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Kad atskan dejas pirmie akordi, tad sirds sāk straujāk sisties un visi 
nemanāmi kļūst par vienu veselu. Šo sajūtu gūstu tikai lielajā deju 

koncertā Daugavas stadionā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas deju lielkoncertā bijām daļiņa no 16700 maziem un lieliem 
dejotājiem, kuri devās interesantā un neparastā ceļojumā līdz 
varavīksnei. Mēs mācējām izdejot sarežģītos deju rakstus un izturējām 
deju slodzi svētkos. Pēc padarītā darba lieliski atpūtāmies Lucavsalas 
atpūtas parkā.  

Skolotāja, deju kolektīva vadītāja Inese Jirgena 
Turpinājums 2.lpp. ... 

 

 

  

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

SEPTEMBRIS 2015. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Dzīve ir notikumiem bagāta. Katru 

dienu notiek kas jauns. Kaut kas labs, 

kaut kas neparasts, kaut kas 

negaidīts. Vai mākam to ieraudzīt? 

Dažas lietas notiek un mums šķiet, ka 

visam tā jānotiek – pašam no sevis. 

Patiesībā katrs notikums ir 

likumsakarīgs citu notikumu 

iznākums. Daudzus notikumus vari 

ietekmēt pats! Tu vari rīkoties tā, lai 

tava dzīve būtu interesanta un 

piepildīta. 

Sākumā vienmēr ir laba doma, tad 

labs darbs un algā var saņemt sava 

paveiktā darba rezultātu. 

Vēlies gūt panākumus sportā? 

Trenējies ik dienas! 

Garšo kūkas? Samaklē vislabāko 

recepti, iemācies pagatavot un baudi! 

Iepriecini sevi un pārsteidz citus! 

Vēlies vairāk laika izklaidēm? 

Mācies čakli un ātri! 

Vēlies ieraudzīt neparasto? Atver 

sirdi, plaši atver acis! Esi vērīgs!  

Vai redzi, kā gājputni pulcējas baros, 

lai dotos uz dienvidiem?Vai pamani, 

kā tie riņķo, tevi sveicinot? 

Vai redzi, kā koki pamazām rotājas 

košās rudens krāsās? Vai pajautāji 

skolotājai, kāpēc tā notiek? 

Vai zini, ka cilvēka smadzenēs var 

ietilpt tūkstošiem reižu vairāk 

informācijas, nekā mēs tās 

izmantojam? 

Paskaties apkārt. It visur ir notikumi. 

Dzīve ir skaista! 

Sk.Inga 
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... turpinājums no 1.lpp. 

Ar skolēnu dziesmu un deju svētko gūto pieredzi dalās mūsu skolas 

deju kolektīva dalībnieki: 

Uz svētkiem braucām divas klases. Mēs mēģinājumos labi dejojām, tāpēc 
skolotājas mūs veda uz atrakciju laukumiem, kur varējām kārtīgi atpūsties. Patika 
gulēt klasē. Tur visi gulēja uz matračiem. Katru dienu našķojāmies ar saldumiem, 

ko sagādāja noliktavas pārzinīte. Šie svētki bija paši labākie pasaulē!  
/Andris/ 

 

Man patika dejot un uzstāties Rīgā. Labprāt brauktu vēlreiz. Es tur labi pavadīju 
laiku. Man patika arī noslēgums, kad Iecavas domes priekšsēdētājs visus sveica. 
/Raivis/ 

Man patika dziesmu un deju svētkos. Mēs dejojām ilgi un labi, kamēr visiem 
sanāca. Dejojām trīs stadionos. Lielajā stadionā bija izgatavoti skolēnu autobusi, 

ar kuriem dejotāji “devās līdz varavīksnei”. /Kristīne/ 

Man patika dziesmu un deju svētkos dejot ar visiem kopā! /Anastasija/ 

Man patika svētkos, jo mēs varējām daudz dejot. Koncerta laikā gaisā laida lielu 
balonu un tad gan bija īsti svētki! Mēs ļoti skaisti dejojām. /Alise/ 

Man patika lielais koncerts. Un patika jautrais atpūtas laukumiņš Lucavsalā. 
/Agnese/ 

