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Kad pēdējo reizi esi ieskatījies ābecē? Vai zini, cik 

alfabētā burtu? Un vispār- kā Tev sokas ar lasīšanu? 

Bet mūsu skolas mazajiem pirmklasniekiem ar burtu 

zinībām viss kārtībā – viņi ir apguvuši burtiņus, prot 

izteiksmīgi skandēt dzejoļus,  dziedāt un jautri izklaidēties!  

Lai visas šīs prasmes demonstrētu,  pirmklasnieki 4. 

februārī pulcējās vienkopus  Ābeces svētkos. Katrs dalībnieks 

devās meklēt savu burtiņu, deklamējot burtiņam atbilstīgu 

dzejolīti. Kad burtiņi sameklēti, skanēja dziesma. Bet dāvanā – 

skolas sarūpēts kliņģeris un grāmata! 
 

Lūk, pirmklasnieku atsauksmes par pasākumu! 

Jānis: “Man patika skaitīt dzejoli par Jānīti.” 

Aleksis: “Visiem patika ēst kliņģeri.” 

Endija: “Es biju galvenā varone – Burtu meitiņa. Es meklēju 

burtus!” 

Visi kopā:  “Mēs saucām, ka burtiņi ir pie mums!” 
 

Sk.Sanita Kalderauska un 1.c klase 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Februāris 2016. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Šoziem debesis mūs lutina... 

Mīlestības dienu gaidot, ne tikai sirdī, 

bet arī dabā jau plaukst pavasaris... 

Tā ir lieliska dāvana – aprīlis 

februārī! 

Dabā, tāpat kā dzīvē, nekas nav 

pašsaprotams. Viss var mainīties 

pēkšņi un negaidīti, viss var notikt 

pavisam citādi, nekā plānots. 

Pašsaprotama nav arī mīlestība. 

Mīlestību saņem tie, kas, vispirms, 

iemācās to sniegt citiem. Tie, kas 

nepieprasa uzmanību, dāvanas, 

pakalpojumus un pacietību, bet 

dāvina paši.  

Ir tādi cilvēki, kurus mīl visi... Viņi 

nesagādā rūpes, bet prieku.  

Katram vajadzētu būt kādam 

cilvēkam, ar kuru kopā kliedējas 

nemiers un un rodas pārliecību, ka 

viss ir labi. Visbiežāk tā ir mamma, 

tētis, māsa, vecmāmiņa... 

Bet kādam tas, varbūt, esi tu.  

Tā ir ļoti svarīga prasme – mīlot 

vispirms sniegt. Sniegt prieku, mieru, 

sirsnību, rūpes. Neapgrūtināt ar savu 

slikto uzvedību, dusmām vai 

neiecietību. 

Prasme būt tādam, ar kuru kopā ir 

labi. Un nav svarīgi, tieši kuram... 

Ja būsi cilvēks, kas neuzbāzīgi prot 

paust sirsnību un mīlestību, neprasot 

neko pretī, tad – agri vai vēlu – tā 

atnāks arī pie tevis. Kā puķe, kā 

dziesma, kā saule vai kā mīļa cilvēka 

sirds. 

Sk.Inga 
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Dalību 2015. gada Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijai 

septembrī pieteica 25 1.-4. klašu un 16 5. – 9. klašu 
skolēni, bet Vecāku žūrijā grāmatas mūsu skolā lasīja un 
vērtēja 7 pieaugušie. 

 
Šogad tradicionālais Bērnu žūrijas noslēguma 

pasākums notika 21. janvārī, kad skolas zālē pulcējās 
sākumskolas skolēni, lai stāstītu un lasītu grāmatu 
fragmentus no  Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas. 

Atdzīvojās tēli – darbojās  klauns no grāmatas “Cirks 
lādītē”, Risto Reperis  priecēja ar skaļo bungošanu no 
grāmatas “Tā stunda ir situsi!”, sevi demonstrēja 
princesīte no grāmatas “Pazudušais pērtiķis”. 1.c un 4.a 
klases skolēnu uzstāšanās klātesošos priecēja ar 
izteiksmīgo dzejas priekšnesumu. 

