
 

Skolas lapa 
 Novembris. Vējš. 

Noklīdušas lapas. 

Sarkanbaltsarkanais karogs. 

Svecīšu gaismiņas. Sirdī 

degošā liesmiņa mēģina 

sameklēt īstos vārdus. Bet tie 

nav izsakāmi, tie glabājas dziļi 

ieslēgti. Tikai nojaušama 

prieka asara manā un vecāku 

sejās. Par savu dzimto pusi 

sirds pukst. Tie-paslēptie vārdi par mūsu mājām, mūsu tēvzemi. 

 Sarkanbaltsarkans novembris 

plīvo katrā mastā, un sirds jūt – ir jāmīl. 

Jāmīl no visas sirds. Ar sirds siltumu 

pasauli sildīt, ar sveces liesmiņu 

izgaismot. Cik liela sveces liesmiņa, tik 

stipra mīlestība pret dzimteni. Liesmiņa 

cenšas mums izteikt tos vārdus, ko 

nespēj sirds. Tā stiepjas uz augšu. 

Vēlas sasniegt staltās ozola galotnes, jo 

ozoli glabā visus dzimtās puses noslēpumus un vēstures notikumus.  

 Stiepties augstu Mazsalacai, 

lai visi redz, lai jūt, ka Latvijā ir vēl 

ir siltums. Vēl ir siltas sirdis. 

 Mīlestības vārdi – Latvija, 

dzimtene, dzimtā pilsēta - tie 

mūžīgi , ja spēcīgi tautieši.   

Ļaudis, mīliet sevi, mīliet citus, 

mīliet zemi, pa kuru staigājat! 

Mīlestība nespēj izzust, tā ir paliekoša un mūžam stipra. Lai kur tu dotos, tava 

dvēseles mājvieta ir tur, kur mīli un mīl tevi – dzimtenē Latvijā. 

                                                                                Kristiāna, 12.klase 



 
 

Mīlestības vārdi manai dzimtajai pusei 

 

Stāvu pie savas upes. Savas Salacas. 

Ilgi mīlētās un lolotās. 

Stāvu un elpoju savas dzimtenes dvašu. 

Viss tik vienkārši. 

Izņemu no savas rozā – smalki rozā,  

mežģīnēm sasietajām lentītēm rotātās 

mugursomas tikko mājās izlocīto baltā papīra 

laiviņu. Es gan to labprātāk nosauktu par 

kuģīti. 

Turu kuģīti rokās. 

Klusums.  

Ko tagad darīt? 

Palaist šo ilgi, cītīgi ķibināto mazo veidojumu 

plašajos Salacas ūdeņos? 

 

Uz mani noskatās drūmi tērptā, vēl pavasarī 

neatmodusies, vientuļā un pamestā Mazsalacas 

tekstilfabrika. 

Pēkšņi tālumā, šķiet, pavīd ēna. 

Kas tas? Cilvēka siluets? 

Mīklainajai ēnai pietuvojoties, saprotu, ka tas 

ir laivinieks, kas devies izbaudīt pavasara 

spirgtumu dzimtās upes skaujās. 

Klusums. 

Noskrien aukstas tirpas. 

Nopūta. 

Palaižu papīra kuģīti plašajos Salacas ūdeņos. 

                                                                                                                           

Alise Patrīcija, 11.klase                                                                                                                                                                               

Svēta, dārga, bezgala mīļa. 

Tāda ir mana dzimtā zeme, 

Mana Latvija - 

Zeme, kuru vienmēr cienīšu un mīlēšu. 

 

Es nāku no zemes, 

Kurā ik rītu mostos ar domu 

Nepievilt savu dzimteni,  

Savu vismīļāko un dārgāko. 

 

Es esmu lepns par savu zemi.  

Tā tika dubļos mīdīta; 

Latvija- dvēseles miera osta. 

 

Latvija mājo manā sirdī. 

Dzīvodams Latvijā, es jūtos lepns. 