Patika uzstāties kopā ar daudziem 
tūkstošiem bērnu. Bija smieklīgi 
mēģinājumi, kad bija jālēkā ātri un 
lēni. Brīvajā laikā varējām daudz 
dauzīties, iet iepirkties un atpūsties 
bērnu laukumiņos. Ļoti patika gulēt 
uz matračiem. Man ļoti patika 
dziesmu un deju svētkos! /Evelīna/ 

Es dziesmu un deju svētkos ieguvu 
jaunus draugus. /Samanta/ 

Mēs visu laiku dejojām, bet gulējām 
vienā klasē. Man visvairāk patika 
dejot kopā ar daudziem tūkstošiem 
dejotājiem. /Artūrs/ 

Man ļoti patika dejot. Šie svētki bija 
labākais, kur esmu bijis. /Kristers/ 

Man patika uzstāties kopā  ar 14000 
bērniem, patika gulēt uz 
matračiem. Un vēl man patika, ka 
pie mums bija atbraukusi ciemos 
direktorīte. /Endija/ 

 

 

Sākumskolas skolēnus apciemoja policijas 
Runcis un Bebrs, kuri kopā ar policijas 
pārstāvi atgādināja bērniem drošības 
noteikumus. 

Olimpiskajā dienā sporta namā “Dartija” tika organizētas stafetes ar 
basketbola elementiem, kurās piedalījās visu novada skolu 3., 4., 5. un 6. 

klašu pārstāvji. 6.c klases meitenes kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu! 

Apsveicam un lepojamies! 
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Dzejas dienas Iecavas internaatpamatskolaa 
22.septembris skolā tika pasludināts par Raiņa 

dienu, jo notika pasākumi veltīti Dzejas dienai. Rīta 

līnijā sk. D.Oškalne sniedza informāciju par Raini un 

viņa devumu latviešu literatūrā. Raiņa mūžs risinājās 

laikā, kas pārpilns lielām pārmaiņām, vēsturiskiem 

pavērsieniem latviešu tautas dzīvē. Dzejnieks visur 

aktīvi līdzi darbojies.Viņam bijusi sava attieksme pret 

apkārt notiekošo. Visa dzīve saaugusi straujā laikmeta 

attīstībā. 

Latviešu valodas un literatūras stundās skolotāji 

kopā ar skolēniem runāja un diskutēja par Raiņa 

personības ieguldījumu literatūrā un valodā. Jauno 

vārdu veidošana un darināšana, literāro varoņu un viņu 

darbības analizēšana, tas šobrīd interesēja skolēnus. 

Pēcpusdienā notika lielā zīmēšana. Tajā varēja 

izpausties jebkurš, kurš zināja kādu Raiņa darbu citātu. 

Zīmējumus izvērtēja žūrija un labākos izlika 

apskatei pārējiem. Raiņa diena beidzās ļoti jauki, jo 

labāko darbu autori par padarīto saņēma balvu. 

15. oktobrī trīs klases dosimies ekskursijā uz Stelpes 

pagasta Ķēkutu kapiem, lai noliktu ziedus uz Raiņa 

vecātēva un vecāsmātes kapa kopiņām. 

Skolotāja Dale Oškalne 

Turpinājums nākamajā lappusē... 
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Kad kļavu lapas sārtojas, 
Ir Dzejas dienas klāt. 

Nu latvju tautas dižgarus 
Mēs nākam sumināt. 

Ir 22. septembris, un mēs, 
Iecavas internātpamatskolas 
skolēni un skolotāji, svinam 
svētkus. Visiem ir priecīgi un 
pacilāti ap sirdi, jo būt 
dzimšanas dienas svinībās 
vienmēr ir patīkami! Jubilāru 
godā šoreiz dzejnieki Rainis un 
Aspazija, bet mēs- ciemiņi viņu 
radītajos daiļdarbos.  

Un tagad palūkosimies, kā 
tad notika jubilāru godināšana! 

