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Iecavas internātpamatskolas avīze 
2011. septembris 

Iznāk kopš 2001. gada 
 

Skolēni kĜūst par skolotājiem 

Mēs visi zinām, kas ir skolotāju diena. Tas ir tad, kad skolotaji nemāca bērnus, 

bet viņu vietā strādā 9.klašu skolēni. Tad parasti skolotaji un direktore sēž 

klasē un mācās tāpat kā bērni. 

Sandis Veršinskis 

Mēs visi sapulcējamies no paša rīta un sagaidījām skolotājas, apsveicot viņas ar 
puķēm. Skolotājām tas bija negaidīti un viņas izskatījās priecīgas.  

Kristīne Skuja 

No rīta apsveicām savas skolotājas, bet šoreiz mums angļu valodu mācīja 9-to 
klašu skolēni. Mūsu klasē skolēnu lomās iejutās arī zviedru draugs Hakans un 

direktorīte. Apsveicu visas skolotājas! Vēlu laimi un prieku! Andis Ezeriņš 

5.c klasē mācīja Ronalds no 9.a un Marita no 9.c. Angļu valodas stundā viesojās 
arī mājturības skolotājs un abas mūsu audzinātājas. Viņi visi tēloja skolēnu vai 
skolnieci. Gāja jautri, jo klasē bija viesi. Aleksandrs Maikūns 

Pie mums bija 9.c klases skolnieks Raivis, kurš mums mācīja bioloģiju. Mūsu 
stundu skatījās zviedru draugs Eilerts un mācību pārzine Dzidra Miezere. 

Neparastais skolotājs mācīja mazliet dīvaini un mūs smīdināja. Būtu labi, ja katru 
piekdienu būtu tāpat kā skolotāju dienā, jo šīs stundas bija ļoti aizraujošas. Es 

visām skolotājām novēlu labu veselību!  

Reinis Bajārs 

Skolotāju diena mūsu skolā ir kas īpašs. Bijām 2 skolotāji mazajiem pirmīšiem un 
mums ļoti patika vadīt stundu. Burvīga diena ar maziem burvīgiem bērniem!  
Dīvaina sajūta, ka esi skolotājs, un īstie skolotāji ir tikai skolēni. Stundu iesākām ar 
spēli „Tādi lieli ... ”, pildījām darba lapas un pie reizes runājām, par ko nākotnē 
vēlamies kļūt. Vadot stundu, atceros sajūtas, kad pati biju tāda maziņa.  

Samanta Baiba Žmurko 

Turpinājums 6. lappusē 

Kur bijis, kur ne, bet vairs tikai reta lapa 

pavīd koku zaros un gaisā šad un tad, kā 

garāmejot, uzvilnī ziemas elpa. Tā nāk. 

Ar visu savu balto košumu, spilgtajiem 

svētkiem un sniega priekiem.  

Tas ir lieliski – dzīvot Latvijā, kur četri 

gadalaiki plūstoši nomaina cits citu, 

ļaujot mums izbaudīt pasaules 

daudzkrāsainību! 

Pašlaik vēl rudens. Ak, šo košumu, kas 

lēnām no kokiem sagulst zemē! Vai 

iespējams saskaitīt krāsas, ko rudens tik 

bagātīgi kaisa visapkārt? Vai spējam 

novērtēt to, kas, nenieka nemaksājot, 

spēj sniegt tik daudz prieka? 

Paskaties, kā saule rotājas kokā 

palikušajā vienīgajā lapā. Pavēro, kā 

miglā, krāsām izplūstot, viss izskatās kā 

skaistā akvareļu mākslas darbā. Paturi 

savā sirdī šo ainavu no savas zemes, un 

tici – nekur pasaulē nav skaistāk! 

Nebeidzot vien brīnīties par laika tik 

straujo plūdumu, atcerēsimies pavērot 

savus mācību sasniegumus. Vai esi 

sekmīgs? Vai vērtējumi atbilst tavām 

spējām? Šonedēļ saņemsi perspektīvo 

liecību! Perspektīvs – tas ir tas, kā šobrīd 

izskatās tava pirmā semestra vērtējums, 

bet labā ziņa – to vēl var mainīt. Uz 

augšu! 

Brīvdienās, izbaudot daudz svaigā 

rudens gaisa, padomā, cik liela nozīme ir 

labām zināšanām, un nospraud sev 

sasniedzamus, bet augstus mērķus. 

Tāpēc vien, lai tavai dzīvei ir jēga. Tāpēc 

vien, lai pierādītu sev, ka tu vari. Un 

tāpēc vien, lai iegūtu cieņu savās un citu 

acīs. Un tāpēc vien, lai aptvertu, cik 

aizraujoši var būt mācīties. Kā bērnu 

raidījumā teica Renārs Kaupers: dzīvei 

jābūt aizraujošai!  

Jo tas, ko tu dari šodien, veido tevi par 

to, kas tu būsi rīt. 

Redaktore Inga Č. 
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Ceļojums literārajā dienā 
Dzejas dienu literārajā dienā ceļojumā runājām savus 
sacerētos dzejoļus un apceļojām Iecavu ar īpaši noformētu 
autobusu. Beigās braucām uz Domi, kur mūs apbalvoja. Es 
Iecavas novadā ieguvu par zīmējumu otro vietu.  

