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Atzīmējot mūsu mīļās skoliņas 55.dzimšanas dienu, pie skolēniem 

ciemojās populārā dziedātāja Sabīne Berezina. Viņas dziesmas bija stilīgas 

un aizraujošas, bet īpaši interesanti bija, kad viņa mēģināja repot - man 

šķita, ka viņai izdevās lieliski! Koncerta beigās saņēmāmies un devāmies 

dejot kopā ar dziedātāju. Pēc koncerta bija svētku vakariņas un lieliska 

disene!  

Nadežda Pulle 5.a 
 

 

Skola savos svētkos skolēniem dāvināja lielisku koncertu, kurā piedalījās 

Sabīne Berezina un Mareks Pelsis. Mareks izpildīja dažas populāras 

dziesmas par Iecavu un Latviju, bet atraktīvā Sabīne dziedāja ne tikai 

latviešu, bet arī ārzemju dziesmas, piemēram, Nicky Minaj dziesmu repa 

stilā, kas visiem bija pārsteigums un sajūsma. Vakarā atpūtāmies Mareka 

Pelša vadītajā diskotēkā. 

Elvis Borisēvičs 7.c 

Atzīmējot skolas 55.jubileju, 10.oktobra 
vakarā skolā pulcējās tagadējie un agrākie 
skolas darbinieki, kaimiņi un tālāki viesi.  

 

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

OKTOBRIS 2014. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Tā tas ir – dzimšanas dienas vienmēr 

paiet tik ātri! Nemaz nepamani, pa 

kuru laiku kurpītes sākušas spiest un 

kreklam rokas par īsu. Tā mēs 

augam – pašiem nemanāmi, bet 

citiem no malas tik redzami un 

pārsteidzoši. Un tad atkal – pats jau 

domā, ka liels esi izaudzis, bet vecāki 

un skolotāji saka – klausi, vēl esi 

bērns! Ai, kā gan lai neapjūk šajā 

lielo un mazo un augšanas juceklī? 

Un 55 gadi skolai… Vai tas ir daudz, 

vai varbūt maz? Varbūt tavai 

vecmāmiņai ir tikpat gadu? Vai 

skola ir veca vai jauna? Ir tik daudz, 

ko pajautāt! Bet skolas vēstures 

stāsts – tas stāstīja tik senas lietas! 

No citām paaudzēm! 

Laika ritējums – tā ir tik dīvaina 

parādība! To nevar notvert. Tik pēc 

pavisam vēl tik neilga laika skaties – 

atkal viss izmainījies – tur koks 

nozāģēts, bet tur iestādīts jauns. 

Paskaties dažus gadus vecās 

fotogrāfijās - te vēl neprati  lasīt, bet 

te – jau uz vienas rokas pirkstiem var 

saskaitīt gadus, kas atlikuši līdz 

izlaidumam! 

Lietas mainās tik ātri, neko nedrīkst 

nokavēt, viss, kas darāms tagad, 

vēlāk jau var izrādīties par vēlu – 

pateikt paldies, noslaucīt kājas pie 

sliekšņa, izpildīt mājas darbu, salasīt 

krāsainās rudens lapas un kastaņus. 

Dzīvo šodien. Šis ir tavs laiks! Un 

tavs laiks šajā skolā. Arī tu veidosi 

tās vēsturi! 

Sk. Inga  
Turpinājums 2. lpp. …  
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9.c klases skolēnu grupai - Līgai Sniedzei, Karīnai 
Feduļinai, Snežanai Dogatkinai, Matīsam Skangalim, 
Andim Ugam Lasmanim 10.oktobrī bija gods piedalīties 
svinīgajā jubilejas koncertā.  

Pirms pasākuma gatavojāmies ļoti ilgi un apzinīgi, 
mācoties dzejoļus un mēģinot uzstāšanos. Pienāca 
svētki un visi bija uztraukti. Mēs, meitenes, bijām ļoti 
skaistas – ar gariem svārkiem un puķi matos, zēniem 
bija svinīgi, melni uzvalki.  

 
Pasākums tika ieskandināts ar Latvijas himnu, bet 

pēc tam visi vienojās piemiņas brīdī, pieminot skolēnus, 
skolotājus un darbiniekus, kuri vairs nav šai saulē. 6.c 
klases vokālais ansamblis, sākumskolas un 7.a klases 
dejotāji ievadīja pasākuma norisi priecīgā gaisotnē. 

