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DODAMIES TĀLĀK  

 
Vēstule skolai 

Šo vēstuli Tev, skola, rakstām mēs, 9.c klases skolēni. Tu jautāsi- 

kāpēc? Mēs gribam dalīties domās un atmiņās par laiku, ko 

pavadījām te, Tavās gaišajās un mīļajās sienās. 
Mums visiem priekšā tāls ceļš ejams, vienam tas būs krāsaināks, 

otram- tālāks, vēl kādam – līkumots un bezgala sarežģīts. Taču 

ceram, ka pie mērķa – dzīvot pilnvērtīgu un cilvēka cienīgu dzīvi – 

nonāksim visi. 

Turpinājums 6.lappusē… 

Dabā viss zied, smaržo un reibina, 

saule dāsnāk dāvā siltumu, viss zaļo 

un aicina. Ir atnākusi vasara, vilinoša 

un tik ļoti gaidīta. Tuvojas 

noslēgumam mācību gads, ir 

aizvadīts spraigs un ražens darba 

cēliens, un katrā no mums ir 

gandarījums par paveikto, par doto 

un gūto, par savstarpējo sadarbību un 

ieceru piepildījumu. 

Krāsainumu mācību gadam piedevām 

mēs paši un katrs to iekrāsojām 

citādās krāsās, taču vēlmes ir kā 

biļetes uz jauniem piedzīvojumiem, 

un vasara tos dāvās ikvienam no 

mums, ja vien pratīsim ieraudzīt un 

redzēt.  

Mācību gada laikā ir apgūtas prasmes 

un jaunas zināšanas, esam 

braukuši  ekskursijās, piedalījušies 

konkursos un darbojušies projektos. 

Šis gads ir ļāvis mūsu ceļa somās 

ielikt spēku un  zināšanas, lai spētu 

piepildīt savu sapni. Katrs skolas 

gads ir kā neliels ķieģelītis celtnei, 

kuru mēs katrs būvējam, un 

pamatiem ir jābūt stipriem, lai varētu 

piepildīt  savu lielo dzīves sapni.  

Īpašs šis laiks ir 9.klašu skolēniem, jo 

durvis uz pasauli jau ir vaļā, un sirds 

jau ir ceļā.......  jo sirds zina mērķi. 

Viss plašums tagad pieder Jums, viss 

ir Jūsu  pašu  iepazīstams, atklājams, 

sajūtams, iemīlams......   

Lai veiksme un panākumi eksāmenos 

absolventiem! 

Paldies  pedagoģiskajiem un 

tehniskajiem  darbiniekiem 

par  ieguldīto darbu un atbildību savu 

pienākumu veikšanā. 

Saulains sveiciens visai lielajai 

skolēnu saimei mācību  gada nogalē! 

Īpašs paldies skolēnu vecākiem par 

sadarbību, atsaucību un sapratni 

dažādu jautājumu risināšanā. 

Novēlu visiem vasarā gūt jaunus 

iespaidus, doties ceļojumos un 

uzzināt daudz jauna, atpūsties un arī 

pastrādāt, jo tikai ar darbu un 

neatlaidību var iegūt to, ko vēlies, jo 

tad šim guvumam ir cita vērtība. 

Lai mums visiem izdodas dzīvot 

tagad un šodien!  Lai izdodas teikt 

labus vārdus un apliecinājumus gan 

kolēģiem, gan sev tuviem, mīļiem 

cilvēkiem! 

Lai visiem laba, veiksmīga, saulaina 

vasara un jauka atpūta! Un uz 

tikšanos vasaras nogalē - jau rudenī! 

 

Skolas direktore Aija Semjonova  

Dabā viss zied, smaržo un reibina, saule 

dāsnāk dāvā siltumu, viss zaļo un aicina. 

Ir atnākusi vasara, vilinoša un tik ļoti 

gaidīta. Tuvojas noslēgumam mācību 

gads, ir aizvadīts spraigs un ražens darba 

cēliens, un katrā no mums ir gandarījums 

par paveikto, par doto un gūto, par 

savstarpējo sadarbību un ieceru 

piepildījumu. 

Krāsainumu mācību gadam piedevām 

mēs paši un katrs to iekrāsojām citādās 

krāsās, taču vēlmes ir kā biļetes uz 

jauniem piedzīvojumiem, un vasara tos 

dāvās ikvienam no mums, ja vien 

pratīsim ieraudzīt un redzēt.  

Mācību gada laikā ir apgūtas prasmes un 

jaunas zināšanas, esam 

braukuši  ekskursijās, piedalījušies 

konkursos un darbojušies projektos. Šis 

gads ir ļāvis mūsu ceļa somās ielikt spēku 

un  zināšanas, lai spētu piepildīt savu 

sapni. Katrs skolas gads ir kā neliels 

ķieģelītis celtnei, kuru mēs katrs 

būvējam, un pamatiem ir jābūt stipriem, 

lai varētu piepildīt  savu lielo dzīves 

sapni.  

Īpašs šis laiks ir 9.klašu skolēniem, jo 

durvis uz pasauli jau ir vaļā, un sirds jau 

ir ceļā.......  jo sirds zina mērķi. Viss 

plašums tagad pieder Jums, viss ir 

Jūsu  pašu  iepazīstams, atklājams, 

sajūtams, iemīlams......   

Lai veiksme un panākumi eksāmenos 

absolventiem! 

