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Ber laimīte sudrabiņu  

Ziemassvētku vakarā, 

Lai mirdzēja visas takas  

Jaunajā gadiņā. 

 

Gaišus un mīļus jums Ziemassvētkus un 

laimīgu, panākumiem bagātu Jauno 

gadu! 

Dita Rūmniece 

Novēlu skolēniem labas sekmes mācībās, 

vecākiem – prieku, laimi un visiem 

priecgus Ziemassvētkus! 

Rihards Macijauskis 

Aiz egļu zariem blāzma sarūk, 

Viss ezers zvaigžņu piebārstīts, 

No katras dienas kādu staru 

Sirds katrai dienai paņem līdz! 

Edijs Pagils 

Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu! 

Kristīne Stumbra 

Ieklausies, kā iezvanās Jaunā gada zvani, 

Klausies, kā vēji šalc sirmajās eglēs, 

Sapņodams klusi, aust Jaungada rīts. 

Laimīgu jauno gadu! 

Ralfs Frišenfelds 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 

gadu! 

Katrīna Liepa 

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg  

Un uz baltiem lielceļiem balti cilvēki iet. 

/I.Ziedonis/ 

Lai jums 2013.gadā visi sapņi piepildās! 

Jānis Čačis 

Lai jums priecīgi, silti Ziemassvētki un labāks 

Jaunais gads! 

Artūrs Rundšteins 

Sidrabiņa mēnestiņš 

Veļas pa gaisu, 

Sētā nāk rūķīt‘s 

Ar dāvanu maisu. /V.Plūdonis/ 

Marta Muņķevica 

Es novēlu jums Ziemassvētkos un Jaunajā 

gadā saticību, veselību un panākumus! 

Smaidiet! 

                                                Laura Bertholde 
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Skolas un ģimenes sadarbība 

Skolas un ģimenes sadarbības kopīgais mērķis - veidot brīvu, atbildīgu, radošu un kulturālu 

personību.  

Ja mērķis ir kopīgs, tad sadarbība var norisināties veiksmīgi. Šādas sadarbības rezultātā 
audzināšanas process kļūst mērķtiecīgāks, tiek nodrošināta prasību vienotība un pēctecība. 

Skolā, tāpat kā ģimenē, uzmanības centrā ir bērns, viņa pilnveidošanās.  
Skolotāju profesionālā pieredze un zināšanas ļauj precīzāk ieraudzīt bērnā, kas jāattīsta vai kas ar 

laiku var radīt problēmas. Vecāki jūt sava bērna izaugsmi ar sirdi, intuitīvi. Bērns ir ieguvējs, ja vecāki 
un skolotāji savstarpēji sadarbojas un uzticas viens otram. No šīs sadarbības ieguvēji ir visi, taču 
visvairāk tieši bērni. 

Skolēna guvums Skolotāja guvums Ģimenes guvums 

*Sadarbība sniedz drošības izjūtu 

* Nostiprinās apziņa, ka vecākiem 

nav vienaldzīgas bērna skolas gaitas 

* Paaugstinās pašapziņa 

* Veidojas pozitīva attieksme pret 

skolu, skolotāju 

* Ir augstāki mācību sasniegumi 

* Retāki mācību disciplīnas 

pārkāpumi  

* Kopīgi ar vecākiem var 

risināt dažādas ar bērna 

uzvedību saistītas 

problēmas 

* Ir iespēja labāk izprast 

ģimeņu uzskatus par 

skolēna attīstību 

* Paaugstinās skolotāja 

pašapziņa un autoritāte 

* Vecāki gūst izpratni par 

skolēna attīstību 

* Spēj ieviest efektīvākas 

audzināšanas metodes 

* Ir iespējams reaģēt uz 

skolēna problēmām 

* Paaugstinās vecāku 

pašapziņa un autoritāte  

Gan skolēni, gan skolotāji ir cilvēki, kuri nāk uz skolu strādāt, t.i., kopā sasniegt mērķi. Tas ir viņu 
kopā būšanas galvenais iemesls un sadarbības attaisnojums.  

Labas attiecības rada drošu pamatu ne tikai produktīvam darbam, bet arī laimīgam skolotājam 
un skolēnam.  