 
Ir agrs rīts. Visi pulcējamies 
gaitenī, kur novietotie plakāti 
stāsta par Raiņa un Aspazijas 
dzīves gājumiem, redzamas viņu 
fotogrāfijas dažādos dzīves 
posmos. Skolotāja Dale atgādina 
būtiskākos dzejnieku 
dzīvesgājumu datus un rosina 
visus izbaudīt šo dienu, kas 
mirdzēs Raiņa un Aspazijas tēlu 
gaismā, bet skolotāja Ieva 
deklamē Rainim veltītas dzejas 
rindas.Visi tiekam iepazīstināti 
ar šīs dienas pasākumu plānu un 
dodamies uz klases stundām, 
kur turpinām sarunas par abiem 
dižgariem, piedalāmies 
konkursos par dzejnieku 
daiļdarbos radītajiem tēliem. 

Dienas gaitā, latviešu 
valodas un literatūras stundu 
laikā, iejūtamies Raiņa un 
Aspazijas tēlu pasaulē. Mūs 
vieno Raiņa un Aspazijas dzejas 
rindas, komponistu sacerētās 
dziesmas ar šo dzejnieku 
vārdiem, video fragmenti, kur 
dzejnieku vārsmas tiek izdejotas 

deju soļos un, protams, pašu sagatavotie 
priekšnesumi un dzejas lasījumi. Enerģiskākie 
un izdomas bagātākie  skolēni demonstrē 
atraktīvākus priekšnesumus, nopietnākie un 
domīgākie – deklamē Raiņa un Aspazijas dzeju, 
bet jaunākie skolasbērni izteiksmīgi lasa 
atrastos sev tīkamākos dzejnieku daiļdarbu 
fragmentus. Skolotāji demonstrē sagatavotās 
prezentācijas par dzejniekiem, bet stundu 

nobeigumā tiek uzteikti labākie deklamētāji, dziedātāji un runātāji. 
Skolotājas Dales skolojamie - 5.c klases skolēni - izceļas ar 

izteiksmīgi deklamētām Raiņa dzejas rindām, bet par labākajām tiek 
atzītas Beate un Liene, savukārt, 8.c klases skolēni 
vairāk ielūkojas Raiņa sarakstīto lugu pasaulē, un 
par labākajām atzītas tiek Kristiāna un Santa. 

Skolotājas Ievas vadībā 7.c un 7.a klases 
skolēni atceras savu bērnību, tajā ielūkojoties caur 
J. Raiņa dzejoļu krājuma „Lellīte Lolīte” un „Zelta 
sietiņš” jaukajām, mīļuma pilnajām dzejas rindām, 
kā arī izdzied un izdejo „Mākonītis un mākonīte” 
un Aspazijas „Pasaciņu”. 7.c klasē par labākajiem atzīti tiek Krista un 
Maigurs, Dita un Aleksandrs, Niks un Dārta, bet 7.a – Simona. 9.c klases 
skolēni, izmantojot teātra sporta paņēmienu „Četrrocis”, iejūtas Raiņa 
dzejas tēlu pasaulē, labāk veicas abām Kristīnēm, Diānai, Ievai. 

Skolotājas Baibas audzēkņi, 6.c., 6.a un 5.a klašu skolēni, Raiņa un 
Aspazijas izvēlētos dzejoļus saista ar dzejnieku dzīves gājumu, viņu 
bērnības iespaidiem un vēlākajā dzīvē gūtajām atziņām. Labākie – Maija 
un Stefānija, Linards, Evelīna un Raivo. 

Skolotājas Aijas mudināti, 8.a klases 
skolēni lasa abu dzejnieku vārsmas, bet 
izteiksmīgāk par citiem tās skan Endijai. 

Pēc stundām visi skolas skolēni, 
darbojoties klasēs un klausoties dziesmas ar 
Aspazijas un Raiņa vārdiem, zīmē Raiņa un 
Aspazijas darbu tēlus un tajos aprakstītos  
notikumus. Šis process notiek ļoti atraktīvi – 

daži zīmē, guļot uz grīdas, daži- ērti iekārtojoties 
mīkstajos spilvenos, vēl citi - glīti pie galda! 
Valda jautrība, jo ne visiem ir talants zīmēšanā 
un dažam labam Raiņa Zelta zirgs iznāk līdzīgāks 
sunim nekā zirgam, bet tas nekas, galvenais taču 
ir process!  

