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16.maijā Latvijas skolās izskanēja pēdējais zvans. Arī mūsu 

skolas skolēni un skolotāji pulcējās saules pielietajā skolas 

pagalmā, lai sveiktu mūsu šī gada topošos absolventus.  

9.a klases skolēnus ar audzinātājiem Natāliju Novicku un Jāni 

Siugali un 9.a klases skolēnus ar audzinātāju Baibu Žūriņu 

sveica nu jau paaugušies pirmklasnieki, kurus pirmajā skolas 

dienā šie jaunieši aiz rociņām ieveda skolā. 

 

Pūšot krāsainus ziepju burbuļus, lielie bērni baudīja 

bērnišķīgu prieku un iepriecināja visu lielo skolēnu saimi. 

Daudzi mazie centās tos ķert, tomēr, kam jālido, tas lidos. 

Novēlam arī mūsu devīto klašu jauniešiem veiksmīgi pārvarēt 

pēdējos skolas mācību pārbaudījumus un lidot pretī saviem 

sapņiem, ideāliem un mērķiem! 

Sk.Inga 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Maijs 2014. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Kur bija, kur ne – vasara klāt! 

Citam skolas gads vilcies bez gala, bet citam 

– aizskrējis vēja spārniem! Tas pirmais uz 

skolu nācis lēni, ar slinkumu, ar 

piespiešanos, bez gribēšanas. Tas otrais 

nācis priecīgs, gatavs darīt, mācīties, ņemt, 

dot, dalīties un piedalīties. Laiks bijis 

bagātīgi izmantots un spilgts. Skolas 

iespaidus sasmēlušies, laimīgi dosimies 

brīvdienās galvu atpūtināt, rokas, kājas 

pakustināt. 

Vasara aicina skriet, velties, smieties, 

satikties, atpūsties un darīt jautrības! 

Brīvajā laikā var sportot, darboties, strādāt, 

mācīties, lasīt, rakstīt un to citādi lietderīgi 

izmantot. Cits rudenī un skolu nāks ar 

vasarā izkaisītām gudrībām, bet cits – pa 

vienai vien būs pielasījis klāt. 

Ļoti svarīgi ir padomāt par drošību! Savu 

drošību, drauga drošību, visu savu 

līdzcilvēku drošību. Drošības noteikumu 

pārkāpumi maksā ļoti dārgi un ļoti sāpīgi. 

Dažreiz tie nav samaksājami… Ir ļoti svarīgi, 

lai tu ne tikai domātu, bet arī rūpīgi un 

atbildīgi ievērotu drošības noteikumus, 

kurus skolotāji mācību gada beigās tev 

atgādinās. Jo neviens cits nevar nosargāt 

tavu veselību un dzīvību kā vien tu pats. 

Paša atbildība – tas ir kaut kas ļoti liels un 

ļoti nopietns! Cik tu spēj būt atbildīgs par 

savu rīcību, tik liels tu esi pats. 

Spoži aizrautīgu, radoši darbīgu un 

ģimeniski mīļu Tavu vasaru! Tiekamies jau 

paaugušies! 

Sk.Inga 
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SKOLAS NOTIKUMI
Ziedēs rododendri 

Gatavojoties eksāmeniem un pēdējam zvanam, 9.a 
un c klases vēlējās sniegt savu ieguldījumu skaistas 
skolas apkārtnes veidošanā, dāvinot skolai 
rododendru stādus, kurus kopā ar saviem 
audzinātājiem stādīja skolas priekšā.  
Nu tie daudzus gadus kuplos un zaļos, 
atgādinādami par šī gada absolventiem. 

 

Atrodam jaunu sadarbības 

partneri 

Lielās talkas dienas ietvaros internātpamatskolas 7.c un 
6.a klašu skolēni devās talkā uz Rāmavas-Depkina muižu 
Pierīgā, kur mūs laipni sagaidīja muižas pārvaldniece 
Ilze. 
Cītīgi talkojot, ātri pagāja laiks – grābām lapas un parkā 
lasījām nokritušos zarus, īpaši vietā, kur plānots 
atjaunot seno ābeļdārzu. 
Kā jau kārtīgā talkā tikām pacienāti ar īpašu citronūdeni 
un saldumiem. Izstaigājām arī muižas apkārtni, 
redzējām piemiņas akmeni P.Lejiņam un uzzinājām, ka 
muižā dzīvojis G.Merķelis. Vislabāk mums patika mazais 
ūdenskritums. 
Tas bija interesanti – strādāt šajā skaistajā vietā. 
Meklēsim jaunas sadarbības formas, lai iesāktais 
turpinātos. Klases audzinātājas saka paldies saviem 
skolēniem par labi paveiktu darbiņu! 