Pasākums turpinājās mūzikas klasē, kur 5. – 9. klašu 
Bērnu žūrijas dalībnieki atraktīvā veidā iepazīstināja ar 
savu iecienītāko grāmatu saturu, tēliem, galvenajām 
problēmām un atziņām. 

Noslēgumā – kopīgs foto, atzinības raksti, bet 
balviņās- atstarotāji ar uzrakstu “Lasi un kļūsti redzams”, 
kas ikvienam dalībniekam atgādinās par dalību lasīšanas 
veicināšanas programmā. 

Paldies skolas administrācijai, kas dalībniekiem 

sarūpēja ekskursiju uz Jelgavas Svētās Trīsvienības torni, 
bet dalībniekiem – par sagādātajiem jaukajiem svētku 
brīžiem! 

Bibliotekāre Dzintra K. 

 
KLAŠU ATZIŅAS PAR DARBU BĒRNU ŽŪRIJĀ
Mēs prezentējām U. Ausekļa dzejoļu 
krājumu “Tante un bante”, kā arī 
Raiņa “Puķu lodziņu”. Bijām 
iemācījušies runāt dzejoļus un 
centāmies attēlot tur aprakstītās 
situācijas no bērnu dzīves – vienam 
nācās pat aptīt pirkstu ar marles 
saiti, lai iejustos tēlā! 

Amanda, Keita, Edgars, Adrians, 1.c 

Mūsu klasē visiecienītākā grāmata 
bija T.Roberešta “Vilks, kurš izvēlās 
no grāmatas”, to tad arī rādījām 
pasākumā. Prezentācijā izmantojām 
ainas, kurās vilks no šīs grāmatas 
nokļuva daudzās citās grāmatās un 
kā viņam tur gāja. Pašiem ļoti 
patika, un, cerams, arī citiem! 

 
Agnese, Vitauts, Nikola, Ramona, 2.c 

Šogad no mūsu klases Bērnu žūrijā 
piedalījās Evelīna, Samanta, Brenda, 
arī Mareks un Neo. Meitenes lasīja 
un vērtēja jaunās grāmatiņas jau 
atkārtoti , bet prieks arī par zēniem, 
kuriem tik viegli negāja, bet beigās 
viss izdevās. Grūtības sagādāja pati 
biezākā grāmata – “Cirks” ( laikam 
tieši tāpēc, ka tik bieza!). Tomēr visi 
veiksmīgi tika galā arī ar šo grāmatu. 
Malači!  
Noslēguma pasākumā prezentējām 
I.Pastores grāmatu “Pazudušais 
pērtiķis”. Šogad uzstājāmies ar 
lasījumu lomās. Arī tas jāprot! Un, 
kā izrādās, nav nemaz tik viegli! Ļoti 
labi izdevās abu galveno varoņu 
dialogi. Mūsu Poga - galvenā varone 
- Samanta bija arī atbilstoši lomai 
ietērpusies. 
Mums ļoti patika un iepriecināja 
pārējo klašu priekšnesumi. Paldies 
viņiem! Pēc šāda pasākuma nu 
tiešām gribas izlasīt šīs bērnu 
grāmatas! 

Sk. Ginta Kopeika, 3.c 

Mēs, visa 4.c klase, spēlējām teātri – 
iejutāmies D.Sabitovas grāmatas 
“Cirks lādītē” tēlos. Attēlojām 
klaunu, zēnu Mariku, zirgu un suni 
Kicenku. Režisore šai spēlei bija 
skolotāja Agnese. Bija jautri! 

Raivo, Elīna, Elza, Valērijs, Artis, 4.c 

Mums vislabāk patika dziesma, ko 
iemācījāmies! Arī grāmatas galvenās 
atziņas nebija grūti parādīt, jo mums 
ir pieredze, darbojoties teātra 
pulciņā!  
Normunds, Valentīns, Kristaps, Ermīns, 5.c 

Mēs prezentējām divas grāmatas- 
Niks - A.Jundzes “Kristofers un Ēnu 
ordenis”, bet  Dārta – I.Melgalves 
“Bulta, Zvaigzne un Laī”, jo zēnu un 
meiteņu intereses dažreiz atšķiras. 
Paši mēģinājām veidot 
prezentācijas, meklējot informāciju 
virtuālajā vidē. Lai priekšnesums 
būtu interesantāks, mazliet arī 
iejutāmies galveno tēlu lomās! 

