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Iecavas internātpamatskolas avīze 
2012. novembris 

Iznāk kopš 2001. gada 

Skolēnu Domes izsludinātajā konkursā „Mana, kā Latvijas prezidenta, 
uzruna Latvijas dzimšanas dienā” piedalījās 16 dalībnieki. Rakstītajā 

atklājās daudz lielisku domu: 
 

Šī ir neparasta diena, kad katrs no 

mums, latviešiem, jūtas īpašs, jo šī 

ir mūsu valsts dzimšanas diena, 

mūsu valsts goda diena. Einārs 9.c 

Es ticu un ceru, ka Latvijas ļaudīs 

mājo ticība savas tautas nākotnei, 

cerība uz labāku dzīvi savā zemē 

un, ka mūs vieno mīlestība vienam 

pret otru. Madara 9.c 

Ir jātic savai valstij, jātic tam, ka mēs 

spēsim izķepuroties no šīs krīzes 

un viss nostāsies savās vietās. Mikus 
9.c 

Mūsos eksistē ticība savai tautai, jo 

mūsus tauta ir godīga un mīlestības 

pilna, taču tautai jāprot sevi 

aizstāvēt, jāizvēlas pareizais ceļš, pa 

kuru iet. Mairita 9.c 

Katram no mums vajadzētu pielikt 

roku, lai Latvija būtu labāka, nekā 

ir tagad. Mārcis 9.c 

Cienot Latviju, mēs izrādām cieņu 

paši sev un godu savai valstij. 

Artjoms 9.c 

Aicinu visus Latvijas dzimšanas 

dienā pārdomāt, ko mēs katrs 

varam darīt savas dzimtenes labā! 

Kristiana J. 9.c 

Iesaku pārmaiņas sākt ar sevi – 

godīgi strādāt, sakopt savu sētu un 

Latvijas dabu skolā apzinīgi 

mācīties. Aicinu cienīt savus 

vecākus un vecāka gadagājuma 

cilvēkus! Vēlu ilgu un laimīgu mūžu 

Latvijai! Līga 8.a 

Pacelsim Latvijas karogus, lai visi 

redz, kā mēs mīlam savu valsti! Mēs 

esam lepni par tevi, Latvija! Undīne 
6.c 

Latvija ir maza, bet tā ir mūsu! Lai 

kur mēs būtu, atcerēsimies... mūsu 

mājas ir te, Latvijā! Marta 6.c 

Mēs esam stipra tauta, un vēlamies 

dzīvot mierā un saticībā paši savā 

zemē. Dievs, svētī Latviju! Guntis 
9.c 

 

  

Gaišs rīts pār zemi pārklājas 
Un saule spoži krāsojas, 
Te tava zeme atmostas, 
Bet vai tu jūti prieku? 
 
Te olimpiešiem medaļas 
Un hokejistiem izdodas, 
Tev pašam sportā paveicas. 
Bet vai tu jūti prieku? 
 
Kad māsas, brāļi pulcējas, 
Un saime kopā satiekas, 
Tad māmiņai smaids iezogas. 
Bet vai tu jūti prieku? 
 
Kad dziesma skaisti iesākas, 
Gaiss skaņās koši viļņojas 
Un ļaužu sirdis atveras... 
Bet vai TU jūti prieku? 
 
Kad karogs mastā uzvijas, 
Ik latvis lepni izslejas, 
Kad tautas domas vienojas - 
Vai TAD tu jūti prieku? 
 
Prieks bieži vien ir pats svarīgākais. Tas 

piešķir garšu. Garšu notikumiem, garšu 

dzīvei, spilgtumu, košumu it visam, kas 

ap mums. Jo apkārt var būt pasaules 

viskrāšņākie notikumi, bet no tiem ne 

nieka labuma nebūs, ja nepratīsi izjust 

prieku.  

Prieks var būt lielos notikumos, skaistās 

uzvarās, varenos ieguvumos. Prieks var 

būt nepārspējamās sajūtās, kad dari kaut 

ko lielisku pirmo reizi, kad vari, kad spēj, 

kad sasniedz virsotni. Katram kādreiz 

gadās šāds prieks. Tomēr, ja gaidīsi tikai 

lielo prieku, nespēsi to saskatīt mazajos 

ikdienas notikumos, var gadīties, ka tas 

lielais – viņš tā arī nepienāk. Īstenībā jau 

gan – gan jau būs pienācis. Bet vai 

pratīsi ieraudzīt, pratīsi satvert?  

