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Iecavas internātpamatskolas avīze 
2012. marts 

Iznāk kopš 2001. gada 
.

KLAŠU  Z IŅAS  

1.a 
Vai pirmklasniekiem smaga dzīve? Var 
iztikt. Vienīgi grūtāk ar lasīšanu. Tā 
nav nekāda ābolu vai zemeņu 
lasīšana, bet burtu lasīšana no 
grāmatām. Esam ar lasīšanu diezgan 
veiksmīgi tikuši galā – iemācījāmies 
visus burtus un nosvinējām savus 
Ābeces svētkus. Par darbu ābeces 
apgūšanā saņēmām daudz dāvanu, 
bet visvērtīgāko mums uzdāvināja 
mācību pārzine – pirmo lasāmo 
grāmatiņu. 
Pēc svētkiem kārtīgi atpūtāmies, jo 
mums bija brīvlaiks.Tagad esam gatavi 
turpināt grūto mācību darbu un droši 
soļot uz 2.klasi. 

1.a un audzinātājas Sarmīte 
Ignatjeva un Veronika Ruķere 

1.c 
 klasē 2011./2012. mācību gadā 
mācības uzsāka 18 pirmklasnieki. 
Tagad esam 16. Cītīgi mācījāmies lasīt, 
rakstīt, rēķināt, zīmēt un līmēt. 
Apmeklējam pulciņu "Visi desmit 
pirkstiņi" un logopēdijas nodarbības, 
kā arī ārstniecisko vingrošanu. Aktīvi 
piedalāmies skolas pasākumos, 
apmeklējam teātru izrādes skolā. 
Esam apmeklējuši divas teātru izrādes 
Iecavas kultūras namā septembrī 
"Nezinītis" un  novembrī "Gudrais 
zobiņš". Trīs meitenes piedalījas 
Bērnu Žūrijā- izlasīja piecas grāmatas 
un mūsu klase prezentēja grāmatu 
par Runci Franci. Ziemassvētku 
pasākumā kopā ar skolotajām Sanitu 
un Daci pārģērbāmies par zaķiem un 
dziedājam dziesmiņu "Zaķu 
Ziemassvētki". Līdz februārim bijām 
iemācījušies visus 33 burtus un 

gatavojāmies" Ābeces svētkiem", kas 
notika 2.februārī. Pēc tam atpūtāmies 
pirmklasnieku brīvlaikā. Vēl februārī 
bijām ekskursijā uz Iecavas Policijas 
iecirkni, kur tikāmies ar policistiem 
Pārslu un Ģirtu, uzzinājām daudz 
jaunas informācijas. Visiem ļoti patika. 
Mācāmies dzīvot draudzīgi un gaidām 
pirmo garo vasaras brīvlaiku.  

1.c un audzinātājas Sanita 
Kalderauska un Daina Kreiere 

2.a 
Februāra mēnesi iesākām ar sveču 
liešanu, veidojām klases izstādi. Šajā 
mēnesī lasījām pasakas, ilustrējām 
tās. Viens otram stāstījām, kura 
pasaka patika lasot, un kāpēc! 
Vairākiem bērniem patika „Trīs 
sivēntiņi”, „Brēmenes muzikanti”. 
Gatavojām sirsniņas –ieejas biļeti uz 
Valentīndienas diskotēku, kurā no 
sirds izdejojāmies. 

2.a klase un audzinātājas Liāna 
Krezevska un Antoņina Prohorenko 

2.c 
Mums patīk: 
Kopā darboties; 
Ka skolotāja uzslavē; 
Gatavot rotājumus klasei un 
guļamistabai; 
Iepriecināt skolotājas. 
Mēs cenšamies labi mācīties, 
lasām grāmatas, esam draudzīgi. 

