
 
Lai saulgriežu visīsākā nakts,  

Jāņu zāļu spēks 

un ķimeņu siera ritulis 

mūs ieved siltā un 

jaukiem notikumiem 

pilnā vasarā!  

 

       

Priecīgus Līgo svētkus!!!  
 

 
 

 

 

 

Rimicānu PII kolektīvs 

Jau sienāži sisina pie istabas loga, smilgas zied un  pieneņu zelts rotā 

pļavas. Ir vasara! Izlaidums nosvinēts, kādam bērnam jau mazliet 

sirsniņa trīc, jo nākamgad jau LIELĀ skola. Savs galds, sava burtnīca 

un grāmata, sava lielā mācību soma.  

 Taču, kamēr neveram pīlādžogu krelles, tikmēr varam 

priecāties par gaišām dienām, īsām naktīm, bagātīgu ražu dārzos, 

siltu vasaru. Es visiem gribētu novēlēt šajā vasarā kļūt par kaut vai 

mazu drusciņu pieredzes bagātākiem. Bērniem - neaizmirst lasīt 

grāmatas, iepazīt dabu un apkārt notiekošo, būvēt smilšu pilis,  iet 

makšķerēt kopā ar vecākiem un iepazīt dažnedažādas sadzīves gudrības. Vecākiem 

novēlu, lai visu laiku ir darba pilnas rokas, taču, lai atliek laiks arī palūkoties uz savu 

bērnu, iemācīt ko jaunu, pabūt kopā un paslavēt par katru paveiktu darbiņu.  

 Lai Līgo dienā mammām izdodas pagatavot garšīgu sieru un tēviem - sakraut 

lielu ugunskuru un izcept gardu šašliku. Jauku vasaru, un ar “Kamoliņu” tiksimies 

rudenī!  

Skolotāja Gunita 

KAMOLIŅŠKAMOLIŅŠ  
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Rimicānu PII avīzīte  

 
Šī vasara smaržo pēc liepām , 

Pēc pienenēm, medus un mājām.  

Pēc sēņu un melleņu lietiem  

Un peļķēm, kur pabradāt kājām.  

 
Šī vasara kā kamene san, 

Kas rosās mežmalas viršos. 

Kā strauts un kā dziesma tā skan,  

Kā strazdi, kas sasaucas ķiršos.  

 
Šī vasara pieneņu pūkās  

Un baltā vakara miglā tīta . 

Bērnu ceptajās smilšu kūkās  

Un rasainā pļavā no rīta…  



Ģimenes dienas pasākums un 

Izlaidums 
 

 1 5 . m a i j a  s a u l a i n a j ā 

piektdienā Rimicānu PII bērni, viņu 

vecāki un iestādes kolektīvs pul-

cējās, lai kopā nosvinātu Ģimenes 

dienu. Ik gadu šajā noslēguma kon-

certā tiek godināta ģimene un tās 

locekļi, bērni sveic savus vecākus 

un sniedz svētku koncertu. Arī 

šogad rādijām, ko pratām. Paldies 

arī ģimenēm, kuras neatteicās uzai-

cinājumam uzstāties koncertā. 

Sirsnība, vienkāršums, bērnu 

prieks padarīja svētkus izdevušos.  

 Pēc koncerta turpinājās 

izlaiduma daļa. Šogad no Rimicānu 

PII atvadās Nellija Ceple, Markuss 

Soms, Daņila Kirillovs un Mārtiņš 

Upenieks. Izlaidumā bērnus sveica 

mazākās grupiņas, direktore, 

grupiņas audzinātāja Skaidrīte un 

pārējie ciemiņi. 

 Pēc pasākuma mielojāmies 

ar svētku tortēm, kliņģeri un pašu 

sarūpētajiem cienastiem!  

Ekskursija 
 
 

 27.maija rītā Rimicānu PII 

bērni dosies mācību ekskursijā. 

Apceļosim Daugavpils pusi. 

Rīta pusē iegriezīsimies pilsētas 

centrā, tālāk mūsu maršruts 

turpināsies Latgales māla 

mākslas centrā, kur bērniem 

būs iespēja pašiem pagatavot 

arī kaut ko no māla. Attīstīsim 

veidošanas un rokdarbu 

prasmes.  

 Kāda var būt ekskursija, 

bez dabas izpētīšanas. Tāpēc 

Nākamais pieturas punkts būs 

Latgales Zoodārzs.  

