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11. maijā notika koncerts „Es zīmēju pasauli...” par prieku mūsu 
māmiņām viņu svētkos. Daudz māmiņas pulcējās zālē, lai noskatītos 
šo koncertu.  
Pasākums bija skaists, koncertā uzstājas klases no visas skolas.. 
Direktore un L.Putniņa teica runu. Bija sanākušas daudz māmiņas, 
bet mana māmiņa (Mairitas), diemžēl, nevarēja atnākt. Vislabāk 
man patika Artjoma (8.c) uzstāšanās ar dziesmu, kurai bija paša 
sacerēts teksts un tectonic dejotāji Matīss un Mārcis (8.c). Patika arī 
3.c klases „Vīnes orķestris”. Mūsu klase arī uzstājās ar "sirtaki" deju. 
Beigās skolotāja Ligita apsveica visas pārējās skolotājas. Man šķita, 
ka visām māmiņām patika šis koncerts. 

Mairita Ezeriņa 8.c un Marta Vilcēna 5.c 
6.c klase uzstājās ar 
lietuviešu dziesmu 
„Dudaigele”, kuru 
iemācījās projektu 
nedēļas laikā. Īpaši 
mani pārsteidza 8.c 
klases skolēni Mārcis 
Skuja un Matīss 

Sniedze, kuri rādīja savu priekšnesumu, ar kuru bija uzstājušies 
konkursā „Manas sirds talants”. Patika arī koncerts kopumā. 

Reinis Bajārs 7.a 

Ķiršu plaukums un ābeļziedu sārtums. 

Sauleszaķu ņirboņa, svaigās zāles reibinošā 

krāsa un vējš koku galotnēs. Klašu logu rūtīs 

laiku pa laikam atspīd ilgu pilnas skolēnu 

acis. Kā gan gribētos tur – ārā...  

Skriet, skriet, skriet, izskrieties, izvārtīties 

zaļajā zālē, iebāzt degunu svaigi zaļā lapu 

krūmā, noaut basas kājas, pagaršot 

upeņziedus, mazgāties lietus dušā, elpot 

silto gaisu, iemērkt kāju pirkstus ūdenī – 

varbūt jau drīkst dziļāk?, saulainā pļavā 

izstaipīties, vērot mākoņus, klausīties putnu 

skaļajā priekā un arī nedarīt neko.  

Izdarītie darbi aizpeld pa upi, paliek vien 

iegūtā pieredze, zināšanas un prasmes. Tās 

tev neviens nevar atņemt. Un nu – laiks 

atpūtai vai lieliem darbiem, burziņiem ar 

draugiem, kopābūšanai ar ģimeni un 

savējiem. Laiks ienirt siltā upē, jūrā un 

bezrūpībā. Laiks izbaudīt pieaugušo dzīvi un 

naudiņu sapelnīt. Laiks, nedomājot par 

stundām un minūtēm, kopā būt ar tiem, 

kuriem vēlies, lai prieks viļņojas! Laiks pabūt 

tur, kur vēl pabijis neesi. Laiks dūšīgi augt un 

spēkā pieņemties. Laiks savus mīļos lutināt 

un mājas darbiņos palīdzēt. Savādāks laiks. 

Katram savs. Pašam savs laiks. 

Hei! Nu gan aizsapņojāmies! Vēl jau mācību 

gads rosās, vēl daži nopietni darbi darāmi, 

vēl jāparēķina, jāpadomā un jāuzraksta, vēl 

jāsaprot un un jāizzina, vēl atzīmes uz augšu 

jāpavelk. Ātri, ātri, mudīgi! Vasaras darbus 

skolā, tos gan nevajag! Vasarā jau tāpat 

darbu gana! 

Vai esi domājis, cik tava vasara solās būt 

lietderīga? Kādas grāmatas lasīsi, kādos 

dārza darbos grasies piedalīties, kādos 

pilsētas svētkos izpriecāties, ko satiksi, kur 

aizbrauksi, kam veltīsi savu skaisto vasaras 

laiku? Laiku, tāpat kā santīmus, viegli 

notrallināt un izkaisīt kā nekam nevajadzīgus 

putekļus, bet laiks var būt zelta naudas 

vērts, ja tas, ko dari, nes labumu rītdienai. 

Kāds būs tavs brīvais laiks? 

Ko gaidi? Žigli mācībās visu sakārto un – 

vasarā iekšā! 

Redaktore Inga Č. 

Uzstājas 1.-4.klašu koris 
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S K O L A S  A K T U A L I T Ā T E S  

Pavasaris – ekskursiju laiks! 
Maijā visas klases izmanto skolas piedāvāto iespēju 
doties mācību ekskursijās. Vairākas klases jau 
apskatījušas dažādus vērtīgus izziņas objektus, bet 
citas ceļā vēl tikai pošas. 
2.c klases skolēni kopā ar lielajiem 7.a un 7.c klašu 
jauniešiem devās ekskursijā uz Siguldu, kur izpētīja 
bobsleja trasi, atpūtās braucienos ar panorāmas ratu 
un rodeļiem, interesantā pastaigā iepazina Gūtmaņalu 
un Turaidas pili, līda pazemes alās un paši veidoja 
savus Siguldas suvenīrus – spieķīšus īpašajā darbnīcā. 

