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Šogad pirmklasnieki Ābeces svētkos ceļoja pa Latvijas mazajiem 

ciematiņiem, skaitot Ulda Ausekļa dzejoļus „No Ainas Ainažos līdz Ženijai 

Žīguros”.  Burtu ceļojumā varēja uzzināt, kādas brīnumainas lietas notiek 

mazajos ciematos ar tikpat interesantiem nosaukumiem. Lielu darbu 

bērni bija ieguldījuši, veidojot alfabētu pēc Indras Sproģes grāmatas 

„Joka pēc alfabēts”. Svētkos tika gan skandēts šis dzejolis, gan dziedāta 

dziesma. Izveidotais materiāls turpmāk kalpos kā uzskates līdzeklis. 

 

Pirmklasnieki dziesmās izdziedāja, kā mācījušies vilkt pirmās 

nepaklausīgās svītriņas, kādas raizes sagādā saskaitīšana un kā var 

saskaitīt mellenes. Tika iedibināta arī tradīcija dot pirmklasnieka 

solījumu, ko katrs apliecināja ar parakstu un apstiprināja mācību 

pārzinīte Dzidra Miezere. 

Pirmo svētku daļu noslēdza ar „Draudzības dziesmu”, jo svarīgākais 

skolas laikā – būt draudzīgam.  Pirmklasniekus uzrunāja mācību pārzine, 

vēlot pildīt doto solījumu un dāvināja grāmatas un kliņģeri spēkam. 

Skolas bibliotekāre uzteica šī gada pirmklasniekus par ļoti labu 

lasītprasmi un jau lielo izlasīto grāmatu kalnu. 

Svētku otrajā daļā pirmklasnieki devās jautrās rotaļās un dejās, 

mielojoties ar gardo kliņģeri.  

1.a klases skolotāja Inese Jirgena  

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Februāris 2014. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Februāris – tas ir kaut kas pa vidu. Starp 

ziemu un pavasari, starp janvāri, kad 

2.semestris tikko sācies un martu, kad 

brīvdienas jau klāt. Tas ir laiks starp 

mācīšanos, svecēm un domām par to, kas 

ir mīlestība. Šogad tas ir laiks, kad tik 

aktīvi sekojam mūsu olimpiešu 

panākumiem. Pa vidu - starp mācīšanos 

un skolas notikumiem, atrodam brīdi 

uzkavēties pie gaitenī novietotā televizora 

un vērot, ko viņi spēj.  

Kā gan viņi to spēj???  

Olimpieši mums rāda, ka cilvēka spējas ir 

daudz augstākas, kā mēs domājam. Starp 

neprotu, nesaprotu, nevaru, negribu, 

nesanāk, nevajag, nebūs ir jāspēj sevī 

atrast kas cits – cenšos, mēģinu, trenējos, 

vingrinos, mācos, domāju, gribu, varu un 

daru. Tikai spītība. Spītība, ka vajag, ka 

sanāks, ka varu pierādīt, ved pie mērķa. 

Un tad ir rezultāts – vajag, gribu, varu, 

sanāk, protu, saprotu, izdodas, IR un 

BŪS! 

Diemžēl, vienlaikus olimpiādei tepat 

netālu, Ukrainā, notiek šausmīgas lietas. 

Reizēm valstu vadītāji rīkojas bezatbildīgi 

un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Vienkārši 

cilvēki, kuri vēlas mierīgi dzīvot savā 

valstī. Painteresējies par notikumiem 

pasaulē. Tu esi pasaules daļa! Arī tu 

netieši ietekmē to, kas notiek uz zemes. 

Un arī tev ir jāzin lielas un sarežģītas 

lietas pat tad, ja tās vēl neizproti! 

Ir slapja ziema – putni vēl nesauc 

zaļumos skriet. Izmanto šo laiku – pa vidu 

– lai, atbildīgi veidojot savu dzīvi, tuvotos 

saviem mērķiem! 

Sk. Inga 
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B I B L I O T Ē K A S  Z I Ņ A S  

Gandrīz droši var apgalvot, Margaritas Stārastes bērnu 
grāmatiņu varoņus atpazīst katrs. Ar viņas zīmējumiem un 
pasakām ir izaugusi ne viena vien paaudze. Modernais bērnu 
grāmatniecībā nāk, bet Stāraste nekad nav izgājusi no jaunāko 
skolas vecuma bērnu grāmatu loka.  Viņas grāmatas saista ar 
savu vieglo, bērnam saprotamo saistošo valodu un saturu, kā arī 
ar ilustrāciju, kas papildina tekstu. Ar rakstnieces grāmatām 
bērni atklāj pasauli ap sevi, dabas krāšņumu, daudzveidību, tās 
vienreizīgumu. Sarunās māksliniece vienmēr ir uzsvērusi, ka viņai 
jau no bērnības tuvi visi mazie, sīkie kukainīši, dzīvnieciņi, 
puķītes, smildziņas. Tos vērojot, radušās šīs burvīgās grāmatas. 