Prieks – tas ir kaut kas tik nenotverams, 

tik nesaprotams, tik katram pašam vien 

zināms, kad gūstams… Mācies priecāties 

par mazo, par niecīgo prieciņu un būsi 

gatavs saņemt visu lielo sajūsmu, ko 

dzīve spēj sniegt! 

Jo prieks – tas ir spēks, kas spēj virzīt 

tevi augšup. 

Sk.Inga 
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 ..M A N A  L A T V I J A  

 

 

Valsts svētki ir īpaši svētki visiem valsts 

iedzīvotājiem. Tajā skaitā arī man. Šie svētki 
man šķiet lieliski, jo mēs atceramies tās dienas, 
kad Tēvija kļuva neatkarīga. Citiem patīk, bet 
citiem nē. Bet mani tas neuztrauc, jo pastāvu 
pats par sevi! 

Kad esmu mājās un ieklausos vecmammas 
stāstītajos vārdos, es bieži vien pārdomāju savu 
rīcību dažādās situācijās. 

Andrejs Kudrjavcevs 7.c 

Lāčplēša dienā mēs dodamies pie pieminekļa, lai 
godinātu karavīrus, kas cīnījušies un 
aizstāvējuši valsts neatkarību. Atceramies 
karavīru dziesmas un noliekam sveces. 

Neatkarības svētkus svin daudzās valstīs. 
Visiem ir svētku noskaņa un prieks. 

Kristaps Ivanovs 7.c 

 

 

 
Valsts svētki man nozīmē daudz. Es cienu valsts 
svētkus, es pati arī svinu šos svētkus. Man 
patīk ar mazo māsu doties pie Brīvības 
pieminekļa un nolikt sarkanbaltsarkanajā krāsā 
nokrāsotā burciņā iededzinātu svecīti. Tas ir ļoti 
skaisti. 

Sarkanbaltsarkanā krāsa ir Latvijas karoga 
krāsa. Latvijā ir viena un vienīga valoda un tā ir 
latviešu valoda. Atceros, ka biju ar māsu un 
mammu pie Brīvības pieminekļa pirms diviem 
gadiem. Toreiz jauns vīrietis tur deva zvērestu. 
Tas bija ļoti svinīgi, pacilājoši un aizraujoši. 

Valsts svētki ir svarīgi jebkuram pilsonim, kas 
dzīvo Latvijā. Lāčplēša diena ir tik aizraujoša! 
Man vislabāk patīk, ka šauj gaisā raķetes, dzied 
himnu, un liek svecītes pieminekļa pakājē.  Man 
gribētos aizbraukt uz Rīgu paskatīties, kā tur 
svin valsts svētkus. Valsts svētki man ir svarīgi. 

Kornēlija Jakobi 7.a 

 

 

Attēlos: Direktore pateicas skolēniem par labu darbu. 

Sākumskolas skolēni priecājas par apbalvojumu. 
Mūsu lieliskās jaunās skolotājas – Agnese Veipa un Linda Fiļipova. 
 

15. novembrī svinējām Latvijas 94.dzimšanas dienu. Vai tas 
ir daudz vai maz? Maza valsts, vai tomēr ne tik maza. Mūsu 
valsts ir tik liela, cik mēs stipri savā garā un savos darbos! 
Skaistos svētkus svinējām, dziedot dziesmas, rādot Latvijas 
skaistumu un apbalvojot čaklos un centīgos. 
Pēc svinīgā pasākuma baudījām svētku vakariņas. Kūkas bija 
tik skaistas kā Latvijas karogs! Bet pašā vakarā – ballīte pilnā 
sparā! Svētki uz goda!  
 

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 
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2.a klase  

Audzinātājas: Sarmīte Ignatjeva, Veronika Ruķere 

Esam kārtīgi mācījušies un uzvedušies mācību stundās. Tagad 

izbaudām savu balvu un katru nedēļu apmeklējam datorklasi, kur 

skolotājas Ingas pavadībā zīmējam, apgūstam internetu, skatāmies 

filmiņas u.c. 