Dārta un Niks, 7.c 
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Lasīšanas svētki ir tie svētki, kurus 
skolēni gaida visvairāk. Visa 
semestra garumā Bērnu žūrijas 
dalībnieki lasīja piedāvātās 
grāmatas un ar to saturu 
iepazīstināja klasesbiedrus. Svētkos 
katra klase prezentēja izvēlēto 
grāmatu saviem skolasbiedriem: 
lasot fragmentus, skaitot skaistākos 
dzejoļus, stāstot un inscinējot kādu 
no teksta daļām. Klašu priekšnesumi 
bija krāšņi, izteiksmīgi un radoši. 
Katrs savu skatuves mākslu varēja 
rādīt atbilstoši spējām. Pasākuma 
laikā varēja novērot, ka skolēniem 
patīk uzstāties un varam priecāties, 
ka aug jauni topošie dramatiskā 
pulciņa dalībnieki! 
Mūsu, 3.a klase, iestudēja skeču par 
Risto Reperi  pēc S. Nopolas 
grāmatas “Tā stunda ir situsi, Risto 
Reperi!” motīviem. 

Sk. Inese Jirgena 

Mūs ieinteresēja I. Samauskas 
grāmata  “Ķiķināšanas gadalaiks”,  
un tādēļ mēs prezentējām tieši šo 
dzejoļu krājumu. Lai gan Bērnu 
žūrijā piedalījās tikai 3 meitenes, 
pasākumā piedalījāmies visi. Mums 
patika gan savs priekšnesums, gan 
pārējo uzstāšanās! 

Ramona, Līga, Madara, 4. a 

Vai esat redzējuši  govi uz 
bagāžnieka? Mēs arī nē, bet 
rakstniece I.Samauska gan. Grāmatā 
viņa apraksta mistiskus notikumus, 
kurus mēs negribētu piedzīvot…Bet 
prezentēt grāmatu bija interesanti! 

Dāvis un Sandis, 6.a 

No mūsu klases Bērnu žūrijā šogad 
piedalījos vienīgi es, bet A.Karijas 
grāmatu “Istā Rebeka” lasījām visa 
klase. Bija interesanti ieskatīties 
pusaudžu meitenes dzīvē un 
problēmās. Bet prezentācijā, lai tā 
būtu atraktīvāka, talkā aicināju 
klasesbiedrus Samantu un Ruslanu. 
Izdevās! 

Simona, 7. a 

Vai jūs uzrunā nosaukums “Zilie 
jūras vērši”? Mūs arī. Šo latviešu 
autoru fantāzijas un fantastikas 
stāstu grāmatu labprāt prezentējām 
pasākumā. Katrs uzņēmāmies daļu 
atbildības sagatavošanas procesā un 
domājam, ka mums izdevās! 

Soleda, Endija, Ivars, Juris, 8.a 

Bērnu žūrijā šogad grāmatas lasīja 
un vērtēja Laura, bet, tā kā 
pasākuma laikā viņa atradās Itālijā, 
tad R. Dž. Palasio grāmatu 
”Brīnums” prezentēja klasesbiedri. 
Paldies viņiem par atsaucību! 

Sk. Valija Lukstiņa 

 
Izlasījām visas piedāvātās Bērnu 
žūrijas grāmatas, bet visvairāk mūs 
“pievilka” O.A. Olafsdotira  darbs 
“Astoņu ziedlapu roze”, kur tiek 
risinātas cilvēcisko attiecību 
problēmas. Lai gan bijām 
sagatavojušās labi, mazliet pievīla 
bailes no publiskas uzstāšanās. Bet 
nekas, mums viss vēl priekšā! 

Sintija un Samanta, 9.a 

Bērnu žūrijas grāmatas vērtēju es, 
Kristīne, bet prezentēt palūdzu 
savas klasesbiedrenes Ievu un  
Diānu. Arī viņas iepazinās ar manu 
mīļāko grāmatu – S.Košeļevas 21. 
gadsimta mīlas stāstu “Rīga - 
Maskava”. Savdabīgs, skaudrs, 
neizskaistināts mīlas stāsts starp 
divu tautību cilvēkiem - krievu un 
latvieti. Iesaku izlasīt, jo būs, ko 
pārdomāt!             Kristīne S., 9.c 
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Beidzot klāt ir visu skolas sporta 

entuziastu svētki - “Sporta 

laureāts”! Ir 28. janvāris, un svētki 

var sākties! 