Margaritai Stārastei 2. februārī apritēja 100 gadu. Atzīmējot 
rakstnieces nozīmīgo jubileju, skolas bibliotēkā iekārtota viņas darbu 
izstāde. Visu februāra mēnesi bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties ar 
gandrīz visām viņas grāmatām. Bibliotekāres stāstījumā mazie lasītāji 
tika iepazīstināti ar rakstnieces biogrāfiju, radošajiem darbiem, 
grāmatu tēlu raksturojumu. Skolēni mudināti izteikt savas domas par 
grāmatu ilustrācijām. Katrs saskatīja ko īpašu. Vismīļākais šķita mazais 
Zīļuks un Burtu meitiņa, bet noglāstīt gribējās apgāda Zvaigznes ABC 
izdoto „Zelta pasaku” krājumu, jo grāmatas vāka iesējums un 
noformējums saista ne tikai mazo – arī pieaugušo uzmanību. Vairāki 
skolotāji mūsu skolā šo grāmatu iegādājušies, lai varētu to dāvināt 
saviem bērniem un mazbērniem. 

Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieces – Laine Matule, Linda Sakne, 
Laura Dombrovska un Sabīne Kužma veidoja māksliniecei veltītus 
zīmējumus. Paldies skolotājai Aijai Rogālei par atsaucību. 

 
Laikā, kad gatavojam mūsu skolas avīzīti, saņemam skumju vēsti - 18. 
februārī mūsu visu iemīļota rakstniece un māksliniece Margarita Stāraste 
aizgājusi mūžībā. No šīs dienas viņas mūža ieguldījums kļuvis par pabeigtu 
latviešu bērnu grāmatu zelta fondu, kuru Margarita Stāraste ar saviem 
darbiem, diemžēl, vairs nepapildinās… 

Bibliotekāre Dzintra Kraukle 

Man, droši vien, bija tikai kādi četri vai pieci gadi, kad bija iespēja sastapt 
Margaritu Stārasti, vienlaikus ar viņu viesojoties pie mana tēta krustmātes 
– viņas draudzenes. Stārastei ļoti patika bērni, varbūt iepatikos arī es, 
tāpēc viņa uzzīmēja man speciāli veltītu zīmējumu ar autogrāfu. Tajā bija 
attēlotas divas vāverītes, kas nes beku un tautas dziesma: 

Es jums saku, sēņotāji,  
rītos ilgi neguļat,  

vāverīte agri ceļas,  
tā tās bekas nolasīs. 

Šo veltījumu esmu ierāmējusi un kā mīļu piemiņu sargāju visu mūžu. Par to 
priecājušies un atceras mani bērni. Tagad tas kļuvis man īpaši svarīgs – 
liecība par to, ka reiz esmu sastapusi šo neiedomājami radošo mākslinieci. 

Inga Čipena 
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D Z Ī V E  S K O L Ā  

 
Šogad 3.klašu Valsts ieskaitēm mainīts statuss – tās kļuvušas par diagnosticējošajiem darbiem, kuru pamatmērķis ir 
noskaidrot skolēnu zināšanu apguves līmeni jau laikus, februārī, lai līdz pavasarim skolotājiem vēl iespējams aizpildīt 
darbā novērotās nepilnības un uz nākamo, 4.klasi, visi tiek pārcelti ar vislabāko zināšanu pūru. Latviešu valodas Valsts 
pārbaudījumu sastāvdaļa ikreiz ir mutiskais stāstījums, kuram šogad trešklasniekiem interesanta tēma „Mana mīļākā 
rotaļlieta”. Tāpēc gandrīz ikkatram stāstītājam līdzi bija ieradusies mīļākā manta un droši vien, palīdzēja mazajam 
censonim tikt galā ar pirmo nopietno uzdevumu. 
 

Bija jauki stāstīt par savām mantiņām. 

Mana mīļākā rotaļlieta ir lācītis Pūks. 