Sk.Sandra Sūna un Aija Dementjeva 

 

DEJOTĀJU 
SASNIEGUMI 

Gatavojoties XI 
Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, 
11.aprīlī Iecavas 
kultūras namā 
norisinājās Iecavas un 
Vecumnieku novadu 
skolu tautas deju 
kolektīvu skate. Skati 
vērtēja Valsts žūrija. 
Mūsu skola var 
lepoties ar augstiem 
sasniegumiem: 

5.-6.klašu kolektīvs 
ieguva augstāko 
novērtējumu – 
laureāts, bet 1.-
2.klašu kolektīvs – 
I.pakāpi. 

 Sk. Inese Jirgena 

EP – Eiropas parlamenta projekts… 

 

8.maijā skolā viesojās Eiropas parlamenta projekta viesi, lai informētu par mūsu 
plašajām iespējām Eiropas saimē. Izrēķinājām, ka Iecava no galvenā Eiropas sēžu nama 
atrodas 1905 km. Viesu vidū bija dalībnieks no Itālijas. Viņš īpaši uzsvēra mūsu iespēju 
ceļot pa visām Eiropas valstīm bez vīzām un muitām. Mūsu skolēni viesiem sniedza 
nelielu koncertu. 

Pasākuma noslēgumā kopā ar viesiem iestādījām ķiršu kociņu mūsu skolas dārzā. 

Rinalds Vītols, 9.a 
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STĀSTI PAR SKOLAS PROJEKTIEM 
1.c klases projekta tēma - Mēs 

lepojamies ar skolas autobusa 

vadītāju- mūsu Aivaru Kraukli! 
Rudenī iepazinām skolas vēstures 

muzeju. Pateicamies skolotājai Annai 

Taurenei par stāstījumu un pacietību 

atbildēt uz visiem jautājumiem, kā arī 

par ierosmi projekta tēmai. 

Novembrī rakstījām vēstuli 

Aivaram Krauklim kā skolas 

absolventam ar lūgumu sadarboties.  

 
Janvārī Aivars Krauklis atnāca pie 

mums uz klasi un pastāstīja par to 

laiku pirms 50 gadiem, kad viņš bija 

mūsu skolas skolnieks. Aivara vadībā 

arī pavingrojām, nu gluži kā rīta 

rosmē, kas bija neatņemama tā laika 

skolas dzīves daļa.  

Jā, daudz kas skolā ir mainījies 

kopš tā laika!  

Projektu nedēļā mēs devāmies pie 

Aivara Kraukļa, lai iepazītu viņa 

tagadējo nodarbošanos. Sīki izpētījām 

skolas autobusu. Aivars mums 

parādīja autobusa motoru. Ļoti 

interesanti autobusa vadītājs pastāstīja 

par elektrību, tās nozīmi autobusā. 

Un, protams, tika pārrunāti drošības 

jautājumi. Pats interesantākais, ka 

Aivars mums atļāva pasēdēt pie 

autobusa stūres. To izmēģināja visi, 

arī meitenes. Nobeigumā šoferis 

piedāvāja nelielu izbraucienu pa 

Iecavu, kura laikā arī pārrunāja un, 

galvenais, parādīja drošības 

noteikumu ievērošanas 

nepieciešamību. Tas bija interesanti 

un ļoti noderīgi.  

Kopā ar skolas autobusa vadītāju 

nonācām pie secinājuma, ka mums 

daudz un cītīgi jāmācās, lai dzīvē 

varētu strādāt kādu labu un noderīgu 

darbu. Liels paldies mūsu Aivaram 

Krauklim par atsaucību, interesanto 

stāstījumu un praktisko darbošanos!  

1.c klases skolēni un skolotājas 

Ginta un Lida. 

2.a klases projekta tēma bija 

„Skolas absolvente Vineta 

Čužinska”.  
Projekta mērķis: V. Čužinskas 

(Līgotājas) atmiņas par skolas gaitām 

Iecavas internātpamatskolā.  

 
29. janvārī 2.a klasē Arta mamma 

dalījās atmiņās par savu skolas laiku 

no 1985. līdz 1990. gadam. 

 
5. februārī skolas muzejā A. 

Taurene bija sagatavojusi stāstījumu 

un fotogrāfijas par skolas pasākumiem 

Vinetas skolas laikā. 

10. februārī kopās ar skolas muzeja 

vadītāju A. Taureni un Arta mammu 

devāmies pastaigā pa skolu ar mērķi 

uzzināt, kā skolā izskatījās agrāk un 

tagad. Apmeklējām informātikas 

kabinetu, agrāko skolas bibliotēku. 

 
14. aprīlī Arta mamma kopā ar 

skolēniem izstaigāja skolas stadionu, 

skolas birzīti, internāta pagalmu un 

stāstīja savas atmiņas. 

2. a klases bērni un audzinātājas 

apkopoja projektā dzirdēto un redzēto. 

Deniss: „Man patika, ka mēs 

zīmējām visādus zīmējumus.” 

Ramona „Man patika kopā ar Arta 

mammu strādāt”. 

Artis „Man patika zīmēt un 

atbildēt uz jautājumiem.” 

2. a klases bērni un audzinātājas 

R. Baufale- Giluča un Dz. Pavāre 

3.a klases projekta tēma ir „Skolas 

absolvente – tagad bērnu 

medmāsiņa Ramona”.  
Projekta darbā pētījām 

medmāsiņas Ramonas Timmermanes 

(skolas laikā Solovjovas), skolas 

gaitas un dzīves gaitas.  

