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Savu ritējumu uzsācis jaunais 2012./2013.mācību 
gads Šogad skolā mācās 256 skolēni, strādā 53 
pedagogi un 38 tehniskie darbinieki. 
Katrs mācību gads nāk ar jaunām aktivitātēm, sniedz 
jaunas iespējas, ļauj mācību procesu padarīt 
mūsdienīgāku un interesantāku, kas nodrošina 
kvalitatīvu, attīstošu, vienlaikus iejūtīgu un 
strukturētu izglītības procesu. 
Lai skolas dzīve būtu interesanta un krāsaina, svarīgi 
katram pašam būt aktīvam un radoši iekļauties skolas 
dzīvē.  

Kā savā uzrunā uzsvēra izglītības un zinātnes ministrs – „Skolēni, jūs esat tie, 
kuru dēļ notiek pārmaiņas Latvijas izglītībā. No jums ļoti daudz ir un būs 
atkarīgs, jo jūsu pašu dzīves – tas, cik tās būs interesantas, jēgpilnas un 
bagātas – būs atkarīgs pirmkārt no jums pašiem.” 
Šajā mācību gadā skola ir iesaistījusies ESF finansētajā projektā „Atbalsts 
pozitīvai uzvedībai”. Mērķis ir attīstīt skolā vienotu sistēmu pozitīvas 
uzvedības veicināšanai, kas balstīta uz trim pamatvērtībām – atbildību, 
drošību un cieņu. Šīs vērtības ir ļoti svarīgas, jo skolai jābūt labai priekš katra 
skolēna un ģimenes, un kurā zinām, ko gribam paveikt un kā to spēsim 
izdarīt. Mums visiem un katram jābūt vienotai izpratnei par to, kas 
nepieciešams 21.gadsimta dzīvē un kā skolā to varam sasniegt. 
Savā ikdienas darbā veidosim skolu no vietas, 
kur jāzina, par vietu, kur mācās, izzina, rada 
un priecājas! Ļausim skolai būt gaišai un 
dzīvai, lai dzirdam smieklus, sajūtam prieku 
un gandarījumu – tad darbi veiksies labāk, 
būsim garīgi un fiziski stiprāki un varēsim 
paveikt vairāk! 
Lai mums visiem skaists un sekmīgs jaunais 
mācību gads. 

Skolas direktore A.Semjonova   

Skolas gads nāk jauns. Citiem jauni 

skolotāji, citiem – klasesbiedri, 

visiem mums – jauna direktore Aija 

Semjonova! Un arī Tu neesi tas pats. 

Vasara ir darījusi tevi par citu. Tu 

esi guvis citu pieredzi, nebijušus 

iespaidus, iemācījies ko jaunu un 

tikai tu pats zini – ko. Jo mācīties 

var ne tikai skolā. Ik brīdis, ik 

mirklis mūs māca. Garāmgājējs uz 

ielas vai noklīdis kaķēns, vientulība 

vai cilvēku burzma, darbi un 

nedarbi, smeldzīgas skumjas un 

prieks. 

Jebkura mācība dara mūs par tiem, 

kas esam, un par tiem, kas būsim rīt. 

Jo savas mācības jau katrs izvēlas 

pats. Vai būsi burkānu briedinājis un 

aprūpējis, tad rudenī lepni paceltu 

galvu to grauzīsi un draugam 

piedāvāsi? Bet varbūt klusi lavīsies 

kaimiņa dārzā un kāroto burkānu 

paslepšus ņēmis, varbūt pat draugu 

līdzi aicinājis… Nez, kura mācība 

vēlāk vairāk noderēs un ļaus gūt 

panākumus? Tāpat ar mācīšanos! 

Vai pats būsi pildījis mājas darbu? 

Grūti, bet pacenties, nezināji, bet 

izlasīji. Vai slepšus uz palodzes no 

klasesbiedra špikosi? Burtnīcai jau 

tas nieciņš tiks, bet tev galvā – 

labuma nekāda! 

