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Vai zināt, kuri ir skolas erudītākie un zinošākie jaunieši ne tikai 
latviešu valodas, bioloģijas un informātikas āķīgākajos jautājumos, 
bet arī sabiedrības un novada dzīves aktualitātēs? 

To varēja uzzināt 25. februāra pēcpusdienā, kad kopā pulcējās  
skolas 5. – 9. klašu 20 skolēni, lai sniegtu atbildes uz skolotāju 
A.Semjonovas (sociālajos jautājumos un aktualitātēs), I.Čipenas 
(IT), T.Kapusto (dabaszinātņu), B.Žūriņas (novada), D.Birzes 
(latviešu valodas) sagatavotajiem jautājumiem. 

Kā atzina paši dalībnieki, jautājumi nebija viegli, jo  vairāk 
atmiņā bija jāatsauc tā informācija, kas redzēta, dzirdēta un skatīta 
masu medijos- televīzijā, presē un internetā. Bet, protams, bez skolā 
iegūtajām zināšanām arī nevarēja iztikt, jo erudīts cilvēks taču ir 
vispusīgi izglītots cilvēks!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attēlā: 

6.c klases komanda: 
Maija Krastiņa un 

Edgars Ivanovs 
 
 

 
 
Bet tagad, lasītāj, pārbaudi sevi, atbildot uz jautājumiem: 

Kā sauc lielāko Iecavas upi ar divām tās pietekām? 
Kā sauc ielu, kurai ejam pāri, dodoties uz internātu? 
Kādu četru rakstnieku,dzejnieku vārdos nosauktas  ielas Iecavā? 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Marts 2016. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Ir tādi brīži, kad darāmā šķiet pārāk 

daudz... Kad visi skolotāji, kā 

sazvērēušies, vienlaikus uzdevuši tik 

daudz mājas darbus... Kad stundās 

darbs neveicas, klases biedri kaitina, 

bet paspēt uz visām konsultācijām 

nav iespējams. Kad aizmirstas tas, 

kas bija jāpaņem, un kur bija 

norunāta tikšanās.No tā, ka 

vienlaikus jāzina, jāatceras, jāspēj 

neiedomājams daudzums lietu, pat 

raudāt gribas! 

Un dažbrīd šķiet, ka tevi vairs neviens 

nesaprot... Ka tikai tev ir grūti, no 

tevis prasa par daudz... 

Tad  pamēģini iedomāties savu 

mammu vai vecmāmiņu vai kādu citu, 

kuru redzi nepārtraukti darbojamies. 

Vai nekad nav bijis tā, ka tu sēdi, bet 

viņa pēc grūtas darba dienas 

joprojām mazgā traukus, no kuriem 

ēdi tu?Vai viņa sūdzas? 

Paskaties uz skolotāju, kura turpina 

savu darbu arī tad, ja klasē nav 

kārtības, skolēni (varbūt arī tu?) 

sarunājas, ir nepieklājīgi. Kā tu 

justos viņas vietā? 

Kāds gudrs cilvēks reiz teicis – ja tev 

ir grūti, tad paņem vēl vienu darbiņu 

klāt! Tad redzēsi, cik pirms tam tev 

bija viegli! 

Kas teicis, ka vienmēr jābūt viegli? 

Caur vieglumu nenāk panākumi – 

dzīvē tā ir. Viss jānopelna ar 

grūtumiem. 

Bet – pasmaidi un nesūdzies. 

SAŅEMIES! Brīvlaiks teju jau klāt! 

Sk.Inga 

Un tā - rezultāti! 
5.a, 6.a, 7.a klašu grupā viserudītākā ir 

Sanija Dombrovska, 6.a. 
5.c, 6.c klašu grupā viserudītākā ir 

Maija Krastiņa, 6.c. 
7.c, 8.c, 9.c klašu grupā viserudītākais ir 

Niks Vīns, 7.c. 
8.a, 9.a klašu grupā viserudītākā ir 

Rebeka Kisiļica,9.a. 
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Mūsu skolā jau vairākus gadus sk. Ligitas Putniņas vadībā aktīvi 
darbojas skolēnu Dome, kas veic skolas līdzpārvaldes funkcijas. Galvenais, 
ko skolēni apgūst, darbojoties domē, ir organizatoriskā darba iemaņas un 
prasme uzņemties atbildību par kvalitatīvi izpildītu sev uzticēto darbu. 

