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VĀRDS DIREKTOREI 
Lai panākumi rada prieku! 

 

Ziema, lai arī negribīgi, tomēr iet uz galu un gan daba, gan 

cilvēki gaida sauli un pavasari. 

Runājot par mācībām jāatceras, ka pavasara brīvlaiks 

šogad sākas piektdienā – 22.martā un skolā atgriežamies 

2.aprīlī.  Laiks skrien ātri, jo pēc tam jau tikai viens 

mirklis  līdz vasarai. 

Skola. Bērns. Skolotājs.  Ar šiem vārdiem saistās process 

un lietas, kas nodrošina izglītošanos un mācīšanos, kas ir 

nozīmīgi un svarīgi mūsu katra dzīvē. 

Skola ir tā vieta, kurā sadarbojoties skolēniem, 

skolotājiem, vecākiem, sabiedrībai – bērns, skolēns, 

jaunietis, ikviens, kurš mācās, aug un attīstās, izzina savas 

intereses un attīsta savus talantus. It kā jau pats par sevi 

saprotams, tomēr daudzi skolēni uzskata, ka dzīve sākas 

tikai pēc skolas beigšanas. 

Svarīgi ir saprast, ka skola – tā jau ir dzīve. Skolas misija 

ir mācīties darot. Manuprāt, reālu projektu un darbību 

plānošana, analīze un realizācija ir veids, kā mācīšanos 

padarīt jēgpilnu un ieraudzīt savu zināšanu un prasmju 

pielietojumu, vienlaicīgi veidojot pozitīvu attieksmi pret 

citiem un pret sevi, savu darbu. 

Mūsu katra panākumi mums rada prieku, un šīs emocijas 

veido motivāciju, jo ikvienam patīk darīt to, kas ir 

interesanti un dod pozitīvu noskaņojumu. 

Audzināšanas process ir saistīts ar mācīšanos.  

Audzināšanai ģimenē jābalstās uz mīlestību, mīlot bērns 

attīstās, cenšas izprast sev apkārt notiekošo un cilvēkus. 

Audzināšana skolā balstās uz sabiedrības normām, kuras 

jāapgūst, lai viņš kļūtu par sabiedrībā vajadzīgu cilvēku – 

personību. 

Skola 2012./2013.m.g. uzsākusi darboties projektā, kurā 

galvenais ir atbalsts pozitīvai uzvedībai - APU. Skolas 

iekšējās kārtības noteikumos projekta ietvaros ir skaidri 

noteikti uzvedības noteikumi. Lai motivētu rīkoties 

atbilstoši pozitīvas uzvedības noteikumiem, paredzēts 

pastiprināt un atbalstīt pozitīvo uzvedību. Ir svarīgi, lai 

bērni labāk uzvestos, saprastos ar vienaudžiem un 

skolotājiem, iemācītos risināt problēmas, būt atbildīgi, 

cienīt sevi un citus, būt labi draugi, līdz ar to bērni labāk 

mācītos un būtu veiksmīgāki. 

Svarīgi, lai vecāki iedrošinātu savus bērnus ievērot 

noteikumus, pārrunātu tos mājās, sadarbotos ar 

skolotājiem un audzinātājiem. Ir svarīgi sekot līdzi savu 

bērnu vērtējumiem e-klasē, padomāt, vai un kāpēc tie nav 

tik labi, kā vajadzētu, vai Jūsu bērns izmanto skolas 

piedāvātās konsultāciju iespējas. Varbūt ir nepieciešama 

kopīga saruna ar skolotājiem vai psihologa padoms? Tikai, 

abpusēji uzticoties un sadarbojoties, mēs varēsim sasniegt 

mērķus, kas dos mums prieku un mūsu bērni būs 

veiksmīgāki un sasniegs labākus rezultātus. 

A.Semjonova 

Iecavas internātpamatskolas direktore 

Jūsu bērns ir īpašs. Vienīgais, kas 

jūsu bērnam ir vajadzīgs – kāds cilvēks, 

kurš viņam noticētu, kurš par viņu 

interesētos un darītu tam zināmu, cik viņš 

jau tagad ir īpašs un kā tas vēl varētu 

pilnveidoties nākotnē. Sava bērna dzīvē 

šis cilvēks esat jūs.  

Noticiet savam bērnam, un jūs viņam 

pasniegsiet vienu no visvērtīgākajām 

dāvanām, kādu vispār iespējams 

uzdāvināt. 



