
 Sveicināti visi-

m ā m i ņ a s ,  t ē t i ņ i , 

vecmāmiņas, vectētiņi, 

brāļi un māsas! Šoreiz 

uzrunāšu visus.  Jo maijā 

ir paši skaistākie sirds 

siltuma svētki – Ģimenes 

diena.  

 Maijs ir lielu 

brīnumu laiks, šis 

mēnesis mums izrādās visā savā krāšņumā-

izzied pieneņu pļavās, izdzied savas dziesmas 

putnu balsīs, mēdz arī siltā vakarā apsēsties 

kopā ar vēju Dubnas krastā un vienkārši 

paklusēt. Maiju sauc ne tikai par lapu mēnesi, 

bet arī par Dzeguzes mēnesi! Tāpēc atgādinu 

jums katrā kabatiņā ieripināt kaut vai vienu 

veiksmes centu un klausīties uzmanīgi, kad 

tad tā dzeguze iekūkosies.  

 Šis mēnesis plānojas ne tikai darbiņiem 

piepildīts, bet arī pilns ar svētkiem—Valsts 

svētki,  Mātes diena, Ģimenes diena,  

Vasarassvētki. Vēlu jums visiem izbaudīt 

skaisto ievu un ābeļu ziedēšanas un zemītes 

sēšanas laiku un gaišās krāsās sagaidīt vasaru.  

~Gunita~ 

Pavasara un vasaras atnākšana dabā rada lielas pārmaiņas- spožāk sāk spīdēt saulīte, 

garākas kļūst dienas, putni gavilē skanīgāk un arī zālīte sāk aug sparīgāk un kļūst arvien zaļāka. Arī 

bērniem kļūst interesantāk un nenoliedzama dabas tieksme pamostas viņos un viņi sāk novērot 

dabu un tajā notiekošos dabas procesus. Tāpēc, mīļie vecāki, neaizliedziet saviem bērniem šo 

tieksmi pētīt, jo tā, nemanāmi, bērni attīstās un pilnveidojas, gūst savu dzīves pieredzi, kas kādreiz 

dzīvē noderēs. Atbalstāt viņu tieksmi vērot un pētīt dabā ar savu līdzdalību, neliedzat sniegt kādu 

padomu, ideju vai paskaidrot skarbu patiesību. Jo tikai tā mēs visi mācāmies! 

Novēlu visiem:” Laimi kā zilu pasaku, 

                              Smieklus kā pavasara lietutiņu, 

                              Spītību kā ūdens burbuli, 

                              Savaldību kā akmens krūzi, 

                              Burvību kā pasakās, 

                              Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!” 
 

 Jauku, saulainu un radošu vasaru! 
 

Rimicānu PII skolotāja Evita Jaudzema 
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Rimicānu PII avīzīte  

Māmiņa kad agri rītos  

Istabā pie manis nāk,  

Saules zaķēni uz grīdas,  

Griestos bariem dejot sāk.  

Un ikreiz, kad māmuliņa  

Blakus man pa ielu iet,  

Ielas abās pusēs rindā  

Košas brīnumpuķes zied.  

Kad mēs abi ejam pļavā,  

Sidrabaini strauti urdz  

Un no manas kabatiņas  

Putnu bari zilgmē spurdz. 

 

Mīļi sveicieni visām māmiņām 

un vecmāmiņām MĀTES DIENĀ!  



Lieldienu pasākums 

 
 2.aprīlī, Zaļajā ceturtdienā 

Rimicānu PII notika Lieldi-

enu pasākums bērniem. Pie 

saimnieces un bērniem vieso-

jās arī Lieldienu zaķis un 

Lapsa. Zaķis atnesa pūpolus 

un veselīgi nopēra ikvienu 

pasākuma apmeklētāju. Kopā 

dziedājām, padejojām, 

paminējām mīklas, paskai-

tījām tautasdziesmas, ie-

pazināmies ar dažādām olu 

krāsošanas metodēm, garšīgi 

pasmējāmies, uzzinājām,kas 

tā par lielu raibu olu Zaķim 

bija atnesta līdzi, pārrunājām, 

ka Zaļajā ceturtdienā jāievēro 

tradīcijas-jāsakopj savas 

mājas, pagalmu, savu ista-

bu... 
 

 

Tēvi talko  
 

Šajā pavasarīgajā laikā gribu teikt tikai labus 

vārdus – mūsu bērnu vecāki ir atsaucīgi un 

izpalīdzīgi. 15.aprīlī vecākus iesaistījām 

iestādei piegādātās malkas zāģēšanas talkā, lai 

ziemas periodā, kā arī rudens un pavasara 

vēsākajās dienās mūsu mazajiem ķipariem 

būtu siltas un mājīgas telpas. 