2.c klase un audzinātājas Agnese 
Veipa un Linda Kraukle 

3.a 
Mēs īpašu vērību pievēršam zaļai 
domāšanai. Piedalāmies labo darbu 
akcijās (makulatūras, bateriju 
vākšana). Izveidojām grāmatas „Labas 

uzvedības noteikumi dabā” un  „Mana 
Latvija”. Veidojām darbus no zīlēm, 
kastaņiem, āboliem, dārzeņiem un 
rīkojām izstādes klasē. 
Ļoti gaidām Svētā Nikolaja dienu, kad 
no rīta zeķītēs atrodam konfektes, bet 
Ziemassvētkus šogad svinējām 
atpūtas kompleksā „Lido”. 
Lielu prieku sagādā jubilāru 
godināšana dzimšanas dienās. 
Jau tagad domājam par karjeras izvēli, 
tāpēc esam pie sevis aicinājuši skolas 
darbiniekus, kuri mūs iepazīstina ar 
savām profesijām. Cenšamies mācīties 
centīgi, bet brīvajā laikā kopā ar 
audzinātāju dodamies pastaigās pa 
Iecavu un esam arī izveidojuši spēli 
„Labas uzvedības noteikumi skolā”, 
kas mums palīdzēs atcerēties un 
iegaumēt noteikumus skolā.  

3.a un audzinātājas Inese Jirgena un 
Daina Zariņa 

3.c 

 
Attēlā: 3.c skolēni ziemas aktivitātēs 

Lielākie sasniegumi  
 Atzinība par labiem 

sasniegumiem un iegūtiem 77 

punktiem starpklašu konkursā 

„Klases dzīve” 

 Pateicība par piedalīšanos 

lasīšanas svētkos ar uzvedumu 

no grāmatas „Princese Skella un 

Leta kungs”. 

Vecāku diena ir skaista tradīcija, kas ik gadu pulcē 

prāvu skaitu māmiņu un tētu, kuriem interesē, kas 

notiek mūsu skolā, kur mācās viņu bērni. Vecāku 

interese par skolu ir ļoti nozīmīga audzināšanas 

procesa sastāvdaļa, jo bērna svarīgākā vieta 

vispirms ir ģimenē, kur tiek iegūtas vērtības, kas 

turpmākajā cilvēka dzīvē visbiežāk ir dominējošas, 

ietekmējot izvēles, rīcību un sekas.  

Vecāki ir un tiem jābūt visnozīmīgākajiem cilvēkiem 

bērna dzīvē un, galvenokārt, viņu viedoklis, piemērs 

un attieksme veido jauno personību. 

Tādēļ, priecājoties par tikšanos ar skolēnu 

vecākiem, skolas avīze martā ir veltīta vecāku 

dienai, apkopojot informāciju par to, kas svarīgs 

ikvienā klasē. 

Redaktore Inga Č. 
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 Atzinība par piedalīšanos 

A.Brigaderes stāstu lasījumos. 

 Pateicība par piedalīšanos rudens 

izstādē „Klusā daba ar ābolu” 

Interesantākie piedzīvojumi 
Šajā mācību gadā mēs, 3.c klases 
skolēni un abas audzinātājas-Ginta un 
Valentīna, esam piedzīvojuši daudzus 
jautrus, interesantus, izzinošus, 
aizraujošus un arī skaistus brīžus.  

 Rudens pusē mēs no visas sirds 
varējām izpriecāties aktīvās 
atpūtas vietā „Labirintos”, kur mūs 
sagaidīja pats saimnieks Jānis 
Pastars. Tur izšūpojāmies un 
izlēkājāmies, izbraucām ar 
velokartiem un spēlējām dažādas 
spēles. Tā bija brīnišķīga balva no 
skolas, protams, godam nopelnīta! 

 Vēl rudenī devāmies ikgadējā 
ekskursijā- šoreiz uz Rīgu. Ļoti 
izzinoša un interesanta bija 
ekskursija pa Vecrīgu. Ekskursijas 
noslēgumā pats labākais-kino 
noskatīšanās  īstā kinoteātrī! Visi 
paslēpāmies aiz jocīgām, lielām 
brillēm, jo filma 3D formātā, un 
dzīvojām līdzi mazajiem Smurfiem, 
smējāmies par ļauno burvi, kurš 
beigās saņēma pelnīto sodu. 

 3.c klasē visi bērni ir čakli grāmatu 
lasītāji. Šogad, gatavojoties  
Lasīšanas svētkiem, visi iepazinām  
drosmīgo princesi Skellu un 
biedējošo Leta kungu. Savas lomas 
lieliski nospēlēja Linards un Krista, 
Dārta un Mareks, Namejs un 
Linda.  

 Kā katru gadu svinīgi un pacilāti 
sagaidījām Ziemassvētkus, rotājām 
klasi un internāta vestibilu. Jautrās 
atrakcijās, rotaļās un dejās pagāja 
klases vakars. Skolas sarīkojumā 
pārtapām par putniem un 
izdancojāmies karnevālā. 
Vislabākās maskas bija Andžejam 
un Dārtai.  

