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Iecavas internātpamatskolas avīze 

2012. oktobris 
Iznāk kopš 2001. gada 

 

Sākot ar 2012.gada rudeni Iecavas internātpamatskolas skolēni un skolotāji 

guvuši iespēju piedalīties mūžizglītības programmas „COMENIUS” 

daudzpusējās partnerības projektā „Cycling Europe” (Eiropa uz divriteņa), 

kura mērķis ir popularizēt riteņbraukšanu starp skolēniem, skolotājiem un 

vecākiem. Projekta darbi tiks veikti ciešā sadarbībā ar partnervalstīm 

(Spānija, Itālija, Turcija, Vācija), veicot uzdevumus pēc plāna, kā arī 

organizējot un piedaloties mobilitātes visās valstīs. 

 

Oktobra pirmajā nedēļā mazā Spānijas Andalūzijas pilsētiņā Navas de San 

Juan, kur mīt mūsu Spānijas partneri un projekta galvenie koordinatori, notika 

pirmā partnervalstu tikšanās. Iecavas internātpamatskolu pārstāvēja komanda 

sešu cilvēku sastāvā – skolotājas Inga Čipena, Dzidra Miezere un Ieva 

Plēsuma, kā arī 9.c klases skolēni Loreta Līva Lazdiņa, Aigars Dambis un 

Mairita Ezeriņa. Pārstāvjiem, viesojoties "San Juan Bautista" skolā bija 

iespēja iepazīties ar visu dalībvalstu komandām un iejusties draudzīgajā 

spāņu skolas kolektīvā.  

Vai esi iedomājies, kas notiktu, ja 

pēkšņi viss mainītos? Dzīve apmestu 

kūleni, tu nonāktu uz vientuļas salas, 

vai varbūt pasaule mainītos. Mēs jau 

nekad nezinām visus iespējamos 

pasaules noslēpumus... 

Kā būtu, ja pēkšņi viss būtu atkarīgs 

no tevis? Ja tev būtu jāiztiek tikai ar 

to, ko proti, ko vari, ko spēj. Ja 

nebūtu neviena padomdevēja vai 

pamudinātāja. Ja piepeši būtu jāspēj 

divi āboli sadalīt uz trīspadsmit 

cilvēkiem, vai varbūt jāspēj 

saprasties ar Āfrikas iedzimtajiem, 

kur neviens no jums nesaprot otra 

valodu. Bet varbūt, piepeši atgadās 

kas tāds, kad kādam jāpalīdz, bet tu 

esi vienīgais, kurš ir tuvumā. Saki, tā 

tikai piedzīvojumu filmās notiek? 

Bet zini, situācijas dzīvē dažkārt 

pārspēj vistrakākos piedzīvojumus. 

Gadās, ka sekundes simtdaļā 

jāiemācās kas tāds, ko citreiz mācās 

gadiem ilgi.  

Tāpēc ir labi, ja laiku pa laikam 

mēģinām izvērtēt – kas esmu, ko 

protu, kam deru. Nevienam no 

mums nav tiesību gaidīt, lai kāds 

dzīvo dzīvi mūsus vietā, nevienam 

no mums nav iemesla gribēt būt 

labākam par citiem. Katram būs tikai 

tas, ko būsi nopelnījis dienu no 

dienas cītīgi un čakli strādādams vai 

mācīdamies. 

Un nelga ir tas, kurš lielīgi saka – 

man nevajadzēs. Man nevajadzēs 

svešvalodu – visi runā latviski 

(smieklīgi, vai ne?). Man nevajadzēs 

matemātiku (jebkurš varēs mani 

piešmaukt), man nevajadzēs 

mājturību – vienmēr būs kāds, kurš 

piešūs manām biksēm izkritušās 

pogas. Nē, nebūs! 

Dažkārt ir tā, ka dzīve apmet kūleni 

un tev ir jāpierāda, kas esi, ko spēj. 