Nobeigumā – pats jaukākais! Izrādās, ka 
šajās dzimšanas dienas svinībās dāvanas tiek ne 
tikai jubilāriem, bet arī ciemiņiem, proti, mums!  

Dienu noslēdzam ar saldumu garšu mutē, 
un tas nav tikai no konfektēm vien, tā ir labi padarīta darba un iegūtu 
zināšanu garša! 

9.c klases skolēni 

Dzejas dienas Iecavas internaatpamatskolaa 
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Šogad rit jau septītais gads, kopš skolas 

bibliotēka aicina mazos un lielos lasītājus 

piedalīties Lasīšanas programma” Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2015”.  

Katrā vecuma grupā šogad jāizlasa 6 

grāmatas. Lūk, ieskats: 

1.-2.klašu skolēni lasīs un vērtēs pašmāju 

autoru- rakstnieka U. Ausekļa dzejoļu 

krājumu „ Bante un tante”, Raiņa 

„Puķu lodziņš”, J.Zvirgzdiņa „Miega 

pasaka”, M. Zuša „Nenotikušais 

atklājums” un tulkotās grāmatas – P. 

Lindenbauma „Brigita un brāļi aļņi”, T. 

Roberešts „Vilks, kurš izvēlējās 

grāmatas”. 

3.-4. klases lasītāji  kopā krievu 

rakstnieces. Sabitovas grāmatas tēliem  

dosies ceļojumā ar cirku- „Cirks lādītē”, 

iepazīs zviedru meiteni Dunni grāmatā 

„Mana laimīgā dzīve”, somu zēns Risto 

vedinās lasītājus iepazīt Somijas bērnu 

vaļaspriekus grāmatā „Tā stunda ir 

situsi, Risto Reperi”, mākslu iepazīs L. 

Pastores grāmatā „Pazudušais pērtiķis”, 

bet pasmiesies, lasot I. Samauskas jautros 

dzejoļus -„Ķiķināšanas gadalaiks”, 

Tobiass un Tama , gluži kā mūsu 

Sprīdītis lasītājus vedīs ceļojumā pa 

pasauli, bet izceļojušies atgriezīsies 

mājās, tur viņus sagaidīs brīnumains 

notikums- durvis ver Stikla kalns, jaunā 

bibliotēka.- tas viss grāmatā „No Rīgas 

līdz Rīgai”  

5.-7.klašu skolēniem: K.Olsena „Stikla 

bērni” - par noslēpumainiem 

notikumiem kādā savrupmājā, A. Karija 

„Īstā Rebeka”- kā ir būt un sadzīvot ar 

to , ka mamma ir rakstniece, I. Melgalve 

„Bulta, zvaigzne un Laī.” - ceļojums uz 

tālajām laumu zemēm, kurās valda 

burvju pasaules likumi. Ceļojums, kurā 

atklājas ne vien laumu, bet arī cilvēku 

glabātie noslēpumi, A. 

Jundze „Kristofers un ēnu ordenis” 

sarakstīts šobrīd pasaulē ļoti populārajā 

fantastikas žanrā, taču tā nav fantastika, 

kurai nebūtu nekāda sakara ar realitāti, kā 

nereti gadās daudzos žanra darbos. 

Romāna varonis, četrpadsmitgadīgais 

Kristofers, dzīvo mūsdienu Rīgā un 

ikdienā saskaras ar dažādām katram 

latviešu lasītājam – arī jaunajam – 

pazīstamām problēmām: pieticīgiem 

sadzīves apstākļiem mājās, skolasbiedru 

apsmieklu, nepilnas ģimenes radītajām 

problēmām.   