Rinalds Vītols 
Man patika Iecavas novada Dzejas dienu pasākums, kad mēs 
braucām ar autobusu uz  Dievdārziņu un upmalu, kur meitene 
no vidusskolas iemeta puķes. Es savu dzejoli runāju pirmajā 
pieturā. Mans rakstītais dzejolis bija par mūzikas skolu. Arī 
vidusskolas bērniem bija jauki dzejoļi. Kristīne Skuja 

Vardarbībai – nē! 
15. septembrī Iecavas internātpamatskolā notika lekcija, 
kuru vadīja policijas inspektore Linda Zubāne. Lekcijas laikā 
pamatskolas skolēni tika informēti par vardarbību un tās 
apkarošanu. Piektās klases skolniece Kristīne Skuja par 
lekciju izteicās pozitīvi, atzina, ka lekciju klausījusies ar 
interesi un pēc tās sapratusi, ka saviem klasesbiedriem vajag 
palīdzēt, ja tiem ir nepieciešams atbalsts. Kristīne no lekcijas 
dzirdētā, atstāstīja gadījumu par bērnu, kuram vecāki uz 
skolu likuši iet ar temperatūru, tomēr klasesbiedri ir 
ievērojuši, ka meitene ir sasarkusi un nejūtas labi, tādēļ 
palīdzējuši viņai!  

Zviedru ciemiņi 
Katru gadu vairākas reizes mūsu skolu apciemo zviedru ciemiņi. Sadarbība ar Zviedrijas draugiem ilgst jau 17 gadus. Dažkārt ierodas 
tikai daži viesi, bet citreiz, kā šogad rudenī, atbrauc liela ļaužu grupa. Šoreiz tie bija zviedru skolēni, ar kuriem mums bija iespēja 
iedraudzēties un sarunāties vakarā internātā. Tā bija lieliska iespēja izmantot skolā iegūtās angļu valodas zināšanas.  
Ierodoties ciemos, viesi ikreiz atved daudz dažādu sadzīvē noderīgu lietu, kuras ļoti noder mūsu ikdienā. Mēs ļoti lepojamies, ka 
mums ir tik labi draugi. 

Kristaps Akermans, Reinis Bajārs, Rinalds Vītols 7.a 

 
DEŽŪRZIŅAS 

7.a klase (19.-26.septembris) 
Klases dežūras laikā tika konstatēti sienas bojājumi. Vainīgais tika 
atrasts un bojājumi novērsti! 
Pirmās klases skolēni neklausīja dežurantus un runāja viņiem pretī, kā 
arī apsaukājās un visu laiku skraidīja un nemācēja uzvesties tualetē! 

8. a klase (19.-26.septembris) 
Dežūrējām tikai apmierinoši. Daži skolēni reizēm laikus neieradās savā 
postenī, pasīvi izturējās pret tiem, kuri neievēroja kārtības noteikumus. 
Ievērojām, ka meitenes, reizēm arī zēni, nevajadzīgi uzturas tualetēs, 
tādējādi bojā tualetes papīra turētājus. Gadījās, „lepojas” ar rupjību 
rakstīšanu uz sienas. 
Lai veicas 8.c klasei! 

8.c klase (3.- 7.oktobris) 
• 2. stāva zēnu tualetei nokritis vāks 

• 2. stāva meiteņu tualetei pārplēsti uzraksti par roku 
mazgāšanu. 

7.c klase (10.-14.oktobris) 
Dežūras laikā netika novēroti īpaši pārkāpumi. Visnemierīgākie bija 1.c 
klases zēni, kas starpbrīžu laikā skraidīja un neklausīja dežurantus. 5.a 
klases skolniece Dace, kura lauza 5.c klases durvis un spārdīja durvis ar 
kājām. 

 

Jauna uzvara! 
 8. oktobrī Iecavā notika rudens skrējiens, kurā 20 
pieaugušo konkurencē sacentos arī es. Skrējiens 
notika 6km garumā un es noskrēju pirmais. Mans 
rezultāts bija 20 minūtes un 21 sekunde, kas ir par 
2 minūtēm ātrāk nekā pagājušajā gadā. Sports ir 
mana sirds lieta un aizraušanās.  

Kristaps Prokopovičs 
Attēlos: 3.a klases kompozīcija rudens izstādei 

Kristaps Prokopovičs ar uzvaras kausu

Raivis Zubankovs 9.c 
 

Veltījums Iecavai 
Iecavā iebraucis es nesen esmu, 
Tās skaistās vietas redzējis vēl neesmu, 
TādēĜ neredzu jēgu slavināt to, ko 
redzējis es neesmu. 
Bet slavināt varu tikai vienu. 
Tos cilvēkus, kurus redzu katru dienu. 
Tie nav tikai skolēni un skolotāji, 
Bet vēl arī cilvēki, kas pa ielām staigā. 
Ar smaidu uz lūpām tie man pretī nāk 
Un turpināt ceĜu es droši varu sākt. 
Brīžiem katram var iekost kāda muša, 
Kad dusmas to māc un cenzūras 
pīkstulis 
Pēc viĦiem raudāt sāk. 
Tas būtību nemaina un dvēseli 
nemaina, 
TādēĜ, ne katra vieta var lepoties ar to, 
ar ko šī vieta ir bagāta. 
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RudenRudenRudenRudenī    ––––    uz Siguldu!uz Siguldu!uz Siguldu!uz Siguldu!    
6.oktobrī abas piektās klases devās kopīgā ekskursijā. 

Par to lai stāsta paši ekskursijas dalībnieki! 

