


REDAKTORES SLEJA – LINDA BITE

Dzīve ir pārmaiņas.

Reizēm tās ir sāpīgas.

Reizēm tās ir skaistas.

Bet parasti abas ir kopā. (Juris Rubenis)

Manuprāt, rindas spilgti apliecina šī brīža (diezgan ieilgušā) 

notikumus. Mēs esam pārmaiņu laikmetā, notikumi nereti mainās 

dienu un minušu laikā. Brīžam šķiet, ka laiks skrien ātrāk.

Šīs rindas izvēlējos, lai atgādinātu sev un arī jums, ka pārmaiņām ir 

jābūt, tās ir bijušas vienmēr un būs vienmēr. No mums ir atkarīgs 

kā mēs tās uztversim – kā kārtējās grūtības, vai tomēr kā
izaicinājumu!

Gada noslēgumā novēlu – atrast savus izaicinājumus, tos pārvarēt. 

Jauno gadu iesākt spēka un cerību pilnu.



ATSKATS – ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS,
EVELĪNA OZOLA UN TOMS TOMASS SMILGAINIS

• Nav nekādu problēmu, ar atzīmēm viss labi, viegli mācīties

• Man nepatīk mācīties attālināti, jo tā neko nevar iemācīties. - ir tādi kad caur e- klases tiešaistēm kad

ieslēdz kameru dažreiz neparāda un tad skolotājas saka ka nav itkā ieslēgtas kameras. + ir tādi kad no

rīta var ilgāk pagulēt.

• Mans viedoklis par attālināto mācību procesu ir lielākoties pozitīvs. No braucēja puses pozitīvais ir, ka

nav vairs jāceļās agri no rītiem, nav jāuztraucās par uz kuru autobusu varēs paspēt. Vienīgā negatīva

lieta no attālinātā mācību procesa ir lielā piepūle acīm, kā rezultātā var pasliktināties redz

• Man patīk attālināti mācīties, jo var vēlāk celties augšā, bet ir grūtāk iemācīties jaunas tēmas un arī
pietrūkst kopā ar klasesbiedriem parunāt klātienē

• Man patīk, jo nav tik daudz stres ja kutko nepaspej, un nav agri jāceļa

• Labdien.Manas domas par attālināto mācību ir pozitīvas, ja mācās un seko līdzi tad var iemācīties

• Labvakar! Kā es jūtos attālināto mācību procesu. Kas man patīk: Nav tik agri jāceļas. ( ja pat tās ir 30

min.) Kas man nepatīk: ļoti ātri nogurst no sēdēšanas pie datora/ telefona. Dažreiz pēc stundām sāp

galva. Grūtāk ir mācīties. Grūtāk saprast stundā mācīto tēmu

• Attālināto mācību procesu es esmu izsecinajusi, ka man pašai tas nak par labu tikai tapec, ka uz

stundām ir jāmostas vēlāk un esmu daudz reižu vairāk izgulejusies. Ka arī ir dažas negatīvas puses kā
piemēram tehniskas problēmas, bet tā kopumā es nesudzos man attālinātas mācības patīk daudz

vairāk jutos mājas ērtāk un visas mācības varu uzspēt un izdarīt.

• Man patīk mācīties attālināti, jo es varu koncentrēties uz mācībām kad neviens netraucē. Bet mācoties

attālināti nevar satikt draugus vai klasesbiedrus. – Gustavs Mucinieks 7a klase

• Man labāk patīk mācīties klātienē. Tad esmu kopā ar klasesbiedriem un ir lielāka motivācija mācīties.

Attālināti ir labi, jo varu vairāk koncentrēties uz mācībām, bet ir grūtāk, jo visu laiku jābūt pie datora.

– Anna Laizāne 7a klase

• Man attālinātā mācība patīk! Varu daudz darbu pildīt patstāvīgi! Ir reizes kad grūti sekot līdzi tēmām ,

bet tā man ļoti patīk attālinātā mācība. – Agnija Prokofjeva 7a klase

• Attālinātā mācība teikšu godīgi man nepatīk. Ir grūti sekot līdz tam ko māca, nav kā skolā, kad

skolotājs tev var paskaidrot visu ko nesaproti. Arī grūti apgūt jaunas tēmas. – Toms Smilgainis 7b

klase

• Man personīgi attālinātās mācības liekas grūtas, un man viņas nepatīk. Man ir grūti pievērst uzmanību

un tad manas atzīmes noiet uz leju. – Anna Zikmane 7b klase

• Man ļoti nepatīk attālinātās mācības, nevaru satikt klasesbiedrus, tas liek justies vientuļam, sēdēt visu

dienu pie datora un beigās tā pat neko neiemācīties. – Telma Niegliņa 7b klase

• Man vairāk patīk mācīties klātienē, jo man šķiet ka tā ir vieglāk mācīties un apgūt jaunas vielas. Priekš

manis nešķiet slikti mācīties attālināti. – Linards Legzdiņš 7b klase

• Es vēlos pateikt kaut ko pa slikto attālinātas mācības. Būtu labi ja bērns, kas nevar izpildīt darbu varētu

skolotājs izkopēt to darbu un skolēns var aiziet uz skolu pakaļ. – Rinalds Legzdiņš 7a klase