Mūsu avīzes lappusītē šodien vislielāko 

paldies saku Ērikas un Markusa tētim Sandim 

Somam, Maijas tētim Andrim Lazdānam, 

Rēzijas tētim Vladimiram  un brālim Jānim 

Bogdanoviem. Paldies arī Dominika Kusiņa 

vecākiem, kuriem nebija iespējas piedalīties 

talkā, bet viņi savā vietā pastrādāt sarunāja 

vietējo iedzīvotāju Vitāliju Augšpūlu, kuram 

arī saku paldies. Protams, vislielākais paldies 

arī Elzas tētim Alvim Lazdānam, Ruslana un 

Daņilas tētim Pjotram Kirillovam, kuri palīdz 

saskaldīt malku. 

         Īpašu paldies saku Rožkalnu pagasta 

pārvaldes darbiniekam Agrim Lazdānam un 

GMI pabalsta saņēmējam Aivaram Sparānam.  
 

Velta Ziemele, 

Rimicānu PII vadītāja 
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Notikumi martā... 

KAMOLIŅŠ 

Kāpēc mēs tik ļoti 

labprāt domās 

atgriežamies 

bērnībā? Kāpēc es 

tur tik labi jūtos? 

Laikam jau tāpēc, ka 

bērns ir pilnīgi brīvs.  

/Imants Kalniņš/   

Dziedam dziesmas Lieldienu pasākumā 

Ērika, Elza un Amanda skaita Lieldienu dzejoļus 



 Elizabete Lāce ir log-

opēde. Savas ikdienas gaitas 

Elizabete pavada ne vien 

Vārkavas vidusskolā un 

Vārkavas pamatskolā, bet 

iegriežas arī pie mums 

Rimicānu PII. Kas vieno 

Elizabeti un runas mācību 

logopēdiju un kādus pado-

mus viņa mums var sniegt, 

noskaidrojām intervijā.  

Kā un kāpēc  izvēlējies savu 

profesiju?  

-Strādājot par pirmsskolas 

skolotāju, un saskaroties ar bērnu 

runas problēmām, radās doma, ka 

vajag apgūt logopēda specialitāti.  

Kāda ir Tava darba pieredze? 

Par logopēdu strādāju no 2007 

gada. Darbs gan ar pirmsskolas 

vecuma bērniem, kuriem ir runas 

traucējumi ,gan skolas vecuma 

bērniem ,kuriem ir lasīšanas un 

rakstīšanas traucējumi.  

Tev ir pieredze strādājot arī par 

audzinātāju pirmsskolas 

grupiņā. Kādu pieredzi  Tev šis 

darbs ir devis? 

Strādājot par pirmsskolas 

skolotāju gūta pieredze par bērnu 

vecuma īpatnībām, par bērna 

spējām , priekšstats par valodas 

traucējumu iemesliem. Ir 

izveidojusies prasme sadarboties 

ar šī jaukā vecuma bērniem.  

Kas ir pats svarīgākais logopēda 

darbā? 

Logopēda darbā svarīgi noteikt 

runas traucējuma iemeslu un 

atrast pareizo veidu un metodi, lai 

novērstu traucējumu. Ir tā, ka 

vienādi traucējumi, piemēram, 

kādas skaņas mācīšanai, katram 

bērnam ir jāizmanto citādi 

paņēmieni  

 

 

 

Kuras ir visbiežākās problēmas 

bērniem ar logopēdiskiem 

traucējumiem?  

Pirmsskolas vecumā bērniem bieži 

sastopama neskaidra runa, 

atsevišķu skaņu neizrunāšana, 

mazs vārdu krājums, neveikls 

runas aparāts.. Šie traucējumi būtu 

jānovērš līdz skolas vecumam, lai 

bērns varētu kvalitatīvi uzsākt 

skolas gaitas.  

Kādām izmaiņām bērna runas, 

lasīšanas attīstībā vajadzētu sekot 

vecākiem, lai būtu vajadzība 

griezties pie logopēda?  

Ja vecākiem rodas aizdomas par 

bērna valodas runas attīstības 

problēmām, vienmēr var griezties 

pie logopēda uz konsultāciju. 

Logopēds pateiks vai bērnam 

nepieciešamas regulāras 

nodarbības, un ieteiks arī 

vajadzīgos vingrinājumus. 

