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Atgriešanās pēc izbaudītā skolēnu brīvlaika šogad bija īpaši salda, jo skolā 

jau 6.janvārī mūs sagaidīja Valsts kontroles draugu sarūpētā īpašā dāvana – 

Nikolaja Puzikova koncerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skolā ieradās Nikolajs Puzikovs, lai mūs iepriecinātu. Dziedātājs izpildīja 

daudz mīļu un skaistu dziesmu. Vislabāk vairumam skolēnu patika pēdēja 

dziesma ‘’Dievs tevi Mīl’’. Tā ir Nikolaja pirmā dziesma, ko viņš pats 

sarakstījis. Koncerta beigās viņš visiem skatītājiem dāvināja savas 

fotokartītes ar savu autogrāfu. Kopumā koncerts bija izdevies un visiem 

bija prieks un labs noskaņojums  

Paldies draugiem Valsts kontrolē! 

Nadja 5.a, Sandis 8.c

 

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

JANVĀRIS 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Janvāris ir jaunu apņemšanos 

laiks. JO - kad tad vislabāk 

apņemties ko jaunu, ja ne gada 

sākumā? Kādam padomā 

iemācīties beidzot pašam izveidot 

savu e-pasta kastīti, vēl kāds grib 

aizbraukt uz Riekstu kalnu un 

iemācīties slēpot, cits 

uzdrīkstēsies iejaukt mīklu un 

pirmo reizi izcept pankūkas, kāds 

vēlas uztrenēt kārtīgus muskuļus, 

lai izskatītos kā vīrs, vēl kāds 

saņemsies un beidzot izlasīs līdz 

galam grāmatu. Būs kāds, kurš 

beidzot vēlēsies būt sekmīgs 

visos mācību priekšmetos, bet 

cits – būt tik čakls, lai godam 

nopelnītu divriteni par labajām 

sekmēm. 

Janvāris ir labs laiks, lai 

apņemtos. Jebkurš laiks ir labs, 

lai apņemtos darīt ko labu! Jo, 

galvenais jau nav apņemties, bet 

šo savu apņemšanos arī izpildīt. 

Noturēt solījumu sev, izdarīt to, 

ko vēlies, sasniegt to, par ko 

sapņo. 

Cilvēkus, kuri ne tikai apņemas, 

bet spēj savas apņemšanas 

piepildīt, citi parasti ciena, jo tie 

it cilvēki, kuriem var ticēt un uz 

kuriem var paļauties. Cilvēki, 

kuriem citi uzticas. Un tāpēc 

viņiem tiek piedāvātas dažādas 

lieliskas iespējas. Iespējas darīt, 

iespējas dot un iespējas gūt. 

Iespējas lieliski dzīvot šajā 

pasaulē.  

Starp cilvēkiem. 

Sk.Inga 
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Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē norisināsies no 2015. gada 1. 

janvāra līdz 30. jūnijam. Latvija pārņems prezidentūru no Itālijas un nodos to 

Luksemburgai. Šī būs Latvijas pirmā prezidentūra ES Padomē. 

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. 

Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot 

nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē. 

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim, sauktām par 

"triju prezidentvalstu komandām". Šāda sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 

2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot 

jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no 

trim valstīm sagatavo atsevišķu detalizētāku sešu mēnešu programmu. 

Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Itālija, Latvija un Luksemburga. 

 

Prezidentvalsts Latvijas darba programmas mērķis ir veicināt ES virzību uz priekšu vairākās svarīgās jomās. 

Prioritārie pasākumi ir formulēti trīs galvenajās sadaļās: ES konkurētspēja un izaugsme, Eiropas digitālā potenciāla 

iespējami labāka izmantošana un ES lomas stiprināšana globālā mērogā. 

Materiāla sagatavošanai izmantoti interneta resursi 

Atceroties Atmodas laika notikumus 1991.gadā 20.janvārī pulcējāmies skolas zālē, lai vēlreiz atsauktu atmiņā, ko 

Latvijas tautai nozīmē Barikādes, kāpēc tās bija un kā risinājās situācija šajā tautas nākotnei izšķirīgajā laikā. 

