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No barikādēm līdz kultūras galvaspilsētai 

Kopš 1991.gada janvāris Latvijas tautai ir neaizmirstams. 
Barikāžu laiks ieminis neizdzēšamas pēdas mūsu vēstures 
lappusēs. Toreiz, tajā baisajā laikā, bija grūti iedomāties, ka Rīga, 
kurā tobrīd bija sastopami tanki un brīžiem spindzēja lodes, spēs 
mirdzēt kā pērle, kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu. 
Atklāšanas koncertā tika akcentēti vēl divi fakti, kas šogad 
Latviju izceļ Eiropas valstu vidū – 10 gadi kopš Latvijas 
iestāšanās Eiropas Savienībā un eiro ieviešana. Mūsu valsts, 
mūsu galvaspilsēta, mūsu brīvība. Tā pieder mums. 

Sestdien, 
18.janvārī, 
Rīgā notika 
Eiropas 
kultūras 
galvaspilsētas 
atklāšanas 
svētki. Svētku 
ietvaros 
ikvienam bija 
iespēja 
piedalīties 
Grāmatu 
draugu ķēdē, lai pārvietotu bibliotēkas grāmatas uz jaunuzcelto 
ēku. Šis ir vēsturisks notikums, kurš izskan tālu ārpus mūsu 
valsts robežām, demonstrējot mūsu vienotību nozīmīgos brīžos 
un prieku par notiekošo.  

Attēlā: Grāmatu draugu ķēde pie jaunās bibliotēkas ēkas. 

Kā tas bija? Atmiņas par 1991. 

1991. gada barikāžu laikā izjutu satraukumu, trauksmi un 
zināmu nedrošību, bija bailes no iespējamās karadarbības 
izcelšanās.  

Tajā laikā turpināju strādāt un 
uztraucos par meitiņu, kurai tajā 
brīdī bija divi ar pusi gadiņu.  

Maruta Pitkeviča, mūzikas skolotāja 

Turpinājums 4. Lpp.

 

Iecavas  

internātpamatskolas avīze 

Janvāris 2014. 

Iznāk kopš 2001.gada. 

Kad sākas jauns gads, mēs visi uz kaut ko 

ceram. Tāda jau ir cilvēka daba – cerēt un 

ticēt uz labo. Cerēt uz savu sapņu un ieceru 

piepildīšanos.  

Katru gadu mēs augam, kļūstam lielāki, jā 

– arī gudrāki. Tās nav tikai skolā gūtās 

gudrības. Tās ir dzīves gudrības, kuras ik 

dienu mūs māca pa drusciņai, pa nieciņam, 

veidodamas mūs par tiem, kas mēs esam. 

Žēl, bet daži sapņi tā arī paliek 

nepiepildīti… Kāpēc gan? Kāpēc tas 

nenotiek? Kāpēc nekļūstu skaistāks, 

sportiskāks, kāpēc man nepadodas 

matemātika vai angļu valoda? Vēlos, lai 

beidzot notiek, kā vēlos! Gribu desmitnieku 

semestrī! Tu domā, nav iespējams?  

Iespējams ir viss! Jo viss, ko tu vēlies 

sasniegt, galvenokārt ir atkarīgs no tevis, 

tavas neatlaidības, mērķtiecības, 

pacietības, ieguldītā darba un laika. Ja 

vēlies gūt augstus rezultātus sportā, tu, 

visticamāk, bieži trenējies, norūdies un 

pārvari grūtības. Galu galā – pirmā vieta 

sacensībās, iespēja sevi pierādīt jau 

augstākā līmenī, varbūt pat gūt iespēju un 

doties uz ārzemēm!  

Ja vēlies būt sekmīgs, tev pašam – ne 

skolotājam, jāseko līdz stundās, cītīgi 

jāpilda mājas darbi, vēl labāk – pats 

pameklē papildus literatūru vai vingrinies 

praktiski. Palūdz skolotājam papildus 

konsultāciju. Atnāc uz individuālo darbu un 

palūdz vairāk uzdevumu! 

Iztēlojies sajūtu, kad mērķis sasniegts. 

Garšīgā kūka izcepta, grūtais domraksts 

izdevies, augstā barjera pārlekta… 

Ķeries pie darba! Šogad. 

Sk. Inga 
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Krāšņais svētku laiks 
18. decembris bija visīpašākā diena, jo pašā vakarā 

skolas zālē notika Pelnrušķītes Balle. Lai dotos uz balli, 

visi tērpāmies svētku drēbēs. Ballē mūziku nodrošināja 

Mareks Pelsis, bija iespēja lieliski izdejoties.  