 
1.a,c un 2.a klases devās uz Tērvetes dabas parka 
Rūķu ciemu un ciemojās pie Sila raganiņas, kur dzēra 
zāļu tēju un cienājās ar „spiriņām”. 1.c klase pat 

brauca ar vilcieniņu. Visiem ļoti 
patika Rūķu ciema mājiņas un Sila 
raganiņa. 
5.a,c klases apciemoja Amatniecības 
centru „Mazā kāpa” Koknesē, kur 
iepazinās ar ādas izstrādājumu 
ražošanas procesu un ikviens , kurš 
vēlējās, izveidoja savu ādas atslēgu 
piekariņu. Daži tiešām aizrāvās ar 
interesanto procesu un veidoja 

vairākus! Pēc tam skolēnus gaidīja interesanta 
ekskursija Pļaviņu HES, kur bija iespēja iepazīties ar 
elektrības ražošanas procesu. 
 
 
 

Šajā ekskursijā man vislabāk patika HESā. Daudz ko 
jaunu es uzzināju par elektrību. Mazliet bija bailīgi, kad 
uzkāpām pašā augšā, bet ļoti patika. Gribētu aizbraukt 
vēl uz Rīgas un Ķeguma HESu. Marta 5.c 
6.a klase dosies uz Bauskas Rātsnamu, novada domi 
Bauskas pils muzeju un uzņēmumu „Bauskas alus”. 
22. maijā visus skolēnus gaida Lielais skolas 
pārgājiens, kura laikā notiks konkursi un sacensības! 

Sagatavoja Kristaps Prokopovičs

 

I Z S K A N  P Ē D Ē J A I S  Z V A N S   

Tuvojas mācību gada noslēgums un atkal izlaidumam gatavojas 9.klašu skolēni. Izskan pēdējais zvans, tiks nokārtoti 

eksāmeni un viņi, kas te auguši deviņus gadus, iejūk pieaugušo pasaulē. Ikvienam, kurš mācās jaunākajās klasēs, tas šķiet 

tik satraucoši! Kā gan jūtas tie, kuri pārvar šo pēdējo pakāpienu un pirmo nozīmīgo virsotni? To jautājam viņiem pašiem. 

 

 

Vai esiet gatavi doties lielajā 
pasaulē un pierādīt savu varēšanu? 
9.c skolēni teic: Ir dažādi secinājumi. 
Te – skolā – viss ir zināms kā otrajās 
mājās. Māc neziņa, kas mūs sagaida 
svešā vietā, tāpēc šķiet, ka neesam 
līdz galam gatavi iziet lielajā pasaulē. 
Daži jūtas drošāki, jo dzīve jau ir 
iemācījusi būt patstāvīgiem. Viņi gan 
pārliecināti, ka nepazudīs! 
Kas ir pirmais, ko vēlaties izdarīt, 
kad izglītības dokuments ir 
saņemts? 
9.c: Pirmkārt, parādīt savu diplomu 
vecākiem, ierāmēt un pielikt pie 
sienas, jo tas būs pirmais izglītības 
dokuments! Tomēr, salīdzinot ar to, 
kas mūs sagaida nākotnē pēc 
augstākās izglītības līmeņa 
sasniegšanas, šis dokuments var 

likties niecīgs. Taču, vienalga, tas būs vēsturisks! 

Attēlos: 7.klašu skolēni iemēģina bobu. Patīk? 
Maksims Krutikovs (5.a) lepojas ar pašdarināto atslēgu piekariņu. 
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Otrkārt, 
vēlamies savu 
prieku kārtīgi 
noballēt visu 
nakti kopā ar 
klasesbiedrie
m! 
9.a: 
Galvenais, 
pareizi 
izvēlēties 
skolu, kur 
tālāk 
mācīties. Daži 
no mums 
vēlas atrast 
darbu. 
Lūdzu, 
pastāstiet par 
savām nākotnes iecerēm! 
9.c: Jaunieši apgūs dažādas profesijas – kāds būs 
automehāniķis, cits viesnīcnieks, daži 
komercdarbinieki. Sanda apgūs mūziku – dziedāšanu 
un instrumentu spēli. Dažs plāno mācīties un atrast 
darbu ārzemēs, jo jau labi apguvis svešvalodas, lai 
varētu iedzīvoties sabiedrībā. Raivis vēlas būt 
uzņēmējs un tāpēc gatavojas apgūt informācijas 
tehnoloģiju specialitāti. 
9.a: Interesantākā tuvākā iecere ir Kristapam – viņš 
30.jūnijā dosies uz kvalifikācijas turnīru Liepājā. 
Spēcīgākie sportisti gūs iespēju doties uz Brazīliju, lai 
tur startētu 20 km skrējiena distancē. Lai Kristapam 
izdodas! 
Kuri no skolēniem jūsu klasē jau izvirzījuši savus 
lielos dzīves mērķus un zina ceļus, kā tos realizēt? 
Kādi ir šie mērķi? 

9.c: Madara 
pēc vidējās 

izglītības 
iegūšanas 

vēlas tālāk 
mācīties 

augstskolā 
un, kas zina, 

atgriezties 
šeit kā 

„kolēģe” 
savām 

bijušajām 
skolotājām. 
9.a: Katram 
ir sava 

izvēlētā 
profesija, 

kuru 
centīsimies iegūt. Kristaps dosies apgūt elektriķa 
profesiju Cēsīs, Artūrs izvēlējies militāro karjeru, 
Sandra vēlas būt stiliste, bet Juris un Sandija – frizieri. 
Mārtiņš domā par pavāra profesiju, Simona – par 
bārmenes. Andris un Ronalds mācīsies par iekšējo 
komunikāciju speciālistiem (izrādās, tie ir santehniķi!), 
bet citi plāno izglītību turpināt vidusskolā. 
Kas jūsu klasei sakāms par laiku, ko šeit pavadījāt? 
Raivis te ir pirmo un arī pēdējo gadu. Mūsu skolā 
pavadītais gads paliks viņa atmiņā uz mūžu, jo iepzīts 
daudz dažādu cilvēku. Raivis teic, ka citur tādus 
cilvēkus reti varot sastapt. Paldies visiem par to, ka 
tādi esiet un būsiet! 
Šis laiks, īpaši pēdējā gadā, licis apzināties to, ko līdz 
šim nesapratām – katrs ir pats sava likteņa noteicējs! 
Skolēni noteikti vēlas teikt paldies savām čaklajām 
audzinātājām Rūtai Muceniecei, Valijai Lukstiņai un 
Irinai Jakušenokai! 