1991.gada janvārī, politiskajai situācijai kļūstot arvien draudīgākai, LTF 

vadītājs Dainis Īvāns aicināja Latvijas neatkarības atbalstītājus organizēt valsts 

svarīgo objektu – Vecrīgas, Bastejkalna, Doma laukuma, Televīzijas torņa, 

Iekšlietu ministrijas, Ministru padomes, Akmens tilta, Gaisa tilta, Latvijas 

Pasta, 11.Novembra krastmalas un citu – aizstāvēšanu. Tas bija aicinājums 

Latvijas tautai aizstāvēt savu valsti, pret ieročiem izmantojot pašu būvētas 

barikādes, dziesmas un ugunskurus. Tā bija mierīga demonstrācija, kurā 

piedalījās neparasti daudz cilvēku - apmēram 700 000 iedzīvotāju, kas tolaik 

bija vairāk nekā ceturtā daļa no visiem valsts iedzīvotājiem. 

Emocijas, ar kurām pārvarējām Barikāžu laiku, ļāva sapņot par brīvu valsti. Ticējām, ka tauta ir un būs vienota. 

Liktenīgi notikumi bija jāpiedzīvo astoņiem Bauskas rajona milicijas darbiniekiem, kuri 1991.gada 20.janvāra naktī 

dežurēja pie Iekšlietu ministrijas. Viņiem nācās stāties pretī OMON kaujiniekiem, kuru uzdevums šajā naktī bija 

ieņemt nozīmīgo ēku, un saņemt īstu apšaudes uguns kārtu. Tāpēc 20.janvāri viņi sauc par savu otro dzimšanas 

dienu.               Skolotāja Sandra Sūna
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Janvāra pirmajā nedēļā skolā bija iespēja 
iepazīties ar stepa dejas stilu, kuru 
skolēniem iespējams apgūt brīvajā laikā. 
Stepu demonstrēja deju skolotājs Māris un 
viņa audzēkņi – divi zēni un viena meitene. 
Zēni dejoja abi kopā, bet meitene viena.  

Skolotājs stāstīja, kā steps radies. Deju demonstrējums bija 
tiešām interesants, no tā varēja daudz mācīties. 

Renita Spure, Einārs Grāvītis, Edgars Ivanovs 5.c  

Stepa deja (Tap dance) veidojusies daudz, 
dažādu kultūru ietekmē. Tomēr par tās 
dzimteni uzskatāma Amerika, kur šī deja 
sākotnēji “piederēja” ievestajiem afrikāņu 
vergiem. Kad vergturi atklāja, ka viņu 
padotie spēj sazināties no visai liela 
attāluma izmantojot bungu un citu sitamo 
instrumentu ritmu, viņiem šos instrumentus 
aizliedza. Kā alternatīvu ievestie afrikāņi 
izsita šos pašus ritmus ar kājām un rokām.  

Informācija no interneta resursiem 

Ko tu domā par mūsu skolu? 

Kad es uzsāku mācības šajā skolā, es domāju, 

ka te būs tāpat, būs kā manā iepriekšējā skolā. 

Bet šeit man jau tagad patīk tas, ka te notiek 

dažādi interesanti pasākumi. 

Kā tu juties, kad pirmoreiz ienāci mūsu klasē? 

Ienākot savā jaunajā klasē, man bija bail, kā 

jau jauniņajai pirmajā dienā. Kad ienācu 5.c 

klasē, pirmo ieraudzīju Lāsmu. Iepazīstoties 

labāk, man šķita, ka viņa ir laba draudzene. 

Kad apsēdos blakus Melisai, sajutos labi un 

uzreiz sapratu, ka viņa būs mana labākā 

draudzene. 

Anna 5.c 

Sniega diena 

Pasaules Sniega diena Iecavā gluži nemaz 

neizskatījās pēc sniega dienas, tomēr bērni par to 

neskuma, jo prot gūt sniega priekus tad, kad tas 

IR uzsnidzis. Sniega diena var būt ikreiz, kad ir 

sniegs! Jautri var būt gan skolas sporta laukumā, 

gan citur Iecavā kopā ar klasi un audzinātāju!  

