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No 30.marta līdz 2.aprīlim skolā risinājās projektu nedēļa. Šajā mācību gadā projektu darba tēmas bija saistītas ar 

Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014. Projekta darba ietvaros visas klases apmeklēja savus izvēlētos 

objektus Rīgā un iepazina dažādas kultūras celtnes. Projektu nedēļas kopsavilkuma prezentācijas šoreiz bija 

uzdevums demonstrēt  klašu audzinātājām, stāstot par daudzveidīgajām aktivitātēm, kuras skolēni veica projektu 

izstrādes laikā.  

 

3.a klases projektam izvēlējāmies Latvijas 

leļļu teātri. Kad skolā skatījāmies leļļu 

izrādes, radās interese vairāk uzzināt par leļļu 

tapšanu, izrāžu veidošanu un citām ar lellēm 

saistītām lietām. Uzzinājām, ka teātris 

dibināts 1944. gada 4. oktobrī un joprojām atrodas K. Barona ielā 4. 

Vairākas reizes devāmies virtuālā ekskursijā Latvijas leļļu teātrī- datorā 

apskatījām teātra telpas. Īstā ekskursijā devāmies pagājušā gada 16. 

decembrī. Ekskursijas laikā kopā ar gidi izstaigājām teātri. Leļļu muzejā 

uzzinājām, ka visā pasaulē leļļu teātru lelles iedala 5 grupās. Vērojām 

mēģinājumu izrādei „Kas notiek Dižmežā”, Pabijām lielajā un mazajā zālē, 

darbnīcās vērojām leļļu tapšanu izrādei „Kas notiek Dižmežā”. Klasē 

gatavojām pirkstiņu lellītes, spēlējām pašu izdomātus sižetus. Mums tas 

ļoti patika.  

3.a klases audzinātāja Dzintra Pavāre 
 

    
  

 

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

APRĪLIS 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Attēlos:  

Latvijas leļļu teātris K. Barona ielā 
16/18 

Ekskursijas laikā darbnīcās vērojām 
leļļu tapšanu izrādei „Kas notiek 
Dižmežā”.  

Gatavojām pirkstiņu lellītes. 

Madara un Līga iejūtas lomās. 
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Skolas projekta „ Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” ietvaros mēs, 5.a klase, veidojām savu projektu par 

rotājumiem uz namiem Rīgā, konkrētāk – Vecrīgā.  

Pat divas reizes bijām ekskursijā uz Rīgu – pirmoreiz 

novembrī, otro reizi – martā. Tagad pazīstam un mākam 

nosaukt daudzas slavenas celtnes Vecrīgā – kā, piemēram, 

Melngalvju namu, Lielo un Mazo Ģildi, ēku kompleksu „Trīs 

Brāļi” un daudzas citas!  

Pastaigu laikā sapratām, ka ikdienā neievērojam daudz skaistu 

lietu – piemēram, Vecrīgas ielu laternas ir vienkārši 

apbrīnojamas! Un rotājumi uz namiem neatpaliek no daudzu 

slavenu Eiropas pilsētu skaistāko vietu namu dekoriem. 

Sākoties projektu nedēļai, nolēmām, ka vēlamies citiem parādīt tos Vecrīgas dekorus, kas visvairāk palikuši prātā. 

Tāpēc ķērāmies pie Pēterbaznīcas gaiļa, Kaķu nama kaķu un Vecrīgas laternu pagatavošanas. Triju dienu laikā no 

dubulti salīmēta kartona papjēmašē tehnikā tapa skaisti dekori, kurus vēl arvien varat nākt aplūkot 5.a klases telpā. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāpat šajā nedēļā katrs klases skolēns sagatavoja atsevišķu prezentāciju par kādu no Vecrīgas namiem. 

Iemācījāmies ātri un konkrēti sameklēt informāciju, to apkopot un pasniegt. Projektu nedēļai beidzoties, bijām 

apkopojuši daudz informācijas par Vecrīgu, tās slavenākajām vietām un skaistajiem dekoriem uz mūsu 

galvaspilsētas namiem. Viens ir skaidrs: mūsu Rīga ir ļoti skaista!  