Tūlīt un uzreiz. Vai esi padomājis – 

kas esi, ko vari dot citiem. Kāpēc 

tieši tu esi ieradies un esi vajadzīgs 

šai pasaulei? 

Sk.Inga 
Turpinājums 5 lpp. 
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 S K O L A S  P A S Ā K U M I  

SKOLOTĀJU DIENA 
''Mēs visi zinām, kas ir skolotāju diena. Tas ir tad, kad skolotāji nemāca bērnus, bet 
bērni māca skolotājus un klasesbiedrus''. 
2012.gada 5.oktobrī visā Latvijā notika Skolotāju diena. Skolotāju diena tiek svinēta 
kopš 1994.gada 5.oktobra. To atzīmē arī mūsu skolā. 6.a klasē krievu valodu mācīja 
9 c. klases skolnieki Aigars Dambis un Raitis Baltrušaitis. Viņus mēs sagaidījām ar 
smaidu. Skolotāji visā skolā nepiedalījās skolēnu mācītajās stundās, jo viņiem bija 
jāpiedalās īpašā stundā mūzikas kabinetā. Šie svētki ir ļoti īpaši. Gribētos šādas 
stundas katru piektdienu. Man tiešām patika Skolotāju diena!!!  

Maksims 6.a 
Attēlos: Skolēni sagaida skolotājus. Skolotāji mācās. 
Skolēni mainījās vietām skolēni bija skolotāji, bet skolotāji bija 
skolēni. Es, 6.a klases skolniece Rebeka Kisiļica, biju skolotāja 
1.a klasei un varēju pati likt atzīmi par stundas darbu. Man ļoti 
patika vadīt klases stundu! No rīta es iegāju skolā un redzēju, 
ka skolēni visus skolotājus, kuri iegāja skolā, apsveica ar 
apsveikuma kartītēm un cienāja ar āboliem un šokolādes 
konfektēm.  

Rebeka 6.a 
Attēlā: skolotāji spēlē kroketu „Zanzibārā” 
13.oktobrī pēc mācību stundām skolotāji un citi skolas darbinieki devās nelielā ekskursijā uz 
Ķekavas novadu, kur kopīgi atpūtās saimniecībā „Zanzibāra”. Pasākuma ietvaros bija iespējams 
uzspēlēt interesantas sporta spēles – kroketu un skvošu, kā arī katram izveidot sev krāsainu, 
smaržīgu gabaliņu ziepju! Savukārt, sestdien dejot gribošie skolotāji atpūtās ikgadējā novada 
skolotāju ballē, kura sākumā dalībnieku labo noskaņu radīja aktieris Ainārs Ančevskis. 

Sk.Inga 

SPORTS 
Rudens kross un ne tikai 

19.septembrī parkā notika skolu kross. Krosā piedalījās Iecavas internātpamatskolas un Iecavas vidusskolas skolēni. 

Meitenēm bija jāskrien 500 metri, bet zēniem – 1 kilometrs. Mūsu un citas mūsu skolas klases sasniedza labus rezultātus. 

Pirmās vietas ieguva Undīne un Aleksandrs. Sports skolēniem patīk, patika arī kross. Beigās visi bija ļoti piekusuši, bet 

priecīgi! Vispriecīgākie bija tie, kuri noskrēja krosu ar labiem rezultātiem. 

Marta, Kristīne Sk., Andis, Sandis 6.c 

Apliecinot savu prieku par skriešanu, skolotāja Bruno Baha vadībā skolā izveidojies entuziastu pulciņš, kuri 

trešdienās skrien trīs kilometru distanci. – Esmu noskrējis jau deviņus kilometrus un mēs skriesim un 

skriesim! – lepni stāsta Spodris Bogdanovs no 6.c klases. 