 Zoodārza ekspozīcijā un 

laboratorijā dzīvo dažādi 

eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, 

krokodili, bruņurupuči, iguānas, 

skorpioni u.c. tropu mežu un 

Latvijas ainavu iemītnieki. 
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Notikumi maijā... 

KAMOLIŅŠ 

"Laimīgs ir nevis tas, 

kurš spēj saņemt vai 

dabūt, bet gan tas, 

kurš spēj dot citiem. 

Paejieties cilvēkiem 

pretī un dalieties tajā, 

kas jums ir! Dāvājiet 

smaidus un labestību! 

Laime ir kā saules 

gaisma: ja iecelsiet 

kādu saulē, tā 

apspīdēs arī jūs."  

 

/Ogs Mandino / 

Ģimenes dienas koncerts Rimicānu PII absolventi. (No kreisās) 

Markuss Soms, Daņila Kirillovs, Nellija 

Ceple, Mārtiņš Upenieks. 



Liepziedu tēja iedarbojas ne 

tikai nomierinoši (bezmiegs, 

satraukums, stresa situācijas), 

bet arī ir labs pretklepus 

līdzeklis, sviedrē, palīdz 

cīnīties pret saaukstēšanos. 

Saliekot to visu kopā, 

iegūstam labu kombināciju. 

Liepziedi satur ēteriskās eļļas, miecvielas un 

gļotvielas. Liepziedi jāuzglabā slēgtā traukā, lai tēja 

nepiesūktos ar citām smaržām, neizgarotu ēteriskās 

eļļas.  

 

Dzērveņu tēja, kas satur daudz C vitamīna, ir 
iedarbīga saaukstēšanās gadījumos, kad nomoka 

gan klepus, gan iesnas, drudzis 

un ir urīnceļu iekaisums. 

Dzērvenes satur mikroelementus, 

B  grupa s  v i t am īnu s  un 

benzoskābi. Vislabāk dzērvenes 

novārīt, izberzt caur smalku 

sietiņu vai marlīti. Vēlams iztikt 

bez cukura, bet, ja nu galīgi 

nevar iedzert, tad pavisam 

nedaudz pasaldināt ar medu.  
 

Kumelītes satur ēteriskās 
eļļas, B un C vitamīnu, 

gļotvielas, organiskās skābes. 

Tāpat kā liepziedu, arī 

kumelīšu tēja lieti noder 

saaukstēšanās un nemierīga 

miega gadījumā.  

Piparmētru tēja ir bagātīga 

ar ēteriskajām eļļām un 

s a t u r  ļ o t i  d a u d z 

organismam labvēlīgu 

v i e l u .  T a i  p i e m ī t 

a t s v a i d z i n o š a , 

u z m u n d r i n o š a  u n 

reizē   nomierinoša 

iedarbība. Inhalācijas 

mazliet atvieglo augšējos elpceļus, būs vieglāk elpot 

iesnu laikā.   

 

Ceļteka ir tautas līdzeklis, ko bērnībā 

ikviens būs lipinājis pie savainota 

ceļgala vai nobrāzuma. Tās tēja līdz 

pret caureju, angīnu, laringītu, 

bronhītu, kodumiem utt. Ja ir 

bronhīts, lapas aplej ar aukstu 

Kamoliņa tēma: Būsim veseli! Pašu gatavotas tējas... 
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Auksts, mitrs un mainīgs laiks rudenī un ziemā rosina dažādu vīrusu un saaukstēšanās slimību 

uzliesmojumus. Protams, ērti aptiekā iegādāties pāris tabletītes vai pulverīšus, bet nevajadzētu 

piemirst pašas senākās zāles – zāļu tējas. Mūsu senči jau gadu simtiem izmantojuši tējas spēku, 

pozitīvo iedarbību uz veselību. Tikai jāzina, kad un ko lietot!  

Pelašķi ir rūgti, bet der 

klepus ārstēšanai. 

Jāpiebilst, grūtniecības 

laikā nedrīkst lietot. 

L ī d z  a r ī  p r e t 

iekaisumiem, aptur 

asiņošanu, mazina 

temperatūru.  

 

Upenes lieto kā pretcaurejas, 

pretklepus līdzekli. Mazina 

temperatūru, palīdz izsvīst un 

atkrēpoties. Lieto gan upeņu 

lapiņas, kātiņus un ogas. Der arī 

upeņu ievārījums.  

