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Jums, vecāki!

LAI BĒRNS IZAUGTU LAIMĪGS...
Būski faktori, lai bērns izaugtu laimīgs, ir laimīga un atbalstoša 
ģimene, kas nodrošina  bērnam  izglību, kopā pavada laiku un  
sniedz nedalītu uzmanību. Ikviens vecāks vēlas savu bērnu redzēt 
laimīgu un kaut reizi mūžā ir sevi nodarbinājis ar jautājumu, kā 
izprast un sajust robežu starp izdabāšanu bērna iegribām un  
devumu  veselīgas, laimīgas un pašpārliecinātas personības
veidošanā.
SSkola - tā ir vieta, kur bērns pavada dienas lielāko daļu, tāpēc visam, 
kas skolā noek jābūt saturīgam, interesantam un bērnu personību 
a stošam. Skolotāji  un skolas darbinieki ikdienā rūpējas, lai bērni 
saņemtu pozivas emocijas, atbalstu, izglītotos, apgūtu
dzīvesprasmes un mācītos atbildību. Skolas darbs ir
oorganizēts, lai viss noekošais būtu bērnu interesēs, lai  bērns 
apgūtu jaunas  zināšanas, a stu   prasmes un kompetences, kas 
izglības procesā  ir aktuāli. 
Jaunais,Jaunais, uz kompetencēm balstais mācību saturs, ko skolās pa-
kāpeniski plāno ieviest no 2018.gada 1.septembra, paredz apgūt 
tādas kompetences, kuras ir nozīmīgas 21. gadsimtā. KOMPETENCE 
– tā ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 
a eksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. 
Svarīgi kļūst ne kai tradicionālie mācību priekšme, lasīšana, 
matemāka un valodu apguve, bet arī mūsdienās aktuāli mācību 
priepriekšme, piemēram, roboka, uzņēmējdarbība, mediju praba  
u.c. Skolām 21.gadsimtā skolēni jāgatavo dzīvošanai pasaulē, kur 
jāsadarbojas  ar cilvēkiem no dažādām kultūrām, jāspēj novērtēt 
dažādas idejas un vērbas, pasaulē, kurā nepieciešams izlemt,  kā 
uzcēes un sadarboes, pasaulē -  kur katra dzīvi skars jautājumi, 
kas sniedzas pāri valsts robežām.
Lai šis process būtu veiksmīgs, skolai, ģimenei un bērnam  jādarbo-
jas kopā, balstoes uz pozivo audzināšanu. Ikdienā  ir svarīgi ar 
sapratni un atbildību, kopīgi strādājot,  organizēt mācību  un
audzināšanas procesu, lai veidotu drošu, uz savstarpējo uzcēšanos 
balstu vidi, kas ļauj veiksmīgi  risināt dažādus jautājumus un 
problēmas.
Lai bērns izaugtu laimīgs.....
.... nemainīgi  katra bērna dzīvē vissvarīgākā  ir un būs  ģimene,
aa eksmes, mīlesba un uzcēšanās, tāpēc, lai bērns spētu 
pielāgoes dzīves nokumiem, mācīes un a s es, lai atrastu sev 
vietu strauji mainīgajā pasaulē, izprastu vērbas, būtu mīlēts  un 
gūtu panākumus, ir ļo svarīgi, lai bērns  sajūt vecāku interesi par 
savu ikdienu, svarīga ir kopā būšana, kopīga svētku svinēšana, 
uzslavas un atzinība no vecākiem, skolotājiem, no ģimenes. Svarīgi, 
ja bērnu novērtē un mīl, šādi veidojot bērnā veselīgāku pašapziņu 
un sun savas vērbas apzināšanos.
Aicinu nepazaudēt laiku, ko dāvāt bērnam. Kopā  pavadītais laiks 
tuvina un vieno, gan kopīgi pasākumi, kas liek pārvarēt grūbas un 
kopā piedzīvot prieku, gan dažādu  pasākumu apmeklēšana, kas 
paplašina redzesloku un  ļauj atrast savu vaļsasprieku, kopīgas 
sporta akvitātes, kas dod pozivu rezultātu veselībai un lietderīgai  
brīvā laika pavadīšanai .
Mūsu visu kopīgais uzdevums  ir, lai bērni izaugtu 
laimīgi.... būtu veiksmīgi, izprastu dzīves vērbas un 
īstenotu savus sapņus un ieceres! 
Ieguldījums bērnos ir ar vislielāko pievienoto vēr-
bu.
Lai ikvienam izdodas apzināes savu pozivo
ietekmi, un darot kopā, sapņi kļūst par īstenību!
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sporta akvitātes, kas dod pozivu rezultātu veselībai un lietderīgai  
brīvā laika pavadīšanai .

