
 

 

 

 

Atpakaļ pagātnē 
Padomju slepenais bunkurs ir neatņemama rehabilitācijas centra “Līgatne” 

sastāvdaļa, jo 80.gadu pašā sākumā, lai slēptu bunkura eksistenci, tam virsū tika uzbūvēts 

4. pārvaldes pansionāts, ko dēvēja par valdības atpūtas namu. Tā bija spēcīgākā autonomā 

saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un vismodernāko tā laika aprīkojumu, kā arī 

viena no stratēģiski svarīgākajām vietām padomju laika Latvijā kodolkara situācijas 

gadījumā. Bunkurā netrūka nekā, ja nu, vienīgi pārtikas krājumus vajadzētu papildināt. 

Bunkurs pārsteidz ar autentisku vidi un aizraujošiem vēsturiskajiem stāstiem. Tas ir plašs, 

tam ir daudz telpu, un tajās valda noslēpumaini 

intriģējoša gaisotne. 

Tieši šos objektus devās apskatīt 4., 6. un 

9.klases skolēni 19.oktobrī. Objektā apskatāmi plāni 

un dažādu situāciju atspoguļojumi, kas notiek, ja kara 

gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, 

kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu 

pārējās lielākās pilsētas. Apskatāma autonomā elektrostacija ar dīzeļģeneratoriem un 

degvielas noliktavu, kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm, 

ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa, 

telekomunikāciju bloks, kas spēj nodrošināt tiešos sakarus ar Maskavu, Kremli, un 

autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī. Te ir arī unikāla karte ar 

vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem, autentiska ēdnīca ar tipisku padomju laiku 

ēdienkarti, dažādu padomju laika atribūtiku, kā arī sadzīves lietas. Līdz mūsdienām 

saglabāts viss autentiskais pazemes aprīkojums. 

 Bija interesanti un savādi aizceļot pagātnē un ieraudzīt to arī mūsdienās sev 

apkārt.                                                                                Ekskursijā klāt bija Valija Skuja 

 

 

1.klase dodas “Multikosmosa ekspedīcijā”. 

 Brīvlaika sestdienā, 29.oktobrī, kad visi bērni atpūtās mājās, 1. klases skolēni ar vecākiem 

nolēma dodies “Multikosmosa ekspedīcijā” Ogres kultūras centrā.  Galvenais uzdevums visai 

ekipāžai, gan zēniem, gan meitenēm, kā arī viņu vecākiem, būt par glābiņu Saules sistēmai no 

Melnā cauruma, kas draud tai ar pilnīgu izzušanu. 

Dodoties ceļojumā uz zvaigznēm, katrs no dalībniekiem pirms šīs atbildīgās, bet ļoti 

aizraujošas misijas, izgāja speciāli kosmisku apmācību un saņēma personīgu navigācijas ierīci, 

kas ir rokassprādze ar gaismas diodīšu spuldzēm, ar kuras palīdzību varēja  izpildīt pat pašus 

grūtākos uzdevumus.  

      Pēc izlidošanas plkst.12:00 varēja neilgu laiku atpūsties un pavērot zvaigznes, un pēc tam 

ekspedīcijas vadītāji, drosmīgie cīnītāji Astra un Leo sāka nodarbības Kosmosa akadēmijā. Mēs 

uzzinājām kā darbojas Saules sistēma, kādas planētas tai pieder un beidzot noskaidrojām, kas ir 

melnie caurumi, kuri draud Visumam. Un vienīgi saņemot pilnu komplektu ar kosmosa 
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zināšanām, starpgalaktikas ekipāža iesāka pildīt savu uzdevumu – Saules sistēmas glābšanu. Mums visiem kopā tas izdevās 

un Saules sistēmas glābšana no melnā cauruma izdevās. Mēs to paveicām.  

Kā atzina 1. klases skolēni, tas bija izzinoši, interesanti un aizraujoši un labprāt tādā ekspedīcijā dotos vēlreiz.  
1.klases audzinātāja Rita Reinsone 

 

 

 Galapunkts: improvizācijas teātris 
28. oktobrī 7. klase devās ekskursijā, ko organizēja teātra 

mākslas skolotāja Rita Reinsone. Skolēni apmeklēja improvizācijas 

teātri, kas atradās Rīgā. 

Improvizācijas teātris ir teātra forma, kurā dialogi un tēli 

tiek izdomāti turpat uz skatuves, balstoties uz tā brīža apkārtējām 

sajūtām, ko var radīt skatītājs (skatītāju ieteikumi) vai improvizatori. 

Tas iedalās trīs daļās - īsā forma, garā forma un skeči.  

