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Atkal kopā miglas, lietus un krāsaino lapu ieskautajā rudenī! 

Patiešām ir septembris, un ir sācies jaunais mācību gads. Cits jau pazīst 

katru skolas kaktiņu, bet daudziem skola ir kļuvusi par jaunām mājām. 

 

Mācības skolā ir uzsākuši 15 jauni skolnieki, un mēs sveicam viņus savā skolas saimē. 

 

 

 

 

 

Septembris ir kā jauna lapa grāmatā, kuru var sākt rakstīt katru gadu no jauna. 

Un tikai Tavā ziņā ir vai Tu šo lapu piešvīkā, vai katru dienu raksti glīti un rūpīgi. 

Tādēļ visiem novēlu nepadoties un censties kļūt gudrākiem un labākiem. 

 

2. klasē – Diāna Sedova,  

5. klasē – Ritvars Bučiņs, 

8. klasē – Amanda Zīle, 

1. kursā  - Solvita Modra Dovnoroviča, Diāna Tanasijčuka, Alise 

Stašane, Evita Stola, Sandis Grīslis, Villijs Zīle, Jānis Donis, 

Rinalds Stols, Daniēls Armando Šaiters, 

2.c klasē - Nikolajs Norvaišs, 

3.c klasē - Otto Spura un  

9.1.c klasē – Roberts Stepiņš. 

 
Lai visi skolā justos labi un laimīgi, 

aicinām palīdzēt jaunajiem skolēniem 

iejusties gan skolā, gan internātā. 

Mācīsim ievērot noteikumus un 

iepazīstināsim ar dienas kārtību, esam taču 

nonākuši gandrīz patstāvīgā dzīvē. 

MŪSU SKOLA IR MŪSU OTRĀS MĀJAS. 



 

Sveicam Jaunos skolotājus!  

Šogad mūsu skolā sāk strādāt 5 jauni skolotāji, un mēs sveicam viņus savā skolas saimē. 

 

Aktuālā intervija 

 

 

Angļu valodu tagad mācīs skolotāja Inese Klausa, 

bet Cerību klasēm dziedāšanu māca skolotāja Kristīne 

Eltermane. 

Skolotājas Linda Barone, Agnese Rencberga un Aiva 

Ozoliņa būs jaunās internāta audzinātājas. 

Mīlēsim un cienīsim jaunos skolotājus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristīne Eltermane ir mūsu C klašu jaunā mūzikas skolotāja. 

Profesionāla mūziķe, mācījusies spēlēt koncertkokli un vadīt 

ansambli. Gudra, jauna sieviete ar daudz un dažādām zināšanām 

un interesēm. 
Cik gadus Jūs strādājat par skolotāju? 

- 6 gadus mācu skolēniem spēlēt koncertkokli. 

Kāpēc izvēlējāties kļūt par skolotāju? 

- Tā sanāca, jo mūzika ir man aicinājums.  

Kas ir visgrūtākais Jūsu darbā? 

- Būt pacietīgai, lai sasniegtu savu mērķi, augstas prasības pret savu 

darbu. 

 

Vai Jums patīk mūsu skolā? 

- Jā! Šajā skolā mācas īpaši bērni – priecīgāki, 

smaidīgāki un atvērtāki. 

Ko Jūs sagaidiet no skolēniem šajā mācību gadā? 

- Atvērtību un pretīmnākšanu jaunajām 

zināšanām. 

Novēlējums skolēniem un skolotājiem jaunajā 

mācību gadā. 

- Skolēniem – klausīt skolotājus un būt 

savstarpēji saticīgiem, 

- Skolotājiem – pacietību un radošumu darbā. 

Vai strādāt par skolotāju ir grūti? 

- Tas nav grūti, ja patīk to darīt. Skolotāja 

darbam ir jābūt aicinājumam. 

 

 

Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā? 

- 5 gadu vecumā gribēju kļūt par dziedātāju, jo 

mūzikas skola atradās ļoti skaistā,  lielā un 

baltā pilī. 

Jūsu hobijs. 

- Ceļošana. 

Jūsu mīļākā dziesma. 

- Man nav mīļākās dziesmas, es klausos 

dažādu mūziku. 

Kā jūs atpūšaties pēc darba? 

- Lasu grāmatas, patīk nopietni dzīvesstāsti. 

Vai ticat bīnumam? 

- Jā! Gribētu, lai visi cilvēki būtu veseli, priecīgi 

un laimīgi. 