Inese Kalniņa  

Mīļākā rotaļlieta ir tā rotaļlieta, kura 

man vislabāk patīk. Arī pastāstīt par to 

ir jauki. 

Jana Zabarovska 

Daži kautrējās stāstīt, dažiem bija 

bailes, bet tikām ar to galā. 

Artjoms Karezins 

 
 

 

 

 

Mūsu klasē par labiem darbiem 

dienasgrāmatās līmē uzlīmes un raksta 

pa labu darbu. Domāju, ka labs darbs ir 

arī stāstīšana par mīļāko rotaļlietu. 

Mana rotaļlieta ir krokodils Gena. 

Kristaps Bitens (attēlā) 

 

Pierakstīja Sandra Kumakova 

 

 

30.janvārī skolā notika pasākums „Sporta laureāts”. Tika apbalvoti visi skolēni, kuri bija 
piedalījušies un guvuši panākumus dažādās sporta aktivitātēs skolā un ārpus tās. Sākumklašu 
skolēniem tika organizētas sportiskas atrakcijas un jautras sacensības. 
Skolotājs Jānis Siugalis 5.-9. klašu skolēniem vadīja viktorīnu par Soču olimpiādi. Katrs, kurš 
atbildēja pareizi, saņēma konfekti. 5.c klases skolnieks Normunds Jurēvics uz jautājumiem 
spēja atbildēt vislabāk, tāpēc saņēma īpašu dāvanu. 

Tika apbalvotas klases un skolēni par labiem sasniegumiem sporta jomās. Mans klasesbiedrs 
Gatis no 5.a saņēma lielo zelta medaļu šahā - viņš noteikti par to priecājās. Es biju ļoti vīlusies, 
ka Laura no 6.a neuzvarēja bet atstāja medaļu Gatim, tomēr priecājos, ka lielo zelta medaļu 
saņēma kāds no mūsu klases.  
Paraugdemonstrējumus sniedza labākie basketbolisti no sporta nama „Dartija”. Gadījās arī pa 
kļūmei… Pateicoties par sniegumu, viesiem tika dāvinātas saldumu paciņas.  

Soleda Ivanova 6.a 
Saņēmu diplomu par 2.vietu puzles likšanas čempionātā un 3.vietu meiteņu 5. klašu 
tāllēkšanā. Es pati par sevi priecājos!  

Krista Ļemešenoka 
Sporta skolas audzēkņi demonstrēja metienus un piespēles. Arī es tiku apbalvots par labiem 
basketbola metieniem un skriešanā 200 metros.    Rinalds Vītols 
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P R O J E K T I  

 
Ar šādu nosaukumu risinājās vēstures pasākums 
Svitenes muižā 2014.gada 13.februārī, kas pulcēja 
agrākā Bauskas rajona skolas. Mūsu skolu pārstāvēja 
mūsējā, 8.c klase. Pirms pasākuma atklāšanas visiem 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties interesantā 
ekskursijā Rundāles pilī. 
Pasākuma ietvaros katra klase demonstrēja mājās 
sagatavoto priekšnesumu. Mēs izspēlējām teatrālu 
uzvedumu, lai iepazīstinātu klātesošos ar „Jauniešu 
ugunsdzēsēju vienību”. Mūsu skolā pulciņš mūsu 

tagadējās klases audzinātāja Rūtas Mucenieces vadībā 
ar šādu nosaukumu darbojās no 1982. – 1986. gadam.  
Mūsu uzvedums pēc kārtas bija sestais, tajā mēs 
stāstījām par to, kas tolaik notika pulciņā, un parādījām 
mūsu atjaunoto torni, kura oriģināls laika gaitā nav 
saglabājies. Par savu sniegumu ieguvām ceturto vietu. 

Matīss Skangalis 8.c 
 

Katrai klasei 
mūsu skolā 
ir iespēja 
krāt labos 

darbus, 
vācot 

makulatūru makulatūras vākšanas 
konkursā „Tīrai Latvijai!”.  
Savākto makulatūru ierodas paņemt 
pārstāvji no Līgatnes papīrfabrikas, 
kas ir vieni no konkursa 
organizētājiem. Ja mēs aktīvi 
darbojamies, tad pa visiem kopā 
varam savākt daudz! Katra klase ir 
malači, jo ikviens dara tik, cik spēj... 
Kopā mēs varam izdarīt tā, ka Latvija 
ir tīra, zaļa un skaistāka nekā citas 
valstis… Vācot makulatūru, mēs 
darām tīrāku savu zemi. 