Ar paceltu galvu varu stāstīt par savu 

zemi, 

Savu mīļo Latviju.  

 

Stāvot Salacas krastā, 

Es izjūtu dvēselē savādu mieru, 

Mieru, mājās esot, 

Savā dzimtajā zemītē - īstajā un vienīgajā. 

Nepadevās,  

Cīnījās pretī ar paceltu galvu. 

 

 

Ella, 8. a klase 

 

Mazsalaca ir kā manas sirds daļiņa. 

Es mīlu šo mazo pilsētiņu. Maza, bet skaista un omulīga ir Mazsalaca. Pavasarī šeit 

zied skaistas puķes, ziemā – skaistas ledus puķes. Vasarā visi Salacā peldas, bet 

rudenī pastaigājas pa skaisto parku. 

Atceries mīlēt savu dzimteni, vienalga kāda tā ir! 

Laura, 7. klase 
  



 
 

 

Stāsta 1. klašu audzinātājas Daiga Urbanoviča un Iveta Kaužēna: 
 

1.septembrī 11 meitenes un 12 zēni no Mazsalacas un Ramatas pirmskolas izglītības 

iestādēm sāka mācīties 1.a klasē. Pirmie divi mēneši ir aizlidojuši tikpat ātri kā 

gājputni. Šajā laikā daudz aktīvi esam mācījušies, kā arī piedalījušies dažādos 

ārpusstundu pasākumos. Mums bija pirmais kopīgais  izbrauciens uz Ramatu, lai kopā  

ar Ramatas sākumskolas skolēniem ietu Miķeļdienas rotaļās.  Mūsu klase bija ļoti 

aktīvi tirgotāji skolas Miķeļdienas tirgū. Un  vēl mūsu kopīgais pārgājiens uz 

Skaņokalnu ar ugunskura kurināšanu un desu cepšana. 

 Ramatas skolēni ir iesaistījušies projektā "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē", kur 

skolas teātra pulciņš "Pasaciņa", iesaistot arī bijušos pulciņa dalībniekus, kuri mācās 

4. un 5.klasēs, uz ebreju pasaku grāmatas materiālu pamata veidos pasaku lasījumu un 

iestudējumu. Ebreju pasaku diena notiks Ramatā. 

 

 

 

Tikšanās ar Oskaru Morozovu 
7. novembrī pie mums viesojās Oskars Morozovs – azartiska, vispusīga 

personība. Viņš arī piedalījies XXXI olimpiskajās spēlēs, kuras notika Rio, 

Brazīlijā, kā brīvprātīgā darba veicējs. Oskars pastāstīja, ko viņš tur darīja un ko 

jaunu redzēja, kā arī parādīja fotogrāfijas. 

Es uzzināju, ka 

saziņa valstī notiek 

pārsvarā portugāliski -  

angļu valodu saprot 

maz iedzīvotāju, un tas, 

ko raksta internetā par 

brazīliešiem nav 

patiesība – viņi 

patiesībā ir laipni un 

draudzīgi un palīdz 

tūristiem. 

Man bija pārsteigums, 

ka par visu Rio bijis 

jāmaksā pašam ,ka 

neviens neatmaksā 

ceļojumu. 

Mani ieinteresēja tas, ka var pieteikties brīvprātīgajā darbā uz tik lielu 

pasākumu. Arī es nākotnē labprāt  gribētu piedalīties brīvprātīgajā darbā. Bija 

interesanti klausīties, kā var īstenot savus sapņus! 
    

  Anna, 8.a klase  



 
 

 

10. un 11. klases ekskursija uz Ventspili 
6. un 7. oktobrī 10. un 11. klase devās izzinošā  2 dienu ekskursijā uz Ventspili. Šīs divas dienas bija 

ļoti aizraujošas, jo lielākā daļa no mums Ventspilī bija pirmo reizi.  

