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Cik ātri aizsteidzas laiks! 

„Šajā laikā atmiņas sabirst  
un pārvēršas asarā sāļā. 
Sitas sirds, un mēs jautājam klusi –  
kā dzīvosim tālāk, kurp iesim? 
Šajā laikā atmiņas sabirst 
un atgriežamies pirmajā skolas dienā,  
Dienā, kad savijām saknes 
visi kopā mēs ābelē vienā.” 
Vēl pavisam nesen jūs, tādi nedroši un bailīgi, ienācāt savas skolas 

pirmajā klasē. Gadiem ritot, augāt, ieguvāt pieredzi, mācījāties mācīties 
un dzīvot. Pagāja deviņi  gadi, un nu jau jūs esat veikuši savu pirmo soli 
dzīves lielajā kāpienā - esat pabeiguši pamatskolu. Kādi tad bija šie gadi? 
Tā saviem audzināmajiem jautā skolotāja Linda Griška. Turpinājums 5.lpp. 

 

Skolotājas Daigas stāsts, izskanot pēdējam zvanam... 

Ir 13. maijs, un izskanējis pēdējais zvans.Šodien klase jau ir tukša 
no skolēniem... ir palikuši tikai vāzēs ziedi, meijas...ir bezgala skumji, grūti 
šķirties no maniem astoņiem, teikšu - 
bērniem, ...esam ļoti saauguši, jo ilgu 
laiku, no 5.klases esam bijuši 
kopā...būtībā daudz agrāk, jau no 
1.klases, kad viņi nāca pie manis uz 
ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbībām. 

Turpinājums 6.lpp. 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Maijs 2016. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Te nu satiekamies uz sliekšņa. Katram 

no mums atkal ir iespēja spert soli 

jaunajā. Izskan mācību gads, 

saņemam liecības un apliecinājumu, 

ka drīkstam pakāpties augstāk. Ak, 

cik patīkami lasīt vārdus “Ar 

direktores rīkojumu... pārcelt ... x 

klasē!”  

Un tu jūti, ka esi paveicis lielu, 

lielisku darbu. Jā – ar grūtumiem, jā, 

ar piepūli, jā – dažkārt pārvarot 

slinkumu un negribēšanu.  

Bet es ļoti ceru, ka tu esi starp tiem, 

kuri godīgi var sacīt, ka paveikuši 

visu labāko, ko spējuši. Ka tas, ko 

redzēsi savā liecībā, patiesi atbilst 

tavām spējām. Lai tevi nemāc nožēla 

par pārāk zemu vērtējumu mācību 

priekšmetā, kur vari daudz labāk. Ka 

tikai slinkums neļāva labāk... Un es 

ceru, ka tava vasara būs brīva no 

papildus mācīšanās... 

Jo šobrīd tie ir vērtējumi, par kuriem 

tu pats esi atbildīgs, bet reiz tas būs 

darbs, kuru tu varēsi iegūt, atbilstoši 

savām zināšanām un prasmēm. Reiz 

tā būs tava alga, kuru tu nopelnīsi ar 

tām zināšanām un prasmēm, kuras 

iegūsti tagad, šeit, skolā. 

Novēlu tev taureņpļavas un 

mākoņdebesis, upes, jūras un mežus, 

sauli un prieku, ģimeni un mājas. 

Novēlu tev pieaugt, iemācīties jaunus, 

derīgus darbus un iemācīties gudrību 

– no vecmāmiņas, no dabas, no 

pasaules, no jaunas pieredzes. Esi 

drosmīgs, zinātkārs, bet arī 

piesardzīgs savā skaistajā vasarā! 

