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Barikāžu atceres 25. 

gadadienu sagaidot, visā skolā 
klases stundas laikā risinājās 
pārdomu pilnas sarunas par 

1991. gada notikumiem. 8. un 9. 
klašu skolēniem paša apkopoto 

redzējumu demonstrēja vēstures 
entuziasts Maksims Krutikovs 

(attēlā). 
 

 

2016.gada 19.janvārī, sakarā ar 1991.gada janvāra barikāžu 

25.gadadienu, ar nelielu lekciju un dokumentālo filmu, viesojos Iecavas 

internātpamatskolā. Tikšanās ar 8.-9. Klašu skolēniem notika plkst. 

8.10, laikā, kad skolā katrai klasei notiek klases stunda. Skolēniem tika 

stāstīts par 1991.gada janvāra notikumu galveno nozīmi. Tika pieminēti 

arī 1991.gada 13.janvāra notikumi Viļņā, kur PSRS armija devās 

uzbrukumā Viļņas TV tornim, radio, un Augstākai Padomei. Tieši pēc 

šiem notikumiem, Latvijā, pēc Daiņa Īvāna un Romualda Ražuka 

aicinājuma, tika celtas barikādes. Atcerējāmies un ar klusuma brīdi 

pieminējām tos, kuri krita par Latviju: Robertu Mūrnieku, Andri Slapiņu, 

Gvido Zvaigzni, Vladimiru Gomonoviču, Sergeju Konoņenko un Ediju 

Riekstiņu.  

Vēlos pateikt „paldies” tiem skolēniem un skolotājiem, kas 

piedalījās šajā 40 minūšu garajā atceres pasākumā. Šos notikumus 

nedrīkst aizmirst, jo, kā koncertā „Bulvārī brīvība” teica Barikāžu muzeja 

direktors Renārs Zaļais: „Tauta bija patiesi vienota tikai divos 

notikumos: Latviešu strēlnieku izveidē un Brīvības cīņās 1919.gadā, un 

1991.gada janvāra barikādēs!” 

Iecavas Tautfrontiešu apvienības (IETA) vadītajs Maksims Krutikovs 

 
Turpinājums 2.lappusē... 

  

  

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Janvāris 2016. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Latvija ir lieliska zeme, kur katrs 

gads mūs sveic ar četriem 

gadalaikiem. Katrs no tiem var būt 

negaidītiem pārsteigumiem pilns! 

Vasaras karstums var pienākt jau 

pavasarī, bet vasaras vidū nokritusī 

krusa pārvēsties pabiezā sniega 

kārtā. Ziema var būs smeldzoši 

auksta,bet bez sniega, kā toreiz, pirms 

25 gadiem, kad bija Barikādes. Bet tā 

var būt mīlīgi pūkaina un balta, kad 

aukstums šķiet mīlīgs un ... silts. 

Vai esi kādreiz iedomājies, ka katrs 

gadalaiks ir dāvana?Ar visiem 

pārsteigumiem, ko tas spēj sniegt. Vai 

tu izmanto visas dabas sniegtās 

dāvanas? 

Vai esi aktīvs vasarā, kad daba sauc 

izlocīt kājas skrējienā, uzlekt uz 

velosipēda vai kārtīgi izšļakstīties pa 

ūdeni? 

Vai izmanto skaisto sniega kupenu 

dāvanu, lai no sirds izvārtītos, sniega 

eņģeļus zīmējot? Vaigi sārti, svaiga 

galva un svarīgās mācību domas tad 

risināsies pašas no sevis! 

Nesēdi pie datora un neskaties 

smukās bildes, kuras citi ārā 

sabildējuši! Neblenz telefonā, bet 

paķer savas ragutiņas vai šļūcamo 

plēvi un prom uz kalnu! Vai vēl labāk 

– slēpot, slidot – tie tik ir lieliski 

prieki! Slēpot no kalna, hokeju spēlēt, 

iebrist sniegā līdz padusēm! 

Galvenais, nenoguli! Izbaudi ziemu!  

Kas zina, cik gara tā būs... 

