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Skolotāju dienu gaidot, 24.septembrī mūsu skolas skolotāji pulcējās 
skolas pagalmā krāsainai fotosesijai, lai kādu priecīgu fotogrāfiju 
nosūtītu Rīgas Domes izsludinātajam konkursam. Skolotāju 
fotografēšanās pasākums notika tik jautrā gaisotnē, ka skolēni 
pulcējās pie logiem un turpat pagalmā, lai vērotu notiekošo. 

Izskatās, ka mūsu skolā ir daudz radošu un pozitīvi noskaņotu 
pedagogu! 

 

Skolotāju dienas mazais pasākums, kuru, gan jau ar nepacietību, 
gaidīja visi skolotāji, norisinājās mūzikas klasē. Pasākumā 
piedalījās skolotāji un skolas administrācija, ēdot gardumus un 
baudot skolēnu sagādātos priekšnesumus. Katram skolotājam, 
ierodoties uz pasākumu, bija 
jāsagatavo mājas darbs – 
jāpaņem līdz sava mīļākā īpašā 
krūze. Mājas darbu vērtēja 
speciālā skolēnu žūrija. 

♋Dita Laura Cinate♋

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

oktobris 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Skat, skat,  

rudens brīvdienas jau klāt!  

Tas nozīmē, ka tu šonedēļ saņemsi 

liecību, kurā redzēsi savus mācību 

sasniegumu starpvērtējumus šī 

mācību gada pirmajā posmā. 

Kas tas ir – starpvērtējums? 

Starpvērtējums (ai, cik sarežģīts vārds!) 

– tās ir tavas atzīmes un vērtējumi, 

kuri būtu nopelnīti, ja tagad būtu 

jāizliek semestra vērtējums, bet – 

kāda laime! – tos vēl var paspēt 

mainīt (uz augšu, protams!) līdz pat 

1.semestra liecībai decembrī. 

Tad nu sanāk, ka starpvērtējuma 

liecība ir tāds kā mazs īstās liecības 

izmēģinājums. Tas nozīmē, ka, ja kaut 

kas nav veicies, Tev vēl ir otra 

iespēja! 

Vai tas nav lieliski? 

Skat, - piemēram, vizuālajā mākslā 

šobrīd tavs starpvērtējums ir 7. Tu esi 

vīlies, jo esi pārliecināts, ka esi 

pelnījis vairāk! 

Tas, noteikti, ir iespējams!  

Tāpēc brīvdienās rūpīgi iepazīsti savu 

starpvērtējuma liecību un izrunā visu 

ar savu mammu, tēti vai lielo māsu.  

Izdomā plānu – kā tu vari pilnveidot 

savas sekmes. Kas darāms? 

Jo – tavi panākumi mācībās un dzīvē 

ir tavās paša rokās!  

Bet otro iespēju... to gan dzīvē 

saņemsi tikai dažreiz... Lai veicas! 

Sk.Inga 
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Šī mācību gada sākumā  3.c klases skolēni iesaistījās 

biedrību „Latvijas lauku forums” un „MEDIA 

GIDS”organizētajā konkursā „Laiks laukiem” .  

1.oktobrī visa klase kopā ar abām audzinātājām devās 
uz netālajām  „Drostalām”, lai iepazītu sporta zirgu 
saimniecības ikdienu, lai gūtu izpratni par dzīvi un darbu 
laukos, kā arī uzzinātu par uzņēmējdarbību lauku vidē.  
Tika iztaujāta  saimniece - zirgu trenere  Linda Arāja, viss 
redzētais tika  nofotografēts . Konkursam  ar skolotājas 
Gerdas palīdzību izveidots  60 sek. garš fotostāsts- 
filmiņa.   

