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Laimīgu jauno gadu! Atrodi savu vislabāko hobiju, ar ko no-
darboties 
Ātri padarīts darbiņš ne vienmēr ir labi 
padarīts darbiņš 
Brauc slēpot 
Caurskati savas prioritātes 
Čakli strādājot, var sasniegt visu, ko 
vien vēlies 
Daudz labu atzīmju lai katram skolēnam 
Esi laipns pret visiem 
Ēd garšīgus, siltus kartupeļus 
Fotografējoties pasmaidi 
Gudrību pilnu galvu visiem skolēniem 
Ģērbies visērtākajās drēbēs 
Holandes siers jānogaršo ikvienam 
Iepazīsti Latvijas dabu – ļoti skaista 
Īsteno savus sapņus 
Ja labas atzīmes – laba nākotne 
Kārtīgi mācies matemātiku 
Ķekavā lai droši būtu, vienmēr aizslēdz 
durvis 
Lūkojies bieži ārā pa logu, lai atpūtinātu 
acis 
Ļoti laicīgi sagatavo dzimtas koku 
Mīlestības pilnu sirdi visiem 
Naudas bagāts arī tev lai būtu šis gads 
Ņipri dodies pretī bailēm 
Ogas jāēd vairāk 
Palabo savas atzīmes, ja nepieciešams 
Retāk jābēdājas, vairāk jāpriecājas 
Skaistus zīmējumus zīmē vizuālajā 
mākslā 
Šahā lai tu vienmēr uzvari 
Turpini mācīties skolotāju gudrības 
Uzlabo savas atzīmes matemātikā 
Ūdeni dzerot, lai tu neaizrītos 
Viļņi lai lieli un skaisti šogad 
Zibens lai nedūc daudz 
Žalūzijas lai katru dienu vaļā 

7. klases veiksmes alfabēts 

Ja pirmajā skolas dienā redzi sar-
kanu traktoru, tad nākamajā pār-
baudes darbā varēs redzēt daudz 
sarkanās krāsas. Jānis 
Ja mājas pats cepsi maizi, tad sko-
las ēdiens labi garšos. Valters 
Ja zini, ka ārā ir auksti, negaidi 
skolā siltumu! Kristers 
Ja skolotāja tev gada beigās ieliks 
piezīmi, tad nākamajā gadā tev būs 
sliktas atzīmes. Ernests 
Ja stundā dabū divi, mājās gaida 
saruna ar vecākiem. Melānija 
Lai aizietu pagrabā uz skapīti, sa-
gatavo piķīti! Viktorija 
Lai matemātikas skolotājai būtu 
patīkams pārsteigums, ierodies ar 
mājasdarbu! Kristaps 
Ja vakarā niez kreisās kājas īkšķis, 
tad nākamajā dienā uz skolu var 
neiet. Mārtiņš L. 
Lai nekavētu skolu no rīta, 1 min. 
pirms pusnakts divas reizes jā-
skrien ap māju. Lita 
Ja skolotājai pirms pārbaudes dar-
ba iedosi konfektes, tad ir iespēja, 
ka tu būsi sekmīgs. Mārtiņš G. 
Kam vissmagākā soma, tam visla-
bākās atzīmes. Evelīna 
Lai jaunais gads izdotos, uz skolu 
ir jādodas ar izpildītiem mājasdar-
biem. Dainis 

Jautrie 8. klases  

Jaungada ticējumi 

9. klases Jaungada spēle 
Es aizvadītajā gadā esmu īpaši pateicīgs sa-
vas skolas skolotājām(-iem), jo es varēju 
izlabot savas sliktās atzīmes un uzrakstīt 
visus parādus semestra beigās. Umārs 
Plānoju ar ģimeni palīdzēt, ziedot tiem, ku-
riem šobrīd neklājas tik labi. Palīdzēšu kla-
sesbiedriem pabeigt mācību gadu. Kristaps 
Mana Jaungada apņemšanās ir vairāk kon-
centrēties mācībām nekā muļķībam. Ralfs 
Es ar nepacietību gaidu eksāmenus, lai pa-

beigtu 9.klasi. 
Tāpat es arī 
gaidu aprīli, 
jo tad ir mana 
dzimšanas 
diena. Monta 
Aizraujošā-
kais notikums 
2022.gadā 
bija ar ģimeni 
braukt uz 
Horvātiju. Pa 
ceļam mēs 
piestājām arī 
citās valstīs, 
piemēram, 
Polijā, lai ap-