Sk.Inga 



 2 

 

  

Jau 25 gadu garumā atceramies un 

godinām visus tos cilvēkus, kas 

nebaidījās doties briesmās un riskēja 

ar savām dzīvībām, apsargājot mūsu 

galvaspilsētu Rīgu un tās objektus - 

Augstāko Padomi, Ministru Padomi, 

Radio un televīzijas centru Zaķusalā, 

radionamu Doma laukumā, Rīgas 

telefona centrāli un Rīgas tiltus. 

Tajā laikā mēs, jaunā paaudze, vēl, 

protams, nebijām ieradušies šajā 

pasaulē, taču no aculiecinieku 

stāstiem, no videofilmu materiāliem, 

arī no sniegtās informācijas laikrakstos 

un citos masu medijos, zinām, cik  

Rīgas aizstāvji bija drošsirdīgi, cik ļoti 

mīlēja savu Dzimteni un ticēja idejai 

par brīvu un neatkarīgu Latviju. 

Barikāžu atceres jubilejas reizē uz 

sarunu aicinājām divus, skolā visiem 

zināmus cilvēkus – skolas saimnieku 

Vilni Briģi un autobusa šoferi Aivaru 

Kraukli. 

7.c klases žurnālisti 

Vilnis Briģis stāsta: 
“Tajā laikā, 1991. gadā, strādāju par padomju saimniecības “Ukri” 

vadītāju Dobelē.  Biju 41 gadu vecs. Kad  pienāca ziņa, ka jādodas 
aizstāvēt Rīga, organizēju gan cilvēkus, gan smago tehniku. Katru vakaru 
uz galvaspilsētu devās autobuss ar cilvēkiem, bet kā smago tehniku, kas 
varētu bloķēt uzbrukumus, sūtīju K-700 traktoru ar piekabi. Šis traktors 
atradās uz Salu tilta, taču mēs, saimniecības cilvēki, apsargājām 
Televīzijas torni, vēlāk pašu televīzijas ēku. Emocionāli šis bija ļoti 
skaists laiks – rīdzinieki nesa cimdus, zeķes, tēju - lai tikai mums, 
sargiem, būtu vieglāk pildīt šo savu svēto pienākumu. Atceros, ka uz 
veikalu pēc pārtikas mani veda privātais taksometrs pilnīgi par velti. Šis 
notikums, tāpat kā Baltijas ceļš, man un visiem citiem manas paaudzes 
cilvēkiem paliks atmiņā uz visu mūžu.” 

 

Aivars Krauklis dalās pārdomās: 
“Savukārt man tajā laikā bija 35 gadi, strādāju Iecavas putnu fabrikā. 

Aizejot uz darbu, uzzināju, ka kopā ar kolēģiem jādodas uz Rīgu, lai 
sargātu to no iespējamā PSRS karaspēka uzbrukuma.  Mums bija 
jāapsargā Ministru Padomes ēka, kurā atradās arī MP priekšsēdētājs I. 
Godmanis. Tā kā tajā laikā mobilie telefoni nebija, uz māju nevarēju 
piezvanīt un pateikt, kur esmu. Mājās visi bija ļoti satraukušies, jo bija 
jau ziņas par nošautajiem cilvēkiem. Visus ēku logus bijām 
nobarikādējuši, bet ieroču mums nebija, tikai nūjas, armatūras stieņi utt. 
Arī es uzskatu, ka šis bija ļoti trauksmains laiks, kad neviens īsti 
nezināja, kā viss beigsies.” 

 

Iedomājieties dienu bez elektrības.... Tumšs, 
nedarbojs ne dators, ne televizors, neskan mūzika, 
maltīti nevar pagatavot...Briesmīgi! Taču elektrība 
var būt arī bīstama, tāpēc jāprot ar to rīkoties. 

Par to visu dziesmās mums pastāstīja mūziķis 
Didzis Rijnieks. Mēs varējām dejot un dziedāt līdzi. 
Viņš rādīja dažādus attēlus, kuros vajadzēja atpazīt 
elektriskās ierīces. Beigās Rijnieks pārtapa par burvi. 
Mums, mazajiem, ļoti patika šis koncerts. Paldies!     