 
Svētkos izskanēja mūsu skolas vēstures likteņstāsts, 

kuru ar senu attēlu un dzīvu atmiņu vēstījumu 
klātesošajiem iedzīvināja mūsu skolas skolotāji un 
darbinieki, kuri reiz bijuši arī šīs skolas absolventi. Es 
un Matīss piedalījāmies vakara vadīšanā, nosaucot 
katru skolotāju, kurš piedalījās skolas vēstures stāstā. 
Pirmais uzstājās skolas šoferis Aivars Krauklis, kura 
stāsts par skolas celtniecību un sportu tika pasniegts 
ļoti jautri un atraktīvi. Skolotāja Valija Lukstiņa stāstīja 
par pionieru laikiem un seniem draudzības 
pasākumiem, bet mūsu klases skolotāja Dale Oškalne – 
par čaklo darbu ārpusstundu laikā. Skolas medmāsa 
Jolanta Vanaga salīdzināja agrākās un tagadējās rūpes 
par skolēnu veselību, bet skolas meistars Aldis 
Puzanovs aicināja atcerēties, cik nozīmīgs ir visu 

tehnisko darbinieku ieguldījums. Mūsu mācību pārzine 
skolā strādā jau trīsdesmit vienu gadu, tāpēc viņas 
stāstījums bija par visām skolas direktorēm, mācību 
pārzinēm, skolotāju ieguldījumu un citām interesantām 
lietām. Interesanti, ka skolai kādreiz ir bijuši dzīvnieki, 
arī zirgs, un skolā ir strādājis pat zirgkopis! Stāstītāji 
aicināja klātesošos viesus – arī bijušos audzēkņus vai 
darbiniekus – atbildēt uz interesantiem jautājumiem. 
Bijusī pionieru vadītāja Edīte Zīle stāstīja par savu 
darba laiku ar mīlestību un aizrautību, norādot, ka arī 
toreiz skolā bijis mājīgi un visi jutušies labi. Tagad 
pazīstamais pedagogs, psihologs un lektors Kaspars 
Bikše sniedza skolotājiem dažus noderīgus padomus, 
bet daktere Dainuvīte Vīlande dalījās atmiņās par savu 
darba laiku kā skolas ārstei. Lietvede Inese Cielava 
atzīmēja, cik nozīmīga ir pāreja uz mūsdienu 
tehnoloģijām, kad vairs nav jāraksta tik daudz ar roku 
vai rakstāmmašīnu. 

 
Pasākuma laikā tika pasniegti apbalvojumi 

skolotājiem. Svarīgākie bija Izglītības un zinātnes 
ministrijas goda raksti, kurus par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītībā saņēma direktores vietniece 
Dzidra Miezere un skolotājas Inese Jirgena un Tatjana 
Kapusto. Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis daudziem 
skolotājiem pasniedza Iecavas novada goda rakstus, bet 
direktore Aija Semjonova – skolas atzinības par labu 
darbu. 

Pasākuma viesi izteica savus veltījumus, pasniedzot 
skaistas dāvanas skolai. Svētku izskaņā ģitāristes Ilzes 
Gruntes pavadījumā uzstājās nacionālās operas 
dziedātāja Evita Zālīte, sniedzot brīnišķīgu un mazliet 
neparastu koncertu. Līdz šim nebijām iedomājušies, ka 
šāda stila mūzika var būt tik skaista. Visi klātesošie 
tika aicināti pulcēties kopīgai fotogrāfijai, bet pēc tam 
uzkavēties pie kafijas tases, ritinot atmiņu kamolu un 
ielūkojoties nākotnē.  

Līga Sniedze 9.c 

Turpinājums no 1.lpp. …  
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Veiksme skolas konkursā!  
5.a klase ieguva 1. vietu dienasgrāmatu kārtības konkursā. Pajautājām, kā viņiem tas izdevās! 

Sanija: mums bija sarakstītas visas 

stundas un uzdotais, un mammas 

paraksts. 

Sintija: mūsu klase centās glīti 

rakstīt un bijām atbildīgi par 

dokumentu. Es ceru, ka mēs arī 

turpmāk izturēsimies ar cieņu pret 

šo dokumentu. 

 

Jānis: mēs kārtīgi rakstījām 

dienasgrāmatās, un visu laiku 

rakstījām uzdoto. 