Janvāra domes sēdē Skolēnu domes pārstāvji solīja no mācībām brīvajā 
laikā katrs savā klasē novadīt nodarbību, kuras laikā ieinteresētu pārējos 
klasesbiedrus saturīgi atpūsties. 

Par to, kā veicās ar doto uzdevumu, stāsta paši domnieki! 

 
Bija uzsnidzis sniegs, ziema- pašā 

plaukumā. Nodomāju, ka ar saviem 
klasesbiedriem varētu doties uz 
Divkalniņu, jo nekas ziemā nav jaukāks 
par kārtīgu izslidināšanos! Pēc aktīvās 
atpūtas devāmies uz klasi, kur 
mielojāmies ar konfektēm, cepumiem, 
dzērām tēju. Domāju, kas tas bija jauki, 
un es ar savu uzdevumu tiku veiksmīgi 
galā. 

Samanta, 7.a 
Es saviem klasesbiedriem piedāvāju 

noskatīties mākslas filmu 
“Untoucheble”, kas latviskā tulkojumā 
nozīmē “Neaizskaramie”. Filmas 
varonis- melnādains vīrietis, kura dzīvē 
notika daudz un dažādi pavērsieni. 
Taču galvenais nebija filmas kopīgā 
noskatīšanās, bet gan diskusija, kas 
risinājās pēc tam. Katrs izteica savas 
atziņas un vērtējumus par filmā 
skartajām problēmām, saistīja savu 
pieredzi un vērtības ar filmā 
saskatītajām. Ieva, piemēram, pauda 
viedokli, ka “nevajag cilvēkus vērtēt pēc 
viņu ādas krāsas, , jo mēs visi esam 
cilvēki”. Ivitu iepriecināja tas, ka filmā 
par nopietno bija runāts “caur humora 
prizmu”, bet Jana apgalvoja, ka 

“brīnišķīgi ir tas, ka cilvēks, aktīvi 
darbojoties, var palīdzēt otram 
cilvēkam”. 

Kristīne K., 9.c 
Es savus klasesbiedrus aicināju uz 

spēli – viktorīnu “Vārdu spēle”. 
Klasesbiedrus sadalīju 2 komandās, 
izdalīju viņiem lapiņas ar dažādiem 
lietvārdiem. Viens dalībnieks sauca 
visas šī priekšmeta īpašības, bet otrs 
atminēja minēto priekšmetu. Spēle 
risinājās tik ilgi, kamēr visas lapiņas 
uzminētas. Domāju, kas tas bija ne tikai 
interesanti, bet arī izglītojoši, jo 
klasesbiedrim nācās nedaudz padomāt! 

Nadežda, 6.a

 
Es savā klasē organizēju galda spēļu 

pēcpusdienu, jo galda spēles attīsta 
cilvēka intelektuālo un stratēģisko 
domāšanu, kā arī mudina būt 
atjautīgam un veiklam, lai uzveiktu 
pretinieku. Mūsu šīs pēcpusdienas 

favorītspēles bija “Domino”, “Cirks”, 
“Riču račs”, kā arī kāršu spēles. 

Roberts, 8.c 

 
Tā kā mani klasesbiedri ir ļoti aktīvi 

un viņus vairāk interesē aktīvā atpūta, 
tad pieņēmu lēmumu nodarbībā 
noorganizēt spēles, kuru laikā var gan 
izkustēties, gan skaļi just līdzi 
komandas biedriem! Novadīju piecas 
spēles – “spalvas pūšanu”, “balonspēli”, 
“olu maratonu”, “papīru pārnešanu”, 
“mandarīnu deju”. Bija jautri, bet 
veiklībā mūs, meitenes, mazliet 
pārspēja zēni! Taču cīņa vēl nav galā, jo 
arī Ditai ir jānoorganizē piecas spēles! 