3.c un audzinātājas Ginta Kopeika un 
Valentīna Afanasjeva 

4.a  
Mēs esam seši zēni un divas meitenes. 
Reizēm esam velniņi 
Ar radziņiem un astītēm,  
Bet mūsu skolotājas 
Ir tik jaukas, 
Ka mums radziņi pazūd. 
Un mēs atkal kļūstam rātni. 
Mums patīk jautri padzīvoties. 
Mazliet pamācīties un ieklausīties,  
Ko skolotāja mums māca, 
Bet jautrāk ir pavadīt laiku, 
Kad mācības beigušās 
Un sākas brīvais laiks, 
Taču mēs esam pieklājīgi, 
Paklausīgi un nedaudz nerātni, 

Bet mums patīk mācīties skolā, 
Kur par mums rūpējas 
Divas jaukas skolotājas, kuras mēs 
mīlam un cienam! 

4.a un audzinātājas Dzintra Pavāre 
un Aija Dementjeva 

4.c 
Mūsu klasē bērnu maz, 
Sastāvs mainās bieži, 
Bet par to mēs neskumstam, 
Saistīti mēs cieši. 
Stundās čakli strādājam, 
Skolotājus klausām, 
Piedalāmies konkursos, 
Nopelnam pa kausam. 

Kristiāna 

4.c un audzinātājas Agnese Āboliņa 
un Mārīte Bērziņa 

5.a 
Rudenī vairākas reizes kopām savu 
sektoru- Bērzu birzīti - no lapām un 
žagariņiem. 
Maksims Krutikovs klases stundās 
stāstīja un rādīja savus savāktos 
materiālus par Barikāžu atceres dienu. 
Maksims bija gids un iepazīstināja 
mūs arī parkā ar ievērojamākajām 
vietām. 
Interesants mums bija klases vakars 
22.11.2011, kad gatavojām spāņu 
nacionālo ēdienu “Paelja”, jo mums 
projektu nedēļā jāgatavo materiālus 
par Spāniju. “Paelja” ir līdzīga plovam. 
Regulāri paši veidojam klases dzīvi. 
Krājam labo darbu aplīšus, 1. semestrī 
uzvarēja Liliāna. 
Uzstājāmies “Bērnu žūrijā ar 
priekšnesumu par “Mākoņu 
grāmatu”. Piedalījās Emanuela, 
Maksims, Rebeka un Sintija. 
Veidojām dažādus plakātus skolas 
pasākumiem. 
Visi bijām rudens pārgājienā. Gāja 
jautri. 
Bijām ekskursijā uz Siguldu! Bija 
super! 

 
Priecājāmies savā Ziemassvētku klases 
vakarā. Bijām sagatavojuši lotereju. 

Mūsu klase piedalās vairākos 
pulciņos: korī, vizuālās mākslas, 
novadpētniecības, sportā. 
Vispriecīgākie bijām par to, ka 1. 
semestra noslēgumā ieguvām 1. vietu 
5.-6.kl. grupā “Mācību darba 
konkurss” 
Piedalījāmies novusa sacensībās, 
ragavu vilkšanas sacensībās, kur 
ieguvām 2.vietu 
Klasē notika dienasgrāmatu konkurss, 
katru mēnesi 1. vietu iegūst Madara 
Zeberiņa. Mūsu klase 5.-6. kl. Grupā 
ieguva 1. vietu “Kārtīgākā 
dienasgrāmata” un 1. vieta 
“Sakārtotākās māc. grāmatas” 
Kopā ar 5.c klasi esam bijuši Rīgā uz 3 
koncertlekcijām. 