Skolas direktore Aija Semjonova 
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Mācību darbs Iecavas internātpamatskolā norit  saskaņā ar Valsts 
izglības un satura centra izstrādātajām mācību priekšmetu pro-
grammām.
Pedagogiem, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, stundu plānos  
arvien biežāk ek iekļautas mācību metodes, kas atbilst jaunajai 
izglības aktualitātei – kompetencēs balstai pieejai mācību saturā. 
Kompetenci veido zināšanu, prasmju un a eksmju kopums. Tas 
nozīmē, ka skolēnam ne kai jāiemācās teorēskas zināšanas, bet ir 
iespēja darboes arī prakski un ar pozivi izvirzītu mērķi. Stundas 
pakāpeniski kļūst dinamiskākas, metodes secīgi nomaina viena otru, 
ļaujotļaujot darbā iesais es visiem skolēniem ar dažādām temperamen-
ta un uztveres pa iezīmēm. 
Īpašs laiks ek velts izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts 
mācību darbā – ek veidotas atgādnes, piešķirts papildus laiks 
mācību darbā un pārbaudes darbos, piedāvā īpaši izstrādā uzde-
vumi, vizualizācijas u.c. Visiem skolēniem, kuriem mācību procesā 
rodas grūbas, ek izstrādā individuāli mācību plāni mācību 
priekšmetos.
Papildus darbam mācību stundās, skolotāji strādā individuālajās 
konsultācijās ar nelielām grupām vai atsevišķiem skolēniem. Kon-
sultācijas skolotāji un skolēni izmanto gan papildus mācību vielas 
skaidrojumiem, gan vielas padziļināšanai, lai gatavotos dažādiem 
mācību konkursiem un olimpiādēm.
Skolā tradicionāli ek organizētas olimpiādes visos mācību 
priekšmetos. Katram skolēnam ir iespēja pierādīt savas spējas kādā 
no saviem mīļākajiem mācību priekšmeem. Daudzi no skolēniem 
vēlas piedalīes vairākās olimpiādēs. Šajā mācību gadā gū panāku-
mi arī daudzās starpnovadu olimpiādēs.
Mācību gads strauji tuvojas noslēguma posmam, kad katram 
skolēnam kopā ar vecākiem būtu nepieciešams izvērtēt savus 
mācību sasniegumus (sekmju izrakstu, starpvērtējuma liecību) un 
pārdomāt, kuros priekšmetos iespējams paaugsnāt savu sniegu-
mu, lai, saņemot gada liecību, būtu pamatots gandarījums par
ieguldīto darbu un rezultāem. 

Esmu šeit – lai palīdzētu!

Izmantojot iespēju, vēlos pateikes visiem 
skolas pedagogiem un kolēģiem, kuri mani ir 
pieņēmuši savā draudzīgajā kolekvā,
sniedzot atbalstu un sapratni.

Sociālā pedagoģe 
Baiba Akermane

Katrs mācību sasniegums ietekmē skolēna 
turpmāko mācību movāciju, nākotnes
turpmākās izglības un karjeras iespējas. Jo
augstāki sasniegumi, jo veiksmīgāka var būt
cilvēka dzīve. Mēs vēlamies, lai mūsu skolā aug 
laimīgi cilvēki!