 
Ekskursijas sākumā braucām ar gaisa vilcienu apmēram 

15 minūtes. Skats uz āru bija fantastisks, mēs redzējām 

visu, pēc brauciena gājām uz Gūtmaņa alu. Aleksandrs 
Maikūns 

Ar vagoniņu brauca 2 skolotājas un 11 bērni, pārējie 

mūs, braucējus, gaidīja pie Gūtmaņa alas. Liliāna 
Barišņikova 

Gūtmaņa alā bija visādi raksti, jo senos laikos cilvēki 

tur esot precējušies. Pēc Gūtmaņa alas devāmies uz 

Turaidas pili. Man bija tāda sajūta, ka mēs esam 

senatnē, jo šī pils ir no senatnes. Bija iespēja redzēt 
senu cietumu. Tad veidojām spieķīšus pie ļoti labas 

sievietes, kura mūs cienāja ar tēju.  

Kristīne Stankovska 
Ārā bija apmācies laiks un, ejot garo ceļu uz Turaidas 

muzejrezervātu, bijām noguruši. Bet tur mēs redzējām 

skeletus, kuriem kauli bija izjukuši! Un mums visiem 

patika šī ekskursija...  

Kristīne Skuja 
Mēs bijām Turaidas pilī un arī uz Gūtmaņu alu. Man 

pilī patika, jo no augšas varēja redzēt Siguldas koku 

galus.Tie bija tik krāšņi! Par Turaidas pils vēsturi 

stāstīja gids. Bet pie tantes, kura taisa spieķīšus, arī mēs 

mācījāmies to darīt. Mums ļoti patika paspēlēties ar 

tantes sunīti. Man ļoti patika šī ekskursija! 

Ieva Beķe 
Kad mēs izbraucām no skolas, man drusku palika slikti. 

Man nepatika braukt ar gaisa tramvaju, jo bija pārāk 

lēni. Man ļoti patika Gūtmaņala, jo tur bija raksti uz 

sienām. Man ļoti patika Turaidas muzejrezervāts, bet 

spieķu darbnīca – ne pārāk. 

Andis Ezeriņš 
Braucot ar gaisa tramvaju, mēs fotografējāmies un man 

bija mazliet bail...ļoti, ļoti, ļoti mazliet. Gūtmaņa alā 
bija nežēlīgi skaisti, nebiju redzējusi tik skaistu alu! 

Turaidas pilī varējām uzkāpt  augstajā tornī, saskaitot 

94 pakāpienus. Pēc tam devāmies uz Dainu parku, kur 

drosmīgākie kāpa uz akmens tēliem un fotografējās.  

Spieķīšu darbnīcā uz pašgatavotajiem spieķīšiem 

rakstījām pašu izvēlētos vārdus. Es uzrakstīju „Dacīte” 

un „Sigulda”. Ekskursija bija lieliska!  

Dace Šmaukstele 
 

      
Attēlos: 

5.a klase pie Gūtmaņa alas 
Undīne izcieš viduslaiku sodu 
Uģis pagatavojis spieķīti. Tikai vēlāk jāizkrāso! 

 

Jauniešu forums 
12.oktobrī kultūras namā notika 
jauniešu forums. Uz forumu bija 
ieradušās trīs Iecavas novada skolas: 
Iecavas vidusskola, Dzimtmisas 
skola un Iecavas 
internātpamatskola. Visas skolas 
prezentēja savu skolu un rādīja, ko 
viņi dara skolās. Uz forumu bija arī 
ieradusies pārstāve no UNESCO un 
arī parādīja nelielu prezentāciju, un 
iepazīstināja ar savu kompāniju, 
pasakot, ar ko nodarbojas šī 
organizācija.   

Arī foruma veidotāja bija 
sagatavojusi nelielu prezentāciju 
un beigās pat uzdevumu visām 
trim skolām. Uzdevumā vajadzēja 
sadalīties trīs grupās. Katra grupa 
piesēdās pie sava galda, uz kura 
bija liela lapa un divi marķieri. 
Uzdevums bija tāds, ka vajadzēja 
uz lapas sarakstīt visneparastākās 
idejas, ko vēl vajadzētu Iecavā, lai 
jaunieši justos laimīgāki. Varēja 
rakstīt pat tādas lietas, kuras šķiet, 
nekad nevarēs piepildīties, 

piemēram, mēs pirmo ierakstījām 
– lēkt ar izpletni. Tad visi 
iepazīstināja ar savām idejām un 
pasākums beidzās.  
Tagad var iet uz domi pie foruma 
vadītājas un pieteikties aktīviem 
darbiem jauniešu labā. Būs iespēja 
apmeklēt sapulces, kurās lems par 
to, ko darīt un aktīvi palīdzēt, lai 
jaunieši justos laimīgāki. 

Lāsma Olbika 
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Jautri atklājam projekta darbu 

 13.oktobrī mūsu klasē notika tematiskais klases vakars, kas aizsāka projekta darbu. 
Vakara tēma bija par Eiropas Savienības valstīm. Katram bija jaizvēlas kāda valsts un par to 
jāpastāsta kaut kas interesants. Pēc tam, kad katrs bija uzstājies, mēs spēlējām spēles un 
dejojam dažādas dejas. 

Marta Vilcēna 
Es pārstāvēju Vāciju, kopā ar draugiem attēlojot „Oktoberfest” festivālu. Gāja ļoti jautri!  

Aleksandrs Maikūns 
Es prezentēju Spāniju. Skolotāja bija sagatavojusi labu 
mūziku, kur bija piemeklēti izpildītāji no valstīm, kuras 
prezentējām. Lai zinātu, kādu valsti kurš pārstāv, katram 
bija cepure ar karodziņu un vēl mēs uz sejām zīmējām 
karogus kā hokeja fani. Žēl, ka vakars bija tik īsu laiku – 
tikai mazliet vairāk par stundu. Mēs gribējām, lai tas 
notiek ilgāk! 

