
 

7.maijā skolā notika māmiņdienas pasākums. Māmiņām par prieku 

uzstājās kori, 6.c klašu meiteņu vokālais ansamblis, tautisko deju 

kolektīvs, ritma grupa un 1.c klase. Dziesmu izpildījām arī mēs - 5.a 

klase. Pasākumu vadīja 9.c klases skolniece Līga no 7.a klases skolēns 

Juris Māris Belkovs. Zāle bija skaisti izrotāta. Par to paldies 

noformētājai Līgai Bosko. 

Koncerta noslēgumā klātesošos uzrunāja skolotaja Ligita Putniņa un 

direktore Aija Semjonova, sakot „paldies” māmiņām, vecmāmiņām, un 

arī dažiem tētiem, kuri ir aktīvākie, sadarbojoties ar skolu. Arī skolotājas 

mums ir kā mammas, tāpēc pateicības tika arī dažām no viņām. Man 

koncerts ļoti patika, jo to apmeklēja mana ģimene - mamma, tētis un pat 

māsa.  

Sintija Vieļecka 5.a 

 
 

Māmiņdienas koncerts bija ļoti jautrs un priecīgs. Vēlāk apbalvoja 

vecākus, kas piedalījušies skolas pasākumos, un par labu savu bērnu 

audzināšanu. Pirmajā stāvā bija izstāde, ko bērni ir darinājuši paši savām 

rokām, kā arī teātrī uzņemtās bildes. Visām klasēm bija jānodod klases 

hronikas, lai paskatītos, kas ir noticis visa gada garumā. 3.stāvā varēja 

aplūkot bērnu zīmējumu izstādi. 

Anna Kalniņa 5.c 

  

 

 

 

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

MAIJS 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Kāds man teica, ka pavasaris ir laiks, 

kad daudzas lietas atrisinās. Tu esi 

nepacietīgi gaidījis visu garo ziemu, 

bet tagad tas notiek – tik brīvi, it kā 

pats no sevis, ar daudz mazāku 

piepūli. 

Uzaust gaisma, salapo koki, izdīgst 

zāle, uzzied puķes, padarās darbi, 

atšķetinās mezgli, atrisinās uzdevumi. 

Tikai mazliet jāpalīdz... 

Tikai mazliet jāpacenšas... 

Tikai kaut kas jāpaveic... 

Kā teicis slavens rakstnieks Paulu 

Koelju, ja tu kaut ko ļoti vēlies, visa 

pasaule sadodas rokās, lai tev 

palīdzētu. Un pavasaris ir lielisks 

laiks, lai ļautu sev sapņot. 

Vasaru jāsagaida ar gandarījuma 

sajūtu. Lai ļautu sev bezrūpīgi 

atpūsties, vai doties pelnīt pašam 

savu naudiņu, vai, kā pašiem 

lielākajiem – pieņemtu svarīgus 

lēmumus turpmākajai dzīvei. Vasarai 

jāsākas brīvai – no parādiem mācībās 

ar vasaras darbiem, no nenokārtotām 

lietām, nepadarītiem darbiem. 

Sagādā sev dāvanu vasaras pirmajai 

dienai – vislabākajām sekmēm 

pabeigtu mācību gadu. Tā tu būsi 

pierādījis pasaulei, ko tu spēj, bet, 

galvenais, pats sev, ka tu vari, ka tev 

izdodas un, ka vienmēr ir vērts 

cīnīties par izdošanos. 

Lai mums visiem lieliska, koša 

vasara, bagāta skaistiem 

piedzīvojumiem, prieku, atpūtu un 

interesantām un lietderīgām 

nodarbēm! 

Sk.Inga 
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Skolēnu domes sastāvs: 

 Elisa Lāce (7.a)  

 Kristers Ļemešenoks(8.c) 

 Artis Baltrušaitis(8.a) 

 Viktorija Kalniņa(7.c) 

 Juris Māris Belkovs (7.a) 

 Normunds Jurēvics(6.c) 

 Dārta Ušacka(6.c) 

 Samanta Ūdre(6.a) 

 Emīls Ķikuts (5.c) 

 Maija Krastiņa (5.c) 

 Nadežda Pulle (5.a) 

Apsveicam jaunos skolēnu domes dalībniekus un vēlam aktīvi 

darboties! 

11.maijā uz pirmo sanāksmi pulcējās jaunievēlētā skolēnu dome.  Sarunas 

iesākumā noskaidrojām, ar ko domnieks atšķiras no citiem skolēniem un visi 

vienprātīgi atbalstīja domu: 

PIENĀKUMS – ATBILDĪBA – UZVEDĪBA. 

Tad sekoja prezidenta vēlēšanas. Par jauno skolēnu 

domes prezidentu kļuva Elisa Lāce (attēlā), bet 

vietnieku – Dita Laura Cinate. Vienojāmies par 

izmaiņām darba struktūrā, bet par to sīkāk septembrī. 

Vēlu veiksmi, cerot uz ciešu, radošu sadarbību!  