 
 

 

Āboliņš - sarkanais, 
gan baltais āboliņš ir 

ar antisklerotisku 

iedarbību. Āboliņam 

ir laba asins tīrītāja 

s l a v a .  Ā b o l i ņ ā 

e s o š ā s  v i e l a s 

p a a u g s t i n a 

organisma izturību 

pret infekcijām, kā 

arī kavē ļaundabīgo audzēju attīstību. Āboliņa 

ēteriskajai eļļai ir pretiekaisuma, pretsāpju, urīndzenoša 
un atkrēpojoša iedarbība. Ziedu un lakstu 

uzlējumu lieto  kā labu atkrēpotāju klepus, 

bronhīta, astmas un bronhiālās astmas ārstēšanā. 

Āboliņš ir sviedrējošs pretdrudža līdzeklis drudža un 
saaukstēšanās gadījumā.  

Kliņģerīšu ziedus lieto kā 
pretiekaisuma l īdzekli 

angīnas, mutes dobuma 

g ļ o t ā d a s ,  s m a g a n u 

iekaisuma ārstēšanai. Tās 

izmanto kā sviedrēšanas un 

atkrēpošanas l īdzekli, 

saaukstēšanās gadījumos, pret krampjiem, 

g a l v a s s ā p ē m  u n  r e i b o ņ i e m . 

Kliņģerīte ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem 

asinsspiediena pazemināšanai un sirdsdarbības 

stiprināšanai.   

BŪSIM VESELI UN DZERSIM TĒJAS!!! 



Gudrās Pūces 

lappusīte  bērniem 



Vasaras saulgriežu lappusīteVasaras saulgriežu lappusīte  
 Kopš senseniem laikiem Latvijā tiek svinēti Līgo 

svētki — gada īsākā nakts, kurā tiek cildināta daba un 

auglība. Neiztrūkstoši ir ugunskuri, alus un siers, 

ziedu vainagi un dziedāšana.  

Līgošana. Ar līgošanu Jāņos saprot dziedāšanu 

un apdziedāšanos, ko parasti uzsāk Līgo vakarā 

pēc vakariņām un turpina visu nakti līdz pat 

saullēktam. Līgošana parasti notiek ap 

ugunskuru vai ejot no mājas uz māju un 

aplīgojot kaimiņus un draugus. Līgotājus, kas 

ieradušies Tavās mājās ar dziesmu, pieņemts 

pacienāt ar Jāņu alu, sieru, pīrāgiem vai citām 

uzkodām, jo ticējumi saka, ka Jāņa bērni nesot 

mājai un tās cilvēkiem svētību un veselību. 

Tiek uzskatīts, ka Līgo dziesmām piemīt īpašs 

spēks, kas spēj novērst nelaimes un nest svētību 

līgotājiem.  

Jāņu zāļu plūkšana, māju pušķošana un         

vainagu vīšana. Jāņu zālēm ir samērā liela loma 

Jāņu tradīcijās, jo tās ne tikai izmanto vainagiem un 

māju rotāšanai, bet tiek uzskatīts, ka tām piemīt arī 

dziednieciskas īpašības. Bez Jāņu zālēm svētkos 

telpas pieņemts rotāt arī ar bērzu meijām, pīlādža un 

ozolzariem, kā arī lapu vītnēm. Agrāk ticēja, ka 

Jāņuzāļu un meiju rotātai mājai būs svētība. 

Maģisks spēks izrādās, ka piemīt arī Jāņu 

vainagiem. Senatnē uzskatīja, ka vainags kā maģisks 

aplis simbolizē sauli un uzlikts nēsātājam galvā, 

pasargā to no ļauna. Sievietēm parasti tika pīti 

vainagi no 9 dažādām Jāņu zālēm, bet vīriešiem - no 

ozola lapām un zariem.   

Jāņu ugunskurs ir neatņemama svētku 

sastāvdaļa, kas simbolizē sauli un to ierīkoja 

svinību augstākajā vietā, vēlams - pakalna galā. 

Ticējumi saka, ka uguns apspīdētie cilvēki un 

apkārtne saņem īpašu svētību, veselību un spēku. 

Jāņu ugunskuru parasti aizdedzina līdz ar 

pēdējiem saules stariem un uguni ugunskurā 

uztur līdz pat saullēktam. Jūras piekrastē senāk 

tika dedzinātas vecās laivas vai jūrā palaistas 

degošas koka mucas. Jāņugunis bieži izmantoja 

arī zīlēšanai. Arī lēkšana pāri ugunskuram ir sena 

tradīcija un lēkšanas brīdī esot svarīgi turēties 

sadotās rokās, jo tad pārim būs ne tikai laime, bet 

arī odi nekodīšot atlikušo vasaru.   