Sadarbību un saskaņu vēlot, sociālais pedagogs Ilona Jostiņa  

Kolkas pamatskola – Comenius dalībniece 

Mūsu skolai ir 
izdevies iesaistīties 
starptautiskā mūž-
izglītības programmā 
Comenius apakš-
programmā. Šīs prog-
rammas ietvaros dar-
bosies skolēni no 6 
dažādām valstīm – 
Latvijas, Spānijas, Polijas, 
Lietuvas, Itālijas un 
Turcijas. Kopīgi darbo-
simies ar tēmu “Izpētīsim 
Zemi kopā ar bērniem un 
palīdzēsim saglabāt to”. 

Katram projektam tiek izstrādāts nolikums, ar to varat iepazīties skolas ēdamzālē. 
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Šajā mācību gadā mēs pētīsim augus un dzīvniekus, izveidojot daudzvalodu vārdnīcu un 
iepazīstināsim citas dalībvalstis ar savu veikumu. Jau rudens sakopšanas talkas laikā vācām un pēc 
tam pētījām dažādus Kolkā atrodamus augus, izveidojām augu un koku grāmatu. Veidojām dažādus 
dekorus no augiem. Ir beidzies starptautisks LOGO konkurss, kurā uzvarēja itāļu bērnu veidotais 
LOGO. Pirms Ziemassvētkiem radošajās darbnīcās gatavosim ekoloģiskas sveces, kurām pievienosim 
vasarā savāktos augus. Gatavosim arī tējas maisiņus, kuros ievietosim pašu lasītās smaržīgos ziedus. 
Šeit vasarā čakli pastrādāja mūsu skolas skolnieces Megija Grīnerte, Paula, Kučinska, Māra 
Leitendorfa. Ar sagatavotajām dāvanām iepriecināsim projekta draugus citās valstīs. Esam jau 
saņēmuši apsveikumus no Polijas un Spānijas ar bērnu gatavotām smaržām. 

Projekta ietvaros ir paredzēta skolotāju un skolēnu apmaiņa dalībvalstu starpā. Rudenī mūsu 
skolas pārstāvji piedalījās darba vizītē Spānijā, kurā tika izvirzīti mērķi darbam šajā mācību gadā. 
Pavasarī Kolkas un Sikšņu pamatskolas no Latvijas uzņems ciemiņus no visām dalībvalstīm. Kopā 
darbosimies gan nodarbībās, gan svinēsim Eiropas dienu, iepazīstināsim ar savu zemi un tās 
tradīcijām. Arī jūs varat sekot līdzi mūsu projekta norisei mājas lapā www.facebook.com, 
pievienojoties lapai “Let’s explore the earth with children ant help to save it” 

Siltus, jaukus un mīļus Ziemassvētkus vēlot,  

Comenius projekta koordinatore Dace Tindenovska 

Apkārts balts, vidū zaļš 

Uzminiet nu, kas tas ir? Zaļie zirnīši pūdercukurā? Balta māja ar zaļām tapetēm? Ķiploks? Nē! 
Šobrīd šīs mīklas atminējums - Kolkas pamatskola. No ārpuses tā vēja vērpetēs baltos sniegos 
ieputināta, bet iekšā mācās ''zaļi'' domājoši skolēni. 

Jau esam pieraduši, ka līdzās Latvijas karogam skolas fasādi rotā Ekoskolu Zaļais karogs. Tiesības 
saņemt šādu karogu iegūst tikai tās 
skolas, kuras mācību gada laikā izpilda 
virkni Ekoskolu programmā ietverto 
nosacījumu. Tiesības saņemt šo karogu 
katru gadu jāiegūst no jauna. 

Pirmkārt, katru gadu tiek izvēlēta 
kāda tēma, kas vijas cauri projektu 
nedēļai, integrētajām mācību 
stundām, "Zaļajām pēcstundām", 
"Zēnu un meiteņu dienai", vides dienai 
un citiem pasākumiem skolā. Pagājušā 
mācību gada tēma bija "Transports. 
Droša brīvā laika pavadīšanas 
iespējas". 