meklētu “amerikāņu kalniņus”.  Bija diezgan 
nogurdinoši tik ilgi braukt, bet tas bija tā 
vērts! Māra 
Es Markusam palīdzēšu izlādēt "TikTok", jo 
tā aplikācija bojā viņa galvu. Deins 
Mana šā gada apņemšanās ir iemācīties pa-
reizi plānot laiku, lai varētu uzspēt gan labi 
sagatavoties eksāmeniem un pabeigt skolu, 
gan izlasīt 30 grāmatas. Jo pagaidām es to 
vēl īsti neprotu, bet ceru, ka šī gada laikā tas 
man izdosies, lai būtu mazāk pārdzīvojumu 
par mācībām. Līva 
Manuprāt, smieklīgākais aizvadītā gada noti-
kums bija, kad mūs ar Ketrīnu izsauca pie 
direktores uz kabinetu. Tīna 
Mana šā gada apņemšanās ir pabeigt pēdējo 
gadu šajā skolā labi un tikt normālā skolā uz 
desmito klasi, un atrast kādu citu aktivitāti 
vai sportu ārpus skolas. Alise 
Manuprāt, smieklīgākais pagājušā gada noti-
kums bija, ka mūsu klases dēļ aizslēdza pa-
grabu. Ketrīna 
Es plānoju Deinam palīdzēt dzīvē un mācī-
bās. Markuss 
Aizraujošākais aizvadītā gada notikums – 
Baldones svētki. Apmeklēju arī citus pilsētu 
svētkus. Daniels 

Sniega diena 
Sniega dienas mērķis ir ļaut bērniem 
iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās 
aktivitātes sniegā. Tā ir iespēja izbau-
dīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, 
kā arī iedvesmu nodarboties ar zie-
mas aktivitātēm arī nākotnē, pārlieci-
nāties, ka aktivitātes sniegā var kļūt 
par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas 
emocijas un nodrošina veselīgu dzī-
vesveidu. Pasaules Sniega dienas 
starptautiskais moto: Explore, Enjoy, 
Experience! Tā kā janvāris šogad nav 
sniegiem bagāts, tad ķērām mirkli un 
20. janvārī draudzīgā un jautrā gaisot-
nē izbaudījām ziemas priekus jeb Pa-
saules Sniega dienu. Mūsu sauklis 
bija: “Diena jauku jaukā, laukā! Visi 
laukā!” Paldies skolotājai Sandrai! 
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Vēl pērnajā gadā… 
Decembra notikumi 

9. klase skatās latviešu filmu «Ziemassvētki džungļos» un slido «Akropolē» 
Pirms Ziemassvētku brīvdienām mēs ar klasi devāmies uz kino un slidotavu. Šis bija vairāk kā izklaides pasākums, nevis mā-
cību, tādēļ no visām piedzīvotajām ekskursijām šī man patika visvairāk. No sākuma mēs devāmies uz filmu “Ziemassvētki 
džungļos”, kas bija pārsteidzoši laba, jo zinot, ka tā bija latviešu uzņemta filma, tā noteikti pārspēja līdzšinējo pieredzi. Pēc 
kino mēs devāmies slidot, un, tā kā šoziem vēl nebiju bijusi uz ledus, tad šis man atgādināja, cik lielu prieku man sagādā sli-
došana. Šis izbrauciens deva iespēju labi pavadīt laiku ar klasesbiedriem un atpūsties no skolas. Ketrīna 

“Ziemassvētki džungļos”  ir filma, kuru kopīgi uzfilmējuši cilvēki no Latvijas 
un Igaunijas. Tā bija par to, kā ģimene pārvācās no savām mājām Baltijā uz 
kādu tropisku pilsētu, kurai blakām ir džungļi, kuros vēlāk devās filmas galve-
nie tēli. Man šī filma ne īpaši patika, jo tā bija domāta jaunākai auditorijai. Pēc 
filmas devāmies paēst, un tad visa klase gāja slidot. Bija ļoti jautri un interesan-
ti. Sen nebiju gājis slidot, un bija patīkami to atcerēties. Kopumā man šis pasā-
kums ļoti patika, un es to gribētu semestra beigās atkārtot. Umārs 
Ar klasi mēs devāmies uz “Akropoli” slidot un noskatīties filmu “Ziemassvētki 
džungļos”. Filma stāstīja par Paulas Ziemassvētkiem, kuri šoreiz notiek tur, kur 
nav ziemas. Tur viņa iepazīstas ar draugu, kurš viņai izstāsta, ka arī džungļos 