Šajā mācību gadā skolā ka atjaunota tradīcija organizēt konkursu 
“Gada skolēns”, un tajā sevi prezentēt pieteicās 11 mūsu skolas ak-
vākie, čaklākie un apzinīgākie 8. - 9. klašu skolēni - Samanta Ūdre, 
Amanda Jakobi, Linda Gulbe, Dārta Ušacka, Niks Vīns, Mareks 
Oškalns, Juris Māris Belkovs, Krisāna Viktorija Kudrjavceva,
Roberts Zabarovskis, Andžejs Zemtaus, Ivars Kalniņš.

Šos skolēnus raksturo atbildība par sevi un savu darbu, mērķecība 
un pienākuma apziņa, degsme un radošums, spēja aizraut sevi un 
citus gan mācību darbā, gan brīvā laika lietderīgās izpausmēs.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija jābūt augsem mācību 
sasniegumiem un akvai sabiedriskajai dzīvei, jāuzraksta pamatota 
pieteikuma anketa un savu domu izpaudums esejā, kā arī
jādemonjādemonstrē sava vizītkarte un radošo spēju priekšnesums.

SSevis prezentēšanas pasākums bija ļo atrakvs, un ikkatrs bija at-
radis to odziņu, kā parādīt sevi ciem – Samanta klausītājus ieveda 
pasaka tēlu pasaulē; Amanda izpelnījās nerimsošus aplausus par 
savu atrakviā, dziedot, dejojot un muzicējot; Linda aizkusnāja 
klātesošo sirdis ar savu muzikālo priekšnesumu, Dārta priecēja ar  
flautas un klavierspēli, Niks savā azarskumā neatstāja vienaldzīgu 
nevienu – ka rādī gan ķīmijas eksperimen, gan lasītas
anekdotes; Andžejs sev būskā atziņā ieteica darīt otram labu – tad 
arī pašam būs labi; Mareks dzejā mudināja pašiem būt savas laimes 
kalējiem; Juris demonstrēja  deju soļu prasmi un rādīja savas 
pavārmākslas virsotnes; Ivars iepazīsnāja ar saviem grafi
darbiem; Krisāna klausītājiem lika izjust mīlesbas spēku, skandē-
jot A. Puškina dzeju, bet Roberts dzejā ļāva izbaudīt angļu valodas 
skanējumu.

KKonkursa noslēgumā ka paziņo rezultā – par “Gada skolēnu 
2017” ka atzīta Dārta Ušacka ar 66 punkem, tulu
“Erudīts” ieguva Niks Vīns ar 50 punkem, viņam kai dažus punk-
tus zaudēja Juris Māris Belkovs, tula “Radošums” ieguvējs, kā arī 
Krisāna Viktorija Kudrjavceva, tula “Mērķecība” ieguvēja.

VisiemVisiem liels prieks bija par Andžeju Zemtau (tuls “Pārsteigums”), 
Lindu Gulbi (tuls “Mūzika”), Amandu Jakobi ( tuls “Talants”), 
Mareku Oškalnu (tuls “Atbildība”), kā arī Samantu Ūdri (tuls 
“Drosme”), Ivaru Kalniņu (tuls “Māksla”) un Robertu Zabarovski 
(tuls “Cenba”).

Taču ne jau uzvara bija svarīga – šajā gadījumā uzvarētāji un
ieguieguvēji  bija visi dalībnieki, jo šis pasākums mudināja skolēnus 
paska es uz sevi no cita skatupunkta un movēt sevi vēl
augstākiem sasniegumiem dzīvei saskaņā ar savu pārliecību,
izvirzītajām vērbām un ēskajiem principiem.

Skolas uzdevums – mācīt Noslēdzies konkurss
“Gada skolēns 2017”

Direktora vietniece izglības jomā 
Inga Čipena



Sākumskolas skolēni – akvi,
zinātkāri, radoši!