5.a un audzinātājas Daiga Baha un 
Elīna Meldere 

5.c 
Mūsu dzīve skolā šogad bijusi ļoti 
krāsaina, aizraujoša un bieži 
neparasta. Kā nekā – esam pirmo 
gadu pamatskolā! Izvēlējāmies 
pastāstīt par katra mēneša 
spilgtākajiem notikumiem: 
Septembrī iepazināmies ar jaunajām 
klases audzinātājām un klases 
biedriem, devāmies pastaigās pa 
Iecavu, lai tuvāk iedraudzētos. 
Uzdrīkstējāmies ļauties lielam 
izaicinājumam – pieteikties „Zvaigzne 
ABC” izsludinātajā konkursā ”Zvaigžņu 
klase”. 
Oktobrī devāmies lieliskā ekskursijā uz 
Siguldu, Turaidu un spieķīšu darbnīcu, 
kur katrs pats veidojām spieķīti. 
Oktobrī bija arī divi klases vakari, no 
kuriem vienā atklājām šī gada 
projekta darbu par ES, bet otrs... tā 
bija trakā Helovīnu ballīte, kurā 
BRIESMĪGI biedējām visu skolu!  
Novembrī starp valstiskiem 
sarīkojumiem „Zvaigžņu klases” 
2.kārtā starp 135 skolām izcīnījām 
1.vietu valstī! 
Decembrī sagatavojām rūķu 
priekšnesumu lielajam skolas 
karnevālam ar akrobātiskiem 
elementiem. Ieguvām semestra 
sekmīgākās klases nosaukumu. 
Janvārī krietni izpriecājāmies uz 
sniegotajiem kalniņiem. 
Februārī iemēģinājām skolas 
slidotavu, un, „Zvaigžņu klases” 
3.kārtā filmējām video, daudz 
runādami angļu valodā un sapņodami 
nokļūt Sidnejā. 
Šobrīd esam pieteikuši savu dalību „ZZ 
čempionātā”, tātad pavasaris solās 
būt sportiski aktīvs! 

5.c un audzinātājas Inga Čipena un 
Linda Fiļipova 
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6.a 
Esam kopīgi izvēlējušies savu klases 
prezidentu un ministru prezidentu – 
skolotāju palīgus gan mācībās, gan 
ārpus klases darbā. Esam katram 
izdomājuši savu amatu – savu 
atbildības sfēru, par ko katrs rūpējas 
klasē, piemēram, klases šerifs, kurš 
atbild par kārtību, nozaudētajām 
lietām, klases diriģents-rūpējas par 
kārtību pie ēdamgaldiem u.c. 
Rūpējamies, lai mūsu klasē netiktu 
lietoti rupjie vārdi, izpalīdzam viens 
otram gan mācībās, gan brīvajā laikā. 
Puiši vienmēr ir ļoti pieklājīgi – laiž 
meitenes visur pa priekšu. Katru reizi 
mums ir savas klases tradīcijas – 
pagājušo semestri katru dienu 
rakstījām uz lapiņām savus labos 
darbus un semestra noslēgumā kopā 
izveidojām „Labo darbu” plakātu, ko 
varēja redzēt visa skola. 
Klasē organizējam dažādus konkursus 
un aktivitātes, piemēram, klases 
ģerboņa izveide, klases himnas 
izveide. Piedalīsimies Olimpiskās 
Komitejas rīkotajā konkursā 
„Olimpiskais ekobuss Londona 2012”. 
Kopā gājām pēc eglītes, kopā arī 
skaisti izdekorējām klasi uz svētkiem. 
Vakarmācību laikā, kad visi esam 
izmācījušies, kopā spēlējam jautras 
spēles, dzeram tēju un mācamies būt 
par radiodīdžejiem, ierakstot savus 
raidījumus. 
Nesen vinnējām skolas ragaviņu 
vilkšanas čempionātā, par ko mums 
liels prieks. Esam izvirzījuši sev mērķi: 
kļūt par labāko klasi skolā, tādēļ 
katram no mums pie klases sienas ir 
pielikts „labākā skolēna” līgums – 
apņemšanās par to, kas tad no mums 
tiek gaidīts, lai šo mērķi sasniegtu. 
6.a un audzinātājas Tatjana Kapusto 

un Bruno Bahs 

6.c 
Pēcpudienās bieži ejam baudīt ziemas 
priekus uz kalniņu, arī Divkalniņu, kur 
mums patīk vislabāk. Mums patīk arī 
pikoties!  

 
6.c Ziemassvētku karnevālā - vardes 
Apmeklējam pulciņus – daudzi no 
mums aktīvi darbojas drāmas pulciņā 
pie skolotājas Ligitas Putniņas, bet 
citiem ļoti patīk vizuālās mākslas 
pulciņš pie Bruno Baha. Mums ļoti 
patīk mūzika, dažreiz skolotāja atļauj 

to  klausīties vakarmācībās, bet 
parasti mēs klausāmies mūziku savos 
telefonos. 