3. a klases kolektīvs  
 
Katra mācību gada sākumā savā audzināmajā 

klasē bērnus aicinu veidot gada kalendāru. Katrs 
skolēns veido viena mēneša kalendāru, tajā 
ierakstot ne tikai svinamos svētkus, bet arī 
klasesbiedru dzimšanas un vārda dienas. Šobrīd 
izlikts ir janvāra kalendārs, kurā apkopotas visas 
nepieciešamās ziņas. Vērtīgi un interesanti! Atnāciet 
ciemos - dalīšos pieredzē! 

 
Skolotāja Inese 

 



 3 

Gan mūsu klasei, gan visai skolai ir izveidojusies 
tradīcija – dienu pirms skolas Ziemassvētku pasākuma 
organizēt klases vakaru. Tā tas bija arī šogad. 

Vakara pirmajā daļā katrs rādījām prezentāciju par 
sevi “Mans dzīves ceļš”, kurā neklātienē 
iepazīstinājām ar savu ģimeni, vērtību sistēmu un 
nākotnes plāniem, bet Dārta un es, Amanda, bijām 
sagatavojušas īpašus muzikālus priekšnesumus. Tālāk 
sekoja loterija jeb laimes aka, kurā saņēmām cita 
klasesbiedra sarūpētas dāvaniņas. Aleksandra, 
Maigura un Renātes vadībā noritēja piparkūku 
cepšana, tika gatavoti arī krabju un gaļas salātiņi. Lai 
gan dažas piparkūkas nedaudz piedega, tomēr tās tika 
gatavotas ar prieku un garšoja lieliski! Pie svētku galda 
īpaši izcēlās Mareks, Andžejs un Niks, apēdot katrs pa 
divdesmit mandarīniem - viņi nu gan uzņēma lielu 
daudzumu vitamīnu! 

Vakara otrajā daļā mums bija dota neliela brīvība - 
mēs varējām izdejoties pēc sirds patikas un Kristas 
vadībā izspēlēt dažādas spēles. Vienīgais, kas man 
nedaudz traucēja, bija skaļais troksnis un tas, ka viens 
skolēns somā salika konfektes, lai vēlāk internātā tās 
varētu ēst…. 

Pats galvenais, manuprāt, bija tas, ka mēs visi bijām 
centušies, lai vakars izdotos labi, un kopā jautri 
pavadījām laiku. 

Amanda Jakobi, 7.c 
 

 

Klases vakars bija jauks, mums “gāja ļoti forši”. Bija 
gan jautras dziesmas, gan stilīga mūzika, gan 
interesantas atrakcijas. Vakara gaitā visiem bija smaids 
uz lūpām, kas liecināja, ka pasākums ir izdevies. 

Artis Baltrušaitis un Samanta Zurovska, 9.a 

 
Ziemassvētku klases vakaru atceramies ar vislielāko 

prieku, jo bija ļoti jautri. Mums bija gan skaisti 
izgreznota eglīte, gan bagātīgi klāts galds, gan 
noorganizēta dāvanu izloze. Pie mums ieradās ciemiņi 
– 6.a klase, un mēs kopīgi spēlējām spēles, īpaši visiem 
patika rotaļa “Pastum, pastum, pietupies”. Vakara 
gaitā zēni uzlūdza meitenes, bet meitenes – zēnus, 
vienīgi vēlējāmies skaļāku mūziku, bet  tumbiņas 
“nepavilka”… 

Laine Novicka un Maija Krastiņa, 6.c 
 
Mūsu klases vakars bija īpašs ar to, ka mēs, skolēni, 

sagatavojām pārsteigumu skolotājām, bet viņas – 
mums. Skolotājas bija sagatavojušas laternas, ko 
palaist gaisā, un mēs tās stadionā arī aizdedzinājām un 
palaidām debesīs līdz ar mūsu vēlēšanām. Tas 

izskatījās ļoti skaisti! Paldies skolotājām Aijai un 
Sandrai! 

Vakara gaitā, protams, mielojāmies ar maizītēm un 
salātiem, veidojām selfijus, klausījāmies mūziku, 
dejojām, starp citu, šoreiz dejojām ar meitenēm arī 
lēnās dejas, kas līdz šim nebija bijis. Šis noteikti bija 
viens no labākajiem klases vakariem! 