Dosimies ārā ik dienas un baudīsim prieku, ko 

ziema mums sniedz! 

5.c klases skolēnu pieredze sniega priekos: 

Jau pašā pirmajā dienā pēc brīvlaika visi 

pikojās. Mēs gājām pikoties ar Maiju un Laini 

M.. Es Maiju izmērcēju sniegā! 

Gājām pikoties ar Renitu un Annu, bija vakars. 

Kad Renita mani apmētāja ar sniegu, bija ļoti 

jautri. Tādēļ man patīk ziema un sniegs! 

 

 Pēc ierakstiem dienasgrāmatā saliec visu nepieciešamo mācībā un izvēlies izpildāmo 

mājas darbu secību. 

 Centies mācīties patstāvīgi, bet neskaidrību gadījumā lūdz palīdzību klases audzinātājam. 

 Mācību laikā skaļi nesarunājies, netraucē saviem klasesbiedriem mācīties. 

 No klases vari iziet tikai ar skolotāja atļauju, dari to klusu un pieklājīgi. 

 Ja esi izmācījies ātrāk par saviem klasesbiedriem, atrodi sev citu klusu nodarbošanos klasē. 

 Regulāri pārbaudi, vai tavi mācību piederumi ir kārtībā, grāmatas apvākotas. 

 Mācību noslēgumā sakārto savu plauktiņu, skolas galdu. 

 Iegaumē – mācību sagatavošana nav tikai rakstisko uzdevumu izpilde, bet arī mācību 

grāmatas teksta izlasīšana, dzejoļa vai kāda cita likuma iemācīšanās. Vienojieties klasē, kā 

to labāk paveikt! 

Lai veicas! 
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Svētku laiks mūsu skolā aizritēja tradicionāli krāšņi. 

Kā ik gadu, skolā tika organizēts Valsts kontroles 
apsveikuma kartīšu zīmējumu konkurss. Izvēlētie 
darbi tika nosūtīti Valsts kontrolei, kur darbinieki 
izvēlējās piemērotāko zīmējumu savām apsveikumu 
kartītēm. Pateicības skolēniem pasniedza paši 
darbinieki, kuri 
pagodināja skolu ar 
savu klātbūtni 
Ziemassvētku 
pasākumā. Tika 
noteikti trīs labākie 
darbi. Trešo godalgu 
ieguva 2.c klases 
skolniece Evelīna Līva 
Glīzdiņa, otro – 9.c 
klases skolniece Marta 
Borisēviča, bet pirmā vieta un gods par zīmējuma 
izmantošanu apsveikuma kartītēm šogad tika 9.a 
klases skolniecei Lindai Matulei. 

 

18.decembrī visi pulcējās skolas lielajā Ziemassvētku 
pasākumā, kurā šogad apvienojās gan sākumskolas, 
gan pamatskolas klases ar devīzi „Gadu mija 
bērnudārzā”. Te nu bija, ko redzēt! Klašu kolektīvi 
iejutās bērnudārza grupiņu lomās ar bērnudārzam 
atbilstošiem nosaukumiem – „Lāčuki”, „Pelītes”, 
„Rūķīši”, sniedzot atbilstošus, jautrus un mīļus dzejoļu, 

teātra, dziesmu un deju priekšnesumus. 
Koncertu vēroja arī viesi – Valsts kontroles 
pārstāvji, skolēnu vecāki un skolas 
darbinieku pirmsskolas vecuma bērni.  

Pēc koncerta un tam 
sekojošām svētku 
vakariņām skolēni 
atpūtās karstā ballītē. 
Nadežda Pulle (5.a) 
stāsta, ka: „Disenītē bija 

daudz cilvēku, skanēja daudz labas 
un skaļas mūzikas un bija ļoti karsti 
un ļoti forši!” 

