


REDAKTORES SLEJA – LINDA ŠĒNIŅA

Un tādas lielas laimes nemaz nav.

Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.

Ir tikai tādas mazas laimītes.

Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki (I. Ziedonis.)

Šīs I. Ziedoņa rindas spilgti apliecina šī brīža notikumus. Kopā, 

pa maziem gabaliņiem, vācam laimes brīžus. Šajā atšķirīgajā
laikā šķiet, ka viss ir drūms un pelēks, bet, gatavojot šo avīzes 

numuru, sapratu, ka viss jau notiek, tikai mazliet savādāk. 

Manuprāt, šī laika vārds ir «elastīgums». Mēs pielāgojamies un 

atrodam arvien jaunus veidus, kā būt kopā, pat esot katrs 

savās mājās.

To arī novēlu – atrast savus ikdienas niekus, ko pārvērst 

mazās laimītēs un priecāties par to, kas mums ir, jo pavasari 

neviens nav atcēlis, arī svētkus ne!



ATSKATS – SKOLAS DZIMŠANAS DIENA

2021. gada 20. janvārī skolai apritēja 102 gadi. Kopā, kā ierasts, 

svinēt nevarējām, bet domās sūtījām laba vēlējumus, kā arī
vēlām sniega vīrus un sniegā rakstījām vēlējumus.

Zīmējumi – I. Šmite 5. b klase, R. M. Roga 2. b klase

Es novēlu Talsu pamatskolai un Talsu pamatskolas saimei būt tik 

pat stiprai kā jau iepriekš un neļaut valstī notiekošajam ietekmēt 

mīlestību pret mācībām! ( Ž. Viese 9.klase)

Ceru, ka skola paliks tāda paša kā tagad, mīļa un draudzīga. (R. 

Rutkis 9. klase)

Skolai Novēlu vēl daudz daudz prieka un svētku. Lai vienmēr ir tik 

forša un silta. Lai ir daudz skolnieku un tikpat labas skolotājas 

kāda ir man. ( R. M. Roga 2. b klase)

Novēlu savai skolai, lai tā turpina plaukt un, lai izdodas viss, kas 

bija plānots.  ( A. A. Vaņičķina 9. klase)



V. SKURSTENEI 90! AUTORE – KRISTĪNE ČAKLE

Mūsu skola ir unikāla vieta, kur mācīties, un mūsu skolā ir mācījušies unikāli cilvēki. Velta 

Skurstene – talseniece! Dzimusi 1930. gada 19. decembrī. Ir pazīstama latviešu aktrise. Viņa 

ir mācījusies Talsu pamatskolā kopā ar savām māsām, tad 1951. gadā iestājusies Valsts 

Teātra institūtā.

1956. gadā sākusi strādāt Valsts Leļļu teātrī, kur nostrādājusi līdz 1958. gadam, pēc tam 

pārgāja uz Valsts Jaunatnes teātri. Jaunatnes teātrī viņa nostrādāja līdz 1989. gadam. Bez 

darba teātrī piedalījusies arī Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas veidotos iestudējumos. 

Filmējusies vairākās filmās: "Kapteiņa Enriko pulkstenis", "Dāvana vientuļai sievietei", 

"Meldru mežs", "Un rasas lāses rītausmā", "Džimlai Rūdi rallallā!", kā arīTV filmā "Aktrise 

Ragārēs".

Velta Skurstene ir saņēmusi arī vairākas balvas, piemēram, 1958.g. piešķirts laureāta 

nosaukums par Maksa lomu Leļļu teātra izrādē “Makss un Morics”, 1966.g. piešķirts 
Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums u. c. 19. decembrīV. Skurstene

atzīmēja 90 gadu jubileju!

Mēs lepojamies ar saviem absolventiem un vēlam V. Skurstenei visu to labāko!



SVEČU MĒNESIS!  AUTORE  - MARTA UŠKĀNE

Februāris ir pazīstams kā sveču mēnesis, bet Sveču diena tiek atzīmēta 2. 

februārī.

Ziemas vidū, gaidot ziemas beigas un pavasara sākumu, senie cilvēki no 

dažādām tautām šo dienu atzīmēja kā pāreju no tumšā un aukstā laika uz 

silto un gaišo laiku. Kristietībā šo dienu sāka atzīmēt kā Jēzus ievešanu 

svētnīcā 40 dienas pēc dzimšanas.

