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Sporta laureātu svētkos tiek sumināti visi, kuri ir guvuši 
panākumus skolas un ārpusskolas sacensībās un turnīros.  

Šogad svētkus ieskandināja Iecavas kultūras nama šova deju grupas 
„Matrix” meitenes, atraktīvi demonstrējot vairākus sportiskus 
priekšnesumus. Uzstājās lielās grupas dejotājas un sākumskolas vecuma 
grupa. 

Gatavojoties sporta svētkiem, klasēm bija jāsagatavo uzdevums – 
jāsapoš savi ikdienas sporta tērpi parādes iznācienam, kur to kārtību un 
klases kopskatu vērtēja stingra žūrija. Lai novērtētu klašu sportiskos 
ietērpus, visi, skanot mūzikai, devās brašā soļojumā. Soļojumā nācās 
piedalīties arī tiem, kuri par tērpu kārtību rūpējušies nebija.  

6.c klases skolēni demonstrēja pārsteidzošu sporta priekšnesumu, kurā 
bija iesaistīti visi klases skolēni. Labi sagatavojušies bija arī 7.c un 5.ac 
klases, kā arī sākumskolēni, kuri bija pratuši saistīt savos 
priekšnesumos mūziku ar sportu. 

Pasākuma noslēgumā tika pasniegtas balvas un pateicības par 
sasniegumiem sportā. 
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Pamazām sajūtot pavasara 

tuvošanos, katru rītu agrāk 

mūs apciemo Gaisma. Tā 

uzaust ik rītu tik 

pašsaprotami. Ik rītu uzaust 

kā dāvana, kuru 

nepamanām un 

neievērojam. Jau vakarā, 

lienot savā gultiņā, zinām – 

rīt atkal uzausīs gaisma, 

būs diena. Un nekas, itin 

nekas nav jāpaveic, lai tas 

notiktu. 

Tik daudz mūsu dzīvē ir 

lietu, kas ir pašsaprotamas. 

Diena un nakts, saule un 

debesis, miegs un nomods, 

ūdens un maize, cilvēki, 

darbi, notikumi, mīlestība, 

skumjas vai prieks. 

Kas notiktu, ja pēkšņi un 

negaidīti pazustu kaut kas, 

kas vienmēr ir bijis? Kā 

būtu, ja nebūtu ne sīkākās 

idejas par to, kā to atgūt? 

Pasaki paldies skaistajai 

pasaulei par to, ka tā ir un 

pašsaprotamās lietas ik 

dienu vienkārši notiek. 

Ir lietas, parādības, sajūtas 

un notikumi, kuri vienkārši 

ir. Viena no tām ir 

mīlestība. Tomēr tas, vai tu 

proti to izjust, saņemt un 

sniegt citiem, atkarīgs tikai 

no tevis paša. 

Sk.Inga Attēlā: 6.c klases sportiskais priekšnesums 



 

2 

 

Sporta dienā jutos nepatīkami, jo mūsu klase nebija 
sagatavojusies sporta tērpu parādei. Bet pasākums izdevās, jo bija 
interesanti priekšnesumi 6.c klasei un citām. Uzzināju, ka mūsu 
skolā ir daudz skolēnu, kam ir izcili sasniegumi sportā.  

Kristers Ļemešenoks.8.c 

Visvairāk man patika meiteņu grupas 
„Matrix” uzstāšanās! Bija interesanti arī 
tad kad deva balvas, bet nevienu 
neieguvu, jo nebiju nekur piedalījies. 

Sandis Veršinskis 8.c 

Man sporta diena nepatika, jo mūsu un vēl dažām klasem nebija sporta 
tērpu. Tomēr kopumā bija interesanti. Priekšnesumos tika izmantota 
ļoti laba mūzika. 

Andis Ezeriņš 8.c 
Attēlos: 1.c un 5.c ar sporta tērpiem viss vislabākajā kārtībā! 

Karjeras pasākums 

9.klasei 

18.februārī viesi no Saulaines 

profesioālās vidusskolas 

prezentēja savu skolu, stāstot un 

demonstrējot, kādas profesijas 

var apgūt šajā skolā. Mums, 

9.klašu skolēniem, tika piedāvāti 

dažādi interesanti uzdevumi, lai 

pārbaudītu savas zināšanas. 