 Kristīne Kārkla 
Bija foršs klases vakars, bija mūzika un jautras spēles. 
Katrs prezentēja kādu valsti. 

Klases vakars bija tikai pusotru stundu, jo ilgāk neļāva, mēs sākām 15:30 un beidzām 
17:00, tad visu sakārtojām un mācījāmies. Tas nebija jauki... Bet šādu pasākumu gribētu 
atkārtot vēlreiz, tikai ilgāk. 

Undīne Čekstere 
Attēlos:  
Marta Vilcēna stāsta par Zviedriju. Kristers Ļemešenoks attēlo misteru Bīnu no Anglijas. 

 

Pamazām kĜūstam pieauguši!  
Nemanot ir paskrējis laiks, kad visi klasē esošie skolēni kļuvuši vecāki, gudrāki, prātīgāki! Klases 
stundā audzinātāja uzaicināja mūs visus sastāties ne tikai pēc auguma – kā pa vasaru esam 
izauguši, bet arī pēc vecuma, matu krāsas un garuma, kurpju izmēra u.t.t. 

Nomināciju „Klases vecākās meitenes” 
ieguva 2 labākās draudzenes – Aiva un 
Baiba. Abām meitenēm 16 gadi palika 
septembra otrajā nedēļā. Aiva savu 
jubileju nosvinēja dodoties uz Boulingu, 
bet Baiba to svinēja draugu un radu lokā! 

„Es arī biju pie Baibas uz „saldo” 16 gadu 
jubileju, bija jautri. Mēs sākumā spēlējām 
dažādas spēles, gan dejojām, gan 
dziedājām pašuzrīkotā dziesmu 
konkursiņā!  

Atcerējāmies interesantus notikumus no bērnības, gremdējāmies 
atmiņās, skatoties foto albūmus. Ēdām gan torti gan uzrīkojām 
kārtīgu fotosesiju ar „šampanieti”!”  - stāsta Kristīne V. 

Manuprāt, savus 16 gadus nosvinēju „uz jautras nots”. 

Samanta Baiba Žmurko 

Attēlos:  Baiba svin savus 16 ar „gandrīz” šampanieti! Aiva un Baiba – meitenes ar nomināciju.  

HelovHelovHelovHelovīni jeb visu svni jeb visu svni jeb visu svni jeb visu svēto dienato dienato dienato diena    
Visu svēto diena tiek svinēta naktī no 31.oktobra uz 1.novembri. Šī ir ļoti sena tradīcija, kas radusies vēl 
pirms Kristus dzimšanas un nāk no senajām ķeltu ciltīm. Ķelti uzskatīja, ka viss rodas no nāves. Pēc dažādās 
ugunskurā atrodamajām zīmēm ķelti zīlējuši nākotni. Šajā laikā atveroties vārti uz viņsauli, un mirušo gari 
var apciemot zemi, bet kopā ar viņiem no elles ierodas arī visādi nešķīsteņi un raganas, tādēļ priesteri esot 
saģērbušies atbaidošos tērpos, zvērādās, lai aizbaidītu no sevis šos mošķus. Mierīgus Helovīnus Tev!  
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 AvAvAvAvīze „Skolas Log„Skolas Log„Skolas Log„Skolas Logā” ” ” ” ieguvusi šefusieguvusi šefusieguvusi šefusieguvusi šefus    
Vai jūs variet iedomāties, cik daudz darba tiek ieguldīts, lai 
sagatavotu vienu skolas avīzes izdevumu? Šis jautājums 
netiek uzdots ar mērķi sagaidīt jūsu atbildi, bet, lai rosinātu 
aizdomāties par šī darba apjomu.  
Pirmkārt, skolēni veido reportāžas, rakstus, intervijas un citu 
darba materiālu. Raksti tiek sagatavoti saistībā ar skolas 
aktualitātēm. Tos sagatavo skolēni no dažādām klasēm, bieži 
arī tie, kuri ikdienā redakcijas darbā nepiedalās. Tā mēs 
ļaujam radoši izpausties ikvienam. Atbalstām un veicinām 
radošo darbu – dzejoļu, stāstu, pasaku rakstīšanu, zīmēšanu. 
Sadarbojamies ar skolas bibliotēku. Veidojam intervijas, 
sagatavojam to jautājumus. Veicam aptaujas, apkopojam 
aptauju rezultātus, izdarām secinājumus. Katra skolēna vai 
skolotāja veikums ir jāiesūta skolotājai. Teksts ir atbilstoši 
jāsagatavo avīzes salikuma vajadzībām – tam jābūt bez 
kļūdām, literārā valodā, un, vēlams, saistošam lasītājam. 
Regulāri jāfotografē, lai iegūtu vizuālu informāciju. No 
milzīgā fotogrāfiju arhīva jāatlasa atbilstošas fotogrāfijas, tās 

jāapstrādā. Kad materiāls sagatavots, jāizveido avīzes 
salikums. Darbiņš ir piņķerīgs un laikietilpīgs. Pēc tam gatavā 
avīze jāizdrukā, jāpavairo, jāsaloka un jāizdala lasītājiem. 
Vai esiet ievērojuši, ka „Skolas Logā” bieži pārsniedz 
paredzēto apjomu – divas A4 formāta lapas. Tiek veidoti 
īpašie literārie pielikumi, informācija gaiteņa stendā un 
papildus lappuses avīzē. Mēs esam čakla redakcija!  
Lai darbi veiktos labāk, biežāk kā citas, darbā tiek iesaistīta 
5.c klasē, kuru turpmāk sauksim par „Skolas Logā” šefiem. 
Kāpēc 5.c? Tāpēc, ka 5.c klase ir avīzes redaktores sk. Ingas 
audzināmā klase un, pavadot daudz laika kopā, veidojas 
radošas idejas. 
Arī Tavas idejas te vienmēr tiek gaidītas! Ienāc pirmdienās un 
ceturtdienās informātikas kabinetā – „Skolas Logā” redakcijā.  