Šajā mācību gadā pētīsim augus 
un dzīvniekus tuvākajā apkārtnē. 
Kolkas pamatskola piedalās 
starptautiskā projektā "Comenius", kurā skolēni no sešām valstīm (Latvija, Lietuva, Turcija, Spānija, 
Itālija, Polija) vāc savai apkārtnei raksturīgos augus, veido, zīmē, līmē un apraksta tos. Beigās taps 
vārdnīca un skolēnu individuālie projekti. 2013.g. pavasarī uzņemsim viesus no šī projekta 
dalībvalstīm, bet rudenī aktīvākie, radošākie mūsu skolēni dosies ceļojumā. 

http://www.facebook.com/
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Iespēja tikt uz ārzemēm ir galvenais stimuls, kādēļ vides pulciņā Zaļā komiteja šogad iestājās tik 
daudz jauniešu - 18! Darbošanās Zaļajā komitejā arī dod tik svarīgos aktivitātes punktus. Taču ar 
iestāšanos vien ir par maz. Ko tad esam paveikuši? 

Septembrī devāmies talkā - ekspedīcijā. Uzdevums bija fotografēt, savākt, izžāvēt un veidot 
aprakstu par pieciem dažādiem augiem, to apvienojot ar apkārtnes atbrīvošanu no atkritumiem. 
Diemžēl talkošanu izjauca pamatīgs rudens lietus - droši vien tāpēc, ka pirms talkas visi kopā 
nodejojām lietus atbaidīšanas deju. 

Oktobrī notika otrā projekta diena, kurā turpinājās darbs ar ievāktajiem augiem. 
Novembrī skolā veicām aptauju par ēšanu un tās paradumiem. Apkopojot rezultātus, secinājām, 

ka jauniešiem ļoti garšo neveselīgas lietas un trūkst zināšanu par veselīgu ēšanu. 
Decembrī gatavojām materiālus radošajām darbnīcām, lai pašu rokām uzmeistarotu kādu 

Ziemassvētku dāvanu - kārbiņu, svecīti, rotājumu. Centīsimies izmantot dabas materiālus un iedot 
"otro dzīvi" it kā izlietotām lietām. 

Paldies, visiem Zaļās komitejas dalībniekiem, kuri aktīvi nāk un darbojas jau vairākus gadus - 
Elizabetei (6.kl.), Megijai(8.kl.), Paulai (8.kl.). Īpašs prieks par 5. klasi, kura cītīgi piedalās makulatūras, 
tetrapaku, bateriju vākšanas konkursos. Zaļā domāšana nedrīkst būt kampaņveidīga. Tas ir 
dzīvesveids, kas nozīmē – kopt, audzēt, saudzēt, nemēslot, taupīt, vairot, neiznīcināt. Ko? Enerģiju! 
Gan dabas, gan fizisko, gan garīgo – savu un mūsu!  

Aicinu un atgādinu, ka vēl var paspēt piedalīties konkursā „Gaiss – Kas? Kāds? Kā? Kam? Ko? Ar 
ko? Kur?”, kas veltīts ekoloģijas tēmai. Varat rakstīt eseju, veikt pētījumu, veidot vizuālos materiālus 
(zīmējums, foto, makets, instalācija u.c.). Darbu iesniegšanas termiņš – 2013.gada 10. janvāris 
(ieskaitot). 

Lai visiem enerģiskas brīvdienas! 
Aija Valciņa, vides izglītības koordinatore, 

Zaļās komitejas vadītāja. 

Ārpusklases aktivitātes šajā mācību pusgadā notikumiem bagātas 

Šajā mācību pusgadā bijušas dažādas ārpusklases aktivitātes. Septembrī skolēni piedalījās ciema 
sakopšanas talkā par tīru Kolku. Septembra beigās daudzās Latvijas skolās vienlaicīgi notika Olimpiskā 
diena. Gatavošanās notika jau iepriekš – zīmējumu un eseju konkursi, arī fotokonkurss, kurā tika 
iesniegts darbs, kur Olimpiskie apļi bija ietverti tekstā Kolka cool. Mūsu skolu pārstāvēja Elīna 
Graudēvica (1.kl.) un Ervins Roderts (6.kl.). Taču vislielāko atzinību no skolēniem un skolotājiem 
saņēma kopīgā rīta rosme ar visas Latvijas dalībniekiem tiešraidē pie lielā ekrāna sporta zālē.  

