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Kā jau katru gadu, mūsu skolēni aktīvi izstrādāja savus zinātniski pētnieciskos darbus, un labākie no tiem tika izvirzīti Bauskas 

novada zinātniski pētnieciskai konferencei. Skolēnu zinātniski pētnieciskā konference Bauskas IT kompetences centrā norisinājās 

š.g. 5. martā.  

 

 
Darba tēma Darba autori Darba vadītājs 

Biznesa reklāma Liāna Agejenkova, Kristaps Kārlis Karļuks Iveta Leitlante 

Etiolācijas ietekme uz augu augšanu Lana Dinu Lāsma Mertena 

Iztēles psiholoģija Ksenija Fjodorova, Alīna Kazačenoka Vera Grigorjeva 

Telpaugu nozīme gaisa kvalitātes 

uzlabošanā 
Elizabete Jaunzeme Lāsma Mertena 

Ūdens 1.klases skolnieku brokastīs Laura Leja Anita Zibola 

Jauniešu likums Bauskas novadā Agnese Tumbile Iveta Jabločkina 

 

Vēlu veiksmi Liānai un Kristapam, kuru zinātniski pētnieciskais darbs „Biznesa reklāma” ir izvirzīts Zemgales reģiona 

zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas š.g. 21. martā norisināsies Jelgavā! 

Informācija par 2012./2013. Mācību gada valsts pārbaudījumiem un izlaidumiem 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

25.marts 26.marts 27.marts 28.marts 29.marts 

 ANGĻU VAL. 12.kl./r., m. ANGĻU VAL. 12.kl./m. ANGĻU VAL. 12.kl./m.  

20.maijs 21.maijs 22.maijs 23.maijs 24.maijs 

 LATVIEŠU VAL.12.kl. mācībvaloda(latv.)9.kl./r., m. 
valsts v. 9.kl./r., m. 

mācībvaloda(latv.)9.kl./m. 
valsts v. 9.kl./m. 

VĒSTURE 12.kl. 

27.maijs 28.maijs 29.maijs 30.maijs 31.maijs 

INFORMĀTIKA VSK./r., pr. INFORMĀTIKA VSK./pr. 
svešvaloda 9.kl./r., m 

svešvaloda 9.kl./m. MATEMĀTIKA 12.kl.  

3.jūnijs 4.jūnijs 5.jūnijs 6.jūnijs 7.jūnijs 

ĢEOGRĀFIJA vsk. matemātika 9.kl. ĶĪMIJA 12. kl. mācībvaloda (krievu, poļu) 
9.kl./r., m. 

EKONOMIKA vsk. 
mācībvaloda (krievu, poļu) 

9.kl./m. 

10.jūnijs 11.jūnijs 12.jūnijs 13.jūnijs 14.jūnijs 

KRIEVU VAL. 12.kl./r., m. 

MĀCĪBVALODA (krievu) 

12.kl 

KRIEVU VAL. 12.kl./ m. 

vēsture 9.kl. 

  BIOLOĢIJA 12.kl. 

17.jūnijs 18.jūnijs 19.jūnijs 20.jūnijs 21.jūnijs 

VĀCU VAL. 12.kl./r., m. FRANČU VAL. 12.kl./ r., m. 

VĀCU VAL. 12.kl./m. 

 FIZIKA 12.kl.  

Informēju par izlaidumiem 2013. gadā – 9. klašu izlaidums norisināsies 13.jūnijā plkst. 18.00, savukārt 12.klašu izlaidums 

15.jūnijā plkst. 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORES VĀRDS 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva 

„Gatavojamies skolas 70 gadu 
jubilejai – 2014. gada 1. oktobrī”

Turpinot rubriku „Gatavojamies 

skolas 70 gadu jubilejai – 2014. gada 

1. oktobrī”, avīzes 3. lappusē ir lasāma 

intervija ar skolotāju Valentīnu 

Ļeontjevu, kur viņa pastāsta mums 

savas atmiņas un spilgtākos mirkļus no 

skolas gadiem. 
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Atmiņas par Imantu Ziedoni 

Ikvienu Latvijas skolēnu un skolotāju netieši skar mūsu 

izcilākā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārds, lirika, proza. 