Meitene mūsu skolā mācījās no 

1969. gada līdz 1977.gadam, tas ir no 

1. klases līdz 8.klasei. Viņas 

audzinātāja bija Aina Kaufmane. 

Gandrīz visu skolas laiku viņa sēdēja 

vienā solā ar skolotāju Dali Oškalni. 

Tagad Ramona ir medmāsiņa 

Iecavas poliklīnikā. Uzzinājām, ka 

viņas aprūpē ir apmēram 1870 

pacientu. No mūsu skolas 102 

sākumskolas skolēniem, 38 ārstējas 

tieši pie medmāsiņas Ramonas. Ar 

medmāsiņu Ramonu sadarbību mēs 

vēl turpinām. 

3.a klase 

3.c klases projekta tēma bija 

„Skolas absolvents Jānis Kreiers”. 

 
Savu darbu sākām plānot jau 

rudenī. Iztaujājām Jāņa mammu 

skolotāju Dainu Kreieri. Vēlāk 

skolotāja sarunāja mums tikšanos ar 

Jāni. Bet šīs tikšanās vairākkārt tika 

atliktas, jo Jānis ir ļoti noslogots. 

2013.gada 11.novembrī viņš atgriezās 

no misijas Afganistānā, bet pēc tam 

mācījās kursos. Ciemos viņu 

sagaidījām tikai martā. Viesis rādīja 

bildes no misijām – 2004.gadā 

Kosovā, 2006.gadā Irākā un 2010. un 

2013.gadā Afganistānā. Jānis ir 

apbalvots ar Viestura ordeņa Sudraba 

goda zīmi. Tikšanās bija interesanta, 

tajā piedalījās arī Jāņa klases 

audzinātāja Anna Taurene. Viņa 

pastāstīja par Jāņa skolas gaitām mūsu 

skolā. Projektu nedēļā mēs tikāmies 

arī ar Vili Zepu, kas arī bija Jāņa 

audzinātājs un bioloģijas un ķīmijas 

skolotājs. Projektu nedēļā labi 

iemācījāmies tekstu projekta 

prezentācijai un ceturtdien saposušies 

to prezentējām skolas zālē. 

3.c klase, audzinātājas Daina 

Kreiere un Sanita Kalderauska 



 
4 

STĀSTI PAR SKOLAS PROJEKTIEM 
4.c klases projektu nedēļas tēma 

bija „Mūsu skolas absolvents 

Rihards Šķeltiņš.”  
Zemessargs Rihards pie mums 

viesojās kādā no klases stundām. 

(Zemessardzes 54.inženiertehniskā 

bataljona zemessargs)- mūsu skolas 

absolvents!!” 

Viņa atraktīvais un interesantais 

stāstījums „aizrāva” gan puišus, gan 

arī meitenes. Projektu nedēļā mēs arī 

vingrojām, pārbaudījām savus spēkus 

un izturību, kas nepieciešamas, lai 

kļūtu par zemessargu. Izveidojām 

interviju, uz kuru Rihards labprāt 

atsaucās un atbildēja. Iztēlojāmies 

sevi zemessargu tērpā un arī 

izveidojām pašportretus tajos. 

Darījām daudzas lietas un pildījām 

daudzus uzdevumus par un ap 

Rihardu un viņa profesiju.  

Pēc projekta varam teikt: „Mūsu 

skolai ir ar ko lepoties- ar labiem 

cilvēkiem un profesionāļiem, kuri reiz 

mācījās mūsu skolā – mēs varam 

lepoties ar Rihardu Šķeltiņu.”  

4.c klase un audzinātājas Agnese 

Veipa un Linda Kraukle 

Ziņas no 5. C  PAR PROJEKTU 

NEDĒĻU! 

Šogad projektu nedēļu gaidījām ar 

īpašu nepacietību, jo projekta tēma 

likās interesanta – tikties un uzzināt, 

kā klājas pagājušā gada absolventiem. 

Projekts sākās jau ziemas mēnešos, 

kad pie mums ciemojās Raimonds ar 

Eināru, Mikus ar Aigaru, Raitis ar 

Ēriku, Artjoms.  

Viņi pastāstīja par savām mācībām 

Rīgā, bet Artjoms dalījās pārdomās 

par to, cik viegli „iekrist” legālo 

narkotiku valgos, bet cik grūti no tiem 

izkļūt ārā. Ar Miku un Aigaru kādā 

ziemas vakarā uzspēlējām florbolu, un 

zēni apgalvoja, ka mums arī ir spējas, 

vajag tikai trenēties. Vēlāk 

absolventiem izveidojām anketas ar 

mūs interesējošiem jautājumiem, uz 

kurām viņi sniedza atbildes. 

Protams, visinteresantākais sākās 

trešdien, kad uz skolu atbrauca lielākā 

daļa 9.c klases absolventu. Mēs 

attēlojām absolventus, bet viņiem bija 

jāuzmin, kuru skolēnu mēs attēlojam. 