Mūsu klases skolēni - Samanta, Keitija un Teodors Jānis 

piedalījās novada Dzejas dienas pasākumā un izcīnīja 1. vietu. 

Viņiem priekšnesumu izveidot un sagatavoties palīdzēja 

audzinātāja Veronika. 

Kārtīgi un rūpīgi sarakstījām savas dienasgrāmatas un turpinam to 

darīt katru dienu, stundās ierakstot uzdoto. 

Apvākojām arī savas mācību grāmatas un izgatavojām 

grāmatzīmes. Mums palīdzēja audzinātājas. 

Kopā ar skolotāju Sarmīti piedalāmies Tiesībsargu biroja 

izsludinātajā projektā par kaķa vārdu. Uzzīmējām kaķus un devām 

viņiem vārdu. Balvā par savu darbiņu bijā uzaicināti viesoties 

Tiesībsarga birojā. 

 

4.c klase 
Labie darbi šajā mācību gadā: 

 Kopā ar abām savām skolotājām - Gintu Kopeiku un Valentīnu Afanasjevu 

- cītīgi strādājām savā sektorā. 

 Īpaši skaisti izrotājām savu labo darbu krātuvīti. Mums palīdzēja skolotāja 

Ginta. 

 Ļoti labi protam sakārtot savas guļamistabas. Šajā darbā mums palīdz abas 

audzinātājas, bet jo īpaši  skolotāja Valentīna. 

 Kopā ar skolotāju Gintu piedalījāmies Latvijas Olimpiskajā dienā. 

 Skolotāja Jāņa Siugaļa vadībā piedalījāmies un ieguvām 3.vietu novada 

tautas bumbas sacensībās. 

 Kopā ar skolotāju Valentīnu apciemojām bijušo Iecavas novada dārznieci 

Dainu Rudzīti. 

 Savācām 31 kg  makulatūras, to sasiet un nodot palīdzēja  skolotāja 

Valentīna.  

 

1.klases  
Audzinātājas: 1.a Baufale-Giluča 

Renāte un Pavāre Dzintra 1.c Āboliņa 

Agnese un Bērziņa Mārīte.  

Pirmo klašu skolēni droši iejutušies 

skolā, mācās ābeci un jaunas prasmes, 

lai būtu pilntiesīgi skolas lielās saimes 

dalībnieki. Skolēni apgūst labas 

uzvedības noteikumus un mācās, kā 

mācīties. 

 

2.c klases  
skolēni kopā ar skolotājām Sanitu 

Kalderausku un Dainu Kreieri cītīgi 

vāca makulatūru, grāba lapas savā 

sektorā. 22.oktobrī ieguvām pirmo 

vietu konkursā "Darbs mācību 

stundās". Divreiz nedēļā zēni 

apmeklē basketbola treniņus sporta 

namā.  Pēcpusdienās esam 

iecienījuši skatīties multiplikācijas 

filmas. Vislabāk patīk 

multene"Bruņurupuči Ninzjas". 

3.c klase  
kopā ar skolotāju Agnesi 

Veipu piedalījās Dzejas 

dienās skolā un novadā, 

Rīgas zooloģiskā dārza 

rīkotajā konkursā - „Lāču 

māja”, kur ieguva iespēju 

bez maksas apmeklēt 

zoodārzu, kā arī visu oktobri 

katru dienu vingroja DHL 

rīkotajā Mugurčempionātā. 

Kopā ar skolēniem vingroja 

skolotājas Agnese un Linda 

Kraukle. Olimpiskās dienas 

ietvaros kopā ar skolotāju 

Jāni Siugali piedalījāmies 

stafešu skrējienā sporta namā 

„Dartija”, un 3. klašu grupā 

izcīnījām 1. vietu iegūstot 

balvā hokeja biļetes, kā arī 

izcīnījām 1. vietu novada 

tautasbumbas sacensībās. 

 

4.a klase   
kopā ar 

skolotājām Inesi 

Jirgenu un Dainu 

Zariņu iepazīst 

savus pienākumus 

skolas kolektīvā, 

piedalās skolas 

apkārtnes 

uzkopšanā, kā arī 

apgūst dažādas 

dzīvesprasmes. 