Sveču dienā latvieši lēja sveces no aitu taukiem vai vaska, bet bija arī daudz 

citu tradīciju – rotaļas, dziesmas u.c. Toties sveču liešana bija galvenā
aktivitāte. Senie latvieši ticēja, ka šajā dienā lietās sveces deg visgaišāk un 

visilgāk. Latvieši ticēja, ka tie, kuri šajā dienā vairāk mielosies un smiesies, 

jaunajā gadā dzīvos laimīgi.

Ir ticējums, ka sveces atvaira slikto enerģiju un, ka šī enerģijas atvairīšana ir 

visspēcīgākā tieši Sveču dienā.



SKOLAS RENOVĀCIJA! AUTORS – KĀRLIS HERMANIS

Atzīšos, tas bija interesanti - apciemot skolu! Es to biju redzējis tik sen, ka pat ilgojos to atkal

apskatīt. Nonākot skolā, biju pārsteigts par izmaiņām. Daži skolas elementi man lika

aizdomāties, vai es vēl esmu tajā pašā skolā?

Skolas renovācijas plānošana aizsākusies jau 2020 gadā. Mūsu skolas ūdens temperatūru

regulēja boileri. Diemžēl šie boileri radīja tādu problēmu kā aukstu ūdeni un siltā ūdens

zudumu. Vai auksts ūdens arī ietekmē mūsu higiēnu saistībā ar roku mazgāšanu? Atbildē ir, jā,

ietekmē gan! Mazgājot rokas ar aukstu ūdeni, mēs pakļaujam sevi lielākam riskam rokas

nenomazgāt kārtīgi, kā arī auksts ūdens nav visai patīkams. Lai skolu padarītu komfortablāku,

mūsu skola piedalījās Ministru kabineta organizētajā konkursā. Lai novērsu lielāku COVID

izplatību, konkursa uzvarētāji iegūs aizdevumu no valsts un pašvaldības budžeta. Precīzāk -

83411,12 euro. Ar šo finansējumu mūsu skola uzsāka savu renovāciju, kuru tā tik ilgi bija

gaidījusi.

Tagad Talsu pamatskolas skolēni iepazīsies arī ar jaunām interaktīvajām tāfelēm, portatīvajiem

datoriem un planšetēm. Ugunsdrošības gadījumiem skolā iebūvēts iekšējais ugunsdzēsības

ūdensvads. Tagad skolā pieejams siltais ūdens, kas iepriekš tā trūka vakarā strādājošajām

apkopējām, mazgājot skolu, skolēniem, mazgājot rokas, kā arī virtuvē, kur nepieciešams

mazgāt traukus. Izbūvēta 1. stāva tualete cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Man pašam arī
jāatzīst, mūsu skolai vajadzēja šo renovāciju, bez tās skola izskatījās noplukusi.

Plānos ietilpst arī ģērbtuves iekārtošana pagrabā un atpūtas zona 1. stāvā, kuru jaunākās klases

varēs izmantot stundu sebošanai, protams, mēs visi ceram, ka tas tā nebūs. Renovācija radīs
pilnībā jaunu izskatu mūsu skolas vizuālajam tēlam. Tā kļūs saistošāka un patīkamāka gan

bērniem, gan skolotājiem.



INTERVIJA AR SKOLOTĀJU S. FELDMANI! AUTORE –
KRISTĪNE NEIFELDE

1) Kāpēc Jūs izvēlējāties tieši šo profesiju nevis kādu citu?

Pēc būtības mana profesija varēja būt arī kāda cita, jo skolas laikā īpaši interesējos par medicīnu.

Viens no maniem mīļākajiem mācību priekšmetiem bija ķīmija, bet tad vidusskolas laikā manas

intereses mainījās par labu vēsturei un to ietekmēja mans vēstures skolotājs un skolas direktors

Vilis Seleckis, kurš ir talantīga un mērķtiecīga skolotāja paraugs, ar viņu satiekos un sazinos vēl

šobrīd.

2) Vai esat apmierināta ar šo profesiju?

Es esmu apmierināta ar savas profesijas izvēli, jo man patīk strādāt ar skolēniem un cenšos

vienmēr viņos ieklausīties. Ļoti lielu prieku izjūtu tajos brīžos, kad esmu spējusi ar kādu tēmu

skolēnus ieinteresēt, kad viņiem radušies jautājumi, jo tad veidojas vēstures izpratne.

3) Skolotājs ir darbs vai dzīvesveids?