Paldies  pedagoģiskajiem un 

tehniskajiem  darbiniekiem par  ieguldīto 

darbu un atbildību savu pienākumu 

veikšanā. 

Saulains sveiciens visai lielajai skolēnu 

saimei mācību  gada nogalē! 

Īpašs paldies skolēnu vecākiem par 

sadarbību, atsaucību un sapratni dažādu 

jautājumu risināšanā. 

Novēlu visiem vasarā gūt jaunus 

iespaidus, doties ceļojumos un uzzināt 

daudz jauna, atpūsties un arī pastrādāt, jo 

tikai ar darbu un neatlaidību var iegūt to, 

ko vēlies, jo tad šim guvumam ir cita 

vērtība. 

Lai mums visiem izdodas dzīvot tagad un 

šodien!  Lai izdodas teikt labus vārdus un 

apliecinājumus gan kolēģiem, gan sev 

tuviem, mīļiem cilvēkiem! 

Lai visiem laba, veiksmīga, saulaina 

vasara un jauka atpūta! Un uz tikšanos 

vasaras nogalē - jau rudenī! 

 

Skolas direktore Aija Semjonova  
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SKOLAS NOTIKUMI  

        
 

Neaizmirst bērnību 

Tādas sajūtas valdīja skolas 
zālē, kad pie mums viesojās 
mākslinieki ar leļļu izrādi „Pūces 
piens”. Skaistās lelles – Pūce, 

rūķītis, gotiņa, kamene un viņu interesantā darbošanās 
piesaistīja mazo skatītāju uzmanību, reizē liekot domāt 
par veicamiem lieliem darbiem, izpalīdzību, godīgumu 
un saticību. 

Skolēnu Dome jaunajam darba periodam, 

2013./2014.mācību gadam ievēlēta! 

Par Domes prezidenti domnieki ievēlēja šobrīd vēl 7.c 
klases skolnieci Līgu Sniedzi. Apsveicam un vēlam 
radošu, enerģisku darbošanos! 

Pārējā pienākumu sadale notiks septembrī – vēl laiks 
pārdomām… 

Veltījums māmiņām 

Mātes dienas koncerts notika ar devīzi „Gadam cauri ejot”. 
Koncertā skolēni atskatījās uz gada laikā notikušajiem 
pasākumiem. Matīss, Artjoms un Viktorija veltīja dzejas 
lasījumus I.Ziedoņa piemiņai. 

6.c klase demonstrēja savu projektu nedēļas prezentāciju 
par telefoniem, skanēja mūzikas stundās iemācītās 
dziesmas, skatītājus priecēja deju kolektīva vītais deju solis. 
Koncerta noslēgumā klātesošie kopā ar īpašo skolotāju kori 
izpildīja R.Kaupera dziesmu „Mana dziesma”. 

 

        
Tradicionālā olimpiāžu uzvarētāju pēcpusdiena norisinājās 25.aprīlī. 

    
Skolas dārzā kā ārzemju brīnums uzzied magnolija 

Bez pagātnes nav nākotnes… 
Skolas vēstures lappuses klases devās aplūkot skolas muzejā, 
izjūtot līdzīgu auru, kā valstī populārajos Muzeju nakts 
pasākumos. Notikumus izprast un orientēties palīdzēja skolotāja 
Anna Taurene. 
„Vai tiešām tie esam mēs?!!!” – pārsteigti iesaucās daudzi 
muzeja apmeklētāji. 
Derīgs padoms – skolas vēsturi veidojam mēs paši, katru dienu. 
Tāpēc svarīgi muzeju papildināt ar šodienas materiāliem, kas 
pēc gadiem kļūst vēsture. 

Gada skolēns 2013. 
Gada skolēna 2013.galveno 

titulu ieguvusi 9.c klases 

skolniece  

Samanta Baiba Žmurko 
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SKOLAS NOTIKUMI  

  

„CYCLING EUROPE” LATVIJĀ  

No 15.līdz 19.aprīlim mūsu skolā norisinājās 
programmas „Comenius” projekta „Cycling Europe” 
mobilitāte, kuras laikā tika veikti projekta uzdevumi, lai 
turpinātu realizēt uzstādītos mērķus – veicināt 
sabiedrības pozitīvu attieksmi pret dabas saudzēšanu, 
kā arī rosināt veselīgu dzīvesveidu. 
Latvijas mobilitātes laikā visu valstu skolēni demonstrēja 
sagatavotās prezentācijas par veselīgu uzturu un 
slaveniem velobraucējiem savās valstīs. Katrā valstī tiek 
organizēts projekta dalībnieku kopīgais velobrauciens. 

Latvijā brauciens 
notika Jūrmalā, 
sagādājot īpašu prieku 
- saulainajā, siltajā 
dienā pie jūras vēl bija 
skatāma sniega un 
ledus josla, kas 
daudziem no viesiem 
bija kas neredzēts. 

Velobraucienā piedalījās arī septiņi mūsu skolas skolēni.  
Izpratnei par veselīgu uzturu tika organizēta katras 
valsts veselīga uztura recepšu gatavošana un 
demonstrēšana. 
Lai veicinātu interesi par 
velobraukšanu, tika 
apmeklēts Saulkrastu 
Velomuzejs un uzaicināti 
Latvijas Zelta talantu 
uzvarētāji velotriālisti brāļi 
Dermaki, kuri skolas pagalmā 
sniedza elpu aizraujošus priekšnesumus.  
Kultūras programmas ietvaros viesiem tika piedāvāts 
apciemot Rundāles pili, Vecrīgu un pat uzkāpt Iecavas 
baznīcas tornī. Jaukus brīžus ciemiņi pavadīja pie Baltās 
kāpas, kā arī Līvu akvaparkā. 
Tomēr visvairāk laika tika pavadīts mūsu mājīgajā skolā, 
kur ārzemju skolēniem bija jaukas mājas projekta laikā, 
veidojās jaunas draudzības un tika pavadīts lielisks, 
neaizmirstams laiks. 