SKOLAS VADĪBAS ZIŅAS 
Mācību darba aktualitātes 

Visa mācību gada laikā notiek mācību 

priekšmetu metodiskās nedēļas. 6.-

9.klasēm 1.semestrī notika krievu 

valodas metodiskā nedēļa. Tās 

uzdevums – ieinteresēt skolēnus 

priekšmeta izziņā, padziļināt 

zināšanas. 

Šonedēļ notiek 1.-4.klašu 

matemātikas nedēļa. 

Jau kopš novembra beigām klasēs 

notiek mācību priekšmetu olimpiādes 

ar mērķi izvirzīt labākos priekšmeta 

apguvējus uz skolas olimpiādi. 5.-

9.klašu grupā olimpiādes notiek visos 

mācību priekšmetos. Šobrīd vēl nav 

notikušas olimpiādes tikai četros 

priekšmetos. Skolas olimpiāžu 

uzvarētāji piedalās starpnovadu un 

novada olimpiādēs. Atzinības 

starpnovadu olimpiādēs ieguvuši: I 

Bajāre un E.Bergmane vizuālajā 

mākslā, U.Čekstere un K.Kudrjavceva 

matemātikā. Novada krievu valodas 

olimpiādē A.Dogadkins ieguva 

2.vietu. 

1.mācību semestra liecībās visiem 

skolēniem 3.a, 4.a, 2.c, 3.c, 5.c un 8.a 

klasēs bija tikai sekmīgas atzīmes. 

Lielāka atdeve mācību darbam 

nepieciešama 6.a, 7., 6.c, 7.c klasēm. 

Nopietnāka attieksme pret mācību 

darbu un gatavošanos skolas 

noslēguma pārbaudījumiem 

sagaidāma no 9.a un 9.c klasēm. 

Ļoti nopietni jāpievēršas mācību 

darbam šīs divas marta nedēļas, lai 

būtu pēc iespējas augstāks 

starpvērtējums perspektīvajās liecībās, 

kuras skolēni saņems pirms pavasara 

brīvdienām – 

21.martā. 

Skolēnus ar 

mācību gada 

vidējo vērtējumu 

7,5 un augstāk, 

tāpat kā 

pagājušajā mācību 

gadā, gaida patīkama balva – 

velosipēds. Mācīsimies pēc iespējas 

labāk, pildot savu skolēna pienākumu! 

Skolēna dokuments – dienasgrāmata, 

ir arī saziņas līdzeklis ar vecākiem. 

Ieskatīsimies tajā biežāk un uzturēsim 

saikni ar skolotājiem! 

Ļoti kārtīgas dienasgrāmatas ir 

skolēniem 2.a klasē, taču ikdienas 

rūpības un kārtības šajā jomā pietrūkst 

vecāko klašu skolēniem. 

Atcerēsimies arī par iespēju izmantot 

savu pieeju elektroniskajam žurnālam 

e-klase, kur iespējams vērot un 

analizēt gan sava bērna mācību 

sasniegumus un kavējumus, gan 

aktuālos ierakstus par uzvedību. Ja 

joprojām neesiet e-klases lietotājs, bet 

vēlētos to izmantot, lūdzu, informējiet 

sava bērna klases audzinātāju vai 

direktores vietnieci I.Čipenu.  
Direktores vietniece izglītības jomā 

Dz.Miezere 

 

Audzināšanas aktualitātes 
Pēc veiksmīgās pieredzes iepriekšējo gadu konkursā „Klases 

dzīve”, šogad konkurss pilnveidojies, kļūstot par „Labo darbu 

krātuvīti”. 

Katrai klasei ir iespēja iegūt labo darbu žetonus dažādās jomās: 

 Attieksme pret mācību darbu; 

 Internāta dzīve; 

 Sporta sasniegumi; 

 Erudīcijas joma; 

 Klases līdzdalība skolas pasākumos; 

 Klases piedalīšanās ārpusskolas projektos. 

 

Attēlā: Skolēnu dome apkopo 1.semestrī klašu sakrātos labo 

darbu žetonus. 

Direktores vietniece audzināšanā L.Putniņa 
 

Projektu ziņas 
Šis mācību gads skolā zīmīgs ar 

vairākiem liela mēroga projektiem.  

Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsta programmu izstrāde un 

īstenošana sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas 

izveidei” ietvaros visa skolas saime 

izmanto vienkārši īstenojamus 

paņēmienus, kā veicināt skolēnu 

lasītprasmi un lasītpratību, velta 

pastiprinātu uzmanību pozitīvas 

uzvedības veicināšanai un iesaista 

skolēnus karjeras iespēju izpētē. 