Juris Māris Belkovs, 8.a 

 
Man vislabāk patika tas, ka mēs klases vakarā visi 

bijām kopā - spēlējām spēles, dejojām, gājām ciemos 
pie citām klasēm. Iepriekš katrs sagatavojām kādu 
spēli, ko piedāvāt citiem, bet visinteresantākā izrādījās 
Sintijas spēle, tāda emocionāla un patiesa. 

Mums ir paveicies ar to, ka mūsu skolotāja spēlē 
ģitāru, tādēļ varējām arī padziedāt. 

Nākošreiz noteikti vairāk dejosim, jo tāda ir 
meiteņu vēlēšanās…. 

Samanta Kampāne, 6.a 

 
 

Jums raksta Raganiņa, kas bija uzaicināta uz 5.c klases 
Ziemassvētku klases vakaru. Vakars bija rūpīgi izplānots- no 
sākuma sk. Dale skandēja dažus svētkiem veltītus dzejoļus, 
tad visi kopā dziedāja  Ziemassvētku dziesmu karaoki. Es arī 
cītīgi dziedāju līdzi. Gribēju redzēt, vai šie bērni  prot ne tikai 
dziedāt un skaitīt četrrindes, bet arī kaut ko paši savām 
rokām izveidot. Devu viņiem uzdevumu – izgatavot “pērlīšu 
krelles”, kas īstenībā bija makaroni. Iznāca neparasti glīti! 
Nebija jau žēl, sadāvināju visiem dāvaniņas un konfekšu tūtes!  
Bez manis uz vakaru bija aicināta arī zīlniece, kas visiem 
Jaunajā gadā izzīlēja bagātību, laimi, daži pat Jaunajā gadā  
sastaps savas dzīves princesi vai princi! Jā, un kur tad rotaļas 
– draudzības rotaļa, deja ar cisu maisu, pastaiga pa ziloņa 
takām! Vakara nobeigumā katrs izteica vēlējumus 
klasesbiedriem. Visā šajā jampadracī piedalījās arī daži vecāki, 
kas ar interesi vēroja savus bērnus neformālā atmosfērā. 

5. c klases Raganiņa 
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Jau daudz gadu Iecavas 

internātpamatskolu vieno 

draudzība ar Valsts kontroli. 

Arī šajos Ziemassvētkos Valsts 

kontrolē ļoti gaidīja mūsu 

skolas skolēnu zīmējumus, no 

kuriem tika izvēlēts viens, 

kurš rotāja Valsts kontroles 

Ziemassvētku apsveikuma  

kartīti, kas ceļoja ne  tikai pa 

Latviju, bet devās arī tālāk 

pasaulē.  

Ziemassvētku pasākumā mūs 

apciemoja Valsts kontroliera 

biroja Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Ilva Liepiņa-

Milzarāja, ar prieku vērojot 

sākumskolas svētku 

teatralizēto uzvedumu “Vārnas 

nedarbi” un pasniedzot 

pateicības balvas skaistāko 

zīmējumu autoriem. 

 
Par vērtīgāko darbu šoreiz tika 

atzīts 8.a klases skolnieces 

Lauras Matules zīmējums.  

Valsts kontroles pateicību 

saņēma arī 8.c klases 

skolnieks Elvis Borisevičs un 

5.c klases skolniece Liene 

Solodilova. 

Īpašu prieku Ilvai Liepiņai-

Milzarājai un viņas kolēģiem 

sagādāja Iecavas 

internātpamatskolas 

skolotājas Ivetas Putniņas 

vadītās radošo prasmju 

interešu grupas skolēnu 

sarūpētā dāvana – skaista 

Ziemassvētku eglīšu rotājumu 

kolekcija, darināta no pērlīšu 

vijumiem.  Savukārt, Valsts 

kontrole jau otro gadu skolai 

dāvina populāra mākslinieka 

koncertu, kurš notiek tūlīt pēc 

svētku brīvdienām.  

Sk.Inga 

 

Tūlīt pēc brīvdienām, 4. janvārī, mūs sagaidīja brīnišķīgs 

pārsteigums – Valsts kontroles dāvana- mūsu iemīļotās 

dziedātājas Sabīnes Berezinas koncerts. 

Uz ekspresintervijas jautājumu “Kā Tev patika S.Berezinas 

koncerts?” tika lūgti atbildēt mazāko klašu skolēni. 