Attēlā: Oļegs Kovaļovs un Edijs 

Veršinskis strādā ar makulatūras 

krājumiem 

 
Visvairāk makulatūras februārī 
nodeva 4.a klase - 308 kg, iegūstot 
pirmo vietu. Otrā vieta 5.c klasei ar 
243 kg, bet trešā, mūsu, 6.a, jo bijām 
savākuši 239 kg.  Kopā februārī skolā 

savākts 1703 kg, saskaitot tos kopā ar 
oktobrī savāktajiem 1373 kg, esam 
nodevuši 3076 kg makulatūras! 

Iecavas 

internātpamatskola 

to var un tas ir 

mums pa spēkam!!!  

Endija Haritonova 

 

Mums gan pārāk 
labi neveicās ar 
makulatūras 
vākšanu, jo mūsu 
klasei izdevās 
savākt tikai 48 kg.  
Ceru, ka nākamreiz savāksim vairāk, 
tomēr arī mēs bijām centušies, mūsu 
klasē nav pārāk daudz skolēnu. 

Simona Haritonova 

 

 
2.a klases projekta darbs šajā mācību gadā saistīts ar izpēti par 

laiku, kad skolā mācījās viņu vecāki. Saistībā ar šogad gaidāmo 

mūsu skolas 55. jubileju bērni iepazinās ar 2.a klases skolēna Arta 

Čužinska mammu. Notikušas jau trīs tikšanās reizes, kurās Arta 

mamma piedāvājusi fotogrāfijas no personīgā arhīva, dalījusies 

atmiņās un kopā ar skolēniem devušies iepazīt skolas pārmaiņas, 

kas veidojušās laikā, kopš viņa skolu absolvējusi.  

Attēlā: skolēni kopā ar skolotāju Annu Taureni meklē Arta mammu 

skolas muzeja fotogrāfijās 

  

 



 
 

5 

R E D Z A M ,  J Ū T A M ,  P I E D Z Ī V O J A M  

Tuvojoties Valentīna dienai devāmies uz „Ciku Cakām”, lai izveidotu 

mazas dāvaniņas saviem mīļajiem cilvēkiem. Vēlējāmies iepriecināt 

savas māmiņas. Mēs taisījām mazas sirsniņas no filca auduma. Bija 

iespēja veidot sirsniņas kā zaķīšus un sirsniņas uz kociņiem. Galu galā, 

kad tika pielīmētas pūciņas, sanāca ļoti skaisti! Piektdien, Valentīna 

dienā, mājās katrs uzdāvināja pašdarināto dāvanu savai māmiņai! 

Dita Laura Cinate 

Mēs, 5.c klases zēni, 13.februārī devāmies uz „Ciku Cakām”, kur mums tika sniegta 

iespēja izveidot trīs lietiņas. Es izveidoju auskarus sirds formā.  

Normunds Jurēvics 

 

Piektdien, Valentīna dienā, skolā ierados agrāk, kā parasti, lai 

iedegtu svecītes un gatavotos Mīlestības dienas pasākumam. 

Mums, Skolēnu Domes pārstāvjiem – man, Kristeram 

Ļemešenokam un Kristīnei Stankovskai, bija uzticēts sveikt 

skolotājus un skolēnus, ierodoties skolā Valentīna dienas rītā. 

Ieva Beķe 7.c 

Mīlestības dienu mēs svinam ar ģimeni 

kādā kafejnīcā vai pie radiem, apsveicam 

viens otru, arī tuvākos draugus un paziņas.  

Rinalds Vītols 

 

 

 

 

 

Pēc latviešu tautas ticējumiem, 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu 

februāri izsenis dēvējuši par Sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par ziemas 

Māras dienu, tāpat par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai Govju dienu. 

Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu 

taukiem vai vaska.  

Sagatavoja Rinalds Vītols 9.a 

Jau no seniem laikiem, kad svece bija vienīgais gaismas avots, cilvēki ir 

ticējuši un tic, ka sveces liesmai piemīt maģiskas īpašības, jo tā satur spēcīgu 

uguns enerģiju. Uguns spēj gan nomierināt un attīrīt, gan arī sadedzināt un 

iznīcināt. 

Gadu gaitā sveču krāsas ir ieguvušas savu īpašo nozīmi. Dedzinot noteiktas 

krāsas sveci un pareizi koncentrējot savas domas, var izcelt kādu savu 

rakstura īpašību vai tieši otrādi- apslāpēt to. Pirms aizdegšanas sveci jāattīra 

no svešām enerģijām, notīrot to ar eļļu, slaukot virzienā no apakšas uz augšu. 