Sākumskolas MA vadītāja
Ginta Kopeika

Priecājamies par 4.klašu skolēniem, kas 
piedalījās starpnovadu 4. klašu
olimpiādēs!
Dainis Čeksters un Ralfs Šuherts- 
matemākas olimpiādē, bet Dainis
Čeksters, Brenda Orola un Evelīna Līva 
Glīzdiņa - latviešu valodas olimpiādē.

Sākumskolas skolēni  mūsu skolā ir  ļo akvi un zinātkāri. Viņi ne 
kai apgūst zināšanas, bet  arī piedalās dažādos skolas un klašu 
pasākumos - dzied, dejo, sporto, lasa grāmatas, zīmē un veido, 
vāc makulatūru un rūpējas par skaistu un sakoptu apkārtējo vidi. 
Visi šie izglītojošie, informējošie un radošie procesi noek 
zinošu, ieinteresētu un kvalificētu pedagogu vadībā un ciešā
sadarbībā ar skolēnu vecākiem. 
SSavās pārdomās dalās sākumskolas skolēnu skolotāji.
1.c  klases skolotāja Inese Jirgena
1.klases skolēni ir draudzīgi, mīļi un akvi. Labprāt piedalās 
skolas un klases pasākumos. Lielu atbalstu sniedz vecāki, kas 
piedalās pasākumu organizēšanā. 
2.a klases skolotāja Daina Kreiere saka paldies vecākiem par at-
saucību dažādu jautājumu risināšanā.
2.c klases skolotāja Sanita Kalderauska
No 2.c klases Bērnu žūrijā piedalījās 5 bērni: Keita, Renāte, 
Oskars, Valters un Rihards. Paldies vecākiem par ieinteresēbu 
klases dzīves organizēšanā!
3.c klases skolotāja Sarmīte Ignatjeva
JauJau 3. gadu pēc kārtas Bērnu žūrijā akvi piedalās divas klases 
meitenes - Agnese Niedra un Ramona Staškus. Paldies vecākiem 
par atbalstu un ieinteresēbu! Ar vecāku palīdzību klasē ka 
savākts un nodots vairāk kā  800 kg makulatūras. Liels paldies 
Reiņa Antonoviča un Ralfa Apsalona vecākiem!
4.a klases skolotāja Liāna Krezevska.
BērniemBērniem ļo pak prakski darboes, vēl tagad visiem atmiņā 
sveču liešana Sveču dienā! Paldies par radošumu!
4.a klases skolotāja Valenna Afanasjeva
Sadarbība ar vecākiem ir ļo laba! Paldies!
4.c klases skolotāja Ginta Kopeika
SSkolēni ir zinātkāri un domājoši, viņiem pak iepazīt jaunas 
lietas. Kopā ar dažiem vecākiem devāmies rudens ekskursijā uz 
Jelgavu, iepazinām pili, kāpām tornī, gatavojām karameles un 
slidojām. Paldies Ingusa Baltrušaita , Ralfa Šuherta māmiņām  
un Gustava Godaiņa omītei par līdzdalību un atbalstu! 
LielsLiels paldies  vecākiem par iespēju decembrī apmeklēt Rūķu 
ciemu! Tas bija vienreizējs piedzīvojums ikvienam  4.c klases 
skolēnam! 
Bērnu Žūrijā iesaisjās divas klases  meitenes - Evelīna Glīzdiņa 
un Brenda Orola.  Paldies  vecākiem par ieinteresēbu un sadar-
bību! 

