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Mostas daba -  sāk «zāģēt» 
lielā zīle, un pirmo dziesmu 
skandina dzeltenā stērste, 
melnais krauklis būvē ligzdu un 
mēneša beigās kraukļu mātīte dēj 
olas. Savu pavasara ceļojumu 
sāk zīdastes un sarkankrūtīši, 
bet lācenei šajā laikā piedzimst 
mazuļi, vēl pavisam nedroši un 
nevarīgi, bet pārliecināti, ka šī 
pasaule viņus sagaidīs saules un 
mīļuma pilna. 

Mostas daba, mostas saule. 
Mostas cilvēki, un, pateikuši sveikas 
aizgājušai ziemai, ar jauniem spēkiem 
un sirdsdegsmi turpina iesākto. Ja 
salīdzina ar janvāri, tad Sveču 
mēnesī saules gaisma ir pieaugusi 
vairāk nekā 2,5 stundas.

Skolā sākas valsts pārbaudes 
darbu laiks.   3. klasei  diagnosticējošais 
darbs ar kombinētu mācību saturu 
mācību valodā un matemātikā. 
6.klasei diagnosticējošie darbi 

latviešu valodā un matemātikā. 
Tradicionāli februāris ir arī 

olimpiāžu laiks. Mācību olimpiādes 
notiek gan sākumskolas, gan 
pamatskolas skolēniem. Žēl, ka tikai 
dalībnieku skaits no mūsu skolēnu 
vidus sarūk. Iemesli tam ir dažādi, 
tāpēc prieks par tiem skolēniem, kas 
cītīgi gatavojas un strādā papildus. 

16.02. uz skatuves runas 
konkursu devās Evelīna Pavloviča 
un Evita Petenko. Abas meitenes 
ieguva 2. pakāpes diplomus. Paldies 
skolotājām Ilonai Kantānei un 
Sandai Kuklei par darbu!

20.02. notika matemātikas 
olimpiāde 5. - 9. klašu skolēniem. 
Tāpat skolotāja Inga Valpētere 
gatavojas vokālās mūzikas konkursam 
„Balsis”, lai mazajiem dziedātājiem 
skan dzidras un skanīgas balsis.

Jau gandrīz divus  mēnešus 
mūsu skolas skolēni sporta stundās var 
slidot. Prieks par šo iespēju bērniem 

bija ļoti liels. Katra sporta stunda tika 
gaidīta ar lielu nepacietību. Arī pēc 
stundām hokeja laukumā var redzēt 
gan bērnus, gan pieaugušos. Brīvais 
laiks patiešām ir lietderīgi aizpildīts.  

Par šo iespēju jāsaka paldies 
Jēkabpils novada pašvaldībai par 
projekta „Aktīvās atpūtas laukuma 
izveide un aprīkošana ar bortiem 
Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” 
Nr.13-05-LL13-L413202-000001  
īstenošanu. Projekta mērķis ir 
sasniegts - Rubeņu ciemā izveidots 
un ar bortiem (apmalēm) norobežots 
aktīvās atpūtas laukums ar kopējo 
platību 1000m2. Iedzīvotājiem ir 
uzlabota pieejamība saturiskai laika 
pavadīšanai lauku teritorijā. Aktīvās 
atpūtas laukuma ierīkošana veicina 
aktīva dzīvesveida popularizēšanu 
un ievērošanu Rubeņu ciemā, 
piesaistot ne tikai spēlētājus, bet 
arī viņu draugus, vecākus un citas 
iedzīvotāju grupas.
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5.februārī skolā notika 
erudīta 3. kārta „Esi vesels”. Jau 
iepriekšējā avīzes numurā varēja 
aplūkot katras komandas plakātu 
par veselīgu dzīves veidu. Žūrija 
katrai komandai piešķīra punktus. 
„No sirds Latvijai”- 20, „Savējie”- 
15, „Atjautīgās”- 10, „Gaļas 
nams”- 8, „Laimdota un četri 
Lāčplēši”- 8 punktus.

Šoreiz komandām bija jātiek 
galā ar 6 uzdevumiem. Skolotāja 
Līvija Z. bija sagatavojusi uzdevumus 
par uztura piramīdu un elektrodrošību. 
Skolotāja Elga K. piedāvāja 
uzdevumus par veselīgu uzturu un 
pirmo palīdzību. Savukārt direktore 
pārbaudīja skolnieku zināšanas par 
drošību ikdienā un  skolotāja Ilona 
K. piedāvāja  radošo uzdevumu par 
gripas profilaksi.