• Man attālinātais process nepatīk, jo ir ļoti garlaicīgi mājās vienam pašam. – Artūrs Rathers 7b klase

• Ir jau apnicis sēdēt pie datora visu dienu. – Emīls Krāģis 7b klase

• Man patīk attālinātās mācības, bet reizēm tas ir nogurdinoši. – Keitija Grīnvalde 7a klase



ATSKATS – SKATUVES RUNAS KONKURSS
ANNA LAIZĀNE

Šī gada 5.oktobrīTalsu pamatskolā norisinājās Skatuves runas konkursa 1.kārta.Tajā
piedalījās skolēni no 1.- 9.klasēm. Skatuves konkursa žūrija bija latviešu valodas un 

literatūras skolotāja Rudīte Mitlere un skatuves runas skolotāja Vaira Kamara. Pirmās 

kārtas dalībnieku uzdevums bija pārsteigt un pārliecināt žūriju, runājot dzeju. 

Epidemioloģiskās situācijas dēļ, konkurss norisinājās skolas bibliotēkā, kurā skolēni pa 

vienam gāja un runāja dzeju. Skatuves runas konkursa otrajā kārtā tika 16 skolēni, Teodors 

Vegmanis (1.a kl.), Roberts Zazītis un Evelīna Brožē (2.a kl.), Ralfs Pauliņš (2.b kl.), Elza un 

Lauma Makstnieces (3.a kl.), Anrijs Busulis un Armands Ļaksa (4. kl.), Reinis Kurāts (6.a.kl.), 

Anna Laizāne un Evelīna Ozola (7.a kl.), Estere Busule un Šarlote Hohlova (8. kl.), Agate 

Marta Šmite, Samanta Cīrule un Laura Mitlere (9. kl.). Otrajā kārtā tiks runāta ne tikai 

dzeja, bet arī prozas darbs. Skatuves runas konkursam es gatavojos ar skolotāju Vairu 

Kamaru. Skolotāja ieteica ko man labāk meklēt, un es centos atrast kaut ko piemērotu. 

Visu ko es atradu, nosūtīju skolotājai un runājot E-klases video saziņā skolotāja piedāvāja 

arī savus variantus. Prozas darbs kuru izvēlējamies man pašai ļoti patīk, un ievēroju, ka man 

ir vieglāk iejusties galvenajos varoņos.

Manuprāt, skatuves runas konkurss palīdz attīstīt runāt prasmi un drosmi uzstāties cilvēku 

priekšā. 



ŽURNĀLISTI IZVĒLAS – GRĀMATU TOP 3
ANNA LAIZĀNE

• 1.Džons Grīns, Mūsu zvaigžņu vaina.

• Grāmata ir par meiteni Heizelu kura plaušu audzēja dēļ ir nolemta nāvei. Heizela nonāk 

atbalsta grupā un sastop zēnu Augustu, kurš kaulu vēža dēl zaudē savu labo kāju un abi sāk 

viens otru iepazīt. Grāmata ir ļoti skaista un emocionāla, ar negaidītu nobeigumu.    

• 2.Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The six

• Grāmata ir par 1970.gada ikonisko rokgrupu kuru mīlēja visi. Viss aizsākās 1966.gadā, kad tika 

dibināta rokgrupa “Dunne Brothers’’ kurā bija seši grupas dalībnieki. Sākumā Deizija tika 

uzaicināta lai iedziedātu vienu dziesmu. Cilvēkiem tā ļoti patika, un viņi apvienojās kā grupa 

‘’Daisy Jones & The six’’. Taču nezināmu iemeslu dēļ, 1979.gadā grupa izšķīrās. Grāmata ir ļoti 

interesanta, un aizraujoša, tā iemesla dēļ, ka Tā ir rakstīta kā intervija un ļoti viegli lasās. 

• 3.Džons Grīns, Meklējot Aļasku.