Varenais sportists dodas dzīvē! 

Līdz ar izlaiduma vēlējumiem mūsu skolas durvis 
aizvērs arī varenais sportists Kristaps Prokopovičs, kurš, 
trenēdamies Iecavas sporta namā „Dartija”, guvis 
daudz nozīmīgu individuālu panākumu sportā, 
spodrinādams gan skolas, gan novada vārdu. 

Kristaps aktīvi popularizējis sportisku dzīvesveidu, kā 
arī veidojis sporta avīzi. Jaunā sportista karjerā ir daudz 
uzvaru vieglatlētikā, galvenokārt dažādu distanču 
skriešanā. Paldies Kristapam un vēlam lieliskus 
panākumus turpmākajā dzīvē! 

   



4 
 

S A S N I E G U M I  

 

2012. gada 28. aprīlī ar krāšņu un pārsteigumiem pilnu apbalvošanas ceremoniju uz kuģa “Romantika” klāja 
noslēdzās erudīcijas apgāda Zvaigzne 
ABC konkurss 5.-9. klašu skolēniem 
“Zvaigžņu klase”. Uz kuģa klāja bija 
sapulcējušies labākie no labākajiem. 
Ar skaļām ovācijām un aplausiem tika 
sveikti visi pirmo sešu vietu ieguvēji. 
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu 
lasītprasmi, interesi par mācību 
priekšmetiem, padziļināt skolā iegūtās 
zināšanas un izmantot dažādus 
uzziņas avotus un tehnoloģiskos 
risinājumus mācību procesā. Konkurss 
norisinājās divās vecuma grupās: 5. – 
6. klašu skolēniem (piedalījās Iecavas 
internātpamatskolas 5.c klase) un 7. – 
9. klašu skolēniem (piedalījās Iecavas 
internātpamatskolas 8.c klase). 
Erudīcijas konkursā “Zvaigžņu klase” 
bija pieteikušās gan klases no mazām 
lauku un pilsētu skolām, gan 

ģimnāzijām. Kopā konkursā reģistrējās 351 klase ar 8775 skolēniem. 

Mācību gada garumā skolēni nesavtīgi veltīja konkursam gan savu brīvo laiku pēc stundām, gan brīvdienas, lai 
stundām ilgi sēdētu bibliotēkās starp grāmatu kalniem un interneta mežiem, meklējot atbildes uz āķīgajiem 
organizatoru un sadarbības partneru jautājumiem. Četrās kārtās, kas tika veltītas latviešu valodai un literatūrai, 
eksaktajām zinībām, svešvalodām, kā arī vēstures, mākslas un sociālajām zinībām, skolēni atbildēja kopumā uz vairāk 
kā 80 teorijas jautājumiem, 20 sadarbības partneru jautājumiem un izveidoja 4 dažādus radošos darbus. Veidojot 
radošos darbus, skolēniem bija iespēja domās aizceļot uz savu sapņu zemi, veikt kādu sarežģītu eksperimentu, kā arī 
kļūt par reklāmas un mārketinga guru un izveidot 
reklāmas plakātu grāmatai. 

Cīņa par galvenajām godalgām bija spraiga. 5. – 6. klašu 
grupā Iecavas internātpamatskolas 5.c klasi no pirmās 
vietas šķīra tikai 1 punkts. Uz konkursa noslēguma 
pasākumu bija sabraukušas 12 klases no visas Latvijas. 
Pavadot saulaino sestdienas pēcpusdienu uz kuģa 
“Romantika” klāja, pasākuma vaininiekiem bija iespēja satikt savus konkurentus, jo intriga par to, kurš būs uzvarētājs, 
tika saglabāta līdz pat pasākuma beigām. Noslēguma ceremonijas laikā visi kopā atskatījās uz konkursā paveikto, 
redzēja citu dalībnieku radošos darbus, iepazinās ar konkursa radošo komandu, kā arī baudīja iluzionista Artūra 
aizraujošo priekšnesumu. Visiem sanākušajiem bija iespēja piedalīties Brīnumskapja loterijā un laimēt vērtīgas balvas 
no konkursa organizatoriem un atbalstītājiem.  

Izmantots resurss zvaigznuklase.lv 

5.c klases skolēni un audzinātājas sirsnīgi pateicas mācību priekšmetu skolotājiem, kas palīdzēja 

risināt grūtos uzdevumus katra mēneša kārtā. Paldies Dzintrai Krauklei, Agnesei Āboliņai, Valijai 

Dubrovskai, Sarmai Zepai, Elīnai Melderei, Judītei Rubinai, Ivetai Klīdzējai, Irinai Jakušenokai, 

Dzidrai Miezerei, Valijai Lukstiņai, Sanitai Kozlovai, Ligitai Putniņai, Sandrai Sūnai, Ievai Plēsumai 

un Jēkabam Klīdzējam, kā arī visiem, kas juta mums līdz un atbalstīja, turot īkšķus!  

„Skolas logā” sumina 8.c klasi, kura konkursā „Zvaigžņu klase” izcīnījusi cienījamu rezultātu – 

27.vietu 123.klašu vidū! 