5.a klase un audzinātāja Kristīne Zabarovska 

Mēs, 2.
c klases skolēni un skolotājas, 

šogad izstrādājām projekta darbu - 
„Rīgas „gaiļi”. Jau rudens ekskursijā 
izstaigājām Vecrīgu, no ārpuses 
aplūkojām Pēterbaznīcu un Doma 
baznīcu, kuru torņu smailēs lepni 
„sēž” gaiļi. Visu gadu meklējām informāciju, attēlus, lasījām grāmatas par Rīgas 
„gaiļiem.” Noskatījāmies video internetā par Pēterbaznīcas gaiļa restaurāciju un 
pacelšanu Pēterbaznīcas torņa smailē. Tagad zinām, ka visu gaiļu „ģenerālis”, pats 
lielākais un varenākais Rīgā ir Pēterbaznīcas gailis. Mums ļoti patika animācijas 
filmiņa „Neparastie rīdzinieki”, kuras galvenais varonis ir mazais gailītis Justiņš, kurš 
arī gribēja kļūt par Rīgas Zelta Gaili. Visi kopā izdziedājām dziesmu par Rīgas 

gaiļiem- „Rīgas torņu galos zelta gaiļi dzied”. Projektu nedēļā, otrdien, devāmies uz Iecavas luterāņu baznīcu, 
uzkāpām baznīcas tornī. Bija auksti un mazliet bailīgi, bet redzējām visu Iecavu, arī mūsu skolu. Trešdien devāmies 
ekskursijā uz Dievdārziņu. Ar lielu rūpību katrs uzšuvām savu „zelta” gaili. Mēs ceram, ka tas mums uz Lieldienām 
katram dos vismaz vienu zelta oliņu.  

2.c skolēni un klases audzinātājas Ginta Kopeika un Gerda Godaine 
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Decembrī braucām ekskursijā uz Rīgu, kur apskatījām leļļu teātri un tā 

muzeju. Bērni „darbināja” lelles, kas bija ļoti grūti. Apmeklējām Doma 

laukumu un tirdziņu, uzbraucām ar liftu Pēterbaznīcas tornī un dzērām 

tēju atpūtas kompleksā "Lido". Liene un Jana slidotavā slidoja. Citi 

apmeklēja dažādas izklaides. Projektu nedēļā lasījām teikas par Rīgu, 

rakstījām, zīmējām ilustrācijas teikām. Izveidojām maketu teikai "Lielais 

Kristaps". Brīvajā laikā iepazinām Iecavas vietas - Sarkano skolu, agrāko 

maizes ceptuvi, Domes laukumu. Kopā ar skolotājām apmeklējām 

Iecavas bērnu bibliotēku un apskatījām grāmatas, kurās var izlasīt teikas 

par Rīgu. Ermīns izveidoja prezentāciju PowerPointā, ko viņš darīja 

pirmo reizi, tas bija liels izaicinājums. Paldies viņam par uzņēmību! 

Skolēniem ļoti patika darboties projektu nedēļā. 

4.c skolēni un audzinātājas Sanita Kalderauska un Daina Kreiere 

 
Aizvadīta un izvērtēta vēl viena projektu nedēļa mūsu skolā. Mūsu, 5.c 

klases skolēni ieguva pētnieciskā un praktiskā darba pieredzi, attīstīja savas 

radošās spējas un pašiniciatīvu, mācījās sadarboties. Uzzinājām daudz par 

RLBn vēsturi un darbību- kultūras un sabiedriskās aktivitātes, kultūras 

projektu un programmu veidošanu.  Pie patīkamiem brīžiem varam minēt 

gan ekskursijas, iestāžu apmeklējumus, iespēju fotografēt, filmēt un citas 

aktivitātes. 