Vislabāk komandām veicās ar 

radošo uzdevumu. Katra komanda 
iepazīstināja ar savu variantu, kā 
cīnīties pret gripas uzliesmojumu 
un nesaslimt. Ļoti interesants 
piedāvājums bija komandai „No sirds 
Latvijai”. Viņu izgudroto „Gripatronu” 
vēlētos iegādāties daudzi. Tāpat 
„Savējie” parādīja interesantu 
uzvedumu, kas visiem lika smieties. Arī 
smiekli ir ļoti labas zāles! 

Grūtības sagādāja pirmās 
palīdzības tests. Bērni nezināja, ko 
darīt, ja iekodis klaiņojošs suns, bet 
brūce ir neliela un gandrīz neasiņo. 
Pavisam vienkārši – mazgā brūci ar 
ūdeni un ziepēm, pārsien, un tūlīt 
dodies pie ārsta. Tāpat nezināja, 
ko darīt, ja ir stipras sāpes vēderā. 
Visi gribēja iedod pretsāpju tableti 
un nedaudz padzerties. Šoreiz 
nedrīkst dot nekādus medikamentus 
un ūdeni, bet jāsauc ātrā palīdzība. 

Ko darīt, ja kājā iekodusi odze? 
Žņaugu likt nedrīkst. Jānomierina 
cietušais, neļaujot kustināt sakosto 
vietu un jāsauc ātrā palīdzība. 
Skolēniem noteikti būs jāatkārto 
pirmās palīdzības jautājumi atkal. 
Pārējie uzdevumi komandām veicās 
tīri pieņemami. Šī erudīta kārta 
komandas ierindoja šādā secībā:
„No sirds Latvijai”- 1.vieta,
„Savējie”- 2.vieta,
„Gaļas nams”- 3.vieta,
„Atjautīgās”- 4.vieta,
„Ļaimdota un četri Lāčplēši”- 
5.vieta. 

Ja iepriekšējā kārtā  „No sirds 
Latvijai” bija pārliecinoši līderi, tad 
tagad viņiem ļoti strauji pietuvojas 
„Savējie”. Arī „Atjautīgās”, kaut bija 
tikai 3 dalībnieces komandā, spēja 
veiksmīgi turēties līdzi pārējiem. 

ERUDĪTS

ĒNU DIENAS
Ēnu diena ir pasaulē 

populāra karjeras izglītības 
akcija, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darbavietu 
un 4 – 6 stundu garumā vēro 
interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu. Ēnu 

dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba 
tirgum, kā arī demonstrētu saistību 
starp izglītību un karjeru, rosinot 
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skolēnus nopietni pievērsties 
mācībām. Veidojot sadarbību 
starp skolu, sabiedrību un darba 
vidi, akcija sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū nākotnē. Ēnu diena Latvijas 
skolu jauniešiem dod iespēju 
pavadīt vairākas stundas kopā ar 
interesējošas profesijas pārstāvi 
un praksē iepazīt savas nākotnes 
nodarbes visdažādākos aspektus.  

Arī mūsu skolas skolēni 
piedalījās ēnu dienās. 8.klases 
skolnieks Daniels Pavlovičs 
ēnoja Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāju.

Par šo dienu Daniels 
stāsta: ”Sava mūža pirmajā Ēnu 
dienā ēnoju Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētāju Edvīnu 
Meņķi, taču vēl sanāca ieskatīties 
novada sabiedrisko attiecību 
speciālista Kaspara Sēļa darba 
ikdienā. Tika stāstīts par citu 
novada pašvaldības darbinieku 
pienākumiem.

Uzzināju interesantus faktus, 
kurus iepriekš vēl nezināju, gan 
par pašu novada pašvaldības 
ēku, gan par datorprogrammu 
„Namejs”, kas veiksmīgi darbojas 
pašvaldības datoros. Guvu 
priekšstatu arī par novada 

padomes priekšsēdētāja amatu 
un ikdienišķo dzīvi novada 
pašvaldībā.