Olimpiskā diena 
28.septembrī, atbalstot Olimpiskās dienas aktivitātes Latvijā, visi skolas skolēni 
un skolotāji pulcējās skolas laukumā, lai jautrā noskaņā apvienotos kopīgā 
vingrojumā. Katrs vingrotājs saņēma hanteļu komplektu un vingrojumu 
maratons varēja sākties. Papīra hanteles bija pa spēkam cilāt pat 
pirmklasniekiem, tāpēc vingrojumi tika veikti ar pilnu atdevi. 

Atelpas pauzes brīdī vingrotājus ar 
savu enerģisko hip-hopa 
priekšnesumu uzmundrināja un 
iepriecināja Kaspars Kaļķis no 7.c 
klases. Klausītāji bija patiesi pārsteigi 
un sajūsmināti par skolasbiedra 
sniegumu un viņš izpelnījās patiesas 
ovācijas.         Aleksandrs 6.c 

Attēlos: Kaspars Kaļķis 

un fanu pulks. 

Olimpiskās dienas 

vingrotāji 
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K Ā  M A N  P A T Ī K  Š A J Ā  S K O L Ā  
Šajā mācību gadā darbu mūsu skolā uzsākusi direktore 

Aija Semjonova. Vēlējāmies mazliet labāk iepazīties, tāpēc 

norunājām tikšanos un devāmies ciemos. Tikšanās laikā 

direktore laipni atbildēja uz mūsu sagatavotajiem 

jautājumiem. 
Kāds bija Jūsu pirmais iespaids par mūsu skolu? 

Direktore: Skola atrodas skaistā vietā. Ir liela teritorija un 

ļoti skaista birzs. 

Vai Jūs labi saprotaties ar skolēniem un skolotājiem? 

Direktore: Ļoti labas attiecības ar skolēniem un 

skolotājiem. Rodas sapratne. Labas lietišķas attiecības ar 

skolotājiem.  

Vai darbs mūsu skolā atšķiras no darba iepriekšējā 

skolā? 

Direktore: Ļoti atšķiras no darba iepriekšējā skolā. 

Svarīgi, ka bērni paliek internātā un dienas grafiks arī 

atšķiras. 

Vai Jūs labi esat iepazinusi skolotāju kolektīvu?  

Direktore: Ļoti labi vēl nepazīstu skolotāju kolektīvu. Nav 

bijusi izdevība parunāt ar visiem skolotājiem. 

Vai skolēnu vārdus grūti iegaumēt? 

Direktore: Joprojām nevar iegaumēt visus skolēnu 

vārdus. Grūti atcerēties, jo bērnu skolā ir ļoti daudz. Ar 

bērniem stundās tiekos tikai divas reizes nedēļā vai pat 

tikai vienu reizi.  

Vai skolotāji šajā skolā ir atsaucīgi? 

Direktore: Skatoties, par kādām lietām jārunā. Nav bijis 

tā, ka skolotāji kaut ko atteikuši. Skolotāji mūsu skolā ir 

atsaucīgi!  

Mēs jums novēlam veiksmīgu darbu mūsu skolā un lai 

veicas tikpat ļoti kā iepriekšējā skolā!!!  

Pie direktores viesojās Marta, Diāna, Ieva 6.c, jautājumus 

sagatavoja Undīne. 

Neliela saruna palīdzēja izzināt mūzikas un angļu valodas 

skolotājas Dainas Palejas sajūtas, uzsākot darbu mūsu 

skolā. 

Kā jūs jūtaties, atnākot uz jaunu skolu?  Interesanti jūtos. 

Kāpēc izlēmāt, ka nāksiet uz šo skolu? Jo skola ir ļoti 

skaistā pilsētiņā. 

Ko jūs domājat par mūsu skolu? Interesanta skola… 

Kur jūs agrāk strādājāt? Ogres mūzikas skolā, Ogres 1. 

vidusskolā. 

Cik gadus jūs jau strādājāt? 36 gadus. 

Kā ieguvāt augstāko izglītību universitātē? Mācījos 

eksāmenus, ieskaites. 