 
Lūk, ko par to visu stāsta paši 3.c klases skolēni: 

Keita- „Drostalas” uzcēla 6 gadus atpakaļ. Te ir 
sporta zirgi. Saimniecība piedāvā izjādes ar zirgiem, ved 
pasākumos un piedalās sacensībās. Zirgus 3 reizes dienā 
ved dzert ūdeni. Mēs arī piedalījāmies zirgu rīta 
apkopšanā, vērojām zirgu brokastis.  Pēc ūdens zirgiem 
dod auzas. Tā ir spēkbarība. „Drostalās” ir pašaudzētas 
auzas, tās ir ļoti tīras.Pēc tam zirgiem dod vitamīnus un 
skābsienu. „Drostalās” ir 2 zirgu treileri. Treileros zirgus 
pārved uz sacensību vietām. Zirgiem ir īpašas segas. 

Mušu segu liek, lai zirgiem nekož dunduri un mušas. 
Otra sega ir atvēsinošā. To liek, lai zirgiem nav karsti 
vasarā . Šo segu sauc par kūleri. Vēl ir flīsa sega. Flīsa 
sega ir silta, tā labi uzsūc mitrumu. Flīsa segu zirgiem 
liek ziemā un pēc treniņiem vēsā laikā.  „Drostalās” mēs 
satikām poniju. Man ļoti patika  „Drostalās”.  Man likās 
ļoti interesanti, kā baro zirgus.  

Ralfs-Mēs satikām zirgu treneri Lindu Arāju. Viņai ir 
skaisti zirgi. Mēs redzējām tādu mazu būdiņu, kurā stāv 
segli un iemaukti. Man ļoti patika ponijs un tas trusis, 
kurš tur skraidīja brīvā vaļā.  

Aleks- Mēs ķerrā vedām skābsienu. Man patika zirgi. 
Poniju sauc Patrīcija. Ponijs bija  mīļš. 

Artūrs- „Drostalās” bija suns kuram katram 
gadījumam.  Man patika, ka tur bija viens mīļš kaķis ar 
spilgtām acīm, vairāk nekā trīs truši un viens mazs 
ponijs.  

Andris- „Drostalās” mēs ēdām ābolus.   Zirgu trenere 
bija nopelnījusi divas medaļas. Mēs ķerrā sakrāmējām 
sienu un vedām zirgiem. Es nofotografēju Artūru. Man 
patika zirgi.   

Evelīna Līva- „Drostalās” bija 13 zirgi. Mēs bijām 
zirgu brokastīs, pasmaržojām  zirgu vitamīnus.  Mums 
ļāva arī aiztikt auzas.   Saimniecei pieder arī truši. Stallī 
bija 5 zirgi, bet es atceros trīs- bērs, dūkans un sirmītis.  
Zirgi stāvēja boksos. Treniņi mēnesī maksā 80 eiro. 
Apskatījām treilerus. Linda mums parādīja, kā izskatās 
iekšā.  Vienā malā bija vieta, kur likt seglus un pātagas. 
Mums arī parādīja, kā piesien zirgu, kā taisa un īpašos 
gadījumos  ātri izjauc mezglu. Vēlāk mums ļāva paņemt 
ābolus un paglaudīt poniju. Saimniece pieturēja poniju, 
un skolotāja mūs nofotogrāfēja. Man ļoti patika 
„Drostalās”. Es gribētu braukt uz turieni vēlreiz un satikt 
zirgus. Saimniecei man gribētos pateikt - lai labi veicas 
un lai izaug daudz zirgu! 

 

  

Skolas muzejs ieguvis jaunu telpu internāta pirmajā 

stāvā. Uz jauno telpu iesvētību svētkiem skolas 

direktori aicināja novadpētniecības interešu grupas 

dalībnieki. Muzeju apciemoja arī skolas bijušie 

skolotāji – Zigrīda Zviedre un Marija un Vilis Zepi.  

Muzeja saimniece un arhivāre skolotāja Anna 

Taurene klātesošos iepazīstināja ar 

interesantākajiem un vērtīgākajiem eksponātiem, 

tostarp, skolas pirmās direktores Marijas Dumbres 

ziedotās senās mācību grāmatas.  
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SPORTS, SPORTS, SPORTS
30.septembrī vidusskolas stadionā risinājās 
Iecavas novada  6./7.klašu grupas, bet 7.oktobrī  
8./9.klašu turnīri FUTBOLĀ. Iecavas 
internātpamatskolas  komandas abos turnīros 
ieguvuši godalgotās 3.vietas.  