• Mailss Halters kurš kolektē pazīstamu cilvēku pēdējos vārdus, dodas mācīties uz reizēm 

nepastāvīgo un ne garlaicīgo Kalverkrīkas privātskolu. Iepazīstot Aļasku un Čipu, Mailsa dzīve 

apgriežas kājām gaisā un viņš atklāj sevi. Taču dažas nedēļas pirms ziemassvētkiem notiek kas 

traģisks un neizskaidrojams. Lasot grāmatu ļoti iemīlēju galvenos varoņus. Grāmata ir 

smieklīga, bet skumja un liek aizdomāties, par lietām kuras nedarīt.



«GAISMAS IELAS» KOMANDA IESAKA ZIEMASSVĒTKOS
FILMU TOPS – MARTA UŠKĀNE

• ,,Viens pats mājās 1’’ – Šī filma ir par zēnu vārdā Kevins un viņa ģimeni, kas 

Ziemassvētkos devās atvaļinājumā, bet Kevins tika aizmirsts mājās. Kamēr viņa 

ģimene ir atvaļinājumā Kevins ir spiests pasargāt viņa ģimenes māju no zagļiem. 

• ,,Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus’’ – Šī filma ir par Grinču kas ticis izraidīts no 

pilsētas, kur visi svin Ziemassvētkus. Grinčs vēlas atriebties, izbojājot 

Ziemassvētku noskaņu pilsētā, nozogot svētku rotājumus un dāvanas.

• ,,Holidate’’ – Šī filma ir par neapmierinātību būt vientuļiem svētku laikā. Divi 

cilvēki, kas nezin viensotru piekrīt būt viensotra pāris visa gada garumā. Gada 

garumā abi iemīlas viensotrā.

• ,,Jaungada taksometrs’’ – Šī filma ir par taksometra vadītāja Andreja 

piedzīvojumiem 31. decembra vakarā. Viņš taksometrā atrada nejauši atstātu 

Jaunā gada dāvanu, kā rezultātā viņš atcerējās visus svinētājus, kas bija viņa 

taksometrā.

• ,,The Lodge’’ – Šī filma ir par sievieti kura drīz kļūs par pamāti, kas ir viena pati ar 

sava līgavaiņa diviem bērniem palika pamesta viņu lauku namiņā Ziemassvētku 

laikā. Tur, viņa un bērni piedzīvo vairākus neizskaidrojamus notikumus, kas 

izrādās ir savienoti ar viņas pagātni.



SVĒTKU ĒDIENU TOPS
ANNA LAIZĀNE, EVELĪNA OZOLA

• Rasols

Sastāvdaļas: Vārīti kartupeļi, Vārīti burkāni, Vārītas olas, Marinēti gurķi, Zaļie zirņi, Sīpols, Sāls un pipari, 

Krējums un majonēze, Žāvēta gaļa, Sinepes.

Pagatavošana : Viss tiek sagriezts smalkos gabaliņos, tad pievieno majonēzi un krējumu. Viss tiek samaisīts 

un pievieno garšvielas.

Mūsu ģimenē rasols  uz galda tiek likts visos svētkos. Tas ir viegli pagatavojams un visiem garšo, tāpēc mūsu 

ģimene to ir iecienījusi.

Vārīti pelēkie zirņi

Sastāvdaļas: Pelēkie zirņi, Sīpols, Garšvielas (sāls un pipari),Žāvēta gaļa, Ūdens.

Pagatavošana : Dienā pirms Ziemassvētkiem pelēkie zirņi tiek likti mērcētie ūdenī, lai tie ātrāk izvārītos. 

Zirņus liek vārīties uz vismaz 1 stundu. Kad zirņi ir gandrīz gatavi, tiem pievieno sāli. Kamēr zirņi vēl vārās, 

gaļa un sīpoli tiek sagriezti smalkos gabaliņos, un likti cepties. Kad zirņi ir uzvārījušies, tad no katla izlej 

ūdeni un pievieno gaļu ar sīpoliem. 

Tāpat kā rasols, vārīti pelēkie zirņi ir mūsu ģimenes iecienīts ēdiens. Cik vien varu atcerēties, 

Ziemassvētkos pie galda vienmēr ir bijuši vārīti pelēkie zirņi.

Lašu maizes

Sastāvdaļas: Baltmaize, Lasis, Sīpols, Pipari un sāls, Sviests.

Pagatavošana :Uz baltmaizes uzliek sviestu, lasi, sagrieztus sīpolus un garšvielas. 

Lašu maizes ir viegli pagatavojamas un mūsu ģimenē visiem tās garšo, 

tāpēc uz galda ir gandrīz visos Ziemassvētkos.