Vecākiem logopēds būtu jāmeklē 

obligāti, ja: 

bērns 2 gadu vecumā vispār 

nerunā, nesaprot vecāku lūgumu; 

4-5 gadu vecumā neprot izveidot 

gramatiski pareizu teikumu; 

4-5 gadu vec. runā neskaidri, 

neizrunā skaņas, jauc skaņas, 

mazs vārdu krājums; 

4-5g. vec . neprot pastāstīt par 

attēlu. Lietas tikai nosauc. 

ja grūtības sagādā burtu 

savienošana ar skaņu.   

Vai ir gadījušies kādi kuriozi 

darbā ar bērniem? Ja jā, tad 

varbūt vari pastāstīt par kādu no 

tiem?  

Bieži sanāk dzirdēt vārdus, kuru 

izruna skan kā kurioziņš-vecvakar

(aizvakar), helitotelis(helihopters) 

mocetekla( motocikls) tamputeļi 

(kartupeļi),( šogeta(žagata), 

putlamtam (putra) un citi.  

Kādi ir Tavi hobiji brīvajā laikā?  

Ziemā patīk adīt, vasarā darbojos 

puķu dārziņā. Katru pavasari rodas 

jauna puķu dobe.  

Uz kādu no pasaules valstīm Tu 

noteikti kādreiz vēlētos aizceļot un 

kāpēc?  

Man patīk kalni, skaista daba .. 

Gribētu aizbraukt uz Norvēģiju.  

Vai vari ieteikt vecākiem dažus 

vingrinājumus bērnu runas 

attīstīšanai? 

Runājiet daudz ar bērniem, pat ar 

zīdainīti. Rosiniet bērnu runāt, 

stāstīt, lai viņš nekļūst par jūsu 

klausītāju. Vingriniet runas aparātu

-lūpiņas, mēlīti, tie piedalās skaņu 

veidošanā un jo būs kustīgāki, jo 

labāk veidosies skaņa. Izlabojiet 

bērna kļūdas, pamāciet vārdiņu 

izrunāt pareizi.  

Ko Tu novēlētu avīzes lasītājiem? 

Izbaudiet bērnu bērnību! Gūt no 

tās daudz prieka un patīkamu 

brīžu, bet vienmēr atcerēties, ka 

bērna personības veidošana ir 

vecāku lielākais un galvenais 

darbs.  

Kamoliņa tēma:  “Lai vārdiņi kā pērlītes mazā cilvēka valodā 

kārtojas un skan skaista valodiņa! “ 
 

Intervija ar logopēdi Elizabeti Lāci 
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Gudrās Pūces 

lappusīte  bērniem 



Pasaku laiks...Pasaku laiks...  
Maza, mīļa pasaciņa, kuru var nolasīt  

savam bērnam pirms miega. 

 

Pasaka par Zilo gaisa balonu 

 Reiz dzīvoja Zils gaisa balons. Un viņam vienam pašam bija skumji. 

 Nevarētu teikt, ka Zilajam gaisa balonam nebūtu draugu. No rīta mazā 

gaismiņā, pirms vēl nebija uzlēkusi Saule, atskrēja Vējiņš—un tik nu ņemas 

nēsāt un svaidīt Zilo gaisa balonu gan šurp , gan turp, gan uz augšu, gan uz 

leju, gan pavisam uz riņķi apkārt. 

 Drīz uzausa arī saule. Tūdaļ pat no debesīm lejā notecēja Stariņš—un 

tik nu ņemas Zilo gaisa balonu durstīt un bikstīt, spaidīt un knaibīt, un kutināt 

šim pavēderi.  

 Zilajam gaisa balonam bija arī trešais draugs, un, ja neviens nezinātu, 

ka viņš ir Zilā gaisa balona draugs, tad varētu domāt, ka tas ir pavisam parasts 

Gliemezis.  

 Gliemezis tupēja zem kupla upeņu krūma dārza viņā malā un nerādījās laukā , izņemot tumšas 

un lietainas dienas. Tā nu viņš tur tupēja un savā nodabā paklusām skrubināja mīkstu ceļmallapiņu.  

 Katru vakaru no biezajām mežu briksnim iznāca Vēja māte. Kalnā pakāpusi un savas abas 

plaukstas kopā salikusi, viņa ieūjinājās, un Vējiņš tad pa galvu pa kaklu aizjoza uz savām mājām, 

atstājot Zilo gaisa balonu pavisam vienu. 

 Katru vakaru, kad Saule pa mežu galiem nokāpa jūras malā, Stariņš kā bulta aizšāvās cauri 

norām un birzīm, pāri lejām un kalniem, ai tikai laikus pagūtu uz savām mājām, un Zilais gaisa balons 

atkal palika pavisam viens. 