9.oktobrī trīs braši 6.klases zēni – Ervins, Toms T. un Kārlis R. izmēģināja spēkus konkursā 
“Superpuika 2013”. Ervins novembra beigās sacentās ar 35 zēniem no visas Latvijas konkursa 2. 
kārtā! Bet vecāko klašu zēni piedalījās Likteņdārza rīkotajā akcijā “Dāvini savai Latvijai”. Zēni paši 
izgatavoja koka plāksnītes un veidoja uzrakstus/vēlējumus Latvijai. 

Mārtiņdienas tirgus sk. Aigas klasē bija pārpildīts – tik daudz bija pirkt, pārdot un garšot 
gribētāju!  

9.klases zēni un meitenes kopā ar savu skolotāju Aismu Brandi piedalījās Lāčplēša dienas 
pasākuma veidošanā. Lāpu gājienā devās, šķiet, visi mūsu skolēni!  

Svinīgā noskaņā atzīmējām arī Latvijas dzimšanas dienu. Visi kopā varējām priecāties par īsta 
Kolkas patriota, skolas absolventa Kristiana Kevreļa, darbu un panākumiem. 

Decembra sākumā ar ļoti interesantu un izglītojošu pasākumu skolā viesojās stikla pūtēji un 
veidotāji no Ventspils. Vērīgākie klausītāji ieguva balviņas! 
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Runas pulciņa meitenes – Katrīna, Dita, Marta piedalījās ciema lielās Ziemassvētku egles 
iedegšanas pasākumā. Tiesa, tajā 
viņas izskatījās pēc rūķiem – 
Miedziņa, Nedarbiņa un 
Mīļumiņa.  

Mācību pusgads noslēgsies 
ar Ziemassvētku pasākumiem – 
darbnīcu “Dāvātprieks”, kurā 
bērni paši gatavos dāvaniņas 
bijušajiem skolotājiem, 
tagadējiem tehniskajiem 
darbiniekiem un visiem, kas 
palīdzējuši ikdienas darbos un 
svētku reizēs. Tautas namā notiks 
kopīgs pasākums ar dejām, 
dziesmām, teatralizētiem 
uzvedumiem, pašu veidotiem 
videosveicieniem, dāvanām un 
pārsteigumiem.  

Lai radošs un notikumiem bagāts Jaunais, 2013.gads! 
Dzintra Tauniņa, direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā  

Skolas padomē 

Pirmajā skolas padomes sēdē 2012.gada 7.decembrī piedalījās vecāki: Krista Libreiha, Žanete 
Grīnerte, Marika Zvirbule, Aivita Jākobsone, Velta Mačiule, skolotājas: Aisma Brande, sociālais 
pedagogs un karjeras konsultants Ilona Jostiņa, Comenius projekta koordinatore Dace Tindenovska, 
direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā Dzintra Tauniņa, direktore Antra Laukšteine, 
saimniece Līga Apine, pavāre Santa Feldmane, virtuves strādniece Ieva Otomere, PII „Rūķītis” 
vadītāja Aija Tarlapa.  

Decembris skolā ienes svētku sajūtu, tāpēc skolotāja Dace Tindenovska aicināja sēdes 
dalībniekus palīdzēt bērniem izrotāt skolu. Katrs no klātesošajiem iemācījās un pagatavoja baltu 
sniegpārslu, kura tagad rotā skolas gaiteni.  

Sēdes ievadā direktore iepazīstināja ar skolas 2011./2012.m.g. pašvērtējumu, skolas un tās 
programmu akreditācijas rezultātiem. Skola un tās izglītības programmas ir akreditētas līdz 
2018.gada 1.maijam. 

Par vecāku un skolas sadarbību mācību procesa veicināšanai stāstīja sociālā pedagoģe un 
karjeras izglītības skolotāja Ilona Jostiņa, kura šajā mācību gadā uzsākusi studijas maģistrantūrā. Par 
skolas dalību un plānotajām aktivitātēm stāstīja COMENIUS projekta koordinatore Dace 
Tindenovska. Vecākus līdzdarboties skolas pasākumos aicināja d.v. ārpusklases un audzināšanas 
darbā Dz.Tauniņa. Par skolas 2013.gadā paredzamajiem budžeta izdevumiem stāstīja direktore 
A.Laukšteine.  