Dārta, 7.c 
Attēlos: Skolēnu dome, tās aktivitātes 6.a 

un 8.c klasē

 

Mūzika – tas nav darbs, tā ir mīlestība. 

Pirmdien, 22. februārī pie mums viesojās Rīgas mūzikas 
internātvidusskolas pārstāvji- divas skolotājas un skolēni. Uz 
tikšanos devāmies mēs, 7.c un 8.c klases skolēni, jo ar mūziku 
esam uz “tu”, tas nozīmē, ka brīvajā laikā nodarbojamies ar 
dziedāšanu, kā arī citādi izpaužamies dažādās muzicēšanas 
jomās. 

Vispirms Rīgas internātvidusskolas skolotāja Jolanta sniedza 
informāciju par skolu -  šogad tajā mācās 340 skolēni, kurus 
apmāca 70 skolotāji. Skolā var apgūt dažādu instrumentu spēli 
– klavieres, ģitāru, čellu, flautu, klarneti, trompeti, vijoli u.c. 
Skolā ir iespēja darboties dažādos pulciņos- datorpulciņā, 
floristikā, viz.mākslā, ritmikā, teātra pulciņā, skolas avīzē, 
skolas pašpārvaldē. Tāpat kā pie mums, arī mūzikas 
internātvidusskolā,  visa mācību gada garumā notiek dažādi 

pasākumi, no kuriem saistošākie likās 
“Melnās kafijas vakars”, Mis un Misters 
Stils, aerobikas konkurss, sporta un karjeras 
dienas. Vēl interesanti likās tas, ka skolu 
beidzot, ir iespēja iegūt zelta vai sudraba 
liecības, kas ne tikai ir vizuāli skaistas, bet 
arī dara godu to saņēmējam.  

Tad sekoja priekšnesums – klavieres spēlēja skolēns- 
pianists, kas mācās 11. klasē, bet ar flautas spēli priecēja 
meitene no 10.klases. Protams, šie skaņdarbi nebija tādi, kā 
mēs klausāmies ikdienā, bet vairāk rosināja uz pārdomām par 
dzīvi, tās jēgu un radīja īpašu noskaņu. 

Paldies par iespēju ieskatīties Rīgas internātvidusskolas 
pasaulē! 

7.c un 8.c skolas avīzes pārstāvji 
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Par tradīciju mūsu skolā kļuvušas Valentīndienas jeb mīlestības svētku 

svinības. Un, tā kā svētkus ir iespējams radīt pašiem, tad to arī darījām. Katra 

klase sagatavoja savām iespējām un temperamentam atbilstīgus 

priekšnesumus. 

Svētku ievadā ieklausījāmies  R.Paula izteikumu citātos pasākuma 

vadītāju skolotāja Krista un Skolēnu domes pārstāves Lauras izpildījumā. 

Uzzinājām, ka R. Paula dzīves moto ir “disciplīna, strādīgums, godīgums un 

cieņa”, bet, “ja vēlies dzīvē īstenot savus mērķus, tad nepieciešams iet un 

pierādīt sevi – neviens tavā vietā neko neizdarīs”. 

Koncertā piedalījās visas klases, R.Paula dziesmas izpildot gan 

“karaoke” variācijās, gan dziedot paši. Pēc koncerta, aptaujājot skolēnus par 

svētku norisi, saņēmām informāciju, ka visi labprāt piedalītos vēl kādā 

“karaoke” pēcpusdienā. 

Bet nomināciju “Draiskā dziesma” ieguva 9.c klase par dziesmas “Ne 

silts, ne auksts” atraktīvo izpildījumu, 8.a – “Modernākā dziesma” par 

dziesmas “Pelnrušķīte” savdabīgo izpildījumu,7.c - “Skanīgākā dziesma” par 

dziedošajām meitenēm un elegantajiem zēniem dziesmā “Tikai vienu reizi” , 

6.c klase – “Dziesma R.Paula stilā” par “Baltās” dziesmas dziedāšanu. 