5.c klase un audzinātājas Renāte Baufale-Giluča un Aija Rogāle 

 
Mūsu projekta mērķis bija tuvāk iepazīt Latvijas kultūras dzīvi, 

apmeklējot teātra izrādes un gatavojot materiālus par Rīgas teātriem, to 

režisoriem, aktieriem u.c. interesantiem faktiem. Ar šo uzdevumu tikām 

veiksmīgi galā, taču projekta nedēļā apmeklējām vēl daudz citus 

pasākumus, kā arī aicinājām pie sevis zinošus cilvēkus.  

Tā noskatījāmies filmu par globalizācijas pozitīvajām un ēnas pusēm kultūras namā, ko bija sarūpējušas Iecavas 

sieviešu biedrības „Liepas” dalībnieces, apmeklējām ugunsdzēsības depo un policijas iecirkni, kur guvām 

informāciju par šo iestāžu darbinieku pienākumiem mūsus novadā. Iejutāmies gan ugunsdzēsēju, gan policistu 

lomās! Tā kā tuvojās Lieldienas, tad, protams, krāsojām olas un tās ripinājām – vistālāk ola „aizskrēja”Agnesei! 

Vārījām arī soļanku, par ko vislielākā atzinība Maiguram un Renātei, lai gan čakli strādāja visi. Zupa izdevās 

vienkārši lieliska! 

Tā kā trīs mūsu klases meitenes mācās mūzikas skolā, tad bija skaidrs, ka noteikti apmeklēsim A.Žilinska jubilejai 

veltīto koncertu, īpaši vēl tādēļ, ka Linda šajā koncertā spēlēja kokli. Koncerts bija ļoti skaists, jo beigās big- bend 

stilā muzicēja A. Žilinska mazdēls. Kā jau minējām, mūsu projekta tēma bija par teātri, tādēļ trešdienas rītā 

devāmies uz Iecavas vidusskolu, kur sk. D.Greiža ar savu klasi mūs iepazīstināja ar teātra sportu. Līdz šim par šādu 

aktivitāti nebijām dzirdējuši, tādēļ nodarbība izvērsās vēl jo interesantāka. Aktīvi darbojās Sandijs, bet Rolands, kā 

vienmēr, ieņēma pozu – man vienalga, un nedarīja neko. Ir nu gan viņš mūsu klasē viens interesants „tipiņš”! Bet 

ciemos pie sevis pēc tradīcijas aicinājām mūsu klases „patronu” sk. V. Zepu, kas iepazīstināja ar savu kārtējo 

ceļojumu, šoreiz uz Ēģipti. Cerams, ka šie neklātienes ceļojumi kādu no mums rosinās kļūt par ģeogrāfu un izpētīt 

pasauli! Žēl, ka projektu nedēļa paskrēja tik ātri, jo atkal jāsāk mācīties, bet galvenais – normāli uzvesties, lai 

tiekam ekskursijā!  
6.c skolēni un audzinātāji Ieva Plēsuma un Jānis Siugalis 

Attēlā: Uzminiet, kas rakstīts RLBn karogā! 
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Projektu nedēļā 1.c klase strādāja pie tēmas:"Rīga latviešu 
folklorā." Mēs klausījāmies gan teikas, gan pasakas, 
mācījāmies tautasdziesmas, minējām mīklas un arī gājām 
rotaļās, kurās tika pieminēta Rīga. Katru dienu tika veikti 
dažādi uzdevumi un darbiņi. Skolēni tos pildīja ar lielu interesi 
un aktīvi ņēma dalību it visā. 

Attēlā:  kā bērni gāja rotaļā "Rīga dimd." 

1.c skolēni un audzinātājas Agnese Veipa un Linda Kraukle 

 

 

Mūsu, 8.a klases, mērķis bija iepazīties ar centrālo un lielāko 

tirgu Rīgā. Projektu nedēļā tika izveidotas trīs darba grupas. 

Katrai darba grupai meklēja konkrētu informāciju par Rīgas 

Centrāltirgu laikrakstos, internetā un citos ziņu avotos, lai gūtu 

atbildes uz klases audzinātājas sagatavotajiem jautājumiem. 

Iegūtā informācija tika apkopota un sakārtota. 31.martā paši 

devāmies ekskursijā uz Rīgas Centrāltirgu, kur veicām aptauju 

tirgotāju vidū. 