Arkādijs Šimko, 6.a 

 
Ballē tika meklētas meitenes, kuras bija cienīgas, lai 

saņemtu pazudušo kurpīti. No klātesošajām meitenēm, 

vērtējot viņu uzvedību, dejasprasmi un tērpu, tika 

izvēlētas sešas Pelnrušķītes. 

Juris Māris Belkovs, 6.a

 

 
19.decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākums, kurā 

visas 5.-9.klases rādīja savus priekšnesumus. Šis bija 

īpašs brīdis, jo vērot mūsu uzstāšanos bija ieradušies 

svarīgi un mums ļoti draudzīgi ciemiņi no Valsts 

kontroles Rīgā. Pasākuma laikā katrai klasei bija uzticēts 

izgatavot īpašu rotājumu eglītei, savā priekšnesumā 

atainojot šī rotājuma nozīmi. 5.c sava muzikālā 

priekšnesuma laikā izrotāja eglīti ar visām oktāvas notīm, 

bet 6.c, eglītē karinot ZZ logo, savā priekšnesumā 

demonstrēja sportisko klases garu. 

Vakarā klases priecājās klašu vakaros. Visi svētki bija ļoti 

izdevušies. Un man ļoti patika, ka Valsts kontroles 

darbinieki labi sapratās ar skolēniem. 

Sandis Veršinskis, 7.c 

Par sirsnīgo Ziemassvētku gaisotni savā ģimenē stāsta 

Krista: 

24.decembris bija ļoti jauks, jo mēs 

svinējām arī manas māsas Sintijas 

dzimšanas dienu - viņai palika 19 gadi. 

Māsa bija arī nopirkusi mums dāvanas 

Ziemassvētkos! Man viņa uzdāvināja 

Salaveci, kuram vēderā ir čupačupi, bet 

brālim krūzi, uz kuras rakstīts 

SUPERBRĀLIS!! Mammai tika smaržas, 

bet tētim krūze ar uzrakstu LABAI 

VESELĪBAI.  

Šie Ziemassvētki bija visjaukākie, jo mēs 

visi beidzot bijām kopā!! 

Krista Ļemešenoka, 5.c 

Attēlos: Pelnrušķītes balle un viesi no 

Valsts kontroles. 
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Konkursi, olimpiādes 

9.janvārī kopā ar Lanu Boskačenko pārstāvējām klasi uz 
krustvārdu mīklu minēšanas konkursā. Mīklas bija 
dažādas, dažas bija vieglas, bet dažas bija grūtas. Es 
lielāko daļu jau no šīm mīklām zināju, bet atsevišķas gan 
nezināju, tāpēc bija interesanti tās minēt. 

Ilze Kalniņa, 6.c 

Kopā ar Mārtiņu Puiķi piedalījos krustvārdu mīklas 
minēšanā. Mīklas minēšana bija interesanta. Pēc bildēm 
bija jāuzmin, kas tas ir. Uzvarētāju šajā konkursā bija 
daudz, bet ne jau tas bija galvenais! Svarīgākais ir 
interesanti pavadīt laiku. 

Rinalds Vītols, 9.a 

Es piedalījos Latviešu valodas olimpiādē, kas notika 
9.janvārī. No manas klases tur piedalījās 2 cilvēki - es un 
Lea. Uzdevumu bija daudz - 5 darba lapas. Lai izpildītu 
šos uzdevumus, bija jāzin daudz šobrīd aktuālu lietu gan 
sabiedrībā, gan literatūrā. 

Elvis Borisēvičs, 6.c 

Erudīts ģeogrāfijā pulcēja novada skolu 8.klašu 
komandas 16.janvārī. Pēc saspringta darba, risinot 
āķīgos uzdevumus, pirmajā vietā ierindojās Dzimtmisas 
skolas komanda, bet otrajā – mūsējie, aiz sevis atstājot 
abas vidusskolas komandas. Komandas darbā iejutās 
Sandra Kumakova (8.a), Matīss Skangalis, Andis Uga 
Lasmanis un Matīss Tīsis (8.c). 

 

Koncerts Bruknas muižā 

9.janvāra vakarā devāmies uz Bruknas muižu, lai 

klausītos Iecavas mūzikas skolas audzēkņu koncertu. Pie 

durvīm skraidot, mūs sagaidīja sunītis, pēc izskata līdzīgs 

īstam sanbernāram „Bēthovenam”. Es no viņa nobijos... 

Koncertā dziedāja skaistas kora un solo dziesmas - arī 

latīņu valodā, piedalījās koklētāju grupa „Uguntiņa”.  

Pēc koncerta mūs cienāja ar karstu upeņu dzērienu, 
vafeļu torti, cepumiem un āboliem. BIJA FORŠI! 
Brauciens mums – skolotājai Daigai Bahai, 7.a klases 
skolēniem Sintijai, Hārdijam un man, bija jauka 
pārmaiņa skolas ikdienā. 