    Sk.Inga 
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Starpklašu konkurss noslēdzies 

 

Mūsu skolā arī šajā mācību gadā tika organizēts 
starpklašu konkurss „Pamatprasība ikvienam – esi 
darbīgs!”. Konkursa mērķis, iesaistot tajā pašus skolēnus, 
bija veidot interesantāku skolas dzīves ikdienu.  
Šogad konkurss tika organizēts dažādās jomās, piemēram, 
 skolēnu aktīva  un rezultatīva dalība mācību 

olimpiādēs ( vairāk punktus ieguva 6.c, 8.a, 7.c, 8.c 
klašu skolēni), 

 skolēnu atraktīva un kvalitatīva uzstāšanās skolas 
pasākumos (vairāk punktus ieguva 7.c, 5.c, 3.c klašu 
skolēni), 

 klases vides labiekārtošana un uzturēšana kārtībā 
(vairāk punktus ieguva 3.a, 3.c, 4.c, 5.c klašu 
kolektīvi), 

 skolēnu ieinteresēta dalība skolas bibliotēkas 
aktivitātēs un Bērnu žūrijā, 

 makulatūras vākšanā u.c. 

Apkopojot rezultātus, ar kuriem ikviens var 
iepazīties skolas pirmā stāva informācijas 
stendā, neatkarīgie eksperti un domnieki 
secināja, ka sākumskolas grupā 126 punktus 
ieguvusi 3.a klase (audzinātājas I.Jirgena un 
V.Afanasjeva), 121 punktu ieguvusi 4.c klase 

(audzinātājas A.Āboliņa un M.Bērziņa), vidusposma klašu 
grupā  157 punktus ieguvusi 6.c klase (audzinātājas 
R.Baufale–Giluča un M.Lasmane), 147 punktus  - 5.c klase 
(audzinātāji D.Oškalne un K.Kozlovs), bet vecāko klašu 
grupā punktu pārsvaru ieguvusi 8.a klase (203 punkti, 
audzinātāja A.Dementjeva) un 8.c klase (197 punkti, 
audzinātāja V.Lukstiņa). 
Visas uzvarētāju klases ieguva Dāvinājuma karti 
ekskursijām – 5.c un 6.c devās uz Līgatni, 8.a un 8.c klase  
- uz Retroauto muzeju, bet 3.a un 4.c atpūtās Labirintos. 
Taču konkursa laikā atklājās dažas skolas dzīves 
problēmas, pie kurām nākošajā mācību gadā jāpiestrādā, 
un tās ir - jāaktivizē vecāko klašu skolēnu dalība skolas 
korī, lielāka iniciatīva jāizrāda, piedaloties ārpusskolas 
projektos, kā arī jāveido pašiem savas klases tradīcijas. 
Atceramies, ka tikai mēs paši varam veidot savu skolas 
ikdienu interesantāku, un tāpēc – būsim darbīgi! 

 

 

 
Šogad skolas vadība mums, 

Bērnu žūrijas dalībniekiem, bija 
sarūpējusi ekskursiju uz Jelgavu, kur 
bija iespēja apskatīt Jelgavas 
baznīcu un jauno tiltu. 

Baznīcā gide mūs iepazīstināja ar 
Jelgavas vēstures lappusēm, bet, 
kad „vēstures stunda” bija 
beigusies, visi kopā spēlējām spēli, 
kuras laikā bija jāatbild uz 20 
jautājumiem par Jelgavu un  tās 
vēsturi. Kad spēle bija galā, bija 

iespēja izdrukāt sev diplomu par paveikto darbu. Bijām priecīgi, 
ka sniedzām pareizas atbildes uz visiem jautājumiem. Vēlāk, 

kāpjot augšup pa kāpnēm, nonācām baznīcas skatu torņa 
laukumiņā, no kurienes vērojām ne tikai Jelgavas pilsētu, bet arī 
savvaļas zirgus, kas, izrādās, atrodas pašā Jelgavas centrā.  

Tad devāmies uz jauno tiltu, un tiem, kas vēl nebija pār to 
gājuši, bija iespēja izteikt kādu vēlēšanos. Vēl interesanti likās arī 
tas, ka pie Studentu strūklakas dodas visi skolnieki un studenti 
pirms eksāmeniem, lai, paberzējot studentu lietussarga rokturi, 
izlūgtos veiksmi eksāmenos. 

Paldies skolas vadībai par sniegto iespēju apskatīt 
interesantas vietas un uzzināt jaunus faktus! 