Bet tu jau noteikti esi tas, kurš prot 

atšķirt labo no sliktā, balto un 

krāsaino no melnā. Un pat, ja ne 

vienmēr izdodas tik labi, cik 

gribētos, tu taču gribi labu! Tu vēli 

labu un tu domā labu! 

Un, ja mēs visi, itin visi savā skolā 

domāsim tikai labu, vēlēsim cits 

citam izdošanos, labas sekmes un 

priecāsimies gan par saviem, gan 

citu labajiem darbiem, tad mums te 

visiem kopā atkal būs skaists, bagāts 

kopābūšanas laiks. Kopā ar TEVI! 

Lai mums visiem izdodas! Lai Tev 

izdodas! Audz! 

Sk.Inga 

„Skolas Logā” izsludina FOTOKONKURSU „Mana skola”. 
Fotografējiet skolu un tās apkārtni visā tās iespējamā skaistumā! 

Centīgākās klases par redakcijā iesniegtajiem fotoattēliem (elektroniskā 
formātā) saņems punktus skolas avīzes konkursā. Centīgākie skolēni – žetonus! 
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 S K O L A S  P A S Ā K U M I  

Jaunais 2012./1013. mācību gads nāk ar jaunām iespējām 
krāt labos darbus, piedalīties starpklašu konkursā.  

Zinību dienā ikviena klase saņēma krātuvi saviem labajiem 
darbiem. Jau pirmajā nedēļā tika sniegta iespēja nopelnīt 
pirmos punktus savas klases kontā, savas klases krātuvi 
noformējot tā, lai labie darbi paši vien vēlētos tajā nokļūt. 
Te nu klases varēja izpausties radoši un nedēļas nogalē skolas vestibilā tika veidota izstāde ar krāšņi noformētajām kastēm! 

Labo darbu novērtēšanā tiek izmantoti krāsaini labo darbu žetoni, kurus piešķirs eksperti – katrs savā jomā. Klase – 
uzvarētāja konkursa noslēgumā saņems īpaši apmaksātu atpūtas pasākumu, bet otrās, trešās vietas ieguvējus gaida 
pārsteiguma balvas un atzinības raksti. Ir iemesls censties!  

Kristers Ļemešenoks (6.c) par labo darbu krātuvi saka: „Labo darbu krātuve šajā mācību gadā ir 

vieta, kur uzkrāt žetonus, kurus varam saņemt par labi paveiktiem darbiem. Žetoni ir 2., 3 vai 5 

punktu vērtībā. Diemžēl, iespējams saņemt arī melnos punktus, kuri uzkrājas melnajā kastē. 

Nosakot klasi – uzvarētāju, melno punktu skaits tiks atņemts no labo punktu krātuves. Tagad 

mēs visi cenšamies darīt labos darbus!” 

Vakarā, kad aiz muguras jau audzinātāju labie un uzmundrinošie vārdi 

klases stundās, iekārtošanās internāta mājīgajās istabiņās un 

interesantās, nekad nebeidzamās sarunas ar draugiem, skolēnus sporta 

laukumā aicināja sporta spēles. Lielajiem te prieks visa vakara 

garumā! Bet mazajiem – pēc nogurdinošās dienas iespēja atpūtas 

istabas TV gūt prieku, skatoties Dailes teātra izrādi “Punktiņa un 

Antons”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es ierados skola un redzēju ļoti daudz jaunu 

skolotāju un daudz jaunu bērnu, satiku savus 

klasesbiedrus un skolotāju. Bija ļoti daudz 

pirmklasnieku, kā jau katru gadu. Šogad es novēlu 

9.klasēm, lai visi sekmīgi nokārto visus eksāmenus, 

un tad lai dodas mācīties tālāk. Kad svinīgais 

pasākums bija beidzies, jaunā skolas direktore 

iezvanīja pirmo zvanu uz klases stundu, un visi gāja 

pa klasēm. Undīne Čekstere 6.c 

Pirmo septembri 

gaidīju ar 

nepacietību, jo es 

nezināju, kas notiek 

manā klasē. Bija 

pārsteigumi – divi 

jauni klasesbiedri, 

bet jau pazīstamie – 

paaugušies lielāki! 