Rebeka Kisiļica, 7.a 

SPORTA LAUREĀTS 

Mēs, 5.c klase, regulāri trenējamies sporta namā 

„Dartija”, tāpēc arī devāmies uz pasākumu „Gada 

laureāts sportā”, kur tika apbalvotas arī divas mūsu 

skolas sportistes - Kristīne Kārkla no 7.c klases un 

Amanda Gromova no 4.c. Svinīgajā pasākumā par 

atbalstu un sadarbību ar sporta namu balvu saņēma arī 

mūsu skolas direktore.  

Pēc svinīgās daļas notika atrakcijas bērniem, kurās 
piedalījāmies arī mēs. Tika organizētas dažādas jautras 
sacensības, viena no tām bija šautriņu mešana, kur 
uzvarētāji varēja pelnīt konfektes. Man ļoti patika 
sporta nama pasākums. 

Krista Ļemešenoka, 5.c 

APU projekta prezentācijas 
APU projektā mēģinājām parādīt drošību, atbildību un cieņu. 

Normunds Jurēvics (5.c) 

APU projekts skolā palīdzēja izprast, kas ir laba uzvedību. Mēs - 5.-8. 
klašu skolēni, sagatavojām priekšnesumus, kuros rādījām pareizu 
uzvedību dažādās vietās skolā. Mūsu klase demonstrēja, kā tiek 
izmantots laiks neilgi pirms vakarmācībām. Uzstāšanos vērtēja žūrija: 
skolas direktore Aija Semjonova, vecākā audzinātāja Sandra Sūna un 
direktores vietniece Inga Čipena. Galvenās balvas par priekšnesuma 
atbilstību projekta idejai, dzīves īstenībai klasē un radošo izdomu 
saņēma 5.c, 8.c un 6.a klases. Mēs neieguvām galveno balvu, bet tas 
nebija galvenais. Bija labi piedalīties, jo kopumā bija jautri un 
sapratām, kas būtu jāmaina savā uzvedībā. 

Sandis Veršinskis, 7.c 

Attēlā: skolas komanda konkursā „Erudīts ģeogrāfijā 

Attēlā: 5.c klase APU projekta prezentācijā 
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Turpinājums no 1.lpp. 

21.janvārī notika Barikāžu atceres pasākums. Katra klase klases stundā runāja par Barikāžu dienām. 

Arī mēs kopā ar 9.a klasi runājām un skatījāmies filmas. Skolotāja Rūta pastāstīja par savām izjūtām, 

piedaloties barikāžu notikumos, ar stāstiem par piedzīvoto dalījās arī skolotājas Ieva un Dale. 
Krista Ļemešenoka, 5.c 

Kā tas bija? Atmiņas par barikādēm 

Barikāžu laiks man atmiņā ir iespiedies uz mūžu, jo 
īpaši tāpēc, ka tajās dienās manai meitai bija 
dzimšanas diena. Mēs, visa ģimene, bijām 
sapulcējušies dzīvoklī uz svinībām, kad Lietuvā 
sākās apšaude un cilvēku bojā eja.  
Svētku sajūta izgaisa, galvenais bija patlaban 
notiekošās šausmas, kuras sajutām, skatoties 
televīzijas pārraides. Latvijā jau organizējās Tautas 
Frontes brīvprātīgo vienības, lai dotos uz Rīgu. Visu 
nakti cauri Iecavai brauca smagā tehnika ar 
dažādām kravām, lai aizsprostotu ienaidniekam 
pieeju piekļūt stratēģiski svarīgajiem punktiem 
Rīgā. 

No mūsu skolas kārtējai aizstāvju grupai 
pievienojāmies trīs skolotāji: Vilnis Beitiņš, Zigrīda 
Zviedre, un es.  
Ejot prom no savējiem, atvadījos no meitiņas. Vai 
kādreiz vēl tiksimies, kad veidojās kara laika 
situācija? Kabatā ieliku uzrakstītu zīmīti ar savu 
uzvārdu un adresi, ja kas atgadītos…  
Mūsu apsargājamais objekts bija pie televīzijas 
torņa Zaķusalas pats galējais nostūris, kur auga 
tikai vieni krūmi. Laiks bija vējains, ļoti drēgns un 
augsts. Nakts likās, ka Daugavas ūdens šļaksti 
brīdina par ienaidnieka tuvumu. Tas bija ļoti baisi! 

Rūta Muceniece, 8.c klases audzinātāja

Pasaules Sniega diena 
Lai arī gaisa temperatūra ir zem nulles atzīmes, sniega daudzums, diemžēl, nav pietiekams, lai 
pilnvērtīgi baudītu baltā gadalaika priekšrocības. Tomēr, neraugoties uz to, 17.janvārī tika 
organizēti Pasaules Sniega dienas pasākumi, kuros piedalījās arī mūsu skolas skolēni.  