 Ko jūs teiktu, ja, braucot ar velosipēdu pa nomaļu ieliņu, jūs 

pamestu skatienu atpakaļ un ieraudzītu... govi, kas ērti uztupusies 

uz jūsu braucamrīka bagāžnieka? Turklāt nevis šādu tādu govi, bet 

melnraibu, draudzīgi noskaņotu Holšteinas sugas pārstāvi ar 

sarkanām lentēm ap ausīm, kaklā pakarinātu miniatūru ģitāru un 

sarkani lakotiem nadziņiem? Par to I. Samauskas  grāmatā „Govs 

uz bagāžnieka” J.Baltvilks „Kaķuzirņi un kurmjukārkli”- 

šajā  asprātīgajā grāmatā radīta neticami ticama dabas pasaule, 

spēlējoties gan ar "zinātniskiem” dabas aprakstiem un sacerot 

jaunas sugas (kaķuzirņi, kurmjukārkli, gružrupuči, kāpostbutes, 

vilkozoli u.c.), gan ar viltīgi pārveidotu padomu nopietnību (kā 

audzēt konfektes vai naudu), gan ar valodu, kurā tiek atklāti jauni 

ģeogrāfiski objekti un veidojas Latvijas salu arhipelāgs. 

„Jauniešu žūrija- 8.-9.klase”-  Palasio „Brīnums”- desmitgadīgais 

Augijs Pulmens, kurš piedzima ar nopietnu sejas defektu un par 

kuru ārsti nedeva cerības, ka viņš izdzīvos, vairs nemācīsies mājās, 

bet sāks apmeklēt 5. klasi kādā Manhetenas vidusskolā. Skolā 

Augijam būs jāsaskaras ar vienaudžu izsmieklu un jāpārvar bailes, 

bet viņš visiem spēkiem centīsies iederēties un pūlēsies, lai viņu 

uzskatītu par parastu skolēnu. 

V.Herndorfs pusaudžu romānā „Čiks” runā par sociāli nopietnām 

tēmām – par jaunieša attiecībām ar vecākiem, kuriem bērns nav 

prioritāte, par to, kā jūtas četrpadsmit gadus vecs zēns klases 

kolektīvā, kur viņu nepieņem gan skolēni, gan skolotāji.  

 
S. Košeļevas prozas darbs “Rīga–Maskava”. 21. gadsimta 

mīlasstāsts” ir skaudrs, taču liriski maigs un drosmīgi atklāts 

vēstījums par pieaugšanu, par savas vietas meklēšanu haotiskajā 

mūsdienu pasaulē. “Astoņu ziedlapu roze” ir labs sākums 

islandiešu literatūras iepazīšanai. Ievērojamās dzejnieces un 

dramaturģes Aspazijas bērnības atmiņu diloģija “Zila debess zelta 

mākoņos”. „Zilie jūras vērši” - krājumu veido divdesmit stāsti, 

kas ieguva atzinību otrajā fantāzijas un fantastikas stāstu konkursā.  

Vecāku žūrijas grāmatu klāstu veido četras grāmatas: „Pirmā 

reize”, „Svina garša”, ”Patiesība”, „Vai otrā grupa mani 

dzird”. 
Prieks , ka lasītāju vidū arī mūsu paši mazākie – pirmklasnieki, 

kuri jau  apguvuši labu lasītprasmi – Amanda Šverina, Adrians 

Ņilovs, Edgars un Keita Gercāni.  

 

Skolas bibliotekāre Dzintra Kraukle 

Vēlu izturību un nerimstošu lasītprieku 25 sākumskolēniem un 22  

 5.-9.klašu skolēniem, kuri ir pieteikušies šajā Lasīšanas programmā! 
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Uzsākot jauno mācību gadu Iecavas 
internātpamatskolā, tika atklāts rotaļlaukums bērnu 
brīvā laika pavadīšanai. 

 
Iesaistoties, Latvijas Mobilais telefons Latvijai 

projektu konkursā, kura mērķis bija veicināt 
sabiedrisko dzīvi Iecavas novadā, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu Iecavas internātpamatskolā tika 
īstenots projekts „Vesels  kustībā”.  

Projekta mērķis bija labiekārtot un mūsdienīgi 
aprīkot skolas rotaļlaukumu, lai nodrošinātu bērnu 
fiziskās aktivitātes un veicinātu veselīgu dzīves veidu.  