Linda Matule, Daniels Suics, 9.a 

 

Ģeogrāfu konkurss 

5. februārī mūsu skolā notika "Iecavas novada konkurss ģeogrāfijā " 

9. klašu grupā. No mūsu skolas piedalījās komanda piecu skolēnu 

sastāvā - Andis, Līga, Matīss, Linda un Sandra. Konkursa tēma 

bija par mūsu novadu - Iecavas vēsture, uzņēmumi, apkārtne. 

Daži uzdevumi bija sarežģīti, bet citi diezgan viegli, uz kuriem varēja 

uzrakstīt atbildi uzreiz. Pie katras komandas bija divi novērotāji, 

kuri skatījās, vai mēs godīgi pildam uzdevumus, vai neizmantojam 

aizliegtās palīgierīces. Uzdevumu izpildes laiks bija pusotra stunda, 

kurš paskrēja ļoti ātri. Pēc punktiem mēs ierindojāmies otrajā vietā, 

atpaliekot tikai par 2 punktiem no 1.vietas ieguvējiem. 

Autors vēlas saglabāt anonimitāti 

Sākumskolas vizuālās mākslas olimpiāde  Sveču diena 
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Svētki mīlestībai  
Kā radusies Valentīna diena? 

Valentīna diena ir mīlestības svētki, kas 

katru gadu tiek svinēti 14. februārī. Šajā dienā 

mīļotie cilvēki ar apsveikumiem un dāvanām 

pastiprināti pauž savu mīlestību vienam pret 

otru. 

Lai gan ir bijuši vairāki kristiešu mocekļi, kuriem vārds bija Valentīns, 

visticamāk Valentīna diena ir nosaukta par godu priesterim, kas bija moceklis 

aptuveni 270. gadā imperatora Klaudija II valdīšanas laikā. Saskaņā ar leģendu, 

priesteris rakstīja vēstules cietuma uzrauga meitai, ar kuru viņš bija 

sadraudzējies un kurā bija iemīlējies. Vēstules viņš esot parakstījis ar frāzi "no 

Tava Valentīna". Svētku pirmsākumi tiek saistīti arī ar romiešu svētkiem 

Luperkālijām kas svinēti februāra vidū. Šajos svētkos svinēja pavasara 

atnākšanu, tika veikti auglības rituāli, kā arī salozēja pa pāriem sievietes ar 

vīriešiem. 5. gadsimta beigās pāvests Gelasijs I pārdēvēja Luperkālijas par Svētā 

Valentīna dienu. Aptuveni 14. gadsimtā Svētā Valentīna diena kļuva par 

romantikas dienu un ieguva tradīcijas, kas vairāk līdzinās mūsdienu Svētās 

Valentīna dienas svinēšanas tradīcijām.  

Sagatavoja Nadežda Pulle 5.a 

Svētki skolā 

Atzīmējot mīlestības svētkus, skolā valdīja 
svētku gaisotne. Ikviens skolēns un skolotājs, 
uzsākot dienu, pie skolas durvīm saņēma savu 
sirsniņu uz vaiga. Skolas pirmā stāva gaitenī 
uz fotosesiju sarkanajā dīvānā tika gaidīts 
ikviens pārītis vai citi fotomīļi. Darbojās Amora 
pasts, kurā ikvienam bija iespēja nosūtīt kādam 
savu vēsti – gan parakstoties, gan anonīmi. 
Vakarā visi posās pasākumam, kurā vairākas 
klases uzstājās ar Popielas priekšnesumiem. 
Priekšnesumi bija interesanti, tāpēc mēs 
vēlējāmies, kaut to būtu bijis vairāk. Vēlāk 
notika skaitļu izloze, kur daži veiksminieki 
saņēma balvas. Vēl daži tika pie balvām, 
norunājot mīlestības dzejolīti. 
Valentīna dienas ballīte bija īsa un karsta. Ja 
mēs būtu bijuši čaklāki un sagatavotu vairāk 
priekšnesumus, arī disenīte būtu ilgāka. Tomēr 
prieks bija visiem. 

Ruslans Kameņevs 6.a 
Valentīndienas pasākumā uzstājas daudzas 
klases, bet mūsu klase, diemžēl, neuzstājas ar 
priekšnesumu. Bija skaistāko frizūru konkurss. 