Tādēļ viņa aiziešana mūžībā ir dziļi skumdinoša. Pietrūkst 

vārdu, lai pasacītu, ko latviešu tauta zaudējusi. Brīnumu, ko 

nevar aizmirst. Mazie bērni, pieminiet „Krāsainās pasakas”, 

pasmejieties par „Blēņu pasakām”! 

Jaunieši, izlasiet vēlreiz krājumus „Motocikls”, „Es ieeju sevī”, „Kā svece deg”! 

Varbūt jūsu sirdij ir tuvāki mākslinieciskie apraksti „Kurzemīte”, „Leišmalīte”? 

Visur Imants Ziedonis ir mums trīs soļus priekšā, viņa gara lidojums man vienmēr 

ir bijis paraugs citādā domāšanā. Liekas-kā to pateicis viņš, tas ir vispareizāk, tā 

arī es domātu, bet neprotu pateikt, bet viņš to pasaka skaļi un vispareizāk. Katrs 

teikums ir vērtība, katra dzejas vārsma ir veselums, pabeigtība, trāpījums tieši 

tur, kur tas ir visnepieciešamāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z.Mežavilka foto. I.Ziedonis pēdējā dzejas lasījumā 
Rīgā Latviešu biedrības nama Zelta zālē. 

Man ar I.Ziedoni bijusi tikšanās vairākkārt. Viņš kā dzejas konsultants mani uzklausīja savā darba vietā žurnāla „Liesma” 

redakcijā. Atceros, kad es viņam nesu parādīt savus dzejoļus, viņš panāca pretī, galants, labi ģērbies, baltās biksēs, matu cekulu 

ezītī kā vienmēr. Es nevarēju un neuzdrīkstējos pateikt, kā dzeju un viņu reizē dievinu. Es sevi apbrīnoju par uzdrīkstēšanos un 

vārda meistaram pasakos par to, ka neatraidīja, bet veica manos dzejoļos korekcijas. Tikai mans lēmums-,ja es nevaru kā viņš, tad 

neturpinu šo darbu, nostrādāja. Pašlaik savu lēmumu neesmu pārkāpusi, kaut gan vērtības ir mainījušās. Otras atmiņas ir šādas. 

Vidusskolu beidzot un stājoties Universitātē, rakstīju domrakstus tieši par I.Ziedoņa dzeju, jo to vislabāk zināju no galvas. Trešā 

atmiņa, beidzot augstskolu, kad pēc diplomdarba aizstāvēšanas bija aicinājums no dzejnieka puses strādāt izdevniecībā.  
Ruta Dābola 

 

 
 

Kristietībā Lieldienas ievada Klusā nedēļa – 40 dienas 

ilgušā Lielā Gavēņa kulminācijas brīdis, kurā tiek pieminētas 

Kristus ciešanas un nāve. 

Pašas Lieldienas tiek ievadītas ar Lielās Ceturtdienas 

dievkalpojumiem, sākot trīs svētās dienas Kristus nāves uz 

augšāmcelšanās piemiņai. Lielās Ceturtdienas dievkalpojums 

tiek noturēts par piemiņu Pēdējam Vakarēdienam, kura laikā 

Kristus iedibināja un dalīja apustuļiem Vissvētāko Sakramentu. 

Lielā Piektdiena ir Kristus nāves diena un reizē arī cilvēces 

grēku izpirkšanas diena. Baznīcās šai dienā lasa Evaņģēliju par 

Kristus notiesāšanu un lūdzas par visiem – ticīgajiem un 

neticīgajiem. 

Mūsdienās vispārpieņemtais Lieldienu datums ir pirmā 

svētdiena pēc pirmā pilnmēness. Tādējādi Rietumu kristīgajā 

baznīcā Lieldienu datums iekrīt starp 22. martu un 25. aprīli. 

Pareizticīgajās baznīcās, kuras lieto Jūlija kalendāru, 

Lieldienu datumi ir starp 4. aprīli un 8. maiju pēc Gregora 

kalendāra. Lieldienu datums tika pieņemts Pirmajā Nīkajas 

koncilā 325. gadā. 