Mums katram šis laiks paliks atmiņā atšķirīgi, bet te 
daži mūsu skolēnu iespaidi. 

 
Otrdien, 16.aprīlī klasēs notika draudzības vakari. 9.c 
klase uzņēma Spānijas skolēnus, 6.c – Itālijas, 5.c – 
Turcijas, bet 6.a un 7.ac klasēm bija sadraudzības vakars 
ar Vācijas skolēniem. Laiks tika pavadīts ļoti jautri.  
Projekta laikā es iepazinos ar daudziem skolēniem. 
Vislabāk iepazinu Mario un Asiu no Itālijas, kā arī Luku, 
Akselu un Julianu no Vācijas. Bija arī ballīte, kurā 
varējām arī visi dejot. Nedēļas beigās, kad atvadījāmies 
no viesu skolēniem, dažiem pat bija jāraud, jo negribējās 
braukt prom. 

Emanuela Kalderauska 6.a 
Mēs ar citu valstu skolēniem spēlējām futbolu. Itālis 
Mario un vācietis Aksels bija ļoti draudzīgi. Mario man 
jautāja, vai es gribētu ar viņu dejot, un es piekritu. Man 
ļoti patika dejot ar Mario, viņš uzzināja, ka man ir vārda 
diena un tad mēs kopā fotografējāmies. Bija ļoti 
interesanti, ka mēs varējām sarunāties angļu valodā un 
saprast viens otru. 
Man ļoti patika arī brāļu Dermaku uzstāšanās un tas, ka 
es biju starp tiem, kuri piedalījās viņu šovā, ļaujot, lai 
man lec pāri ar velosipēdu. 

Laura Matule 5.a 

 Sporta zālē piedalījos šautriņu mešanā un ieguvu 15 
punktus. Man patika arī florbols un futbols, ko viesi 
spēlēja ar mūsu zēniem. 

 Es arī runājos ar ciemiņiem. Sveicinājos, izmantojot 
vārdu „Hello!”. 

 Man patika pavadīt laiku ar ārzemju skolēniem un es 
esmu ļoti priecīga.  

 Man patika, ka Laura no mūsu klases un skolotāja 
Aija gulēja zemē velošova laikā un viņām leca pāri ar 
velosipēdu.  

 Es priecājos, ka skolotāja Dale brauca ar riteni. 

 Es ballītē arī dejoju ar dažiem no viņiem. Es vēlētos, 
lai ārzemju viesi brauc pie mums biežāk. 

Endija Haritonova 5.a 

Tradicionālā Lielā talka 
šogad norisinājās tikai 
aprīļa beigās, jo ziema 

bija TIIIK gara! 
Paralēli talkošanai 

apkārtnē, sakopām arī 
savu skolas pagalmu.  

Protams, nākas 
pacīnīties arī ar 

slinkumu! 
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PĒDĒJĀ ZVANA SVĒTKI  

17.maijā izskanēja pēdēja zvana svētki šī gada devītklasniekiem. Direktores rīkojumu par eksāmenu kārtošanu, ko 
nolasīja direktores vietniece izglītības jomā Dzidra Miezere, ar satraukumu gaidīja visi. Svētkos šoreiz notika vairāki 
netradicionāli jaunumi: fotosesija skolas birzītē, dramatiskā pulciņa uzvedums par „Ciparu karaļvalsti” (galvenajā lomā 
Artjoms Dodagdkins 9.c), kā arī kopējās svētku pusdienas. Izskanēja daudzi, jo daudzi veiksmes vēlējumi eksāmenu 
laikam. 

Tikai vienu reizi pamatskolā iet. 
Tikai vienu reizi to pa īstam beidz. 

    
9.a klase ar skolotāju Austru Šteinbergu   Pirmais eksāmens klāt! Turamies! 

Skolotājas Ievas stāsts 

Ir septiņpadsmitā maija rīts. Laiks ir saulains un silts, 

smaržo ziedošās ābeles un galviņas pret sauli pacēlušas 

pienenes. Bet kāpēc šorīt mana sirds ir tik satraukta? Ak, 

jā, šodien taču skolā ir „pēdējā zvana diena”, mani 

devītklasnieki, ar kuriem kopā ir apēsts puds sāls, dosies 

ceļā pretī eksāmeniem. 

Bet kas tur klaigā pie manas sētas vārtiem? Dodos 

klausīties.  

 
 

”Skolotāj, nāc ārā, nāc, ārā! Skolotāj, nāc ārā, nāc, ārā!” 

Tās taču ir manu bērnu balsis! Ak Dievs, te nu viņi visi 

ir –sapucējušies, lieli, iznesīgi. Mani pirmie, mīļie, 

skaistie... Kas viņiem rokās? Rozes, baltās un cēlās 

puķes, manas mīļākās... Šī mirkļa dēļ esmu strādājusi 

sešus gadus, un te nu tas ir. Skolotāja alga nav naudā, 

bet bērnu mīlestībā un cieņā. Protams, saņemot ziedus, 

raudu.  