• Vistas filejas karbonādes

• Sastāvdaļas: Vistas filejas, Milti, Eļļa, Olas, Garšvielas (sāls un pipari)

• Pagatavošana: Vistas filejas sagriež plānākās šķēlēs. Ar gaļas āmurīti 
izklapē. Apber no abām pusēm ar garšvielām. Traukā ieber miltus, un 

atsevišķā bļodiņā sakuļ olas. Filejas apvārta miltos un olā, un liek 

sakarsētā eļļā cepties no abām pusēm.

• Svaigie salāti

• Sastāvdaļās: Salātu lapu mix, Ledu salāts, Melnās olīvas, Fetas siers, Sāls, 

Svaigi tomāti, Gurķis, ½ citrona, Olīveļļa, Melnie pipari, Avokado, Paprika.

• Pagatavošana: Sagriež ledus salātu un saplucina salātu mixu. Sagriež 

tomātus, papriku, avokado un gurķus. Sagriež fetas sieru. Atsevišķā traukā
iespiež citronu sulu, pielej olīveļļu, pievieno sāli un piparus. Visu sajauc kopā, 

beigās pievieno olīvas un sieru – viegli iemasot tos lapās.

• Krabju salāti

• Sastāvdaļas: Krabju nūjiņas, Majonēze, Pipari, Konservēta kukurūza, Sāls, 

Gurķis, Rīsi, Paprika 

• Pagatavošana: Novāra rīsus. Sagriež krabju nūjiņas, papriku un gurķi.
Rīsus ieber bļodā un ievieno – krabju nūjiņas, gurķi, papriku un 

kukurūzu. Visam pievieno sāli, piparus (pēc garšas), pārlej ar majonēzi 

un samaisa.



JAUTRĀKIEM SVĒTKIEM
EMĪLS PANIŽNIKS, LINARDS LEGZDIŅŠ, TOMS TOMASS SMILAGINIS

Pārtikas plēves bumbā ietin dažādas mazas

dāvaniņas – našķus un mantiņas. Visi

sasēžas aplī un pirmais dalībnieks sāk attīt

bumbu. Nākamais, kas sēž viņam blakus,

sāk mest divus metamos kauliņus. Tiklīdz

viņam uzkrīt 2 vienādi cipari, tā bumba tiek

viņam un var sākt atritināt bumbu. Tad

kauliņus atkal sāk mest nākamais un tā uz

apli. Ja tu paspēj atritināt bumbu tiktāl, ka

tiec pie dāvanas , tā ir tavējā.

• Puiši iesaka dažādas galda spēles, lai 

svētku vakars ir jautrs un rodas kopības 

sajūta.

• Viennozīmīgi ceram uz baltiem svētkiem, 

jo par jautrāko aktivitāti, puiši atzīst 

pikošanos.



LAURA MITLERE UN AGATE MARTA ŠMITE DALĀS 
SAVĀS ĢIMENES TRADĪCIJĀS

Eglites rotāšana ir tradīcija, kura ir aktuāla, 

manuprāt, katrā ģimenē. Manā ģimenē šī tradīcija 

ir veidojusies pirms manas dzimšanas, bet tā tiek 

piekopta arī tagad. Rakstīt Ziemassvētku vecītim 

vēstuli ir vēl viena tradīcija, kas manai ģimenei ir 

svarīga. Parasti palīdzu mazajam brālim, jo viņš vēl 

neprot rakstīt un lasīt, bet vēstuli vecītim vinmēr

jānogādā laikus. Kā jau katra ģimene, mēs arī
svētku laikā, kopš es sevi atceros, cepam 

piparkūkas. Cenšamies tās katru gadu dekorēt 

savādāk.

Laura

• Kopš manā ģimenē ir mazā māsa par tradīciju ir 

kļuvusi Ziemassvētku brīnuma noslēpuma 

glabāšana, lai pēc iespējas ilgāk mazā sirsniņa 

varētu piedzīvot Ziemassvētku brīnumu. Kā
tradīcija ir izveidojusies, Ziemassvētku gaidīšanas 

laikā noskatīties kādu Ziemassvētku filmu, tā kā
adventes kalendārs, bet ar filmām. Mēs arī katru 

gadu Ziemassvētkos velkam «ugly Christmas

sweaters», jeb neglīto Ziemassvētku džemperus. 

Tie patiesībā pārsvarā ir smieklīgi un mīlīgi, 

uzlabo garastāvokli ik vienam.



AVĪZES ‘’ GAISMAS IELA ‘’ KOMANDA

Žurnālisti :

Laura Mitlere 9. klase

Agate Marta Šmite 9. klase

Marta Uškāne 9. klase

Evelīna Ozola 7. klase

Anna Laizāne 7. klase

Toms Tomass Smilgainis 7. klase

Emīls Panižniks 7. klase

Linards Legzdiņš 7. klase

Linda Bite - galvenā redaktore