Rivgards: mums ir 1. vieta 

dienasgrāmatu konkursā, jo mēs 

cenšamies labi un glīti rakstīt, un 

neķēpājamies.  

Nadežda: 1. vietu mēs dabūjām 

tāpēc, ka dienasgrāmatas bija 

kārtīgi sarakstītas, un vēl par to, ka 

bija gandrīz visur sarakstīts 

uzdotais.  

Mana klase skolotājdienā skolotājiem 

izgatavoja apsveikumus puķes formā ar 

dzejoli. Tās tika dāvinātas visām mūsu 

priekšmetu skolotājām pirms skolas līnijas. 

Skolas līnija šoreiz bija neparastāka, jo tika 

organizēta ne izglītojamiem, kā parasti, bet 

izglītotājiem – mūsu skolas skolotājiem. 

Skolēnu dome stāstīja jocīgus stāstiņus par 

skolas dzīvi.         Elvis Borisēvičs 7.c  

Piektdienas pēcpusdienā, 3.oktobrī, kad skolēniem mācību darbs bija jau beidzies, 

skolotāji devās savā svētku ekskursijā. Skolotāju un darbinieku kolektīvu sirsnīgi 

uzņēma „Ziemeļblāzmas” kultūras namā, Rīgā, Vecmīlgrāvī, kur visi devās 

ekskursijā pa skaistajām telpām, parku un ar liftu uzbrauca skatu tornī, no 

kurienes pavērās iespaidīgs skats, ko krāšņi izrotājis rudens košums. Skolotāji 

uzzināja, ka iespaidīgā celtne tapusi pēc Augusta Dombrovska (1845.-1927.) 

ieceres un tās sākotnējais mērķis bijis patvērums bezalkohola biedrībai, kura 

turpina darboties vēl šodien. Tagad celtne ir vēsturisks kultūras mantojums, kurā 

notiek daudzpusīgas aktivitātes. Augusta Dombrovskis ir ievērojama sava laika personība. Viens no viņa 

nozīmīgākajiem devumiem bija arī vijoļu izgatavošana. Noslēdzot „Ziemeļblāzmas” apmeklējumu, dalībnieki 

aristokrātiskajā kultūras nama kafejnīcā iebaudīja pa tasei 

kafijas.  

Arī laika apstākļi 

šķita lutinām 

skolotājus viņu 

svētkos – iepriecinot 

ar mierīgu, siltu un 

saulainu dabu, tāpēc 

izbrauciens noslēdzās 

Vecāķu pludmalē, 

kur visi priecīgi 

ieturēja maltīti pašu sarūpētajā piknikā, uzdziedot pa kādai dziesmai par 

jūras tēmu, bet daži drosminieki nekavējās atbrīvoties no apaviem un 

ļaut jūras ūdenim kārtīgi samīļot savas pēdas.  

Sk.Inga 
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Iecavā Dzejas dienu moto 
šoruden skanēja tāpat kā citur 
Latvijā „Dzeja pievelk”. Pievelk –
piesaista, aizrauj, rada pārdomas. 

Dzejas dienu noslēgums 
25.septembrī šogad risinājās mūsu 
skolā, vietas izvēle nebija nejauša: 
gar skolu aizstiepjas iela, kurai dots 
dzejnieka Raiņa vārds. Skolā 

pulcējās visu Iecavas novada skolu 
skolēni, kuru veidotie mājas darbi – 
dzejas grāmatiņas ar pašizvēlētiem 
dzejoļiem (pievelkošajiem), 
pamatojumu to izvēlei un uz 
asociāciju pamata tapušajiem 
jaunrades darbiem – tika izvirzītas 
dalībai novada konkursam „Atļauj 
dzejai sevi pievilkt”. Novada 
latviešu valodas skolotāji šos 
darbus vērtēja trīs nominācijās: 
labākais dzejoļa izvēles 
pamatojums, labākais jaunrades 
darbs, labākais grāmatiņas 
noformējums. Godalgotas vietas 
ieguva arī mūsu skolās skolēni: 
Linda Gulbe un Amanda Jakobi 
nominācijā „Labākais 
pamatojums”, Dārta Ušacka, Maija 
Krastiņa, Inga Bajāre, Ruslans 
Kameņevs nominācijā „Labākais 
jaunrades darbs” un Karīna 
Feduļina nominācijā „Labākais 

noformējums”. Sveicam mūsu 
uzvarētājus! 