 

 

Ziemasssvētkos visai skolai bija 
klases vakari un katram tas bija 
atšķirīgs. Mūsu klases vakars bija 
ļoti izdevies, man ļoti patika. 
Mēs spēlējam arī daudz spēles, 
kurās uzvarētāji varēja dabūt 
dažādas balvas. Mūsu klase 
uzsāka priekšnesumus lielajā 
skolas pasākumā, bet pēc tam 
devās sagatavoties 
nopietnākajam uzdevumam – 
apkalpot visus, kuri ieradušies uz 
skolas svētku vakariņām. 

Kristers Ļemešenoks 
Mēs, 8.c klase, 17.decembrī 
atklājām skolas Ziemassvētku 
pasākumu. Pārējos 
priekšnesumus neredzējām, jo 
bija uzticēts godpilns pienākums 
- apkalpot skolēnus un 
skolotājus un skolas darbiniekus 
un viesus svētku vakariņās. 
Darījām pirmo reizi, tāpēc bija 
liels uztraukums un neziņa, kā 
visam jānotiek. Vispirms 
saklājām galdus, tad gaidījām 
viesus un viņu priekšnesumus. 
Ļoti labi sagatavots 

priekšnesums bija 5.c klasei, bet 
visvairāk mani pārsteidza 8.a 
klases uzstāšanās. 
Visatbildīgākais darbs bija 
Edijam un Kristeram - jāapkalpo 
skolotāji un skolas darbinieki. 
Beidzot darbu bijām piekusuši, 
bet gandarīti. Vairāki mūsu 
klases skolēnu izteica domu, ka 
varētu šo pienākumu uzņemties 
arī nākamgad. 

Edijs Veršinskis 8.c 

 
Katrs no mums apkalpoja 2 
galdiņus. Galvenā mana darba 
daļa bija nest ūdeni skolotājām. 

Andim Ezeriņam bija visgrūtāk, 
jo viņš apkalpoja 9.klases…  

Spodris Bogdanovs 
Tradīcija kādai no vecākajām 
klasēm uzņemties oficiantu 
pienākumu Ziemassvētku 
vakariņās mūsu skolā ir ļoti 
skaista un interesanta. Kad to 
uzticēja mums, klasē valdīja liels 
satraukums. Bija bail, ka būs 
grūti un kaut kas nesanāks. Kad 
visi sēdās pie galdiem, 
uztraukums bija beidzies, jo 
vajadzēja nepārtraukti pieskatīt, 
lai visiem pietiek kārumu. Pēc 
vakariņām bija liels prieks, lai 
gan bijām piekusuši! Viss bija 
izdevies lieliski! Mums ļoti 
patika, un mēs gribētu, lai tas 
kādreiz atkārtotos!  

Oļegs Kovaļovs 
Attēlos:  
1.c klases priekšnesums 
Sniegavīrs Ruslans 6.a 
8.c klases oficianti 

https://www.draugiem.lv/user/5163855/
https://www.draugiem.lv/user/4580782/
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Attēlā: Uztura skola 

15.decembrī mēs braucām uz Rīgu, uz LIDO atpūtas centru. 
Vispirms mēs devāmies uz Uztura skoliņu. Tur mūs sagaidīja 
šefpavārs Raitis un viņa palīdze Alise. Visiem bija jānomazgā 
rokas, jāuzliek priekšauts un pavāru cepure. Cik mēs forši 
pavāri! Raitis demonstrēja filmiņu par uzturu. Pēc tam mēs 
gājām uztura klasē, kur bija milzīga uztura piramīda. Raitis 
mums mācīja, kuri ir labi produkti, kuri ir slikti produkti. Mēs 
sašķirojām produktus pa uztura piramīdas plauktiņiem. Sliktos produktus paslēpām. Tagad varējām ķerties pie 
praktiskās darbošanās. Raitis mūs sadalīja 2 grupās. Pirmā grupa ar Alisi gatavoja salātus, bet otrā grupa - smērēja 
sviestmaizes. Man iznāca sviestmaize - cilvēciņš, bet Aleksim - ļoti skaista sviestmaize, kā saulīte. Kad visu bijām 
sagatavojuši, sākās cienāšanās.  Cik garšīgi un veselīgi salāti mums iznāca! Un sviestmaizes! Nu ļoti gardas!  Vēlāk 
Raitis mūs izvadāja pa visu LIDO. Mēs apskatījām Latvijā lielāko sabiedrisko ēstuvi lielākajā guļbūvē. Apskatījām 
virtuves un to, kā mazgā traukus tik lielā virtuvē. Kāda darbiniece tos mazgāja ar lielu, spēcīgu ūdens strūklu. 
Nobeigumā mums izdalīja diplomus, nelielu pavārgrāmatu un atlaižu kuponus.  

