
Jaunajā mācību gadā bērniem 

novēlu izturību, centību un 

prieku; vecākiem—vēlmi 

saprast vienam otru, labu 

sadarbību un pacietību; 

bērnudārza darbiniekiem 

turpināt būt aktīviem, 

radošiem, darbīgiem ar 

neizsīkstošu enerģiju! 
 

Sk. Evita 

Labdien, cienījamie vecāki, pedagogi un iestādes darbinieki! 
“Es ieeju rudenī, 

vēsajās salnās, 

dāliju smaržās, 

gājputnu klaigās, 

baltajā skolā, 

savā skolā. 

Vēlos uzkāpt zinību kalnā!” 

/D.Ratniece/ 

Lai mums visiem kopā vienmēr pietiek spēka un pacietības vest bērnus soli pa solītim uz priekšu un 

priecāties par kopīgā darba augļiem! Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, darbīgs un interesants! 
 

Rimicānu PII vadītāja Velta Ziemele 

KAMOLIŅŠKAMOLIŅŠ  
Nr.4  2015.gada septembris                                                                Cena: Viens paldies 

Rimicānu PII avīzīte  

Labu domāt, labu darīt, 

labu runāt, labam ticēt, 

labu vēlēt, labu dot un 

labu ņemt - tad visiem 

labi būs! 

 
Sk.Skaidrīte 

Novēlu saglabāt 

1.septembra pozitīvās 

emocijas, enerģiju, 

aizrautību, prieku un 

zināšanu kāri visa mācību 

gada garumā. Vecākiem un 

iestādes darbiniekiem-

neatlaidību, sapratni, spēku 

palīdzot bērniem atvērt logu 

zināšanu pasaulē! 

Pavāre Astrīda 

Pēc mirkļa mirklis aizšalks 

klusi- 

Drīz spēsi burtus kopā vīt, 

Bet pašu pirmo lapaspusi 

Vēl bieži nāksies pārlasīt 

 
Mīļie “Cālīši”, “Zīļuki”, 

“Sprīdīši” un viņu vecāki! 

 
Jaukus un saulainus Jums 

Zinību dienas svētkus! 

 
Aiga 

 

Lai šajā zinību gadiņā atrastos 

laiks arī rotaļām, smiekliem un 

atpūtai!  

Sveiciens svētkos bērniem, 

vecākiem un iestādes 

darbiniekiem! 

 

Vita 

Mums bērnudārzā jaunais 

gads sākas  nevis 

gadumijā, bet  

1. septembrī. Novēlu jums 

“Jaunajā” gadā pacietību 
vairāk nekā niķus, lai 

veselības ir tik daudz, ka 

aizmirstu sāpes, lai mums 

visiem būtu savstarpējā 

cieņa vienam pret 

otru . Un tad lai 

sākas gads no 

jauna! 

 
Skolotāja 

palīgs Ella 

 



Līgo dienas ieskandināšana 

 
 Vasaras saulgriežos Rimicānu 

PII bērni svinēja Līgo dienu. Pasākums 

pie Rimicānu bijušās skolas tika rīkots 

par godu atbalstam projektu konkursā 

un bērnu rotaļu laukuma inventāra uz-

stādīšanā. Tagad bērniem “lielajā” 

skolā būs jauki spēlēties ārā, jo rotaļu 

laukumu papildina šūpoles un rotaļu 

mājiņa. Taču mazās grupiņas nu jau 

visu vasaru cep smilšu kūkas jaunajā 

smilšu kastē. 

 Pasākumā dziedājām, gājām 

rotaļās, aicinājām izkustināt kājas arī 

pasākuma apmeklētājus, dāvinājām 

paštaisītas saulgriežu pirtsslotiņas ener-

ģijai un spēkam. Mūs sveikt bija iera-

dusies arī Vārkavas novada 

priekšsēdētāja Anita Brakovska, 

Rožkalnu pagasta pārvaldniece Mairita 

Stulpiņa, kā arī biedrības  “Dzintars 

2007” vadītājs Mārcis Rukmanis. Cie-

mos bija ieradusies arī sieru ga-

tavošanas meistare Aļona kas mūs 

cienāja ar pašgatavotiem sieriem un 

konfektēm, kuras tā vien kusa uz mēles. 

Paldies visiem, kas iesaistījās projekta 

tapšanā, kā arī Veltai Ziemelei, Evitai 

Jaudzemai un Atim Judzemam. 

