
 

 

 Sveiciens visiem lasītājiem novembrī - dvēseļu mēnesī! Šis mēnesis ir īpaši silts, 

jo tiek aizdegtas daudz, jo daudz svecītes. To liesmas deg par godu tiem cilvēkiem, kas 

ir cīnījušies par mūsu valsti, tiem cilvēkiem, kuri nežēlojās par sūro dzīvi, bet grūtā, 

smagā darbā pelnīja sev maizi, tiem  tuvajiem cilvēkiem, kuri nu jau skatās uz mums no 

mākoņa zeltainās maliņas. Sveču vaska smarža mums atgādina, ka ziema un 

Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem. Koku dzeltenbrūnās lapas tagad silda zemi, taču 

paši koki gaida sniega uzsnigšanu, lai pumpuri var dusēt līdz nākamajam pavasarim. 

Mūs– cilvēkus silda apziņa, ka pašlaik rit kluss, mierīgs un pārdomu pilns mēnesis. 

Noliksim steigu pie malas, vakaros klausīsimies, kā krāsnī klusām sprakšķ degošās 

malkas pagales un izvilksim no grāmatu plauktiem bērnu grāmatas. Tās, kuras rakstījuši 

un zīmējuši izcili latviešu rakstnieki un mākslinieki, grāmatas, kurās ir latviešu tautas 

pasakas un teikas, grāmatas, kurās var izlasīt  nostāstus par mūsu mazo, bet mīļo 

Latviju. Tēvzemes nedēļā paņemsim un ar lepnumu izkārsim Latvijas karogu pie savām 

mājām. Dievs, svētī Latviju!  

Gunita 
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Rimicānu PII avīzīte  

Sveiki, mūsu bērnu vecāki un 

vecvecāki! 

 Mani steidzīgākie un stresainākie 

mēneši jau ir pagājuši un sākusies mierīgā 

ikdiena. Manās domās bērni vairs nedalās 

grupās “vecie” un “jaunie”, visi ir iejutušies! 

 Rudens repertuāru nu jau ir 

nomainījušas dziesmas ar patriotisku noskaņu 

un bērni gaida Latvijas Dzimšanas dienas 

ballīti. Arī Jūs- vecāki varat rādīt piemēru kā 

mīlēt Latviju - kā izturēties pret tās dabu, 

apkārtni, kā mācīties draudzību vienam pret 

otru. Gaviļniece Latvija mums ir sagādājusi 

Dzimšanas dienas “cienastu” - skaistu un 

saulainu rudeni. Sveiciens visiem svētkos un 

daudz laimes Tev, Latvija! 

Auklīte Ella 

 
 
 
 
 
 

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 
kam skaistākas dziesmas lai dzied, 

kā zemi pie dzintara krasta, 
kā zemi, kur ābeles zied. 

  
Tā zeme ir dzimtene mana, 

te izaugt un dzīvot man ļauts. 
Ik puķe tās vārdu man zvana, 

šo zemi par Latviju sauc. 

/A.Sakse/ 

Lai Latvijai saules mūžs!  

Sveicam 97.jubilejā! 
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Notikumi oktobrī... 

KAMOLIŅŠ 

Priecājies par dzīves 

mazajām svētībām. 

Kādu dienu tu 

atskatīsies atpakaļ 

un sapratīsi, ka tās ir 

bijušas vislielākās.  

/A.Smith/  

Tas notika vējainā, bet saulainā 9.oktobra 

rītā, kad mēs - Rimicānu PII bērni, skolotāji 

un vecāki kāpām autobusā, lai dotos uz 

zirgu sētu “Klajumi”. Ekskursijas iemesls 

bija gaužām vienkāršs - “Labo darbu nedēļa 

2015”. Bērni un vecāki bija sarūpējuši 

brangus maisus ar cienastu zirgiem - kaltētu 

maizi, ābolus, cukurgraudus, burkānus. Pēc 

zirgu cienāšanas, “Klajumu” saimniece mūs 

izvadāja pa izveidotu “Odu taku”, kuru gadu 

gaitā pārvērtuši par  pārsteigumiem bagātu 

taku mežā. Protams, bērni  ar nepacietību 

gaidīja pašu svarīgāko ekskursijas aktivitāti 

- izjādi zirga mugurā. Rimicānu PII 

skolotājas ir patīkami pārsteigtas par bērnu 

bezbailību un drošumu kāpt un noturēties 

zirga mugurā. “Klajumu” saimniecei Ilzei 

Stabulniecei par piemiņu no Rimicānu PII 

tika dāvināti bērnu zīmējumi par tēmu 

“Zirgi” 

Pārgājiens uz Z/S “Rožkalni”. 