Aktīvas diskusijas izraisīja jautājums par ēdināšanas organizāciju skolā. Tika nosauktas vairākas 
problēmas – ēdiena kvalitāte, porciju lielums, ēdināšanas starpbrīžu laiki. Direktore iepazīstināja ar 
Zaļās komitejas veiktās skolēnu aptaujas rezultātiem. 65% aptaujāto skolēnu pusdieno skolā regulāri, 
9% - dažreiz, bet 26 % - neizmanto skolas piedāvāto iespēju pusdienot kopgaldā. Anketās skolēni 
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nosauca ēdienus, 
kuri garšo vislabāk 
– biešu salāti, 
biešu zupa, 
kartupeļi ar kotleti 
un biezpiena 
sacepums. Par 
ēdieniem, kuri 
negaršo, skolēni 
minēja ļoti 
atšķirīgas atbildes 
– kam zupa, kam 
makaroni, kam 
zivju ēdieni vai 
salāti. Starp 

skolēnu 
ieteikumiem - 

daļa vēlas, lai pusdienu starpbrīži būtu pēc 3. un 4.stundas, daži – ēdienkartē vēlas redzēt picu un 
ceptus pelmeņus. Ar visiem anketas rezultātiem var iepazīties ēdnīcā.  

Direktore klātesošos iepazīstināja ar MK „Noteikumiem par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem”. Tajos nosauktas uzturvielu normas, ēdienkartē pieļaujamie produkti un principi, kā tiek 
sastādīta ēdienkarte. Skolas ēdināšanas blokā iesaistītie darbinieki – medmāsa, saimniece, pavāre, 
šos noteikumus ievēro, to apliecina arī PVD inspekciju pārbaužu rezultāti.  

Vecāki izvērtēja iespēju mainīt esošo ēdienkarti. Tā kā ekonomiskā situācija valstī nav labvēlīga 
ģimenēm ar bērniem, nolēma paturēt esošo ēdienkarti un porcijas cenu Ls 0,70 (Ls 0,45 par 
produktiem, Ls 0,25 par pakalpojumu). Lai atrisinātu jautājumu par ēdienu izvēli, vecāki ierosināja 
ēdienkarti sagatavot un izlikt piektdienā. Skolēns var samaksāt tikai par tām dienām, kurās izvēlas 
ēst pusdienas. 

Patreizējie ēdināšanas starpbrīži atbilst pusdienlaikam – plkst. 11.10 un plkst.12.15, tomēr 
skolēnam, kurš nav brokastojis, ir grūtības sagaidīt pusdienas. Arī šajā mācību gadā skola piedalās ES 
programmā „Skolas auglis”, kurā katrs bērns var trīsreiz nedēļā saņemt ābolu. No novembra skolā 
sāka darboties programma „Skolas piens” - katru dienu bērni var izdzert glāzi piena. Skolēni, kuri 
nepusdieno kopgaldā, uz skolu ņem savas pusdienu kārbas. Mudinot bērnus ēst veselīgu uzturu, 
vecāki var papildināt tās ar veselīgām uzkodām.  

Sēdes noslēgumā notika vēlēšanas un apstiprināti Skolas padomes amati: priekšsēdētāja Marika 
Zvirbule; priekšsēdētāja vietniece Krista Libreiha; protokoliste Žanete Grīnerte; finansu kontroliere 
Velta Mačule. Plānojot nākamās Skolas padomes sēdes, priekšsēdētāja Marika Zvirbule apkopoja 
ierosinājumus sēdēs izskatāmajām problēmām un jautājumiem.  

Katra mācību gada noslēguma sēdē vecāki izsaka savas pārdomas par darbošanos Skolas 
padomē, minot nepieciešamību pēc lielākas vecāku atsaucības un aktīvākas iesaistīšanās skolas 
dzīvē. Aicinām uzlabot skolas un ģimeņu sadarbību, vecākus iesaistīties pasākumos, vecāku sapulcēs, 
apmeklēt ēdnīcu, pārtikas bloku, vērtēt un aktīvi paust savu viedokli! 