Cik ilgs laiks pagāja, pirms jūs sākāt strādāt? Uzreiz pēc 

augstskolas pabeigšanas. 

Vai tas bija grūti? Jā ļoti grūti. 

Kas jums mūsu skolā patīk? Bērni patīk. 

Kas nepatīk? Nepatīk, ka starpbrīži ir tikai 5 minūtes. 
Ar skolotāju Dainu Paleju sarunājās Rebeka 6.a 

 

Skolēnu kolektīviem pievienojušies daudz jaunu 

klasesbiedru. Kā viņiem patīk mūsu skola? 

Es šajā skolā jūtos labāk, kā 
iepriekšējā, kurā mācījos. 
Mācīties šeit rosināja mana 
māmiņa. Šeit man ir vairāk 
draugu, labi saprotos ar 
skolotājiem. Jauki, ka skolotājs 
Bruno ir tik jautrs! Man šķiet, 
ka es mācos labi. Īpaši man 
patīk matemātika, sports, un 
krievu valoda. 

 Ivita Jurēvica 6.c 

 

Dežūrziņas 
No 1009. – 14.09. skolā dežūrē 8.c klase 
7.c skraida pa kāpnēm, speciāli ņirgājas par dežurantiem. 
Būtisku pārkāpumu un bojājumu nav. 
No 24.09. – 28.09. skolā dežūrē 8.c klase 
2.c klases skolēni mētājas ar kastaņiem, ļoti skaļi uzvedas 
4.c un 2.c klašu skolēni.  
Citu pārkāpumu un bojājumu nav. 
Apzinīgākie dežuranti – Kristīne, Arta, Amanda. 
No 2.10. – 8.10. skolā dežūrē 7.a klase 
7.c klases puiši otrdien mētājās ar āboliem, regulāri 
skraida. 
2.stāvā pazudis skolas evakuācijas plāns, sporta zāles 
kāpņu telpā ievilkta neglīta svītra ar naglu. Konstatēti 
ķēpājumi pie 6.a klases kabineta. 
No 8.10. – 12.10. skolā dežūrē 7.c klase 
Pieņemot dežūru, atklājās, ka otrā stāva tualetē ir ielauzti 
griesti. Par to ziņojām skolas galdniekam. Tika saplēstas 
kārtības noteikumu lapas, mēs sakopējām jaunas. 
Vislabākā uzvedība bija 3.c, 3.a un 8.a klasēm. 
Neuzvedīgākie – 9.a, 9.c, 8.c, 5.c, 6.c. 
9.a klases skolnieks Jānis Lincevičs salauza durvis savai 
klasei. 

FOTOKONKURSS „Mana skola”. 
Paldies par atsaucību 8.a klasei! Jūsu septembrī iesniegtie 
fotoattēli ir skaisti un tiks izmantoti skolas prezentāciju 
materiālos. Autorus aicinu pāc žetoniem! 
Aktuāli: fotokonkurss turpinās!!! Turpināsim veidot 
mūsu kopīgo skolas fotoattēlu galeriju. Fotografēsim 
skolu visos gadalaikos un redzēsim skaisto apkārt ik 
dienu! Par elektroniski iesniegtajiem fotoattēliem klase 
vienmēr saņems punktus (labāki attēli- vairāk punktu), kā 
arī individuālie skolēni – žetonus. Izmantojiet iespēju! 

Konkurss – VĀRDNĪCA 
Saistībā ar mūsu – Latvijas īpašo uzdevumu – saziņas 
vārdnīcas veidošanu projektā „Comenius” konkurss 
VĀRDNĪCA. 
Uzdevums: rakstīt frāzes (latviešu valodā), kuras, 
jūsuprāt, nepieciešamas viesu ierašanās laikā. Frāzes tiks 
izmantotas vārdnīcas veidošanai.  
Teikumi un frāzes tiek veidoti par visām dzīves jomām – 
ēšana, higiēna, skolas dzīve, pārvietošanās, 
riteņbraukšana, draudzība, valstis, ģeogrāfija, mūzika, 
sports, jauniešu aktualitētes. 