Noslēguma pasākums bija 
interesants un neierasts. Skolas 
vestibilā tika iekārtota skolēnu 
veidoto dzejas grāmatiņu izstāde, 
5.un 6.klašu skolēni atraktīvi un 
graciozi apguva grāmatu nešanas 
māku uz galvas, 7. un 8. klašu 
skolēni no rudens veltēm darināja 
svētku torti, bet devītklasnieki un 
vidusskolēni noskaidroja, cik 
cilvēku gara ir Raiņa iela, visi 
latviešu valodas skolotāji lasīja 
savus mīļākos dzejoļus, tika nolasīti 
par pašiem labākajiem atzītie 
jaunrades darbi. Pasākumu ar 
dziesmām pieskandināja Iecavas 
vidusskolēnu ansamblis.  

Baiba Žūriņa, latviešu valodas skolotāja 

 

Šogad Dzejas dienās atcerējāmies Raini un Aspaziju, godinot viņus 150. 

jubilejā.  5.-9. klašu pasākumā piedalījās skolēni, kas bija uzrakstījuši labākos 

darbus. Skolas pasākumā katrs norunāja savu dzejoli, skolotājas Kristīnes 

Zabarovskas pavadījumā skanēja arī dziesmas.  Laura Novicka iepazīstināja 

ar savu pasaku, kas tika publicēta grāmatā „Atmodināt Saulcerīti”.  Šī gada 

Dzejas dienu moto bija „Atļauj dzejai sevi pievilkt”. 

Sandra Kumakova 

 
Skola, uz mūžu tu 

manējā 

Ar Tevi es sapņoju 

kustībā… 

Lai kā mums ietu,  

tu uz nākotni vadi, 

Lai kur mēs būtu, 

tu ceļu mums rādi. 

Ar sirdi mēs pratīsim 

redzēt un just, 

Un mācēsim dzīvē šai 

nepazust. 
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Dodamies uz kokaudzētavu 

Projekta ietvaros mēs, 9.c klase, 16.septembrī 

devāmies uz kokaudzētavu „Skujenieki”. Tur mēs 

uzzinājām, kā audzē meža stādus (egles, bērzus 

un priedes), arī dārza dekoratīvos augus. Sākumā 

ieber trauciņā kūdru un ieliek sēkliņu, bet 

neierok. Kad sāk veidoties kociņš, sēkliņu apber 

ar zemi. Šo stādu audzēšanai izmanto speciālo 

šķidro mēslojumu. Viens tūkstotis egļu stādiņu 

maksā 170 eiro. Kokaudzētavā redzējām liķiera 

pīlādžus, ēdamo kastani un dekoratīvos augus. 

Tur var iegādāties baltegles podiņos. Tas ir jauki, 

jo atvieglo eglītes iegādi Ziemassvētkos. Baltegle 

visus priecēs svētku vakarā, bet pēc tam to varēs 

izstādīt ārā. 

Kristaps Ivanovs, 9.c 

 
8. oktobrī 9.c, 9.a un vēl daži 

skolēni no citām klasēm devāmies 

ekskursijā uz šokolādes fabrikas 

„Laima” šokolādes muzeju. Muzejā 

mūs sagaidīja gide Agnese, kura 

pastāstīja, kur mēs esam, ko 

darīsim un izdalīja ieejas kartes. 

Katram bija sava karte ar unikālo 

kodu, kuru pēc tam varēja izmantot 

dažādiem mērķiem. Viņa arī 

parādīja, kā tās reģistrēt, lai vēlāk 

varētu dabūt arī bildes un video. 

Kad katrs bija reģistrējis savu karti, 

un varbūt arī palīdzējis kādam 

citam ar reģistrēšanu, tad mums 

vajadzēja mazu brītiņu uzgaidīt. 

Tikmēr mēs varējām uzcienāties ar 

konfektēm, un, ja vēlas, arī 

iegādāties kādu suvenīru, lai paliktu 

kaut kas arī sataustāms.  

Devāmies uz šokolādes muzeju, 

kurā bija šokolādes strūklaka, no 

kuras mums arī deva pagaršot 

šokolādi. Citiem tā garšoja, dažiem 

nē. Agnese izstāstīja visu par 

fabrikas un muzeja darbu, vēsturi. 