Dārta Ušacka, 7.c 

 

Sākumskolas 
1.c, 2. c un 4. a 
klases 10. maijā 
devās mācību 
ekskursijā uz 
Tērvetes Dabas parku. Laiks mūs 
lutināja, jo spīdēja silta saulīte, un 
visiem bija silti un mīlīgi ap sirdi! 

Iebraucot Tērvetē, mūs sagaidīja 
Dabas parka saimnieces ar sagatavotām 
maizītēm, bet vēlāk  tikāmies ar 
raganiņu Kiku. Viņas vadībā apmeklējām 
Rūķīšu mājiņas, Sēņu ciemu, Jaunās 
mājiņas un spēļu laukumu.Pēcpusdienā 
atkal iestiprinājāmies kafejnīcā, un tad 
jau mājupceļš. 

Aleksis, 1.c: „ Visinteresantāk bija 
Rūķu mājās.” 

Roberts, 1.c: „ Es vislabāk jutos 
rotaļu laukumā.”  

Emīls, 1.c : „ Man patika kafejnīca.” 
Visi kopā: „ Ekskursija bija ļoti 

jauka!”  
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Lūk, ko pastāstīja 5.c un 6.c klases 

skolēni un skolotāji par ekskursiju uz 
Līgatni. 

Skolotāja Dale: „Mums bija iespēja 
apmeklēt Līgatni, skaistu vietu, kur vērojām 
Līgatnes dabas takas, alas, pašu ciematu, 
Vienkoču parku, kā arī ar pārcēlāju varējām 
vizināties pa skaisto upi Gauju.” 

Skolotāja Renāte: „Paldies skolotājai 
Ligitai par brīnišķīgo ekskurijas maršruta 
izveidi. Esmu sajūsmā, un arī bērniem ļoti 
patika, jo bija daudz un dažādu aktivitāšu.” 

Maija, 6.c: „Man vislabāk patika vērot 
dzīvniekus, pētīt alas, kāpt skatu tornī.” 

Anna, 6.c: „Šī bija viena no labākajām 
ekskursijām! Tā bija gara, veselas 12 
stundas! Varējām gan izkustēties, gan 
uzkost svaigā gaisā, gan uzzināt ko jaunu!” 

Ermīns, 5.c: „Es šīs ekskursijas laikā 
uzznināju, kā gatavo papīru.” 

Beatrise, 5.c: „Man patika vērot 
dzīvniekus – lapsas, lāčus, mežacūkas, arī 
lūsi, ko redzēju pirmoreiz. Arī 
„Vienkočos”bija interesanti, jo uzzināju, ka 
no vecām lietām var pagatavot brīnumus. 

 

8.a un 8.c klase par uzvaru 
konkursā ieguva ekskursiju uz 
dzīvnieku patversmi 
„Mežvairogi”  un Autoretro 
muzeju. 

Skolotāja Valija: „18. maijā abas klases devāmies uz 
dzīvnieku patversmi „Mežvairogi”, kurā šobrīd atrodas 
300 dzīvnieki – suņi, kaķi, arī putni un lācis. Vērojot 
skolēnus, nācu pie secinājuma, ka bērni, pastaigājoties 
ar dzīvniekiem, kļūst žēlsirdīgāki, emocionāli jūtīgāki, 
tādēļ nākošajā mācību gadā mūsu skola varētu 
uzņemties šefību par šiem dzīvniekiem un apmeklēt 
tos katru nedēļu.” 

Skolotāja Aija: „Dzīvniekiem aizvedām arī 
nepieciešamas lietas – smiltis un barību. Tā kā pati ļoti 
mīlu suņus, tad arī man šis bija īsts pārdzīvojums. 
Interesanti bija arī retro muzejā, kur uzzinājām daudz 
informācijas par velosipēdu un mašīnu vēsturisko 
attīstību.”  

Kaspars, 8.c: „Ļoti patika „ Mežvairogos” – gan paši 
izstaigājāmaies, gan suņus izvedām izskrieties. Labprāt 
brauktu vēl.” 