 

3.a klase kopā ar skolotājām 

Liānu Krezevsku un Kristīni 

Zabarovsku 

Rūpīgi strādājām sektorā, 

grābjot lapas, pievērsām lielu 

uzmanību klases kārtošanai, 

mācību gada sākumā 

iemācījāmies kārtīgi apvākot 

grāmatas. 

Bērnu rotaļu laukuma krūmos 

atradām bumbu un meklējām tās 

īpašniekus. Noskaidrojām, ka 

bumba pieder 1. klasei, un 

atdevām! 
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5.a klase 
Kopā ar skolotāju Aiju Dementjevu 

piedalījāmies erudīcijas konkursā, labo darbu 

nedēļā nodevām makulatūru, tīrījām sektoru, 

piedalījāmies Tautas bumbas spēlē un 

Olimpiskajā dienā. 

5.c klase 
Kopā ar skolotājām Irinu Jakušenoku un Valiju Lukstiņu 

piedalās dažādos konkursos. Viņiem pa spēkam gan 

Mugurčempionāts, gan Cepumu konkurss, gan pat Zvaigžņu 

klase, kuras 1.kārtā m ūsu 5.c klases komanda 

„Vanadziņi”  ieguvuši 1.vietu. 

 

9.c klase ar skolotāju Ievu Plēsumu 
Mācību gadu iesākām ar mūsu klases labāko deklamētāju- Aigara, Matīsa un Mārča uzstāšanos 

„Billītēs” Līva, Mārcis, Matīss un Artjoms piedalījās vidusskolas literārajā kafejnīcā „Ceļš, 

kuru iet”.  

Raimonds, Guntis un Einārs ieguvuši otro vietu „Vecumnieku rudens kausā” pieaugušo grupā. 

Aigars, Artjoms, Mārcis, Matīss, Ēriks un Raitis vairākas reizes nedēļā apmeklē vieglatlētikas 

un florbola nodarbības sporta namā „Dartija”. Raimonds izcīnījis pirmo vietu rudens krosā! 

Visa klase apzinīgi strādāja sektorā pa nedēļām, sadaloties grupiņās. Īpašs prieks par Mārci, kas 

pārvarēja sevi, aukstumā un lietū paveicot savu darbiņu kopā ar labāko draugu Matīsu! 

Makulatūras vākšanā punktus klasei gādāja Matīss ar Mārci, palīdzot bibliotekārei nosvērt 

savākto. 

Erudītu konkursā savas zināšanas demonstrēja Elīna, Līva, Mairita, Madara, Artjoms. 

Visi klases skolēni izmēģināja spēkus, iejūtoties Latvijas prezidenta lomā, rakstot uzrunu savai 

tautai. Patīkami bija dzirdēt savus citātus svinīgajā pasākumā skolā! Bet Baiba, Kristīne, Aigars 

un Artjoms izjusti norunāja Latvijas dzimšanas dienai veltītos prezentācijas tekstus. Lāčplēša 

dienā klases prestižu cēla Matīss, Mārcis un Artjoms, runājot dzeju. 

Lepojamies arī ar Aigaru, Mairitu, Līvu, kas projekta ietvaros ciemojoties Spānijā, prata 

pieklājīgi uzvesties un savu valsti prezentēt no pozitīvās puses. 

6.c klase ar audzinātāju Lindu Fiļipovu strādāja sektorā, 

uzstājās ar dzejoļu deklamēšanu, piedalījās Dzejas dienās un 

Bērnu žūrijā, ieguva 1.vietu Erudītu konkursā. Skolēni 

pārsteidza savu klases audzinātāju Skolotāju dienā, piedalījās 

skolas vides sakopšanā, zīmēšanas, sporta un citos pulciņos, 

klausīja skolotājus, izpelnīdamies pozitīvus stundu vērtējumus 

un pozitīvu uzvedību. 

9.a klase 

kopā ar 

skolotāju 

Austru 

Šteinbergu 

čakli sakopa 

savu sektoru, 

rūpējās par 

skolas kārtību 

un palīdzēja 

skolas 

pasākumu 

organizēšanā. 

Kitija apzinīgi 

darbojās 

skolēnu domē. 

 

7.c klase ar audzinātājām 

Dali Oškalni un Rūtu 

Mucenieci stāsta, ka 25. 

oktobrī bija interesants klases 

vakars pie apaļā galda, kur 

atzīmējām mūsu dzimšanas 

dienas, jautrojāmies, bijām 

asprātīgi un pieklājīgi. 