Kad noplakušas emocijas, nez no kurienes parādās 

krāsaini baloni, un tiek greznota mana mazā mašīnīte. 

Šodien esot tā reize, kad man ceļā degviela nebūšot 

jātērē. Brīnos, kā tad tā? Nu jau viņi esot izauguši, 

kļuvuši stipri un spēcīgi, tāpēc uz skolu mani ar visu 

mašīnu aizstumšot „kā niekā”. Nu labi, labi, tikai pirms 

ceļa piedāvāju iestiprināties ar sulu un cepumiem. 

 
Esmu izdomājusi bērniem uzdevumu – katram uz sava 

akmens jāuzraksta savs vārds, lai man, katru reizi tiem 

garām ejot, nāktos atcerēties savu mīluļu labos darbus un 

nedarbus. 

Kad darbiņš paveikts, atceramies kopīgos notikumus, 

un gaisā virmo frāze: „Vai atceries...?” 

Vēl tikai kopīga dziesma, un dodamies ceļā. 
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Skolā visi jau sapulcējušies, un, piebraucot pie 

skolas, precīzāk manu mašīnu piestumjot un atvelkot, 

pirmoreiz dzīvē jūtos kā karaliene. Dodamies uz svinīgo 

pasākumu. Lai gan laiks ir nežēlīgi karsts, varonīgi 

izturam, jo šī taču ir mūsu diena, mūsu svētki. 

 
 

Aigars, vēlot pirmklasniekiem kļūt lieliem un stipriem, 

atgādina, ka cilvēks vēl nav cilvēks, ja ir tikai 

pieslapinājis autiņus vai atrāvis lellei kāju, par cilvēku 

viņš kļūst, ejot skolā un kļūstot atbildīgs. Matīss, novēlot 

veiksmi nākamajā mācību gadā astotās klases skolēniem, 

pauž domu, ka patiesais cilvēka skaistums ir viņa 

iekšienē, nevis ārienē. Bet Baibiņa visu devīto vārdā 

pateicas skolotājiem par doto sirds siltumu un mīlestību. 

Laimīgu ceļavēju dzīvē vēl mazie ķipari, un nu jau 

dodamies uz mūsu skolas saimnieču sagatavotajām 

svētku pusdienām. Tās ir gardas, un neformālā atmosfērā 

vēlreiz paldies sakām pavārītēm un priekšmetu 

skolotājiem. 

Nonākot mājās, sirds ir emociju pārpilna. Kā to 

nosaukt – sentiments, nostaļģija, aizkustinājums? Atveru 

bērnu oktobrī rakstītās vēstules, ko biju solījusies izlasīt 

izlaiduma priekšvakarā. 

Dulbīte raksta: ”Jūs esat neatvairāma, ideāla, jauka, 

atsaucīga, uzticīga, mīļa skolotāja.” Madariņa piebilst: 

„Es jūs vienmēr atcerēšos...” Mairitēns atzīst, ka „Jums 

nav viegli tikt galā ar mums, bet jūs esat mācījusi 

cīnīties pretī dzīves grūtībām, mūsu sliktās īpašības 

pārvēršat labajās...” Baibiņa raksta- „lepojos ar to, ka 

tieši Jūs esat mūsu klases audzinātāja”. Artjoms, kā jau 

dzejnieks, saka: „ Jūs esat tā kā rudens, kas aiz dusmām 

nomet lapas, bet, kad priecīga un labā garastāvoklī, lapas 

atkal uzplaukst.” Evitiņa atzīst, ka, atnākot uz šo skolu, 

mācībās sācis iet labāk, un tas ir šīs skolas skolotāju 

nopelns. Mikus atzīst, ka, salīdzinot ar Jūrmalas klasi, 

šeit jūtas komfortablāk un patstāvīgāk. Līvucis atzīst, ka 

neparko negribētu citu skolotāju, jo jutusi atbalstu 

jebkurā situācijā. Kristaps atzīst, ka viņam liels prieks ir 

par šo - „visam, ko Jūs darāt, esat pieķērusies ar sirdi”. 

Savukārt Matīss priecājas par to, ka „Jūs pratāt mani 

novērtēt kā labu zēnu”. Raitis skaidro, ka brīžiem ir 

dusmas, kad „tiekam dzīti uz konsultācijām, bet saprotu, 

ka gribat mums to labāko un lai mums dzīvē viss 

izdodas, nevis esam kaut kādi klaidoņi bez mājām.” 

Agnesīte atzīst, ka „visi šie gadi ar Jums ir labi 

pavadīti”. Mārcis uzskata, ka „lai gan Jūs reizēm šaujat 

pār strīpu, tomēr saku Jums lielu paldies par to, ka esat 

man palīdzējusi....” Einārs grimst apcerēs, ka „mēs pie 

Jums esam ļoti pieraduši un negribam citu skolotāju, būs 

ļoti grūti šķirties... Es Jūs vienmēr atcerēšos kā labāko 

skolotāju”. Elīna savukārt pateicas par to, ka „esiet 

veiksmīgi pārcietusi visas mūsu izdarības!” 

Aiz loga krēslo vakars, ir pagājusi viena no 

skaistākajām dienām manā skolotājas dzīvē. Esmu 

priecīga, ka piepildīju, ka savu jaunības sapni, un kļuvu 

par skolotāju. Esmu priecīga, ka liktenis mani savedis 

kopā ar tieši šiem bērniem. Un es ticu – viņi būs labi 

cilvēki! 