Kristiāna, 8.c: „Jā, es arī gribētu uz patversmi doties 
vēl, jo ļoti žēl sunīšu.” 

Laura, 8.a: „Ar suņiem bija ļoti jautri, taču man 
patika arī auto muzejs, jo uzzināju tādas lietas, par ko 
agrāk nezināju.” 

 

Sapņi piepildās...... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iecavas Jauniešu centrs sniedz 

iespēju Iecavas erudītākajiem, 
zinošākajiem, talantīgākajiem un 
sportiskākajiem jauniešiem iekļūt 
speciāli veidotā gada kalendārā. 
Katru mēnesi par kādu jaunieti 

viņu atbalstoša persona – vecāki, 
draugi, skolotāji u.c. - var iesūtīt 
Jauniešu centram aprakstu par 
visiem jaunieti raksturojošajiem 
pozitīvajiem faktiem. 

Maija mēnesī godpilno iespēju 
atrasties šajā kalendārā guvusi 
mūsu skolas 8.c klases skolniece 

Lea Krasnova. Par viņu pozitīvu 
vērtējumu izteicis futbola treneris 
J.Gedertsons. Lea veiksmīgi spēj 
savienot mācības ar sportu, un nu 
jau vairākus gadus viņas ikdiena 
nav iedomājama bez sportiskajām 
aktivitātēm. Lea izcili spēlē gan 
Latvijas futbola izlasē, gan Olaines 
pirmajā līgā, gan Iecavas FK 
komandā. 

Par sevi Lea stāsta: „ Sports – 
tā ir visa mana dzīve. Kad biju 
maza meitene, kopā ar zēniem 
sāku spēlēt futbolu, kas mammai 
nemaz nepatika. Taču tagad, kad 
esmu sasniegusi zināmus 
rezultātus, mamma par šo manu 
aizraušanos ir ļoti priecīga. 

Domāju, ka futbols manī veido 
tādas rakstura īpašības kā 
pacietību un izturību. Mans 
mērķis ir spēlēt Latvijas 
Nacionālajā izlasē, taču, vai ar 
futbolu būs saistīta mana 
nākotnes profesija, vēl nezinu. 

Aicinu visus mūsu skolas 
skolniekus atrast sev kādu 
aizraušanos un piepildīt savus 
sapņus!” 

PAR UZVARU KONKURSĀ „PAMATPRASĪBA IKVIENAM – ESI DARBĪGS!”  KLAŠU 
KOLEKTĪVI  DEVĀS EKSKURSIJĀS. 
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Maija pirmajā svētdienā 
visi Latvijas iedzīvotāji atzīmē 
Mātes dienu. Arī mēs savā 
skolā svinam šos svētkus, 
iepriecinot mammas ar 
saviem talantiem. 

Šogad priekšnesumi bija 
ļoti atšķirīgi, jo skolēni, kas 
piedalījās koncertā, kopā ar 
saviem skolotājiem bija  
padomājuši par priekšnesumu 
dažādību. 

Šajos svētkos pulciņu 
vadītāji gaitenī izvieto arī 
bērnu radošos darbus, lai 
mammas var priecāties par 
savu bērnu sasniegumiem  
ārpus mācībām. 

Aptaujājot dažu skolēnu 
mammas, uzzinājām viņu 
viedokļus par koncertu un 
radošo darbu izstādi. 

5.c klases skolēna Ermīna mamma: „Ļoti patika radošo darbu izstāde, 
apbrīnoju visus, kas ar tik milzīgu pacietību varēja izveidot brīnišķīgos 
lakatus. Koncertā priecājos par 6.c klases iestudēto teātra izrādi, bija prieks, 
ka to ar neviltotu interesi varēju skatīties otro reizi. Arī 7. c klases meitenes 
parādīja, ka spēj būt savādākas nekā ikdienā – par to liels prieks. Un, 
protams, „fanoju”par 5. c klases priekšnesumu – cik jauki viņi iznāca, 
sadevušies rokās, cik interesanti attēloja izvēlētās dziesmas tekstu, cik 
apzinīgi veica sev uzticēto pienākumu.” 