Oktobris mūs lutināja ar sausu un saulainu 

laiku. Vienmēr ejot pastaigās bērni noskatās 

uz  z/s “Rožkalni” tehniku. Būtu tik jauki 

apskatīt traktorus un kombainus tuvumā. 

Radās ideja, ka varam aiziet ciemos pie 

saimniecības īpašnieces I.Augšpūles. Tā arī 

izdarījām. Ināra mūs izvadāja  un parādīja 

milzīgo zemniecības tehniku, redzējām lielus 

arklus, ruļļu tinēju, piekabes u.c. Bērniem 

pašu lielāko sajūsmu deva iespēja pasēdēt 

lielajā kombainā un pagrozīt tā stūri. Ināra 

drosminiekus iecēla kombainā un ļāva 

iejusties šofera lomā. Bērni bija sajūsmā! 

Paldies Inārai par atsaucību un cienastu!  
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No 19.-23.oktobrim grupiņās “Cālīši” un “Zīļuks” norisinājās krāsu nedēļa. Šajā nedēļā ne tikai 

ģērbāmies atbilstoši katras dienas krāsai, bet nodarbojāmies ar dažādām aktivitātēm. “Cālīšu” 

grupiņa ķērās klāt pie veļas žāvēšanas, un locīšanas. Visi kopā devāmies lejā uz pirmo stāvu, lai 

lielajā zālē atritinātu vaļā savus paklājiņus un izvingrinātu kājas, rokas, vēderu. Mācījāmies 

izturēties pret savām lietām rūpīgi un saudzīgi.  

Uzmini nu! 
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KAMOLIŅŠ 

Gudrās Pūces 

lappusīte  bērniem 



 

 

“Kamoliņa” tēma: “Latvijai saules mūžu” 

 Šis mēnesis raisās patriotiskās 

noskaņās! Vai Tu, lasītāj, zini, cik gadu 

jubileju šogad svin Latvija? Vai zini, kādā 

vietā Latviju pirmo reizi pasludināja par 

neatkarīgu valsti? Vai zini, kāpēc mēs 

11.novembrī visu Latviju izgaismojam ar 

svecīšu liesmiņām un kāpēc šo dienu sauc  

par Lāčplēša dienu? Mazam ieskatam 

vēstures lappusēs par Latviju sniedz 

“Kamoliņš”.  

 

 Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena Latvijas valsts iedzīvotājiem ir svētku 

diena. Ļaudis dodas pie brīvības pieminekļa, 

lai noliktu ziedus, vēro armijas parādi Rīgā, 

lielākajās pilsētās un laukos notiek svētku 

koncerti. 1918.gadā izšķīrās Latvijas liktenis - 

vai tā tiks iekļauta Krievijas sastāvā, vai kļūs 

par brīvu, neatkarīgu valsti. Pretrunīgos un 

sarežģītos apstākļos Latvijai izdevās apvienot 

visus demokrātiskos spēkus un izveidot Tautas 

padomi un 1918.gada 18.novembrī tagadējā 

Latvijas Nacionālajā teātrī svinīgajā sēdē 

pasludināt, ka ir nodibināta neatkarīga 

valsts—Latvijas republika. Bet cīņas vēl 

nebija galā– jaunajai Latvijas valstij mācās 

virsū ienaidnieki gan no Krievijas puses, gan 

Vācijas. Vēl pēc nepilna gada Latviju 

apdraudēja Bermonta pulki, tie tika 

apstādināti Pārdaugavā, un jau 1919.gada 

11.novembrī visa Rīga bija atbrīvota un drīz 

vien arī pārējā Latvija. Šai dienai par godu 

mēs svinam Lāčplēša dienu. Lāčplēsis ir 

latvju tautas teiku varonis, kas cīnījās pret 

dažādiem mošķiem un ienaidniekiem, 

visbeidzot ar Melno bruņinieku un iegāzās 

Daugavā... Viņa skulptūra rotā mūsu Saeimas 

ēku. 11.novembrī Latvijas iedzīvotāji logos 

aizdedz sveces, apmeklē Brāļu kapus, dodas 

uz Daugavmalu. Simtiem aizdegtu sveču pie 

Rīgas pils mūra sienas atspīd Daugavā. 

Iededziet arī savās mājās, savā ciemā, 

svecītes lai izrādītu cieņu simtiem latviešu 

jauniešu un vīru , kuri brīvprātīgi devās 

aizstāvēt savu neatkarīgo Latviju un cīnījās kā 

īsti varoņi. Vēl šo dienu sauc arī par Varoņu 

atceres dienu.  