No visas sirds saviem skolas bērniem vēlu laimīgu, 

saturīgu, krāsainu dzīvi! Pārfrāzējot Ā.Elksnes dzejoli, 

vēlos teikt: 

 

„Mani gaišie bērni, manas kastaņa sveces, 

Es vēlos Jūs visus laimīgus redzēt. 

Es vēlētos Jūs vēl sargāt un sargāt, 

Jo katrs man esat tik ļoti dārgs. 

Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,  

Lai saule to lēni un viedīgi plaucē,  

Lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās  

Un spēcīgi šūpojas rāmajā gaisā;  

Mani gaišie bērni, manas kastaņa sveces,  

Mana laime ir Jūs laimīgus redzēt.” 

Skolotāja Ieva 
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PĒDĒJĀ ZVANA SVĒTKI  

Vēstule skolai 
Turpinājums no 1.lappuses. 

 

Šobrīd, kad ir izskanējis pēdējais skolas zvans, ir veiksmīgi nolikts pirmais un vieglākais 

eksāmens, jūtamies nedaudz apmulsuši. Vēl tikai nedaudz, un būs jāšķiras. Kā, vai tiešām laika 

skrējiens ir tik ātrs? Nupat taču bija pirmā klase, kad vecāki mūs, tādus nobijušos zaķus, atveda uz 

skolu. Nupat bija piektā klase, kad šķīrāmies no pirmās un stingrās skolotājas Helēnas, nupat bija 

septītā klase, kad jutāmies kā jauni kazlēni, kas pirmoreiz izvesti laukā paskraidīt, nupat bija 

devītās klases pirmais septembris, kad jau jutāmies lieli, vareni un gudri. Nupat..... 

 

Bet šobrīd, kad līdz izlaidumam atlikušas divas nedēļas, pārņem dīvainas sajūtas. Skumjas un 

prieks savijies vienā veselā, brīžos, kad domājam par šķiršanos, nez kāpēc acīs ieskrien asaras un 

kaklā tāds kā kamols... Žēl šķirties no Tevis, skola, ļoti žēl..... Vai skolās, kur mācīsimies, mums vēl 

būs tik labas pavāres un lielas porcijas? Vai būs tik atsaucīgi skolotāji, kas ar visu sirdsdegsmi 

skaidros ne tikai mācību vielu, bet arī mācīs dzīvot? Vai kopmītnēs būs tik mīļas auklītes, kas atļaus 

papļāpāt par dzīvi arī pēc noteiktā laika? Šos jautājumus viens otram uzdodam vēl un vēl, un tikai 

tagad kļūst skaidrs, cik viegli un interesanti esam dzīvojuši deviņus gadus. Esam atradušies drošībā, 

siltumā, vienmēr paēduši, apčubināti.... Protams, esam dzirdējuši arī pa kādam asākam vārdam, 

bet, ja godīgi, bijām jau arī pelnījuši. Taču šobrīd viss sliktais ir aizmirsies, atmiņā nāk tikai labais – 

kopīgās ekskursijas un pārgājieni, gatavošanās pasākumiem un skolotājas uzmundrinošais „Jūs to 

varat!”, kopīgās sporta aktivitātes un „ZZ čempionāti”, kopīgi sagaidītais Jaunais gads un pavadītā 

diena pie Vecumnieku ezera. Pārskatot „Klases hronikas” (ko gan savulaik tik ļoti nepatika rakstīt), 

brīnāmies, cik daudz kopā esam paveikuši, cik saistoša ir bijusi mūsu dzīve te, Iecavas 

internātskolā. 

 

Paldies Tev, skola, ka biji kopā ar mums, paldies, ka rūpējies par mums! Un zini – mūsu sirdīs 

vienmēr būs vietiņa arī Tev. 

Tava 2013. gada 9.c klase 
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Kādi viņi ir – tie mūsu devītie cē? Vai rakstura īpašības iegūtas ģimenē vai skolā stiprinātas? Kas 

to lai zina. Tomēr šis nu ir tas īpašību pūrs, ar kuru katrs no viņiem startēs uz nākamajiem 
pakāpieniem. Kā viņiem šīs rakstura īpašības palīdzēs, mēs varam tikai minēt, bet vēlam, lai tās 
izrādās veiksmes un laimes atslēga, ar kurām var atslēgt it visas iekārotās durvis! 

Personības iezīmes novērojusi un pierakstījusi skolotāja Ieva. 
 

Guntis Labi audzināts, pašpārliecināts, var spriest par dažādiem jautājumiem, jo interesējas par notikumiem 
pasaulē, labestīgs, bravūrīgs, izpalīdzīgs 

Einārs Centīgs, saimniecisks, jātiek vaļā no pārgalvības, garastāvokļa ietekmē var nesavaldīties 

Artjoms Godkārīgs, pašpārliecināts, ja grib – strādīgs, ja nē - slinko 

Evita Mīlīga, sirsnīga, pārlieku jūtīga, ātri apvainojas 

Elīna Atklāta, interesanta, ar savu skatījumu uz lietām, līdere, nopietna 

Kristiāna D. Radoša, mīļa, patīkama, čakla, godīga, smaidīga 

Agnese Mīļa, klusa, strādīga, godīga, izpalīdzīga, dažreiz dusmīga 

Kristiāna J. Jauka, pieklājīga, sirsnīga, īpatnējs raksturs 

Raimonds Mīlīgs, bet kā sportistam vajadzētu vairāk rakstura stingrības, pļāpīgs, bet var uzticēties - izpildīs 