Mūžizglītības programmas 

„Comenius” starpvalstu partnerības 

projekts „Eiropa uz divriteņa” 

skolēniem liek izzināt velobraukšanas 

nozīmi dabas saudzēšanā un veselības 

uzturēšanā, veicina iepazīt veselīga 

uztura gatavošanas principus, mudina 

pievērst uzmanību ekoloģiski 

audzētiem dārzeņiem – veidot 

ekodārzu, kā arī veikt citas aktivitātes. 

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja 

iepazīt partnervalstu skolēnus, 

komunicēt angļu valodā un veidot 

sadarbību dažādās jomās un veidos. 

No 15.-19.aprīlim partnervalstu 

skolēni viesosies mūsu skolā. Šajā 

laikā notiks daudz dažādu aktivitāšu, 

kurās skolēni tiks aicināti piedalīties 

un parādīt savu skolu no vislabākās 

puses! 

Skolā tiek realizēta arī Inovatīvas 

starpdisciplināras atbalsta pasākumu 

programmas ieviešana garīgās un 

fiziskās veselības uzlabošanai, 

sociālās atstumtības riska mazināšanai 

bērniem un jauniešiem. Programmas 

darbs notiek 6.c un 3.a klasēs, 

iesaistot skolēnus daudzpusīgās 

aktivitātēs, lai veicinātu skolēnu 

savstarpējo sadarbību, veicinātu 

izziņas procesus, interesi par profesiju 
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izvēli un fiziskās veselības 

uzturēšanu. 

3.a (audz. K.Zabarovska) un 3.c (audz 

L.Kraukle) klases veido virtuālu 

sadarbību eTwinning projektā „Es un 

mana skola” ar skolu Polijā, kur bērni, 

izmantojot savus zīmētos darbiņus, 

stāsta viens otram par savu skolu. 

Ļoti aktīvas klases dažādos 

ārpusskolas projektos ir 2.a, 3.c un 

5.c, izmantojot jebkuru iespēju, lai 

papildinātu savas zināšanas un 

prasmes dažādās jomās.  

 

2.a klase ieguvusi balvu no 

Tiesībsarga biroja par vārda došanu 

kaķim un kopā ar audz.S.Ignatjevu 

devās ciemos uz Tiesībsarga biroju, 

kur tikās ar Lieni Šomasi un uzzināja 

daudz jauna. 

Attēlā: 2.a klases skolēni tiekas ar 

dziedātāju Lieni Šomasi 

 
3.c klase ar audz.A.Veipu izveidoja 

lāču mājas projektu, bet 5.c klase ar 

audzinātājām V.Lukstiņu un I. 

Jakušenoku izcīnīja uzvaru Zemgales 

novadā „Zvaigzne ABC” konkursā 

„Zvaigžņu klase” un devās uz 

interneta TV studiju Chaula TV, kur 

piedalījās konkursa noslēguma 

tiešraidē. 

Darbs projektos pilnveido un attīsta, 

tas mudina paraudzīties uz ierastām 

lietām no cita skatu punkta, veido 

radošumu un dara mūsu bērnus 

drošākus, pārliecinātākus par savām 

spējām. Mūsu bērni to spēj – parādīt, 

pierādīt, varēt un uzvarēt! 

Direktores vietniece informātikā un 

projektu darbā  I.Čipena 

 

 

Manas „Ēnu dienas” 
2013. gada 12. februārī es, 9.c klases skolniece Baiba 

Žmurko, piedalījos „Ēnu dienās”. 

Man bija tas gods „ēnot” Iecavas 

internātpamatskolas latviešu valodas 

un literatūras skolotāju Dali Oškalni, 

kas ir arī 7. c klases audzinātāja. 

Mana diena kopā ar skolotāju sākās 

jau 8:10, bet beidzās 22:00.Diena 

bija spraiga, interesanta, taču reizē 

arī gara un samērā nogurdinoša, jo 

iespaidu un notikumu bija bezgala 

daudz. 

Dienas laikā skolotāja pasniedza 

mācību stundas 3 klasēm – 5.c 

latviešu valodu, 7.c literatūru un 7.a 

klasei latviešu valodu, pēcpusdienā 

„audzināja klasi”, vakarpusē vadīja 

vakarmācības, bet pašā vakarā 

nodarbojās ar bērniem internātā. 

Interesanti likās tas, ka skolotāja 

katru starpbrīdi devās uz savu klasi, 

lai paraudzītos, vai tur viss kārtībā. 