    6. oktobrī pulcējāmies pie skolas un devāmies izbraucienā. Mūsu pirmais apskates objekts bija 

Jaunmoku pils. Jaunmoku pils ir atpūtas komplekss ar daudzveidīgu piedāvājumu klāstu ārpus pilsētas 

steigas – klusā, pakalniem ieskautā Kurzemes ainavā. Pilī atrodas Meža muzejs, kur var aplūkot 

Latvijas mežsaimniecībai un medībām veltītu ekspozīciju, un Zīmes centrs, kurā ikviens var izveidot 

savu latvisko zīmi. 

    Pēc pils apmeklējuma devāmies uz Pūres šokolādes muzeju. Šokolādes muzejs savā pusotru stundu 

garajā ekskursijas programmā piedāvāja iepazīties ar kakao un šokolādes vēsturi, izstaigājot vēsturiski - 

ģeogrāfisku ekspozīciju, kā arī aicināja  atraktīvā ceļojumā par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un 

lietošanu, paviesoties „trifeļu istabā”, iepazīstot 12 populārākās un iecienītākās „Pure Chocolate” 

trifeles, bet meistarklasē – nodegustēt šokolādi un izgatavot pašam šokolādes figūriņu.  

    Šokolādi paēduši un enerģiju uzņēmuši, devāmies uz Vasenieku purva taku. Lai gan ārā bija ļoti 

auksts, mēs izgājām šo garo maršrutu un uzzinājām daudz ko jaunu. Vasenieku purva taka izveidota, 

lai apmeklētājus iepazīstinātu ar vienu no skaistākajām Latvijas dabas dzīvotnēm - sūnu jeb augsto 

purvu. Taka atrodas Stiklu purvu dabas liegumā. Laipa vijas gan gar skaistiem purva ezeriem, tajā 

mītošajiem augiem un dzīvniekiem, gan arī pa purva degradēto daļu. Laipas vidū bija iespējams uzkāpt 

putnu vērošanas tornī. Maršruta garums bija 4 km.  

    Izstaigājot garo taku, 

tuvojās vakars. Ceļš līdz 

Ventspilij bija 30 minūšu 

garš. Ātri satumsa, un mēs 

nolēmām, ka vakarā 

pastaigāsimies pa 

Dienvidu molu. Molā bija 

pārsteidzoši skaisti. Tā kā 

bija ļoti vējains, varējām 

vērot lielos jūras viļņus un 

klausīties, kā šalc jūra. Pēc 

pastaigas devāmies uz 

savām naktsmītnēm, lai 

nākamajā dienā apskatītu 

ieplānotos objektus.  

    No rīta pulcējāmies un devāmies uz kafejnīcu, lai paēstu brokastis. Paēduši, braucām uz Ventspils 

Ostas ielas promenādi.  Ostas promenāde ir viena no Latvijas skaistākajām upju krasta promenādēm, 

kas atrodas Ventas lejtecē – Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām, 

pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīcijām. Šī ir viena no populārākajām pilsētnieku un tās 

ciemiņu pastaigu vietām, no kuras paveras pilsētas ostas skati. Pēc tam izbraucām arī ar Ventspils 

mazbānīti. Kā pēdējo apskates vietu Ventspilī mēs apmeklējām Lemberga hūti. Bet ar šo mūsu 

ceļojums nebeidzās. Mūsu plānos bija aizbraukt arī uz Kolkas ragu. Pa ceļam apmeklējām Ovīšu bāku - 

33 metrus augsto, cilindrisko mūra torni. Tā ir uzskatāma par vecāko saglabājušos navigācijas būvi 

Latvijā. Bāka ir 38.5 m augsta un tajā izveidota bāku vēstures ekspozīcija. Bija iespējams uzkāpt bākā. 

No tās pavērās ļoti skaisti skati.  