Diāna Brūvere 6.c 

Pirmajā septembrī es nejutos pārāk labi, lai gan satiku gan vecus, gan 

jaunus draugus. Žēl, ka mūsu klasi tagad audzinās tikai viena skolotāja, 

bet kopumā viss bija normāli un jauki. Kristīne Kārkla 6.c 

Man šķiet, ka, 

salīdzinoši ar pagājušo 

mācību gadu, skolā 

nekas nav mainījies. Ir 

gan daudz jaunu 

skolēnu un dažas 

skolotājas. Šonedēļ 

skolu atkal apciemo 

pazīstamie Zviedrijas 

draugi. Rinalds Vītols 

8.a 

Jūs noteikti atcerieties ziņu par mūsu skolas dalību 

Latvijas mēroga fotokonkursā „Neizmet. Šķiro!”, kurā 

atzinību ieguva Madaras Ivanovas (bijusī 9.c klase) darbs, 

kas aicināja sabiedrību šķirot atkritumus, nevis vienkārši 

tos izmest.  

Kā balvu par padarīto darbu, labāko un atzinību ieguvušie 

darbi tika izvietoti Rīgas un citās Latvijas pilsētās, vides 

reklāmas stendos. Viens no šiem darbiem, kuri priecē 

sabiedrību ir arī Madaras radošais veikums, kuru līdz 

16.09.2012. varēja redzēt Pētersalā, Ganību dambī un 

Āgenskalnā.  

Pēc 16.09. šie stendi tiks izvietoti ārpus Rīgas - citās 

Latvijas pilsētās, taču pilsētu nosaukumi vēl nav zināmi. 

Konkursa organizatori solīja mūs informēt, tiklīdz būs 

zināmas nākošās atrašanās vietas, tāpēc ļoti ceru, ka mēs 

Madaras darbu redzēsim arī Iecavas apkārtnē. :)  

 

Bruno Bahs – radošo pašizpausmju veicinātājs 
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B I B L I O T Ē K A S  Z I Ņ A S  

Vasara aiztraukusies vēja spārniem, klāt raibais skolas laiks, kas solās būt notikumiem bagāts. 
Droši veras skolas bibliotēkas durvis, jo čaklie grāmatu lasītāji zina, ka jaunumu plauktiņā būs 
sarindojušās Bērnu žūrijas grāmatas. Visus, kas mūsu skolā  jau ceturto gadu iesaistījušies valsts 
mēroga lasīšanas programmā, gaida brīnišķīgs un aizraujošs ceļojums pa grāmatu krāsainajām 
un melnbaltajām lappusēm.  

Šogad līdztekus” Bērnu un Jauniešu žūrijai” darbosies arī „Vecāku žūrija”, jo lasīšana nav 
iedomājama bez ģimenes atbalsta. „Ja mana mamma vai tētis lasīs, es arī lasīšu”- tas varētu 
kalpot par labu priekšzīmi bērniem un veicinātu paaudžu dialogu. Arī vecākiem ir jāizlasa un 
jānovērtē 5 grāmatas, jāaizpilda izvērtējuma anketa par viņuprāt labāko un saistošāko 
grāmatu. Patiess prieks par tiem vecākiem un vecvecākiem, kuri jau ir pieteikuši dalību 
programmā un lasīs kopā ar saviem bērniem. Pagaidām tie ir – 6. A klases skolēna Maksima 
Krutikova mamma, 7.c klases skolēna Matīsa Skangala vecmāmiņa, Viktorijas un Andreja 
Kudrjavcevu mamma. Būtu ļoti jauki, ka no katras klasītes iesaistītos vecāki. Vēl ir laiks 
padomāt un steigties uz skolas bibliotēku. Nāciet visi talkā lasītprieka izplatībā! 