Uzskatu, ka šī bija unikāla 
iespēja ieskatīties šajā nopietnajā 
darbā un iegūt jaunu pieredzi 
par darba daudzveidību. 
Viennozīmīgi tā diena nebija 
izniekota, un Ēnu diena ir lieliska 
iespēja pavērot sev interesējošu 
profesiju vai amatu. Aicinu arī citus, 
kas šogad nepiedalījās vai vispār 
nav piedalījušies, pieteikties un 
iegūt jaunu pieredzi, jo dzīvē tas 
noteikti noderēs.” 

Tāpat kā citus gadus, arī 
šoreiz ļoti liela interese bija par 
policista profesiju. Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes 
Jēkabpils iecirknī viesojās 33 
„ēnas” no Jēkabpils izglītības 
iestādēm, no Līvāniem, Jēkabpils 
novada, Krustpils novada, 
Jaunjelgavas un Madonas. No 
mūsu skolas piedalījās 9.klases 
skolniece Renāte Geižāne.

Policijas darbinieki 
skolēniem pastāstīja par policijas 
darba uzdevumiem, kā kļūt par 
policistu, ar kādām situācijām 
jāsaskaras ikdienas darbā, kā arī 
par speclīdzekļiem. Skolēni varēja 
izmēģināt rokudzelžus, speciālās 

vestes, kā arī citus priekšmetus 
no policijas aprīkojuma. Daudzi 
izmēģināja paši noņemt pirkstu 
nospiedumus. 

Tomēr vislielākā interese 
skolēniem bija par kinologu un 
policijas suņiem. „Ēnas” iepazinās 
ar visiem trim iecirknī esošajiem 
suņiem – mazo Darvinu, narkotiku 
meklēšanas speciālistu Dogiju, 
kā arī sprāgstvielu meklētāju un 
bīstamu personu aizturētāju Drako. 
Skolēni varēja vērot policijas suni 
darbībā, piemēram, tika imitēta 
noziedznieka aizturēšana, sunim 
notverot viņu aiz rokas.      

9.klases skolniece Evita 
Petenko ēnoja Jēkabpils 
Jaunatnes lietu speciālisti Lāsmu 
Skļarsku. Evita stāsta :”Ēnu dienās 
piedalījos pirmo reizi. Šis mazais 
ceļojums tika aizvadīts ēnojot 
Jēkabpilī. No sākuma bijām 
Jēkabpils novada pašvaldībā, 
kur domes priekšsēdētājs sniedza 
mazu ieskatu un priekšstatu par 
tās darbu. Tālāk es devos uz 
Jēkabpils pašvaldību, kur ēnoju 
Jaunatnes lietu speciālisti Lāsmu 
Skļarsku. Guvu daudz jaunu 
zināšanu. Uzzināju, kāds ir šīs 
profesijas galvenais mērķis, kā arī 
ko šajā profesijā dara. Man tiešām 
ļoti patika ēnot šīs profesijas 
pārstāvjus, un es domāju savu 
nākotni saistīt ar šo profesiju, jo tā 
ir plaša un interesanta.”

Savukārt 9.klases skolniece 
Madara Spēka par šo dienu 
stāsta:” Ēnu dienās es ieguvu 
tiešām lielisku iespēju uzzināt par 
sev interesējošiem jautājumiem 
arhitektūrā.

Dienu iesākām kopā 
ar Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi. Viņš 
mums pie tējas krūzes nedaudz 
pastāstīja par to, kur ir mācījies un 

FOTO - KASPARS SĒLIS
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kādi ir viņa uzdevumi un pienākumi 
tagad.

Pēc tam devos pie Jēkabpils 
pilsētas galvenās arhitektes 
Lauras Krastiņas. Viņa man un vēl 
7 jauniešiem bija sagatavojusi 
interesantu prezentāciju par 
slavenākajiem arhitektiem gan 
latviešu, gan ārzemju. Kopīgi 
pētījām „Gaismas pils” maketu un 
rasējumu.

Kad bijām jau iepazinušies, 
modelējām „dizaina soliņus”, kuri 
būtu veltīti Jēkabpils sadarbībai 
ar Poliju un kuri tiktu izstādīti uz 
dambja. Guntars, Lauras kolēģis, 

mums izstāstīja par mācībām un 
ieteica, kur labāk doties mācīties, 
lai kļūtu par arhitektu.”   