    Mūsu pirmspēdējais apskates objekts bija Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, ko 

tūristi dēvē par Irbenes lokatoru. Ekskursijā ietilpa pastaiga pa Irbenes teritoriju, pārgājiens pazemes 

tunelī un raķešu konstruktora Frīdriha Candera memoriālās telpas apskate ēkā “Kristāls”. Ekskursijas 

laiks bija apmēram 1,5 h. Un tad nu pienāca laiks doties uz mūsu pēdējo, ilgi gaidīto vietu- Kolkas 

ragu. Tajā vērojama divu jūru – atklātās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča – viļņu saduršanās. Šis ir 

ievērojams tūrisma objekts, kā arī skaista vieta, lai baudītu pilnvērtīgu atpūtu.  

    Šī ekskursija bija ļoti jauka. Tā deva iespēju gan atpūsties, gan pavadīt laiku kopā ar klasesbiedriem, 

kā arī iepazīt daļu no mūsu skaistās Latvijas!  

                            

10. klases skolēni

  



 
 

Karjeras nedēļa 

 

9.klases skolēni tikās ar 

Domes priekšsēdētāju Hariju 

Rokpelni. Viņš ar savu darba 

karjeras ceļa piemēru 

pierādīja jauniešiem, kādas 

prasmes, iemaņas un 

zināšanas saderējušas, lai 

izdarītu īsto izvēli, lai 

strādātu sev piemērotu un 

patīkamu darbu. 

 

 

 

 

 

 

12.klases skolēni vienojās Valmieras Drāmas 

teātrī, iepazīstot profesijas, kuras saistītas ar 

teātra mākslu. Mārketinga direktore Agita 

Mačuka iepazīstināja jauniešus ar teātra 

vēsturi, trīs skatītāju zālēm un skatuvēm, 

ražošanas korpusu, kur darbojas šuvēji, 

rekvizitori, galdnieki. Skolēni uzzināja, kā 

strādā režisori, aktieri, scenogrāfi un skaņu 

režisori(ļoti pieprasīta profesija). Interesanta un 

saturīga bija ieskatīšanās teātra neredzamajā pusē. 

                                                                                                                                   
Kristiāna, 12.klase                                 

 

 

 

  



 
 

Jaunumi bibliotēkā 

Skolas bibliotēkā ir saņemtas jaunas grāmatas. Visvairāk – mazākajiem 

lasītājiem: 

 H. Vebe “Noskumušais kucēns” 

 J. Zīgners “Mazais pūķis Kokosriekts” 

 I. Samauska “Skaļā klase” 

 T. Ibotsons “Mauntvudas spoku skola” 

 U. Auseklis “Kaķēns margrietiņās” 

 J. Zvirgzdiņš  “Mazās bites lielais ceļojums” 

 u.c. 

Tagad ir iespēja izlasīt arī šī gada Dzejas dienu viešņas rakstnieces Luīzes 

Pastores grāmatas “Neredzamais cilvēks”, “Svešinieka atnākšana” un 

“Pazudušais pērtiķis”. 

 Ceru, ka pusaudžus ieinteresēs kāda no šīm grāmatām: 

 K. Olsone “Akmens enģeļi” 

 Dž. Smits “Es neesmu neveiksminieks” 

 I. Samauska “Čarlīnes deguns” 

 E. Hektere “Klanu kaķī” 

 L. Nemiere “Lidojums” 

 I. Račevska “Norakstītie” 

 u.c. 

Tie, kas trenējas basketbolā, droši vien gribēs izlasīt grāmatu par 

Kristapu Porziņģi – tā saucas “Brālis”. 

Arī skolotāji atradīs grāmatas, kas palīdzēs veidot interesantākas 

mācību stundas: 

 “Jautri, zinātniski ekperimenti” 

 “365 radoši darbiņi” 

 A. Krusevičs “Par putniem” 

 “Uzraksti savu stāstu grāmatu” 

 R. Ziedonis “Pastaiga” 

 u.c. 

Nāc un paņem arī tu kādu interesantu lasāmvielu! 

 
Daina Valdmane, skolas bibliotekāre 

 

 
                          Avīzi veidoja: Ance un Ella 