2.c Kristiānas un 5.c Normunda mamma: „Koncerts bija ļoti jauks un 
sirsnīgs. Īpaši patika, kā dziedāja mazais koris. Izstādē patika krāšņo lakatu 
daudzveidība, arī pati noaudu divus lakatus. Uzmanību piesaistīja arī no koka 
veidotie ziedi un butnu būrīši – gan skaisti, gan praktiski.” 

2.c Kristiānas un 5.c Normunda ome: „Izstādē patika bērnu veidotās 
rotas, galdnieka Jāņa brīnišķīgais dambretes galds un, protams, lakati. 
Koncertā priecājos par visām dziesmām un perfektajiem tautas deju 
dejotājiem. Mazliet skumīgi bija tas, ka „lielās meitenes” nevarēja savas 
māmiņas iepriecināt ar kādu skanīgu kora dziesmu.” 

7.c Dārtas mamma: „Mani izstādē visvairāk uzrunāja glezna ar pūci, 
rokassprādzes un apgleznotie stikli, savukārt skolas avīzē publicētie materiāli 
atsauca atmiņā svarīgākos un interesantākos šī mācību gada notikumus.” 

 
 

Mācību gads strauji tuvojas beigām. Četri gadi ir 
aizritējuši nemanot, un sākumskolas posms būs 
noslēdzies. Vēlējāmies vēl pēdējo reizi doties 
kopīgā mācību ekskursijā. Šoreiz ceļš mūs veda 
Vidzemes virzienā uz Saulkrastiem un Ādažiem. 
Saulkrastos apmeklējām Velosipēdu muzeju, kur 
uzzinājām , kādi izskatījās pirmie velosipēdi. 
Atklājām, ka agrāk bija arī speciāli armijas 
velosipēdi. Šajā muzejā ir zināms arī Iecavas vārds, 
jo izrādās, ka ap 1940. gadu Iecavā ar velosipēdu 
izgatavošanu un labošanu aizrāvušies divi cilvēki. 
Interesanti, ka vienam no viņiem uzvārds bija 
Gurķis. 

 

Pēc muzeja apmeklējuma devāmies pastaigā pa 
Saulrieta meža taku. No tās paveras skaists skats uz 
jūru, Inčupes grīvu un plašo pludmali. Tā kā saulīte 
mūs lutināja, tad nevarējām atturēties no vēlmes 
pabradāt pa ūdeni. 

Pēc pamatīgas pastaigas svaigajā gaisā un 
saldējuma nobaudīšanas devāmies uz Ādažu čipsu 
fabriku. Mūs sagaidīja Uzturklases vadītāji Diāna un 
Kristiāns un "ieveda" mūs čipsu paradīzē. 

 Uzzinājām un 
redzējām, kā top 
kartupeļu čipsi, 
uzzinājām, kā našķēties 
ar tiem, saglabājot 
veselīga uztura 
principus, nobaudījām 
svaigi ceptus čipsus. 
Mmm ... 

Tā kā šajā mācību gadā esam veikuši daudz labus 
darbus, nopelnījām atpūtu un izklaidi 19. maijā 
Labirintos. Tas būs jauks noslēgums sākumskolas 
posmam. 

4. c klases audzinātāja Agnese Āboliņa
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Mūsu klase nebija no tām 
mierīgākajām, taču mēs bijām saliedēti 
un vienmēr viens otram palīdzējām.  
Skolotājiem vēlos pateikt paldies par 
visu un esmu vecākiem pateicīga, ka 
viņi mani atveda uz šo skolu, kur es 
ieguvu brīnišķīgus draugus un 
vajadzīgās zināšanas. 
Taču, ja varētu laiku pagriezt atpakaļ, es 
mācītos cītīgāk un cienītu tās zināšanas 
un prasmes, ko skolotāji mums centās 
sniegt. Šobrīd septītajiem un astotajiem 
iesaku mācīties, jo no tā, kā mācīsieties, 
atkarīga jūsu nākotne. 