8. klases skolniece 
Inese Norko ēnoja biedrībā 
„Ūdenszīmes”: „Ēnu dienās es 
ēnoju Ievu Jātnieci. Es uzzināju 
ļoti daudz interesanta. Ieva 
rādīja kā no stikla var izkausēt 
latviešu rakstus. Taisīt no stikla 
latviešu zīmes ir ļoti bīstami, jo var 
sagriezties. Es arī pamēģināju 
uztaisīt latvju rakstus un man tas 
izdevās. Iznāca ļoti skaisti. Vēl es 
uzzināju, ka biedrības vadītājai 
ir ļoti grūts darbs, jo tur jāveido 

daudzi projekti, jāraksta atskaites 
utt. Es vēlos, lai šādas ēnu dienas 
būtu katru gadu.”   

„Ēnu dienas” - tā ir iespēja 
ne vien ielūkoties kādas profesijas 
aizkulisēs, bet arī izvērtēt, vai 
konkrētā speciālista darba 
pienākumi un ikdiena atbilst 
vēlmēm, vajadzībām un interesēm. 
Es ļoti ceru, ka mūsu skolas 
skolēni ir guvuši visas atbildes uz 
sev interesējošiem jautājumiem. 
Nākotne ir jūsu pašu rokās!

«Kā iet Jums?» - Pateicos, tā tā.
Un Jums kā? - «Ak, ne šā, ne tā!

Mājsaimniecībā darbs cauru dienu,
Nau miera ne acumirkļa, neviena.

Un Jums kā ar darbiem, ja jautāt ļauts?»

Ak, vīriešiem jau nu gan darba daudz;
Desmit biedrībās sēdēs sēdu,

Ne kārtīgi guļu, ne ēdu,
Tādu bēdu!

«Nu, sievietēm arī darba nau maz,
Ka vīriešiem vairāk - tik iedomas!

Bērni un lopi, un vīrs vēl arī,
Nezini, kā visu paspēt vari.

Par sabiedrību ar gribas ko zināt,
Jūs pats par biedrības darbību minat.

Vēlēšanās arī ir jāņem daļa,
Jāmācās, jāseko visam, - kad vaļa?

Ij meitenes arī lai mācās man!»
- Būs labākas mātes, - jā gan! jā gan!

FOTO - WWW.BDAUGAVA.LV 
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Pašā gada nogalē, 
sagaidot nākamo – Raiņa 
un Aspazijas gadu, 
Jēkabpils novadā piedzimusi 
jauna grāmata. Ar Valsts 
Kultūrkapitāla Fonda atbalstu, 
Zemgales kultūras programmas 
ietvaros, biedrība „Sēļu pūrs” 
izdevusi bagātīgi ilustrētu 
Raiņa dzejas krājumu bērniem 
„Satikšanās sabiedrībā”.

6. februārī Rubeņu 
pamatskolas 1.-5. klašu skolēni 
devās uz pagasta pārvaldes 
mazo zāli, lai piedalītos grāmatas 
atvēršanas svētkos.

 Pagasta bibliotekāre Agra 
Ozoliņa uzrunājot klātesošos 
teica, ka mēs esam Raiņa zemes 
bērni! Šis ir Raiņa zīmes gads. 
Daudz pasākumu ir jau notikuši, 
daudz vēl notiks. 

Rainis ir rakstījis daudz 
dzejoļus bērniem, tāpēc 
atsvaidzināt atmiņā tos mums 
palīdzēja skolotāja Ilona Kantāne 
ar dramatisko pulciņu Dadzīši. 
Pirmo reizi dzirdēju, ka Raiņa dzeju 
var arī repot. Skanēja labi un 
visiem patika.

Pēc tam tika dots vārds 
novada māksliniecei Andai 
Svarānei, kas savā daiļradē ir 
pievērsusies  Raiņa darbiem. Viņa 
pastāstīja, ka vismīļākā  ir Raiņa 

bērnu dzeja. Bērnībā brauca uz 
skatuves runas konkursiem. Dzejoli 
„Meitenīte rudenī” ir skandējusi 
kopā ar dramaturģi  Stumbri 
Tadenavā.

Anda Svarāne, stāstot par 
grāmatas tapšanu, uzsvēra, ka 
ideja par šo grāmatu radusies 
mākslinieku vasaras plenēru 
laikā. Grāmatā ietverti 33 ilustrēti 
Raiņa dzejoļi. Ilustrāciju autori ir 
mākslinieki no Latvijas un Lietuvas, 
kā arī bērnu – ilustratoru konkursa 
uzvarētāji. 