Skolas avīzes redaktore sk. Inga  

    

OKTOBRA konkurssOKTOBRA konkurssOKTOBRA konkurssOKTOBRA konkurss    
Šomēnes starts tika dots šī gada klašu projektiem. „Skolas Logā” redakcija, atbalstot lielisko projekta darba 
tēmu – ăeogrāfisko ceĜojumu pa Eiropas Savienības valstīm – aicina jūs pievērsties valstu studijām ar izpēti. 5.c 
klases darba tēma ir Eiropas Savienības vizītkarte. Darbam pievēršamies ar lielu atbildības sajūtu, un, kā variet 
uzzināt šajā avīzes izdevumā, jau atklājām projekta darbu ar „tusiĦu”, kurā katrs jautrā veidā klasesbiedrus 
iepazīstināja ar kādu no valstīm. 
Mīklu sagatavoja: Kristīne Skuja (5.c) un Inga Čipena 

A U S T R I J A A J I H E Č A U 

B D Ā N I J A J I L G N A B A S 

Ī A E I N S L O V Ē N I J A U P 

N J M A Z A J I N U A G I G R Ā 

E I E E D N A L R E D Ī N R I N 

I R Z I A M J F A J I L Ā T I I 

V Ā C I J A I R A R T B D U L J 

A G A R A J N A J I Ķ E I R G A 

S L A E V I Ā N I N E Ļ L E J J 

S U J A U R M C L D R Ģ G O V I 

A B I J T Ā U I O I K I P R A R 

P A M I E G R J P Z A J I R Ī D 

O R O V I N M A L T A A J I H E 

R O S T L U K S E M B U R G A I 

I T E A E L Ā G U T R O P E R V 

E A V L A B A J I K Ā V O L S Z 

Novadpētniecības ekskursija 
17. novembrī novadpētniecības pulciņš devās savā pirmajā ekspedīcija 
ar mērķi iemūžināt Iecavas vēsturiskās celtnes. Ekspedīcijas laikā 
viesojāmies arī Iecavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur mūs laipni 
uzņēma un pastāstīja par Iecavas senākās celtnes vēsturi. Īsts 
izaicinājums drosmei bija kāpiens baznīcas tornī, tomēr pēc stāvo 
kāpņu un smagās lūkas pievarēšanas mums atklājās neatkārtojams, 
rudenīgi zeltains skats pār Iecavu. Varam ziņot, ka ar skolas jumtu viss 
kārtībā ☺. Kā jau ekspedīcijā pienākas, neizpalika arī karsta tēja, ko 
šoreiz saldināja šokolādes kūka. Par šo un citiem mūsu piedzīvojumiem 
varat lasīt arī mūsu interneta dienasgrāmatā 
http://petnieki.blogspot.com/  

Kādas valstis ir Eiropas Savienībā? 
Cik to ir? To uzzināsiet, atrisinot šo 

mīklu. 
Kādus vēl vārdus atradāt, meklējot 

valstu nosaukumus? 
Atbildes gaidu šonedēļ, bet priecāšos arī 

par vēlāk iesniegtām – pēc brīvlaika. 

Joprojām aicinu klases nopelnīt punktus  

„Skolas Logā” konkursā, kurš turpinās, 

tāpat kā pagājušajā gadā: 

Pirmkārt, risinot mīklas. 
Otrkārt, iesniedzot radošos darbus. 
Treškārt, izstrādājot savu mēneša 
mīklu un piedāvājot to minēt citiem. 
Ceturtkārt, aktīvi darbojoties 
tematisko rakstu sagatavošanā. 
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Skolēni kĜūst par skolotājiem 
...turpinājums no 1. lappuses 

Skolotāju dienā mūsu 9.a klase vadīja stundas citām klasēm. Mums vajadzēja 
izlemt, kuru stundu gribam vadīt un tad mācību pārzine katrai klasei iedalīja savu 
stundu.  

Visiem vajadzēja rūpīgi sagatavoties stundai un zināt, ko mācīs. Klasē varēja 
būt divi skolotāji, stundā piedalījās klases audzinātāji, kuri izlikās par skolēniem, un 
mēs drīkstējām pret viņiem izturēties kā pret skolēniem.  

Ieejot klasē, vajadzēja iepazīstināt klasi ar viņu jaunajiem klases biedriem, 
proti, viņu klases audzinātājiem un viesiem. Piemēram, Ronaldam vēl klasē sēdēja 
zviedru draugs un direktore. Kopumā viss izdevās labi. 

Attēlā: Marita Jēkabsone (9.c) un Ronalds Boreika (9.a) māca angļu valodu 
5.c klasei. 

 Lāsma Olbika 

Jaunas idejas, jauni darbi!Jaunas idejas, jauni darbi!Jaunas idejas, jauni darbi!Jaunas idejas, jauni darbi!    
Šogad mūsu skolotāju kolektīvs var lepoties ar lielisku ieguvumu – četriem jauniem, talantīgiem skolotājiem! Un par ko 

gan vislabāk pastāstīt mēnesī, kurā svinam skolotāju dienu? Protams, par skolotājiem! Lai gan ikviens no mums 
ikdienas darbā jau iepazinies ar jaunajiem kolektīva dalībniekiem, sniedzam iespēju iepazīt viņus mazliet tuvāk. 