Raitis Smaidīgs, strādīgs,bet  nenopietns, ātri ietekmējas no citiem, vēl jāaug 

Mairita Skaista, bet raksturā vajadzētu vairāk uzņēmības, sirsnīga 

Aigars Mīl koķetēt, labsirdīgs, bet šogad vairs nav skolēna ideāls 

Līva Klusa, bet ar raksturu, var salīdzināt ar ezi – adataina, bet forša 

Artūrs Mīļš puika, kam jāaudzina raksturs, sirsnīgs, bet nesaprasts... 

Mikus Centīgs un apzinīgs zēns, bet paskaļš, smaidīgs, jautrs, dažreiz nenopietns 

Ēriks Līdz cilvēkam, vēl jāaug, labsirdīgs, bet mīl dižoties citu priekšā 

Matīss Talantīgs, apkārtējiem patīkams, godīgs, izpalīdzīgs 

Mārcis Skolā izgājis caur uguni un ūdeni, rezultāts- labs! Labestīgs, bravūrīgs, izpalīdzīgs 

Baiba Apzinīga un sirsnīga, brīžiem nesavaldīga un neizprotama, mīļa, bet spuraina 

Kristaps Kluss, visu pārdzīvo sevī, iekšēji labestīgs un sirsnīgs 

Madara Kārtīga un laba, smaidīga un zinātkāra, arī noslēpumaina 

 

Mācību gads izskan… Vēl tikai dažas pēdējās aktivitātes: 

  29.maijā atsaucamies aicinājumam un piedalāmies akcijā „Latvija lasa” 

  Pēcpusdienā sakopjam savu skolas vidi – telpas un apkārtnes 

stādījumus. 

  30.maijā no rīta visas klases dodas pārgājienā pēc pašu izvēlēta 

maršruta: Iecavas parks, Dievdārziņš, muzejs, stādaudzētava u.c. 

  Pēcpusdienā visi piedalās dažādās spēlēs – mazie rotaļlaukumā, vecāko 

klašu skolēni apgūs jauno „slēpņošanas” spēli. 

  Novakarē visus vienos vakariņu pikniks un sadziedāšanās. 

  Pirms gulētiešanas jautrais balonfutbols un draudzības spēle futbolā ar 

Iecavas jauniešu komandu.  

  31.maijā no rīta liecības. Un tad – SVEIKA, VASARA!  
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Maija vidū Iecavas internātpamatskolas komanda, 
kuras sastāvā bija skolas direktore Aija Semjonova, 
projekta „CE” koordinatore Inga Čipena, skolotājs Jānis 
Siugalis, datorspeciālists Jēkabs Klīdzējs, grāmatvede 
Arnita Kauķe un trīs 6.c klases skolēni, devās pārstāvēt 
skolu projekta mobilitātē Itālijā. 

 
Mūsu komanda Itālijas skolā. Tikai – kur gan pazudusi 

Undīne??? 

Lai dotos uz Itāliju, skolēniem Undīnei Čeksterei, 
Martai Vilcēnai un Oļegam Kovaļovam nācās veikt 
projekta mūsu skolas darba grupas noteiktos konkursa 
uzdevumus un piedalīties individuālās atlases pārrunās. 
Pirms brauciena skolēni gatavoja projekta izvirzītos šīs 
mobilitātes uzdevumus – veica aptauju par velosipēdu 
kopšanu, apkopoja datus un veidoja prezentācijas par 
to, kā pareizi jārūpējas par savu velosipēdu. Vēl kāds 
projekta uzdevums bija veicams, intervējot kādu aktīvu 
riteņbraucēju sievieti, par kuru arī bija veidojama 
prezentācija. Savus darbus mūsu skolēni paveica godam 
un, svešvalodā runājot, lieliski aizstāvēja plašās publikas 
priekšā Itālijā, Puglia provinces Taranto pilsētas Talsano 
priekšpilsētas Leonardo Sciascia vārdā nosauktajā skolā. 
Starp citu, Puglia provincē dzīvo arī slavenais itāļu 
dziedātājs Al Bano, kuru tik labi pazīstam kā dziesmas 
„Feličita” un citu tikpat pazīstamu melodiju izpildītāju. 

 
Sciascia skolā skolēni mācās tikai līdz 6.klasei, no 

kuriem lielākajiem arī todien notika valsts pārbaudes 
darbi. Tāpēc, mūs sagaidošie bērni ir mazi 
sākumskolēni, kuri, jautri lēkājot, dzied itāļu dziesmu 
par velobraucējiem. Skola ir grezni izrotāta ar 
visuresošiem plakātiem, zīmējumiem un citiem darbiem 
par projekta tēmām. Mums par godu sagatavotas 
izstādes, kurās vērojami daudzveidīgi skolēnu darbi. 
Jāatzīst, ka liela daļa no tiem ir līdzīgi darbiem, kurus 

veido mūsu skolēni radošo prasmju nodarbībās un 
mājturības stundās. 