  

 8./9.klašu komandā braši spēlēja Gatis 
Bergmanis, Artis Baltrušaitis, Arkādijs Šimko, 
Kristers Ļemešenoks, Lea Krasnova un Andis 
Ezeriņš. 

  

Aktīvajā REVANŠA FUTBOLA vakarā 24.septembrī skolas 

stadionā pulcējās skolēni, skolotāji, darbinieki, bijušie un citu 

skolu skolēni un skolotāji.  

Skolas darbinieku komandā ar lielu 
entuziasmu startēja Daiga Baha, Zane 
Safronova, Aija Dementjeva, Jānis 
Siugalis, Krists Kozlovs un Aldis 
Puzanovs. Vakars izdevās aktīvs un 
piepildīts. 

Fotoorientēšanās vakars “Pazīsti 

skolu”, kas 29.septembrī risinājās 

mūsu skolā, bija kas jauns un 

neparasts. Skolēni ar lielu 

entuziasmu iesaistījās interesantajā 

sacensībā. Katra klašu komanda 

saņēma īpašu fotoizlasi, kurā bija 

atspoguļoti skolas teritorijā 

meklējamie objekti un objektu 

detaļas. Atrastie objekti bija 

jānosauc un jāpaskaidro tā 

atrašanās vieta. Neizpalika arī 

daudz interesantu atradumu un citu 

kuriozu. 

 

 

Spēlē piedalījās arī skolotāji, 

izpildot radošo darbu akrostiha 

tehnikā.  

Ar ko tad mūsu skolotājiem 

asociējas (saistās) mana mīļā 

skola?  

 

Rezultāti: 
4.-6.klašu grupā: 

 1.vieta – 6.c klase (19,3 p.) 

 2.vieta – 4.c klase (17,7 p.) 

 3.vieta – 5.c klase (17,6 p.)  

 
7.-9. klašu grupā: 

 1.vieta – 7.c/8.a klase (22,4 p.) 

 2.vieta – 8.c klase (21,1 p.) 

 3.vieta – 9.c klase (18,4 p.)  
 

 

  

 

 

Dienasgrāmatu konkurss 

Interesantākie atrasto  

objektu nosaukumi:  

 Medaļa, ejot uz garderobēm 

 Kauss pie dežurantes 

 Naktsmājiņa 

 Skolas rokturis... 

 

Fotoorientēšanās sacensībās piedalījos kopā ar Maiju un Lāsmu. Lai 

gūtu labus rezultātus, mēs ļoti ātri skrējām un meklējām tos 

objektus, kas bija attēloti. Ieguvām 1.vietu 5.-6. klašu grupā, par ko 

ļoti priecājāmies. Mums ļoti patika fotoorientēšanās sacensības! 

♥Anna ♥Kalniņa 6.c 

3 
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29.septembrī sākumskolas  klasītēs notika Miķeļdienas 
svētki. Katram bērnam bija jāatnes dārzeņu 
kompozīcija, katra bērna kompozīcija bija atšķirīga. 
Citam bija maza, citam liela, citam krāsaināka, citam 
izdomas bagātāka. Visi bērni un to vecāki centās, cik 
spēja. Mēs ar mammu un māsu uztaisījām mazajai 
māsai smuku kukurūzas meiteni. 

Sintija Vieļecka 6.a 

LABIE DARBI LABIE DARBI LABIE DARBI 
 

 

              

 

Notikumiem bagātajā 
septembrī 3.c klasē 

notika krāsaino smilšu 
nodarbība (1.attēls), kurā 
ar lielu interesi iesaistījās 

visi skolēni.  

Savukārt, 1. un 2.klašu 
skolēniem bija iespēja 

uzzināt, kāpēc ir tik 
svarīgi tīrīt zobiņus. Bērni 

saņēma arī dažādus 
materiālus (2.attēls). 