Kā sokas pirmklasniekiem?
Kad esam iemācījušies pazīt burņus un protam tos salasīt kopā, 
klāt ir Ābeces svētki, un visi kopā varam nosvinēt šo pirmo uzvaru 
– lasītprasmes apgūšanu. Šogad katrs pirmklasnieks izvēlējās 
savu burņu un izspēlēja to pasakā „Joka pēc alfabēts”. Tika 
demonstrēta arī prasme dziedāt, dejot un galvenais, draudzēes, 
jo bez kopīgas sadarbošanās un pozivas a eksmes vienam pret 
otru sasniegumi nav iespējami! Svētku laikā pirmklasnieki
ttradicionāli saņēma dāvaniņu no skolotājas, pirmo grāmaņu no 
mācību pārzines, bet garšīgo klinģeri – no direktores!
Paldies vecākiem par kopābūšanu šajā pasākumā!

Metodiskajās nedēļās  apgūstam
ģeogrāfiju un sportojam!

Šajā mācību gadā noka ģeogrāfijas un sporta metodiskās nedēļas, 
kuru laikā skolēniem bija iespēja akvi darboes  - ka organizētas 
gan izzinošas, gan prakskas, gan izklaidējošas akvitātes.
Par ģeogrāfijas nedēļas akvitātēm rūpējās ģeogrāfijas skolotājas 
B. Žūriņa un L.Putniņa.

Stāsta B. Žūriņa: 
““Ģeogrāfija ir mācību priekšmets, kas 
balstās uz “četriem vaļiem” – interesi, 
izpratni, erudīciju un  inteliģenci, t.i., 
rosina skolēnos interesi par pasauli, 
rada izpratni par dabas un sabiedrības 
procesiem uz Zemes, a sta erudīciju 
un veicina inteliģences iezīmju veido-
šanosšanos skolēnu personībās. Ģeogrāfijas 
metodiskās nedēļas mērķis bija aktu-
alizēt šī mācību priekšmeta būbu, un

sskolēniem visas nedēļas garumā bija jāpilda nopietna satura uzde-
vumi, bet noslēgumā noka viktorīna, kura, kā atzina paši audzēkņi, 
bija lielisks un saturīgs brīvā laika pavadīšanas veids kopā ar skolas 
biedriem. Skolēniem, strādājot komandās, bija jāsaklausa dziesmu 
tekstos ģeogrāfiskie nosaukumi, jāatpazīst zīmoli, jāatrod vārdu 
virknēs paslēpe Latvijas pilsētu nosaukumi, jāatmin krustvārdu 
mīklas. 
Bez tam februāra mēnesī septo un astoto klašu skolēni piedalījās 
novada ģeogrāfijas konkursā “Ceļojums pa konnenem”. Paldies 
7.c un 8.c klases apvienotajai komandai  (A.Zemtaus, N.Vīns, 
L.Dombrovska, E.Ivanovs) par iegūto 2.vietu, kā arī pārējiem 
konkursa dalībniekiem (L.Novicka, E.Ķikuts, D.Ušacka, M.Oškalns).
1.martā skolā norisinājās ģeogrāfijas olimpiāde, kurā labus 
sasniegumus parādīja L.Dombrovska, E.Ķikuts, V.Kudrjavceva,
 K.Ķi K.Ķikute, S.Vieļecka, N.Pulle, I.Kalniņš, J.M.Belkovs. 
Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās šajās akvitātēs un guva arī 
labus rezultātus!”
Sporta metodisko nedēļu organizēja sporta 
skolotājs J.Siugalis, sadarbībā ar skolotājiem 
K.Kozlovu, A.Rūsiņu, Z.Safronovu.
Stāsta skolotājs J.Siugalis: 
“Sporta nedēļa noka janvāra mēnesī, un 
tās mērķis bija rosināt skolēnos interesi par 
dažādiem sporta veidiem, par sporsko
aakvitāšu daudzveidību. 
Visas nedēļas garumā skolēniem ka piedāvāta informācija plakātu 
veidā par dažādiem ziemas sporta veidiem, noka atklātā sporta 
stunda 4.a klasē, visi skolēni ka aicinā demonstrēt savas spējas  4 
veidu sporta disciplīnās, noka gada labāko skolas sporstu un 
aprakstu par sportu veidotāju svinīgā apbalvošana, bet vislielāko 
atsaucību guva galda hokeja turnīrs un hokeja spēles apmeklējums 
”Arēnā Rīga”.”