Skolā mācās bērni, kuri nedēļu dzīvo internātā un 
ir svarīgi piedāvāt atraktīvas, kustīgas, fiziskām 
aktivitātēm nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas veselīga 
dzīvesveida izpratnei, kā arī veicina bērnu uzturēšanos 
svaigā gaisā, kas mūsdienās kļūst ļoti aktuāli. 

Projektā rotaļlaukums ir ieguvis jaunu veidolu, 
košas krāsas un rotaļu elementus. Pateicoties 
piešķirtajam finansējumam no LMT Latvija  1970 eiro 
apjomā ir uzstādīts jauns rotaļu komplekss, sakārtotas 
un uzlabotas esošās konstrukcijas, labiekārtota  vide. 

 „Vesels kustībā”, organizējot spēles un rotaļas, 
darbojoties fiziskās aktivitātēs mūsu skolēni ne tikai 
vairāk aizrausies ar fiziskām aktivitātēm, kas sekmēs šo 
bērnu interesi par sportu un kustīga dzīvesveida 
nepieciešamību, bet arī pilnveidos savstarpējo 
saskarsmi un sadarbību, lietderīgi un veselīgi pavadot 
brīvo laiku.  

Iecavas internātpamatskolas vārdā  izsaku 
pateicību LMT Latvija, Iecavas novada Domei par 
atbalstu projektam 1.kārtā, personīgi Domes 
priekšsēdētājam J.Pelsim, kā arī liels paldies visiem, 
kuri piedalījās balsojumā, lai projekts tiktu atbalstīts. 
Paldies skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem, 
skolēnu vecākiem, Iecavas iedzīvotājiem un visiem 
pārējiem, kuri atbalstīja projektu rotaļlaukuma izveidei.  

Iecavas internātpamatskolas direktore Aija Semjonova 

 
Attēlos:  

skolēni priecājas jaunajā rotaļlaukumā 
Iecavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis 
iemēģina košu atrakciju. 

Tīrai Latvijai 
Arī šajā – 2015./2016. mācību gadā 
“Zaļā josta” izsludina makulatūras 
vākšanas konkursu Latvijas izglītības 
iestādēm “Tīrai Latvijai!”. Jau 
divpadsmito gadu pēc kārtas konkurss 
apvienos izglītības iestāžu 
audzēkņus kopīgā darbā, lai 
atbrīvotu plauktus, skapjus un 
bēniņus no veciem papīriem un 
kartoniem, gādājot par to pārstrādi 
vērtīgās otrreizējās izejvielās. 
Konkurss ik gadus pulcē simtiem 
izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, 
lai pievērstu viņu uzmanību 
makulatūras šķirošanas 
nepieciešamībai un nozīmei ikdienas 
dzīvē, tādējādi veidojot izpratni, ka 

pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti 
atkritumi kļūst par vērtīgām 
izejvielām jaunu produktu ražošanā.  
Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai 
Latvijai!” ir kļuvis par ilgtermiņa 

tradīciju un tajā ik gadu piedalās 
arvien lielāks dalībnieku skaits. 
Pagājušajā mācību gadā makulatūras 
vākšanas kampaņā iesaistījās 378 
izglītības iestādes, kopā savācot un 
nododot pārstrādei 1083 tonnas 310 
kg makulatūras. Konkursa noslēgumā 
balvas saņems ikviens dalībnieks, jo, 

paralēli konkursa organizatoru 
sagādātajām naudas balvām un 
vērtīgām vides izziņas ekskursijām, 
ikviena izglītības iestāde par katru 
nodoto papīra tonnu pretī saņems 5 

kg zīmēšanas vai biroja papīru. Īpaši 
izcelti un apbalvoti tiks arī desmit 
čaklākie individuālie makulatūras 
vācēji.2015./2016. mācību gadā 
makulatūras vākšanas konkursu 

“Tīrai Latvijai!” “Zaļā josta” rīko 
sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, SIA 
“Clean R”, SIA “AP Kaudzītes”, AS 
“Latvijas valsts meži” un Valsts 
izglītības satura centru. 

 
Dz. Kraukle – konkursa koordinatore 

Centīsimies arī mēs iekļūt čaklāko vidū 
un saņemt balvas! 
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