Meitenes uzcepa brīnumgardas kūkas, 

ar ko pacienāt ciemiņus, bet zēni 

gatavoja sviestmaizes maltītei. 

Kopīgajā pasākumā katrs iepazīstināja 

ar sevi, savām prasmēm, draudzīgi 

uzspēlējām spēles un gatavojāmies 

prezentācijai. Pēcpusdienā devāmies 

uz vidusskolu, kur skolotājs Jānis bija 

noorganizējis draudzības florbola 

mačus – lielie puikas ieguva I vietu, 

bet mēs, piektie, II vietu. Diena 

tiešām bija izdevusies! 

Prezentācijas dienā bijām priecīgi 

uzstāties kopā ar lielajiem, tādēļ 

dziedājām no visas sirds! Īpaši lepni 

bijām, kad no skatuves kāpām nost 

absolventiem pie rokas, bet 

vispriecīgākā, liekas, bija skolotāja 

Ieva, kad visi viņas mīluļi bija 

sapulcējušies vienkopus! 

Autore- Krista Ļemešenoka 

 
6.a klases, projekta tēma ir 

„Paaudžu turpinājums”. 

Projekta gaitā meklējām un 

pētījām skolēnu sarakstus skolas 

muzejā. Izveidojām anketu, kuru 

iedevām skolēniem, kuru vecāki vai 

radinieki ir mācījušies mūsu skolā. 

Anketu sūtījām arī bijušajiem 

skolēniem draugiem.lv, bet atsaucība 

bija minimāla. Esam apkopojuši 

informāciju par Lauras un Elisas 

radiniekiem, kā arī par citiem. Mūsu 

projekts varētu būt interesantāks, ja 

cilvēki dalītos informācijā par savām 

skolas gaitām, bet īpaši liela atsaucība 

nebija, tas mūs nedaudz sarūgtināja. 

Bet mēs esam priecīgi par to, ka arī 

tagad daudzi skolēni mācās mūsu 

skolā. 

6.a klase 

6.c klases, projekta tēma ir galda 

spēle „Skolai = 55” 

Spēli veidojām, vadoties pēc 

spēles „Cirks” noteikumiem. Spēle 

„Skolai = 55”ir veiksmes spēle, kuras 

mērķis ir nokļūt finiša laukumā. Spēlē 

iesaistītie skolēni viens otru labāk 

iepazīst, nostiprina draudzības saites, 

un labi pavada brīvo laiku. 

Projekta gaitā bija nepieciešams 

iegūt dažādus viedokļus. Kristiāna 

stāsta: „Man patika aptauja, kurā lika 

iztaujāt 20 cilvēkus un vēlāk visu 

apkopot. Interesantākais ir tas, kādā 

veidā mēs aptaujājām svešus cilvēkus, 

piemēram, kā ātri ejot pa ielu, 

sekojām kādai sievietei, kura devās uz 

aptieku un lūdzām viņu atbildēt uz 

mūsu jautājumiem.” 

Ilze Kalniņa, 6c klase 

7.c klases projekts „Skolas 

daktere Signe Eniņa” 

Galvenais 

bija uzzināt 

vairāk par 

skolas 

dakteri Signi 

Eniņu, kāpēc 

viņa kļuva 

par bērnu 

dakteri un 

viņas darba 

pieredzi Daugavpils slimnīcas bērnu 

nodaļā. Pārceļoties atpakaļ uz Iecavu, 

turpina studijas kā kosmetoloģe. 

Secinājām, ka Signe Eniņa ir ļoti 

spilgta un gaiša persona, kurai patīk 

bērni. Mēs uzzinājām, ka bērnu ārsta 

un kosmetologa profesijas ir ļoti 

nepieciešamas un vajadzīgas. 

Kosmetologu apmeklē ne tikai 

meitenes, bet arī zēni. Mēs iesakām 

pārdomāt par tuneļu un pīrsingu 

nepieciešamību tavā ķermenī. 

7.c Kristers Ļemešenoks 

8.c klases projekta tēma ,,Kādreiz 

bija sporta skolotāja Baiba Gāga” 

Projektu veicām visa gada garumā. 

Jau oktobrī izvēlējāmies tēmu, 

novembrī izplānojām savu veicamo 

darbu secību, decembrī savācām 

interaktīvo un uzziņu informāciju par 

skolotāju, janvārī turpinājām 

intervijas un aptaujas lapu un 

jautājumu sagatavošanu, pavasarī 

tikāmies ar skolotāju sporta namā. Šī 

tikšanās bija lietišķa, jo skolotāja 

pastāstīja par savu bērnību, jaunības 

gadiem, par pirmo darbavietu Iecavas 

internātskolā. Pastāstīja arī par 

deputātes veicamajiem darba 

pienākumiem novadā, par sporta 

skolu un viņas vadīto darbu tajā. Kopā 

pasmējāmies par dažādiem 

interesantiem sporta atgadījumiem, 

veiksmēm un „neveiksmēm” skolā. 