Uzvarētāji 5. – 6. klašu grupā starp 135 klasēm: 
1. vieta Iecavas vidusskola 6.a  

2. vieta Iecavas internātpamatskola 5.c  
3. vieta Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 6.a  
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KONKURSS MAIJĀ! Un tagad – arī jums ir iespēja iejusties „Zvaigžņu klases” dalībnieku vietā un 

meklēt atbildes uz daļu no nebūt ne vienkāršajiem konkursa uzdevumiem no visām četrām kārtām. 

Katrā jautājumā ir tikai 1 pareizā atbilde. Kura? Tas arī šī mēneša „Skolas Logā” konkurss! 

1. Frazeoloģisma ciema slota nozīme ir 

1. ‘atkritumu savācējmašīna, kas 
strādā noteiktā reģionā’  

2. ‘slota, ar kuru jāj 
raganas’  

3. ‘sieviete, kas staigā pa kaimiņu 
mājām tenkodama’  

4. ‘cilvēks, kam patīk 
iet ciemos’  

2. Veļi ir 

1. vīriešu apakšveļa  2. nakts spoki  

3. velosipēda zobrati  4. mirušo cilvēku dvēseles  

3. Latviešu ticējums māca: “Nedrīkst sveicinoties 
nevīžīgi sniegt kreiso roku, jo ...” 

1. tad atdod otram savu 
veiksmi  

2. tad abi šodien 
sastrīdēsies  

3. tad atdod otram savu laimi  4. tad abi sanaidosies  

4. Visvecākā rakstu valoda ar visilgāko 
nepārtraukto vēsturi ir 

1. ķīniešu valoda  2. ēģiptiešu valoda  

3. prūšu valoda  4. krievu valoda  

9. jautājums (5 punkti)  

5. “Kādu rītu vecais Ūdensžurktēviņš izbāza galvu 
no savas alas. Acis tam bija kā mazas, spožas 
krellītes, ūsas – cietas un sirmas, bet aste atgādināja 
garu melnas gumijas gabalu,” 

1. rakstījis Imants 
Ziedonis  

2. rakstījis Hanss Kristians 
Andersens  

3. rakstījis Oskars Vailds  4. rakstījusi Nora Ikstena  

6. Visas pieturzīmes ir pareizi saliktas teikumā 

1. Reizēm man liekas, ka uz 
ceļiem, kamēr tie guļ, varētu 
augt labība vai zāle, vai kaut 
kādi dārzeņi.  

2. Reizēm man liekas, ka uz 
ceļiem, kamēr tie guļ varētu 
augt labība vai zāle, vai kaut 
kādi dārzeņi.  

3. Reizēm man liekas, ka uz 
ceļiem, kamēr tie guļ, varētu 
augt labība vai zāle vai kaut 
kādi dārzeņi.  

4. Reizēm man liekas, ka uz 
ceļiem kamēr tie guļ, varētu 
augt labība vai zāle vai kaut 
kādi dārzeņi.  

7. Kā latviešu valodā sauc populārāko literāro tēlu 
muzeju, kurš atrodas Stokholmā? 

1. Oktobra lietutiņš  2. Maijpuķīte  

3. Jūnijkalniņš  4. Sniegalācis  

8. Valodnieku Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna 
vadībā tika aizsākta latviešu rakstības jeb 
ortogrāfijas reforma, kurā, piemēram, čupu burtus 
aizstāja ar š, č, dž, bet patskaņu garumu apzīmēja ar 
svītriņu virs burta. Kurā gadā jaunā ortogrāfija kļuva 
juridiski obligāta? 

1. 1908. gadā  2. 1919. gadā  

3. 1940. gadā  4. 1925. gadā  

9. Mūsdienās grāmatas var lasīt dažādos veidos, 
arī elektroniski. Kā latviešu valodā sauc elektronisko 
grāmatu lasīšanas ierīces? 

1. e-lasītāji  2. e-grāmatas  

3. Kindles  4. zibatmiņas  

10. Trīs draugi Gunārs, Jānis un Juris devās 
makšķerēt. Viens zēns bija no Rīgas, otrs no 
Daugavpils un trešais no Liepājas. Gunārs 
izmakšķerēja 1 asari, Jānis 2 asarus, Juris 3 asarus. 
Turklāt zēni izmakšķerēja arī dažas raudas: 
rīdzinieks tikpat raudu, cik asaru, daugavpilietis 

raudu divreiz vairāk nekā asaru, bet liepājnieks 
raudu četrreiz vairāk nekā asaru. Pavisam kopā zēni 
izmakšķerēja 17 zivju. Kurā pilsētā dzīvo Gunārs un 
kurā pilsētā dzīvo Jānis? 

1. Gunārs dzīvo Rīgā, Jānis 
dzīvo Liepājā.  

2. Gunārs dzīvo Liepājā, Jānis 
dzīvo Daugavpilī.  

3. Gunārs dzīvo Daugavpilī, 
Jānis dzīvo Rīgā.  

4. Gunārs dzīvo Rīgā, Jānis 
dzīvo Daugavpilī.  

11. Cipars 5 uzrakstīts 20 reižu pēc kārtas: 
55555555555555555555. Starp cipariem jāieraksta 
dažas plusa zīmes, lai summā iegūtu 1000. Kura ir 
pareizā atbilde? 

1. 
5+5+5+5+55+55+55+55+55+5
5+55+55  

2. 
5+5+5+55+55+55+55+55+55
+55+555  

3. 
5+55+55+55+55+55+55+55+5
5+555  

4. 
5+5+55+55+55+55+55+55+5
5+5555  

12. Runcis, gailis, suns un ēzelis uzrakstīja pasaku 
grāmatu „Jaunie Rīgas muzikanti”, pēc tam runcis, 
lapsa un vilks uzrakstīja fantastikas grāmatu 
„Naudas koks”. Honorārs par katru grāmatu tiek 
vienādi sadalīts starp autoriem. Kad ēzelim 
izdevniecībā samaksāja viņa honorāra daļu, visiem 
pārējiem autoriem kopā par abām grāmatām 
pienācās 2940 zelta dukātu. Cik dukātu jāsaņem 
runcim? 