(Informācija sagatavota un apkopota no 

grāmatām “Mana Latvija” un “Mūsu 

Latvija”) 

 
 

Interesanti fakti par Latviju 
 Ventas rumba (Kuldīgā) ir platākais 

ūdenskritums Eiropā (249 m), dabisks 

ūdenskritums, ap kuru izveidojušās virkne 

leģendu un vēsturisku notikumu. Hercoga 

Jēkaba izgudroto zivju ķeramo ierīču dēļ uz 

rumbas Kuldīgu senatnē dēvēja par pilsētu, kur 

lašus ķer gaisā.   
 Rīgas Centrāltirgus ir lielākais tirgus Baltijā un 

viens no lielākajiem atklāta tipa tirgiem gan 

Eiropā, gan pasaulē. Tā kopējā platība ir 72,3 

tūkst. m2.  
 Latvija ir viena no zaļākajām zemēm visā 

pasaulē, turklāt cilvēku veselībai draudzīgāko 

valstu topā tā ierindojas otrajā vietā.  
 Ja visi Latvijas iedzīvotāji sadotos rokās, vienā 

rindā būtu iespējams izveidot ap 3 300 

kilometru garu cilvēku ķēdi. Aptuveni tāds pats 

attālums šķir Rīgu no Gibraltāra.  
 Visi Latvijas iedzīvotāji, samērā nespiežoties, 

varētu sastāties uz 40 hektāriem. Tā ir tikai 

puse Vecrīgas zemes platības.  
 Brīvības piemineklis lielākoties ir atpazīstams, 

pateicoties centrālajam Brīvības tēlam ar trim 

zvaigznēm rokās. Taču ne katrs zina, ka 

pieminekli kopumā veido 13 skulptūru grupas.  
(izmantoti interneta avoti) 
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Sveicam svētkos novembrī! 
 

Aizvakar ķimenēm izbira graudi, 

Vakar bērni pār kalnu 

Nesa dzeltenas saulespuķu galvas, 

Bet šonakt 

Vējš atnācis sētu noklāt 

Sarkanām lapām 

/M. Čaklais/ 
 

   Vārda dienā 
Ēriku - 3. 

Aleksandru-18. 

Logopēdi Elizabeti– 19. 

Direktori Veltu– 24. 

Palīdzi Vitu - 28. 

Andreju– 30. 

Dzimšanas dienā 
 Ralfu– 16. 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

25. novembrī Rimicānu PII notiks 

Vecāku sapulce 

(Laiks un sapulces gaita tiks 

precizēta)  

Sakām paldies! 

    Gabrielas ģimenei par kaltētām lapām un 

kastaņiem; 

 Elzas ģimenei par papīra kārbām un 

kastaņiem; 

 Valtera Lazdāna un Andreja ģimenēm par 

dažādiem dabas materiāliem rokdarbiem; 

 Elīzas ģimenei par rotaļlietām!. 

Arī Rimicānu PII piedalās Maximas atbalsta pro-

grammā “Savai skolai”.  

Iepērkoties Maximā par katriem 7 eur, saņemsiet uzlīmi. 

Uzlīmes ielīmējat krājkartītē (var saņemt dārziņā vai Max-

imā) un nogādājiet tās uz dārziņu vai iemetiet krājkarti 

kastē jebkurā Maxima veikalā. Apmaiņā pret uzlīmēm 

mācību iestādes varēs izvēlēties un bez maksas saņemt 

noderīgas preces. Sīkāks info www.savaiskolai.lv 

Krājkartītē raksti: Rimicānu pirmsskolas izglītības 

iestāde 

Adrese:SAULES IELA 2, RIMICA NI, ROŽ KALNU PAGASTS, 
VA RKAVAS NOVADS, LV-5325  

13. novembrī Vārkavas novada 

pirmskolas grupiņām notiks 

svētku koncerts veltīts Latvijas 

97.gadadienai! 

Bērniem ierasties svinīgā 

melnbaltā apģērbā! 

JOCIŅŠ IZ MŪSU BĒRNUDĀRZA DZĪVES.... 

Pēc pārgājiena pie I.Augšpūles, 

viena no grupiņas meitenēm 

saka: “Tā tante dzīvo arī 

veikalā”. “Un viņai mašīnā skan 

skaļi mūzika, laikam tur viņai 

diskotēka iekšā”. 

Liels, liels paldies “Cālīšu” un “Zīļuka” 

grupiņu bērniem un vecākiem par aktīvu 

piedalīšanos  
“KRĀSU NEDĒĻĀ”!  

Bildes no Krāsu nedēļas  

2 mēnešus būs apskatāmas 

adresē:  
http://failiem.lv/u/jomohxx  
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