 Ko tad „ Bērnu un Jauniešu žūrijas” kolekcija piedāvā šogad? Piedāvāju nelielu ieskatu Jūsu 
ceļojumam grāmatu pasaulē. 

Paši mazākie lasītāji šķetinās diegu burtus un mācīsies mēles mežģus, ko sarūpējusi rakstniece 
Inese Zandere, lasīs 12 pasaciņas, kas pilnas ar darbiem un sarunām Māras Cielēnas grāmatā 
”Ežuļa peldriņķis”, palīdzēs kopā ar zvēriem tikt Kurmītim pie jaunām biksēm, ne mazums 
jautrības un smieklu sagādās draiskā gotiņa Lizelote, žurkulēni Koko un Riko. 

Daudz putnu un zāļu, daudz valodas mīļuma un daudz Latvijas 3.-4. klašu skolēniem piedāvās 
dzejnieka Ulda Ausekļa dzejoļu grāmata ”Zīlītes pīlītes pūš”. Piecas patiesas mūsdienu pasakas 
par Bruņurupuci, Suni, Mušu, Baktēriju un Putnu grāmatā „Būtnes bēg”, bet par brāļiem 
Zābaciņiem stāstīs rakstniece Anna Strautniece grāmatā „ Labu labais, kreisi kreisais”. Divas 
māsiņas, darbiņi un nedarbiņi – tas viss grāmatā Salmenīte un Čībiņa. „Nozagts oranžs 
divritenis” – detektīvstāsts, kurš risinās Zupasciemā. 

5.-7 klašu lasītājus gaida tikšanās ar pašmāju rakstnieku M. Runguļa, Valda Rūmnieka grāmatu 
varoņiem, „Erebos” - grāmata tiem, kas pārāk aizraujas ar datorspēlēm. Vasara ar 
piedzīvojumiem, vabolēm, mīlestību un sirdsēstiem no zviedru valodas tulkotajā grāmatā 
„Mans draugs Pērsija, Bufalo Bils un es”.  

Astotie un devītie! Jūs gaida nopietna lasāmviela – izrādiet interesi! 

Uz tikšanos novembrī! 

Veidosim krāšņus lasīšanas svētkus kopā ar vecākiem! 

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

2012.gada 10.septembrī, mana mamma Mairita Krutikova atsaucās 

manam uzaicinājumam un pieteicās dalībai "Bērnu žūrijas" projektā 

"Vecāku žūrija". Mamma startēja kā pirmā "Vecāku žūrijas" dalībniece.  

Uzsākot lasīšanu, kā pirmo no piedāvātajām piecām grāmatām Mairita Krutikova izvēlējās Norvēģijas 

rakstnieka Ērlena Lū grāmatu "Doplers". „Šī grāmata ir ļoti interesanta. Es ceru, ka tā iepatiksies visiem 

lasītājiem. Ceru, ka man patiks arī pārējās grāmatas", - saka Mairita. Un es, Maksims, dalību „Bērnu 

žūrijā” sāku ar vācu rakstnieces Urzulas Poznanski grāmatu "Erebos". Stāsts ir par datorspēli, kas katru 

tās spēlētāju ievelk mīklainā virtuālā pasaulē, liekot veikt arvien nesaprotamākus un bīstamākus 

uzdevumus. Es un mana mamma novēlam visiem patīkamu lasīšanu šajā projektā!!!  

Maksims Krutikovs 6.a 

Bērnu un Jauniešu 

žūrijas dalībnieku 

saraksts: 
 

Raivo Baltadons 1.c 

Samanta Bolmane 2.a 

Evelīna Ratniece 2.a 

Beatrise Grigorjeva  2.c 

Inese Kalniņa 2.c 

Sintija Vieļecka 3.a 

Laine Matule 3.c 

Linda Sakne 3.c 

Lolita Čipena 4.a 

Līga Drieka 4.a 

Dārta Ušacka 4. c 

Krista Ļemešenoka 4.c 

Ilze Kalniņa 5.c kl. 