8.a klases skolēni lasa tomātus 

zemnieku saimniecībā „Mazgrāvīši” 

 

5.c 

klase 

grābj 

lapas 

Iecavas 

parkā 

Pulciņa „Tava izvēle” dalībnieki izgatavo 

atstarotājus sākumskolēniem. 
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Šajā mācību gadā mūsu skolā uzsākuši darbu pieci skolotāji – vizuālās mākslas skolotāja Santa Dručka, divi 

mājturības meistari – Aldis Bensons un Roberts Ručevskis, kā arī divi audzinātāji – Madara Lasmane un 

Krists Kozlovs. Oktobra vidū viņiem pievienojās arī Zane Grigaļuna, kas kopā ar Sarmīti Ignatjevu audzinās 

2.c klasi un mācīs arī dažus mācību priekšmetus. 

Toms Gercāns un Aivis Bergmanis (6.c), intervējot jauno 

mājturības un tehnoloģiju skolotāju Robertu Ručevski, 

uzdeva viņam āķīgus jautājumus par skolas gadiem. Tika 

gūtas atbildes, ka skolotājam 9.klasē atzīmes turējās 

vidējā līmenī, bet vismīļākais priekšmets bija sports. 

Skolā iet puisim patika, iespējams, tāpēc arī pats nolēma 

izvēlēties skolotāja profesiju.  Skolotājs audzis trīs bērnu 

ģimenē, pārvalda divas svešvalodas – krievu un angļu. 

Toms un Aivis noskaidroja, ka,  lai kļūtu par skolotāju 

mājturībā, skolotājs Roberts pēc vidusskolas mācījās vēl 

5 gadus. Tagad skolotājs savā profesijā strādā jau piekto 

gadu un atzīst, ka izvēlētā profesija viņam patīk. Roberts 

Ručevskis priecājas par darbu mūsu skolā.  

Anna Kalniņa (6.c) uzdeva dažus jautājumus jaunajai 

skolotājai Madarai Lasmanei.   

 Kāpēc jūs vēlējāties strādāt mūsu skolā?  

Esmu mācījusies pedagoģiju un ieguvusi 

skolotājas izglītību. Man patīk darbs ar bērniem. 

 Vai kad sākāt strādāt šeit, jums patika bērni?  

Jā, man ļoti patīk bērni! 

 Vai kādreiz esat šeit mācījusies?  

Esmu mācījusies šajā skolā no 1.-7. klasei.  

Skolotāja Alda Bensona vadītajā stundā 7.klašu 

apvienotajai zēnu grupai valda īsti darbīga noskaņa.

 

 

Nadja (6.a) sarunājās ar skolotāju Santu 
Dručku: 
 Vai jums patīk jūsu darbs?  

Jā! Skolotāju darbs ir ļoti radošs, 

interesants.  

 Cik ilgi jūs mācījāties skolā? 

Pamatskolā 8 gadus, vidusskolā - 4 

gadus. 

 Kas šajā skolā jūs ieinteresēja?  

Es izlasīju darba sludinājumu un 

pieteicos darbā. 

 Kāpēc jūs gribējāt kļūt par 

skolotāju? Bērnībā ar draudzenēm 

spēlējām „skolu” un man iepatikās 

būt par skolotāju. 

 Vai jums patīk bērni? Jā! Ar 

bērniem nekad nav garlaicīgi! 
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Par 5.a klases sajūtām jaunā ēkā, 

pārceļoties no sākumskolas, savās domās 

dalās Jēkabs Mītins: „No sākuma šķita, 

ka nebūs labi, bet galu galā viss ir 

lieliski. Jā, mums ir citas audzinātājas: 

Zane Safronova un Anda Rūsiņa. Daudz 

jaunu mācību priekšmetu skolotāju, 

daudz jaunumu... Tomēr ievākties citā 

klasē nav nekas sevišķs.” 

5.c klases skolnieks Normunds Sūna par sajūtām pamatskolas līmeņa 

klasē teic: „Manas sajūtas ir labas, viss ļoti patīk. Ļoti patīk 

piedalīties kokamatniecības pulciņā, patīk, ka drīkst apmeklēt 

datorklasi un pildīt kontroldarbus”. Rainers Spurķis saka: „Sajūtas 

ir labas, jo esmu jau lielākā klasē”. 