Es domāju, ka ne tikai man, bet lielākajai daļai manu kolēģu šī profesija ir gan darbs, gan arī

dzīvesveids. Būt skolotājam- tas ir īpaši, jo skolotājs ar savu piemēru ikdienā, saviem pateiktajiem

vārdiem rāda piemēru skolēnam. Skolotāja darbs nav viegls, jo tas ir darbs ar cilvēkiem, ar

nākamajiem mūsu sabiedrības un valsts pārvaldītājiem- nākamajiem ministriem, Prezidentiem,

ārstiem, zinātniekiem…

4) Kāda ir Jūsu spilgtākā atmiņa no mācību stundām?

Jau gadu visi dzīvojam un mācāmies attālināti, stundu vadīšanu datorā nevar salīdzināt ar

klātienes mācību darbu klasē, tādēļ man ļoti spilgti atmiņā palicis attālināto mācību

sākums, kad skolēni bija kļuvuši par maziem kvadrātiņiem datora ekrānā un daudz laika

vajadzēja, lai katrā klasē katru skolēnu atzīmētu par piedalīšanos stundā.

5) Kādi ir Jūsu mīļākie svētki? Kāpēc?

Grūts jautājums, jo man patīk visi svētki- katri no tiem nes līdzi savādākas izjūtas. Citas

izjūtas ir Valsts svētkos, citas tiem svētkiem, kurus katrs svin tikai ģimenē. Mani mīļākie

svētki ir Ziemassvētki. Parasti Ziemassvētki ir laiks, kad ģimene var būt kopā un kopīgi

pavadīt laiku un, ja vēl uzsnieg sniedziņš, tad svētku izjūta garantēta!

6) Ar ko Jums saistās pavasaris?

Man patīk pavasaris! Pavasaris man saistās ar vēlmi ātrāk tikt dārzā, iesēt puķu un tomātu

stādus, arī saņemt pirmos saules starus, jo man ļoti patīk sauļoties.

7) Vai Jūs gaidāt vasaru?

Ļoti, ļoti gaidu vasaru! Ļoti vēlos, lai šī situācija ātrāk beigtos un mēs visi varētu atgriezties

iepriekš ierastajā dzīvē. Vēlos, lai jaukajai devītajai klasei būtu skaists izlaidums ar

smaržojošām bērzu meijām, lai visiem pārējiem būtu pelnītā atpūta, lai būtu iespēja kopā

ar ģimeni doties kādā tālākā ceļojumā!



PEDAGOGS IESAKA –
SANDRA FELDMANE

Pandēmija, kuru grozīt un izmainīt nav mums nevienam pa spēkiem, izrādās, var būt

arī lielisks jaunu iespēju un vaļasprieku apgūšanas avots. Pēc astoņām pie datora

ekrāna novadītām mācību stundām darbadienās tā vien gribas izkustēties laukā, svaigā
gaisā, un dažkārt ar staigāšanu vien ir par maz. Pirms nepilnām divām nedēļām arī es

izlēmu savus spēkus izmēģināt pavisam jaunā aktivitātē – mani pavisam nejauši

ieinteresēja geocaching (geokačings jeb slēpņošana). Par tādu, protams, biju dzirdējusi

arī iepriekš, taču nekad līdz šim nebiju iedomājusies, ka arī es varētu būt aktīva slēpņu

meklētāja. Tomēr, atrodot pirmo „dārgumu”, kas gan bija jāmeklē dziļi sniegā,

sapratu, ka nu arī es par spīti aukstumam un biezajai sniega segai esmu „iekritusi”

azartā. Tagad tas ir gluži vai kā ieradums – ja ir kāds atelpas mirklis, sēžos mašīnā un

ar meitu dodos aizvien jaunos slēpņu meklējumos.

Brīdinu arī jūs – slēpņošana izraisa vēlmi meklēt un atrast vēl un vēl, tādēļ ar vienu

slēpni nekad nav gana, un nereti slēpņiem līdzi nākošās mīklas rada īstu apsēstību.

Jāapbruņojas ar pacietību un gumijas zābakiem, jo slēpņi mēdz būt apslēpti pat pavisam

netipiskās vietās.

Lai saulainais pavasaris katram atnes interesantas nodarbes svaigajā gaisā!

Vēstures skolotāja Sandra Feldmane



1.  APRĪLIM PIEDERAS JOKI. LOKĀM MĒLES!



SMIEKLI PAILDZINA 
DZĪVI. AUTORE –
JANA OZOLNIECE



AVĪZES ‘’ GAISMAS IELA ‘’ KOMANDA
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Kārlis Hermanis 9. klase

Kristīne Čakle 9. klase

Marta Uškāne 8. klase

Kristīne Neifelde 8. klase

Linda Šēniņa - galvenā redaktore

Rudīte Mitlere – redaktore
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