Domās jāizsaka sava vēlēšanās, tad svece jāaizdedzina. Nav ieteicams sveci 

nopūst, jo tad zūd tās dziednieciskā ietekme. Sveci vajag nodzēst ar rokas 

kustību, mājot uz savu pusi, tādējādi labo enerģiju virzot uz sevi. 

Sveču tēma iedvesmojusi izveidot februāra kompozīcijas mūsu skolā. 

Kompozīciju veidošanā piedalījās skolēni un skolas darbinieki. 

Valentīna diena… 

Kādā pelēkā februāra dienā mūsu skolas skolniece Elisa Lāce (6.a) piedzīvoja neiedomājamu, grūtu situāciju, kurā 

nevēlētos nokļūt neviens. Meitene godam izturēja smago pārbaudījumu, rīkodamās ļoti atbildīgi.  

Skolas vadība lepojas ar Elisas cienījamo rīcību un pateicoties pasniedza simbolisku balvu. 
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Pirmdiena (kompozīciju veidoja 

Inese Cielava un Arnita Kauķe): 

Balta vai sudrabaina svece. Balts ir 

miera krāsa, kas labi palīdzēs 

nokārtot attiecības un ieviest 

sapratni.  

Otrdiena (kompozīciju veidoja Līga 

Bosko): sarkana svece. Sarkanai 

krāsai ir ļoti liels spēks. Šo sveci 

jādedzina cilvēkiem, kas vēlas 

atrisināt personiskas dabas 

problēmas. Ja tev nav pārliecības par 

savām spējam, ir enerģijas bads vai 

zudis garīgais spēks, tad noteikti 

palīdzēs šīs sveces liesma.  

Trešdiena (kompozīciju veidoja 6.a 

klase un sk. Aija Dementjeva): 

oranža svece. Oranžā krāsa ir 

harmonijas un miera krāsa, kas 

darbojas kā dzīvības spēka 

ģenerators. Oranžā krāsa palīdz 

depresijas novēršanai, jo tā vairo 

spēku un enerģiju. Ļoti grūtos 

periodos, kad nepieciešams tikt pāri 

apvainojumiem vai neticībai, iededz 

šo sveci. 

Ceturtdiena (kompozīciju veidoja 

5.c klase un sk. Ieva Plēsuma): Zila 

un oranža. Zila krāsa veicina 

sasparošanos un atvaira negatīvos 

spēkus, kas ir ļauna acs un 

noburšana. Šī krāsa palīdz optimizēt 

un sakārtot astrālā ķermeņa auru. 

Piektdiena (kompozīciju veidoja sk. 

Sarma Zepa): zaļa vai rozā. Rozā 

krāsa palīdzēs lūgt piedošanu vai 

veldzēt dvēseles ievainojumus. 

Atceries, ka gars attīstās piedodot. 

Rozā sveci dedzini, ja vēlies sevi 

dziļāk iepazīt un izprast. 

Sestdiena (kompozīciju veidoja 6.c 

klase un sk. Valija Lukstiņa): 

violeta. Šī ir garīgās atveseļošanās 

krāsa. Violetu dedzini, ja vēlies 

meditēt, palīdz aktivizēt gaišredzību. 

Šī svece palīdzēs iedvest domas par 

labo, ko vēlies ieviest ikvienā sfērā. 

Svētdiena (kompozīciju veidoja sk. 

Sandra Sūna): zeltaina vai dzeltena 

svece. Dzeltena krāsa palīdz 

aktivizēt garīgās spējas un dāvā 

prieku, komunicējot ar cilvēkiem. 

Dzeltenā ir mentalitātes krāsa. 

Izmanto dzelteno viesību laikā. 

 

PIEREDZE 

Gatavojoties Sveču mēnesim, mājturības kabinetā lējām 

sveces... Kausējām no mājām atnestos sveču atlikumus, tad 

lējām trauciņos. Mums bija prieks to darīt, jo mēs arī 

palīdzējam viens otram! Visiem izdevās ļoti skaistas 

sveces! Tās mēs izmantojām arī savas, zilās kompozīcijas 

noformēšanai. (-_-) 

Krista Ļemešenoka 5.c 

Mūsu klase kopā ar skolotāju Aiju veidoja oranžās krāsas 

galdiņu. Man patika to veidot, jo vispār patīk darīt lietas, 

kas dara apkārtni skaistāku. 

Laura Matule 6.a 
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