Kristaps Bitens: „Piektajā klasē es jūtu labas sajūtas – es esmu jau 

pieaudzis un labāk mācos. Pie mums ir forši skolotāji, viņus sauc – 

Dale Oškalne un Krists Kozlovs”. 

 

Kāda ir tālruņu loma skolā? Vai 
tālruņi traucē stundu darbam vai 
nē? 6.c klases skolēni Edgars 
Ivanovs un Emīls Ķikuts uzdeva 
dažus jautājumus un uzklausīja 
dažādus viedokļus par mobilo 
tālruņu izmantošanu stundās. 
 
Ko Jūs domājat par skolēnu 
mobilo tālruņu  nodošanu 
stundu laikā? 
Edgars(6.c): No vienas puses 
vajag telefonus nodot, lai stundu 
laikā tos nelietotu, bet no otras nē, 
jo - ja skolēniem starpbrīžos nav 
ko darīt, tad viņi var paspēlēt 
spēles savā tālrunī! 
Skolotājas Gerda un Mārīte saka, 
ka nodošana palīdz koncentrēties. 
Skolotāja Daina K. arī piekrīt, ka 
mobilo telefonu nodošana ietekmē 
bērnu sekmes.  
Daniels (2.c) noraida visu 
skolotāju teikto. Viņš saka, ka nav 
jēgas. 

Adriāna (2.c) arī domā, ka 
skolēniem tas nepalīdz 
koncentrēties. 
Jēkabs (5.a) piekrīt, ka vajag 
nodot telefonus. BRĪNUMS, jo viņš 
ir vienīgais no trim Emīla 
aptaujātajiem skolēniem, kas 
piekrīt tālruņu nodošanai. 

 
 
Emīls (6.c): Es domāju abējādi - 
no vienas puses vajag nodot, jo 
stundās citi tos izmantotu, bet no 
otras bažījos, ka varētu atgadīties 
kas steidzams, un es to neuzzinu 
līdz pat pusdienām. 
Dežurantīte Alda Rūsiņa: Jā, 
jānodod! Tas palīdz koncentrēties! 

Ermīns (5.c): Jā, palīdz 
koncentrēties! 
Dale (skolotāja): Jānodod, jo 
traucē, novēršot uzmanību no 
mācāmās vielas. 
Maija (6.c): Tas ir pareizi, jo, ja 
nenodos, tad skolēniem traucēs 
mācībās. 
Renāte (skolotāja): Mobilie 
tālruņi stundu laikā jānodod tādēļ, 
lai netraucētu mācību darbu 
stundās. Stundās ir jamācās, ne 
jālieto tālrunis! 
Alise(2.c): Lai stundās 
neizmantotu kā špikeri! 

 

SKOLAS ADMINISTRĀCIJAS 
KOMENTĀRS: 

 
Skolas iekšējās kārtības 

noteikumu 44.punkts paredz, 
ka mobilie tāruņi stundu laikā 
jānodod klases audzinātājam.  

Neatliekamajos gadījumos 
iespējams zvanīt uz skolas 

lietvedības tālruni. 

 

 

 

Smalki izglītojamies 
7.c klases skolēni kopā ar skolotāju Ievu, apmeklējuši lekcijas Dienas centrā, - stāsta Krista Ļemešenoka. 

Lekcijās varot uzzināt daudz jauna. Kopā apmeklētas piecas lekcijas par daudzveidīgām aktuālām 

tēmām. „Mums ļoti patika šīs lekcijas –  visvairāk man patika Bruno Baha lekcija, tāpēc, ka tā bija par 

datoriem un prezentācijām.” – piebilst Krista. 

Novērojumi liecina, ka lekcijas apmeklējuši arī citu klašu skolēni un skolotāji. 
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Šajā krustvārdu mīklā ietverti mūsus skolas skolotāju uzvārdi un vārdi  (norādīts 
iekavās). Skolotājiem darbā palīdz arī citi darbinieki, tāpēc arī daži no viņiem atrodami 
šajā mīklā.  