 

 Iveta Klīdzēja 
Esmu šeit, jo pirms 3 gadiem 
izlēmām ar ăimeni pārcelties no 
Rīgas uz Iecavu, sāku izskatīt darba 
iespējas tuvāk mājām. Mani 
uzrunāja skolas direktore, savukārt 
ăimene atbalstīja, tāpat arī dažus 
skolotājus jau mazliet pazinu 
iepriekš, tādēĜ arī pieĦēmu lēmumu 
strādāt šajā skolā. Līdz šim biju 
strādājusi Rīgas 85.vidusskolā, kura 
bija iecienīta hokeju spēlējošo 
skolēnu vidū. Mans bijušais 
skolnieks ir tagadējais HK Rīgas 
“Dinamo” uzbrucējs Andris DžeriĦš, 
kurš jau vidusskolas laikā spēlēja 
Zviedrijā un uz skolu atbrauca, lai 
nokārtotu kontroldarbus un 
ieskaites. Esmu saglabājusi viĦa 
eseju ar  stāsījumu par viĦa gaitām 
un izjūtām, spēlējot Zviedrijas 
jaunatnes izlasē. Jau toreiz, 11.klasē, 
viĦa angĜu valodas zināšanas bija teicamas, jo, dzīvojot un strādājot Zviedrijā, viĦš apguva valodu Ĝoti labā līmenī. 

Darbs skolā man patīk, lai arī psiholoăiski nav viegls, bet paldies kolēăiem par uzmundrinājumu, atbalstu, ieteikumiem, 
kas rada kopības izjūtu. Ir prieks redzēt, ka daudzi skolēni sagaida mani skolā ar smaidu un stundās nepadodas, bet 
cenšas un dara, ko var, neskatoties uz mācīšanās grūtībām. Katra klase ir unikāla savā ziĦā. Ceru, ka ikviens arī saprot, ka 
angĜu valoda mūsdienās kaut elementārā sarunvalodas līmenī ir jāzina katram, jo valodu zināšanas ne tikai paplašina 
redzesloku, bet Ĝauj iepazīt citas kultūras un tradīcijas, dzīvot aizraujošāk šajā pasaulē. Jo vairāk mēs mācāmies un 
uzzinām, jo plašākas iespējas pavērsies nākotnē, un nekad nevar zināt, kas no skolā apgūtā noderēs visvairāk.  

Priecātos, ja skola iesaistītos daudzpusējā skolu partnerībā, kas dotu iespēju skolēniem reāli pielietot angĜu valodu, gūt 
jaunus draugus ārzemēs gan sarakstoties, gan kopā ar skolotājiem dodoties apmaiĦas vizītēs. Esmu iesaistījusi arī savu 
bijušo Rīgas skolu un kopumā vairāku projektu ietvaros pabijusi vizītēs 20 dažādās Eiropas valstīs. Tāpat pirms 
vairākiem gadiem gandrīz četrus mēnešus dzīvoju un strādāju Anglijā, tādēĜ stundās nereti pastāstu par savu pieredzi.  

2007. gadā ieguvu humanitāro zinātĦu maăistra grādu filoloăijā, pabeidzot LU Moderno valodu fakultāti, bet pirms tam 
5 gadus studēju RPIVA, iegūstot angĜu valodas skolotājas kvalifikāciju. AngĜu valoda ir mana sirdslieta, ko mērėtiecīgi 
apguvu, cītīgi mācoties kopš 5.klases, jo tolaik man tuvi radi pārcēlās uz dzīvi ASV. Esmu pabijusi Lielbritānijas pilsētās 
Liverpūlē, Bristolē, Kembridžā, divas reizes Londonā, un ceru, ka reiz būs iespēja paviesoties pie radiem ASV, varbūt arī 
Austrālijā. Ikvienam novēlu izvirzīt sev mērėi un padomāt, ko es varu darīt jau šodien, lai tas piepildītos nākotnē!  
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Elīna Meldere 

Esmu Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes 4. 
kursa Ģeogrāfijas bakalaura studente. Vairāk studēju Cilvēka 
ģeogrāfiju. Viens no iemesliem, kāpēc atsaucos uz darba piedāvājumu, 
ir tas, ka pieredze, ko iegūšu, strādājot internātskolā, palīdzēs 
pilnveidot manu pētniecisko darbu par  jauniešu integrāciju sabiedrībā. 
Šis darbs man ir liels izaicinājums un iespēja pilnveidot sevi dažādās 
jomās. 
Esmu patīkami pārsteigta par draudzīgo un pretīmnākošo kolektīvu, 
skolā esmu iejutusies ļoti labi. Esmu pateicīga skolas direktorei J. 
Rubinai par doto iespēju būt skolotājai, kā arī paldies skolas kolektīvam 
par uzņemšanu skolā. :) 

 
 

Linda Fiļipova 
Jā, man Ĝoti patīk strādāt skolā! Agrāk teicu, ka nekad nebūšu 

skolotāja un nekad nestrādāšu skolā, bet tagad saprotu, ka skola ir mana īstā 
vieta.  

Doma bija tāda, ka meklēju darbu tuvāk mājām, man ieteica 
pamēăināt Iecavas internātpamatskolā, un viss iegrozījās tā, ka tiku šeit 
strādāt. Sajūtas ir pozitīvas, enerăijas pilnas. Jā, esmu apmierināta ar darbu, 
man ir lieliska audzināmā klase, un speciālā skolotāja darbs man vienmēr ir 
paticis un interesējis.  