 

 

1.c klase, Rihards 

Vislabāk man patika tas, ka 

vienā dziesmā varējām dziedāt ar 

S.Berezinu kopā. Un vēl arī tas, ka 

drīkstējām dejot līdzi. 
 

2.c klase, Ramona 

Esmu S.Berezinas fane, man 

patika visas dziesmas- gan 

latviešu, gan angļu valodā. Dejoju 

arī līdzi dziesmām. 
 

3.a klase, Armands 

Patika vairākas lietas – 

dziedātājas apģērbs- kleita; tas, ka 

klasesbiedri varēja dejot līdzi; tas, 

ka S.Berezina aicināja neaizbraukt 

no Latvijas, bet dzīvot un strādāt 

tepat. 
 

3.c klase, Evelīna 

Man šis koncerts patika ļoti, 

ļoti, vislabāk ritmiskās dziesmas, 

jo tās es zināju un varēju dziedāt 

līdzi. 
 

4.a klase, Līga 

Šis koncerts patika, jo daudzas 

Berezinas dziesmas jau zināju. 

Interesanti bija tas, ka kopā ar 

dziedātāju varēja “taisīt” selfijus. 
 

4.c klase, Melānija 

Vislabāk patika dziesma “Klusa 

nakts, svēta nakts”, jo tā bija 

atbilstoša noskaņojumam. 
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Kas notiek tajos pulciņos??? 

Jau desmit gadu garumā mūsu skolā divus pulciņus, kas „pievelk” gan 
zēnus, gan meitenes, vada skolotāja Iveta Putniņa. Dzirdot vārdu – 
skolotāja Iveta - visi saprot, ka runa ies par divām garšīgām un 
interesantām lietām - kulināriju un radošajām prasmēm. Šobrīd 
piedāvājam sarunu ar skolotāju Ivetu, kas Jaunā gada ieskaņās vēlas 
pateikt paldies visiem tiem skolēniem, kas ar savu  entuziasmu un interesi 
padara krāsaināku  ne tikai savu dzīvi, bet iepriecē arī citus. 

Skolotājas Ivetas komentārs:  
„Lepojos ar pulciņa „Radošās prasmes” radošo komandu -5. a klases 

skolēniem Raivo Bērziņu, Samantu Bolmani, Keitiju Gulbi, Kristapu Lukšu, 
Jēkabu Mītinu, Tomu Petkeviču, Violetu Plaksu, Evelīnu Ratnieci, Nelliju 
Ludmilu Vaļecku, Teodoru Jāni Voitkeviču, 5.c klases skolēniem Amandu 
Čanajevu, Lieni Solodilovu, 6. a klases skolēniem Saniju Dombrovsku, 
Samantu Kampāni,  6. c klases skolēniem Annu Kalniņu, Maiju Krastiņu, 
Laini Matuli, Lāsmu Matuli, Melisu Zemtauti, kas kopīgā, pacietīgā 
kopdarbā izgatavoja dāvanu – eglīti Valsts kontroles darbiniekiem. 
Paldies! 

Otru „paldies” vēlos pateikt 5.c klases meitenēm par sistemātisku 
pulciņa „Radošās prasmes” nodarbību apmeklēšanu un viņu klases 
audzinātājiem sk. Dalei un sk. Kristam, kas ieinteresēti seko līdzi  tam, lai 
meitenes aktīvi apmeklētu pulciņu. 

Nākošais „paldies” veltīts tām meitenēm, kas ilgstošākā laika periodā, 
„apbruņujošās” ar lielu pacietības devu, apguvušas rokassprādžu aušanu 
no pērlītēm. Īpašu gandarījumu sagādā tas, ka meitenes savā starpā nevis 
strīdas,bet palīdz viena otrai, ja kaut kas nesanāk. 

Gribu uzslavēt arī Janu Zabarovsku, kura neiebilda piedalīties 
starpnovadu pasākumā Adventes vainaga gatavošanā Iecavas bibliotēkā. 
Lai gan neiekļuvām godalgoto vietu sarakstā, tomēr gandarījums par 
paveikto bija liels! 