Skolotāja joprojām jūtas priecīga un 

laimīga, un ir sportiskā formā. 
Attēlos: 5.c ar pagājušā gada absolventiem 

Ieva B. iejūtas kosmētiķes lomā  
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REDZAM, JŪTAM, PIEDZĪVOJAM 
 

„ Tik-tik- tik 
sniegpulkstenītes  
rūpīgi skaita 
minūtītes.  
Cik-cik-cik 
vēl atlikušas 
līdz pavasarim? 
vēl tikai daži 
saules stari”  
 

– tā dzejo Evija Gulbe, kura, Bērnu grāmatu mēneša 
ietvaros, 16. aprīlī viesojās pie Iecavas 
internātpamatskolas 1.-4. klašu lasītājiem.  
Lai sagatavotos viešņas uzņemšanai, jau vairākas nedēļas 
iepriekš skolēni iepazina divu nebēdnīgo  žurkulēnu Koko 
un Riko gaitas. Sirsnīgie un asprātīgie stāstiņi par žurku 
saimes dzīvi Kaķpēdiņu ģimenes pagrabā, radīja pozitīvas 
emocijas ne tikai bērniem. „ Koko un Riko” ir pirmā Evijas 
Gulbes grāmata bērniem. Sarunā ar viešņu skolēni 
uzzināja, ka rakstīt viņa sākusi deviņu gadu vecumā, 
taisījusi mazas grāmatiņas un jau bērnībā vēlējusies rakstīt 
bērniem, un, ka žurkulēna Koko prototips ir viņas ģimenes 
mājas žurka Koko, kurš, iznests pastaigāties, aizgāja „brīvā 
solī” un neatgriezās. Taču ģimenē tagad dzīvo Riko, kuram 
ir pāris gadiņi un rakstura ziņā viņš ir pilnīgi citāds nekā 
Koko - vislabāk jūtas savā, ”mājiņā” bet, kad tiek izlaists 
pastaigāties- glaužas klāt kā mazs kaķēns. Top arī nākamā 
grāmata par Koko un Riko un klātesošiem bija iespēja 
noklausīties no jaunās grāmatas stāstiņu „Koko un Riko 
sacer pasaku”- autores un 4.c klases skolnieces Viktorijas 
izpildījumā.  
Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un atraktīva – kopīga 
fotografēšanās, ziedi, rakstnieces autogrāfs, laba vēlējumi 
lasītājiem. Un tie, kuri klausījās 17. aprīļa rītā radio SWH, 
varēja dzirdēt tiešajā ēterā sveicienus internātpamatskolas 
lasītājiem un vēlreiz paldies par jaukajiem skolēnu 
priekšnesumiem un sirsnīgo tikšanos. 
Tikšanās laikā atzinības saņēma čaklākie skolas bibliotēkas 
lasītāji.  

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

No skolēnu atsauksmēm… 
1.c klase: Neo - Zālē ienāca Evija Gulbe. Viņa bija ļoti, ļoti 
smuka. Viņas sirds mūs sildīja un iepriecināja. 
Kira: Ievēroju, ka Evijai Gulbei bija skaista soma ar kaķīti, 
kuram bija pogu acis. Mums patika runāt no galvas Evijas 
Gulbes dzejoļus. 
Samanta: Man patika kleita. 
Endija: Patika, kā Vika lasīja, varēja sekot viņai līdzi. Viņas 
abas labi tēloja. Evija Gulbe mums uzdeva jautājumus. 
Patika, ka mēs varējām jautāt rakstniecei. 
Mums visiem ļoti patika spēle, kurā viss bija jādara otrādi. 
2. c klase - Līga: Man patika, ka Evija Gulbe stāstīja 
stāstiņu „Koko un Riko” un spēle „visu darām otrādi” 
Deniss: Man patika, ka Evija Gulbe uzlika rozā ausis! 
2. c klase- Rinalds: Man patika, kā rakstniece stāstīja par 
grāmatu, kā citi uzstājās. 
Madara: Man patika rakstnieces stāstījums par Koko un 
Riko. Man patika kā viņa runāja. Viņa bija skaisti 
saģērbusies. 
Artis: Man patika bērnu uzstāšanās. 
4.c klase- Kristaps: Man patika, ka viņa uzmanīgi klausījās 
mūsu dziesmiņas. 
Laine: Rakstniece mūs iepazīstināja ar to, ko viņa dara. 
Man patika, ka viņa godīgi atbildēja uz mūsu uzdotajiem 
jautājumiem. 
Laine: Man patika tikšanās laikā, kad mēs dziedājām un 
Viktorija ar Eviju lasīja otro daļu par Koko un Riko. 
Emīls: Man visvairāk patika Evijas Gulbes sagaidīšana un 
otrās grāmatas daļa par žurkulēniem. 
Stefānija: Man ļoti patika, kad rakstniece nodemonstrēja 
mazu teātrīti par Koko un Riko un ka varējām kopā ar viņu 
nofotografēties. Mēs gribētu ar viņu vēlreiz satikties. 
 