Šogad Lieldienas svinēsim – 2013. gada 31. martā un 5. 

maijā. 

Lieldienu simboli ola un zaķis, ko pazīstam mūsdienās, ir 

nākuši no pagāniskajām tradīcijām – ola kā saules un arī jaunas 

dzīvības, bet zaķis – auglības un bagātības simbols. Pēc 

kristietiskajām tradīcijām laiks pirms Lieldienām ir lielais 

gavēnis, kura laikā olu ēšana ir strikti noliegta. Tieši tādēļ 

Lieldienās ola ir viens no iecienītākajiem produktiem uz svētku 

galda.  

Lieldienu olas ir saistītas ar seniem pavasara kultiem, un tās 

lieto, lai veicinātu veselību cilvēkiem un lopiem, pasargātu no 

dažādām nelaimēm. Arī olu krāsošanai ir gadsimtu ilga vēsture. 

Sākotnēji tās krāsoja sarkanas, ar šo spilgto krāsu 

simbolizējot Lieldienu prieku.  

Mūsu tautai ir raksturīga vēl kāda savdabīga un ļoti sena 

Lieldienu ieraža – putnu dzīšana. Tautas tradīcijā putni 

nozīmēja ļaunumu un slimības, ļaunos garus, raganas un laumas. 

Aizdzenot tos no lauka un sētas, ļaudis cerēja pasargāt lopus 

un sējumus, aizraidīt tālāk no mājām plēsīgos zvērus. 

Ticējumi 

Ja Lielā piektdiena ir skaidra – būs labs siena laiks. 
Ja vardes Lieldienās iet pāri ceļam – būs lietaina vasara. 
Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks miegs. 
Kas olu ēd bez sāls, tas visu gadu melos. 
Lieldienas rītā redzētie sapņi piepildoties. 
Ja pirmo Lieldienu lietus līst, tad govis dos daudz piena. 
Ja Lieldienās nemainās ar olām, tad cāļi nepadosies. 
Kurš Lieldienas rītā agrāk uzceļas, tas visu vasaru nekad neizguļas. 
Ja grib, lai būtu sārti vaigi, tad vajag Lieldienu rītā priekš saules apēst vismaz 13 dzērveņu ogas. 

Lieldienas atklāj, ka Dievs vēlas būt kopā ar cilvēkiem, vēlas darīt mūs jaunu, citādus, labākus. Lieldienas ir lielākie un 

svarīgākie kristietības svētki. Bez Lieldienām visam pārējam nebūtu nekādas jēgas. Lieldienas ir uzvara pār nāvi, grēku. Ļaunums ir 

uzvarēts. 
Daila Simsone 
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Atvadas no ziemas un pavasara atnākšana 
Skolā tika svinētas atvadas no 

ziemas un pavasara atnākšana jautrības 

pilnos svētkos Masļeņicā, kas ir seni 

svētki ar daudzveidīgām paražām un 

tradīcijām, kas zināmas saglabātas caur 

gadsimtiem līdz mūsdienām.  

Direktore Vera Grigorjeva pasākumā visus interesentus 

laipni aicināja līksmi pavadīt garo, auksto ziemu un sagaidīt ilgi 

gaidīto pavasari, klausoties dažādas tautasdziesmas ar 

humora pieskaņu, dziedot līdzi un piedaloties rotaļās, uzzinot 

arī svētku tradicionālo norisi senajos laikos.  

Pasākuma dalībnieki varēja pagaršot pankūkas, kas ir viens 

no būtiskākajiem Masļeņicas atribūtiem, kam ir rituāla nozīme. 

Pankūkas simbolizē apaļu sauli, kas spoži spīd, padarot dienas 

siltākas, gaišākas un garākas. 

