēzis  

Domā — visu laiku; 

Runā — vilinoši; 

Dara — to, ko liek. 

Lauva  

Domā — trāpīgi; 

Runā — lieku; 

Dara — to, no kā neiz-

dodas izvairīties. 

Jaunava  

Domā — vienu; 

Runā — otru; 

Dara — trešo, bet labi. 

Svari  

Domā — lieku; 

Runā — godīgi; 

Dara — atbildīgi. 

Skorpions  

Domā — sakoncentrēti; 

Runā — trāpīgi; 

Dara — to, kas patīk. 

Strēlnieks  

Domā — ka tikai viľš… 

Runā — ka visi, izľe-

mot viľu… 

Dara — ar svešām ro-

kām. 

Meţāzis  

Domā — to, kas ienāk 

prātā; 

Runā — par to, līdz 

kam ir aizdomājies; 

Dara — to, ko prot. 

Ūdensvīrs  

Domā — «ko vajag?» 

Runā — «nu, ja va-

jag…» 

Dara — labāk par vis-

iem. 

Zivis  

Domā — to, ka neviens 

neko nezina; 

Runā — gudri; 

Dara — atkarībā no tā, 

vai darbu pārbaudīs. 