Bet tagad par kulināriju. Šī joma daudziem mūsu skolas skolēniem 
šķiet īpaši interesanta, jo ļauj apgūt pirmos soļus pavārmākslā. Tas ir tik 
brīnišķīgi, ka varam ēdienu no pašiem pamatiem pagatavot paši, nevis 
izmantot kaut kādus pusfabrikātus! Uzskatu, ka tā ir vērtība- pagatavot 
veselīgu, garšīgu un vizuāli skaistu maltīti paši ar saviem spēkiem!” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Kāds ir Tavs guvums, 

apmeklējot kulinārijas 

pulciņu? 
Nadja, 6.a  – „Esmu apguvusi 

galda klāšanas pamatprasmes”. 

Dita, 7.c – „Iemācījos 

pagatavot meduskūku”. 

Krista, 7.c – „Nekad neko 

nebiju gatavojusi no ķirbja. Tagad 

iemācījos gatavot gan ķirbju 

zupu, gan cepumus no tā”.  

Lāsma, 6.c – „Iemācījos 

gatavot cepumus”. 

Maija, 6.c – „Tagad zinu, kā 

jācepj auzu pārslu cepumi un 

bezē”. 

Gvido, 7.a – „Esmu sapratis, 

ka katrs darbs jāpadara ar 

centību, jāievēro higiēna    

(jāmazgā rokas) un galds jāklāj 

pēc noteiktas sistēmas”.  

Normunds, 7.c - „Es vairāk 

piedalos pašā ēdienu gatavošanas  

procesā. Trauku mazgāšanu un 

nokopšanu deleģēju meitenēm. Jo 

zināms, ka vislabākie pavāri ir 

vīrieši. Un varbūt es tāds būšu?” 

Ja Tu vēl domā un šaubies, vai 

gribi izmēģināt ko jaunu, tad 

nešaubies – nāc pie sk. Ivetas! 

Viņa gaida ikvienu radošu un  

ieinteresētu skolēnu! 
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Šajā mācību gadā mūsu skolā darbu uzsākuši vairāki jauni un jauki 

skolotāji- Zane Grigaļuna un Krists Kozlovs. Uz interviju abus 

pedagogus aicināja 7.c klases skolniece Krista Ļemešenoka. 

Krista: 

Labdien, vēlētos Jums uzdot dažus 
jautājumus, lai mūsu skolas skolēni 
Jūs varētu labāk iepazīt. Sakiet, 
lūdzu, par ko Jūs vēlējāties kļūt 
bērnībā? 
Zane:  

Būt par skolotāju bija jau mans 
bērnības sapnis. Vidusskolas gados 
vēlējos kļūt par policisti, taču, 
izvērtējot savas fiziskās un 
psiholoģiskās iespējas, sapratu, ka 
šo darbu nespēšu veikt. 
Krists: Bērnībā vēlējos kļūt par 
aktieri vai karavīru. 
Krista: Kāpēc izvēlējāties 
skolotāja profesiju? 
Zane: Man ļoti patīk bērni, tas tad 
arī bija par pamatu šai izvēlei. Bez 
tam arī gan ģimenes locekļi, gan 
draugi teica, ka būt par skolotāju – 
tas ir “mans lauciņš”. 
Krists: Būt par skolotāju – tā ir 
mūsu ģimenes tradīcija. Mana 
vecvecmāmiņa bija bioloģijas 
skolotāja, vecmāmiņa, skolotāja 
Ligita – bioloģijas un ģeogrāfijas 
skolotāja, mamma, skolotāja Sanita 
– vēstures skolotāja, arī brālis mācās 
par ģeogrāfijas skolotāju. 
Krista: Jūs ne tikai strādājat, bet 
arī mācāties. Kāda būs Jūsu 
specialitāte pēc augstskolas 
beigšanas? 
Zane: Būšu pirmskolas un 
sākumskolas skolotāja. 
Krists: Būšu sporta un sociālo 
zinību skolotājs. 
Krista: Kā jūtaties mūsu skolā? 
Kas patīk, kas nepatīk? 
Zane: Ļoti patīk. Sākumā gan biju 
mazliet nobijusies, jo jauns bija viss- 
bērni, kolēģi, darba specifika, taču 
nu jau pieradu. Ļoti lielu paldies 
vēlos pateikt kolēģēm Sarmītei un 
Gerdai, kas man sniedz atbalstu un 
ievada darbā. 