 
Sākumā klausāmies skolotājas 

Ligitas uzrunu, kurā viņa rosina 

mūs pārdomāt, kas tad ir sports. 

Vispirms tā ir veselība, jo sportisks 

cilvēks ir vesels cilvēks. Bet 

otrkārt? Otrkārt, tas ir mūsu 

lepnums par savas valsts sportistu 

sasniegumiem un prieks par to, ka 

sportisti Latvijas vārdu 

“iznes”pasaulē. Jo kurš gan netur 

īkšķi par Kristapu Porziņģi ! 

Lai gan sekojam mūsu sportistu 

gaitām, tomēr ne visus notikumus 

zinām un atceramies, tādēļ ar 

interesi klausāmies un skatāmies 

skolotājas Zanes sagatavoto 

prezentāciju par galvenajiem 

notikumiem Latvijas sporta pasaulē. 

Savukārt skolotājs Krists stāsta 

par savu aizraušanos – regbiju, bet 

Rainers demonstrē regbija 

“ekipējumu”. Ir vērts padomāt, vai 

šāds vīrišķīgs sporta veids nebūtu 

piemērots arī mūsu skolas 

skolēniem? 

 
Tad seko pārsteigums - stepa 

dejotāji ar savu priekšnesumu, starp 

kuriem atpazīstam mūsu skolas 

absolventu Matīsu Skangali. Lai 

viņam veicas vidusskolā un stepa 

dejošanā! 

Tā kā jau nedēļas garumā 

gatavojām materiālus par Latvijas 

sportistiem, tad tagad - izšķirošā 

viktorīna.  Katrai klasei jāatbild uz 2 

jautājumiem, no kuriem viens- par 

sportu, bet otrs - nedaudz 

personīgāks. Piemēram, kā domā 

Sandis Prūsis – kādam apģērba 

gabalam jābūt katra vīrieša 

garderobē? Un kādas lietas vienmēr 

ir Lauras Ikaunieces somiņā? Ļoti 

zinoša sporta jautājumos ir skolotāja 

Linda (kas dažiem pat pasaka 

priekšā atbildes, bet - kušs! - tas ir 

noslēpums!) 

Un tad jau arī klāt apbalvošana! 

Zināt, cik mūsu noformētāja un 

skolas “labā dvēselīte” Līga bija 

sagatavojusi diplomus? 50! Tātad 

mēs varam apgalvot, ka mūsu skolā 

tiešām mācās sportiski un aizrautīgi 

skolēni. 

Jā, un noslēgumā katru 

apbalvoto skolēnu gaidīja cienasts. 

Ir vērts pacensties! 

 

 

Lūk, dažu apbalvoto skolēnu izteikumi pēc pasākuma  
 

Ieguvu diplomus par 1. vietu tāllēkšanā un 3. vietu 100 

metru skrējienā. Protams, patīkami saņemt apbalvojumus. 

Arī pasākums interesants - gan uzzinājām daudz ko jaunu, 

gan pasmējāmies! 

Edijs, 9.c. 

Es ieguvu kausu par pirmo vietu dambretē. Liels bija 

prieks par uzvaru, jo no otrās vietas ieguvēja Sanda 

Veršinska mani šķīra vien puspunkts. Vēl bumbiņas mešanā 

dalīju 1.- 2. vietu, bet 60 m skrējienā ieguvu 1. vietu. 

Gatis, 7.a. 

 Es ieguvu tāllēkšanā pirmo vietu, jo man ir garas kājas, 

tādēļ varu gan ātri paskriet, gan augstu un tālu lēkt. 

Andžejs, 7.c. 

 Es ieguvu ceļojošo kausu par 1. vietu basketbola soda 

metienos. Iepriekšējā gadā kausu saņēma mūsu klases Oļegs, 

tātad tas mums jau kļūst par tradīciju- iegūt kausus. 