Attēlos:  

Evija Gulbe un Viktorija Asejeva 
5.c klases meitenes ar ZZ lāci 

 
 
 
 

 

Pieredzē dalās 5.c klase 

ZZ čempionāts 
2.maijā 5.c klase devās uz ZZ čempionātu. Kopumā mums gāja labi, 

bija tādas spēles, kurās mēs ieguvām pat 3. vietu. Rezultātā tomēr 

nesasniedzām cerēto rezultātu… Visskumjākais bija tas, ka uz 

konkursa nākamo kārtu tika izvirzīti 11 pirmo vietu ieguvēji. Mums 

pietrūka tikai 2 vietas, jo kopvērtējumā izcīnījām 13.vietu...  
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REDZAM, JŪTAM, PIEDZĪVOJAM 
Pieredzē dalās 5.c klase 

Skaistā pavasara ekskursija 
 

Mācību gada noslēgumā devāmies ekskursijā uz Siguldu. 
Vispirms braucām uz atpūtas parku „Rodeļi". Man tur ļoti 
patika, es izbraucu 4 vai 5 reizes. Tad izbraucām ar 
panorāmas ratu. Tas arī bija lieliski, lai gan bija mazliet bail 
no augstuma. Tomēr es braucu un nenožēloju. Vēlāk ar 
gumijniekiem gājām pa Pazemes ūdeņiem un skatījāmies, 
kas ir tajā tumšajā alā… Tur gan bija tikai ūdens . 
Ekskursijas noslēgumā taisījām Siguldas spieķīšus, cepot 
desiņas un atpūšoties. 

Renāte Bogviļona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodeļos katrs pa vienam laidāmies ar tādu it kā vanniņu pa 
vienu sliedi, un tā sliede bija pa kalniem un ļoti stāviem. 
Pirmajā reizē man, protams, bija bail un es ievēroju zīmes. 
Otrajā reizē es biju drošāka, bet arī ievēroju zīmes. 
Siguldas Panorāmas rats ir līdzīgs lielajai Londonas acij 
(„London Eye”). Siguldas ir mazāks, bet tik un tā viņā bija 
jautri!  

Linda Gulbe  
 
Man visvairāk patika braukt ar rodeļiem un paronāmas 
ratu! (-_-) 

Krista Ļemešenoka  

 

Klašu konkursa rezultāti  
Noslēdzies 2013./2014.mācību gada 

klašu konkurss. Prieks par labi 

padarītu darbu vainagojās ar 

pasākumu klasēm, kuras aktīvi 

piedalījās starpklašu konkursā „Labo 

darbu krātuvīte”, saņemot žetonus 

par katru paveikto aktivitāti. 

Dāvinājuma karti ar skolas 

apmaksātu atpūtas aktivitāti 

ieguva 1.a, 3.a, 2.c, 4.c, 5.a un 6.c 

klases, savukārt, peintbola priekus 

Zālītē izbaudīt dosies 8.c, 7.c, kā 

arī 5.c klases. 

Jaunievēlētā Skolēnu Dome lems par 

jaunu konkursu nākamajā mācību 

gadā – ir priekšlikums to veltīt skolas 

vēstures rakstīšanai. Konkurss rosina 

katru aktīvi piedalīties skolas dzīves 

veidošanā. 

PAR DRAUGU IZVĒLI 

Reiz Ods satika Mušu un jautāja: 

- Vai te apkārtnē kaut kur ir ziedu 

pļavas? 

- Par ziediem neko nezinu, - atbildēja 

Muša. - Bet visādu drazu, tukšu 

konservu bundžu un atkritumu grāvjos 

te papilnam. 

Un Muša sāka sīki stāstīt, kur kāda 

izgāztuve atrodas un kas interesants 

tajā sameklējams. 

Ods noklausījās un devās ceļā, bet 

nejauši satika Biti. 

- Vai tu nezini, kut te tuvumā kāda 

izgāztuve? - viņš jautāja Bitei. 

- Vai, to nezinu gan… - Bite vainīgi 

novilka. - Neesmu tādas te redzējusi. 

Toties te papilnam ziedošu pļavu! 

Un Bite ņēmās stāstīt, kur atrodamas 

margrietiņas, kur vijolītes, bet kur 

nupat izplaukušas krāšņas magones. 

 

 

 

 

Ods klausījās un domāja par to, ka 

viena no svarīgākajām lietām dzīvē 

ir pareiza draugu izvēle.  