Jāņi ir viens no tiem laikiem, kad notiek arī aktīva 

zīlēšana un nākotnes pareģošana.  Ja Jāņu naktī ap 

pusnakti bridīšot pa ūdeni, tad būšot daudz naudas. 

Cits variants ir sapīt divus vainadziņus - vienu sev un 

vienu savam izredzētajam, mest upē un skatīties, kas 

notiks - ja tie sapeldēs kopā, tad būšot gaidāmas 

kāzas. Saulrietā var savu vainadziņu arī mest tuvumā 

esoša ozola vai ābeles zaros - pēc cik reizēm tas 

pakārsies kādā no zariem, pēc tik gadiem būs kāzas. 

Pusnaktī savukārt atveroties debesis un ja šajā brīdī 

kaut ko vēloties, tad tas arī piepildoties, bet, ja gulēt 

aizejot ar vainagu galvā, kurš pīts no deviņām 

puķītēm, tad sapnī redzētais piepildoties.  

Klājot svētku galdu nevajadzētu aizmirst par 

tradicionālajiem Jāņu ēdieniem - ķimeņu sieru, 

raušiem un Jāņu alu. Interesanti, ka pirmajam 

Jāņu alu jānobauda mājas saimniekam, lai 

pasargātu māju un ģimeni no nelaimēm, bet apaļā 

ķimeņu siera gabaliņu vajadzētu nobaudīt 

ikvienam, jo tas simbolizē sauli, veselību un 

veiksmi.  

Foto konkurss “Mani lustīgie Jāņi”! 

Sūti uz gunita.lazdane@inbox.lv  

fotogrāfiju,kurā attēlots, kā jūsu bērni, 

vai ģimene pavadījāt saulgriežu 

svētkus. Būtu jauki bildēs redzēt arī 

krāšņos Līgo vainagus.  

 

Balvas būs!!!  

Bildes iesūtīt līdz  28.06. 

 

No iesūtītajām bildēm  

veidosim foto izstādi! 

TICĒ JUMS 
Ja Jāņu naktī govis maujot, 

tad būšot slapjš rudens. 



Sveicam svētkos vasarā! 
 

Dzimšanas dienā 
 

Maiju - 14.jūnijā 
Gabrielu - 15.jūnijā 

Skolotāju Skaidrīti - 22.jūnijā 
Edvardu - 22.jūnijā 
Armīnu - 24.jūnijā 
Mārtiņu– 30.jūnijā 

Rēziju-21.jūlijā 
Madaru-21.jūlijā 
Valteru-22.jūlijā 
Arinu -3.augustā 
Daņilu-5.augustā 

Maksimu - 5.augustā 
Raivi - 14.augustā 
Nelliju - 21.augustā 

Aleksandru– 25.augustā 

      Vārda dienā 
 

Emīlu 21.jūnijā 
Valteru 30.jūnijā 

Madaru 9.augustā  
Pavāri Astrīdu 16.augustā 

Armīnu 29.augustā 

Rimicānu PII avīzīte “Kamoliņš” 

Materiālus apkopoja un sagatavoja G.Lazdāne 
 

Idejas,informāciju un ierosinājumus sūtīt: 

gunita.lazdane@inbox.lv 

Tel.28300267 
2015. 

 

Grupiņu darbiņi vasarā 

 Ārstniecības augu vākšana 

 Līgo dziesmu dziedāšana 

 Vainagu pīšana 

Mīļi sveicam 

izlaidumā  
 

Nelliju Cepli,  

Markusu Somu,  

Daņilu Kirillovu,  

Mārtiņu Upenieku! 
 

Lai ērts skolas sols un 

aizraujoša un iespaidiem 

bagāta katra mācību diena!  

7.jūlijā plkst.11.00 

Rožkalnu KN  

Bērnības svētki 

Mīļi sveicam Rimicānu PII bērnus, kuri 

šogad svinēs Bērnības svētkus!!! 

Amandu Aglenieci 

Aleksandru Kirilovu 

Elzu Lazdāni 

Rēziju Lazdāni 

Ričardu Sunepu 

 

 

 

 

Mīļi sveicam  

mūsu PII 

 direktori Veltu 

Dzimšanas dienā 

26.jūlijā! 
 

Rimicānu PII kolektīvs 