Jaunajā grāmatā ietvertie 
dzejoļi ir ļoti dažādi – gan ļoti 
populāri, gan ne tik zināmi, gan 
rakstīti pavisam maziem, gan 
diezgan lieliem bērniem, gan 
pavisam īsi, gan ļoti apjomīgi. 
Tādas pašas ir arī ilustrācijas– 
citas rotaļīgas un ar humora 
elementiem, citas filigrāni grafiski 
nostrādātas, citas pilnas sirds 
mīļuma, citas – gleznieciskas vai 
alegoriskas.  Kad vienā sējumā 
satiekas divas mākslas, vārda 
māksla un vizuālā, rodas unikāls 
darbs, ar kuru mēs godam varam 
atzīmēt mūsu vistālāk un plašāk 
aizskanējušā novadnieka 150. 
dzimšanas dienu.

Grāmatas autori ir saņēmuši 
pārmetumus par to, kāpēc uz 
grāmatas vāka dzejnieks ir tērpts 

peldkostīmā. Zasas skolnieces 
Tīnas Meļņikas glezna, kas 
likta uz grāmatas vāka, tapusi, 
iedvesmojoties no reālas 
fotogrāfijas. Tas ir fotogrāfa Olīva 
Mētras 1929. gadā fiksēts kadrs 
laikā, kad dzejnieks atpūšas pie 
jūras Majoros. Tīna piezīmējusi klāt 
bērnus, kuri panākas pretī Rainim. 
Visiem šāda dzejnieka satikšanās 
caur laikiem ar mazajiem lasītājiem 
likās ļoti cilvēcīga, vienkārša, un 
tā dzejnieks varbūt kļūs tuvāks 
mūsdienu bērniem.

Viens no grūtākajiem 
darbiem grāmatas tapšanā bijusi 
maketēšana, jo sadarbība ar maz 
pieredzējušo maketētāju bijusi 
gana nervoza — zīmējumi lapā 
jāsabīda tā, lai viss izskatās labi, 
bet datorizētais zīmējums reizēm 
ne pārāk labi izskatās uz papīra. 

Anda Svarāne novēlēja, lai 
labi lasās grāmata, un bērnība ir 
pēc iespējas ilgāk. Tas, kas iegūts 
bērnu dienās, paliek visu mūžu. 

Pēc iepazīšanās ar grāmatu 
māksliniece pastāstīja par vēl 
vienu projektu. Biedrība „Sēļu 
pūrs” saglabājot un atjaunojot 
nozīmīgu seno sēļu kultūrvēsturiskā 
mantojuma daļu ir izgatavojusi 
viduslaiku sēļu tērpu, kādā senie 
sēļi izdzīvoja mūsu visu kopīgo 
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vēsturi šajā vietā Zemgalē.
 Tērpu darinājuši amatnieki 

(rotkaļi, ādenieki, audēji, 
šuvējas), pētot zīmējumus no 
arheoloģiskajiem izrakumiem. Tērps 
sastāv no  gara, balta linu krekla, 
kam virsū apliek un apsien svārkus. 
Apauj kājās zeķes (baltas vai 
rakstainas), tad tin kāju autus līdz 
ceļiem. Pa virsu apsien prievītes un 
uzvelk ādas zābaciņus. Nākošais 
ir galvas auts, pāri brunčiem ir 
josta un līdzi nazītis (medībām). 
Uz rokām liek rokassprādzes, virsū 
zvērgalvu aproces. Virs galvas 
auta ir vainags, ap kaklu riņķis. Jo 
bagātāks, jo vairāk riņķu. Kreklu 
aizsprauž ar saktiņu un seģeni ar 
magoņgalvas saktu. Pirkstus rotā 
gredzeni. Adatas, lai atspraustu 
brunčus. Visskaistākā tērpa 
sastāvdaļa ir seģene. Tērpa 
krāsas ir aptuveni izsecinātas, 
jo toreiz izmantoja tikai dabā 
sastopamas krāsvielas. Viss ir roku 
darbs - no diega līdz audumam 
un sašūts kopā ar rokām. 