 

 
 Kā skolotāji redz skolēnus... 

 

  

HORIZONTĀLI: 

VERTIKĀLI: 

 
Jānītis prasa skolotājai:  
„Palaidīsiet, lūdzu, 
ātrāk, vēl tikai 40 
minūtes līdz stundas 
beigām...” 

 
Skolotāja sēž un raud... Pienāk klāt mazs 
puisītis no pirmās klases: - Kāpēc Tu raudi?! 
- Es nevienam neesmu vajadzīga, puisīt!... 
Puisītis atkāpjas... pienāk atpakaļ: - Tu visiem 
pajautāji? 
 

 
Pirmās klases skolotāja vaicā 
bērniem: “Vai jūs zināt, kāpēc 
pirms pusdienām jāmazgā rokas?” 
Bērni: “Jā, zinām! Lai 
nenosmērētu karotes!” 
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Latviešu valodas stundā mēs runājām par gribasspēku. Kas ir 
gribasspēks? To es un mani klasesbiedri uzzinājām diskutējot viens 
ar otru un ieklausoties gudru cilvēku atziņās. Tātad gribasspēks ir 
cilvēka spēja rīkoties saskaņā ar paša pieņemtajiem mērķiem  un 
spēja īstenot tos. 

Noskatoties latviešu mākslas filmu „Sapņu komanda”, 
sapratām, ka arī šajā filmā tiek stāstīts par gribasspēku. Nedaudz 
ieskicēšu saturu – Voldemārs Baumanis, Latvijas komandas 
basketbola treneris, vēlas izveidot komandu un doties uz Eiropas 
meistarsacīkstēm Ženēvā, lai tur, iespējams, gūtu uzvaru. 
Baumanim kopā ar komandu nācās pārvarēt milzumdaudz šķēršļu, 
taču viņi kopīgi tos pārvarēja. Komanda trenējās līdz spēku 
pagurumam, lai iegūtu labus rezultātus. Ja sākumā fiziskā 
sagatavotība bija pavāja, tad pēc laika 
rezultāti jau bija ļoti labi. Komanda 
uzvarēt var tikai tad, ja ir labi fiziski un 
morāli sagatavota, un komandas biedri 
savstarpēji draudzīgi un saliedēti. 

Katram apzinīgam cilvēkam ir vajadzīga 
griba, lai savā dzīvē kaut ko sasniegtu. 
Manuprāt, man ir gribasspēks.Es gribu sev 
labu dzīvi, ģimeni, darbu, draugus. Es 
vēlos iegūt labu izglītību, darbu savā 
specialitātē un tā, lai mans darbs būtu labi atalgots. 

Visiem cilvēkiem ir gribasspēks, bet vienam tas piemīt mazāk, 
otram vairāk. Bieži ir cilvēki, kuriem ir savs mērķis un kuri cenšas, 
bet dažreiz viss sabrūk un neizdodas, tad šie cilvēki padodas un 
viņu mērķis vienkārši izgaist. Šādiem cilvēkiem ir ļoti mazs 
gribasspēks Manuprāt, ja cilvēks ir kaut ko iesācis, tas viņam 
jāpabeidz līdz galam. Mans mēŗkis ir pabeigt devīto klasi un pēc 
tam iegūt labu profesiju un darbu. 

“Sapņu komandas” basketbolistiem bija gribasspēks un mērķis. 
Viņi daudz darīja- trenējās un sportoja, lai sasniegtu savu mērķi – 
uzvarētu basketbola sacensībās.Manuprāt, basketbolisti bija stipri 
gan fiziski, gan garīgi. 

Visiem cilvēkiem ir jābūt tik mērķtiecīgiem un ar savu gribu, lai 
viņu dzīves būtu izdevušās un pietiekami nodrošinātas. Man šī 
filma ļoti patika un lika aizdomāties par saviem mērķiem. 