Brīvo stundu laikā jeb „logu” laikā 

skolotāja man parādīja, kā labot 

skolēnu darbus, un es pat mazliet to 

arī darīju! 

Skolotājas vadītās mācību stundas bija interesantas ar to, 

ka skolotāja vispirms skolēnus iepazīstināja ar stundas 

darba plānu, tad vieglā un saprotamā veidā izskaidroja 

jauno vielu. Diemžēl viena klase, kā man likās, vielu 

neuztvēra pietiekami nopietni. 

Skolotāja parādīja, kā viņu klasē notiek brīvā laika 

plānošana. Vispirms tiek aizpildīta lapa ar norādēm, kur 

skolēns dosies, ko darīs, tad skolotāja dodas pārbaudīt, vai 

skolēns tiešām dotajā vietā atrodas un nodarbojas ar 

lietderīgām lietām.  
Dienas laikā skolotājai bija jārisina vairākas psiholoģiska 

rakstura problēmas ar bērniem, jāprot risināt radušos 

konfliktus. Bija interesanti vērot, kā viņa uzdod 

uzvedinošus jautājumus, lai uzzinātu no skolēniem lietas 

būtību par radušos 

problēmu. 

Vakarmācībās skolēni 

mācījās, taču vakara cēlienā 

internātā gadījās neparasts 

notikums, proti, viens zēns 

izmežģīja kāju. Vēroju, 

kāda bija skolotāju rīcība 

šādā situācijā un uzdevu 

sev jautājumu: „Vai es 

varētu nostrādāt dienā tik 

garas stundas un tad vēl pēc 

darba laika doties uz 

slimnīcu ar skolēnu, kā to 

darīja vecākā audzinātāja?” 

Un sev atbildēju:” Jā, šis 

darbs tikai ārēji liekas 

viegls, patiesībā darba 

stundas ir garas un 

psiholoģiski smagas.” 

Analizējot dienas gaitu, 

nācu pie secinājuma, ka 

skolotāja ikdienas darbs ir 

smags, ne tiešā, bet 

pārnestā nozīmē. Visu laiku jābūt atbildīgam par savu 

rīcību, arī par skolēnu pastrādātajiem nedarbiem. Man 

liekas, lai kļūtu par skolotāju, nepieciešams stingrs 

raksturs un milzīgs gribasspēks. 

Ko pati darīju pareizi un ko nepareizi? Ar interesi vēroju 

visus pedagoģiskos procesus, taču viens mīnuss bija – 

pašai kaut kā nevilšus iznāca lietot mobilo telefonu tad, 

kad tas nemaz nebija vajadzīgs. 

Nobeigumā vēlos pateikties skolotāja Dalei par sapratni, 

jo šaubos, vai ir patīkami, ka visas dienas garumā kāds tev 

seko kā ēna. 

Taču man tas bija vienreizējs piedzīvojums, kas ļāva 

iejusties skolotājas lomā! 

Samanta Baiba Žmurko, 9.c 



KLAŠU ZIŅAS 
 

SĀKUMSKOLA 

1.a klases notikumi 
Ziemassvētki bija sabraukuši arī mūsu klasē ar jaukām 

dziesmām un dzejolīšiem, ar piparkūku smaržu un, protams, 

arī ar dāvanām. Bet pats galvenais, šajās tik gaidītajās 

dienās, bija bērnu prieks actiņās un sirsniņās, jo tie taču 

Ziemassvētki - mīlestības un piedošanas laiks. Prieks 

bērniem, vecākiem un skolotājiem. Dziedājām dažādas 

dziesmiņas, skaitījām dzejolīšus un iesaistījām vecākus 

mūsu kopīgajās rotaļās. Vēlāk mēs našķojāmies pie uzklātā 

Ziemassvētku galda un tad sarīkojām disenīti  savā klasē. 

Izballējāmies ne pa jokam! Mums šis pasākums ļoti patika.  

 
Skolotājas Dzintras vadībā vecāki ar skolēniem apgūst 

latviešu tautas rotaļas. Našķojamies pie uzklātā 

Ziemassvētku galda. 

Ābeču svētki 

Pirmās klases skolēni, kopā ar audzinātājām un skolotājām 

gandrīz mēnesi gatavojās nozīmīgam notikumam- Ābeču 

svētkiem. Nu tas brīdis bija klāt, kad visi pirmklasnieki bija 

iemācījušies visus latviešu valodas burtus. Skolēni rādīja, 

ko māk, skaitīja dzejolīšus par katru burtiņu, dziedāja 

dziesmas... 