var svinēt Ziemassvētkus. Pēc vecāku strīda Paula palūdz, lai viņu aizved uz džungļiem pie Ziemassvētku šamaņa. Jaunieši 
nemaz neiedomājās, ka gājiens būs tik sarežģīts. Ceļā gadījās dažādi atgadījumi, satika dažādus cilvēkus, tā arī nesastopot 
īsto šamani. Filma bija interesanta, aizraujoša var skatīties visa ģimene. Mums visiem klasē patika, un ar labu garastāvokli 
devāmies slidot, kur laiks aizritēja nemanot. Markuss 
Mēs gājām skatīties filmu “Ziemassvētki džungļos’’, kas bija interesanta un dažreiz smieklīga, salavecītis bija visstilīgākais. 
Pēc filmas neviens ļoti negribēja ēst, bet es ar Umāru un Markusu aizgājām paēst Makdonaldā, jo mums vajadzēja pagaidīt 
stundu līdz slidošanai. Mēs visu pasākumu pabeidzām ar slidošanu, protams, man ļoti patika. Visi aizbrauca uz mājām ap-
mierināti un laimīgi. Deins 

Katru gadu mums ar klasi ziemā ir ekskursija, un šogad tā bija uz Ložmetējkalnu. 
Mums notika pirmās 3 stundas, un tad arī devāmies un šo vietu, kur notika Ziemas-
svētku kaujas. Man patika, ka mums stāstīja vēsturi, varējām apskatīt plakātus un 
bildes, kā agrāk bija. Ārā bija auksts, bet labi, ka bija ugunskurs iekurināts, tad mēs 
varējām padzert tēju, apēst kādu cepumiņu. Ekskursija bija interesanta un jautra, gri-
bētu atkārtot! Melānija 
Braucienu uz Ložmetējkalnu es ļoti izbaudīju. Tā laikā es uzzināju, kā cilvēki karā 
iekārtoja savu guļamvietu, lai nekostu kukaiņi, kā ziņnešiem bija jāriskē ar dzīvību, 
lai nodotu komandiera pavēli pārējiem, ko iesākt situācijā, kad pa tevi atklāj uguni, 
un cik sarežģīta viņiem bija pārvietošanās. Mani ļoti aizrāva veids, kā pasniedzējs šo 
pasākumu novadīja. Viņš nevis visu pasākumu stāstīja par vēsturi, taču lika mums 

fiziski un, es pat teiktu, emocionāli izjust uz savas ādas, ko izjuta kareivji. Es labprāt brauktu uz 
šāda tipa pasākumu vēlreiz! Kristaps 
Šī ekskursija bija līdzīga pagājušā gada izbraucienam uz Riekstukalnu, bet šoreiz tā bija ne tikai 
izkustēšanās, bet arī vēstures stunda.  Sākumā bija dažādas komandu aktivitātes. Mēs vilkām 
virvi un skrējām caur iedomātām dzeloņdrātīm, kad pēc svilpiena vajadzēja notupties. Pēc tam 
pie ugunskura cepām desiņas un dzērām tēju. Mēs aizgājām līdz zobenam, pa ceļam pikojoties, 
raustot zarus, lai aizmugurē ejošajiem kristu sniegs. Man patika ekskursija. Monta 
Mēs bijām Ložmetēja kalnā, un tur bija lieliski, jo mēs runājām par vēsturi. Mēs iegājām muze-
jā, un mums tur stāstīja par karu, un mēs arī varējām paturēt ieroci, ko latvieši lietoja karā. Pēc 
tam mēs izgājām ārā un padarījām dažus izaicinājumus. Tad mēs gājām pie ugunskura un ēdām 
desiņas. Tad mēs gājām pa sniegainu mežu līdz lielajam zobenam. Man kājas bija slapjas. Man 
patika ekskursija, jo mēs ēdām un pikojāmies. Mārtiņš L. 