 

 



 

Notikumu virpulī 

Katra diena ir krāsaina un piedzīvojumiem pilna, bet ir tomēr starp tām arī vēl īpašākas dienas. 

Lūk, mūsējās! 

 

 

No 11.- 15. septembrim skolā notika Krāsainās Dzejas dienas, veltītas latviešu dzejnieka 

Eduarda Veidenbauma 150. dzimšanas dienai. Ikviena diena iesākās ar kopīgu līniju, kurā īsi pārrunājām 

iepriekšējās dienas aktivitātes, atzīmējām sasniegumus, saņēmām uzdevumus nākošajai dienai. 

 

Otrdienu – zaļo dienu, iesākām ar īsu skolotājas Vizmas stāstījumu par dzejnieku 

Eduardu Veidenbaumu un viņa daiļradi, bet skolotāja Ilga stāstīja no skolas gadiem atmiņā 

palikušo dzejoli “Kā gulbji balti padebeši iet”. Skolēni un pedagogi bija ģērbušies tā, lai apģērbā 

būtu izcelta zaļā krāsa. Šī diena bija veltīta Latvijas skaistumam, nodarbībām  par vides 

saudzēšanu, saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Katram skolēnam bija iespēja atklāt sevī 

dzejnieka talantu, uzrakstot savu dzejoli un iesniedzot to pasākuma vadītājām. 

 

Zinību diena – tā ir diena, kad pa 

dzeltenu lapu taku uz skolu dodas mazi 

un lieli ķipari, kad skolas gaiteņi mostas 

no vasaras miera un klusuma un pielīst 

skolēnu čalām un smiekliem. Šogad 1. 

septembrī sveicām jaunos skolēnus un 

skolotājus, kas sākuši skolas gaitas 

mūsu skolā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmdiena bija raibā diena, kad katra 

klase no pašu mājās audzētiem ziediem 

skolas pagalma zālājā veidoja savu ziedu 

paklāju ar  latviešu rakstu zīmes motīvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdien dzelteno, Saules krāsas dienu, iesākām ar jauno 

dzejnieku talanta godināšanu, nolasot spilgtākos sacerējumus: 

Lauritas (9.3.c), Diānas (5.kl.), Vilhelma un Saivja (7.kl.), Jāņa H. 

(8.kl.) un Mārtiņa (9. kl.) dzejoļus. Ar atraktivitāti dzeltenās krāsas 

pielietojumā tika uzslavēts 2. un 3.kurss. 

 

 

 



 

Ceturtdien apģērbā dominēja sarkanā krāsa. Skolēni ieklausījās E.Veidenbauma dzejas 

lasījumā bibliotekāres un skolotājas Vizmas Eliņas izpildījumā. Audzināšanas nodarbībās 

izmantojām dzejnieka I.Ziedoņa Krāsainās pasakas un runājām par ugunsdrošību. 

 

 

 

 

Lai gan E.Veidenbauma dzeja C klašu skolēniem ir sveša un maz saprotama, tomēr ir kāds 

dzejnieka teiciens, ko katram pa spēkam saprast un ļoti vēlams atcerēties:  

“Ja kāds grib pasaulei ko atstāt, tad lai atstāj savus darbus.” 

Tā pēc dzejas dienām novēl sk. Ilze Loginova. 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena bija melnraibā diena, kad noteikums 

bija ierasties ar baltu, melnu vai melnraibu cepuri. 

Ieguvēji bija visi – saturīgi, interesanti, citādi aizvadīta 

nedēļa, iegūtas jaunas zināšanas, izmēģināti spēki, 

saņemti pateicības, atzinības raksti un saldās balvas. 

Paldies visiem par piedalīšanos! Sk. Ilga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šogad dzejas dienu pasākums C klasēm bija īpašs. 

Skolēniem patika rīta līnija ar uzdevumu, krāsu 

dienas un ziedu kompozīcijas latvju raksta zīmju 

veidā. Skolēni iepazinās ar dzejnieka E. 

Veidenbauma daiļradi, vingrinājās zaļajā 

domāšanā, bet sarkanajā dienā lasīja Sarkano 

pasaku un runāja par ugunsdrošību. C klašu skolēni 

ar aizrautību zīmēja latvju zīmes un izveidoja savu 

izstādi 1. stāva foajē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobra mēnesī skolā plānoti sekojoši 

pasākumi: 

2. oktobrī  - Skolotāju diena un Miķeļdienas gadatirgus. 