Pasākumā piedalījās skolas vadība. Skolas bibliotekāre 

apsveica skolēnus ar paveikto un dāvināja klasēm ielūgumu 

uz 1. bibliotēkas apmeklējumu. Paldies visiem rīkotājiem, 

organizatoriem! 

Buri, buri burtiņi  

Jā, jā, jā.  

Tās ir burvju durtiņas  

Pa kurām ieiet var grāmatā...  

 
Ziemas prieki 

Protams, neiztikām arī bez ziemas priekiem. Gājām uz 

Iecavas parku pīlītes barot. Un ir tikai saprotams, ka 

mazajiem nepatīk tikai pastaigāties.Viņiem nepieciešamas 

lielākas aktivitātes. Tam nolūkam izmantojām Iecavas 

parka sniegotos kalniņus un sārtiem vaigiem aizelsušies viņi 

katrs ar savu paliknīti šļūca no kalna un tad atkal kāpa 

augšā. Skolotāja Renāte aktīvi piedalījās visos ziemas 

priekos. 

 
 

1.a un audz.Dzintra Pavāre un Renāte Baufale-Giluča 

 

SĀKUMSKOLA 
 

1.c klase ar audzinātājām Agnesi Āboliņu un Mārīti 

Bērziņu saka, ka izdarīti daudzi labi darbi: 

1. iegūtas godalgotas vietas "Puzles likšanas 

čempionātā": 1. vieta - Dzintars Siliņš, 3. vieta - 

Artis Zimnuhovs. 

2. 1.vieta konkursā "Ziemsvētku vilnis" 2012. 

3. nosvinēti "Ābeces svētki", dāvanā bērni saņēma 

grāmatu. 

4. Raivo Baltadons pārstāvēja mūsu skolu 

starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē. 

Bērniem patīk lasīt, rēķināt, rakstīt, zīmēt, spēlēties, 

draudzēties, pikoties, celt sniegavīrus. 

Mēs, 2.a klases skolēni cenšamies piedalīties dažādos 

skolas pasākumos. Mums pašiem tas arī patīk. Pēdējā -

Valentīndienas talantu pasākumā pat palīdzēja Evelīnas 

omīte Anita. Abas demonstrēja saskaņotus un interesantus 

tērpus. 

Piedalāmies arī konkursos ārpus skolas. Zīmējām gan 

Tiesībsargu birojam, gan Valsts kontrolei. Protams, daži 

klases pārstāvi viesojās arī šajās iestādēs. Tagad atkal mums 

padomā kāds konkursiņš!   

Šāda darbošanās un piedalīšanās dažādos pasākumos un 

konkursos mūs motivē centīgam darbam ikdienā!  
2.a un audz. Sarmīte Ignatjeva un Veronika Ruķere



SĀKUMSKOLA 

 

2.c klasē esam 5 meitenes un 8 zēni. Pirmajā semestrī uz 

jauno gadu bijām sekmīga klase. Kopā cepām piparkūkas 

un tusējām klases vakarā Ziemassvētkos.Cenšamies labi 

mācīties un daudz atpūsties. Zēni piedalās basketbola 

treniņos Iecavas sporta skolā. Daži bērni apmeklē kristīgo 

pulciņu pie skolotājas Ivetas. Cītīgi vācam makulatūru. 

Piedalījāmies Lasīšanas svētkos-dramatizējām grāmatu 

"Lizelotei nenāk miegs". Piedalāmies skolas sportiskajos 

pasākumos-vilkām ragaviņas un cēlām sniegavīru un sniega 

zaķi. Projektu nedēļā plānojam ekskursiju uz Bausku - 

apskatīsim rotaļlietu izstādi Bauskas novadpētniecības 

muzejā. Cenšamies viens otram palīdzēt un dzīvot 

draudzīgi.  

2.c un audz.Sanita Kalderauska un Daina Kreiere 

 

3.a klases skolēni labprāt piedalās skolas rīkotajos 

pasākumos. Janvārī lielajā zālē demonstrējām soļošanas 

māku un izcīnījām1.vietu.  14.februārī piedalījāmies talantu 

konkursā „Tu vari!”. Piespēlējām ritmu E.Grīga melodijai 

„Anitras deja”. Turpmāk arī ar patiku piedalīsimies skolas 

pasākumos. 

3.a un audz.Liāna Krezevska un Kristīne Zabarovska 

3.c klasei ar audz.Agnesi Veipu un Lindu Kraukli šis 

mācību gads ir bijis panākumiem bagāts un prieka mirkļu 

pilns. 