 Attēlos: Paši griežam salātus un gatavojam jautrās maizītes 

Tad mēs devāmies 
izklaidēties uz LIDO centru. 
Es samaksāju 1,50 eiro par 
biļeti un braucu ar mašīnu. 
Tur bija ceļa zīmes, 
luksofors. Nu gandrīz kā uz 
īsta ceļa! Biju arī tornī. 
Man pašam sevi bija jāvelk 
pa virvi. Tas nebija grūti. 
Man tur ļoti patika. 

Andris Simanovičs, 2.c 

Attēlā: Visiem diplomi par iegūtajām zināšanām 
LIDO uztura skolā apguvām veselīga uztura pamatus atraktīvā 
Raivja vadībā. Mācījāmies, praktiski darbojāmies, gatavojām 
veselīgus salātus, maizītes, ko vēlāk gardi notiesājām. Gājām 
ekskursijā pa atpūtas kompleksu. Aplūkojām, kā pareizi tiek 
servēti un noformēti galdi restorānā, kā gatavo ēdienus, mazgā 
traukus. Noslēgumā saņēmām diplomus. 
Kad satumsa, aplūkojām LIDO apkārtni un baudījām atrakcijas. 

2.a klases skolēni 

Mūsu darbi kalendārā! 

Iepriekšējā avīzes numurā stāstījām par Dārtu un Ivanu, kuri veidoja infogrammas par 

Raini un Aspaziju kalendāra izveidei. Konkursā tika atlasīti 13 darbi – uzvarētāji. 

13.janvārī visi dalībnieki tika aicināti uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur uzvarētāji tika 

apbalvoti.  

Rezultāti izrādījās pārsteidzoši veiksmīgi! Ivana Kalēja darbs tika izmantots kalendāra 

oktobra mēneša noformējumā, bet Dārtas Ušackas veikums ieguva galveno balvu 

interneta balsojumā un godpilno darba izmantošanu vāka noformējumā! Papildus šīm 

balvām Dārtas un Ivana darbi tika augstu novērtēti arī no konkursa organizētājiem - LNB, 

Unesco, Lielvārda, Infogr.am. 40 dalībnieku konkurencē tieši Ivana darbam tika 

piešķirtas LNB un Infogr.am simpātiju balvas, bet Dārtas darbs izpelnījās Lielvārda un arī 

dizainera Edgara Zvirgzdiņa īpašās simpātijas. 

Sk.Inga Čipena 
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KĀPĒC GRĀMATA IR TIKPAT GARDA VAI GARDĀKA KĀ ŠOKOLĀDE 
(trīs stāsti par grāmatu un šokolādi) 

Šokolāde pamudināja lasīt 

No kurienes šokolāde ir atceļojusi pie mums? Protams, no Amerikas 

un Āfrikas. Bet vai grāmata ir bijusi Āfrikā un Amerikā? Izrādās – 

jā. Un jau sen. 