No žurnāla „Annas Psiholoģija” krātuves

http://list.mlgn2eu.com/track/click?u=10c272d06794d3e5785d5e7c5356e9ff&id=66be110d&e=1c44fc48


 

7 

PROJEKTI 

„CYCLING EUROPE” noslēdzas Vācijā 
Noslēdzot divus gadus veikto mūžizglītības programmas 
„Comenius” projektu „Cycling Europe”, maijā projekta 
Latvijas koordinatore Inga Čipena, skolas direktore Aija 
Semjonova, direktores vietniece Ligita Putniņa un 
skolotājs Jēkabs Klīdzējs, kā arī četri astoto klašu skolēni – 
Sandra Kumakova, Līga Sniedze, Matīss Skangalis un Andis 
Uga Lasmanis, viesojās Vācijā, Minhenē. European School 
Munich, jeb Eiropas kultūru skola Minhenē apvieno visu 
Eiropas valstu valodu mācību iespējas, sniedzot iespēju 
dažādu tautību pārstāvjiem Vācijā mācīties viņu dzimtajā 
valodā un paralēli apgūt vācu un citas svešvalodas. Skolā 
strādā arī latviešu valodas skolotāja Sandra, kuras dzimtā 
puse ir Liepājā.  
Viens no projekta mobilitātes galvenajiem uzdevumiem 
šoreiz bija veicināt skolēnu savstarpējo saskarsmi, tāpēc 
jau mācību gada garumā partnervalstu skolēniem tika 
rakstītas vēstules papīra formātā. Saskarsmi veicināja 
kopīgā maltītes gatavošana, kur skolēni kopā ar vācu 
skolas skolotājiem vienojās kopīgā darbā, ekskursijas, 
sporta spēles, dzīve viesu ģimenēs u.c. aktivitātes.  

 
Kā otru svarīgāko uzdevumu Vācijas skola bija izvirzījusi 
skolēnu izglītošanu veselīga uztura jautājumos. Katras 
valsts pārstāvji bija sagatavojuši mājas darbu – pašu 
veidotu filmu par tēmu, kas saistīta ar uzturu. Latvijas 
puses uzdevums bija sagatavot filmu par veselīgo uzturu 
tieši mūsu skolā. Plānoto velobraucienu izjauca 
nebeidzams lietus, tomēr jauniešus no piecām valstīm tas 
tikai „saliedēja”, skumstot prombraucot un soloties 
uzturēt draudzību vēstulēs. 
Divu gadu ilgumā izveidojušās sirsnīgas attiecības un 
rezultatīva sadarbība ar četrām skolām Eiropā. Latvijas 
puse - Iecavas internātpamatskola - ir sevi parādījusi 
godam. Projekta gaitā ārvalstīs viesojušies desmit skolēni, 
kuri pratuši veiksmīgi sazināties svešvalodās, pārstāvēt 
savu skolu un demonstrēt augstu atbildības sajūtu, gūstot 
ļoti atzinīgu vērtējumu no partnervalstu koordinatoriem. 
Turpinot iestrādnes, iespējama līdzšinējo partnervalstu 
sadarbība citos projektos. 

Sk.Inga 

Mana projekta pieredze 
Viesojoties European School Munich, novēroju 
skolēnu savstarpējās attiecības. Sapratu, ka tur cilvēki 
ir draudzīgi un izpalīdzīgi, viens par otru nesmejas, 
bet palīdz viens otram. Mēs varam daudz mācīties no 
šajā braucienā gūtās pieredzes. 

 
Brauciena laikā bija ļoti nepieciešama angļu valoda un 
es priecājos, ka izmantojot savas apgūtās svešvalodas 
zināšanas, spēju sarunāties ar citu valstu projekta 
dalībniekiem un viesu ģimenes locekļiem.  
Ģimenē, kurā viesojos, ciemojās arī omīte no Polijas, 
ar viņu nedaudz bija iespējams sazināties arī krievu 
valodā, mazliet viņa saprata pat latviešu valodu! 
Tomēr ģimenē galvenā bija vācu un arī angļu valodas. 
Viesu ģimene un mans draugs Julians bija ļoti 
viesmīlīgi, kārtīgi un klusi, tādēļ es secināju, ka tā var 
raksturot lielāko daļu Vācijas ģimeņu. 
Lieliskus iespaidus guvu, vērojot Vācijas dabu, 
arhitektūru un cilvēku savstarpējo laipnību. Braucienā 
gūtie ieguvumi ir neatsverami! Vēlos pateikties visai 
skolas vadībai un klases audzinātājām par man 
sniegto iespēju iegūt šo labo pieredzi. 

Matīss Skangalis 

 
Attēlos: Andis un Matīss piedalās galda klāšanā 

Mūsu skolēni ar Vācijas skolas koordinatoru Holgeru 
Lindemanu.  
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Mana projekta pieredze 
Mūsu lieliskais ceļojums sākās 4.maija svētdienā agri no 
rīta. Pēc divu dienu ceļojuma nokļuvām Vācijā, Minhenē, 
kur pie Eiropas kultūru skolas mūs sagaidīja viesģimeņu 
pārstāvji (mani sagaidīja Dafnes tētis).  