Mēs uzzinājām, ka ik dienu Rīgas Centrāltirgu apmeklē no 80 000 līdz 100 000 cilvēku. Rīgas Centrāltirgus ir 

viens no lielākajiem un modernākajiem tirgus laukumiem Eiropā. Tirgus platība ir 22,000 m
2
. Apkopojām tirgotāju 

domas. Vislabāk mums patika atbildes uz jautājumu, kas tirgoņiem ir pozitīvais darbā. Tirgotāji atbildēja, ka patīk 

strādāt, jo apkārt ir pozitīvi cilvēki un radošs darbs, vienmēr kustībā, jauki kolēģi un vienmēr darbs norit cilvēkos. 

8.a klases skolēni un audzinātāja Daiga Baha 
 

 klases projekta tēma tika izvēlēta tāpēc, ka piedalījāmies eseju 
konkursā „Kā pamodināt Saulcerīti stikla kalnā”, kuru organizēja 
LNB. Projekta laikā izveidojām grāmatzīmes čaklākajiem lasītājiem 
5.-9. klašu grupā. Noskaidrojām arī lasītākās grāmatas mūsu skolas 
bibliotēkā, iemācījāmies daudz interesantu dziesmu par 
bibliotēkām. Žēl, ka nevarējām aizbraukt ekskursijā, jo no 
š.g.1.janvāra līdz 30.jūnijam LNB ēkā notiek Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienībā pasākumi. Tomēr plānojam doties uz Gaismas 
pili, tiklīdz tas būs iespējams!  

7.c klase un audzinātāja Valija Lukstiņa 

 
Projekta laikā uzzinājām daudz jauna par Rīgas 

zoodārzu un dzīvnieku dzīvi. Zoodārzs sniedz iespēju 

izprast dabu mums līdzās un cilvēku vietu tajā. 

Zoodārzs ir lieliska vieta atpūtai katrā gadalaikā! 

 

3.c un audzinātājas Agnese Āboliņa un Mārīte Bērziņa

Attēlā: Laura Novicka LNB karnevāla 

gājienā 2014.gada septembrī 
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Mēs, 7.a klase, projekta izpētei bijām izvēlējušies LNO namu. Priecājamies, 

ka bija iespēja doties ekskursijā uz Rīgu un apskatīt skaisto ēku savām acīm, 

kā arī paviesoties telpās, kurās parasti apmeklētāji nedrīkst ienākt. Redzējām 

arī izrādes mēģinājumu. Ekskursija bija ļoti aizraujoša.  

   
Projektu nedēļā gājām iepazīt Iecavu, bijām Dievdārziņā, stadionā, baznīcas 

apskatījām, bijām Grienvaldes dzirnavās, kaut arī laiks bija lietains un 

drēgns. 

7.a un audzinātāja Aija Dementjeva 

9.a klases projekts 
 

Mēs, 9.a klase, projektu nedēļā 

daudz mācījāmies, jo mums bija 

konsultācijas. Pie savas projektu 
nedēļas darba strādājām 

pēcpusdienās, kad aktīvi 

apkopojām informāciju par mūsu 

tēmu „Dzīvnieki Rīgas arhitektūrā”. 

Pēc pusdienām devāmies iepazīt 

Iecavu, bijām pie Iecavas novada 
domes priekšsēdētāja J. Pelša, 

mums bija lekcija ar psiholoģi 

kopā ar 9.c klasi. Kā arī 

pēcpusdienā mēs kopā ar skolotāju 

spēlējām volejbolu. Projektu nedēļa 
bija gan grūta, gan interesanta. 

9.a un audz. Zane Safronova 

 

 
Lielā Lasīšana ir Eiropas kultūras 

galvaspilsētas notikums – tā projekta gaitā 

noskaidro 4.a klase. Lielā Lasīšana ir raidījumu cikls, 

kura galvenais mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju 

mīļāko daiļliteratūras grāmatu un atgādināt, cik bezgalīgi 

daudz bagātību slēpjas aiz bezgalīgi daudziem grāmatu 

vāciņiem. Par mīļāko grāmatu tika nosaukta Kārļa 

Skalbes „Kaķīša dzirnavas”. 