Parādīja arī to, kā no kafijas 

pupiņām iegūst kakao, un kā no 

kakao rodas šokolāde. Mēs taisījām 

arī katrs savu „īpašo šokolādes 

tāfelīti”, uz kuras varēja uzrakstīt 

savu „Es mīlu …”.  

Pēc tam, kad bijām izveidojuši 

savu īpašo tāfelīti, varējām ar 

savām ieejas kartēm fotografēties 

un uzņemt arī dažādus video, kurus 

pēc tam saņēmām savā e-pastā. 

Pēc tam, kad jau bijām 

safotografējušies, devāmies tālāk 

uz šokolādes darbnīcu, kur katrs 

varējām pagatavot piecas 

šokolādes konfektes, kuras vēlāk 

varējām ņemt līdzi uz mājām. Tās 

mums iesaiņoja glītā kārbiņā 

pārsietu ar īpaši skaistu lentīti.  

Šādu ekskursiju iesakām visiem 

mūsu skolas skolēniem, jo guvām 

daudz informācijas, bagātīgu, 

izzinošu materiālu.  

Sonora Spurķe 9.c 

 

Septembri skolas avīzes jaunie – 5.c klases dalībnieki 

– ierosināja izsludināt zīmējumu konkursu. Sagaidot 

skolas 55.jubileju, zīmējumos skolēni tika aicināti 

attēlot savu skolu, tās apkārtni un citas lietas, kas 

skolas ikdienā ir svarīgas. Tika saņemti 40 zīmējumi, 

no kuriem interesantākos variet apskatīt šīs avīzes 

numura lappusēs. Paldies VISIEM māksliniekiem! 

Atsaucoties jūsu aktīvajai vēlmei zīmēt, izsludinām 

jaunu zīmējumu konkursu! Sagaidot novembri, kad 

Latvija svin Mārtiņdienu, Lācplēša dienu un Valsts 

dzimšanas dienu, šoreiz aicinām zīmēt Lāčplēsi un 

notikumus, kas saistāmi ar Lāčplēša dienas 

atzīmēšanu. 

Zīmējums: Beatrise Grigorjeva 4.c 
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Melisa Zemtaute 5.c 

 

Maija Krastiņa 5.c 

 

Emīls Toms Trimakaitis2.a 

 

Melisa Zemtaute 5.c 

 

 

Laine Matule 5.c 

 

Laine Novicka 5.c 

Visas atbildes slēpjas tepat – šajā avīzītē! Esi čakls un sameklē tās! 
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Horizontāli: 

1. Skolai 55.gadu ... 

2. Dzeja šogad … (ko dara?) 

3. Meitenes vārds, kuras zīmējums ir ievietots 

avīzē 

4. Skolēnu vecuma bērnu organizācija padomju 

laikos 

5. Skolai kādreiz bija … (dzīvnieks) 

6. Kokaudzētava Iecavā 

7. Mākslinieces, kura uzstājās svinīgajā 

jubilejas pasākumā, vārds 

8. Kultūras nama "Ziemeļblāzma" dibinātāja 

uzvārds 

9. Meitenes, kuras divi zīmējumi ievietoti šajā 

avīzē, vārds 

10. Septembrī ik gadu norisinās … dienas 

11. Zēna, kura zīmējums ievietots avīzē, vārds 

Vertikāli: 

1. Dziedātāja, kura uzstājās bērnu svētkos 

2. Priekšmets, kura kārtība tika vērtēta 

konkursā 

3. Pedagogs, psihologs, lektors, skolas 

absolvents un viesis 

4. Skolotāju dienas līnija bija veltīta (kam?) 

5. Sena šokolādes fabrika 

6. Divas zīmējumu autores, kurām ir vienāds 

vārds. 
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Zīmējums: Sabīne Kužma 7.a 