Simona Haritonova 6.a  

Valentīndienas konkurss 

Skolas avīze Mīlestības 
dienas mēnesī organizēja 
radošo darbu konkursu, 
kura laikā saņēma dažādus 
radošos darbus par 
izvēlēto tēmu. 

Elīna Glīzdiņa, 3.c 

Inese Kalniņa, 4.c Samanta Bolmane, 4.a 

Violeta Plaksa, 4.a 

http://lv.wikipedia.org/wiki/14._febru%C4%81ris
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Apsveikums&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%81vana&action=edit&redlink=1
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Attēlos: sākumskolas Lasīšanas svētki 

Lasīšanas svētkos sākumskolas skolēniem paši pirmie uzstājas 1.c klase priekšnesumu „Runcis 
Puncis”. 2.c klasei izdevās skaists dejas un dziesmas priekšnesums, izmantojot Ojāra Vācieša dzejoli 
„Astoņi kustoņi”, bet 2.a klase uzstājās ar mazu teātri. Tā varoņi bija gailītis, kaķītis un sunītis. 3.c klase 
visus iepazīstināja ar tēvoci Fjodoru un dzīvnieciņiem. Pateicības par lieliskajiem priekšnesumiem 
saņēma visas klases, bet Bērnu žūrijas lasītājiem tika īpašas balvas.  

Nadežda Pulle, 5.a 

Skolas Lasīšanas svētkos Bērnu žūrijas dalībnieki prezentēja savas izlasītās 

grāmatas. Grāmatu lasīšanā piedalījās visu klašu pārstāvji, iesaistot 

prezentācijas pasākumos arī savus klases biedrus. Katra klase bija centusies 

parādīt labāko, ko spēj, tāpēc skatītājiem bija interesanti. 

Stāstot par savām izvēlētajām grāmatām, daudzu klašu pārstāvji izmantoja 

īpaši sagatavotas PowerPoint prezentācijas, foto un video materiālus, kuras 

uzstāšanos darīja īpaši interesantu. 5.a klases zēni Dāvis Skangalis un Linards 

Ivanovs savu izvēlēto grāmatu prezentēja tik interesanti un jautri, ka spēja 

sasmīdināt visus klātesošos. 6.c un 6.a klases prezentācijas bija sagatavotas 

ļoti rūpīgi un izsmeļoši. 6.c klases skolnieks Niks Vīns bija ļoti atraktīvs un 

demonstrēja arī dažādus priekšmetus, kas papildināja stāstījumu. 6.a klases 

skolniece Simona Haritonova par savu izlasīto grāmatu stāstīja viena, bet 

prezentācijā viņa demonstrēja visu klases skolēnu zīmētos zīmējumus, kuri 

radušies par izlasītās grāmatas stāstiem. 

Noslēgumā ikviens lasītājs tradicionāli saņēma balvu un visu devās uz 

kopīgu fotosesiju.       Linda Matule, 9.a 

Attēlos: Matīss Skangalis (9.c), 8.c klases prezentācija. 

Ābeci jau pazīstam! 
Ik gadu skolā tradicionāli notiek Ābeces svētki, kuros mazie pirmklasnieki rāda zināšanas un 

prasmes, kuras apguvuši, lasot ābeci. Šogad arī es biju pie pirmās klases un piedalījos ĀbeCes svētkos 
kopā ar mazajiem skolēniem, viņu vecākiem un skolas vadības pārstāvjiem. 

Man bija uzticēta pasākuma vadīšana, ievada teksta nolasīšana un 
dzejoļu par A un Ā runāšana. Dzejoļi bija viegli kā pirmklasniekiem, bet 
turpinājums daudz interesantāks, jo bija jāsaliek 2 dzejoļi no daļām. Tad bija 
jāuzdod jautājums, kuru nolasīja no lapiņām un pēc tam jālasa atbilde. 
Sanāca diezgan smieklīgi un jautri. Tas bija aizraujoši, ka pirmklasnieki jutās 
jautri un ieinteresēti! Svētku noslēgumā mazie skolēni saņēma lielo kliņģeri 
un priecājās par ābeci, savām apgūtajām zināšanām un par klasesbiedru 
kopā būšanas brīdi.     Juris-Māris Belkovs 7.a 



 

5 

Apgūstam drošību internetā 
Kuplā skolu konkurencē pārvarot konkursa šķēršļus, Iecavas 

internātpamatskolas komandai izdevās saņemt uzaicinājumu dalībai 
programmas Erasmus+ organizētajā aktivitātē eTwinning seminārā 

„Projektu metode, mācoties drošību internetā”, kurš 9. un 10. februārī 

notika Jūrmalā, viesnīcā „Semarah hotel Lielupe”. Katru no atlasītajām 12 
skolām pārstāvēja komanda divu skolotāju un divu skolēnu sastāvā. 