Kristīne Stankovska 
Deviņi gadi, ko pavadīju kopā ar savu 
klasi, bija labākie gadi manā līdzšinējā 
dzīvē. Nespēju iedomāties, kā dzīvošu 
tālāk bez saviem klasesbiedriem, viņu 
trakulībām un jā, reizēm arī dumjībām. 
Šajā laikā ir notikušas daudz un dažādas 
interesantas lietas, jo katru dienu klasē 
notika kaut kas tāds, ko var atcerēties 
visu turpmāko dzīvi. Skola man bija kā 
otrās mājas. 
Šobrīd jūtos skumji, jo negribas šķirties 
no klasesbiedriem un šīs skolas, tomēr 
saprotu, ka tālāk mums katram savs 
ceļš ejams. 

Ieva Beķe 
Skolas gadi tika pavadīt ļoti ideāli – 
paldies draudzīgajiem un saprotošajiem 
klasesbiedriem, atsaucīgajām 
skolotājām, dāsnajām pavārītēm un 
izpalīdzīgajai medmāsai! 

Ivita Jurēvica 
Šie deviņi gadi ir aizvadīti gan ar 
smiekliem, gan ar asarām, gan ar 
dažādiem pārsteigumiem! Mūsu klase 
nebija no tām prātīgākajām, jo mums 
patika adrenalīna garša.... Atmiņā paliks  
interesantie pasākumi – Popiela, 
Ziemassvētku koncerti, vēstures 
skrējiens. Vienīgi žēl, ka nekad netikām 
ekskursijā. 
Pašreiz jūtos reizē priecīgi un skumji, jo 
jāatstāj klasesbiedri, klases audzinātāja 
un skola. 

Diāna Brūvere 
Es vislabāk jutos, mācoties piektajā un 
devītajā klasē, jo piektajā klasē mēs 
piedalījāmies dažādos konkursos un 
bijām zinātkāri, savukārt devītajā klasē 
mēs saliedējāmies kā kolektīvs. 
Klasesbiedri bija jauki, neskatoties uz 
dažām nesaprašanām, bet skolotāji – 
superīgi. Skolotājiem jāizsaka liels 
paldies. 

Negribas ticēt, ka tūlīt būs 
izlaidums, sāksies jauna dzīve 
bez vecākiem, viss jādara būs 
pašai. Vārdu sakot, sāksies 
vecums, kad nāksies būt 
atbildīgākai. 

Jana Babarnova 
Mīļie septītie un astotie! Sūtot 
sveicienus no manis, vēlos 
atgādināt -  dariet visu, ko 
skolotāji liek, neļaujiet 
slinkumam izbojāt jūsu sekmes 
un uzvedību! 
Man pietrūks šīs skolas, taču mierina 
apziņa, ka varēšu te iegriezties kaut vai 
katru dienu, taču sajūta – šī ir mana 
skola - pavadīs visu manu dzīvi. 

Kristīne Kārkla 
Šajā skolā mācos tikai trīs gadus, taču 
nevēlos to pamest, jo esmu skolai ļoti 
pieķērusies. Kad atnācu uz šo skolu, 
nevarēju pierast pie jaunās vides, bet 
tagad liekas, ka te ir manas mājas. 
Nākamajiem devītajiem no sirds saku: 
„Nepieļaujiet tādu kļūdu kā es un 
mācieties jau tagad. Ticiet man, atgūt 
iekavēto ir ļoti grūti, un eksāmeni ir 
tiešām ļoti atbildīga lieta. Šis laiks, ko 
pavadīju skolā, bija mans laiks, bet 
tagad sāksies jūsējais...” 

Elvita Spure 
Šie gadi bija ļoti labi pavadīti – notika tik 
daudz kas interesants, ka nevar uz 
pirkstiem saskaitīt. Vienīgi es labprāt 
mainītu savu uzvedību, jo esmu tik 
daudz „ziepes savārījis”, ka negribas pat 
domāt.  
Visiem iesaku mācīties un klausīties, ko 
skolotāji saka. 