Čaklajiem – punkti un žetoni! 
 

„SKOLAS LOGĀ” konkursi 
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Ā R P U S S T U N D U  A K T U A L I T Ā T E S  

Skolas bibliotēkā izveidota ekspozīcija – 5.-9.klašu 
skolēnu radošie darbi „A.Kronenberga tēlu pasaulē”.  

Attēlā: „Saldais Miķelis”. Autore Linda Matule 7.a 

 
7.c klases skolēni kopā ar skolotāju Rūtu 
Mucenieci  veido atstarotājus.  

Attēlos: Līga Sniedze un Raivis Rožens. 

  
6.a (attēlā), 3.c un 5.c klases piedalās 

MUGURČEMPIONĀTĀ 

 
 

6.c klasē tiek organizētas īpašas projekta 
nodarbības, kas ļaus skolēniem padziļināti 
attīstīt sociālās, loģiskās domāšanas, 
pašizzinošās u.c. prasmes.  

Attēlā: 6.c meitenes vizualizē tautas dziesmu „Bēdu 
manu lielu bēdu”. 

 
 

Izveidots Iecavas internātpamatskolas veltījums 
LIKTEŅDĀRZAM 
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I E C A V A  R U L L Ē  S P Ā N I J Ā  

... turpinājums no 1.lpp. 

 
 

Pirmajā pavēlajā vakarā, kad ieradāmies, sagaidīšana 

notika mājīgā, bet ļoti skaļā gaisotnē, kur spāņu ģimeņu 

namamātes bija sarūpējušas mājās gatavotus gardumus. 

Pēc vakariņām mūsu skolēni kopā ar saviem jaunajiem 

draugiem devās uz spāņu ģimenēm, kur tika draudzīgi 

uzņemti. Diemžēl, reti kurš spāņu iedzīvotājs prot angļu 

valodu… Kā viņi sarunājās? Labi, ka ir Google Translate 

– visi kā viens nākamajā rītā priecājās latviešu skolēni. Jā, 

interneta iespējas dažkārt ir nepārvērtējamas! Un, 

neskatoties uz datorprogrammas dažkārt kļūdaino 

tulkojumu, tika veidotas interesantas sarunas. Pamazām 

tika apgūts arī pa jaunam vārdam spāņu valodā.  

Pirmajā mobilitātes dienā no rīta, ierodoties uz 

prezentāciju, sagaidīšana skolā bija grandioza, skolēni 

demonstrēja neslēptu prieku par mūsu ierašanos un, 

izvietojušies alejā gar gaiteņa malām, sveica mūs – viesus 

– ar apdullinoši skaļām ovācijām, vicinot rokās pašu 

zīmētus partnervalstu karodziņus. Pēc sagaidīšanas visi 

pulcējās zālē, lai uzstātos ar prezentāciju par savu valsti, 

skolu un izglītības sistēmu. Uzstājoties plašas auditorijas 

priekšā, mūsu skolas prezentāciju demonstrēja un stāstīja 

Līva un Aigars. Katras valsts pārstāvji iesniedza savu 

mājas darbu – logo zīmējumus, no kuriem viens – Turcijas 

pārstāvja darbs – tika izraudzīts par labāko un izvirzīts par 

mūsu kopīgā projekta simbolu.  