Dzīve internātā 
Pēcpusdienās mazie, 1. – 4. klašu skolēni, ek mīļi gaidī “Štābiņā”, 
kā iesaukta jaunāko skolēnu atpūtas istaba, savukārt vecākie 
skolēni savā atpūtas istabā var ska es TV, klausīes mūziku un 
spēlēt novusu un citas galda spēles.
Zināms, ka internātā dzīvojošie skolēni vakarus pavada nevis savās 
mājās, bet internāta telpās, kopā ar saviem vienaudžiem un
audzinaudzinātājiem, līdz ar to dažāda veida dzīvesprasmes skolēni 
apgūst eši skolā un internātā.
Janvāra un februāra mēnesī skolotāju S.Sūnas, J.Siugaļa  un
A.Dementjevas vadībā ka rīko vairāki konkursi, lai noskaidrotu, 
kuri skolēni vislabāk apguvuši šādas dzīvesprasmes: gultu klāšanu, 
apģērba salocīšanu ievietošanai skapī un kurpju auklu sasiešanu. 

Savukārt marta mēnesī ak-
cents ka likts uz savstarpējo 
a ecību un sociālo prasmju 
a sšanu, izspēlējot dažāda 
veida “Mēmos šovus”, bet 
aprīlī plānots apgūt kaklasaišu 
siešanas prasmes un galda 
klāšanas pamklāšanas pamatus.
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Laiks turpina savu gaitu...
Kā nepārtraukts smilšu plūdums pasaules pulkstenī laiks tek un tek, 
aiznesdams pagātnē dažādus šīs zemes nokumus, taču sagla-
bādams mūsu atmiņā svarīgākos...Un trīs šādi atmiņā paliekoši, svarī-
gi nokumi ir gaidāmi jau tūlīt...
Domājot par nākotni, mūsu skolas kolekvs ir gatavs strādāt un 
godam sagaidīt trīs lielus un nopietnus skolas, novada un valsts pasā-
kumus – jau šajā vasarā Iecavas 525. jubileju, nākošajā gadā – Latvijas 
simtgadi, bet vēl pēc gada – 2019. gadā – mūsu skolas 60. dzimšanas 
dienu. Aicinu visus – gan skolēnus, gan skolotājus – ar akvu darbu 
un augsem mācību sasniegumiem sagaidīt šos brīnišķīgos noku-
mus un iesais es to veidošanā, jo savas skolas, novada un visas
Latvijas nākotnes veidotāji esam mēs paši!
Skolā Iecavas jubilejas svētku 
ieskaņās maija mēnesī visi kopā do-
simies pārgājienā “Iepazīs Iecavu”, 
Latvijas dzimšanas dienas gaidās vei-
dosim un skasimies muzikālu video 
par mūsu vals, bet skolas
sešdesmitgadē ks gaidī visi, kas šo 
skolu uzskata par savējo.

L.Putniņa, direktora vietniece 
audzināšanas darbā

Lasi, un kļūs zinošs!
Mūsu skolas skolēni, īpaši mazākajās klasēs, ir ļo lieli lasītāji, tāpēc 
dalība lasīšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija” skolēniem 
sagādā neviltotu prieku. 
ŠoŠogad Bērnu žūrijā piedalījās 32 dalībnieki, un lasīšanas programmas 
ietvaros katrs tā dalībnieks izlasīja un novērtēja 6 grāmatas, savu 
vērtējumu sniedzot elektroniski. Jautājumu dažādība  mudināja 
skolēnus ar nopietnību veikt šo atbildīgo darbu, aicinot izteikt  vērtē-
jumu gan par grāmatas vizuālo nofomējumu, vāka dizainu, ilustrāci-
jām, pamatot savu viedokli par grāmatu, kuru lasītājs izvirzīja pirmajā 
vietā.
Marta sākumā noka tradicionālais Bērnu žūrijas noslēguma pasā-
kums, kurā čaklie lasītāji  dalījās pārdomās par izlasīto, kā dāvanu 
saņēma magnēņu ar lasītāju sabiedrības aēlojumu, noskajās 
saistošu animācijas filmiņu, cienājās ar saldajām balvām. 