 Bet, tā kā lietus katru vakaru nelija, tad Gliemezis vēl aizvien tupēja zem upeņu krūma un savā 

nodabā paklusām skrubināja ceļmallapiņu. 

Zilajam gaisa balonam nekas cits neatlika kā pašam iet pie Gliemeža.  

 “Klausies” Zilais gaisa balons sacīja Gliemezim. “Kāpēc itin visiem uz šīs pasaules ir savas 

mājas, kur vakaros var atgriezties, tikai man vienam ne? Un dažs labs”, to teikdams, Zilais gaisa 

balons uzmeta acis Gliemezim un gluži vai skaudīgi nopūtās: “izmainās tā, ka viņš vienmēr ir mājās. 

Nu, kaut vai Tu, Gliemezi... Ne Tev kas kaiš, nekā. Lai kur vien ietu un kur vien būtu, tu vienmēr esi 

mājās. Pat ja Tu zem sava upeņu krūma apmaldītos, arī tad Tev nevajadzētu bēdāties, jo Tu tikpat būsi 

mājās.” 

 Gliemezis pārtrauca skrubināt ceļmallapiņu, izstiepa uz priekšu savus mirdzošos radziņus, 

brīdi padomāja un tad piepeši teica: “Paklau, Zilo gaisa balon! Kādēļ Tev 

skumt un bēdāties, Tu taču pats esi skaista, zila mājiņa!” “Nevar būt!” Zilais 

gaisa balons izbijās, bet , piegājis pie rasas pilītes un tajā ieskatījies, viņš no 

priekiem turpat vai gaisā palēcās. 

“Tik tiešām!” Zilais gaisa balons līksmi iesmējās: “Kā es to varēju nezināt, 

ka esmu skaista, zila mājiņa!?” 

 Kopš tās reizes Zilais gaisa balons nekad vairs neskuma. Viņš 

nebēdājās arī tad, kad Vējiņam un Stariņam vajadzēja vakarā atgriezties uz 

savām mājām. 

 Kādi tik bērnu sapnīši pa nakti nemitinājās Zilajā gaisa balonā! Un 

kuram no mums negribas, lai mūsu sapņi dzīvotu skaistā, zilā mājiņā!  

/Pēc L.Brieža/ 



Sveicam svētkos maijā! 
Prieks par maiju,  

prieks par pavasari,  

Kas ar ziediem nāk mūs sveicināt…  

Tev šī diena ābeļziediem vīta,  

Tev šī diena vienos ceriņos…  

/K.Apšukrūma/   
  

 Vārda dienā 
 

                  Maiju- 10.maijā 
   Skolotāja palīgu Irinu– 13.maijā 
           Edvardu - 26.maijā 
           Skolotāju Gunitu - 27.maijā 
             Raivi - 29.maijā 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Tirāža : 35 eksemplāri 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

Plānotais maijā... 

 Krūmiņu stādīšana 

 Gatavošanās “Ģimenes 

dienai” 

 Plānojam ekskursiju     

(būs informācija) 

Sakām  paldies! 
 Edvarda mammai par 

uzdāvinātajiem puķu stādiem. 

  Tētiem par piedalīšanos malkas 

talkā. 

 Mūsu auklītei Ellai par 

nenogurstošu un veselīgu darba 

sparu! 

1.un 4. maijs- brīvdienas! 

1.maijs ir viena no svarīgākajām dienām 

Latvijas vēsturē – 1920.gadā šajā datumā 

tika sasaukta Satversmes sapulce un 

pieņemts mūsu valsts pamatlikums jeb 

Satversme.  

4. maijs ir valsts svētku diena - Latvijas 

Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas diena  

SVEICAM SVĒTKOS!!! 

 

Gunita 

SLUDINĀ JUMS 

DALOS AR ZEMO MANDEĻU STĀDIEM 

CENA: simboliska 

15. maijā svinēsim Ģimenes dienu! 

 
 Svētku koncerts 

 Izlaidums 

 Svētku klinģeris 
 

Sīkāks info ielūgumos 

6.maijā  plkst. 9:30 Rimicānu PII 

fotografēšanās  

(Berga foto) 

Lielais komplekts - 10 EUR 

Grupiņas fotogrāfija - 1,80 EUR 

Fotoportretu komplekts 2-3 foto - 4,20 EUR 

Foto uzlīmes - 1,90 EUR  

Kalendārītis 1 gab. - 0,90 EUR 

Fotogrāfija ar magnētu -1,20 EUR 

Kopā ar komplektu dāvana- salokāma piramīda-

galda kalendārs 

Draugu bilde - 1,50 EUR 