1. 294  2. 420  

3. 490  4. 980  

13. Koraļļu salas sauc arī par 

1. atoliem  2. lagūnām  

3. kolonijām  4. karjeriem  

14. Par ko liecina plata gadskārta koka celmā? 

1. par siltu ziemu  2. par aukstu vasaru  

3. par strauju augšanu  4. par kaitēkļu uzbrukumu  

15. Fotosintēzē ogļskābā gāze Saules enerģijas 
ietekmē pārvēršas 

1. laktozē  2. fruktozē  

3. hlorofilā  4. glikozē  

16. Kura no šīm ir svara mērvienība? 

1. ņūtons  2. kilograms  

3. paskāls  4. vats  

17. Cik reizes lielākā daļa ir garāka par mazāko 
“zelta griezumā”? 

1. Ap 3,14159  2. Ap 1,33333  

3. Ap 0,361361  4. Ap 1,61803  

18. Fārenheita skalā temperatūra rāda 32 grādus. 
Cik ir šī pati temperatūra pēc Celsija skalas? 

1. -212 grādi  2. 0 grādi  

3. 32 grādi  4. -18 grādi  

19. 19.gs. zinātnieki procesu, kurā augi izmanto 
saules gaismu, lai veidotu barības vielas, sauca par 
“asimilāciju”. Tomēr šādu pašu terminu lietoja, lai 
aprakstītu dzīvnieku ķermenī notiekošos procesus. 
Tādēļ 1893. gadā ASV augu pētnieks Čārlzs Bārnss 
nolēma, ka augos notiekošajiem procesiem ir 
nepieciešams cits vārds. Viņš piedāvāja divus 
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terminus. Abi termini grieķu valodā nozīmēja 
“būvēšana ar gaismu”. Plašāku pielietojumu ieguva 
jēdziens “fotosintēze”. Kāds bija otrs termins? 

1. fotons  2. fotosintakse  

3. fotogrāfija  4. fotofobija  

20. What is the official name of Great Britain? 

1. The United 
Kingdom  

2. The United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland  

3. The United 
Kingdom of Great 
Britain  

4. The United Kingdom of England, 
Scotland, Wales and Northern 
Ireland  

21. Which is the largest land-based wild animal 
found in Great Britain? 

1. the red deer  2. the brown bear  

3. the red squirrel  4. the Scottish wildcat  

22. Vācijas pilsētu Veimāru mēdz dēvēt arī par 
universitātes pilsētu. Kam ir veltīts piemineklis, kas 
atrodas pilsētas centrā Vācu Nacionālā teātra 
priekšā? 

1. Jākobam un 
Vilhelmam Grimmiem  

2. Johanam Sebastiānam Baham 
un Ludvigam van Bēthovenam  

3. Kārlim Marksam un 
Frīdriham Engelsam  

4. Johanam Volfgangam fon 
Gētem un Frīdriham Šilleram  

23. Kādā krāsā ir ērgļa nagi un knābis Vācijas valsts 
ģerbonī? 

1. dzeltenā  2. sarkanā  

3. zelta  4. melnā  

24. В Южной Америке это пампасы, в Северной 
Америке – прерии, а в России – … (Dienvidamerikā 
tās ir pampas, Ziemeļamerikā – prērijas, bet Krievijā 
– ...) 

1. тайга  2. пустыни  

3. степи  4. тундра  

25. Перед вами названия сказок А. С. Пушкина. В 
каком названии допущена ошибка? (Šie ir A. 
Puškina pasaku nosaukumi. Kurā nosaukumā ir 
kļūda?) 

1. «Сказка о спящей царевне 
и о семи богатырях»  

2. «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»  

3. «Сказка о рыбаке и рыбке»  
4. «Сказка о золотом 
петушке»  

26. What language does the brand-name “Chupa 
Chups” come? 

1. Spanish  2. English  

3. Japanese  4. Italian  

27. Lithuanians say “Ačiu”, Estonians say “Tänan” or 
“Aitäh ”, Spaniards say “Gracias”, in Indonesia people 
say “Terima kasih”. What do Latvians say? 

1. “Atvainojiet!”  2. “Labdien!”  

3. “Lūdzu!”  4. “Paldies!”  

28. Kā sauc ministriju Latvijā, kas nodarbojas ar 
valsts ārpolitiku? 

1. Labklājības ministrija  2. Ārlietu ministrija  

3. Aizsardzības ministrija  4. Tieslietu ministrija  

29. Latvijas Republika tika izveidota uzreiz pēc 

1. 1905. gada revolūcijas  
2. pēc Pirmā pasaules kara 
beigām 1918. gadā  

3. pēc Vācijas-PSRS līguma 
noslēgšanas 1939. gadā  

4. pēc Eiropas Savienības 
paplašināšanās 2004. gadā  

30. Daudzi cilvēki pašu spēkiem lieliski darina 
dažādus izstrādājumus no māla, koka, metāla un 
citiem materiāliem. Viņi nodarbojās ar amatniecību. 
Amatniecība ir  

1. dažādu izstrādājumu ražošana, 
galvenokārt izmantojot roku 
darbu  

2. izstrādājumu 
izgatavošana nelielās 
privātās ražotnēs  

3. izstrādājumu izgatavošana pēc 
mākslinieku sagatavotām skicēm, 
nosūtot tās rūpnieciskiem 
uzņēmumiem  