Visi sapulcējās autobusa pieturā 17:30 un devās ceļā. 

Braucot uz tālo Rīgu, skolēni runāja, klausījās mūziku un uzņēma 

foto. Daudzi sajūsmā par to, ka apmeklēs teātri. Žēl, ka visi 7. klases 

skolēni neieradās. Improvizācijas teātra izrāde sākās diezgan vēlu - ap plkst. 20.00.  

Teātrī bija galdiņi, pie kuriem varēja sēdēt 4 cilvēki. Skatoties izrādi, bija ļoti interesanti! Teātrī deva uzkodas par 

brīvu, kā arī ko dzeramu, šoreiz suliņas.  

Izrādes daļas bija ļoti smieklīgas un interaktīvas, jo aktieri sadarbojās ar skatītājiem. Mēs pārsvarā vērojām skečus. 

Izrādes beigās daži no skolēniem bija miegaini, tomēr tas nebija garlaicīgas izrādes dēļ, bet tāpēc, ka bija iestājusies nakts. 

Bija vēls,  un nogurums pēc garās dienas lika sevi manīt. 

Mājupceļā uz mīļo Birzgali bija daudz runāšanas un iespaidu, tāpēc miegs uzreiz pazuda! Pēc manām domām, 

izrāde bija lieliska, un, šķiet, daudzi tam var piekrist. 

Anna Skola 
 
 
 

Stikla pūtēji laiku lokos 
Šogad, 12.oktobrī, pie mums Birzgales pamatskolā ciemojās stikla pūtēji 

ar izrādi “Stikla pūtēji laiku lokos”. Skolēniem tika mācītas daudz interesantas 

lietas par stiklu un tā veidošanu. Latvijā vienīgie stikla plastikas meistari no 

Ventspils  piedāvā ieskatīties sava amata noslēpumos un arī pašam iemēģināt roku 

kāda suvenīra izveidē. Murano stikla stienis tiek kausēts 2000 grādu temperatūrā 

ūdeņraža liesmā. Kad stikls kļūst mīksts, no plastiskās masas tiek izveidots 

vēlamais priekšmets. 

Katram skolēnam bija iespēja atbildēt uz stundā dotajiem jautājumiem un 

tikt pie interesantām rotām. Dažiem  izredzētajiem bija iespēja pašiem izmēģināt 

pūst stiklu. 
Ieva Krivko un Renāte Onzule 



 

Īsumā par karjeras nedēļu skolā 
 Birzgales pamatskolas 7.klases skolēni piedalījās 

konkursā “Meklējam uzņēmēja superspējas”, kura 

ietvaros apmeklēja dažādus uzņēmumus, iepazina tā 

pārstāvjus un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. 

Skolēni apmeklēja “LaTs” veikalu, ZS “Renči”, IK 

“Birzgales aptieka” un JSK “Zelta pakavs”. 

 “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” un 

“Atklāj savas superspējas” bija diskusija un 

mācībstunda, kuras Karjeras nedēļas ietvaros 

noklausījās 8. un 9.klašu skolēni. Pēc šīm 

iedvesmojošajām nodarbībām, lielākā daļa skolēnu 

secināja, ka mērķtiecība un komunikācijas prasmes ir 

svarīgākās uzņēmējspējas ikvienam, kurš vēlas 

veiksmīgi kāpt pa izglītības un profesionālajām 

kāpnēm! 

 Karjeras nedēļas ietvaros, Birzgales pamatskolas 4., 

5.un 6.klašu skolēni piedalījās nodarbībā “Man ir 

ideja un es varu to īstenot”, ģenerējot savas īpašās 

idejas, veidojot to prototipus un prezentējot tās. 

Vairāku nodarbību laikā tapa radošas, unikālas un 

vērtīgas idejas gan ikdienas, gan ciemata apkārtnes un 

sabiedriskās dzīves pilnveidošanai. Vai gribat zināt kā 

mums veicās? Galerijā aplūkojams neliels ieskats 

aktīvajā darba procesā! 

 19.oktobrī Birzgales pamatskolas 3.klases kolektīvs Karjeras 

nedēļas ietvaros viesojās ZS “Ķesteri” un intervēja uzņēmēju 

Aldu Ziedu. “Ķesteri” ir ģimenes uzņēmums, kurš 

nodarbojas ar lopkopību un kopj gotiņas. Šī ir bioloģiskā 

saimniecība un saimnieki ir īsti savas zemes patrioti un 

atbalsta “zaļo domāšanu. 

 Otrdien, 20.oktobrī, Birzgales pamatskolas 1.klases skolēni 

apmeklēja uzņēmumu SIA “Silver Standard Houses”, kur 

iepazina koka karkasa māju, dārza preču un jumta kopņu 

ražošanas procesu un to, kā un kur preces tiek eksportētas. 