Skolas pagalmā pasākuma dalībnieki dedzināja salmu lelles 

izbāzeni, tā simboliski šķiroties no visām aizejošās ziemas 

problēmām un slimībām, un sagaidīs siltu un ziedošu pavasari kā 

gaišas nākotnes simbolu. Pastāv arī ticējums, ka tas, kurš jautri 

un labi pavadīs šo laiku, sagaidīs bagātību un veiksmi visa gada 

garumā. 
Daila Simsone 

 

Skolotājas Valentīnas Ļeontjevas atmiņu stāsts 

Kā visos gadījumos, arī šoreiz laiks nav devies atpakaļgaitā, bet, cilvēku gribas un spēju 

piepildīts, palicis pagātnē. Bet nē – kāpēc palicis? Paverieties atpakaļ – arī tur laika upe ir dzīva 

un virmo, un plūst, un kūp. Ieklausīsimies skolotājas Valentīnas Ļeontjevas atmiņu plūdumā. 

„Skolu pabeidzu 1964. gadā. Mēs bijām pirmā izlaiduma klase jaunajā skolas ēkā, kas atradās 

jau Dārza ielā. 

Atmiņā nozīmīgu vietu ieņem vēstures skolotājas I. Heine un L. Gouskopa. Viņas bija spilgtas 

personības. Abām skolotājām bija milzīga loma profesijas izvēlē, viņas ieaudzināja mīlestību un 

interesi par vēsturi. Skolotājas strādāja radoši, interesanti, bija ļoti zinošas. Skolotāju darbība 

mani pamudināja arī izvēlēties skolotājas profesiju. 

Arī matemātikas skolotājs A. Biks bija ievērojama personība, kura ieguldījums skolas darbā 

bija cienījams un respektējams. Skolotājas J. Ponomarjova un Ņ. Brikmane radīja interesi par 

literatūru, visu humanitāro. 

Skolas laikā aktīvi piedalījos pašdarbības pasākumos, kas bija daudzveidīgi. Prieku radīja 

teātra spēlēšana, tika iestudētas nopietnas lugas – dažādu klasiķu darbi. Lielu brīvā laika daļu 

aizņēma sports, prieku radīja slēpošana un slidošana. 20.gs vidū Bauskā bija slidotava, kurā 

mūzikas ritmā varēja slidot. Vēl viens no hobijiem bija mākslas vingrošana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no privātā arhīva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no direktores V.Grigorjevas arhīva. 
1963.gada 1. septembris 

Skolā interesanti bija sadraudzības pasākumi ar Sporta Akadēmijas 

studentiem. Šie pasākumi bija aizraujoši un interesanti. Vēl ļoti populāri bija 

pavasara pārgājieni ar nakšņošanu teltīs. Pirms pārgājiena gatavojām putnu 

būrīšus, bet pārgājiena laikā tos pielikām mežā pie kokiem dažādās vietās. 

Radošā izdoma tika izklāstīta Aģitbrigādes organizētajos koncertos. 

Veidojām vērienīgu priekšnesumu ar teātra spēlēšanu un skolas orķestra 

piedalīšanos. Šie priekšnesumi tika parādīti dažādās vietās Bauskas rajonā, 

piemēram, Dāviņos, Īslīcē. 

Jau skolas laikā lielu lomu dzīvē ieņem grāmatas, regulāri apmeklēju Bauskas 

Centrālo bibliotēku. Grāmatas arī tagad tiek lasītas, analizētas. Dzīves 

svarīgākās vērtības var atrast sakāmvārdos, piemēram, „Nespļauj akā, no kuras 

jādzer”. Arī sakāmvārdi par darbu slēpj atziņas, dzīves skatījumu. Izlasītajā 

literatūrā ietvertās vērtības savu nozīmīgumu nezaudē arī šodien.” 

Skolotājas Valentīnas Ļeontjevas pati lielākā vērtība ir cilvēks kā attīstīta personība, skolotāju nodarbina personības tapšanas 

sarežģītais process. Nevis iegūtā manta raksturo cilvēku, bet gan viņa spēja radoši darboties, attīstīt savu personību, spēja citos 

cilvēkos saskatīt un pienācīgi novērtēt augstākās vērtības. 