Savukārt 5.c klase ieguva nomināciju “Dziesma - teātris” par “Jaunlaiku 

balādes” prezentēšanu, bet 3.c - “Superdziesma” par dziesmas “Pūpēdis” 

atskaņošanu. 

Šogad Valentīndienas pasākums 

bija ļoti izdevies, jo tas tika veltīts 

mūsu ievērojamākajam komponistam 

Maestro Raimondam Paulam. 

Katrai klasei vajadzēja izveidot 

vienu priekšnesumu ar  savu izvēlēto 

R.Paula dziesmu.  Mūsu klase 

izvēlējās "Balto dziesmu”, un to 

gatavojām vairāku nedēļu garumā. 

Padomājām arī par to, lai dziesmas 

nosaukums tiktu atspoguļots vizuāli- 

visi saģērbāmies baltās drēbēs, kā arī 

izgatavojām baltas brilles. 

Bijām ļoti priecīgi un patīkami 

pārsteigti, kad pasākuma beigās 

ieguvām nomināciju. 

Paldies skolotājai Marutai par 

dziesmas iemācīšanu! 

Anna Kalniņa, 6.c 

Februārī skolā tika organizētas vairākas mazās pedagoģiskās sēdes, lai rosinātu paaugstināt savus mācību sasniegumus tiem 

skolēniem, kuriem šobrīd mācību motivācija neatbilst spējām. Lai saprastu, kā skolēni izprot nepieciešamību mācīties, laikā no 16. – 

29.februārim 5. – 9. klašu grupā uzdevām jautājumu “Kāpēc jāmācās?” 71 skolēnam. Ko viņi teica, vērtējiet paši! 

Vai zināji, ka Tavu vēlmi mācīties negatīvi ietekmē: 

 stress un trauksme, 

 bailes no neveiksmēm, 

 nepietiekama gribas piepūle un gribasspēks, 

 nepietiekamas mācīšanās prasmes, 

 personiskās aktivitātes un uzņēmības trūkums, 

 nespēja pārvarēt grūtības, 

 nepietiekams atbalsts un izpratne no pieaugušo puses. 

Vai zināji, ka Tavu vēlmi mācīties pozitīvi ietekmē: 

 aizrautība,  

 panākumu sajūta, 

 personiski iemesli labi mācīties, 

 patika kaut ko jaunu izmēģināt, 

 pārmaiņas,  

 uzslava un atzinība, 

 uzskatāma, saprotama mācību viela, 

 draudzīga atmosfēra klasē, 

 simpātisks skolotājs. 
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Visi atceramies, ka pirms diviem gadiem mūsu skolas skolēni  Marta un Linards devās uz Angliju, lai tur 
turpinātu savas skolas gaitas. Februāra vidū viņiem ir brīvlaiks, tādēļ bijām priecīgi abus jauniešus sagaidīt pie sevis 
ciemos. Martiņa ciemojās 9.c klasē, bet Linards - 7.c klasē. Abi kļuvuši pieaugušāki, nosvērtāki, pat mazliet izmainījuši 

savu imidžu, taču sirdī palikuši tikpat jauki un atvērti kā pirms diviem gadiem. 

Piedāvājam interviju ar Martu Vilcāni. (Attēlā 2.rindā 3.no labās puses) 

Saki, lūdzu, kurā pilsētā Tu 
dzīvo, kādi tur ir laika apstākļi? 
Dzīvoju Trovbridžā. Laiks 
pastāvīgi ir apmācies, līst, bet, ja 
spīd saule, tad ir ļoti karsti. 
Pastāsti, lūdzu, kāds ir Tavs 
dienas režīms? 
No rīta ceļos 6.30, tad sakārtojos 
un dodos uz skolu. 
Skola atrodas 
pusstundas gājienā 
no mājām. Stundas 
sākas 8.45 un beidzas 
ap 15.00. Tad 
apmeklēju vizuālās 
mākslas pulciņu ( ko 
šobrīd gan vairāk 
nedaru) un dodos 
mājup. Mājās mācos 
apmēram 2-3 
stundas, jo mājas 
darbi ir daudz 
apjomīgāki nekā te- 
tie vairāk ir dažādi pētījumi un 
prezentācijas. Tad jau arī vakars 
un jādodas gulēt. Nedēļas nogalēs 
apmeklēju baseinu, esmu bijusi 
Londonā, tuvējā Bath pilsētiņā u.c. 
Vai ir kādas atšķirības mācību 
procesā? 
Mācību stunda ilgst 60 minūtes. 
Nemācamies no mācību 
grāmatām, bet klausāmies 
skolotāja stāstītajā. Nekādā ziņā 
nevar kavēt stundas, par to ir 
jāmaksā. 
Kā ar disciplīnu tajā skolā? 