Krists: Patīk, jo  ir prieks strādāt 
ar bērniem. Pats galvenais, ka skolā 
nav monotons darbs, bet  katru 
dienu kaut kas mainās, katru dienu 
notiek kas jauns. 
Krista: Kāds ir Jūsu vaļasprieks? 
Zane: Pirmkārt, lasīt grāmatas, 
bet otrkārt, būt pie dabas. 
Krists: Tas viennozīmīgi ir sports- 
basketbols un regbijs. Basketbolu 
sāku spēlēt jau no sešu gadu 
vecuma, kad pats bērnudārzā pēc 
launaga saģērbos un devos uz 
treniņiem sporta namā “Dartija”, 
bet ar regbiju sāku nodarboties tikai 
pirms četriem gadiem, biju pat 
Latvijas jauniešu izlasē. 

Krista: Kāds ir Jūsu dzīves moto? 
Zane: “Dari to, ko mīli, Un mīli to, 
ko dari”. 
Krists: “Dzīvē galvenais ir būt 
pieklājīgam un cienīt citus”. Šo 
likumu novēlu ievērot arī mūsu 
skolas skolēniem, jo, ticiet man, tas 
paver dzīvē daudzas durvis. 
Krista: Vai varat pastāstīt par 
kādu savu izdarīto palaidnību skolas 
laikā? 
Zane: Jā, varu gan. Mums bija 
tāda skolotāja, kurai bija alerģija no 
mandarīniem. Tad vienreiz mēs 
speciāli ēdām mandarīnus un mizas 
likām uz palodzes, cerībā, ka stunda 
nenotiks, jo skolotāja aizies mājās. 
Krists: Tā kā biju skolotāju bērns, 
tad nekādas palaidnības nevarēju 
atļauties. Vienreiz laikam kopā ar 
visu klasi aizgāju no stundas, jo 
negribēju būt “atkritējs”. 
 

Krista: Tuvojas Valentīndiena.Vai 
Jums ir draudzene ( draugs)? 
Zane: Jā, protams, ir. Varu pateikt 
tikai to, ka viņš ir Iecavā pazīstams 
zemnieku saimniecības vadītājs. 
Krists: Jā, mana draudzene studē 
medicīnu, drīz būs diplomēta ārste. 
Krista: Vai sekojat modes 
tendencēm? Kāds ir Jūsu ģērbšanās 
stils? 
Zane: Kā jau katrai sievietei, 
apģērbs man ir ļoti svarīgs. Mani 
favorīti ir kleitas un svārki, jo tajos, 
manuprāt, sieviete izskatās 
sievišķīgāka un skaistāka. Taču 
nepieciešamības gadījumā 
neatsakos arī no biksēm. 
Krists: Modei cenšos sekot, bet 
ikdienā vairāk nēsāju sporta 
apģērbu, jo to prasa mana darba 
specifika. Bet vispār esmu klasiskā 
stila piekritējs – labprāt valkāju 
kreklus un kurpes, īpaši tumšā 
krāsā. 
Krista: Jūsu mīļākais mūzikas stils, 
grupa, dziedātājs? 
Zane: Mūziku klausos atkarībā no 
garastāvokļa. Ir brīži, kad gribas ko 
lirisku, bet ir brīži, kad ko “asāku”. 
Vispār esmu latviešu repa piekritēja, 
un mīļākā grupa –“ Edavārdi”. 
Krists: Hip- hop stils ir tuvs jau no 
bērnības, patīk arī roks un metāls, 
klausos folkmetāla grupas, 
piemēram, “Skyforger”. 
Krista: Jūsu mīļākā filma, aktieri? 
Zane: Protams, romantiskās 
filmas ar laimīgām beigām. Mīļākā 
filma ir “Piezīmju grāmatiņa”, kur 
stāstīts par jauniešiem un mīlestību. 
Krists: Mīļākā filma ir “Gandrīz 
varoņi”, kura stāstīts par  
ekspedīciju uz Ameriku, aktiris – 
K.Fārlijs. 
Labprāt skatos komēdijas un 
dokumentālās filmas. 
Krista: Paldies par interviju. 
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Mums, 9. klašu skolēniem, jau jāsāk domāt par to, kurp dosimies 
pēc skolas beigšanas. Lai palīdzētu izdarīt pareizo izvēli, skolā bija 
ieradušies Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas pārstāvji, 
kas prezentēja šo mācību iestādi. Jaunieši stāstīja, ka skolā var 
apgūt 5 programmas -  ķīmijas tehnoloģiju, biotehnoloģiju, 
pārtikas produktu kvalitātes kontroli, inženiermehāniku, vides 
aizsardzību. Priecēja tas, ka prezentācijas laikā tika uzslavēti 
mūsu skolas absolventi Raimonds Ivenkovs un Amanda 
Dombrovska, kas mācās īpaši labi. 