Valentīna Ļeontjeva iegrimst pārdomās: „Uzskatu, ka par skolotāju var būt tikai tāds cilvēks, kas mīl bērnus. Ja ir savādāka 

attieksme, tad jāmeklē cits darbs. Esmu lepna par mūsu skolēnu sasniegumiem. Darba mīlestība, radoša aktivitāte, humāna 

attieksme pret citiem cilvēkiem, godīgums, draudzīgums, arī savas personības apzināšanās un pašcieņas jūtas – tās visas ir 

vērtības, kas nepieciešamas gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Esmu laimīga un gandarīta, ka strādāju kopā ar Veru Grigorjevu, kas arī ir mūsu skolas absolvente, viņa ir skolas patriote un 

entuziaste. Var apbrīnot Veras Grigorjevas darba spējas. Atkal un atkal rodas jautājums, kā viņa paspēj padarīt tik daudz. Vera 

Grigorjeva ir organizēta un disciplinēta darba darītāja un vadītāja, viņa mīl precizitāti, arvien ir savaldīga un mierīga. Direktore 

iet līdzi laikam, progresam, arī savus kolēģus mudina mācīties, nestāvēt uz vietas, bet pilnveidot savu meistarību. Mūsu skolā 

regulāri tiek organizēti vispusīgi kursi, tiek realizēti dažādi projekti. 

Drīz jau būs piecdesmit gadi, kas pavadīti, srādājot par skolotāju. Ir izieti visi izglītības posmi: no sākuma pirmskola, tad 

pamatskola, un tagad vidusskola. Skolā strādāt ir viegli, jo darba organizācijas sistēma ir augstā līmenī. Katru gadu skolā tiek 

realizēts kāds jauns projekts, mēs vairs neprotam dzīvot bez šīm pārmaiņām. Priecē tas, ka skola ir mūsdienīga, pievilcīga; skolā ir 

tīrība un kārtība. 

Skolai gribu no vēlēt – lai tā pastāv mūžīgi, nepakļauties apstākļiem, bet palikt dzīves vidū.” 

Skolotājas Valentīnas Ļeontjevas liktenis ir laimīgs, jo skolas sirdī iemītās pēdas ir tik dziļas un tīras, ka skolotājas darbu 

turpina arī meita Natālija Matulēviča. 

Skolotājas V. Ļeontjevas atmiņas pierakstīja Daila Simsone
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola, Lāsma Mertena 

Skolēni: L.Dinu 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/ 

 

Šogad 28.februārī Rīgā (Ķīpsalā) notika 19. starptautiskās 

izglītības izstādes „Skola 2013” atklāšana. Skolas vadība parūpējās 

par to, lai arī mūsu 11. un 12. klašu audzēkņi varētu piedalīties dotajā 

izstādē un gūtu nepieciešamo informāciju par interesējošām 

izglītības iestādēm. 

Izstādē sniedza informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, 

koledžām, arodskolām, kā arī mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām. Bija pieejama informācija arī tiem, kas 

izlēmuši studēt augstskolās vai mācīties kursos ārvalstīs. Sīkāk varēja uzzināt par izglītības iespējām Dānijā, Lielbritānijā, 

Holandē, Igaunijā. Studenti no Latvijas, kas pašlaik studē ārzemēs, labprāt dalījās pieredzē ar mūsu vidusskolēniem un motivēja 

gūt izglītību ārzemēs. Mūsu skolas audzēkņi ar prieku iesaistījās sarunās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, piedalījās izstādē 

rīkotajos konkursos un bija gandarīti par izstādes apmeklēšanu. 11.a klases skolniece Sanita Semaka par izstādi teica sekojošo: 

”Iepriekš neesmu dzirdējusi par tādu izstādi, bet pēc tās apmeklēšanas biju ļoti gandarīta. Tagad zinu, ka savu nākotnes profesiju 

vēlos saistīt ar komunikāciju nozari ”. Toties Sanitas klasesbiedrs Artjoms uzsver, ka izstādē sniedza ne tikai derīgu informāciju, 

bet arī piedāvāja aktīvi pavadīt laiku, iesaistoties konkursos un loterijās. Pats Artjoms vēl nav pārliecināts par savu nākotnes 

profesiju, bet apgalvo, ka izstādē gūtā informācija viennozīmīgi palīdzēja kļūt orientētākam izglītības pasaulē. Vienlaikus Ķīpsalā 

notika arī 16. starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2013”, kurā jaunieši varēja baudīt autoru 

priekšlasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, tikties ar ievērojamiem rakstniekiem, aplūkot daudzveidīgu grāmatu 

ekspozīciju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām, kā arī “Grāmatu maiņas 

punktā” mainīties ar citu lasītāju grāmatām. 

