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Kādas bija Jūsu izjūtas, kad uzzinājāt par iegūto nomināciju “Gada skolotājs” konkursā „Siguldas novada Sporta 
laureāts 2015”? 
Biju pāsteigts. Kāpjot uz skatuves un saņemot balvu, izjūtas bija pacilātas. Patiešām liels gods atrasties šādā pasākumā kopā ar 
citiem nominantiem, jo to vidū bija cilvēki, kuri ar sportu nodarbojas profesionāli un kuru vārdi ir zināmi visai pasaulei. Pasākuma 
atmosfēra arī bija ļoti pozitīva, kā arī pasākuma vadītāji (no raidījuma “Sporta studija”) visam piešķīra odziņu. Liels paldies Siguldai 
par šādu novērtējumu.  
Ko Jums nozīmē sports?  
Sporta nozīme manā dzīvē – es teiktu, ka tā ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa. Daļa no manis. Tas ir veids, kā atslēgties no 
ikdienas darbiem, rūpēm. Veids kā sakārtot domas. Reizēm tā ir iespēja atbrīvoties no kādām negatīvām emocijām. Sports ir 
palīdzējis veidot mani kā personību, stiprinājis raksturu, gribasspēku. Es pat teiktu, ka sports sagatavo cilvēku tālākai dzīvei, būt 
neatlaidīgam, nepadoties pirmajās neveiksmēs. Tā ir vēlme vienmēr sasniegt kaut ko vairāk, attīstīties. Būtībā visa dzīve ir viena 
liela sacensība – bērnībā, kad visi piedalās spēlēs, rotaļās, ir vēlēšanās uzvarēt, būt pirmajam. Tālāk, skolas gaitās, stājoties 
augstskolā, pēc tam meklējot darbu. Manā skatījumā cilvēkiem, kuri nodarbojas ar sportu, ir vieglāk, jo ir lielāks rūdījums.  
No cik gadu vecuma sākāt nodarboties ar sportu? Kas bija Jūsu pirmais sporta veids, ar kuru aizrāvāties? 
Tā bija 1.vai 2.klase. Klasesbiedri gāja uz basketbola treniņiem, es arī pievienojos. Tas bija tāds tusiņš – viss par un ap basketbolu. 
Vēl tagad atceros, ka man tika nopirkta “Chicago Bulls” basketbola bumba. Toreiz tā bija zelta vērta! Mainoties interesēm, 
izmēģināju arī riteņbraukšanu un biatlonu. 8.klasē aizgāju līdzi draugiem uz džudo treniņiem. Iepriekš neko par šo sporta veidu 
nebiju dzirdējis. Tā lieta ātri vien iepatikās, gāju uz treniņiem pat brīvlaikā! No draugu bariņa džudo esmu palicis vienīgais, kurš arī 
turpināja šo ceļu. Džudo tulkojumā nozīmē “elastīgais ceļš”.  
Bērnībā man bija bronhiālā astma, elpošanas grūtības. Ārsti pat teica, ka par sportu man jāaizmirt, tika aizliegts viss, kas saistīts ar 
fiziskām aktivitātēm. Bet vai tad zēnam ko tādu var aizliegt? Mierīgi mājās nevarēju nosēdēt. Liels paldies manai mammai, kura 
ļāva kustēties un darīt to, kas man patika. Sports bija tas, kas man palīdzēja tikt galā ar šīm veselības problēmām. 
Kā Jums izdodas apvienot darbu skolā ar džudo treniņiem? Vai Jums paliek brīvais laiks? 
Viegli nav, bet esmu pieradis. Reizēm ir grūtāk, reizēm – vieglāk, kā jau visiem. Brīvā laika ir ļoti maz, bet kad tāds parādās, cenšos 
to izmantot lietderīgi, pavadot kopā ar ģimeni. Treniņi pārsvarā ir pēcpusdienās. Džudo klubā esmu tā vadītājs, treneris, pasākumu 
organizators. Daudz laika jāvelta plānošanai. Nedēļas nogalēs pārsvarā ir sacensības, treniņnometnes, bet tā kā esmu izvēlējies tieši 
šo ceļu, ar to ir jārēķinās. Džudo ir mana dzīve, mans dzīvesveids.  
Vai Jums ir vēl kādi hobiji? Kas tie ir un kāpēc Jums tie patīk? 
Ir lietas, ko man patīk darīt, bet vai to var nosaukt par hobiju, es nezinu. Man patīk makšķerēt, reizēm noskatos kādu labu filmu vai 
izlasu labu grāmatu. Ļoti patīk būt pie dabas – tā ir lieta, kas mani aizrauj.  
Jūsu vēlējums laurēniem! 
Mans vēlējums vai drīzāk ieteikums – fiziskajām aktivitātēm noteikti jābūt līdzsvarā ar pārējām lietām. Laurēni – brīvdienās ņemiet 
vecākus aiz rokas un ejiet kopā paslēpot, paskriet vai vienkārši pastaigāties! Esiet kustībā! 