 

Daži skolēni saka: 

„Šī gada jaukākais brīdis bija došanās ekskursijā uz 

Liepkalnu maizes ceptuvi.”- Maija Krastiņa 

„Mūsu klase piedalījusies daudzos konkursos un sporta 

spēlēs, kurās guvusi arī pa kādai uzvarai.”- Toms Gercāns 

„Man šajā skolā ļoti patīk. Šī skola ir labākā!Šeit ir ļoti 

interesanti un jautri. Katrs notikums ir jauks.” - Emīls 

Ķikuts 

„Jaukais ir tas, ka skolā ir dažādas aktivitātes- teātri, 

koncerti un konkursi.” - Melisa Zemtaute 

„Visspilgtāk es atceros mūsu uzstāšanos Ziemassvētku 

koncertā. Skolotāja iemācīja mums brīvi kustēties. Es vēlos 

arī pateikties mūsu sporta skolotājiem, kuri mūs 

sagatavojuši dažādām sporta spēlēm.” - Laine Novicka 

„Vilkām ragaviņas, vēlām sniegavīrus, devāmies uz hokeja 

spēlēm, tas viss ir ļoti jautri.” - Nadežda Pulle 

„Mums bija interesants un jauks klases vakars ar dažādām 

spēlēm un rotaļām.”- Laura Dombrovska 

 

SĀKUMSKOLA 

 

Mūsu 4.a klase ir ļoti draudzīga. Mēs 

cenšamies un tiecamies pēc 

augstākiem mācību sasniegumiem. 

Mums ļoti patīk dažādas aktivitātes, 

darbs grupās un lomu spēles, tāpēc 

šogad lasīšanas svētki bija īpaši - 

piedalījāmies visi, arī audzinātājas ar 

izrādi „Nozagts oranžs divritenis”. 

Ļoti gaidām Niklāva dienu, kad no 

rīta zeķēs un zābakos atrodam 

saldumus, Pelnu dienu - kad nemanot 

var kādam piekārt pelnu maisiņu. 

Jautri bija Meteņi divkalniņā. 

 
Ar nepacietību gaidām projektu 

nedēļu, kuras laikā vienmēr var 

uzzināt daudz ko jaunu.  

No februāra mēneša mūsu klasē ir 

jauns skolnieks – Gvido. Mēs viņam 

palīdzam mācībās un uzlabojam 

uzvedību.  

 

4.a un audz.Inese Jirgena un Daina 

Zariņa 

 

Šogad 4.c klases skolēni kopā ar audzinātājām: 

Savāca un nodeva 261 kg makulatūras; 

Piedalījās Dzejas dienās skolā un novadā. Mūsu Dārtai un Ditai Iecavas 

novadā 2.vieta! 

Piedalījās Lasīšanas svētkos ar uzvedumu „Labu labais, kreisi kreisais”; 

Piedalījās Olimpiskajā dienā un Rudens pārgājienā. Mums pievienojās arī 

pavisam īsts ezītis, kuru satikām Iecavā, Krasta ielas malā; 

Piedalījās „Ziemassvētku vilnī” ar dziesmu „Rūķija” un ballējās klases 

vakarā; 

 
Piedalījās sacensībās Tautas bumbā, skolē ieguvām 2.vietu, bet novadā 

3.-4.klašu grupā 3.vietu; 

Piedalījās skolas konkursā „Manas sirds talants”. Īpaši labs priekšnesums 

izdevās mūsu Amandai un Agnesei; 

Janvāra beigās svinējām vārda dienu skolotājai Valentīnai. Šajā dienā 

sarūpējām īpašu dāvanu mūsus skolotājai – savu labo uzvedību; 

Piedalījās ragaviņu vilkšanas sacensībās un uzcēla 3 sniegavīrus – Trīs 

draugus un vēl sniega kaķīti. Kaķītis patika visvairāk. 

4.c un audz.Ginta Kopeika, Valentīna Afanasjeva



PAMATSKOLA 

5.a klase-  draudzīga klase. Mēs 

piedalāmies skolas pasākumos, 

realizējam dažādas idejas un 

baudām skaisto skolas laiku. 

Dažādos mācību konkursos esam 

ieguvuši pirmās vietas un esam 

lepni ar to. Kopā ar klases 

audzinātāju Aiju Dementjevu 

apgūstam dažādas dzīvesprasmes, 

kā arī piedalāmies savas klases 

dzīves pilnveidē. Pēdējais 

pasākums, kas mums patika bija 

sniegavīra celšana kopā ar 

skolotāju. 