Jana Babarnova 9.c 
Latviešu valodas stundā uzzināju, ka gribasspēks ir “prast izvirzīt 

mērķus un to sasniegt”. 
Es uzskatu, ka man gribasspēks ir atsevišķās reizēs, jo ir lietas, 

kuras reāli nav man sasniedzamas un gribasspēks tur nepalīdzēs. 
Lai man parādītos gribasspēks, mani vajag pamudināt. Ļoti bieži 
mēs vienlaikus vēlamies vairākas lietas. Izvēlēties vienu – pat ja tas 
izdodas, tad ar izvēli viss nebeidzas. Bieži izvēle ir jāatkārto — katru 
dienu no jauna, katrā jaunā reizē, vēl un vēl. Internetā lasīju, ka, 
pētot gribasspēku, zinātnieki ir atklājuši daudzus mehānismus — 
gan psiholoģiskus, gan fizioloģiskus, kuri ir gribasspēka pamatā. 
Atklājumi ir interesanti, pārsteidzoši, pat šokējoši.  Bieži vien es arī 
cīnos ar savu gribasspēku, bet tomēr es izpildu mājas darbus, lai 
pabeigtu devīto klasi.    

  Kristīne Stankovska 9.c 
Manuprāt, gribasspēks ir cilvēka spēja 

rīkoties saskaņā ar paša pieņemtajiem 
mērķiem un vērtībām. Latviešu rakstniece 
Zenta Mauriņa apgalvo: „Cilvēka griba ir viņa 
debesis”. Es to saprotu tā, ka cilvēks ir 
spējīgs darīt, ko vēlas, pat ja citiem tas liekas 
neiespējami. Esmu lasījusi, ka griba ir 
psihisks process, kas izpaužas paša cilvēka 
plānotā un vadītā pozitīvā rīcība, lai 
sasniegtu savu nostādīto mērķi. Cilvēkam, 
kuram ir gribasspēks, piemīt šādas īpašības – 
mērķtiecīgums, prasme sasniegt mērķi, 

neatlaidība. 
Manuprāt, man gribasspēks ir, 

bet to īpaši ikdienā neizrādu. Lai 
izpildītu mājasdarbus, ko 
skolotājas uzdod, vajag 
gribasspēku, un tas man noteikti 
ir. Pat, ja nepatīk, jāizpilda! Lai 
pabeigtu skolu un dotos tālāk 
mācīties. Gribasspēks nosaka tavu 
raksturu – vai tevi ātri var salauzt, 

vai tu esi ciets kā mūris! Man gribasspēks 
būs vajadzīgs, lai noliktu eksāmenus 9.klasē. 
Mērķi ir viegli uzstādīt, bet tā izpilde nav tik 
viegla, tā ir nospraustā uzdevuma 
sarežģītāka daļa.  

Katram cilvēkam ir savs gribasspēks, tā ir 
paša cilvēka izvēle. Es uzskatu, ka jebkurš var 
uztrenēt savu gribasspēku, lai sasniegtu savu 
iecerēto mērķi. Manuprāt, katram cilvēkam 
ir sava griba, kuru viņš izmanto, kā māk. Cits 
nevar piespiest citu darīt to, ko viņš nevēlas.  

Kristīne Kārkla 9.c 
Īpaši gribasspēks ir vajadzīgs tiem 

cilvēkiem, kuri vēlas sasniegt mērķus. 
Manuprāt, man nav pārāk liels 

gribasspēks, bet es sevi tomēr vienmēr 
piespiežu izdarīt cerēto. Piemēram, vasarā es 
krāju naudu jaunam telefonam. Bija grūti 
piecelties uz darbu, bet es to izdarīju, jo 
zināju savu mērķi un zināju to, ka uz mani 
paļaujas mana darba devēja. Es nekad nebiju 
domājusi, ka varētu visu vasaru celties tik 
agri un strādāt  ik dienu. Šobrīd man ļoti ir 
vajadzīgs gribasspēks, jo eksāmeni nav tālu  
un man tie ir jānoliek. 

Elvita Spure 9.c 
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