Itālijā laiks rit mazliet atšķirīgi kā pie mums. Tur 
neviens tā nesteidzas, tāpēc aktivitātes notiek tik, cik 
daudz var paspēt. Ja smidzina lietus – nevar braukt ar 
riteni! Tomēr paveicas un dienā, kad paredzēts 
velobrauciens skolēniem, lietus nelīst, un skolēni var 
doties apskatīt Talsano jūru. Laikā, kad paredzēts vēl 
kāds velobrauciens kopā ar skolotājiem, tomēr līst, 
tāpēc velo vietā steigšus tiek organizētas jautras 
folkloras dejas.  

Kultūras pasākumus lietus neiztraucē, tāpēc ir 
iespēja apskatīt Taranto pilsētu, ievērojamu Aragoniešu 
pili, Leporano cietoksni, Martas muzeju, kurā uzzinām 
par lielo grieķu kultūras ietekmi uz šo reģionu un 
dodamies arī uz Alberobello… kas ir Alberobello? Tā ir 
apkaime, kur visas mājas izskatās pēc mazām pilīm, jo 
katrai telpai mājā ir savs atsevišķs konusveida jumts – 
nu gluži kā pasaku namiņiem. Šāda vieta pasaulē esot 
tik viena. Zem jocīgajiem jumtiem ziemā neesot auksti, 
bet vasarā – karsti. Turklāt piramīdai līdzīgais veidojums 
spējot sniegt iemītniekiem īpašu enerģiju. Nu, nez, nez, 
bet izskatās skaisti gan! Pēdējā vakarā mums ir iespēja 
par izbraukt ar kuģīti, apskatot Taranto pilsētu no jūras 
puses un tad – doties uz karstu noslēguma ballīti. 

 
Jaukā province - Alberobello 

Nepastāstīt par ēšanu Itālijā nozīmētu nepateikt 
neko! Brokastis itāļi paši visbiežāk neēd nemaz. Bet, 
sākot ar pusdienlaiku, šķiet, ēd visu atlikušo dienu! Labi, 
būsim objektīvi. Tālāk seko divas ēdienreizes. Viena – 
apmēram trīs stundu ilgumā pēcpusdienā un nākošā – 
no deviņiem vakarā līdz… tā var ievilkties līdz pat pāri 
pusnaktij! Katra ēdienreize sākas ar kārtīgu iesildīšanos 
ēšanai. Viena pēc otras tiek pasniegtas dažādas gardas 
uzkodas – sieri, dārzeņu ēdieni, gaļas, desu našķi, dažādi 
pīrādziņi un maizītes. Kopā apmēram astoņi deviņi 
dažādi ēdieni. Pēc uzkodām ir iespējams tikt pie sātīga 
pamatēdiena, dažkārt diviem vai vairāk. Bieži tie ir 
dažādi pagatavoti makaroni vai picas. Pēc 
pamatēdieniem, protams, deserti! Un – variet minēt – 
vai ar vienu pietiek? Protams, nē! Pēc augļu deserta 
seko vēl sātīga torte! Esat novājējis? Brauciet uz Itāliju! 
Lai gan – pārsvarā cilvēki gan izskatās sportiski  

Inga Čipena
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Ceļojums UZ Itāliju 
Ceļojums uz Itālijas pilsētu Taranto bija ilgs. 10.maijā 
sākām braukt no agra rīta braucām cauri Lietuvai, Polijai 
un vēl dažām citām valstīm. Braucām visu dienu un 
vakaros palikām viesnīcās. Kad braucām cauri Lietuvai 
nebija nekā īpaši atšķirīga no Latvijas. Visvairāk bija 
redzami lauki un rūpnīcas, ļoti daudz dzelteno rapšu 
lauku. Kad iebraucām Polijā, uzreiz varēja redzēt kaut ko 
atšķirīgāku, tur bija ļoti daudz reklāmas plakātu, pat uz 
mājām, sētām un žogiem. Lai tos visus izlasītu, braucot 
ar mašīnu, būtu jābrauc ar ļoti mazu ātrumu. Vācijā 
pavērās ļoti skaisti skati. Tur man ļoti, ļoti patika! Bija tik 
daudz kalnu un tik skaisti! Uz dažiem kalniem bija mājas, 
kur dzīvoja cilvēki. Tas izskatījās tik bailīgi, jo ja ir kādi 
kalna nogruvumi un krīt akmeņi, tas taču ir tik bīstami! 
Man ļoti patika viesnīca Vācijā, kurā mēs gulējām. Mēs 
arī bijām apskatīt īstu vulkānu Vezuvu Itālijā pie 
Neapoles un pēc tam vēlu vakarā ieradāmies Itālijā 
Taranto, kur mūs uzņēma ģimenes un mēs devāmies pie 
viņiem uz mājām.  

Undīne Čekstere 

 
Undīne lasa vulkāniskos iežus Vezuvā 

 

Šis brauciens bija ļoti, ļoti gaidīts un šī diena beidzot 
pienāca! 10. maijā plkst. 6:00 izbraucām no Iecavas 
autoostas. Lietuvā visiem patika skaistie skati! Polijā visi 
gāja iepirkties. Izbrīnīja, ka uz ceļa malām ir uzliktas 
sienas trokšņu slāpēšanai. Braucām cauri Čehijai, kopā ar 
skolotājiem devāmies uz Kārļa tiltu Prāgā. Braucot caur 
Čehiju, vērojām ļoti skaistus skatus! Vācijā bija ļoti skaisti 
un lieli kalni, kuri visiem, ieskaitot skolotājus, ļoti patika 
un visi no busiņa sāka tos fotografēt! 