Gatavošanās foto izstādei 

 Kad tika saņemtas 

fotokonkursa “Mani lustīgie Jāņi” 

bildes, bija jāķeras pie darba, lai tās 

noformētu. Bērni kopā ar skolotāju 

Evitu un palīgu Ellu izvēlējās tās 

noformēt ar kaltētiem ziediem, lai 

atgādinātu par 

vasaras smaržu un 

radītu noskaņu.  
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Notikumi vasarā... 
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Ik mirkli 

priecāsimies par 

bērnu mazajiem 

dienas 

sasniegumiem, jo 

viņiem tie ir 

ārkārtīgi svarīgi, lieli 

un nozīmīgi 

notikumi! 

Vai Tu atceries, kā 

pirmoreiz iemācījies 

uzzīmēt koku? 

Vai atceries to 

prieku, kad izdevās 

izlocīt papīra kuģīti 

un pašam savām 

acīm ieraudzīt, ka 

tas TIEŠĀM ūdenī 

PELD! 

Vai atceries, cik 

tas bija svarīgi?… 

Remontdarbi 

vasarā skolā 

 
Vasaras periodā tika veikti šādi darbiņi 

pie iestādes galvenās ēkas: 

 Jumta ūdens noteku sistēmas 

tīrīšana 

 Ūdens noteku sistēmas 

uzstādīšana 

 Ceniņa pie iestādes galvenās 

ieejas betonēšana un noklāšana ar 

betona plāksnēm. 

Par darba kvalitatīvu veikšanu 

jāpateicas  Ilmāram Upeniekam un 

viņa komandai. Iestādes darbinieki 

izkrāsoja grīdas divās telpās, atjaunoja 

izskatu sienai virtuvē un kāpņu telpā. 

Paldies arī skolotāja palīgam - Ellai par 

Līgo dienas ieskandināšanas pasākumā. 



Gudrās Pūces 

lappusīte  bērniem 



Sveicam svētkos septembrī! 
 

Kaut kur tālumā uz lauka 

dzestrs rīts tiek miglā tīts. 

Kaut kur pļavā, rīta rasā 

kājas mazgā septembris.  
 

 

   Vārda dienā 
Elīzu - 2. 

Skolotāju Evitu - 12. 

Saniju—14. 

Māri—22. 
 

 

 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

 

Grupiņu darbiņi septembrī 

 Rudens krosiņš - “Skrienos ar 

vēju” 

 Ziedu paklāja veidošana 

 Miķeļdienas svinības 

 Maizes diena 

Sakām paldies! 

 Vecākiem, kuri piedalījās 

foto izstādē 

 Upenieku ģimenei par 

dāvināto gultiņu 

  

Mūsu tēti gudrākie, 

Mīļākie un jaukākie. 

Prot tie saimniekot un mācīt, 

Teikt mums labunakti, lācīt!  

Sveicieni visiem tētiem 

Tēvu dienā - 13.septembrī! 

Sveiciens septembrī! 

Rudens lapas sārtojas un rindā dzērves 

kārtojas, arī mēs atgriežamies, lai kārtotos 

kārtējam zināšanu bagātināšanas cēlienam. 

Es gribētu novēlēt bērniem nezūdošu 

enerģiju un vēlmi katru rītu nākt uz dārziņu ar 

smaidu sejā, vecākiem gribu novēlēt pacietību 

ikdienā esot ar bērnu, jo skolotājs un vecāki ir 

viena liela un enerģiska komanda, kas dod 

bērnam dzīvei vislabākos padomus un parāda 

pasaules lietu kārtību. 

Es ļoti vēlētos, lai , jūs, vecāki, vienmēr 

droši griežaties pie manis, ja gadījušās kādas 

problēmas un jautājumi, jo kopā mēs darīsim 

visu , lai mazie cāļi justos droši un pārliecināti 

vidē, kurā viņi atrodas.  

Kolēģiem gribētu novēlējumu izteikt vienā 

skaistā domā: “Svarīgs ir tas, ko bērns vakarā 

aiznes mājās sirdī, nevis rokās”... 

Lai veicas jums un mums!  

Skolotāja Gunita 

 

Grupiņas “Cālīši” vecāki rudenī aicināti 

papildināt “Cālīšu” rokdarbu krātuves ar 

šādiem dabas materiāliem:  

 Ozolzīles 

 Kastaņi 

 Čiekuri 

 Tukšas magoņu galviņas 

 Bērzu tāsis 