Jaunieši pateicas par sniegto atbalstu un iespēju apmeklēt izglītības izstādi ”Skola 2013” skolas direktorei Verai 

Grigorjevai un uzskata, ka šo tradīciju skolai noteikti būtu jāturpina. 
Rakstu sagatavoja 11.a klases skolniece Lana Dinu 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mūsu skolas 3. - 6. klašu skolēniem ar Latvijas Kultūras Fonda atbalstu bija dota 

iespēja doties uz Rīgu uz Neatkarīgo teātri „Kabata”, lai noskatītos izrādi „Vārnu ielas 

republika”. 

Izrādē „Vārnu ielas republika” valda aizrautīgs piedzīvojumu gars un neatslābstoša 

darbība, kas liek dzīvot līdzi uz skatuves notiekošajam. Dinamiku paspilgtina arī 

stopkadru ainiņas, veiksmīgi sapludinot tās ar skatuves dekorāciju nomaiņu, un gaismas 

efekti „republikāņu” cīniņu laikā. Viegli rotaļīgais mūzikas motīvs, kas sasaista ainas labi 

raksturo izrādes darbības laiku. 

Ļoti veiksmīgs ir pats izrādes sākums-izmantojot skolēniem tik zināmās mūsdienu 

tehnoloģijas-datortehniku, projektoru, parādīt fotoattēlus ar Rīgas objektiem vismaz 

simts gadu tālā pagātnē, arī tādejādi ļaujot priekšstatīt vidi, kurā risināsies notikumi. 

Izmantotās dekorācijas ar fotoapdruku arī rada ļoti ticamu tā laika ainu. 

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā fragments no izrādes 
„Vārnu ielas republika” 

Izrādes galvenie personāži lieliski atklāj un, ceru, ka ne vienam vien skolēnam liek aizdomāties par to, cik saturīgi un interesanti 

var pavadīt laiku draugu pulkā. Vārnu ielas personāži māca turēt solījumus, rēķināties ar komandu, jo pat apbalvojumus izrādes 

beigās saņem ikviens par saviem nopelniem.  

Interesanti, kā režisore izrādē ievij mūsdienīgus, skolēnu auditorijai saprotamus, elementus-sasveicināšanās rituālu ar īpašiem 

žestiem, pieliekot gan tam laikam tipiskāku teicienu ”Jei bogu!”, bītboksa elementus, kuri gūst aizvien lielāku popularitāti jauniešu 

radošajās izpausmēs. Lielisks ir arī Marseljēzes atskaņojums, izmantojot netipiskus ”mūzikas instrumentus”-malkas pagales, stikla 

pudeles... 

Teātra izrāde „Vārnu ielas republika" šķita ļoti interesanta. Teātra atmosfēra bija ļoti jauka un mājīga, manuprāt, tāpat kā 

senos laikos! Teātris bija ļoti jauks un pārdomāts un varbūt mūsdienīgāks nekā grāmatā, bet tas bija jauks! Teātris bija gan 

emocionāls, gan arī humora pilns.  

Katru dienu mēs dzīvojam, nezinādami, kas notiks rīt. Šie bērni nezināja, ka pēc dažiem gadiem viņi kritīs Pirmajā pasaules 

karā. Ja šie bērni būtu dzīvi, viņi būtu laimīgi, ka tagad Latvija ir brīva valsts. Viņu bērnība bija pārsteigumu pilna. Šie bērni 

piedzīvoja ļoti aizraujošas lietas, kas palīdzēja viņiem satuvināties, sadraudzēties ar citu ielu bērniem. Viņi bija draudzīgi un 

nenovērsās cits no cita. 

 
 

Daila Simsone 