Disciplīna ļoti stingra. Ja skolēns 
pēc vienreizēja aizrādījuma 
turpina traucēt, viņu aizsūta 
mācīties uz blakus klasi. Ja vēl 
traucē citiem, jāiet uz pārrunām ar 
direktori, tad notiek sēde, kurā 
jāierodas arī vecākiem. Lielākoties 
tiek praktizēta metode – ja traucē 

stundu, tad pildi uzdotos 
uzdevumus viens pats šaurā, 
slēgtā telpā. 
Cik skolēnu ir vienā klasē? 
Vienā klasē atrodas ap 30 
skolēniem, bet viņi mainās. Ja, 
piemēram, bioloģijā tev ir 3. 
līmenis, tu dodies mācīties šo 
priekšmetu ar 3. līmeņa bērniem, 
ja angļu valodā ir 5. līmenis, 
dodies to mācīties ar šī līmeņa 
bērniem. Man pašai visur ir 
augstākais, 5. līmenis, tādēļ ļoti 
jācenšas, lai to nezaudētu. 

Vai Tev skolā ir draudzenes, 
kādas tautības viņas ir? 
Man ir trīs tuvākās draudzenes 
Stefānija, Maija, Betha – viņas 
visas ir anglietes. Tā kā mums ir 
skolas forma – balts krekls ar 
biksēm vai svārkiem, tad nevienu 
neinteresē, vai tu esi bagāts vai ne 

tik ļoti. Vērtē pēc 
zināšanām un izturēšanās. 
Vai jums skolā notiek kādi 
pasākumi? Mums, 
piemēram, tikko bija 
Valentīndienas koncerts 
un disenīte. 
Nē, mums nekas tāds 
nenotiek. Četrreiz gadā ir 
labdarības pasākumi, kura 
laikā var spēlēt dažādas 
spēles, bet par tām ir 
jāmaksā. Savāktā naudiņa 
tiek nodota slimnīcām, 
bērniem invalīdiem utt. 

Dzirdēju, ka skolai apkārt esot 
žogs. Vai taisnība? 
Jā, tas ir domāts bērnu drošībai, 
un nevienam neienāk prātā to 
dēvēt par cietumu. 
Ko Tu gribētu novēlēt saviem 
bijušajiem klasesbiedriem? 
Noteikti pēc 9. klases beigšanas 
mācīties tālāk. Un īpaši mācīties 
angļu valodu, jo nekad nevar zināt, 
kur un kā tā dzīvē noderēs. 
Paldies par interviju, un lai Jums 
abiem veicas! Gaidīsim atpakaļ! 

Mūsu tautisko deju pulciņš “rullē”! 
11. februārī Vecumniekos notika starpnovadu deju 
kolektīvu koncerts “Sadancis”, kurā piedalījās arī mūsu 
skolas 1. – 2. klašu tautisko deju kolektīvs skolotājas 
I.Jirgenas vadībā. 
Kolektīvs ar panākumiem demonstrēja trīs dejas “Kas 
mežā brakšķināja?”, “Kad es biju jauns puisītis”, 

“Pavasara dziesma”. Prieks par skolēniem un skolotāju, 
kuri mūsu skolas vārdu popularizē novadā! 
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internātpamatskola.   
Redaktores: Inga Čipena, Ieva Plēsuma  

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

Apsveicam skolas ēdnīcas darbinieci 

Annu Žukovu 

60. gadu jubilejā! 
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis 

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz, 
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 

/K.Apškrūma/ 
Skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēni 