Obligāts skolas atlases priekšnoteikums bija skolotāju iepriekšēja 
reģistrēšanās projektu sadarbības vietnē „eTwinning”, kā arī iepriekšēja 

sekmīga skolas projektu realizācija un to atspoguļojums tiešsaistē. Skolas 

komandā piedalījās skolotājas Ieva Plēsuma un Inga Čipena, kā arī 6.c 
klases skolnieks Mareks Oškalns un 5.c klases skolniece Laine Novicka 

(attēlā). 
Pirms došanās uz semināra norises vietu visiem pasākuma 

dalībniekiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt populārā sociālā portāla draugiem.lv mājvietu, kur viesus uzņēma 

runasvīrs Jānis Palkavnieks. Skolotājiem un skolēniem tika atgādināti personas datu drošības un pieklājīgas 

uzvedības noteikumi sociālajos portālos, kā arī ļauts ielūkoties viesmīlīgajās biroja telpās un darba ikdienā. Jāņa 
Palkavnieka sniegtā informācija bija ļoti atraktīva, uzskatāma un audzinoša. 

Seminārs tika iedalīts informatīvajā un praktiskajā daļā, strādājot mainīgās darba grupās. Atšķirīgas darba 
grupas tika veidotas skolēniem un skolotājiem, sadarbībā apvienojās dažādu skolu pārstāvji. Veicot radošos 

uzdevumus, darbs ilga līdz vēlam vakaram. Pasākuma gaitā tika izstrādāts skolēnu radītas idejas projekts, kuru 

katra grupa reģistrēja un saņēma apstiprinājumu eTwinning darba vietnē „Twinspace”. Seminārā gūtā pieredze 

un informācija tika saskaņota ar vairāku mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem. Semināra noslēgumā katra 

darba grupa prezentēja savu izstrādāto projekta pieteikumu un darba gaitā veikto radošo uzdevumu. Mūsu skolas 
komanda sadarbībā ar Jēkabpils pamatskolu (attēlā) izstrādāja un aizstāvēja projektu ar nosaukumu „Mazais 

padomdevējs”. 
Dalība seminārā sniedza skolēniem iespēju gūt jaunas zināšanas par drošību internetā, projektu izstrādi, 

realizēt produktīvu sadarbību komandā un gūt neaizmirstamu pieredzi, iepazīstot jaunus draugus un iejūtoties 

līdz šim neiepazītā vidē, tādējādi bagātinot savu personību. 

Dalībnieka pieredze 
Man bija iespēja piedalīties skolas komandā, kura 

Lielupē līdz ar citām skolām piedalījās seminārā par 
drošību internetā. Piedaloties šajā pasākumā, 
uzzināju daudz jauna par drošību internetā. 
Piemēram to, ka internets mūsdienās ir tavs īstais CV, 
jeb dzīves gājuma atspoguļojums. It viss, ko katrs no 
mums ievieto internetā, var saglabāties tur 
neierobežotu laiku pat tad, ja mēs to izdzēšam. 
Piemēram, muļķīga fotogrāfija, kuru neapdomīgi 
ievietojam savā portālā, var saglabāties internetā un 
vēlāk kļūt redzama tiem, kuriem nekādā ziņā 
nevēlētos to rādīt – nākamajiem darba devējiem vai 
biznesa partneriem. Par drošības jautājumiem daudz 
stāstīja arī draugiem.lv birojā, kur mums bija iespēja 
paviesoties. 

Seminārā bija ļoti daudz jāstrādā, pirmajā dienā bija jāveic 
dažādi uzdevumi līdz pat desmitiem vakarā! Veidojām arī 
projektus. Mūsu grupa veidoja projektu par to, kā skolēniem kopā 
ar skolotājiem veidot interesantākas stundas. Otrajā dienā savus 
darbus prezentējām. Šāds pasākums man bija kas jauns un 
nepieredzēts, bija interesanti piedalīties seminārā ārpus skolas un 
strādāt kopā ar citu skolu skolēniem.  Mareks Oškalns, 6.c 
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Lietas, sajūtas un parādības, kuras vienkārši IR 
(trīs stāsti par grāmatu un šokolādi) 

Saulīt, saulīt, tu spīdi tik 

spoži, 

Atnāc no rīta, bet aizej 

tik vakarā. 