Sk.Ligita Putniņa 

 

Noslēdzies starpklašu konkurss „Mans skolas gads”, kas bija 

veltīts skolas 55 gadu jubilejai. Katrs notikums mūsu dzīvē 

pārvēršas par vēsturi. Tos izdzīvojot un pierakstot klases hronikā, 

kļūstam par vēstures rakstītājiem, lai pēc gadiem skolas muzejā 

atgrieztos atmiņās par notikušo. 

 

Apkopojot rezultātus, labākās klases saņems balvā skolas apmaksātu 

atpūtas braucienu. 

 2.a, 2.c, 4.a klases brauks skatīt Ausekļu dzirnavas. Minētās klases saņēma arī papildpunktus par hroniku 

iekārtojumu un veiktajiem ierakstiem. 

 6.c klase varēja būt laureāti, bet viņu „klases dzīvi” visu gadu vajāja dažādas problēmas, tādēl finālā tiek 

saņemta pārsteiguma balva. 

 Vecāko klašu grupā I semestrī izteikti līderi bija 9.c klase, bet pašā konkursa noslēgumā pietrūka izturības, 

tādēļ balva samazināta līdz atpūtai „Labirintos”. „Labirintos” viņiem pievienojas arī 8.a. Līdzvērtīgi veicās 7.a 

un 7.c klasēm – viņi apmeklēs Baldones observatoriju. 

Veiksmi nākamajā mācību gadā! 

Skolotāja Ligita Putniņa 

 

 

 
Aņuks... 

Ko mamma saka bērnam pirms skolas?  

1. klasē: uzvelc cimdiņus!  

3. klasē: paņem somu! 

6. klasē: mājasdarbus izpildīji? 

9. klasē: fiksi ej uz skolu!  

11. klasē: uz skolu iesi? 

 

Vai 

pamanīji, 

kā skolā 

ziedēja 

Eiropas 

ķirsis? 
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3.a klases skolēnu atsauksmes 
Mēs satikāmies ar izdevniecības „Annele”vadītāju, kura 
mums stāstīja par jaunākajām grāmatām. Apskatījām 
arī grāmatu ilustrācijas un atbildējām uz jautājumiem. 
Tikšanās bija interesanta. 

Ramona 
Man interesanta šķita grāmata „Martins”, es gribētu to 
izlasīt. 

Līga 
Mums stāstīja par jaunākajām grāmatām. Es domāju, 
ka tās ir labas un arī gribētu izlasīt kādu no tām. 

Roberts 
„Anneles” vadītāja mums rādīja arī Margaritas 
Stārastes grāmatas. 

Madara 
Interesanta šķita grāmata „Martins”. Būs jāizlasa! 

Mārtiņš 

 

3.c klases skolēnu atsauksmes 
Pie mums ieradās ciemos mākslinieks Mārtiņš Zutis. 
Izrādījās, ka viņš ir mans vārdabrālis! 
Es māksliniekam paspiedu roku, kopā ar viņu 
nofotografējos un uzdāvināju savu zīmēto zīmējumu. 

Mārtiņš (3.c) 
Man pārsteidza, ka mākslinieks atveda grāmatas, ļāva 
tās apskatīt un pašķirstīt. 

Elīna 
Man patika, ka mākslinieks ar ātru roku uzzīmēja 
milzīgu seju! Patika uzdāvināt viņam puķi un 
nofotografēties  

Melānija 
Man patika, ka mākslinieks rādīja grāmatas, kuras viņš 
ir ilustrējis. Patika, kā viņš zīmēja. Ja viņam kaut kas 
nesanāk uzreiz, viņš pielabo zīmējumu tā, ka tas 
izskatās glīts! 

Inese M.  

 
 

 
 
 
 
 
Bērnu grāmatu mēneša ietvaros 
29. aprīlī uz tikšanos ar 5.-9. 
klašu skolēniem bija ieradusies 
rakstniece un tulkotāja, 
zinātniskās fantastikas un 
fantāzijas grāmatu autore 
Laura Dreiže. 
1990. gadā dzimusī rakstniece  
var lepoties ar jau četriem 
izdotiem romāniem: „Pūķa 
dziesma”, „Nepabeigtais 
skūpsts”, „Laimes 

monitorings”, „Naktstauriņš”. Pirmie trīs romāni ieguvuši literārā 
konkursa „Zvaigznes grāmata” balvas, romāns „Pūķa dziesma”-2010. 
gadā Bērnu žūrijas atzinību.  
„Literatūra laikam ir ierakstīta manos gēnos, jo cik vien sevi atceros, 
esmu kaut ko rakstījusi” – tā rakstniece sāk sarunu ar klātesošiem. Un 
rakstīt viņa patiešām sāk agri- sešu septiņu gadu vecumā. 15 gadu 
vecumā dzimst ideja grāmatai „Pūķa dziesma”. Grāmata iedvesmotāja – 
„Gredzenu pavēlnieks”. Fantāzijas žanrs viņai ļoti iemīļots. Top grāmatas 
par citām pasaulēm, mistiskām būtnēm, burvestībām. Pirmais uzrakstītā  
kritiķis – tēvs. Rakstniece stāstīja par to, kāpēc pievērsusies šim –
fantastikas žanram, cik ātri spēj radīt tēlus, sižeta pavērsienus, kad 

vislabāk raisās domas – un to visu pieraksta kladē. Jautāta  
par topošajiem darbiem, rakstniece atklāj, ka redakcijā jau 
iesniegta triloģija par Londonu Viktorijas laikmetā.  
Skolas bibliotēkai rakstniece dāvināja grāmatu 
„Nepabeigtais skūpsts”, vēlot lasītājiem aizrautīgu 
ceļojumu fantāzijas pasaulē.  