Šis pasākums rosināja daudzus mūsu klases skolēnus, arī 
mani, doties uz Olaines koledžas atvērto durvju dienām, jo radās 
iespaids, ka šī ir laba un piemērota mācību iestāde arī mūsu 
skolas absolventiem. 

Elvita Spure, 9.c 

 

Vai esi ievērojis, kur pie mūsu skolas 

atrodas putnu būrīši? Ja esi dabas 

draugs, atnes arī Tu maltīti mūsu 

mazajiem draugiem. Viņi gaida! 

Paldies Dārtas vecākiem par 

sagādātajiem būrīšiem, bet skolotājai 

Natālijai un viņas pulciņa skolēniem 

– par būrīšu izvietošanu! 

 

Šogad,  14.janvārī, Sniega diena visus sagaidīja ar burvīgu laiku, un tas ļāva 

ap simt mūsu skolas aktīvākajiem skolēniem izbaudīt netradicionālos 

ziemas priekus. Sporta skolotāji bija sagatavojuši sacensības trīs disciplīnās 

– ragaviņu vilkšanā, braukšanā ar slēpēm, lēcienos ar maisiem pa sniegu. 

Vislabāk visiem patika lēcieni pa sniegu, kas izraisīja vispārēju sajūsmu. 

Piedalījās komandas no 1. līdz 9. klasei, bet aktīvāki bija mazie - diplomus 

un piespraudes par  aktivitāti saņēma 1.c un 3.c klašu kolektīvi. 

Skolotājs Jānis 

 

  
Jociņš no mūsu pašu skolas 

Informātikas stunda 6.klasē. Tiek apgūta 

tabulu veidošana. Skolotāja vaicā 

skolēniem, kā sauc vienu rūtiņu tabulā. 

Jānītis atbild: “KUBĀRIŅŠ!” 
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Varavīksnes košās krāsas 

Šodien katrā sirdī mīt, 

Jo pie mums tu atnākusi 

Esi, mazā, dvēselīt! 

Apsveicam skolotāju Daigu Bahu, iegūstot titulu 

“vecmāmiņa”! 

Skolas 2. stāva skolotājas 

 

Lai aug mazais puisēniņš 

Tā kā stalts ozoliņš! 

Apsveicam skolotāju Agnesi Veipu ar dēliņa 

nākšanu pasaulē! 

Skolas 3. stāva skolotājas un 2.c klases kolektīvs 

 

 

 

 

 

Redakcijas adrese: Iecava, Skolas iela 19, Iecavas 

internātpamatskola.   

Redaktores: Inga Čipena, Ieva Plēsuma 

Redkolēģija: N.Pulle, K.Ļemešenoka, A.Kalniņa u.c. 

Ja arī Tu, mūsu skolas 

skolēn, vēlies kādu 

apsveikt dzimšanas vai 

vārda dienā, vai kādos 

citos svētkos, sūti savu 

apsveikumu uz 

ditalauracinate@inbox.lv 

vai 

ievaplesuma@inbox.lv . 

Mēs to publicēsim, 

un Tavam 

draugam, 

skolotājam vai 

tehniskajam 

darbiniekam būs 

prieks! 

Tuvojas Valentīndiena, to visi 

gaidām ar nepacietību! 

Avīzes redkolēģijas locekļi 

izsludina konkursu 

“Labākais selfijs”! 

Ja esi atradis savu “otru pusīti”, 

tad veido uzņēmumu ar to, ja 

nē – arī selfijam ar draugu vai 

draudzeni “nebūs ne vainas”!  

Gaidām līdz 9. februārim! 

Iesūti uz adresi - krista3011@inbox.lv 
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