
Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt tavs prieks 

Atmiņu kupenās bradā,  

Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs,  

Vienu vakaru gadā.  

Varbūt tavs bērnības rūķis tev mās,   

Braukdams ar sudraba slēpēm;  

Varbūt, ka pagalmā kamanas stās, — 

Zirgi mirdzošām krēpēm.  

/Valda Moora/ 

 Laiks rit ātri un bezkaislīgi, neatkarīgi no notikumiem mūsu dzīvē. 

Tuvojoties gadu mijai, atskatāmies uz paveikto un ceram, ka nākamais gads būs 

labāks par iepriekšējo. Man aizejošais gads ir bijis nozīmīgs tādēļ, ka esmu 

uzņēmusies jaunus darba pienākumus  Cesvaines internātpamatskolā. Visiem 

darbiniekiem mācību gads sākās ar saspringtu darbu pie skolas akreditācijas - 

oktobrī notika nopietna pārbaude visās jomās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan 

vecākiem. Tika izrunāts un izanalizēts viss, kas noticis, visi labie (un ne tikai labie) 

darbi un notikumi. Akreditācijas komisija sešu cilvēku sastāvā divas dienas strādāja 

skolā: piedalījās 18 stundās, izvērtēja to norisi, skatījās skolēnu pierakstus, runāja ar 

darbiniekiem, skolēnu pašpārvaldi, vecākiem, Cesvaines novada domes pārstāvjiem.  

Un beidzot -urrā! Akreditācija izieta  veiksmīgi! Tagad 6 gadus varam strādāt 

mierīgi un īstenot visas 4 skolas piedāvātās programmas. 

 Gaidot svētkus, izsaku pateicību visiem skolas darbiniekiem par gadā 

paveikto, vecākiem par atsaucību un Cesvaines domei par atbalstu. Ikviens ir 

pielicis savu roku mērķu sasniegšanā. Es esmu gandarīta par paveikto. 

No sirds pateicos 

 mūsu skolotājiem, kas strādā, neskaitot darbam veltītās minūtes 

un stundas;  

 tehniskajiem darbiniekiem par rūpīgo darbu; 

 vecākiem par atsaucību un sapratni; 

 ziedotājiem par sagādātajām dāvanām visiem mūsu bērniem; 

 Cesvaines novada domei par atbalstu visās jomās,  

 Andrejam Ieragam par ziedotajām eglītēm skolai. 

 Ziemassvētku laikā katram ir lieliska iespēja izdarīt kaut ko labu. Tas ir 

gada tumšākais laiks aiz loga, kad  redzam vismazāk saules gaismas. Šai laikā jo 

īpaši katram labam, gaišam vārdam, ko veltām otram, ir gluži cita, lielāka 

vērtība nekā saulainajās dienās. Gaismai ir īpašība atstaroties no tā, pret ko to 

virza. Arī gaišie vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi 

svarīgi to atcerēties visu gadu! Tad neviens darbs nebūs par grūtu. Būsim 

cilvēcīgi un iecietīgi, lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, 

paciest un palīdzēt! Lai miers un saticība katrā mūsu mājā!   
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Mums gribas degt un starot tā 

Kā svecei egles zariņā,  

Ikvienam roku noglāstīt 

Un labu vārdu pasacīt. 

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar 

mirdzumu acīs un dvēselē, lai katram 

mazs brīnums ikdienā un liels brīnums 

sirdī, lai apkārt mums mīļi cilvēki un 

sargeņģelis uz pleca! 

Skolotājas Daiga un Iveta 

 

Lai Ziemassvētku gaišums un Jaunais 

gads nes jaunas dienas, 

Lai saltas, tumšas nav nevienas, 

Lai spēka daudz, lai viss, ko dari, sokas, 

Lai nepagurst ne sirds, ne rokas!  

Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 

gadu  visiem 1.-4.klašu skolēniem, kas 

mācās matemātiku un viņu vecākiem vēl 

skolotāja  

Ilze Baiere 

Ikdienā mums šķiet, ka daudz kā 

pietrūkst. Ziemassvētkos  aicinu novērtēt, 

cik daudz mums katram dots… 

Antra Āboltiņa 

Nemeklējiet laimi pasaulē—laime ir jūsos 

pašos un vietā, kurā dzīvojat! Esiet 

uzticīgi sev! Mīliet sevi un savus mīļos! Lai 

šis Jaunais gads piepilda Jūsu sapņus un 

sirdis ar prieku! Klusus, mīļus un 

mierpilnus Ziemassvētkus un  optimismu, 

gaišas domas un 

izdošanos Jaunajā 

gadā! 