Īpašs paldies 4.a klases Bērnu žūrijas 
dalībniekiem Evelīnai Gulbei, Robertam 
Bērziņam, Dainim Čeksteram, Tomam 
Saulīm, jo viņi bija vieni no pirmajiem, 
kuri izlasīja un nosūja anketas.

Bibliotekāre Dz.Kraukle

Latvijas Drošāka
interneta centrs brīdina 

E-pasta vēstuļu centrs „Drossinternets.lv” informē sabiedrību, 
īpaši bērnu vecākus, par to, ka visā vals šobrīd akvizējas no 
Krievijas nākusi kusba „ Zilais valis”, kas internetā mudina pusau-
džus ar nenobriedušu psihi un depresīvu noskaņojumu  veikt
destrukvas darbības ar savu ķermeni un beigās pat veikt suicīdu
(pašn(pašnāvību), tādēļ lūgums vecākiem – ja ek novērots, ka bērns 
kļūst nomākts, neizgulējies, naks ilgstoši atrodas pie datora, 
atsvešinās no tuviniekiem, uz viņa ķermena ir redzamas tā 
sagraizīšanas pēdas, bērns sarunās piemin par kāpšanu augstās 
celtnēs vai lieto teicienu „esmu spēlē”, pievērst savam bērnam 
pasprinātu uzmanību, veicot pārrunas ar viņu un griežoes per-
sonīgi pēc palīdzības pie skolas atbalsta personāla un skolotājiem 
vaivai telefoniski pie Valsts bērnu esību aizsardzības inspekcijas 
darbiniekiem pa tālruni 116111, jo vienīgi ātra un strukturēta 
rīcība var novērst letālas sekas.
Mūsu skolā ar skolēniem šī problēma ir izskata un pārrunāta, 
visās klasēs ir nokušas klases stundas, kurās izskaidro iemesli un 
sekas šai „nāves spēlei”, skolēni ar savu parakstu ir apsprinājuši, 
ka šajā spēlē neiesaissies, taču mums, pieaugušajiem, ir jābūt 
modriem!

Vācot makulatūru,
darām Latviju rāku!

Konkursa koordinatore skolā Dz. Kraukle
Arī šajā mācību gadā skolā risinājās makulatūras vākšanas 
konkurss “Tīrai Latvijai”, ko organizē organizācija “Zaļā josta” sa-
darbībā ar SIA “Līgatnes papīrs” un AS “Latvijas meži”.
Šī konkursa mērķis ir veidot skolēnos izpratni par to, ka ikviens
sabiedrības loceklis ar savu akvo darbību var samazināt pašu 
radīto atkritumu apjomu.
Jau no oktobra sākuma līdz pat marta vidum uz skolu sāka ceļot 
skolēnu un viņu vecāku savāke makulatūras saiņi, bet maija 
beigās organizatori paziņos konkursa rezultātus un uzvarētājus. No 
mūsu skolas uz papīra pārstrādi ks aizvestas aptuveni 6 tonnas 
makulatūras, un akvākie skolēni šajā konkursā ir:
Elīna Elīna Vanaga – 1.c
Emīls Antonovičs – 2.a
Reinis Antonovičs – 3.c,
Ralfs Apsolons – 3.c
Toms Saulīts – 4.a
Laura Dombrovska – 7.c
Paldies skolēniem un vecākiem 
par atsaucību, paldies klašu 
audzinātājiem par
organizēšanu, paldies visiem, 
kas piedalījās šajā kusbā par 
ru Latviju!
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Ieteikums vecākiem!

4