4. mākslas veids, kurā 
tiek ražoti praktiski 
izmantojami 
izstrādājumi  

31. Tas ir precēm pievienots izstrādājumu kopums. 
To izmanto, lai aizsargātu, piegādātu, uzglabātu 
preces. Kas tas ir? 

1. etiķete  2. uzturlīdzeklis  

3. enerģija  4. iepakojums  

32. Latvijā – cielava, Japānā – fazāns. Kurš ir 
nacionālais putns Zviedrijā? 

1. melnais strazds  2. melnais stārķis  

3. baltais stārķis  4. ērglis  

33. Nosauc divus posmus, kurus var izdalīt ēdienu 
pagatavošanas procesā!  

1. šķirošana un 
mazgāšana  

2. mizošana un skalošana  

3. smalcināšana un 
vārīšana  

4. pirmapstrāde un termiskā 
apstrāde  

34. Pirmās puzles ir izgatavotas jau 18.gs. 
sešdesmitajos gados Anglijā- tās tika līmēta uz cietas 
koksnes uz sagrieztas ar nelielu rokas zāģīti. Kādā 
mācību priekšmetā šādas puzles izmantoja kā 
mācību palīgmateriālu? 

1. Vēsturē  2. Amatniecības mākslās  

3. Mākslas un kultūras zinībās  4. Ģeogrāfijā  

35. Cik stāvu mājas augstumā ir Siguldas 
Piedzīvojumu parka "Tarzāns" katapultas lidojums? 

1. 4  stāvu   2. 5 stāvu    

3. 6  stāvu     4. 3 stāvu    

36. Kura bija pirmā ar elektrību apgaismotā 
sabiedriskā ēkā Rīgā (1880.gados)? 

1. Vācu teātris  
2. Džeimsa Armitsteda Bērnu 
slimnīca  

3. Policijas Pārvaldes 
nams  

4. Krievu drāmas teātris  

37. Par "zviedru laikiem" vēsturē dēvē periodu, kad 
Zviedrija pārvaldīja daļu Latvijas teritorijas - 
Vidzemi ar Rīgas pilsētu. Kurā gadsimtā bija "zviedru 
laiki"?  

1. 15. gadsimtā  
2. no 16. gadsimta vidus līdz 
17. gadsimta vidum  

3. 17. gadsimta 30. gadi - 18. 
gadsimta 20. gadi  

4. 16. gadsimta otrā puse  

38. Kuri no šiem faktoriem izraisa emocionālās 
pārmaiņas pusaudžu vecumā?  

1. mierīgs dzīvesveids, 
ilgstošs miegs, draudzīgas 
attiecības ģimenē  

2. stress pirms pārbaudījumiem 
skolā, PMS meitenēm, 
pārmaiņas izskatā  

3. PMS zēniem, 
paaugstināts cukura 
līmenis, agresivitāte  

4. paaugstināts hormonu 
līmenis, panākumi sportā, 
iejūtīgi draugi  

 



7 
 

P I E M I Ņ A I  

Mūžībā aizgājusi mūsu skolas pirmā direktore 

Marija Dumbre 
Direktore Marija Dumbre saņēma skolas atslēgas 1959. gadā 

un skolas vadības darbu turpināja 24 gadus. 

Attēlā: Marija Dumbre 

2009.gada pavasarī skola svinēja 50.gadu jubileju. Sagaidot 

svētkus, katra direktore, kura strādājusi skolā, un mācību 

pārzine stādīja koku skolas dārzā. Tika apkopotas atmiņas par 
skolu. 

Atceras Marija Dumbre: 

Mūsu skolā bieži viesi bija rakstnieki (kā tas ir arī šodien), bet galvenais – 
mākslinieki, dziedātāji, notika koncerti – lekcijas. Lielos draugos bijām ar 
Latvijas Nacionālās operas solistiem.  

Šodien grūti iedomāties, kāda bija skolas apkārtne pirms 40 gadiem. Skola 
1959. gadā bija vientuļa celtne, jo visapkārt tikai tukšs klajums. Pēc tolaiku 
normām celtniekiem bija jāveic skolas apkārtnes labiekārtošana. Viņi izveidoja 
grantētu piebraucamo ceļu un taciņas skolas priekšā, iestādīja pa eglei un 
dzīvības kokam abpus kāpnītēm, 2 ceriņus katrā pusē celītei. Arī ap internātu 

1962. gadā nebija nekā. Tikai aiz saimniecības ēkas bija dažas ābeles, egļu un akāciju aizaudzis dzīvžogs gar Dzirnavas ielu. 
Pirmie lielākie meža un dārza svētki bija ābeļu dēstīšana. Manējā dēstītā ābelīte, lai gan jau nolīkusi, vēl tagad stāv netālu no 

skolas sētas durvju priekšā. Skolas kolektīvs varēja lepoties, ka tik ātri ap skolu plauka un zaļoja koki, ziedēja puķes un 
košumkrūmi. Ne pie visām jaunceltnēm tik spēji tas tapa. 

Gribu pieminēt dramaturgu rakstnieku Hariju Gulbi, kurš strādāja par skolotāju audzinātāju no 1959. līdz 1967. gadam. 1979. 
gadā iznāca viņa romāns  „Pieneņu laiks”, kurā aprakstīta internātskolu dzīve un tajā var atpazīt mūsu skolā notikušās situācijas 
un norises. 