Ilona Svārpstone 

 

Trīs baltas patiesības  

Nemanāmas iet pa 

gadu takām: 

Ir pirmā –Labestība,  

Katrā vārdā, ko viens 

otram sakām. 

Tai blakus—Godīgums, 

Kam jāvalda starp  mums, 

Un ja  vēl—Pienākums 

Šiem diviem mērķiem  līdzi iet, 

Tad Jaunā gadā citas laimes nevēliet! 

Ziemassvētkos vēlu ticību sev,  cerību ikdienā, 

mīlestību sirdīs un Jaunajā , 2017.gadā,  veiksmīgu 

sadarbību! 

Ilze Pliska 

 

“Viss labākais dzīvē ir bez maksas: nedalīts prieks, 

dvēselisks siltums, dzidri smiekli, bezierunu 

mīlestība, sirdi sildoši apskāvieni”. 

/I. Apškrūma/ 

Paldies visiem manas audzināmās klases vecākiem 

par uzticēšanos, atbalstu un kopā būšanu mūsu 

kopējā ceļā. Paldies, ka esat! 

Lai mums visiem jauki, sirds 

silti Ziemassvētki! Lai veiksme 

un izdošanās ir mūsu 

sabiedrotie arī nākošajā gadā! 

8.klases audzinātāja Baiba 

Damroze 

Lai atnāca baltas dienas 

Visa gada garumā... 

Priecīgus Ziemassvētkus un svētīgu, laimīgu Jauno 

gadu vēl skolotājs Aigars. 

 

Lai apņemšanās, saņemšanās un cerība būt labam ir 

katra skolēna moto Jaunajā gadā!  

Lai katrs vecāku pateiktais paldies ir patiess un 

priecē pedagogu sirdis! 

Lai vecāku un pedagogu ieguldītais darbs bērnu 

audzināšanā nes rezultātus! 

Skolotāja Marika 

 

Lai Ziemassvētki un 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! 

Skolotāja Evija 

Lappuse 2 3.numuriņš 

Sveicieni svētkos! 



AVĪZE 

 Vai atceraties “Kaķīša dzirnaviņas”? 

Kaķītis teica Karalim: “Kāpēc vienmēr 

raizēties un vairot pasaulē skumjas? Lai 

vairojas prieks!”  Šogad rūķi sasparojušies 

un tā vietā, lai žēlotos par grūtiem laikiem, 

vēlas rūpēties par mūsu prieku.  

 Ar “Palīdzības lapas” un Latvijas 

Bērnu bāreņu fonda atbalstu katram mūsu 

skolas bērniņam ir sarūpēts rūķis un 

dāvaniņas, kas ir atceļojušas no visām 

Latvijas pusēm. Mazas dāvaniņas būs arī 

skolēnu ģimenēm… 

 Atsaucoties skolas padomes 

ierosinājumam dāvināt citiem sev 

nevajadzīgās, bet vēl noderīgās lietas, arī 

mūsu vecāki iesaistījušies akcijā “No sirds 

uz sirdi”. Paldies par 

drēbītēm, 

grāmatām, 

rotaļlietām, spēlēm 

Zarkeviču, 

Ikaunieku, Pommeru 

ģimenēm, 

skolotājām, auklēm, 

paldies 

cesvainiešiem, kas 

papildinājuši mūsu 

skolēnu garderobi ar 

zeķītēm un citām 

noderīgām lietām!  

Cerēsim, ka bērni priecāsies par dāvanām un tās 

novērtēs, pratīs pateikt paldies un saudzēs tās!  

 

Lappuse 3 

Mēs lepojamies 

Ziemassvētku rūķu akcija 

uzvedību; 

 Biruta Leite—par priekšzīmīgu 

uzvedību; 

 Jolanta Dinaburgska—par 

priekšzīmīgu uzvedību; 

 Stefānija Ikauniece—par 

priekšzīmīgu uzvedību; 

 Sandis Liepiņš—par priekšzīmīgu 

uzvedību. 

Pie skolas egles paldies tiks pateikts arī 

mūsu aktīvajiem skolas līdzpārvaldes 

dalībniekiem— 

 Rolandam Jaudzemam; 

 Anastasijai Maļehanovai; 

 Samantai Pliķēnai; 

 Samantai Tropai; 

 Vinetai Tomiņa’; 

 Sandim Liepiņam. 