Neaizmirstama izdevās 

ekskursija uz Liepāju. 

Cenšamies savas guļamistabas 

turēt vienmēr kārtībā, tāpēc arī 

par šīm dzīves prasmēm 

ieguvām žetonu. 

Esam klasē izveidojuši 

gudrības koku, lai interesētu 

skolēnus ārpus klases lasīšanā. 

Ir bijušas tikšanās ar 

pensionēto skolotāju Annu 

Taureni, kura pastāstīja par 

pensionāru aktivitātēm.  

Ar interesi klausījāmies 

skolotājas Lidas Tītiņas 

ieteikumus par modes 

tendencēm jauniešiem. 

8.c klase kopā ar skolotāju 

Baibu Žūriņu Piedalījās 

Dzejas dienās, Erudītu 

konkursā un Bērnu žūrijā un 

čakli strādāja savācot lapas 

sektorā un krājot makulatūru. 

 

 

 

8.a klase kopā ar skolotājiem Natāliju 

Novicku un Jāni Siugali bija ekskursijā 

Koknesē. Skolēni sveica skolotājus viņu 

dienā. Kristaps Akermans sagaidīja un 

sveica skolotājus kā domnieks. Klase 

piedalījās Lāčplēša dienas atceres pasākumā, 

kurā Kristaps Akermans runāja dzejoli. 

 

 

7.a klase ar audzinātājiem Bruno 

Bahu un Tatjanu Kapusto... 

Piedalījāmies Erudītu konkursā, 

Linda Matule pārstāvēja skolu 

vēstures konkursā. 

Čakli strādājām sektorā un braucām 

ekskursijā uz Ādažiem, Zirgu stalli 

un HESu. 

 

6.a klase ar skolotājām Dainu Birzi un 

Daigu Bahu piedalījās Mugurčempionātā un 

vingroja Olimpiskajā dienā. Maksims 

palīdzēja bibliotēkai nest makulatūru. Klase 

piedalījās 2 mini dzīvesprasmju konkursos, 

spēlēja futbolu, kā arī Dzejas dienās un 

Erudītu konkursā 6.novembrī. Erudītu 

konkursā Maksims, Rebeka un Sintija zināja 

atbildes gandrīz uz visiem 40 jautājumiem, 

tāpēc ieguva 2. vietu 5.-6. klašu grupā. 
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 ..Ā R P U S S T U N D U  N O T I K U M I  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  

9.novembrī skolā notika piemiņas 
brīdis Latvijas karavīriem, kuri 
cīnījušies par Latvijas brīvību. Skolas 
1.stāva gaitenī pulcējās visas klases, 
lai ar karavīru dziesmām, klusuma 
brīdi un atceres vārdiem godinātu 
varoņu piemiņu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.novembrī Iecavas vidusskolā notika konkurss „Mēs Latvijai”, kurā 
mūsus skolu pārstāvēja 7.klašu komanda. Konkursa uzdevumus 
risinot, skolēni ieguva lielisku pieredzi. Par zīmējumu – veltījumu 
Latvijai komanda saņēma pārsteiguma balvu. Paldies skolotājai 
Sanitai Kozlovai un 7.klašu skolēniem Lindai Matulei, Karīnai 
Feduļinai, Naurim Bergmanim un Kristapam Ivanovam. 

Vēstures skolotāja Sandra Sūna 
 

 7.novembrī skolā notika erudītu kluba konkurss pamatskolas klašu 
skolēniem. No katras klases piedalījās vismaz trīs skolēni. Konkursu 
organizēja interešu izglītības un angļu valodas skolotāja Rudīte 
Gustiņa. Konkursā mums uzdeva daudz dažādus jautājumus par 
daudzpusīgām tēmām. Lai gan jautājumi bija grūti, tomēr mūsu klase 
izcīnīja 1. vietu starp sestajām klasēm, balvā saņemot puzli.  

 Marta Vilcēna 6.c 
 

Attēlos:  
6.c, 8.a un 5.a klases erudīti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sākumskolas skolēniem līdz erudītiem 
vēl jāizaug, bet viņiem savs 
izaicinājums – puzles likšanas 
sacensības! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  piedalījās 6.a, 5.c un 3.c klases. Visu mēnesi bijām cītīgi 
trenējušies, lai oktobra beigās godam sagaidītu pašu 
Supermenu un Nikolaju Puzikovu, kuri ieradās mūsu skolā uz 
noslēguma pasākumu.  

