
Lielplatones  internātpamatskolas avīze 
Lasi un uzzini,  

lasi un domā, 
lasi un smejies. 

(NR 4. 12.05.2017.) 

 
 

Sveicināts pavasarī 
 

Caur saliem, sniegiem un cīruļu treļļiem ir atnācis jauns pavasaris ar 
sauli, ziediem un ikdienas sirsnīgo trakumu. Skolas gaiteņi atkal liekas 

par šauru, jo aiz loga taču spīd saule un kūsā dzīvība. Vēl pavisam 
nedaudz un viss – skolas gaitas būs galā, dažiem uz vasaras laiku, bet 
dažiem jau pavisam. Bet mēs visi smaidam, smejamies un ālējamies, 

gaidot šo vasaras brīvības skurbumu. 
Ātrāk sagaidīt vasaras brīvlaiku novēl avīzes veidotāja sk. Dace. 

 

Sveicam mūsējos!  
 
 

   

Tajā tika sveikti arī mūsu skolas skolēni Roberts Aviks un Diāna Ulmane par 

piedalīšanos Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās 

meistarības konkursā “Apdares darbi”. Šis duets piedalās profesionālās meistarības 

konkursos  ne pirmo reizi un ir neliela pieredze, veicot krāsošanas darbus.  

Līdz ar viņiem tika sveikti arī viņu skolotāji Dmitrijs Adamovičs un Jānis Novads. 

 

No sirds sveicam un lepojamies ar Jums! 
 

Zaļenieku kultūras namā 11. maijā plkst. 
15.00 notika tradicionālais mācību 

priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju, vecāku un 
skolotāju godināšanas un sveikšanas 

pasākums. 

 



Skolas notikumu virpulī 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sandris Surgunts, Artis Ozoliņš, Edgars 

Grigorjevs, Elvis Krauze un Vera Mahina 

Speciālās Olimpiādes Pasaules Ziemas 

Spēlēs Austrijā 

XXI Integratīvais mākslas festivāls 

“NĀC LĪDZĀS!” 2017 

 

Konkurss “ Mikslis 

2017”  

 

Konkurss “ Superpuika 2017”  



Māmiņ, mīļo māmiņ…. 
 

Mīļo māmiņ! 

Tu esi mana gaisma, 

Kas rāda man ceļu, 

Kad esmu nomaldījusies. 

Tu esi mana saulīte, 

Kas katru dienu manā logā spīd, 

Tu esi gaiss, ko elpoju, 

Tu esi mans mīļākais taurenītis, 

Kas lido pa pienenēm. 

/Māmiņu sveic Nikola Eglīte no 8. klases/ 

 

Šajā jaukajā laikā , kad daba mostas un zied , mēs svinam Mātes dienu  

Šis ir laiks, lai teiktu paldies visām māmiņām. 

Māte ir ikviena cilvēka lielākais dārgums. Ikdienas steigā aizmirstas, ka ir 

jāapstājas, jāapskauj sava māmiņa un jāpasaka siltus un mīļus vārdus, 

taču tie ik dienu slēpjas katra bērna sirsniņā, lai cik arī liels delveris būtu. 

Lai pateiktu paldies nav vajadzīga nauda. Pietiek ar mīļu apskāvienu un 

klusus čukstu māmiņas ausī: “ Es tevi mīlu un paldies par visu, ko tu 

manā labā dari!” 

 

Paldies, māmiņ, ka tu man esi!  

  



Sludinājumu dēlis 
 

 
 

Vārds skolas direktoram A. Urbānam…. 
 

 
 

 
 

 

 

Uzmanību! Informācija skolēniem un 

vecākiem 

Izlaidumi mūsu skolā notiks: 

9. klasei – 31. maijā plkst. 10.00 

9.3. kursam – 2. jūnijā plkst. 10.00. 

Paldies skolēniem, kas piedalījās dažādos konkursos 

un sporta sacensībās skolā un ārpus skolas, nesot 

skolas vārdu Latvijas un pasaules mērogā.  

Īpašs paldies Sandrim Surguntam, Artim Ozoliņam, 

Edgaram Grigorjevam, Elvim Krauzem un Verai Mahinai 

par dalību un medaļām Speciālās Olimpiādes Pasaules 

Ziemas Spēlēs Austrijā. 

Paldies skolotājiem un tehniskajiem 

darbiniekiem par pašaizliedzīgo un atbildīgo 

darbu šajā mācību gadā 

Lai arī nākošajā mācību gadā Jums veicas un 

darbi sokas! 

 Paldies zviedru draugiem par mīlestību un nesavtīgo 

palīdzību skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 

Our greatest thanks for Swedish friends for   

unselfish help and endless love to students, teachers 

and  families. 

 

Paldies vecākiem par sadarbību un izturību mūsu 

svarīgajā misijā – bērnu audzināšanā.  

 