Mazie pirmklasnieki intervēja uzņēmuma līdzīpašnieci Egitu 

Bašenu, noskaidrojot viņas darba specifiku, īpašības, 

prasmes un superspējas. 

                      Galerijas publicētas     https://lv-
lv.facebook.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ko darīja skolotāji mūsu 
brīvdienās? 

Mēs skolēni rudens brīvdienas pārsvarā pavadām atpūšoties, 
spēlējot datorspēles un satiekoties ar draugiem. Bet ko dara 
skolotāji? Lūk mana aptauja! 
Rudens brīvlaikā:  

 skolotāja Valija mācījās, kā pareizāk veikt skolas 
darbus, baudīja skaisto rudeni un aktīvi atpūtās Rīgā.  

 Skolotāja Inta piedalījās apspriedē pie direktora, 
sakārtoja laboratoriju, izlaboja pārbaudes darbus, piedalījās 
supervīzijā un skolotāju konferencē Ogrē, izbaudīja 
improvizācijas teātra izrādi “Barona atgriešanās” un vienu 
dienu veltīja skaistumkopšanai.  

 Skolas direktors – kārtoja skolas dokumentus, 
uzrakstīja skolas pašvērtējuma atskaiti,  bija Ogrē konferencē 
un gatavojās Helovīniem.  

 Mācību pārzine Baiba apmeklēja kursus un 
seminārus, kārtoja skolas dokumentāciju, veica pārrunas ar 
vecākiem un daļu laika veltīja atpūtai.  

 Skolotāja Mārīte mācījās jaunas lietas, brauca uz 
skolotāju konferenci, pabeidza dārza darbus.  

 Skolotāja Rita mācījās augstskolā, divas reizes bija 
teātra izrādēs ar 1. un 7.klasi, piedalījās skolotāju konferencē.  

 Skolotāja Linda kārtoja e-klases ierakstus, mācījās 
kursos un konferencē jaunas zinības, bija arī improvizācijas 
teātra izrādē. 

 Skolotāja Velta piedalījās semināros, lēja sveces, 
izšuva bitītes, strādāja, mācījās un atpūtas. 

 Skolotāja Vita brauca uz skolu, mācījās, bija Ogrē 
konferencē un kursos, satikās ar mazbērniem. 

 Skolotājs Edgars trenēja cilvēkus, kuri grib trenēties.  
 Skolotāja Sandra apmeklēja teātra izrādi, bija operā, 

baudīja kultūru. 
 Skolotājs Ilmārs bija seminārā un kursos. 
 2.klases audzinātāja Baiba bija seminārā Ogrē, 

mācījās augstskolā un gatavojās angļu valodas eksāmenam. 
Skolotājus aptaujāja Dārta Zeinvalde 

Labas lietas nāk 

cilvēkiem, kas gaida, 

labākās lietas nāk 

cilvēkiem, dara! 

Piekrīt Valts 9.klase 

https://lv-lv.facebook.com/
https://lv-lv.facebook.com/


 

Naudas diena Birzgales pamatskolā 
 Š.g. 31.oktobrī Birzgales pamatskolas 3. un 4.klases skolēni piedalījās Swedbank rīkotajā mācību stundu 
ciklā 2.-4.klašu skolēniem, kurā mācījāmies par naudu, kā veidot budžetu pasākumam, kas ir ieņēmumi un kas ir 
izdevumi, ko darīt un kā uzkrāt skolēna kabatas naudu.  

Klases kopīgi izveidoja vienas dienas ekskursijas budžetu un piedalījās konkursā. Kaut arī šoreiz nesanāca laimēt 
ekskursiju, pieredze bija lieliska! Lekciju cikla beigās mūs gaidīja patīkams pārsteigums- Bermundu Divstūra koncerts 
speciāli Naudas dienas dalībniekiem.                                                                                                       Skolotāja Mārīte Petrovska 

 

 

9.novembrī Birzgales pamatskolas 

9.klases jaunieši apskatīja atjaunoto 

A.Pumpura pieminekli, kā arī notika 

radošā literatūras stunda par A.Pumpura 

sarakstīto eposu "Lāčplēsis". 

 

Avīzes redakcijā darbojās: Anna, Laine, Halianna, Amanda, Renāte, Ieva, Dārta,  ar rakstiem palīdzēja skolotājas Valija, Mārīte, Rita. 
Datorsalikšanu nodrošināja Valts 
Konsultēja skolotāja Inta 
Attēli no skolēnu un skolotāju personīgajām kolekcijām. 