8. klase dodas uz Ložmetējkalnu 

6. klase apmeklē Dabas muzeju, Farmācijas muzeju un kino 
 21. decembrī mēs ar klasi iekāpām sabiedriskajā autobusā un devāmies uz Rīgu. 
Skolotājai Solvitai ienāca prātā aša ideja – mēs devāmies uz Dabas muzeju, kur bija 
iespēja izjust zemestrīci. Tad skolotāja saprata, ka mēs kavēsim, tāpēc slapjdraņķī 
skrējām uz Farmācijas muzeju. Anna, Luīze, Sabīne, Raina 
Kad ieradāmies, vajadzēja mazliet uzgaidīt, jo iepriekšējā grupa aizkavējās. Mūs 
sagaidīja gids ar trakiem matiem. Pēc laiciņa mums atļāva nogaršot “tabletes”, kas, 
izrādījās, bija lakrica. Pēdējā stacija bija pie alķīmiķa. Zane bija viņa palīgs. Kad 
visi eksperimenti bija parādīti, mums iedeva konfektes un kino biļetes. Padzērām 
tēju un devāmies uz kino. Filmu sauca “Runcis zābakos”. Tā bija ļoti interesanta. 
Magdalēnai izbira popkorns atpakaļceļā, un viss bija lipīgs. Galu galā gandrīz vis-
iem patika ekskursija. Lote, Zane, Gundega, Ernests, Magdalēna 
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Barikādes 
Barikāžu atceres diena 

 Janvārī, barikāžu laikā, ik gadu arī mūsu skolā pieminam neatkarības 
aizstāvjus un atzīmējam notikumus, kuros, pateicoties plašajai sabiedrī-
bas iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu tā arī 
izgāzās.  

20.janvārī, pulcējoties pie ugunskura, ar tējas krūzēm rokās, kā tas tika 
darīts pirms 32 gadiem barikādēs, bija īstais laiks padomāt par skarba-
jiem pagātnes notikumiem un novērtēt mūsu mieru un brīvību, kā arī 
neaizmirst cilvēkus, kas par to gādāja. 
Barikāžu laikā ir jāatceras savi tuvinieki, kas tur piedalījās. Un jābūt 
pateicīgiem, jo kurš zina, ja kāds no viņiem tur nebūtu stāvējis, viss 
varētu būt iznācis pavisam citādāk. Ir interesanti domāt, kā latvieši rea-

ģētu, ja tas notiktu tagad. Vai mūs tagad vienotu tas patriotisms, kas vienoja mūsu radiniekus tad? Man barikādes nozīmē 
pateicību par to, ka mans vectēvs tur bija, un arī citi, kas bija mājās, juta līdzi, lūdzās augstākiem spēkiem, pieskatīja mazos, 
vārīja zupu, taisīja tēju un adīja cimdus, ko veda uz Rīgu. Cilvēki bija netīri, izsalkuši, uztraukušies, nosaluši, bet labi, ka tas 
viss notika. Tas vienoja latviešus vairāk nekā jebkad. Katrīna, 7.kl. 

Mums ir jāpiemin bojā gājušos kā pateicību par mūsu zemes aizstāvību. Jāatceras 
par nesavtīgajiem cilvēkiem, kas bija neapbruņoti. Mēs paši pasaulei parādījām, ka 
negribam būt Padomju Savienības sastāvā, un parādījām, ka latviešu tauta ir spēcīga 
un ir gatava pretoties. Valters, 7.kl. 

Mēs katru gadu pieminam barikāžu laiku, jo tas ir viens no vissvarīgākajiem notiku-
miem Latvijas vēsturē. Cilvēki no visas Latvijas sapulcējās Rīgā, lai to aizsargātu 
no iespējama PSRS mēģinājuma atgūt Latviju savā savienībā. Tomēr latviešiem 
izdevās nosargāt Rīgu, un tagad Latvija ir brīva valsts. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi 
pieminēt un atcerēties šos notikumus, lai apzinātos, ka latviešu tauta var pastāvēt 
par sevi un savu brīvību. Kristaps, 7.kl. 

Mūsdienās ir svarīgi atcerēties barikāžu laiku, jo, ja nu gadījumā kaut kas līdzīgs 
pēc diviem, desmit vai simts gadiem notiek, Latvijai vajag būt gatavai, kā arī ir svarīgi pieminēt tos, kas zaudēja dzīvību, 
aizstāvot Latvijas neatkarību. Ernests, 8.kl. 