 Arkādijs, 8.a. 

 

 

 

Aprakstu par pasākumu veidoja  
7.c redkolēģijas pārstāvji 
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Sveicam uzvarētājus! 

Oļegs Kovaļovs (9.c) starpnovadu krievu valodas olimpiādē ieguvis 3.vietu. 
Paldies skolotājai Irinai Jakušenokai! 

Inese Markūna (4.c) starpnovadu latviešu valodas olimpiādē ieguvusi 1. vietu. 
Paldies skolotājai Agnesei Āboliņai! 

Kristiāna Kudrjavceva (8.c) starpnovadu latviešu valodas olimpiādē ieguvusi 3.vietu, 

Laura Novicka (8.c) - atzinību. 

Paldies skolotājai Dalei Oškalnei! 

 

 

 

Šogad sākumskolā viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir kopt nacionālās kultūras vērtības. 
Tāpēc īpašu uzmanību katra klase pievērš latviešu 
tautas gadskārtu izzināšanai, atzīmējot svinamās 
dienas.  

Februārī klasēs var aplūkot sveču izstādes. Žēl, ka 
nevarējām Meteņos šļūkt no kalna, jo šogad šajā 
dienā nebija sniega. 

Sk.Inese Jirgena 

        

Daudz laimes vēlam savam klasesbiedram 

Normundam 

dzimšanas dienā! 

Lai tev vienmēr jautra oma, 

Priecīgs prāts un gudra doma! 

7.c klase un audzinātāji 

 

Apsveicam 

Valentīnu Buliņu  

dzimšanas un vārda dienā - 

14. februārī! 

Lai viss ko vēlies – piepildās, 

Lai viss ko dari – izdodas, 

Lai viss, ko gribi – sasniedzams! 

8.a klase 

 

Sveicieni Diānai un Edijam  

dzimšanas dienās! 

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst! 

9.c klase un audzinātāja Linda 

 

Skolas kolektīva vārdā sveicieni 

ilggadējam šoferītim 

Aivaram Krauklim 

apaļajā dzimšanas dienā! 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 

kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst… 

/A.Āre/ 

Turpinot rudenī uzsākto darbu, turpinājies makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai 

Latvijai”. Laikā no septembra līdz februārim savāktas un Līgatnes papīrfabrikai 

pārstrādei nodotas 4 tonnas makulatūras. Skola iesaistījusies arī nolietoto un 

elektronisko iekārtu vākšanas konkursā. 
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1. 14. februārī  vārda dienu svin_ _ _ 

2. Mīlestības krāsa ir_ _ _ 

3. Mīlestības garša varbūt ir _ _ _ 

4. Valentīndienā  puiši  meitenēm  parasti dāvina_ _ _ 

5. Mūsu skolā Valentīndienas pasākums šogad veltīts_ _ 

6. Valentīndienā parasti skatāmies mākslas filmu_ _ _ 

7. Valentīndienas spilgtākā emocija ir_ _ _ 

8. Svētajam Valentīnam savulaik piesprieda _ _ _ 

9. Valentīndienas simbols ir_ _ _ 

10. Mīlestībai vajadzīgi _ _ _ (cik?) 

11. Latīniski  “Es tevi mīlu” skan_ _ _ 

12. Skolā Valentīndienā vienmēr notiek_ _ _ 

13. Pirmā valsts, kurā kā gada svinības  tika svinēta Valentīndiena, ir_ _ _ 

Janvāra numurā izsludinājā selfiju konkursu. Tika iesniegti 12 fotoattēli, no kuriem žurija 
izvēlējās piecus labākos, katram piešķirot īpašu nomināciju. Sveicam! 

         

         

Saulainākais selfijs Smieklīgākais selfijs Nopietnākais selfijs 

Pašpārliecinātākais selfijs Draudzīgākais selfijs Lietišķākais selfijs 
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Šobrīd šī tēma ir ļoti populāra, jo 
aizvien vairāk jauniešu vēlas 
modificēt, t.i. pārveidot savu 
ķermeni. Lielākajā daļā jauniešu 
valda uzskats, ka, jo vairāk 
“nodarīts” ķermenim, jo stilīgāks 
draugu pulkā tu esi. 