Andis Ezeriņš 
Šajā skolā, pēc manām domām, visas 
skolotājas ir „foršas” – viņas katru dienu 
māca mums ko jaunu, neskatoties ne uz 
ko! Ja es būtu agrāk sapratis, ka drīz būs 
jābeidz 9. klase, es savu slinkumu būtu 
jau sen „izmetis ārā”! 
Šobrīd vēl joprojām neticu, ka pagājuši 
deviņi gadi! 

Oļegs Kovaļovs 
Šis laiks tika pavadīts jautri un 
neaizmirstami kopā ar labiem 
klasesbiedriem. Šajos gados mēs tikām 
darījuši gan labus, gan sliktus darbus. 
Kad atnācu uz šo skolu, man likās, ka 
šeit būs kā parastās skolās, bet, gadiem 
ejot, esmu sapratis, ka šeit man patika 
mācīties. 

Es novēlu klases audzinātājai un 
priekšmetu skolotājiem, lai Jūs spētu 
izaudzināt bērnus par labiem cilvēkiem! 

Edijs Veršinskis 
Es varu pateikt, ka šī skola ir vislabākā 
un es nekad negribētu to pamest. Kad 
būs saņemts izglītības dokuments, es 
gribētu uzdāvināt visām mācību 
priekšmetu skolotājām šokolādi un 
puķes. 

Kristers Ļemešenoks 
 

Pēdējā zvana priekšvakarā devītajiem 

CĒ tika lūgts atbildēt uz jautājumu, kas 

viņiem šobrīd un vēlāk dzīvē varētu 

sagādāt prieku. Lūk, atbildes 

nepabeigtajam jautājumam - Man 

prieku dzīvē sniegs tas, ja... 

Ivita: „...ja kādreiz dzīvē varētu iegūt 

otro profesiju – automehāniķis.” 

Kristīne K. „...ja varētu iegādāties 

auto – Audi va Saab.” 

Diāna: „...ja varētu satikt savus 

klasesbiedrus pēc vairākiem 

gadiem.” 

Oļegs; „...ja varētu izveidot savu 

uzņēmumu.” 

Kristers: „...ja varētu vairāk 

nodarboties ar sportu.” 

Edijs: „...ja varētu iegūt darbu savā 

profesijā un saņemt autovadītāja 

tiesības.” 

Ieva: „...ja varētu uzsākt patstāvīgu 

dzīvi un atvērt savu veikaliņu.” 

Elvita: „...ja varētu dzīvot skaistā 

savrupmājā un braukt ar BMW 36.” 

Andis: „...ja varētu iegūt skūteri un tā 

tiesības.” 

Jana: „...ja varētu iegūt mīlestības un 

cieņas pilnu ģimeni, ceļot uz 

ārzemēm un veikt pīrsingus un 

tattoo.” 

Kristīne S.: „... ja varētu ceļot pa visu 

pasauli, īpaši Norvēģiju.” 
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Esi 

tāds! 

 

5.klasē mēs bijām 17, bet līdz izlaidumam esam palikuši tikai 8. 
Ik reizi, kad pēc stundām satikos ar savu klasīti, es teicu: „Nu, mani 
mīlulīši, kā mums šodien pagājusi diena?”..un tad katrs izteica 
savus veiksmes vai neveiksmes stāstus...ļoti patika ik reizi būt to 
mirkli kopā - parunāt, paanalizēt, izdarīt kopā secinājumus, 
pasmieties par kādiem interesantiem notikumiem dienas laikā, 
kopā veidot skolas pasākumiem priekšnesumus, īpaši jaukas bija 
ekskursijas un klases vakari, individuālas sarunas, diskusijas. 

 
Mums vienmēr ir bijis prieks par tiem skolotājiem, darbiniekiem, 
kuri mūs ir paslavējuši, izteikuši mums labus vārdus, priecājušies 
līdz ar mums par klases dzīves aktivitātēm, mācību stundās 
uzmundrinājuši, likuši pacensties tur, kur sekmes ir bijušas zemas, 
neatteikuši palīdzēt ar padomu, individuālām sarunām, ja klasē ir 
bijušas problēmas... 
Šāds pedagogu pozitīvisms ik reizi mums ir devis stimulu kļūt vēl 
labākiem ar katru reizi. Paldies Jums! 