Audzināt klasi nav viegli un nav arī grūti, galvenais, ir jāatrod 
pareizais kontakts. Strādāt par speciālo pedagogu nav viegli -  uzskatu, ka 
ne visi to var, jo speciālajam pedagogam ir jābūt gatavam uz visu jebkurā 
mirklī. Audzināšanas darbs prasa jaunus izaicinājumus, jaunas iespējas 
atklāt jaunas metodes mācību darbā.  

Ar skolēniem saprotos labi, katru dienu nākot uz darbu man pretī jau 
skrien daudz skolēnu, kuri ir priecīgi mani ieraugot. Kā man tas izdodas? 
Grūti pateikt, tā saprašanās notiek pati no sevis. Skolotāju kolektīvs uzĦēma 
Ĝoti labi, ir Ĝoti atsaucīgs un pretimnākošs. Kolēău vidū esmu iejutusies, un 
turpinu iepazīt kolēăus un iejusties. 

 

Bruno Bahs 
Skolā man patīk strādāt ļoti, jo pedagoģijas 

process nekad neļauj ieslīgt rutīnā. Katra diena skolā 
pēc koncepcijas ir pilnīgi citāda- pilna ar notikumiem un 
emocijām, kas kalpo kā degviela manai dzīvei. Jau 
izsenis esmu centies izvairīties no darbiem, kur jūtu sevi 
atražojam un negūstot garīgu piepildījumu, taču skola ir 
vieta, kur vari būt vajadzīgs jau šodien un tagad un kur 
Tava ietekme ir manāma jau no pirmā soļa, kad ieej 
skolas telpās. Cita lieta – vai maz vēlies tur ko mainīt un 
vai lietas, ko dari, dari ar sirdi. Skolu es salīdzinātu ar 
bišu stropu, kur katram elementam ir sava nozīme un 
noteiktā kārtība – visi ir kā viena liela ģimene, kas 
darbojas, lai sasniegtu mērķi – piepildīt stropu pilnu ar 
medu. Savukārt, skola – vieta, kur mēs piepildām 
bērnus – mūsu nākotni. 

Skolā radās doma strādāt pēc jaukās vasaras, 
kuras laikā absolvēju nodibinājuma „Iespējamā Misija” 
programmu, kas ļāva man divus gadus pasniegt vizuālo 
mākslu un radošos pulciņus Olaines 1. vidusskolā. Sevī 

ilgi kaldināju plānus doties strādāt ārpus Latvijas 
robežām, lai stiprināt angļu valodu, lai iegūtu pieredzi, 
ko katrs vēlas pagaršot – „sak’, nu kā tad tas ir-strādāt 
ārzemēs”, taču sekoja negaidīts piedāvājums no Iecavas 
internātpamatskolas, kuru es ar lepnumu pieņēmu, jo 
uzskatu, ka šeit varu darīt un ietekmēt bērnu likteņus 
jau šodien, negaidot mēnešiem ilgi, kas patiesībā ir 
pedagoģijas pamatdogma, kur rezultāts tiek sasniegts 
tikai ilgtermiņā. Tā man tas bija Olainē, kur savu spēcīgi 
ietekmi jutu tikai pēc kāda gada – kad jaunieši tikai tad 
tā īsti saprata, cik lielisks priekšmets ir vizuālā māksla, 
cik labs veids tas ir, lai sevi radoši pilnveidotu un vispār 
– gūt ieskatu, kas tad īsti ir māksla.  

Šeit, Iecavā, man ir audzināmā klase, par kuru 
sapņoju jau diezgan sen. Tas pat patiesībā ir mana maza 
sapņa piepildījums – būt, skolot, audzināt, runāt ne tikai 
par to, kā pareizi pierakstīt jauno mācību vielu un 
mācīties, bet arī runāt par dzīves vērtībām, likt domāt 
par to, kā būt labākam cilvēkam jau šodien. 
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Internātskolas specifika ir tā, ka esmu ar bērniem kopā 
diezgan ilgu laiku – ir personiska pieeja katram un šajā 
neilgajā laikā, kas ir jau pagājis, esmu savus bērnus 
iepazinis, sapratis viņu raksturu un jau esam kopā 
nodibinājuši savas „mazās” kolektīva tradīcijas. Taču 
kopējais uzstādījums, ko nolēmām ar savu burvīgo 
kolēģi Tatjanu Kapusto, ka iesim uz lielo mērķi – padarīt 
klasi par labāko visā skolā.  