Sākot jau gatavoties latviešu 
valodas eksāmenam, kurā runāšu par 
tēmu “Pusaudži un ķermeņa 
modifikācija”, vēlos mūsu skolas 
skolēnus iepazīstināt ar savām 
pārdomām par minēto tematu, kā arī 
analizēt veikto aptauju 5.- 9. klašu 
grupā. 

Ķermeni var pārveidot vairākos 
veidos, sākot no visvienkāršākā – 
ausu caurduršanas auskaru 
ievietošanai, līdz pat šokējošākajam – 
rētošanai. 

Pēc 

statistikas datiem, katram otrajam 

cilvēkam ir auskari un bieži vairāk 
nekā divi vienā ausī. Tas ir ļoti 
populārs un izplatīts ķermeņa 
izskaistināšanas veids. 

Tie mūsdienās tiek veikti 

tāpat kā iepriekšējos gadsimtos, proti, 
ar adatas palīdzību caurdurot ādu un 
ievietojot tajā sev vēlamo rotājumu. 

Tālāk, manuprāt, seko sāpīgāks, 
bet arī populārāks veids- 

Tetovējumus uzzīmē 

uz cilvēka ādas ar speciālu adatu, ādā 
ievadot krāsu, kas veido vēlamo 
zīmējumu. Tehnikas gan dažādos 
pasaules nostūros atšķiras, 
piemēram, Āzijā tetovējumus cilvēku 
ādā ievada ar noasinātu bambusa 
kociņu un krāsu, kuru “iedauza” ādā 
ar tādu kā āmurīša palīdzību…. 

Taču vēl “drausmīgāks” veids ir 
. Procedūra nav sarežģīta 

– uz ādas uzzīmē zīmējumu, tad ar 

skalpeļa palīdzību šo ādu izgriež. Kad 
viss sadzīst, rēta paceļ  ādu un veido 
zīmējumu. 

Pastāv arī tāds modifikācijas veids 
kā “ ” ausīs, kas tiek panākts, 

staipot auss ļipiņu līdz vēlamajam 
lielumam. 

Īpašs veids ir 

 kādā ķermeņa daļā – 

rokā, kājā vai sejā, kad ādā veic 
iegriezumus un zem ādas ievieto 
vēlamās formas un lieluma implantus. 

Jūs jautāsiet, vai ir iespējama šo 
modifikācijas veidu ? Jā, 

jebkuru pārveidojumu var likvidēt, 
bet jārēķinās, ka tas atstās uz 
ķermeņa rētas kā atmiņas par veikto 
pārvērtību.  

Vai tu to gribi? 

 

Lai noskaidrotu, cik un kā mūsu skolas skolēni ir modificējuši savu ķermeni, ar 
skolotājas Ievas P. palīdzību veicu 5. – 9. klašu skolēnu aptauju, uzdodot trīs jautājumus 

 

Tika aptaujāti VISI 5.-9.klašu skolēni. Rādās, ka interese par ķermeņa modifikāciju 

paņēmieniem arī mūsu skolā nav sveša lieta. Viedokļi, pieredze un vēlmes ir ļoti 
atšķirīgi.  

1. jautājums. Vai tev šobrīd uz ķermeņa ir kāds modifikācijas veids? 

2. jautājums. Vai tu gribētu un nākotnē plāno veikt kādas ķermeņa 

modifikācijas? 

Atbildes uz abiem jautājumiem skatiet diagrammā! 
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3.jautājums. Kāpēc, tavuprāt, jaunieši modificē savu ķermeni?  
 

Apkopojot skolēnu atbildes, 
aprēķinājām pozitīvo un negatīvo 
atbilžu skaitu. 

 
Pozitīvie vērtējumi skolēnu 
skatījumā:  

 vēlēšanās izrotāt savu 
ķermeni, uzlabot savu izskatu 

 būt interesantam,  

 pievērst sev uzmanību, 

 atšķirties no citiem;  

 izcelt savu skaistumu, 

  demonstrēt savu stilu, 

  iepatikties citiem. 