Kristiāna Kudrjavceva 5.c 

Laura Matule 5.a 

Endija Haritonova 5.a 

Juris Māris Belkovs 5.a 

Maksims Krutikovs 6.a 

Rebeka Kisiļica 6.a 

Kristīne Skuja 6.c 

Undīne Čekstere 6.c 

Linda Matule 7. a 

Egija Pudova 7.a 

Madara Balode 7.c 

Matīss Skangalis 7.c 

Solosteja Svetlana 8.c  

Līga Stepe 8.a 

Elīna Borisēviča 9.c 

Līva Lazdiņa 9.c 

Artjoms Dogatkins 9 c 
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Kā ik gadu, septembrī Latvijā tiek atzīmētas Dzejas dienas. Dzejnieki 
pulcējas jaunāko darbu lasījumos, bet skolēni piedalās Dzejas dienu 
pasākumos, atceras senus dzejniekus vai tiekas ar mūsdienu autoriem, runā 
dzeju, sacer to arī paši, ilustrē literāros darbus. Dzejas dienas sniedz iespēju 

izpausties radoši ikvienam. 

Dzejas dienu pasākumu 13.septembra pēcpusdienā atklāja skolotāja Ligita 
Putniņa, bet tad ar priekšnesumiem uzstājās visas klases. Pasākumu vadīja 6.a 
klases skolniece Rebeka Kisiļica un 7.c klases skolniece Līga Sniedze. Dalībnieki 
saņēma diplomus un gardumus. 

Andis Ezeriņš 6.c 

Skolotāja Daina Birze stāstīja par šī gada dzejas dienu aktuālo tēmu – „Ceļš”. 
Katru klašu priekšnesumu vērtēja žūrija – skolas direktore, bibliotekāre un 
skolotāja Daina Birze. 

Rebeka Kisiļica 6.a 

Mans piedzīvojums „Billītēs” 
 

 
 
 
 
 
 
 
19. septembrī es ar saviem 
klasesbiedriem Matīsu un Mārci devos uz 
„Billītēm”, dzejnieka un rakstnieka 
Edvarda Virzas mājām, lai tur pavadītu 
jauku pēcpusdienu Dzejas dienas 
ietveros. 
„Billītēs” mūs sagaidīja E.Virzas 
mazmeita, rakstniece un publiciste Anna 
Žīgure. Viņa mums laipni izrādīja E.Virzas 
māju un pagalmu. 
A.Žīgure visus klātesošos, Bauskas un 
Iecavas novada skolu skolēnus, aicināja 
izteikt savus priekšlikumus Dzejnieka 
dabas takas izveidei. Mūsu ieteikums – 
dabas takas tuvumā izveidot tējas 
namiņu, kur kāds jaunais rakstnieks vai 
dzejnieks varētu netraucēti rakstīt 
dzejoļus vai stāstus. 
Tad devāmies uz „Rāceņu” mājām, kur 
visi skolēni lasīja E.Virzas un A.Eglīša 
patriotisko dzeju. Mārcis deklamēja 
E.Virzas dzejoli „Baiga vasara”, Matīss- A. 
Eglīša „ Aizved, Dievs”, bet es – A.Eglīša 
„Es galvu noliecu”. 
Pēc dzejas lasījumiem A.Žīgure mūs 
iepazīstināja ar diviem saviem draugiem 
no ASV – trimdas latviešiem, kas 
pastāstīja par dzīvi Amerikā un savu 
saistību ar A.Eglīti. 
Šis pasākums man ļoti patika, jo tajā 
uzzināju daudz jauna par mūsu 
novadnieku E.Virzu.  