Un atkal no rīta uzlec 

debesīs koši! 

Laikam spīdi spoži visai 

pasaulei? 

Es zinu – tu sildīsi 

visus pasaulē! 

Raivo Bērziņš, 3.a 

Saule, saulīte 

Ausa no rīta un 

norietēja, 

Uzausa mēnestiņš, 

Lācis gulēja saldu miegu, 

Eglītei uzsniga sniegs. 

Jēkabs Mītins, 3.a 

Par mīlestību 

Kad mīlestība beigusies, 

Par to neuztraukties. 

Gan jau atkal cita būs! 

Bet neuztraucieties jūs, 

Jo mīlestību labot var, 

Jo mīlestība nebeidzas 

nekad! 

Mārtiņš Grāvītis, 3.c 

Zvaigzne tavās acīs 

Zvaigzne, šī zvaigzne tavās acīs,  

Jo viņa dvēselē tavā mīt 

Kā maza saulīte, kura pulsoši spīd. 

Zvaigzne, šī zvaigzne tavos vaidziņos,  

Kuri paslēpties grib, bet kļūst mīļāki tikai ar smaidu, 

Kuru dāvāji man. 

Zvaigzne, šī zvaigzne tavā sirsniņā mīt,  

Grib uzkāpt tik augstu, bet viņa atpakaļ krīt... 

Nebaidies, viņa atradīs ceļu!  

Andrejs Kudrjavcevs, 9.c 

Vai var nopirkt zvaigzni? 

Vai var nopirkt zvaigznes?  Protams, ka nevar! Tās ir debess rota. Rotā tumšās 

debesis vakrā ar savu spožo, dzelteno krāsu. Kā var nopirkt zvaigznes, ja tās atrodas 

debesīs un ir redzamas tikai vakarā? Nevar nopirkt to, ko tu nevari aizsniegt! 

Jā, rotams, var samaksāt par zvaigžņu vērošanu, bet tas jau nenozīmē, ka tās var 

nopirkt! Zinu, ka daudzi domā, ka pa naudu var nopirkt visu. Bet vai tad tā ir? 

Gribētu redzēt, kā mēs par naudu nopirktu zvaigznes! Zvaigznes, tāpat kā mīlestību 

par naudu nenopirksi! Tas būtu diezgan dīvaini, ja mēs aizietu uz veikalu un prasītu 

zvaigznes! Iedomājieties, ja mēs isi ietu uz tuvāko bodi un prasītu zvaigznes... Tas 

tiešām no malas izskatītos diezgan dīvaini.  Jebkurš muļķis zina, ka nav iespējams 

nopirkt zvaigznes. Pat par zeltu mēs zvaigznes nenopirktu. Un kāda būtu pasaule, ja 

tomēr visi ietu un teiktu, ka vajag zvaigznes? Vai tad kāds tam ticētu... 

Vai tad tie nav dīvaiņi, kuri savā prātā izdomā, ka nopirka, vai pieskārās 

zvaigznēm? Protams, ka ir! 

Marta Boriseviča, 9.c 

„Skolas Logā” ikmēneša konkurss 
Šajā avīzes numurā ir noslēpta kāda gudrība. Katrs ir aicināts šo gudrību uzzināt. Rūpīgi lasot avīzes rakstus, atradīsi 

 šādu sirsniņu. Aiz katras atrastās sirsniņas meklē nākamo burtu. Tas ir viens no atrastās gudrības. Visu gudrību 

varēsi atšifrēt, ja sameklēsi visas avīzē paslēptās sirsniņas pēc kārtas, sākot ar pirmo lappusi. Saskaiti, cik sirsniņu 

atradi katrā lappusē! 

Atrasto gudrību uzraksti uz papīra un nes uz avīzes 

redakciju informātikas kabinetā, nopelnot konkursa 

punktus savai klasei!  

Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas 

internātpamatskola.  Galvenā redaktore: Inga Čipena 
Redkolēģija: S.Kumakova, N.Pulle, K.Ļemešenoks.  