6.c un audzinātājas Dale Oškalne un 
Lida Tītiņa 

7. a 
Evita Bergmane – šajā mācību gadā 
mūsu klasē notika interesants klases 
vakars, mēs skaisti pavadījām laiku. 
Man ļoti patīk palīdzēt skolotājam 
Jānim puzles čempionātā, dambretes 
sacensībās pierakstīt dalībniekus un 
vērtēšanu. Mēs kļuvām ļoti laba klase, 
palīdzam viens otram. Klasē palīdzam 
viens otram arī ar darbiem. 
Piemēram, varam samainīties ar 
klases dežūrām bez skolotāju 
palīdzības. Ļoti patika rudens 
ekskursija uz Līvu akvaparku, jo 
brauca visa klase. 
Kristaps Brunovskis – šajā mācību 
gadā man patika mūsu klases 
ekskursija, interesantas audzināšanas 
stundas, labi un atsaucīgi skolotāji, 
notiek daudz mācību priekšmetu 
olimpiādes un mācību konkursi, 
izglītojošas un nopietnas mācību 
stundas un mīļi, jauki klases biedri.  
Reinis Bajārs – man ļoti patika 
ekskursija uz Rīgas lidostu un aviācijas 
muzeju.  
Kristaps Akermans - Šajā mācību gadā 
man patika tas, ka mūsu klase brauca 
foršā ekskursijā uz Līvu akvaparku. 
Mēs visa klase ļoti izpriecājāmies. 
Patīk, ka pārstāvu savu klasi skolas 
domē, un man tagad ir jāstrādā ar 
skolotāju Jāni kopā. Tas man ļoti 
patīk. Un man arī šajā mācību gadā 
patīk, kad mūsu klase ir palikusu 
labāka, draudzīgāka, mēs zinām, kas 
kuram ir jādara un uzreiz ķeramies pie 
darba.  
Līga Stepe - Šajā mācību gadā mūsu 
klasē notika daudz pozitīvu lietu. Man 
patīk, ka mūsu klasesbiedri ir palikuši 
iejūtīgāki, mīļāki viens pret otru. Mūsu 
klases attiecības ir uzlabojušās. Ļoti 
patika ekskursija uz starptautisko 
lidostu, Rīgu un aviācijas muzeju. 
Mūsu klase ir kļuvusi saliedēta. 
Audzinātājiem nav mums jāsaka 10 
reizes, lai mēs izdarītu kādu darbiņu. 
Saprotam viņus no pirmās reizes un 
izdarām to, ko no mums prasa. Man 
liels prieks, ka es mācos šajā klasē, jo 
mana klase ir vislabākā. 
Rinalds Vītols – patika, ka novada 
zīmēšanas olimpiādē dabūju otro 
vietu. 
Skolotāja Natālija Novicka: „Prieks 
atrasties kopā ar savu audzināmo 
klasi. Vērot, kā viņi izaug, mainās, 
paliek prātīgāki. Zinu, ka varu uz 
viņiem paļauties. Priecājos par katru 

skolēnu, kurš mācās mūsu skolā un 
sasniedz labus rezultātus mācību 
darbā. Patīkami, ka mūs atceras un 
apciemo mūsu skolas absolventi.” 
Skolotājs Jānis Siugalis: „Priecājos, ka 
skolas audzēkņi aktīvi sporto. Piedalās 
futbola, florbola, peintbola 
sacensībās. Pateicos 9. klašu zēniem 
par palīdzību slidotavas ierīkošanā. 

7.a un audzinātāji Natālija Novicka 
un Jānis Siugalis 

7.c 
Septītā klase 

Esam mēs. 

Patīk mums 

Trakulīgas, jautras, 

Īsteni aizraujošas lietas. 

Tīk dziedāt un zīmēt mums ļoti. 

 KĀrtīgi, laipni, atsaucīgi, enerģiski, 

 

Centīgi arī mēs esam. 

 

Kas klasē noticis šogad? 

Lidostā visu izzinājām mēs. 

Ar centību lielu maskas gatavojām. 

Skolas pasākumos un mācību 

konkursos gandrīz līderi 

Esam. 