Attēlā: Trīs direktores koš 1959.gada – Marija Dumbre (saņēma skolas atslēgas), Judīte Rubina (vada skolu šobrīd), Solveiga 
Zemberga (vadīja skolu laika posmā no 1983. līdz 2000. gadam) 

 

Radošā pašizpausme šogad topā! 
Radošās pašizpausmes pulciņš ir lieliska 
vieta, kur katram atklāt sevi – apzināt 
savas spējas, atklāt sevī talantus, gūt 
praktisku pieredzi un vīziju par savu 
iespējamo nākotnes profesiju. Tieši 
dažādība, apstākļu kontrasti un plašāks, 
dziļāks redzējums par daudzām lietām 
veido mūsu personību. Izvēle, ko darīt 
un kā darīt – tā, protams, ir mūsu 
atbildība. Un, savukārt, atbildīga 
personība ir 21. gadsimta cilvēces 
pamatvērtība. Tādēļ radošo pulciņu 
priviliģētais uzdevums skolās savā ziņā 
ir veidot radošo cilvēku – elastīgu un 
gatavu pārmaiņām, spējīgu meklēt 
alternatīvas un pārvērst negaidītās 
situācijas sev par labu. To arī darām 
šeit, Iecavā, Iecavas 
internātpamatskolas Radošās 
Pašizpausmes pulciņā. 
Pulciņš ir lielisks veids, kā skolai veidot 
savu publiskā tēla PR (Public Releation- 
Sabiedriskās attiecības)- veicināt skolas 
atpazīstamību Latvijā, piedaloties 

dažādos radošos konkursos. Šodien 
skolām, it īpaši mazajām skolām, pie 
kurām es pieskaitu arī savējo (251 
skolēns), ir jādomā kā piesaistīt 
audzēkņus. Pasniegt skolu kā 
mērķtiecīgu, radošuma atbalstošu un uz 
izaugsmi vērstu iestādi, kam primārais ir 
skolēnu personības pilnveide un 
attīstība - ir viens no labajiem veidiem 
kā likt vecākiem izdarīt izvēli par labu 
konkrētajai skolai. 
Iecavas internātpamatskolas RPP ļauj 
radoši izpausties darboties gribošiem, 
talantīgiem skolēniem no 5.-9.klasēm. 
Talanta atklāšanas un attīstīšanas 
pulciņš paredzēts visiem, kuri jūt 
nepieciešamību un vēlmi pēc 
pašizteiksmes un savas radošās 
pieredzes veidošanas. Pulciņam jākalpo 
kā katalizatoram, lai skolēni sev izvirzītu 
mērķi: tiekties uz savām izvēlētajām 
nākotnes profesijām, kā arī jāsniedz 
ieskats plašajā mākslas pasaulē un 
jāspēj likt jaunietim tajā orientēties.  

Skolas vārdu plašāk esam nesuši šādos 
Latvijas mēroga radošos konkursos: 

 „Zaļās jostas” rīkotais Latvijas mēroga 
fotokonkurss „Jauns skats uz vecām 
lietām”. Divi pulciņa dalībnieki - Latvijas 
finālisti. 

 Valsts izglītības attīstības aģentūras 
konkurss „Eiropa skolā”. Iesūtīti 522 
darbi. Iecavas vārds minēts starp 
laureātiem. Darbus var apskatīt Latvijas 
kara muzejā, Rīgā, līdz 25.maijam. 

 UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas 11. Starptautiskais konkurss: 
„Es dzīvoju pie jūras . Kopā tika iesniegti 
2245 darbi no  225 skolām. Izstāde bija 
apskatāma „Līvu akvaparkā”. 

 „Balbiino” saldējuma komiksu 
konkurss.  

 Latvijas zaļā punkta un Gētes institūta 
vides plakātu konkurss „Neizmet. 
Šķiro!”. Pulciņa pārstāve – Latvijas 
fināliste, atzinības ieguvēja. 

Laiks zīmēt arī Tev  
Viz. mākslas skolotājs Bruno Bahs 



R A D O Š Ā  L A P P U S E  
Nelielai jautrībai sniedzam iespēju lasīt mūsu rakstītos dzejoļus konkursa „Zvaigžņu klase” 4.kārtas radošajā uzdevumā. 

Darba nosakums -  „Mēs” un tajā ierobežotā rakstzīmju skaitā bija jāpauž viss, kas, mūsuprāt, mūsu klasi raksturo 

vislabāk. Sniedzam iespēju iepazīties ar 8.c un 5.c veidotajiem darbiem. 

MĒS – 8.c 

Mēs esam klase jautrākā, 
Vistrakākā, viskrutākā. 
Mēs mīlam sportu, dzeju, dziesmas, 
Arī spēles, rotaļas un dejas. 

Ik rītu sagaidām ar smaidu, 
Un baudām mirkļus kopīgos. 
Mūs vieno draudzība un prieks, 
Un atraidīts netiek neviens.  

Tu gribi zināt, kā mūs sauc? 
Mēs esam klase astotā. 
Tu gribi zināt,  kur mūs rast? 
Iecavā, ciematā, savējā.  

Vai esi gatavs pasapņot? 
Tad nāc mums līdz uz zemi saulaino! 
Mēs šobrīd- mazi meitenes un zēni,  
Bet rīt- 
            bet rīt viss būs daudz savādāk! 

Mēs augsim lieli, skaisti, gudri, 
Un sniegsim tāles augstākās! 
Tu gribi zināt, kas mēs būsim? 
Tad ieklausies un sapņo līdz! 

Skat, Agnese,- viesnīca tai būs, 
Ja gribi labi atpūsties, tad tagad vari 
pieteikties! 
Lūk, Raitis, sacīkšbraucējs ātrs, 
Tam ceļā šķēršļu nav nekādu! 

Raug, Aigars pētnieks dižākais, 
Tas jaunus atklājumus veiks! 
Lūk, Kristiāna, - dizainere būs, 
Tā līdzēs jaunus tērpus šūt! 