Viduslaiku sievas sēļu 
tērps ir vēstnesis tam, ka sēļu 
gars atdzīvojas, un mūsu apziņā arvien vairāk ienāk īstās, patiesās vērtības.

INTERVIJA AR SKOLOTĀJU 
ILONU KANTĀNI

15. februārī Rubeņu 
pamatskolas latviešu valodas 
un vizuālās mākslas skolotāja 
Ilona Kantāne svinēja skaisto 
50 gadu jubileju.

Skolotāja Ilona ir ļoti 
talantīga. Viņa  spēj apgūt jaunas 
lietas, savienot to ar darbu, 
ģimeni, palielo lauku saimniecību.

Ilonas veidoti mākslas darbi 
skolas apkārtnē ir pamanāmi 

vienmēr. Gaumīgi veidotās ziedu 
kompozīcijas izrotā telpas svētkos 
un ikdienā. Ilonu  aizrauj un 
iedvesmo viņas pašas neviltotā 
interese izmēģināt ikvienu jaunu 
tehniku.

Tāpat viņa vada bērnu 
dramatisko kolektīvu gan skolā, 
gan pagastā. Iestudētās ludziņas 
vienaldzīgus neatstāj nevienu. Ja 
neatrod pasākumiem atbilstošu 

ludziņu, tad ņem un raksta pati vai 
pārveido kādu bērnu spējām. 

Vēl viena ļoti laba īpašība 
ir spēja saprasties ar bērniem un 
kolēģiem. Ilona nekad neies uz 
konfliktiem, viņai pietiek mīlestības 
un iecietības ikvienam. Viņa 
neviļus raisa vēlēšanos uzticēties, 
sarunāties par svarīgām un mazāk 
svarīgām lietām, rada paļāvību 
un mieru.
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Tāpēc aicināju skolotāju 
Ilonu uz nelielu interviju.

1. Kāpēc izvēlējies 
skolotāja profesiju?

Patika spēlēt skolu ar lellēm. 
Likās, ka ļoti forši ir aizpildīt žurnālu, 
likt atzīmes.

2. Vai patīk strādāt 
Rubeņu pamatskolā?

Nevienu citu skolu nevaru 
iedomāties, jo šī ir mana vienīgā 
darbavieta skolā (izņemot 
bērnudārzu, kas bija pati pirmā 
darba vieta).

3. Cik ilgi strādā par 
skolotāju?

Nu jau pat lāga nevar 
saskaitīt – apmēram 22 gadus (oi, 
cik daudz!)

4. Vai par skolotāju 
strādāt ir viegli?

Viegli, ja sajūti, ka esi 
vajadzīgs, ka vari kaut ko iemācīt. 
Bet gadās, ka izej no skolas kā no 
kara lauka.

5. Vai jau bērnībā zināji, 
ka būsi skolotāja?

Man liekas, ka jau no 
dzimšanas zināju.

6. Vai kādreiz esi domājusi 
mainīt profesiju?

Laikam jau nopietni neesmu. 
Šinī vecumā varbūt arī gribētos ko 
mierīgāku darīt.

7. Vai ģimene ir priecīga 
par tavu darbu?

Nezinu gan! Laikam 
nekomentēšu!

8. Kāds ir bijis 
vissmieklīgākais atgadījums 
stundās?

Kādam skolēnam centos 
iestāstīt, ka pirms tiešās runas 
pēdiņas liek apakšā. R. Pie sevis 
nomurmina: „D***ā tev pēdiņas 
apakšā, augšā!”

9. Ko tu gribētu darīt pēc 

5 gadiem?
Aiziet pelnītā atpūtā, 

saņemt pensiju un nodarboties ar 
vaļaspriekiem, varbūt gleznot...

10. Ko tu novēli citiem 
skolotājiem?

Būt pacietīgiem, mundriem 
un žiperīgiem līdz pacietīgi 
gaidītajiem 65 gadiem!

11. Ko tu novēli 
skolēniem?

Arī būt iecietīgiem pret 
mums, jo „vecums nenāk viens...”!

Nobeigumā skolotājai 
Ilonai novēlu: „Mēdz teikt – ir 
jānotiek brīnumam. Par lietām, 
par kurām tu sapņo un ilgojies, 
bet īsti netici, jo... pārāk skaisti, lai 
būtu patiesi. Tomēr brīnumi notiek 
ik uz soļa, ja proti tos pamanīt un 
noticēt.”