Kopā ar viesiem bija 
jautri vingrot. Katrai 
klasei bija jāparāda savi 
labākie vingrojumi, kurus 
pēc tam izpildīja visi 
kopā. Pēc kopīgās 
vingrošanas atbildējām 
uz āķīgiem jautājumiem, 
saņemot balvas. 

Rebeka Kisiļica 6.a 
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.P I E R E D Z E  Ā R P U S  S K O L A S  

Oktobris un novembris bijis ražens klašu ekskursiju laiks. Klases apvienojušās un 
devušās tālos braucienos uz Koknesi, Liepāju un Ventspili. Ļoti interesantus 
braucienus pamatskolas klasēm skola dāvināja valsts svētku nedēļā. 5.a un 5.c 
klases devās uz Latvijas pirmā prezidenta dzimtajām mājām – „Aučiem”, 6.c, 8.c un 
9.a klases devās uz Kārļa Ulmaņa mājā „Pikšām”, savukārt 7.c un 8.a klases devās 
uz Tīreļpurvu, kur risinājušās ievērojamās Ziemassvētku kaujas.  
Apmeklējot ievērojamās vietas, skolēni guva daudz informācijas par vēsturi. Ar 
gūtajiem iespaidiem klases dalījās 15.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītajā pasākumā. 

Attēlos: 6.c klases skolēni un Sk.Linda pie K.Ulmaņa portreta „Pikšās”  
5.c klase pie J.Čakstes portreta  „Aučos” 

7.c un 8.a klašu skolēni iejūtas Tīreļpurva notikumos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prieki Ventspilī – pilsētā pie jūras 
23.oktobrī 5.c, 5.a, 6.c un 9.a klase devās ekskursijā uz Ventspili.  Pirmā 
mūsu apmeklējuma vieta bija Ventspils ledus halle. Te bija lieliski pavadīts 
laiks uz slidām. Daudzi no mums slidoja pirmo reizi! Nākamā piestātne bija 
jauniešu centrs, kur Ventspils bērni nāk pēc skolas un pavada brīvo laiku. 
Interesanti, ka dienas centrs ir izveidojis spēli, kas līdzīga ‘’Monopolam”. 
Tajā bija pat sava nauda – centrillas.  
Uzkāpām arī 52 metrus augstajā Lemberga kalnā, kur mūs sagaidīja liels 
alnis, lai kopā nofotografētos . Vēlāk šūpojāmies jūras krastā un lasījām 
akmeņus. Tas bija skaisti, lai gan pūta stiprs vējš. Pēcpusdienā Livonijas 
pilī apskatījām senu naudu, kara virtuvi, un gleznas. Senajā pilī neko 
nedrīkstēja aiztikt ar rokām!  
Vakarpusē viesojāmies amatnieku muzejā, kur mēs mācījāmies seno laiku 
stilā. Pirmos te ielaida zēnus, jo tajā laikā vīriešus uzskatīja par 
svarīgākiem – viņi bija ģimenes galva. Stunda bija ļoti interesanta. Mūsu 
klase mācījās Ģeogrāfiju, Mūziku, Fiziku, Matemātiku. 
Noslēgumā vēl pavizinājāmies ar kuģīti pa upi Ventu! Tas mums patika 
visvairāk, jo varēja sēdēt otrajā stāvā un izjust to vēju, kas pūš matos. Bija 
arī mazliet bailīgi, jo, kad tuvojāmies jūrai, sākās lieli viļņi un kuģis sāka 
šūpoties, taču beigās nonācām galā sveiki un veseli. Ekskursija bija 
lieliska! Nonākuši mājās, visi bija noguruši un nepacietīgi sagaidīt jaunu 
dienu, lai par ekskursiju varētu pastāstīt citiem. 

 Endijs Jēkabsons un Marta Vilcēna 6.c 
Attēlā:  
5.c klase ar audzinātājām Valiju Lukstiņu un Irinu 
Jakušenoku pie kādas no slavenajām Ventspils 
govīm. 
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