 

Tuvojas Lieldienas! Atceries svarīgākās 

Lieldienu tradīcijas 

 

Olu krāsošanā izmanto dabiskos materiālus: sīpolu 

mizas, vilnas dzijas dzīparus, bērzu lapas, alkšņu pumpurus, 

kumelītes.  

Olu ēšana: kas olas ēdīs bez sāls, tas melos visu gadu. 

Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā 

olas. 

Laika pareģošana: ja Pirmajās Lieldienās līst, tad katru 

svētdienu līdz Vasaras svētkiem būs lietains laiks. 

 

*Lieldienās vajag kārtīgi izšūpoties, tad vasarā dunduri, odi 

un čūskas nekož.  

*Lieldienu rītā ir agri jāceļas. Tas garantēs možumu un laimi 

visu gadu. 

*Kurš pirms saules lēkta paspēs nomazgāties skaidrā avota 

ūdenī, tas visu gadu būs mundrs un jautrs. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

/Ideju piedāvā www.diy-

enthusiasts.com/ 

  

Ideja  

Lieldienu  

kartītei 



 

“Radošais stūrītis” 
 

 

Izgatavo krāsainākai ikdienai! 

Skolēnu padome iesaka divus veidus, kā izveidot pavasarīgus 

rotājumus - tauriņus 
 

 

 
Patīk dekoratīvie ziedi? Izveido 

pavasarīgu sava vārda pirmo burtu! 

Tev vajadzēs: 

1.Aplikāciju papīru  

(kvadrāta formā). 

2.Krāsainās stieplītes. 

 
1.solis: sagofrē 2 dažādu krāsu papīra 

kvadrātus, kā redzams attēlā. 

2.solis: saliec abus sagofrētos 

kvadrātus kopā. 

3.solis: tauriņu vidū sastiprini ar 

stieplīti. 

 

Vari izveidot arī vairākus tauriņus un 

savērt tos virtenēs! 

 
 

Tev vajadzēs: 

1.Makaronus bantītes formā. 

2.Krāsu, piemēram, guaša krāsu. 

3.Koka zariņus vai irbulīšus.  

1.solis: nokrāso makaronus dažādās 

krāsās. To pašu izdari arī ar zariņiem 

vai irbulīšiem. 

2.solis:  pielīmē nelielu koka zariņu 

kā tauriņa ķermeni. 

3.solis:  pielīmē makaronus pie 

zariņa un izrotā ar tiem puķu podus. 

 

 
 
 
 
 

   

Daudz draugu 
 

Viens draugs pasauca visus draugus 

un vienam no draugiem teica: 

“Eu, mēs taču esam daudz!” 

Viņi ir 5, un mēs esam 5. 

Ejam pasaukt draugus – tagad esam 

10! 

 

“5+5=10,” nosaka gudrais. 

“Jā, bet kā tu to izdarīji?” “TĀ!” 
 

/Karla Jansone, 1.a klase/ 

Tev vajadzēs: 
1.Mākslīgos ziedus. 
2.Karsto līmi. 
3.Biezu kartonu, zīmuli un šķēres. 

 
1.solis: uzzīmē savu burtu uz kartona un izgriez 
to. 
2.solis: izmanto tikai mākslīgo ziedu galviņas – 
ar karsto līmi pielīmē tās pie kartona pamata.  
 
 

/Visas idejas Skolēnu padome  
aizņēmās no pinterest.com/ 

 
 
 
 
 

Gaidām pavasari kopā ar Sindu 
no 1.a klases! 

 

 

Vakars no rīta 

 

No rīta viss ir savādāk,  

Jo saule skrien otrādāk. 

Un kellogsi pakā skrien, 

Kā tas viss notika nudien. 

 

Visi jau vakariņas ēd,  

Nesteidzīgi dīvānā sēd. 

Tad sapratu es vienu, 

Esmu nogulējis visu dienu! 
 

/Ance Korņejeva, Evelīna Balode 3.b klase/ 

Tev vajadzēs 