 
Oļegs Romā pie Panteona 

Oļegs Kovaļovs 
Iebraucot Lietuvā, bija ļoti skaisti lauki! Gandrīz uz katra 
lauka notika rosība jau no paša rīta. Neskatoties uz to, ka 

ceļā devāmies ļoti agri, neviens no mums negribēja 
palaist garām skaistos skatus, kuri bija Lietuvā. Pēc kāda 
mirkļa bijām Polijā. Braucot cauri Polijai, bija daudz 
plakātu . Lai paēstu pusdienas, iebraucām Polijas 
lielveikalā. Cauri Polijai braucām ilgu laiku, līdz nonācām 
viesnīcā, kas bija Vroclavā. Nākamajā dienā devāmies uz 
Čehijas galvaspilsētu Prāgu. Apskatījām Prāgas lielāko 
apskates objektu „Kārļa tiltu”. Uz šī tilta varēja iegādāties 
ļoti daudz suvenīrus. Centāmies apskatīt arī pašu pilsētu, 
taču laika bija maz, tāpēc devāmies ceļā uz Vāciju. Vācijā 
bija ĻOTI skaisti skati. Manuprāt, katrs vācietis uz sava 
lauka audzē vīnogas, jo ceļā mēs redzējām ļoti daudz 
vīnogu laukus. Uz laukiem izvietotas, var redzēt daudz 
saules baterijas. Viesnīca Vācijā atradās kalnu namiņā. 
No rīta pamostoties, pavērās brīnišķīgs skats. Kalni 
mums, bērniem, šķita milzīgi, taču, iebraucot Itālijā, 
Vācijas kalni izskatījās sīki. Itālijas Alpu kalnu augstums 
bija grandiozs! Nonācām Romā, kur ne tikai nakšņojām, 
bet devāmies arī pastaigās. Pabijām Vatikāna laukumā, 
pie Kolizeja, redzējām Trevi, jeb Mīlestības strūklaku un 
Spāņu kāpnes, kā arī citus interesantus objektus un 
vietas. 

 
Marta un Romas Kolizejs 

Atpakaļceļā bija iespēja apskatīt slaveno Krimml 
ūdenskritumu Austrijā un Schönbrunn pili Vīnē. 
Apskatījām arī interesantas celtnes Gasometer, kas 
izbūvētas Vīnē torņos, kuros agrāk uzglabāta gāze. 

Marta Vilcēna 

 
Pie Krimml ūdenskrituma Austrijā 
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Mans pavadītais laiks ģimenē! 

Man ļoti patika mana ģimene! Viņi pat man bija uzcepuši kūku ar mazu, 

man līdzīgu figūriņu virsū, tā bija ļoti garšīga. Kopā ar ģimeni braucām uz 

skolu un visādās ekskursijās. Man ļoti patika viss ceļojums, jo bija jautri un 

es uzzināju daudz ko jaunu.  

Undīne Čekstere 

Attēlā: Undīne ar zēnu, kurš dzīvo ģimenei kaimiņos 

 

Laiks, ko es pavadīju kopā ar savu ģimeni bija brīnišķīgs! Man 
šķiet, ka Itāļi ir ļoti draudzīgi, salīdzinot ar mums latviešiem. 
Ģimenē, kurā es biju, bija tikai mana māsa (mēs ar jauno 
draudzeni viena otru saucām par māsām) un viņas vecāki. 
Pavadīt šīs dienas Itālijā ar viņiem bija vislabākais, kas notika 
ceļojuma laikā. Šī ģimene man iemācīja daudz ko par Itāliju 
un viņu kultūru. Viņu ģimenē tētis ir galvenais pavārs. Viņš 
ļoti labi gatavo spageti pastu. Bija grūti viņus pamest, jo 
laikam esmu viņiem pieķērusies visu šo dienu laikā. Taču mēs 
sarunājām, ka kontaktēsimies viena ar otru ar interneta 
palīdzību. Es zinu, ka nekad viņus neaizmirsīšu. 

Marta Vilcēna 

Dzīvot itāļu ģimenē bija lieliski, jo viņi ir ļoti 
jautri un draudzīgi. Kopā ar itāļu puisi 
Rafaelu pavadījām laiku ļoti interesanti, 
spēlējām spēles, sacentāmies savā starpā. 
Kopā ar ģimeni arī devāmies uz veikalu 
iepirkties. Viņi izturējās ļoti jauki. Man 
patīk, kā itāļi ģērbjas, kā izskatās. 
Itālijā man ļoti patika arī doties uz visām 
vietām, kur mūs veda ekskursijās. Visvairāk 
patika Aragoniešu pils Taranto pilsētā. 

Oļegs Kovaļovs 

 
Attēlā: Mūsu skolēni ar „savām” ģimenēm. Undīnei pa kreisi Rafaels, kura ģimenē dzīvoja Oļegs. Tad Katerīna, Undīnes 

viesģimenes „māsa”. No Undīnes pa kreisi Marta ar savu „māsu” un viņas tēti. Rafaels un Katerīna daudziem 
mūsu skolā pazīstami, jo viesojās pie mums Latvijas mobilitātes laikā. 

 
Redakcija:    Adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas internātpamatskola, informātikas kabinets 
Redkolēģija:  M.Krutikovs, U.Čekstere, M.Vilcēna, K.Ļemešenoks 
Galvenā redaktore:    Inga Čipena 

 