Es pateicos savai ģimenei – vecvectēvam, vectēvam un mammas brālim –, kuri piedalījās barikāžu notikumos un sargāja Lat-
viju. Mēs nedrīkstam aizmirst šo laiku, šo laiku uzvaras, jo mums ir iespēja dzīvot savā, brīvā un neatkarīgā valstī. Mums 
jāpateicas visiem Barikāžu laika valdības vadoņiem par izturību un lēmumiem par labu Latvijas valstij, jāpateicas visiem 
Barikāžu dalībniekiem par izturību. Mārtiņš G., 8.kl. 

Man barikāžu laiks asocējas ar to, kā Latvija cīnījās par savu brīvību un neļāva krieviem ieņemt mūsu valsti. Tie bija grūti 
laiki, bija auksts, un latvieši cīnījās, kā vien varēja. Mums noteikti ir jaatminas šie laiki un jāturpina skolēnus izglītot par Lat-
vijas pagātni un senatnes notikumiem. Patīkami dzirdēt, ka skolēni tomēr klausās un vismaz kaut ko zina par šo notikumu. 
Monta, 9.kl. 

Manuprāt, šogad vēl vairāk nekā citus gadus ir svarīgi atcerēties un pa-
teikties tiem, kas ir nosargājuši mūsu brīvību, jo, kā tas ir redzams te-
pat, Ukrainā, tas nav tik pašsaprotami dzīvot brīvā valstī. Man liekas, 
ka šos notikumus ir patiešām vērts pieminēt arī tādēļ, ka iedzīvotājiem 
izdevās pretoties, neizmantojot bruņutehniku vai ieročus, bet viņi sēdē-
ja neapbruņoti pie ugunskuriem, gaidot un riskējot ar savu dzīvību, ne-
zinot, kas var notikt tālāk. Tīna, 9.kl. 
Par barikādēm ir jārunā, lai mūsu paaudzei un nākotnes paaudzēm būtu 
piemērs. Tagad mēs dzīvojam brīvā valstī un esam laimīgi, bet vajag pieminēt tos cilvēkus, kuri pūlējās, lai mēs šādi dzīvo-
jam. Ceru, ka nekas tāds vairs nenotiks, bet nekad neko nevar zināt. Lai barikādes ir kā piemērs tam, ka mēs varam visi sado-
ties rokās un mums iekšā ir milzīgs spēks, lai apturētu slikto. Nav svarīgi, cik tev gadu, kāds ir tavs dzimums, profesija, ir 
jābūt kopā, un mēs spēsim visu! Līva, 9.kl. 

28. janvārī mēs ar klasi bijām boulingā. Mēs 
paši individuāli braucām uz “Pepsi boulinga 
centru”. Pirms mēs sākām spēlēt, bija jāpie-
mēra un jāatrod īstais izmērs boulinga kur-
pēm. Mēs bijām sadalīti 3 grupās: 1 puišu un 
2 meiteņu grupas. Spēles sākumā mums atne-
sa ēdienu – picu un dzērienu. Bet bija arī An-
nas dzimšanas diena, un mēs, nevienam ne-
uzzinot, ēdām kūku, jo nedrīkstēja nest savu 
ēdienu. Spēle bija ļoti interesanta un forša, 
bet kādam arī neveicās. Mājās mēs visi devā-
mies priecīgi. Emilia, Mārtiņš, Elīza 

5. klase boulingā Tautas bumbas sacensības 

26.decembrī Baložu vidusskolā norisinājās 
Tautas bumbas sacensības 4.-5.klašu koman-
dām. Piedalījās skolēni no Ķekavas vsk., Ba-
ložu vsk., Daugmales pamatskolas, Baldones 
vidusskolas, kā arī Pļavniekkalna sākumsko-
las.  