Skat, Artjoms, jaunais reperis, 
Tas rīmes rīmēs ne pa jokam! 
Lūk, Mairita, - tā skolotāja būs, 
Nu, palaidņi, laiks laboties! 

Raug, Ēriks, -„Betmens” jaunākais, 
Viņš visās lietās – vienmēr klāt! 
Lūk, Kristiāna garākā, 
Tai ģimene būs primārā! 

Lūk, Raimonds, futbolists viņš būs, 
Tam Barselona nestāv klāt! 
Skat, Līva, fiziķe tā būs, 
Nu, Ņūton, Einštein, piesargies! 

Lūk, Guntis,- čempions karatē, 
Tam pretī nestājas neviens! 
Skat, Madara, cik glīta tā, 
Tā modele būs labākā! 

Raug, Matīss,-otrs misters „Bīns”, 
Tam joki vienmēr sev ir līdz! 
Lūk, Kristīne, tā aktrise drīz būs, 
Tai skaistas lomas padodas! 

Skat, Mārcis, boss visīstākais, 
Lai sicīlieši saturas! 
Lūk, Einārs, hokejists viņš būs, 
Hei, fani, iegaumējiet vārdu šo! 

Ja kādreiz avīzē tu redzi, 
Šos vārdus, trekni drukātus, 
Tad zini – iecavnieki tie, 
Kas droši dzīvei pretī skrien! 

Tu netici, ka viss būs tieši tā? 
Nē, draugs, kad paies gadu desmiti, 
Mēs tiksimies, tu redzēsi- 
Būs sasniegts mērķis nospraustais! 

Mēs – 5.c 

Nav ko prātot prozas slejās, 
Raiti izteiksimies dzejā, 
Nekaisīsim vārdus vējā, 
Gribam uzburt smaidus sejās. 

Vai ir ienācis jums prātā, 
Kā ir – dzīvot internātā? 
Šeit dzīve tiešām atšķiras, 
Tās it nemaz nav pasakas. 

Mēs astoņpadsmit skolēni, 
Vēl divas skolotājas. 
Uz pusēm meitenes un zēni, 
Kam šajā skolā mājas. 

Daudz lietu kopā paveicam, 
Tas sniedz tik lielu prieku! 
Bet reizēm gribas paraudāt, 
Ka mammu nesatieku... 

Mēs iepazīstam Iecavu - 
Šeit nav mums dzimtās mājas. 
Lai izzinātu apkārtni, 
Ir bieži jāauj kājas. 

 

Pālēngrāfa gaitas zinām, 
Iecavā ir slavens viņš. 
Senus noslēpumus minot, 
Nesen dzimis Dievdārziņš. 

Citreiz dikti pētīt gribas 
Iecavu bez skolas ziņas. 
Skolotāja gan bij’ pikta, 
Kad mēs braukājāmies liftā. 

Jā, dažkārt esam nebēdņi -  
Reiz nošļakstījām sienu... 
Nu guaškrāsas plankumi 
Ir jāpiesedz ar dvieli. 

Bet varam skolu atmodināt 
No rīta, kad vēl gurdums māc; 
Un spējam slotu iekustināt, 
Lai tā pa klasi dejot sāk. 

Lasīt grāmatas mums patīk, 
„Bērnu žūrijā” būt gods, 
Gan gudras lietas prātā satīt, 
Gan tādas, kuras tikai joks. 

 „Dinamo Rīga” atbalstījām 
Cik spēka, līdz bij spēlei gals. 
Fanu zīmējumi plīsa, 
Kliedzot aizkrita mums balss... 

Bet Helovīnos briesmīgi 
Mēs ģērbāmies, jā, tiešām. 
Un citi skolā baidījās, 
Lai neienākam viesos! 

Par rūķiem Ziemassvētkos tapām, 
Priekšnesums bij’ izdevies. 
To paši veidojām, kā pratām, 
Pat akrobātika mums nieks! 

Koncertlekcijās jau māca 
Mīlēt klasiku mums lēni, 
Opera un balets nāca... 
Labāk „Sūnu ciema zēni”! 

Pie sienas diplomi jau krājas, 
Daudz talantīgo klasē mums. 
Ir sportā ātrākās mums kājas 
Un gudrās klases nosaukums. 

Bet „Zvaigžņu klases” varētu... 
Jā... kopā braukt uz Zviedriju! 
Un visu lielo balto kuģi 
Tad bērnu smiekli pildītu! 

 Dežūrziņas 
5.c klase no 23.04. līdz 27.04. 

Pārāk aktīvi 5.a skolēni, skraida, pārkāpj uzvedības noteikumus. Gints spārdās, Uģis, Mareks 

pievelkas pie savas klases durvīm un pagrabā pie caurulēm. Ignorē dežurantus un spārdās arī 

1.c klases skolēni. Uzvedības problēmas arī 3.c, 7.a un 8.a klases skolēniem, bet 7.c neuzturas 

savā stāvā. 6.c klases zēni iet meiteņu tualetē. Jāatzīst, ka to dara arī mūsu klases zēni, lai gan 

tas ir aizliegts. 

Bojājumu nav, tikai 8.a klases izgāztais ūdens spainis 1.stāva tualetē, kas ir ātri saslaucīts. 

8.a klase no 28.04. – 3.05. 

Daudz sūdzību dežūras laikā nav, tomēr grūtības ar 1.c klases zēniem, kuri skraida un grūstās. 

Bojājumi – saplēsts ziepju trauciņš 3.stāva meiteņu tualetē. 

8.c klase no 7.05. – 11.05. 

Nemāk uzvesties 1.c klase. 5.a klases meitenes runā pretī dežurantiem. Kaujas 1.a klases zēni.  
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