Mēs, 9.a klase, šajā skolā mācāmies pēdējo gadu un 

zinām, ka tūlīt sāksies mūsu lielā, patstāvīgā dzīve. Jau 

uzsākot pēdējo mācību gadu, esam izvirzījuši 

visdažādākos mērķus - citam tas ir pabeigt skolu ar 

izcilību, citam atrast vēlamo skolu, kurā viņš pēc 

iespējas labāk varētu iegūt profesiju, bet vēl kādam tas 

ir izprast sevi. Lai mēs sasniegtu savus mērķus, mums 

ļoti daudz palīdz klases audzinātāja un visi jaukie 

skolotāji, kuri jau mūs ir iepazinuši tik ļoti labi, ka jau 

var paredzēt mūsu nākamo soli. Mūsu skolotāji arī ir 

ļoti smaidīgi un atsaucīgi, ja kādreiz mums gadās ne 

tāda atzīme, kuru mēs nevēlējāmies, mēs droši varam 

aiziet pie viņiem un sarunāt, kad pārlabosim. Visas 

skolotājas ir saprotošas un atsaucīgas, un mēs vēlamies 

visām skolotājām pateikt lielu PALDIES. Katra 

skolotāja, kas ar mums ir strādājusi, ir iekritusi sirdī, jo 

ikviena no viņām ir īpaša. Mums ir bijuši vairāki klases 

audzinātāji un ikviens no viņiem mums ir palicis sirdī 

dziļi. Īpaši palicis atmiņā skolotājs Bruno no 6. klases, 

ar kuru mēs ik vakaru baudījām tēju pēc mājasdarbu 

izpildes, ierakstījām savas klases radio un spilgti ir 

palicis atmiņā Ziemassvētku rotājumu laiks, kad mēs 

visi kopā izrotājām visu klasi un gājām paši eglītes 

meklējumos. Tas bija ļoti forši  (lieliski) 

 

Zīmējums: Elza Grīnfelda 3.c 

Skola – kas tā tāda ir? Mēs, devītie, zinām, ka tā ir 

iespēju pasaule, tur it katram ir dota iespēja sevi 

attīstīt, pilnveidot un uzlabot. Mums arī ļoti patīk, ka 

skola piedalās visādos projektos gan Latvijas mērogā, 

gan ārvalstu mērogā.  Mēs uzskatām, ka labākas skolas 

par mūsu Iecavas internātpamatskolu nav, jo šeit ir tik 

daudz interesantu pulciņu, sportisko aktivitāšu, skolēnu 

un skolotāju, ar kuriem kopā varam iziet ārā papikoties 

aukstajās ziemas dienās, uztaisīt „selfijus” un mīļi 

parunāties . Šai skolai ir sava patīkamā aura, kuru 

var sajust uzreiz, ienākot iekšā. Skola mums ir devusi 

daudz foršu draugu, kuriem mēs varam uzticēties. Mēs 

zinām, ka pēc 9. klases mēs vēl tiksimies, dosimies 

kopīgās brīvdienās. Šos lieliskos draugus mēs iegūstam 

visās ikdienas ārpusskolas aktivitātēs. Ir interesanti 

skolā piedalīties dažādās sacensībās, piemēram, 

dambretes sacensībās, kuras notiek novembrī un 

uzvarētājs iegūst ceļojošo kausu, kurā ir iegravēts viņa 

vārds. Arī mūsu klases skolēns Daniels Suics ir 

izcīnījis šo ceļojošo kausu. 

 

Zīmējums: Kristaps Bitens 4.c 

Mūsu skolai šogad lieli svētki, skolai jau aprit 55 

gadu jubileja un mums kā devītajiem arī būs svētki, jo 

drīz absolvēsim šo skolu. Deviņi gadi šeit nodzīvoti un 

daudz kas piedzīvots, sākot no pirmās klases līdz pat 

šai dienai. Visi kopā atceramies, kā atnācām uz pirmo 

klasīti – kā mazi nezinīši, bet laiks šajās telpās paskrēja 

nemanot, nu jau mēs esam devītie, lieli, kuriem drīz 

vien būs jāpamet šīs patvērums un jādodas lielajā 

dzīvē. Būs grūti atvadīties no pierastā, no senā un 

pieņemt jauno. Šajā jaukajā skolā pavadītie gadi un 

jautrais laiks kopā ar klasi pagājis gluži nemanot, jo tā 

ir lieliska gan ar iekārtojumu, gan ar skolotājiem, kuri 

mūs māca ar lielu pacietību. Šīs skolas sienas ir 

pieredzējušas tik daudz 55 gadu laikā, ir redzējušas, kā 

mainās paaudzes, ir redzējušas, kā dažas no skolotājām 

pašas šeit mācījās, un vēlāk atgriezās, lai mācītu citus. 

Ir liels prieks apzināties, ka skola ar katru dienu kļūst 

arvien skaistāka un mūsdienīgāka. 