Projekta laikā noskaidrojām Iecavas Bērnu bibliotēkas vislasītāko grāmatu. Tā ir Džefa Kinnija 

„Grega dienasgrāmata”. Arī mūsu klases vislasītākā arī izrādījās „Grega dienasgrāmata”. 

Aktīvi piedalījāmies bērnu un vecāku žūrijā. Žūrijas grāmatas lasīja 4 bērni, 2 vecāki un abas 

skolotājas. Pārējie klasesbiedri ar interesi iesaistās grāmatu lasīšanā. Visas izlasītās grāmatas 

apkopojam lasīšanas puzlē. 

Raidījuma cikla laikā dzirdētā frāze „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”, lai ir moto turpmākai 

mīlestībai pret grāmatu. 

4.a klase un audzinātājas Sarmīte Ignatjeva un Veronika Ruķere 

 
Projektu saplānojām jau rudens pusē. Visi klases skolēni sadalījamies 5grupās: 

1.grupa – veidoja slaidus par A/S ’’Laima’’ Raivis, Matīss Sk, Kristaps, Ivans 

2.grupa – gatavoja uzskates materiālus katrai dienai Andis, Matīss T. 

3.grupa – klases dzīves dienasgrāmatu veidoja un rakstīja – Karīna, Līga, Sonora, Marta 

4.grupa - noformēja projekta darba mapi – Andrejs, Sņežana 

5.grupa – Konfekšu koku veidoja – Madara. 

Veiksmīgi startējām arī prezentācijā. Cītīgi strādājam 1.dienā. Devāmies izzinošās 

pastaigās pa Iecavu un aicinājām ciemos pie sevis. Otrdien bijām Iecavas novada 

domē un tikāmies ar domes priekšsēdētāju J.Pelsi. Trešdien pie mums uz sarunu 

ieradās psiholoģe I.Grīnberga. Projekta darba prezentācijā ieguvām 22 punktus. 

Attēlā:  
Viesojamies Iecavas Bērnu bibliotēkā 

9.c klase un audzinātāja Dale Oškalne 
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Tēmu mēs, 8.c klase, izvēlējāmies jau pirmajā semestrī, 

grupās un individuāli meklējām informāciju. Projekta 

nedēļā pirmdienā katra grupa klasē stāstīja par kādu 

Rīgas parku. Otrdienā devāmies ekskursijā uz Rīgu un 

izstaigājām visus centra parkus, visinteresantākais šķita 

Kronvalda parks un Bastejkalns.  

Rīgas ekskursijas laikā apmeklējām kino Citadele, kur 

skatījāmies filmas „Citādie” otro daļu „Dumpinieki”. 

Trešdienā veidojām projekta prezentāciju - par to īpašs 

paldies Sandim un Oļegam. Paldies arī Diānai par 

projekta prezentēšanu! Apkopojot pašvērtējumā rakstīto, 

secinājām, ka izvēlētais projekts mūsu klasei bija 

piemērots un uzzinājām daudz jauna.  

 

Attēlos: Pie ķīmiķa Paula Valdena piemiņas zīmes Kronvalda 

parkā 

Kopā ar Džordžu Armistedu operas apstādījumos 

 

8.c klase un audzinātāja Baiba Žūriņa 

 

 

 

Šī bija ļoti jautra un skanīga nedēļa! Lai radītu noskaņu, klasē 
izvietojām svētku atribūtiku un izveidojām tautastērpu 
izstādi. Apmeklējām muzeju, dziedājām tautasdziesmas, 
dejojām latviešu pāru dejas, noskatījāmies deju lielkoncertus 
un noslēguma koncertus, zīmējām deju rakstus un 
tautastērpus. Projektu nedēļu  noslēdzām ar Renāra Kaupera 
„Mana dziesma” dziedāšanu. 

2.a un audzinātājas Inese Jirgena un Valentīna Afanasjeva 
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