No 2. – 19. oktobrim – Turnīrs futbolā! 

19. oktobrī – Jautrās stafetes, svētku launags un diskotēka. 

Bet visu mēnesi klases var doties pārgājienā un ekskursijās 

“Pretī zelta rudenim”. 

 

 

 

 



 

Sporta ziņas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. septembrī mūsu skolā notika Zemgales zonas 

sacensības futbolā. 6 komandu konkurencē mūsu 

komanda finišēja ar labiem rezultātiem. Bet 

futbolisti jau ir centīgi sportisti un 21. septembrī 

turpināja cīnīties Rīgā Olimpiskajā sporta centrā, 

kur notika kārtējās futbola finālsacensības. 

Sacensībās piedalījās 10 komandas, no katra 

Latvijas reģiona divas komandas. Mūsu puiši savā 

grupā bija 3. vietā. Apsveicam futbola komandu un 

novēlam cīnīties un aizstāvēt savas skolas vārdu arī 

turpmāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. septembrī skolā iesākām 

gatavoties ikgadējam rudens 

krosam. Katrs skolnieks - gan, 

liels, gan mazs izmēģināja 

savus spēkus skolas meža 

trasē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. septembra saulainajā rudens dienā mūsu skolā notika Latvijas Speciālās Olimpiādes 

organizētais Republikas rudens kross, kas pulcēja kopā 150 sportistus no 15 speciālajām 

izglītības iestādēm. 

 

 

 

 

 

 

Rudens kross tika atklāts ar 

Lielplatones internātpamatskolas 

sporta skolotājas G.Adamovičas 

ziņojumu skolas direktoram. 

Veiksmi sacensībās sportistiem, 

uzvarēt godīgā cīņā novēlēja skolas 

direktors A.Urbāns un LSO 

Nacionālais direktors A.Lasis. 

 

Atkarībā no vecuma sportisti 

sacentās vairākās vecuma grupās- 

cerību sportisti divās vecuma 

grupās zēni un meitenes, pārējie 

sportisti 4 vecuma grupās zēni un 

meitenes, attiecīgi veicot 300, 500, 

600, 1000, 1500 un 2000m garas 

distances. 

 

 

Sveicam rudens krosa mūsu  

skolas uzvarētājus: 

1. vieta – Kārlis Liepiņš  

(3. kurss) 

2. vieta – Santa Vanaga  

(7.c klase) 

3. vieta – Ervīns Grabovskis 

(4. klase) 

un vēl viena 

3. vieta Laurita Logina  

(9.3.c klase) 

 

 



 

Apsveikumu stūrītis 

 

 

 

 

Mīļie skolēni! 

Neaizmirstam šodien (vai visas šīs 

nedēļas laikā) apsveikt savus skolotājus. 

Uzdāviniet ziedus, aizsūtiet apsveikumu 

draugiem.lv vai facebook profilā,  

varbūt izveidojiet skaistu apsveikuma 

kartiņu,  

vai vienkārši pasakiet: “Apsveicu, 

skolotāj, un paldies!” 

Avīzes redakcija un visi skolas skolēni 

sveic skolotājus - septembra jubilārus: 

Jāni Novadu,  

Ingu Timmu,  

Gunu Adamoviču un Ilze Jansoni. 

Īpaši sveicam mūsu skolas stūres vīru – 

šoferi Aigaru Ābolu lielajā dzīves 

jubilejā. 

 

Šogad avīzes veidotāji aizsāk jaunu tradīciju – katru mēnesi 

atcerēsimies savus skolotājus un skolas darbiniekus dzimšanas 

dienā.  

Līdz ar to aicinam arī Jūs mīļie skolēni sveikt viņus jubilejā. 

  

Oktobra mēnesī sveicam: 

4. oktobris – nakts auklīte Antra Blukmane 

5. oktobrī – pavārīte Valda Valdmane 

13. oktobrī – nakts auklīte Biruta Jermoļenko 

15. oktobrī  - virtuves darbiniece Elita Tesļenoka 

un 18. oktobrī apaļajā jubilejā  

sveicam veļas mājas saimnieci Ilgu Runi. 

Atceramies un sakām: “Apsveicu!” 

Saulainu un siltu 

oktobri Jums novēl skolas avīzes 

veidotāja sk. Dace ar saviem 

palīgiem. 

Patīkamu un jauku lasīšanu! 