Patiesībā mans uzstādījums vienmēr sastopoties 
ar cilvēkiem, ir likt mainīt kaut 
nedaudz viņa domāšanu, liekot 
paskatīties daudz plašāk uz lietām, 
ko varbūt viņam iepriekš nav nācies 
darīt. Vēlos, lai bērni iemācās sevi 
analizēt, izsvērti reaģēt un domāt 
līdz katrai lietai ko dara. Lai saprot 
jēgu, kādēļ vispār ir jāmācās, kādēļ 
jāciena vienam otrs un kādēļ man, 
skolēnam, ir jābūt labākajam, lai 
Latvijā ko sasniegtu. Tieši šo mazo 
cīņassparu, manuprāt, skolotājs ir 
spējīgs ielikt katram... Cita lieta, 
kādu piepūli un pašatdevi tas prasa, 
taču tas ir to vērts. Motivēt bērnus, 
kuri varbūt ikdienā redz tikai 
negācijas, un kuriem sava Maslova 
piramīdas apmierināšana ir tikai sapnis, ir cēls darbs. 
Pieļauju, ka vairumam bieži vien nolaižas rokas, 
apzinoties, kāds atalgojums viņus gaida darbā skolā vai 
problēmas, kas tiešām ir ik uz soļa, taču skola ir 
neatkārtojams veids, kā sevi attīstīt, jo tieši 
problēmsituācijas Tevi norūda vislabāk un ļauj ieraudzīt 
pašam sevi pilnīgi citā gaismā. Tādēļ laikam atbildēt uz 
jautājumu, vai darbs ir viegls, nevarēšu, jo vienmēr 
skatos uz lietām divējādi. Protams, laika ziņā ir grūti 
pedagogam atvēlēt dienā laiku sev, ģimenei, ir grūti, kad 
rezultāts, uz ko esi cerējis jau šajā nedēļā, ir jāgaida 
varbūt pat mēneši, gadi... Taču man tas ir kā adrenalīns 
un sevī man patīk šī atziņa, ka neviena problēma nav 
neatrisināma, ka katram varu iemācīt zīmēt, ka katrs ir 
spējīgs sasniegt daudz, ir tikai jāgrib... un jāgrib pašam, 
ne skolotājam, bet PAŠAM.  

Ceru laika gaitā vairāk iepazīt skolas kolēģus, jo 
pārsvarā diena aizrit, tikai esot ar saviem 
audzināmajiem. Prieks, ka skolā ir tik liels daiļā dzimuma 
īpatsvars, katram vīrietim, manuprāt, ir gods strādāt 
lielā sieviešu kolektīvā – vienmēr Tevi pamanīs :) 
Patīkams pārsteigums bija tas, ka mani, kā jauno, šeit 
silti sveica veselas 4 reizes – MDG sanāksmē, skolas 
lielajā sapulcē, novada skolotāju forumā un 
1.septembrī. Tiešām patīkami un smaids sejā vēl tagad 
par šo jauko mirkli un arī par to, ka kolēģi izpalīdz un 
atbild uz neskaidriem jautājumiem, kas vienmēr jaunā 
vidē būs ļoti daudz :)   

Jauki ir tas, ka skolā ļoti tiek domāts par iekšējās 
vides harmonisku uzturēšanu – par pasākumiem, kas 

saliedē, par aktivitātēm, kas skolēniem liek līdzdarboties 
skolas mācību procesos. Kompliments skolas vadībai par 
augsto latiņu moderno tehnoloģiju jomā – katrā 
kabinetā tiešām ir spēcīgi datori, kas ļauj pilnvērtīgi 
sagatavoties mācību procesam, internets un printēšana 
ir brīvi pieejama, arī materiāltehniskā bāze šķiet labi 
nokomplektēta tā, lai katrs skolotājs savus mācību 
mērķus varētu uzstādīt tos visaugstākos. Prieks, ka šī 
skola apsteidz daudzas lielās skolas tieši šajā jomā, jo 

tieši modernās tehnoloģijas ir 
garants labiem mācību 
sasniegumiem. Svarīgi arī, lai 
skolotājs prastu tās izmantot un arī 
tiešām reāli izmantotu. 

Gandarījums arī, ka skolā būs 
Radošās pašizpausmes pulciņš, ar 
kura palīdzību varēšu celt Iecavas 
internātpamatskolas vārdu gan 
novadā, gan valsts līmenī, 
piedaloties radošajos konkursos un 
pasākumos. Kā Iespējamās Misijas 
vēstnieks (tā tiek saukti programmas 
absolventi) ar skolas vadības 
atbalstu, plānoju un ceru iesaistīties 
arī „Iespējamās Misijas” aktivitātēs, 
piemēram, drīzajā – Sabiedrības 

nedēļā, kas ik gadu notiek Latvijas skolās kuras mērķis ir 
likt skolēniem izprast izglītības nozīmi karjeras 
veidošanā. 

Esmu runājis arī ar savu Olaines 1.vidusskolas 
kolēģi, angļu valodas skolotāju par iesaistīšanos 
„Comenius” mūžizglītības programmā, kas varētu pavērt 
pilnīgu citu pasauli – gan bērniem, gan arī pedagogiem, 
jo pasaules izzināšana, izmantojot Eiropas savienības 
plašās priekšrocības, ir varen vienreizēja. Taču tas būs, 
es ceru, ar laiku. Patlaban pamatīgāk jāiepazīst vide, 
skolēni - mans lielais darba lauks, kas mani gaida – viņu 
spējas, talanti... Gan arī lielie papīru daudzumi, kas 
jāraksta audzinātājiem, gan internātpamatskolas dienas 
specifika, kurai cenšos patlaban izsekot un tikt līdz. 

Fakti: 25 gadus jauns, ir māsa Laine. Beidzis esmu 
RTU, kvalifikācija – produktu dizaineris. Patīk zīmēt, 
veidot īsfilmas, organizēt pasākumus, skriet gar jūru. 
Mīlu ilgi gulēt un ļoti vēlu iet pie miera. Mīļākais ēdiens: 
siera salāti. Foršākā klase un audzinātājs: 6.a un Tatjana 
Kapusto :- )  

Vai izlasījāt? Viņi ir tik aizrautīgi un enerģiski! 
Patiess prieks, ka mūsu skolas kolektīvu šogad kuplinājis 
tiek lielisks jauno skolotāju papildinājums! 
 Vēlreiz sveicam un vēlam interesantu, saistošu darbu un 
iespēju šeit realizēt visas savas lieliskās idejas!  Sk. Inga 
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