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 
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Cik daudz ceļu, cik iespēju! To ir tieši tik, cik ar savu darbu, ar savu mācīšanos esi sasniedzis. Dažam ir iespējams 

doties uz jebkuru izglītības iestādi, kas atbilst sapņiem par turpmākās profesijas izvēli, dažiem jāsamierinās ar to, 

ka visas durvis nebūs vaļā. Tomēr savs ceļš ejams ikvienam, katram ir iespējas atrast savām spējām atbilstošu 

mācību vietu, kas sniegs vajadzīgās zināšanas un prasmes, lai iekārtotos darbā un spētu nodrošināt savu dzīvi. 

Tādu dzīvi, kādu tu vēlies dzīvot. 

Vēlam labu veiksmi un izdošanos saviem devītajiem! 

Katra 9.klašu audzēkņa pamanāmākās īpašības novēroja un pierakstīja klašu audzinātājas. 

 

Šobrīd 9.a klasē pēdējās dienas mācās 8 skolēni. 
Katrs citāds un katrs ar savu „Es”. Ik dienas 
novērojot, secināju, ka katrs ar sevi strādājis ilgu 
laiku, veidojis savu personību, tomēr joprojām 
attīsta savu „Es”. Pierakstot novērojumus, ieguvu 
šādas atziņas: 
Linda - čakla, smaidoša, izpalīdzīga, atklāta, 

cilvēks uz kuru var paļauties un kura ir labs atbalsts 

citiem, aizrautīga, mākslinieciska.  

Sandra - smaidoša, spēcīga, aizrautīga, 

izpalīdzīga, spējīga uzmundrināt citus, labs atbalsts 

citiem, spēcīgākā meitene klasē.  

Kornēlija - smaidoša, čakla, izpalīdzīga, sirsnīga, 

spējīga uzklausīt citus un uzmundrināt tos, 

aizrautīga, dzīvespriecīga.  

Marija - smaidoša, dzīvespriecīga, mākslinieciska.  

Daiga - smaidīga, atklāta, sabiedriska.  

Toms - izpalīdzīgs, smaidošs, spējīgs uzmundrināt 

citus, atklāts.  

Daniels - smaidošs, izpalīdzīgs, čakls, strādīgs, 

spējīgs uzklausīt un uzmundrināt citus.  

Ritvars - smaidošs, dzīvespriecīgs, kautrīgs.  

Savai klasei novēlu turpināt meklēt un pilnveidot 
savu „Es”, lai paši dzīvē būtu apmierināti ar to, par 
kādiem cilvēkiem ir kļuvuši. Novēlu nepadoties, 
turpināt cīnīties par saviem mērķiem un sasniegt 
dzīvē visu, ko ir iecerējuši. Kā arī aizmirstiet vārdus 
nevaru, nezinu, negribu, bet dariet visu iespējamo! 
Un pats galvenais nepazaudēt dzīvesprieku. 

Klases audzinātāja Zane Safronova 

 

Andis – neizmanto izdevību mācīties, bet spēj 

paveikt daudz. 

Madara – ļoti, ļoti labas prasmes dziedāšanā! 

Sonora – viņu bieži apciemo „Grāmatu tārps”. Patīk 

lasīt grāmatas. 

Helvis – jautrības iemiesojums. Atkarība no 

telefona. 

Marta – centīga, patstāvīga, veicot jebkuru darbu. 

Ivans – datoriķis-fanātiķis. Raksta vārdus 

dziesmām, repo. 

Matīss Sk. – mākslinieciska dvēsele – tekstu 

runātājs, stepa dejotājs. Spēlē akordeonu, ģitāru. 

Karīna – radošs cilvēciņš, ideju ģenerators. 

Līga – apzinīga, kārtīga, pasākumu vadītāja. 

Raivis – patīk veikt fizisku darbu, nodarbojas ar 

sportu. 

Andrejs – radošs - tikai tad, ja atlido „mūza”. Spēlē 

futbolu. 

Matīss T. – volejbola speciālists, visspēcīgākais 

skolēns mūsu klasē, spēj paveikt visgrūtākos darbus! 

Kristaps – tehniskas lietas saprot vislabāk. 

Sņežana – pozitīva, labsirdīga, atsaucīga, 

smaidoša. 

Kellija – godprātīgi veic jebkuru darbu. 

Klases audzinātāja Dale Oškalne 
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