7.c un audzinātāja Baiba Žūriņa 

8.a 
Veltījums skolai un vecākiem 
Skolā mīlam sportot un atpūsties. 
2011.gada Ziemassvētki – visjautrākie 
un vismīļākie! Elvis 
Zīmēt, veidot vienmēr patīk 
Pasākumus skolā apmeklēju es 
labprāt. 
Olimpiādēs piedalos es arī! 
Paldies Tev, māt, ka rūpējies par 
mani! Sandija 
Cik tīri, cik skaisti ir visapkārt! 
Mani priecē tīrība un čaklums, 
Un sapratne, ka noteikumi ļauj mums 
labākiem kļūt. Kristiāna 
Lai krievu valoda būtu katru dienu, to 
labprāt vēlos es. 
Cik skaisti puķu dārzi mūsu skolā! 
Es saprotu – skola liek augt mums 
gudriem, lieliem. 
Estere 
8.a un audzinātāja Austra Šteinberga 

8.c 

 
Kas tie ir- zēni vai meitenes? 
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Iepazīsimies, tie esam mēs- 8.c 
klase.Kustīga un lustīga, sportiska un 
atraktīva, draudzīga un saliedēta 
klase. Nu jau astoņus gadus esam 
kopā, plecu pie pleca, un kopā apēsts 
„puds sāls”. 
Pats svarīgākais notikums šogad ir 
piedalīšanās „Zvaigžņu klasē”, un, lai 
gan nevaram lepoties ar ierindošanos 
pirmajā vietā, tomēr tas dod mums 
zināmu sevis pašapliecināšanās 
atziņu- mēs varam visu, ja gribam!  
Interesanti mums ir klases vakari, kur 
spēlējam lomu spēles, pārģērbjamies 
citos tēlos, stāstām anekdotes un 
gatavojam uzkodas, un galvenais, 
cenšamies to darīt pēc devīzes: „Protu 
pats sev sagatavot svētkus!” 
Rudens ekskursijā guvām bagātīgus 
iespaidus gan par A.Čaku kā savdabīgu 
Rīgas un meiteņu apdziedātāju, gan 
izpētījām cilvēka orgānu darbības 
principus medicīnas vēstures muzejā, 
gan uzspēlējām peintbolu, gan kārtīgi 
izpeldējāmies. 
Klases zēni guva godalgotu vietu 
A.Brigaderei veltītajā viktorīnā, bet 
Artjoms lepojās ar veiksmīgu Sprīdīša 
lomas tēlojumu. 
Zēni-Raimonds,Einārs, Raitis,Matīss, 
Ēriks,Mārcis, Artjoms,Guntis- 
joprojām ir draugos ar sportu, viņi to 
pierāda gan ikdienā dodoties veikt 
sportiskās aktivitātes „ Dartijā”, gan 
vakaros sevi attīstot sporta 
nodarbībās skolā, gan piedaloties 
republikas mēroga sacensībās, gūstot 
tur arī nozīmīgas vietas.   
Savdabīgu pieredzi guvām tikšanās 
reizēs gan ar vidusskolas teātra sporta 
komandu, gan vidusskolas debatētāju 
komandu.  
Ziemassvētki bija izdevušies, jo 
gaumīgi visi kopā izdekorējām klasi 
(pat nenoplēsām rotājumus!), 
atraktīvi sevi parādījām visam skolas 
kolektīvam gan sniedzot 
priekšnesumus, gan sakot labus 
vārdus skolas pedagoģiskajam un 
tehniskajam personālam, un arī 
apkalpošana virtuvē mums izdevās 
visaugstākajā līmenī. 
Interesantas ir klases stundas, kur 
vairāk darbojamies paši- gan apgūstot 
pieklājīgas uzvedības prasmes, gan 
runājot par atkarības vielu kaitīgo 
ietekmi uz pusaudža organismu, gan 
sastādot ēdienkarti Ziemasvētku 
maltītei. 
Jūtamies pieauguši.Vai tādi esam, lai 
spriež apkārtējie.Taču vienu esam 

aptvēruši – nav labi dzīvot pašu 
sacūkotā vidē, tādēļ lūgsim skolas 
saimnieku, lai ļauj mums pašiem 
izremontēt savu klasi. 
Esam pārliecināti, ka daudzās jomās 
mazākie skolas ķipari no mums var 
ņemt piemēru, taču vienu gan 
vēlamies darīt zināmu – mēs 
lepojamies ar to, ka mācāmies tieši 
šajā klasē, ka mūs audzina tieši šīe 
skolotāji un ka mūsu dzīves balsts tiek 
veidots tieši te, Iecavas 
internātpamatskolā! 