Mūsu skolas meiteņu komanda (kapteines: 
Karla, Hanna un Marta) sīvā cīņā ieguva 
4.vietu, bet puišu komanda (kapteiņi:       
Ernests, Ralfs, Alens) – dalītu 5./6. vietu. 
Paldies skolotājai Lindai Kincai! 
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Privātā pamatskola  
«Gaismas tilts 97» 

Nākotnes iela 3, Ķekava LV-2123 
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Idejas, rakstus iesniegt skolēnu 
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Datorsalikums Kārlis Knospiņš 

Barikādes 
“Ķocis” un skolotājas stāsta barikāžu atmiņu stāstus Doles Tautas namā 

21.janvārī Doles Tautas namā norisinājās Barikāžu piemiņas pasākums. Tajā piedalījās Ķekavas novada domes priekšsēdē-
tājs Juris Žilko, agrofirmas “Ķekava” valdes priekšsēdētājs un biedrības Latvijas savienība “Černobiļa” viceprezidents Māris 
Šops, Ķekavas novada domes deputāts un drošības komitejas priekšsēdētājs Voldemārs Pozņaks, 1991. gada barikāžu laika 
Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs un barikāžu dalībnieku biedrības valdes loceklis 
Romualds Ražuks, kā arī 1991. gada barikāžu muzeja direktors un barikāžu dalībnieku 
atbalsta fonda dibinātājs un tā prezidents Renārs Zaļais, kas pasniedza pateicības Ķeka-
vas novada  barikāžu dalībniekiem. Par muzikālo priekšnesumu rūpējās vīru koris 
“Ķekava” (vad. A.Platpers) un koklētāju ansamblis “Dzītari” (vad. I.Revole). Barikāžu 
dalībnieku atmiņas stāstīja “Gaismas tilts 97” skatuves runas pulciņš “Ķocis” (vad. 
S.Zītare) un skolotājas. 
Šogad aprit 32 gadi kopš 1991.gada barikādēm, kad cilvēki pulcējās Rīgā, lai aizsargātu 
savu dzimteni – Latviju. Ar runas pulciņu “Ķoci” un skolotājām tikām uzaicināti pieda-
līties barikāžu atceres pasākumā, kurš norisinājās Doles tautas namā. Mēs lasījām cilvē-

ku atmiņas, piedzīvotos notikumus, kurus viņi 
aprakstīja 2006. gadā. Tās lasot, uzreiz iedomā-
jos, kā tas būtu, ja es to piedzīvotu. Tie bija 
grūti laiki nosargāt Latviju kailām rokām no 
OMON karaspēka. Arī mans vectēvs. vecvec-
tēvs ir piedalījušies barikādēs, tobrīd, mazai esot, es par to daudz nedomāju, šobrīd 
uz to skatos citām acīm. Cik labi apzināties, ka mana zeme ir brīva! Evelīna, 8.kl. 
Barikāžu laiks ir ļoti svarīgs Latvijas vesturē. Es esmu ļoti priecīga, ka varēju pieda-
līties barikāžu atceres dienas pasākumā kopā ar “Ķoci”. Bija interesanti klausīties 
cilvēku atmiņas no šī laika. Mazliet grūti bija iedomāties, ka visi cilvēki, kuriem tika 
pasniegtas pateicības, piedalījās barikādēs.  Pasākums bija interesants un svarīgs, 
kaut ļoti garš. Lita, 8.kl. 

Trešdien, 25. janvārī, pie mūsu 1.-4. 
kl. skolēniem viesojās Sveču dar-
bnīcas meistari. Skolēni guva nelie-
lu ieskatu sveču tapšanas vēsturē, 
iepazina Sveču dienai raksturīgākos 
ticējumus, un, protams, katrs izga-
tavoja 3 sveces. Interesanti bija ga-
tavot dažādu formu sveces, izman-
tojot krāsainos parafīna gabaliņus, 
kas smaržoja tik jauki kā konfektes, 
kā arī marmorizēt sveces, iemērcot 
tās speciālās krāsvielās. Sveču die-
nai esam gatavi – ir sveces, ko de-
dzināt, ir skaidrs, ka meitenēm jāēd 
dzērvenes, zēniem jādzer kvass, bet 

visai ģimenei 
kopā jābrauc 
no kalna ar 
ragavām – tēti 
brauc, lai ga-
rāki lini, 
mammas – lai 
lielas kā-
postgalvas, 
bērni – lai la-
ba kāļu raža. 

Gatavojamies 

Sveču dienai 

Koncertu cikls skolu jaunatnei “Mūzika Tev” janvārī 

Februārī 

1.-3. klase 
BĒRNĪBAS ATMIŅAS 

Par iemīļoto animācijas filmu tēlu Ezīša, Lācēna 
un viņa draugu piedzīvojumiem baltajā ziemā  

4.-9. klase 
VISUMA VĪZIJAS 

Planētas, zvaigznes un kosmosa dzīļu noslēpumi 
mūzikā. 