Senajā Amerikā kādu dienu kāds vīrs lasīja grāmatu. Lasīja, lasīja, 

līdz viņam kļuva garlaicīgi. Viņš devās uz tveicīgo tropu mežu, kas 

bija īsteni džungļi. Laužoties tiem cauri, viņa grāmatai uzkrita kaut 

kas līdzīgs apaļai bumbai un pārsprāga. Aizgājis mājās, vīrs nolika 

nosmērēto grāmatu un ķērās pie ikdienas darbiem. Tikai kāda 

smarža viņam to neļāva darīt, kāda smarža viņu vilināja pie plaukta, 

kur grāmata bija nolikta. Vīrs piegāja, paņēma grāmatu, 

vilcinādamies to atvēra un sāka no jauna lasīt. Uzrakstītais vairs 

nešķita garlaicīgs, bet mudināja, lai lasa vēl un vēl, aicināja arvien 

tālāk, līdz, pavisam nemanot, grāmata bija izlasīta. Izrādījās, ka 

grāmata ar šokolādes smaržu bija gan garda, gan aizraujoša. 
Viktorija Asejeva, 5.c 

 

Kas gardāks 

Senākos laikos, kad vēl nebija mūsdienu moderno ierīču, ļoti 

daudziem bērniem patika lasīt grāmatas. Arī dažiem dzīvnieciņiem 

patika tās lasīt. Tās lasīja pat peles. Kādu dienu pelēns Mikus 

ieraudzīja, ka viņa brālim ir šokolāde. Mikum tik ļoti garšoja 

šokolāde, ka viņš pret to apmainīja savu vienīgo grāmatiņu. Brālis 

paņēma grāmatu un pretī iedeva daļu savas šokolādes. Mikus ātri 

apēda šokolādi un viņam gribējās vēl, bet brālim tās vairs nebija. 

Tad Mikus saprata, ka darījis nepareizi, viņš vēlējās atgūt grāmatu, 

bet brālis nedeva. Viņi sāka raut grāmatu katrs uz savu pusi, tā 

pārplīsa. Vai tā vairs bija grāmata? Beigām nebija sākuma, un 

sākumam nebija beigu. Brāļi salīga mieru, salīmēja grāmatu un 

lasīja to kopīgi.  

Vēlāk pelēni negadījumu pārrunāja. Izrādījās, ka, daloties ar 

grāmatu, tā tiek visa, bet, daloties ar šokolādi, tikai gabaliņš. Tāpēc 

arī turpmāk abiem pelēniem šķita, ka grāmata ir garšīgāka par 

šokolādi. 

Laine Novicka, 5.c 

 

Kas apnīk ātrāk? 

Reiz Ķipariņš Kārumnieks vēlējās kaut 

ko uzzināt no sava drauga Grāmatnieka. 

Viņš nesaprata, kāpēc Grāmatnieks 

šokolādi ēd tikai vienu reizi gadā. 

Kārumnieks jautāja: „Kāpēc tu visu 

laiku lasi grāmatas, bet šokolādi ēd tikai 

reizi gadā?” 

Grāmatnieks atbildēja: „Zini, 

Kārumniek, manuprāt, grāmatas ir tikpat 

gardas kā šokolāde.” 

Kārumnieks kļuva pikts un sacīja: 

„Grāmata nav nekāds našķis, tā ir tikai 

kopā sasieta aprakstītu papīra lapu 

kaudzīte.” 

Grāmatnieks attapīgi uzsāka: „Šokolāde 

bojā zobus, un to var apēst tikai vienu 

reizi, bet grāmatu var baudīt vēl un vēl. 

Bet tu jau arī pats vari noskaidrot, kas ir 

gardāks.” To sacījis, viņš iedeva 

Kārumniekam lielu gabalu šokolādes un 

grāmatu. Kārumnieks sāka mieloties ar 

saldo našķi un pāršķirstīja grāmatu. Tajā 

bija skaistas bildes, un, pavisam 

nemanot, viņš iesāka arī lasīt. Drīz viņš 

apkārt vairs neko nemanīja, tikai lasīja, 

no lielā šokolādes gabala bija noēsta 

tikai neliela daļa, un to arī negribējās, 

bet grāmata bija tik interesanta, ka no tās 

nevarēja atrauties. Pabeidzis lasīt, viņš 

joprojām nekāroja neapēsto šokolādi, bet 

vēlējas uzzināt, kāds varētu būt grāmatas 

turpinājums. 

Kārumnieks secināja, ka Grāmatniekam 

bijusi taisnība. 

Maija Krastiņa, 5.c 
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