8.c un audzinātāja Ieva Plēsuma 

9.a 

 
Attēlā:Ziemassvētku polonēze – 9.a 
Santa: Ar klasi kopā dabūjām pirmo 
vietu stundu kārtībā un uzvedībā.  
Simona: Esmu piedalījusies 
ziemassvētku pasākumā. Es cenšos 
palīdzēt citiem. 
Sintija: Labi ir tas, ka ar klasi dabūjām 
pirmo vietu par stundu kārtību, un 
labi sēdējām stundās. 
Sandija: Labi klases vakari, kuros esmu 
arī palīdzējusi, lai viss veiktos un būtu 
labi. 
Juris: Palīdzēju liet ledu- Rolands, 
Artūrs, Aigars, Mārtiņš. Beidzot sāku 
mācīties krievu valodu un iet jau 
labāk.  
Rolands: Vācām makulatūru, taisījām 
skolas slidotavu, dambretes 
čempionātā ieguvu 3.vietu. 
Kristaps: Klases labā sportoju, braucu 
uz sacensībām, guvu uzvaras.  
Madara: Es viena neko neorganizēju, 
visu darām kopīgi, un kopīgi izcīnām. 
Mācības ar aktivitātēm atdalu, un 
nešķiroju savus klases biedrus. 
Artūrs: Mūsu klase brīvajā laikā 
veidoja slidotavu. Es ļoti lepns par 
savu paveikto darbu. Es pat brīvprātīgi 
palīdzētu skolai gan fiziski, gan 
finansiāli. 
Andris: Esmu vairāk apmeklējis 
papildus nodarbības. Mūsu klase bieži 
pārstāv skolu sacensībās, piemēram, 
peintbolā, florbolā un es ar to lepojos. 
Klases biedriem novēlu pabeigt skolu. 

9.a un audzinātājas Valija Lukstiņa 
un Irina Jakušenoka 

9.c 
Mūsu klase jau tāpēc vien ir īpaša, jo 
esam ‘’devītie’’. Visi kopā esam 
pēdējo gadu!!! To mēs apzināmies, 
tāpēc arī esam draudzīgāki, 
izpalīdzīgāki, esam atraktīvi, jautri un 
arī strādīgi. Vienmēr esam gatavi 
piedalīties jebkuros pasākumos, jo 
esam muzikāli ar teatrālām dotībām. 
Ar audzinātājas Rūtas palīdzību liekam 
lietā savu izdomu un tad arī viss labi 
izdodas. 
Mēs esam kā viena komanda ar 
stingru vadoni. Kādreiz jau arī ir 
sanācis pablēņoties, bet tas taču ir 
dabiski...negribas būt kā pelēkām 
pelēm... 
Lepojamies ar to, ka mūsu klasē ir 
Sanda, Viktorija, Marita, Samanta, 
Madara, Raivis, Sandijs, Māris, kuri ir 
piedalījušies vairākās olimpiādēs. 
Īpaši uzticama ir mūsu Sanda, kura ar 
savu dziedātprasmi ir priecējusi mūs 
visus gan skolā, gan ārpus tās. 
Uzskatām, ka tādas klases kā mēs, 
skolā nav un arī nebūs. 

9.c skolēni 

 
Esmu pateicīga liktenim, kas mani ir 
atvedis uz Iecavas internātpamatskolu 
kopš 1967.gada. Katra mana 
audzināmā klase ir palikusi atmiņā, un 
jo vairāk, ja esmu ar viņiem bijusi 
kopā no 1.klases līdz izlaidumam. 
Tagad ar manu 9.c klasi ir tāpat. Ļoti 
nozīmīgi mūsu kopā sadzīvošanai ir 
tas, ka viņi man ir vienīgie, tāpat kā es 
viņiem. Priecē tas, ka šogad viņi to 
novērtē un atzīst. Tagad klasē valda 
lielāka kārtība, saudzīga attieksme 
pret lietām, saglabājot skaisto. 
Katrs no maniem audzināmajiem ir 
īpašs, ar savu ‘’odziņu’’, tāpēc strādāt 
ar viņiem ir interesanti . Jo straujāk 
tuvojas mācību gada beigas ar 
9.klases eksāmeniem un izlaidumu, jo 
jūtu, ka man būs ļoti, ļoti žēl šķirties. 
Gribētos,lai visas katra labās īpašības 
ņem virsroku, jo to ikvienam ir daudz. 

9.c klases audzinātāja Rūta 
Muceniece. 
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