 

 

 
Tālāk sekoja dažādas sportiskas aktivitātes – 

velosacensības dažādās disciplīnās – kurš lēnāk, pārvarēt 

šķēršļu joslas u.c. Bija iespēja vērot videofilmas par velo 

tēmām, kā arī apskatīt senu velosipēdu izstādi.Skola it 

visur atgādināja par notikuma nozīmību – pie sienām 

rotājās daudz dažādas informācijas par partnervalstīm un 

projektu. Par projekta aktivitātēm interesējās vietējā 

televīzija, ierakstos iemūžinot dalībnieku viedokļus. Mūsu 

TV zvaigznes lomā iejutās Līva, daloties iespaidos par 

pasākumu. Pusdienās skolas pagalmā tika pasniegta paelja 

– viens no spāņu virtuves ēdieniem. Pēcpusdienā viesi 

devās uz sporta centru, kur baseinā spēlēja ūdenspolo, bet 

pēc tam veica aerobikas programmu. Pēc skaistas 

pastaigas pa Andalūzijas pilsētu Carolinu gaidīja skaistas 

vakariņas. Skolēni kopā ar jaunajiem draugiem jautri 

atpūtās picērijā, bet skolotāji baudīja Spānijas īpašos 

ēdienus. 

 
Otrā mobilitātes diena sākās ar garu un nopietnu sapulci 

projekta koordinatoriem, bet skolēni vienojās draudzīgās 

sporta spēlēs. Futbols, volejbols, basketbols – it viss bija 

pa spēkam Latvijas komandai! Pēc rīta pasākumiem viesu 

komandas tika draudzīgi uzņemtas vietējā pašvaldībā, kur 

katrs dalībnieks saņēma nelielas suvenīru dāvanas. 

Pusdienas tika baudītas eksotiskā fermā pie slavena 

toreadora (sportists, kurš cīnās buļļu cīņās (korridās)). 

Baudot saimnieka viesmīlību, apskatījām plašo 

saimniecību – zirgu staļļus, muzeju, izstādi, atpūtas 

istabas viesu uzņemšanai, kā arī devāmies ekstrēmā 

izbraucienā par buļļu aplokiem traktora piekabē! Arī 

vakars tika izmantots pilnvērtīgi, gan aplūkojot seno 

cilvēku mitekļus – alas, gan kāpjot augstu kalnā uz 
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baznīcu, kur visapkārt pavērās brīnumainas ainavas, gan 

zinātniskā ekspozīcijā un videofilmā uzzinot šīs apkaimes 

vēsturi. 

Trešā, pēdējā diena viesmīlīgajā Spānijā ļāva izbaudīt 14 

km attālu velopārbraucienu no Andalūzijas pilsētiņas 

Ubeda uz citu pilsētu – Baeza, kur piedalījās gan skolēni, 

gan izturīgākie skolotāji. Labi organizētais grupas 

brauciens ļāva braucējiem izbaudīt kalnainā apvidus 

apkārtnes estētiku un pārbaudīt savus spēkus, stumjot 

velosipēdu puskilometru smilšanā kalnā cauri gleznainam 

olīvkoku dārzam. Arī es piedalījos šajā braucienā un 

patiešām lepojos ar savu spēju to godam paveikt! 

Kopīgais piedzīvojums saliedēja dažādo valstu 

dalībniekus, veidojot jaunas draudzības, kuras turpināsies 

virtuāli un cerot sastapt draugus nākamajās mobilitātēs uz 

pārējām valstīm.  

 
Ceļā uz Andalūziju, kas atrodas 300 attālumā no 

galvaspilsētas, paviesojāmies arī Madridē, iepazīstot 

skaisto arhitektūru un raibo pilsētas dzīvi. 

Dalība projektā ir ne vien izcils piedzīvojums un lieliska 

pieredze, bet arī nopietns izaicinājums, jo ikvienam 

braucējam ir jābūt gatavam sazināties svešvalodās – 

turklāt ar angļu valodu vien nebūs līdzēts! Katram jābūt 

pa spēkam veikt fiziskās aktivitātes un iejusties cittautiešu 

ģimenēs. Varam patiesi lepoties ar saviem skolēniem, kuri 

lieliski tika galā ar visiem izaicinājumiem!  

 

Kā TU vari piedalīties 

„COMENIUS” projektā? 
 