Negatīvie vērtējumi skolēnu 
skatījumā:  

 vēlēšanās izrādīties, 
demonstrēšana, ka ir moderns 

 tas ir neveselīgi 

 izskats ir stilīgs, bet par labu 
izskatu to nevar saukt 

 ja pāspīlē - nav glīti izskatās 
nepiedienīgi  

 sabojājot ādu; vēlāk to var 
gadīties nožēlot 

 tas ir sāpīgs process 
Rūpīgi jāpārdomā iespējamās sekas 
nākotnē: 

 veiktās izmaiņas dažkārt 
nepiestāv, bet ir ļoti sarežģīti to 
mainīt 

 vēlāk var rasties veselības 
problēmas vai problēmas ar 
veikto modifikāciju – tā var 
mainīties, kļūt neglīta,  

 izskata īpatnības var samazināt 
iespējas veidot labu karjeru, 
samazināt iespējas veidot labu 
sadarbību, draudzību ar 
cilvēkiem, kuri šādas izpausmes 
neatbalsta 

 tetovējums vecumdienās 
neizskatīsies labi 

 

Vai tas ir labi vai slikti? 
Daži no komentāriem... 

Auskari izceļ meitenes skaistumu. 
Daži vēlas būt stilīgi, kaut gan nav 
veselīgi. 
Ķermeņa modificēšana dara cilvēku 
dzīvi interesantāku un krāsaināku. 
Noniecināt cilvēkus, kam ir veikti 
modificējumi, nevar! 

Materiālu sagatavoja  
Ieva Beķe, 9.c 

 

 
 

Tetovēšana un pīrsingu ievietošana dažādās 
ķermeņa daļās ir citu kultūrtautu gadsimtiem ilga 
tradīcija, kas saistīta ar pirmatnējo cilšu dažādu rituālu 
veikšanu. Taču 21. gadsimtā, īpaši pēdējo divdesmit 
gadu laikā  ķermeņa pārveidošana arī strauji 
izplatījusies Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, un  īpaši tai 
pievērsušies pusaudži un jaunieši. Kāpēc? 

Kā jau Ievas Beķes, 9.c klases skolnieces, pētījumā 
teikts, iemesli to darīt ir dažādi, bet, lielākoties, tā ir 
vēlme pievērst sev uzmanību. Tas ir apsveicami, ja 
meitene vai zēns vēlas būt pamanāms savu vienaudžu 
vidū, taču psihologi apgalvo, ka ar šādām ārišķīgām 
lietām vairāk vēlas izcelties tie, kuriem nekā cita, ar ko 
palepoties, nav - viņiem bieži vien ir zema mācību 
motivācija un nepilnvērtīgi pavadīts brīvais laiks. 

Vēl jāuzsver arī tas, ka līdz pilngadības sasniegšanai 
bērni atrodas vecāku aizgādībā, un tādēļ pirms minētās 
ķermeņa pārveidošanas jāsaņem vecāku piekrišana, jo 
šādas manipulācijas  var negatīvi ietekmēt veselību. Tā 
kā šo procesu pavadoņi  vienmēr ir asiņošana un 
brūces, tad iespējami ne tikai iekaisumi, bet arī  
hepatītu B un C , pat HIV infekcijas, kas var novest pie 
smagām sekām. 

Tādēļ visiem, kas gatavojas sevi pakļaut šādām 
pārvērtībām, iesaku ieklausīties sakāmvārdā 
“septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez”, t.i. vispirms 
kārtīgi pārdomā visus plusus un mīnusus un tikai tad 
veic šo soli. 
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Vai tu zini, ka 8.februārī Japānā sagaidīja 

Jauno  - Ugunīgā Mērkaķa gadu? 

Astrologi sola piesātinātus 12 mēnešus, kuros 
nesanāks skumt ne tikai Pērtiķa gadā dzimušajiem, 
bet visiem citiem arī. Būs gan auglīgs darbs, gan 
jautras izklaides.  
Pērtiķa gadā nevajag provocēt nepatikšanas, tās var 

atnākt pašas.  VĒLAM VEIKSMI VISIEM!  

Vai tu zini, ka šodien, 11.februārī, tiek 

apstiprināts jaunais Ministru kabinets 

Māra Kučinska vadībā. 

Latvijai būs jauna valdība! 

Sk.Ieva Plēsuma 