 
5.a un audz.Aija Dementjeva 

5.c klases labo veikumu saraksts: 

Kompozīcija un uzstāšanās Dzejas dienās; 

Dalība Bērnu žūrijā; 

Darbs sektora uzkopšanā; 

Dalība sporta pasākumos – tautas bumba, florbols, dambrete, Mugurčempionāts; 

 

Konkursi: 

 

„Cepumu stāsti” 

(Kaspars, 

Kristiāna),  

 

„Zvaigžņu klase” 

(Roberts D., 

Kaspars, Edgars, 

Nauris);  
 

 

Makulatūras vākšana; 

Ziedu kompozīcija Latvijas svētkiem – R.Dricka; 

Skolas Ziemassvētku pasākums; 

„Tu vari” konkurss Valentīndienā; 

Mācību priekšmetu olimpiādes skolā un novadā (vizuālā māksla, matemātika). 

5.c un audz. Valija Lukstiņa un Irina Jakušenoka 

 

Mēs, 6.a, šajā mācību gadā esam 

piedalījušies talantu šovā, kur 

ieguvām nomināciju „Popielas 

fans”, esam ieguvuši godalgotas 

vietas skolas olimpiādēs. 

E.Kalderauska angļu valodā 1.vieta, 

S.Bolmane latviešu valodā 1.vieta. 

Ragaviņu vilkšanas sacensībās Uģis 

un Mareks ieguva 2.vietu, bet 

meitenes 5.-6.klašu grupā tautas 

bumbā 1.vietu. 

 
Ziemassvētkos uzstājāmies ar 

muzikālu uzvedumu „Reiz mežā 

dzima eglīte”, sarīkojā jaukas klases 

ballītes Ziemsvētku laikā un 

februārī disko ballīti. 

Esam savākuši daudz makulatūras! 

Piedalījāmies sporta dienā, visi 

bijām skaisti saposušies vienādajos 

tērpos. 

Bijām foršā ekskursijā uz Ādažu 

čipšu ražotni, zirgu audzētavu un 

Rīgas HESU. 

Vācām žetonus par labajiem 

darbiem un esam audzināšanas 

stundā noskaidrojuši klases skolēnu 

labās īpašības, par ko katrs saņēma 

diplomu. 

6.a un audz. Daiga Baha un Daina 

Birze 

 

Šogad, 6.c klasē, esam kļuvuši jau 

lielāki un mazliet nopietnāki. Esam 

iesaistījušies dažādos pasākumos, 

projektos. Ieguvuši daudz jaunas 

informācijas, kuru varam izmantot 

gan ikdienā, gan skolā. Veiksmīgi 

esam startējuši dažādos skolas 

pasākumos, kur esam guvuši gan 

vietas, gan pateicības. Vislabākie 

panākumu mums ir sportā. Meitenes 

savu sporta talantu demonstrējušas 

pat Rīgā, kur izcīnīja godalgotās 

1.vietas. Visā visumā esam pozitīvi 

un atvērti jauniem piedzīvojumiem, 

ar iespējām sevi pierādīt. 

6. c un audzinātāja Linda Fiļipova  

 

Mēs 7.a klase janvārī esam 

piedalījušies ragaviņu vilkšanas 

sacensībās, cēlām raibu sniegavīru. 

Mūsu klases meitenes ir 

piedalījušās dažādās olimpiādēs. 

Prieks, ka no 7. janvāra līdz 27. 

februārim mūsu klasei e- klasē ir 56 

ieraksti par aktīvu darbu mācību 

stundās un 10 ieraksti par aktīvu 

mācību darbu. Pašlaik mēs 

piedalāmies konkursā "Uguns 

pavēlnieks". 

7.a un audz.Tatjana Kapusto un 

Zane Safronova 

 

7.c klasē tiek augstā godā turēta 

kārtība un tīrība, apkārtējās vides 

gaumīga iekārtošana. Par to var 

pārliecināties jebkurš, kurš ienāk 

7.c klases telpā. 

 
2.semestrī vērojama disciplīnas 

uzlabošanās. 

Iesaistāmies visos skolas 

pasākumos, īpaša interese ir par 

tiem priekšnesumiem, kurus 

veidojam teatralizēti. Arī klases 

vakari bija jauki, tematiski. 

Gatavojamies braukt kultūras 

pasākumā uz Bauskas rātsnamu un 

domājam par gatavošanos projektu 

nedēļai. Mūsu tēma ir „Atslēga”. 