... nu jau katrs devītklasnieks savās mājās ar savām domām, 
vēlmēm, iespējām sevi tālāk pilnveidot un sasniegt vēlamos 
mērķus.....ir palicies tikai viens satikšanās mirklis - izlaidums!  

Lai piepildās cerības un  īstenojas sapņi! 

Kādi man paliks atmiņā mani mīļie bērni? 
Artis - pieklājīgs, sportisks, apzinīgs, izpalīdzīgs, 
strādīgs, draudzīgs ar klases biedriem, saprotošs, 
smaidīgs, uzticams. 
Emanuela - sekmīgākā meitene klasē, smaidīga, 
radoša, spēj izteikt savas domas, tieša, sabiedriska, 
patīk uzstāties pasākumos ar to, kas pašai patīk, 
droša, labas komunikācijas prasmes, enerģiska, spēj 
realizēt savas vēlmes un mērķus. 
Samanta - vienmēr var uzticēties, izpalīdzīga, 
sirsnīga, labsirdīga, dāsna, atklāta, droša, taisnīga, 
godīga, ir savs viedoklis, pārliecība par to, ko saka, 
labprāt piedalās pasākumos, pieklājīga, saprotoša. 
Hārdijs - izpalīdzīgs, draudzīgs, spēj izteikt savu 
viedokli, asprātīgs, sportisks, smaidīgs. 
Līna - klusa, smaidīga, apzinīga, pieklājīga, labprāt 
piedalās pasākumos, pozitīva attieksme pret klases 
biedriem, jūtīga, sirsnīga. 
Sintija - izpalīdzīga, labsirdīga, dāsna, smaidīga, 
apzinīga, pietiekoši atklāta, labprāt piedalās 
pasākumos un ņem dalību tajos; saprotoša, iejūtīga, 
sirsnīga. 
Rebeka - droša, sirsnīga, aktīva, ir savs viedoklis, 
draudzīga, dzīvespriecīga, labsirdīga, dāsna. 
Gints - smaidīgs, strādīgs, draudzīgs, izpalīdzīgs, 
pārliecināts par savu rīcību,  asprātīgs. 
Kā ceļamaizi saviem bērniem vēlos sniegt šādus 
vārdus: 

„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un 
mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs 

savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un 
sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā 

dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” 
/Zenta Mauriņa/  

 

 

 

Lielajā dzīves jubilejā 

skolēnu un skolotāju kolektīvs 

mīļi sveic ilggadējo skolotāju 

Annu Taureni ! 

Lai vienmēr dvēsele Tava kā 

brīnumsvecīte zied, 

Lai esi kā jūra, kā joma, kas 

dzintara pilna arvien! 

Ej mierīgi starp dzīves steigu un 
trokšņiem un atceries, kāds miers 
var būt klusumā! 

Cik iespējams, esi labās 

attiecībās ar visiem cilvēkiem! 

Izsaki savu patiesību mierīgi un 

skaidri. Uzklausi arī citus, pat tos, 

kuri ir neinteresanti vai kļūdās – 

arī viņiem ir savs sakāmais. 

Izvairies no skaļiem, agresīviem 

cilvēkiem! 

Nesalīdzini sevi ar citiem, lai Tu 

nejustos mazvērtīgs vai 

sarūgtināts, jo arvien būs lielāki un 

mazāki cilvēki par Tevi! 

Priecājies par saviem 

panākumiem un savām 

iecerēm! 

ESI, KAS TU ESI! Esi atvērts 

mīlestībai, jo tā priecē un tās 

nekad nav par daudz! 

Attīsti sevī gribasspēku, lai tas 

Tevi sargā no neveiksmēm! 

Daudz baiļu rodas no vientulības, 

izsalkuma un noguruma – neļauj 

sev tādam būt! 

Tu esi dabas bērns – ne mazāks 

kā koki vai zvaigznes. Tev ir 

tiesības būt šeit! 

Šī ir skaista pasaule, un tādēļ ESI 

LAIMĪGS!
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