Aigars Dambis, 9.c 

Ziņas no Dzejas dienām! 
Ceturtdienas pēcpusdienā mēs, 9. c 
klases dzejas draugi, devāmies uz Iecavas 
vidusskolu, kur notika Dzejas dienu 
noslēguma pasākums. Šis pasākums 
notika īpašā gaisotnē, degot svecēm, 
skanot mūzikai un baudot ceļa maizi, jo šī 
gada Dzejas dienu nosaukums bija „ Ceļš, 
kuru iet.... ”Klases konkursā ar saviem 
darbiem uzvarēja Līva, Mārcis, Artjoms, 
Elīna, Evita un Baiba, taču novada 
konkursā 9. klašu grupā godalgoto trešo 
vietu ieguvu es – Līva. Bija prieks 
uzstāties kopā ar vidusskolas skolēniem 
un secināt, ka mēs nemaz neesam 
sliktāki! 

Līva Lazdiņa 9.c 
21.septembrī devāmies braucienā ar 
Iecavas novada Dzejas dienu autobusu. 
Pasākuma mērķis – izzināt valodas 
daudzveidību. Pirmajā pieturā – 
Dzimtmisas pamatskolā – mūs sagaidīja 
īstais Cūkmens, kurš lika visiem zvērēt, ka 
nemēslosim mežā. Otrajā pieturā pie 
hoteļa „Brencis” mūs sagaidīja īstie 
Latvijas ceļu policisti, kuri skaidroja mums 
dažus likumus, kurus bērni mēdz pārkāpt. 
Saņēmām dāvanās atstarotājus. Trešajā 
pieturvietā mūs sagaidīja darbinieki, kuri 
rūpējas par ceļu uzturēšanu kārtībā. Bija 
iespēja aplūkot mašīnas, kuras palīdz ceļa 
uzturēšanas darbos. 
Katrā pieturvietā notika labāko dzejoļu 
sacerētāju apbalvošana. Vislabāk 
skolēniem patika ceturtā pieturvieta – 
Klondaikas krogs, kurā tika apbalvoti 
vislabākie dzejoļu rakstītāji. 
2.vietu ieguva Ivans Kalējs 7.c 

Sanda Fridberga 8.c 
Laura Novicka 5.c 

3.vietu ieguva Endija Haritonova 5.a 
Sk. Dale Oškalne 

21. septembrī Iecavas kultūras namā uz 
Dzejas dienu noslēguma pasākumu 
pulcējās novada skolu 1.- 4. klašu skolēni, 
lai uz lielās skatuves rādītu savu daiļrunas 
prasmi. 
No mūsu skolas uzstājās labākie 
tautasdziesmu skandētāji: Melānija 
Barovska no 1.c klases, Samanta 
Bolmane, Keitija Gulbe, Teodors 
Voitkēvičs no 2. a klases, Maija Krastiņa 
un Viktorija Asejeva no 3. c klases, Dārta 
Ušacka un Dita- Laura Cinate no 4.c 
klases. Skaļus aplausus saņēma 2. a klases 
skolēni (kl. audz. V. Ruķere) par izjusto un 
mīļuma apdvesto tautasdziesmu 
skandējumu. Diplomi par iegūtām vietām, 
atzinības par piedalīšanos, kaimiņu skolas 
Tarkšķu skanīgais koncerts- tas 
stāstījumam klases audzinātājam un 
mājās vecākiem.  
Dzejas dienas izskanējušas, visiem prieks 
par labi paveiktu darbiņu. Paldies klašu 
audzinātājiem par skolēnu sagatavošanu 
svētkiem! 

Skolas bibliotekāre Dz. Kraukle 

 
Dežūrziņas 
No 3.09. – 10.09. skolā dežūrē 9.c klase 
Pozitīvu vērojumu nav. 
Negatīvi vērojumi: 5.c un 6.c, skaļi 
bļaustoties, skrien pa skolu un neklausa 
dežurantus. 
6.a meitenes neklausa dežurantus. 
7.c zēni skraida pa visu skolu, ignorējot 
dežurantu aizrādījumus. 
No 10.09. – 17.09. skolā dežūrē 9.a klase 
Īpašu pārkāpumu nav. Reizēm bija 
problēmas ar 7.c klases zēniem, kas 
skraidīja pa skolu un traucēja citiem. Arī 
4.c klases zēni bija ļoti skaļi un grūti 
nomierināmi. 
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