Projekts „Cycling Europe” izstrādāts ar nolūku veicināt 

veselīgu dzīvesveidu, tas ir – pirmkārt, aktivizēt un 

veicināt velobraukšanu gan kā sporta veidu, gan kā 

pārvietošanās līdzekli, gan kā brīvā laika pavadīšanas 

iespēju. Otrkārt, projekts rosina arī veidot ekoloģiskos 

dārzus un gatavot veselīgu uzturu. 

Ikvienam skolēnam, ikvienai klasei ir jāpiedalās kādā no 

projekta aktivitātēm un veicamajiem uzdevumiem. 

2 gadu laikā mūsu skolā veicama virkne uzdevumu. 

Pirmkārt: 
Visnopietnākais izaicinājums Iecavas internātpamatskolu 

sagaida no 15.-19. aprīlim, kad mūsu skolai jāorganizē 

projekta mobilitāte mūsu skolā. Tas nozīmē, ka uz mūsu 

skolu atbrauks visu partnervalstu komandas, šeit notiks 

projekta aktivitātes, prezentācijas, sporta pasākumi, 

kultūras programma mūsu viesiem, kā arī viesu 

izmitināšana. Tas būs ļoti interesants un darbīgs laiks 

mums visiem! Lai viesus pienācīgi uzņemtu, mēs 

interesēsimies par visām partnervalstīm (Spānija, Itālija, 

Turcija, Vācija), veidosim plakātus, planšetes, gatavosim 

pasākumus. Darba būs daudz un sagatavošanos veiksim 

laicīgi visa mācību gada laikā. 

Otrkārt: katrai valstij ir viens īpašais projekta uzdevums. 

Latvijas partneru galvenais uzdevums ir izveidot 

saziņas vārdnīcu visās projektā iesaistīto valstu 

valodās. Šo uzdevumu arī būtu vēlams veikt līdz aprīlim, 

kad ieradīsies mūsu viesi, lai sagatavoto vārdnīcu varētu 

izmantot saziņai ar skolēniem no citām valstīm. 

Treškārt: Paralēli galvenajam uzdevumam ir jāveic 

virkne citu uzdevumu, kuri jāapkopo projekta mājas lapā 

partnerības laikā divu gadu ilgumā: 

 Jāveic anketēšana par velobraukšanu – tas notiek šobrīd. 

 Jāievieto projekta mājas lapā informācija un fotoattēli par: 

o Dienu uz velosipēda – skolēnu/ skolotāju grupa, 

kuri dodas izbraucienā ar velosipēdiem; 

o Veselīga uztura gatavošanu, ekodārza veidošanu; 

o Veloceliņu izbūves, velosipēdu novietņu 

perspektīvie plāni; 

o Plakāti un uzskates materiāli par skolas 

iesaistīšanos veloaktivitātēs u.tt. 

 Jāapkopo informācija par projekta norisi, jāievieto 

informācija avīzēs, mājas lapā. 

Ceturtkārt: Un, protams, vēl kāda ļoti svarīga projekta 

daļa – braucieni uz partnervalstīm. Kas brauks? 

Lai piedalītos braucienā uz kādu no projekta dalībvalstīm, 

skolēnam jāatbilst projekta darba grupas izstrādātajiem 

kritērijiem. Lai skolēna kandidatūra tiktu izskatīta, jābūt 

aktīvam un atsaucīgam projekta darba aktivitātēs skolā. 

Lai iekļūtu braucēju sarakstā – Pirmkārt, jābūt gatavam 

godam pārstāvēt savu skolu, novadu un valsti – jābūt 

gatavam prezentēt, uzstāties, runāt svešvalodā (angļu). 

Otrkārt, jābūt aktīvam, atraktīvam un interesantam. 

Treškārt, jābūt sportiskam – projekta ietvaros paredzētas 

sportiskas aktivitātes. Ceturtkārt, jābūt uzticamam – 

brauciena laikā jābūt 100% atbilstošai uzvedībai! Par 

skolēniem, kuri atbilst visiem izvirzītajiem kritērijiem, 

balsos darba grupa.  

Sk. Inga 
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