Projekta darbs un aktivitātes risinājās trīs dienas. Pirmajā 
dienā skolā notika sagaidīšanas pasākums, kurā Vācijas 
skolēni demonstrēja dažādus priekšnesumus – kora 
dziedāšanu skolas plašajā vestibilā, priekšnesumu ar visu 
Eiropas Savienības valstu karogiem skolas pagalmā un 
dziesmām no teātra iestudējuma skolas zālē. Pēc 
uzņemšanas sekoja nozīmīgā skolu uzdevumu 
prezentācija, kur mums bija jādemonstrē sava mājās 
sagatavotā filma par veselīga uztura ieradumiem mūsu 
skolā. Filmu bijām iepriekš gatavojuši vairākus mēnešus. 

Visu valstu skolēniem vācu skolēnu pavadībā bija iespēja 
doties nelielā ekskursijā pa Minheni.  Skolotāji tikmēr 
devās ekskursijā kopā ar skolotājiem. Atgriežoties skolā, 
mūs sagaidīja svarīgs uzdevums – sagatavot vakariņas 
visiem vakara viesiem. Gatavošanas darbu vadīja vācu 
skolotāji, un katram skolēnam bija savi uzdevumi 
gatavošanā un galda klāšanā. Šeit piedalījās gan vācu, gan 
spāņu, itāļu, turku un latviešu skolēni. Vakariņās piedalījās 
visu dalībvalstu skolotāji, skolēni un daži viesi. Man patika, 
ka mēs varējām sadarboties tik forši gan ar skolēniem, gan 
ar pavārīti. Pēc vakariņām mēs ar Dafni devāmies mājās, 
kur Dafnei bija jāvingrinās klavierspēlē. Viņa nodziedāja arī 
dažas dziesmas un demonstrēja man videoierakstus, kur 
viņa dziedāja.  

Nākamajā dienā mums bija iespēja doties uz BMW pasauli 
un BMW rūpnīcu, kur uzzinājām un redzējām daudz ko par 
BMW automašīnu ražošanu. Izdarīju būtisku secinājumu – 
lai strādātu šajā rūpnīcā, cilvēkiem jābūt ļoti gudriem.  Ļoti 
lielu daļu darba šeit dara roboti, bet cilvēki ir tie, kas šiem 
robotiem liek strādāt pareizi. Vietās, kur strādā cilvēki, ir 
ļoti pārdomātas darbavietas, lai cilvēki saudzētu savu 
veselību.  

Blakus BMW pasaulei atrodas Olimpiskais parks, un 

pēcpusdienā, kad mēs devāmies to apskatīt, ārā lija un 
mēs visi bijām galīgi slapji kā žurkas. Diemžēl lietus dēļ 
izpalika projekta darbā plānotais velobrauciens mežā , 
par kuru bijām ilgi sapņojuši. Tomēr bija lieliski, jo daudz 
laika varējām pavadīt kopā ar jaunajiem draugiem. 

Pēdējā diena man patika visvairāk, jo devāmies uz 
Neišvānšteinas pili (Neuschwanstein), kura atrodas netālu 
no Alpu kalniem. Jāatzīst, ka divu stundu ilgajā ceļā 
apkārtnes dabu es pārāk daudz neredzēju, jo visu ceļu ar 
vācu skolēniem spēlēju kārtis. Laiks paskrēja nemanot – 
sarunās un jautrībā.  

Pils atradās kalnu virsotnē, un augšā kāpt vajadzēja 
katram pašam. 
Attālums pārsniedza 
vienu kilometru, 
tomēr šķita daudz 
lielāks, jo kāpšana 
diezgan stāvajā 
kalnā bija nedaudz 
grūta. Gan tad, kad 
mēs (es, Nīls, Runē 
un Andis) kāpām 
kalnā, gan atpakaļ, 
mēs nonācām galā 
pirmie no visiem.  

Noslēguma vakara sākumā spēlējām dažādas sporta spēles 
- futbolu, basketbolu, frīsbiju un citas, grilējām cīsiņus un 
tad sākās atvadu ballīte, kuru vadīja paši skolēni. Ballīte 
bija vienkārši superīga! Katrs no mums saņēma sertifikātu 
par dalību projekta pasākumos. Vakarā pavadījām pēdējo 
laiku kopā ar jaukajām ģimenēm, kuras mūs uzņēma, jo no 
rīta bija jādodas atpakaļ uz Latviju. Neviens no mums 
negribēja doties mājas, … vismaz ne tik ātri, jo laiks bija 
paskrējis nemanot. Vācijā ir brīnišķīgi un tur ir tik forši un 
viesmīlīgi cilvēki! Tad, kad man vajadzēja šķirties no 
Dafnes, man palika tik skumīgi, ka es pat nevēlējos braukt 
mājas.  No viņas šķirties bija ļoti grūti, jo mēs esam ļoti 

sadraudzējušās.  

Esmu ļoti priecīga, ka man bija iespēja doties 
šajā braucienā. Ceļojums man ir devis daudz 
jaunus draugus, daudz jaunas pieredzes un 
daudz jauku, mīļu atmiņu. Katru brīdi, mirkli es 
izbaudīju ar vislielāko prieku. Šo ceļojumu es 
vienmēr atcerēšos ar smaidu . 

Sandra Kumakova 8.a 
Vairāk lasiet un skatiet skolas mājas lapā 
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