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā! 
Kolkas pamatskolas direktore Antra Laukšteine  
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Skolēni mācās sadarbību  

Skolēnu 
pašpārvalde ir skolēnu 
iespēja patstāvīgi 
darboties un 
iesaistīties skolas dzīvē. 
Savu aktivitāti un 
iniciatīvu pasākumu 
organizēšanā jau 
apliecinājušas 8.klases 
meitenes - Paula, 
Megija un Agnija. Viņas 
ir piedalījušās Talsu 
Bērnu un Jaunatnes 
centra rīkotajos 
semināros. Vasaras 
brīvdienās no 21. - 23. 
augustam Megija un 
Agnija kopā ar 35 citiem Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga jauniešiem piedalījās skolēnu 
pašpārvalžu un jauniešu organizāciju seminārā par tēmu "Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu 
organizāciju kapacitātes celšana" Kempingā „Veccepļi”. Par piedzīvoto stāsta Megija:  

„2012.gada augustā mēs ar Agniju braucām uz „Vasaras Akadēmiju". Tur skolēnu pašpārvaldes 
apmainījās ar idejām un citām lietām, kā arī iemācījās daudz ko jaunu ikdienas lekcijās. Protams, 
akadēmija nesastāvēja tikai no lekcijām un mācīšanos - tajā notika arī jautras aktivitātes un naksnīgas 
pastaigas, peldēšanās, iešana pirtī, rokdarbi, volejbola turnīri un daudzas citas jautras izklaides. 
"Vasaras akadēmijā" mēs iepazinām arī daudz jaunu draugu, ar kuriem vēl joprojām uzturam 
sakarus. Lai gan akadēmija ilga tikai trīs dienas, tā bija lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi. Cerams, ka 
šāda iespēja kādreiz atkārtosies.” 

Foto no TAS.ES semināra „Prezentācijas un runas māksla". 

Sportistu 

sasniegumi 

Sveicam mūsu sportistus 

par gūtajām godalgām 

novadu sporta 

sacensībās: 

 19.09.2012 Jauno 

vieglatlētu kausā 

(1997-1998) skolēnu 

komanda Janeks Bite, 

Jānis Zvirbulis, Toms 

Stārķis, Ilmārs 

Antmanis, Kristers 



 

8 

Soja, Rebeka Mauriņa ieguva 2.vietu 

 Janeks Bite tāllēkšanā ieguva 1.vietu 

 05.12.2012 Basketbola sacensībās (1997-1998) skolēnu komanda Janeks Bite, Jānis Zvirbulis, 

Mairis Kehers, Oskars Jostiņš, Kristers Soja, Elvijs Muņķevics, Dāvis Kalvāns, Krišs Tindenovskis 

ieguva 2.vietu.  

Ziemassvētki Rūķu mājā 

Klāt baltais, prieka un mīlestības 
svētītais Ziemassvētku laiks. Šogad tas 
atnācis, sniega vērpetēm griežoties, 
draudīgu vētru un sala pavadīts. Taču tas 
tikai vairo Ziemassvētku prieku bērnu sirdīs. 
Ziemassvētku vecītis izbridīs visdziļākās 
kupenas, lai redzētu, kas notiek bērnu 
dārzā un internātā „Rūķu nams”.  

Mīļo Ziemassvētku vecīt, Rūķu māja jau 
saposta. Piparkūku un pīrāgu smarža virmo 
visapkārt. Mazākie bērni aicinās ciemiņus 
un Ziemassvētku vecīti izbaudīt svētkus 
Ziemas pasakā. Vecākie bērni kopā ar 
Sniega karalieni rādīs, ka mīlestība un 
labestība uzvar vienmēr.  

Pie internāta „Rūķu 
nams” bērniem otrdien, 
18.decembrī, ciemojās 
Mazirbes rokdarbnieku 
klubiņš Kamolītis. Dāvanās 
bērni saņēma adītas zeķes, 
cimdus, šalles, pašceptu torti 
un ievārījumus. Bērni, 
savukārt ciemiņus 
iepriecināja ar koncertu, 
pašceptām piparkūkām un 
pīrāgiem. Sirsnība un 
vēlēšanās iepriecināt bija 
abpusēja. Paldies par sirds 
siltumu un dāsnumu 
jaukajiem cilvēkiem no 
Mazirbes! 

Lai piepildās visi tie 
sapņi, kas mīlēti, loloti, kamolā satīti! Kā bērnības rakstainie dūraiņi – mīļākie, siltākie, vienīgie! 
Priecīgus un mīļus Ziemassvētkus! 

 
Aija Tarlapa,  

internāta „Rūķu nams” audzinātāja, PII „Rūķītis” vadītāja  