7.c un audz.Dale Oškalne un Rūta 

Muceniece 

 



PAMATSKOLA 

8.a klases jaunieši par interesantākajiem notikumiem 

šogad nosaukuši hokeja apmeklējumu Rīgā, Dzejas dienas 

pasākumu kopā ar klasi, Valentīndienas pasākumu – 

radošo talantu konkursu „Tu vari”, klases vakarus un 

sporta pasākumus „Sporta laureāts” un florbola spēli 

Ozolniekos.  

8.a un audz.Natālija Novicka un Jānis Siugalis 

 
 

 

 

8.c klases skolēni priecājās par Valentīndienas pastu, 

klases vakaru kopā ar 8.a klasi, rudens ekskursiju un 

skolas daudzveidīgajiem pasākumiem. Jaunā klases 

biedrene Anda priecājas par iespēju iepazīt skolas sociālo 

pedagoģi. Meitenei patīk arī jaunie klases biedri. Svetlana 

īpaši atzīmē, ka patīk jaunā skolas direktore un 

jaunpienākušās klases biedrenes.  

 

Sanda Fridberga-

Fridenberga 

piedalījās 

Valentīndienas 

konkursā „Tu vari!”, 

kur ieguva balvu par 

skanīgāko balsi. 

 

 

 

 

 

 

 

8.c un audz.Baiba Žūriņa 

 
Mums – 9.a klasei – 2013.gads būs īpaši nozīmīgs, jo 

beigsim skolu un iegūsim pamatizglītības atestātu. 

Vislabākās atmiņas no šī gada būs par ekskursijām uz 

Saeimu un Vecrīgu, kā arī uz pilsētu ar rītdienu – 

Ventspili. 

Apmeklējām arī Kārļa Ulmaņa – Latvijas senā prezidenta 

dzimtās mājas „Pikšas”. 

Pēdējos mēnešos esam kļuvuši ievērojami ar savu klases 

biedru Elvi Roženu, kurš iemācījies veidot neparastu 

origami. Viņa sekotāji ir Kristiāna Bolmane un Jānis 

Lincevičs. 

Tagad mūsu pamatuzdevums ir mācīties tā, lai godam 

pabeigtu 9.klasi. 

9.a un audz.Austra Šteinberga 
 

Šis gads mums, 9.c klasei, skolā ir pēdējais, tādēļ bieži 

sev uzdodam jautājumu – kādi mēs paliksim atmiņā 

skolotājiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem?  

 
Pašiem šķiet, ka esam atraktīvi, radoši, dziedāt, dejot un 

deklamēt griboši, jo ar entuziasmu piedalāmies visos 

skolas rīkotajos pasākumos, un, šķiet, viss mums padodas!    

Grāmatu svētkos un Blaumaņa atceres dienas pasākumā 

deklamējām, lasījām un veidojām skečiņus, savukārt 

Ziemasssvētku pasākumā skolotāja mūs dēvēja par 

brīnumsvecītēm, jo skaisti un sirsnīgi dziedājām un 

dejojām valsi, bet Valentīndienas pasākumā sevi vispusīgi 

parādīja Einārs, Baiba, Kristiāna D., Mairita ar savu 

pavadošo rokenrola grupu. Prieks par Mārci un Matīsu, 

kas ir visaktīvākie klases zēni! 

Šobrīd visus spēkus veltām karjeras izglītībai, tas ir, 

vācam materiālus par sev interesējošām un atbilstošām 

mācību iestādēm, izpētām savus resursus, lai mūsu hobiji, 

intereses, rakstura īpašības atbilstu izvēlētajai nākotnes 

profesijai. 

9.c un audz.Ieva Plēsuma
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Bērnu Žūrijas noslēgums – Lasīšanas svētki. Novembris      Olimpiskā diena. Oktobris 

 
Sveiciens viesiem no Kipras. Janvāris               Izzinām vēsturi Tīreļpurvā. Novembris 

 
Blaumanim 150. „Skroderdienu”fragments. Janvāris        Mugurčempionāts kopā ar N.Puzikovu un Supermenu. Oktobris 
 

 
Atceries, ka tu nekad nedrīksti dzīvot tepat, bet tev jādzīvo 
zilos tālumos. Cilvēki cerē un skatās uz tālumiem. Tur, kur 
jūra ir tāla un zila, tur, kur debesis ir tālas un zilas, tur, kur 
tāli un zili ir meži. Tur tev jādzīvo. 

Zilā pasaka. Imants Ziedonis 
 