Mēs, 9.a klase, skolai vēlam izturību, daudz jaunu 

vēlmju gribošus skolēnus un tikpat vēlmju gribošu 

skolotāju. Vēlam, lai lielos un dižos mērķus sasniedz 

pēc iespējas augstāk. Gribam arī novēlēt skolai, lai 

viņa staro arī turpmākos 55 gadus tikpat spoži un vēl 

spožāk. 

Sandra Kumakova, Linda Matule un 9.a klase 
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Iecavas internātskolas piecdesmit piecu 
gadu jubilejā 

Sirsnīgi sveicu visus skolas pedagogus un 
darbiniekus, kuri vairāk kā pusgadsimta garumā 
veikuši lielu ieguldījumu jauniešu izglītošanā un 
sagatavošanai dzīvē. 

Personīgi man dzīvē bijusi lieliska iespēja 
piecpadsmit gadu laikā gūt vērtīgu pieredzi skolas 
kolektīvā kopā ar ļoti atsaucīgiem kolēģiem un ļoti 
aizrautīgiem un talantīgiem basketbolistiem, kopējā 
darbā guvām redzamus panākumus dažādos 
līmeņos, par kuriem vēl atceras šodien. 

Ja šodien man jautātu vai es būtu gatavs vēlreiz 
atkārtot vēsturi, izvēloties pirmo darbavietu nelielajā 
Iecavas skolā uz kādreizējiem nosacījumiem, es 
noteikti dotu pozitīvu atbildi. 

Vēlu visiem labu veselību un dzīvesprieku, kuri ir 
devuši un dod ieguvumu skolas attīstībā un jaunās 
paaudzes audzināšanā. 

Ar patiesu cieņu, Juris Garkalns (bijušais sporta skolotājs) 
 

Es skolai novēlu ļoti labus skolēnus un atsaucīgas 

skolotājas. Lai skola būtu labā kārtībā vēl daudzus 

gadus un visi skolēni būtu sekmīgi. 

Sandra Kumakova 9.a 

 

Mūsu skola ir skaista un turīga, es viņai novēlu visu 

to labāko. Es uzzīmēju tās lietas, kas man patīk 

skolā. Man skolā vēl daudz kas patīk – zīmēšana, 

pavāres, skolotājas, daži klasesbiedri utt. 

Laine Matule 5.c 

Lai skolā ir daudz pasākumu! 

Dainis 2.a  

Lai skola ir izturīga un tajā daudz gudrības un 
jauki skolotāji.   Samanta, 5.a 

Lai skolā ir vairāk bērnu un skolotāju. 

 Rivgards 5.a 

Lai skola izskatītos tikpat skaista, kā tagad, un lai 

būtu daudz skolēnu.    Linda, 5.a 

Mans veltījums skolai  
Skolas sirdspuksti ir skolēni, 

Bet skolas stiprums – skolotāji! 
ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 
Tad skolotāji ir šī luktura liesmiņa, 

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, 
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeris. 

ja skolotāji ir templis, kas sniedz mieru, 
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas! 

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola 
un skolas dvēsele – skolotāja! 

Novēlu: 
Skolai pastāvēt ilgus gadus un rast jaunas 
izaugsmes iespējas, draudzīgu un darbīgu 
pedagogu kolektīvu, talantīgus skolēnus. 
Pedagogiem – veiksmi un izdošanos, gūt 
gandarījumu un sirdsprieku par savu darbu; 
skolēniem – zināšanu apgūšanas prieku, 
profesionālus, saprotošus, modernus skolotājus; 
vecākiem – lai nepietrūkst spēka, pacietības un 
izpratnes, vadot savus bērnus skolas gaitās. 

3.c klases skolnieks Artis un mamma 

 

Lai tu ilgāk stāvētu un ilgāk kalpotu!  

Roberts 2.a 

Mēs tevi, skola, apsveicam dzimšanas dienā! 

Mēs tev vienmēr sakām „labrīt”, „labdien” un 

„labvakar”. 

Kristīne 2.a 

Daudz laimes dzimšanas dienā un lai būtu izturīga! 

Raivis 2.a 
 

Lai mūsu skola būtu labākā novada skola! 

Emīls Toms 2.a 
Lai mūsu skola ir izturīga un būtu stipra un, lai 

netrūktu ne centa. Laine M. 5.c 

Labojums: Skolas avīzes septembra izdevuma 

pirmajā lappusē publicēto novēlējumu autori ir 3.c 

klases skolēni (tekstā kļūdaini minēti 3.a)
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