Pateicības saņems arī mūsu aktīvākie vecāki, 

kas regulāri palīdz skolai mācību un 

audzināšanas darbā, atbalsta ar padomu, ir 

līdzās, kad tas nepieciešams...  

 

Galvenais skolēna darbs skolā—

centīgi mācīties un labi 

uzvesties. Mūsu skolā ir daudz 

skolēnu, kas cenšas mācīties 

pēc labākās sirdsapziņas, bet 

daži ir pelnījuši, lai viņus īpaši 

izceltu. Ar skolas direktores 

pateicību par īpašiem 

sasniegumiem I semestrī tiek apbalvoti: 

 Marts Andris Priednieks—par centīgu un 

apzinīgu mācību darbu un priekšzīmīgu 

uzvedību; 

 Dita Pelša—par centīgu un apzinīgu 

mācību darbu un priekšzīmīgu uzvedību; 

 Mārtiņš Dinaburgskis—par centīgu un 

apzinīgu mācību darbu un priekšzīmīgu 

uzvedību; 

 Sabīne Purena—par centīgu un apzinīgu 

mācību darbu un priekšzīmīgu uzvedību; 

 Inese Piliena—par centīgu  mācību darbu 

un priekšzīmīgu uzvedību; 

 Sabīne Savicka—par centīgu  mācību 

darbu un priekšzīmīgu uzvedību; 

 Lauris Ansis Ikaunieks—par centīgu un 

apzinīgu mācību darbu un priekšzīmīgu 

 

Mācīties ir tas pats, kas irties 

pret straumi: tiklīdz pārstāsi 

airēt – tūlīt tevi nesīs atpakaļ. 

 

 



Rīgas iela 4, 

Cesvaine, Cesvaines novads,  

LV-4871 

Tālrunis: 64852364 

Fakss: 64852363 

E-pasts: cesinstsk@cesvaine.lv 

Cesvaines internātpamatskola 

Ziemassvētku brīvdienas ilgst 

no 21.decembra līdz 

3.janvārim, bērnus skolā atkal 

gaidīsim 4.janvārī! 

 

Gaidām Ziemassvētkus! 

 Rotājam skolas telpas; 

 Gatavojam priekšnesumus; 

 Gaidām rūķus! 

Drošība ziemas brīvlaikā 
Tuvojoties Ziemassvētkiem un skolēnu ziemas brīvlaikam, aicinām pastiprināti 

pievērst uzmanību bērnu drošībai: 

 pievērst uzmanību elektrodrošībai, pārliecināties vai elektriskie rotājumi/

virtenes nav bojātas, kur un kā tās izvietotas. Stingri ievērot visus 

ugunsdrošības noteikumus, īpašu vērību pievērsiet svecēm—neatstājiet tās bez 

uzraudzības.  

Atgādinām, ka pirotehnikas izstrādājumus iegādāties, glabāt un izmantot drīkst 

personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.  

 diennakts tumšajā laikā gājējiem (bērniem un pieaugušajiem), kuri pārvietojas 

pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi 

redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

Visbiežāk ziemas āra aktivitātēs tiek gūtas tādas traumas kā mežģījumi, audu plīsumi 

un kaulu lūzumi, savukārt izplatītākie traumu gūšanas iemesli ir kritiens no slēpēm 

vai sniega dēļa, paslīdot un krītot uz apledojušām kāpnēm vai slidenas ietves. Lai 

izvairītos no nelaimes gadījumiem, vēlreiz atgādiniet bērniem par drošību uz ledus un 

kalniem, piemērotu apģērbu, palīdzības izsaukšanu, situācijas novērtēšanu un risku 

analīzi, kā arī par drošību dzelzceļa tuvumā : tā izraisītā vēja plūsma ir spēcīga, un 

pārāk tuvu stāvošus cilvēkus var paraut zem vilciena. Dzelzceļu šķērsot drīkst tikai 

tam paredzētajā vietā, rūpīgi pārliecinoties par savu drošību. 

Lūgums vecākiem, kuri nav paspējuši norēķināties 

par ēdināšanu un aprūpi internātā to izdarīt līdz 

31.12.2016. 

To var izdarīt Cesvaines novada domes kasē vai 

skolas kancelejā darba dienās no 9 00—13 00 

Dažāda informācija 