Rinalds Vītols, 9.a 
Mūsu skolas 2.c, 3.c, 4.c un 4.a klases labākie sportisti piedalījās Pasaules Sniega 
dienas sacensībās 17.janvārī. Sacensības notika stafešu veidā sporta namā „Dartija”. 
4.c klase izcīnīja 2.vietu, bet 4.a 3.vietu. Paldies klašu audzinātājiem, kuru klases 
piedalījās šajā pasākumā. Balvās saņēmām torti, karodziņu un diplomus! 

Sk.Jānis 
Informāciju sagatavoja Krista Ļemešenoka, 5.c 

„BĒRNU ŽŪRIJAS” lasītāji Rīgā 
23.janvāra vakarā „Bērnu žūrijas” dalībnieki devās uz 
Rīgu, lai naksnīgajā gaismā vērotu Rīgas kā Eiropas 

kultūras galvaspilsētas izgaismoto skaistumu. 
Biju Rīgā vietās, kur es nebiju bijusi. Man vislabāk patika 
katedrālē, jo tur bija ļoti skaisti, varējām arī pasildīties, jo 
bijām nosaluši. Patika pastaigāt pa dažādām ielām. Gājām 
garām arī prezidenta rezidencei, kur tieši tajā brīdī brauca 
prezidenti no citām valstīm.  

Sintija Bolmane, 7.a 

Man ļoti patika BASTEJKALNĀ, kur varēja iet augšā un lejā. 
Man patika arī katedrālē - tur bija grezni un griesti bija 
nedaudz papildināti ar zeltu. Man patika arī vienkārši staigāt 
pa Rīgu un vērot kas notiek. Mums vēl ir kopbildes dažādās 
Rīgas ielās. 

Rebeka Kisiļica, 7.a  
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Decembrī, veicot aktivitātes projektā 
„Comenius”, reģistrējos izglītības sadarbības projektu 
vietnē epals.com. Vietnē reģistrējās arī daudzi mūsu 
skolas skolēni, lai veiktu elektronisku saraksti ar 
projekta partnervalstu skolēniem. 

Paralēli darbam mūsu „Cycling Europe” projektā 
saņemu vēstules arī no skolotājiem visā pasaulē. To 
vidū interesantas šķita Japānas skolotāja mistera 
Akamatsu vēstules. Viņš piedāvā dažādus Japānas, 
Iwakuni pilsētas skolēnu darbus, kurus man sūta 
elektroniski gan bilžu, gan vēstuļu formā. Skolotājs 
aicina mūsu skolēnus atsaukties viņa aicinājumam un 
atbildēt. Tāpēc ikviena klase, kur ir skolēni, kuri vēlas 
pastāstīt jaukas lietas par Latviju vai mieru visā 
pasaulē, ir aicināti to darīt, gan zīmējot zīmējumus, 
gan rakstot informatīvas vēstules angļu valodā. 
Adventes laikā skolā uz stenda tika izstādītas japāņu 
skolēnu zīmētie un rakstītie svētku apsveikumi. 
Akamatsu atsūtījis arī divas skolēnu sagatavotas 
informatīvas vēstules par interesantām lietām 
Japānā, skolēnu rakstītas esejas par mieru un skolēnu 
sagatavotus jautājumus mūsu skolas skolēniem. Arī 
mēs varam dalīties ar labo un interesanto, kas 
raksturīgs tikai mums mūsu valstī! 

Un te – 
interesanta vēstule 

(tulkota no angļu 
val.) no Iwakuni! 

Attēlos: 
Iwakuni lotosa 

ziedi un saknes, 
skolēni rok lotosa 

saknes. 

Laipni lūdzam Iwakuni 

Viena no svarīgākajām 
lietām, kas raksturo Iwakuni, 
ir„Iwakuni lotosa saknes”. 
Parasti lotosa saknēm ir astoņi 
caurumi, bet Iwakuni augošu 
lotosu saknēm ir deviņi!  

Gandrīz visi Iwakuni 
iedzīvotāji skolas laikā ir 
piedalījušies jautrajā 
lotosa sakņu rakšanā, kas 
ir viens no lielākajiem 
pasākumiem skolā. 
Lotoss aug dubļos, tāpēc 
sakņu rakšanas laikā 
bērni ir pamatīgi 
noķēpājušies!  

Vietējā televīzija par šo notikumu veido reportāžas 
tiešraidēs no lotosa laukiem.  

Skolēnu izraktās Iwakuni lotosa saknes tiek 
pagatavotas skolas pusdienās un ar prieku notiesātas, jo 
tas ir ļoti garšīgs, izsmalcināts dārzenis. To tekstūra ir 
ļoti patīkama ēšanai – kraukšķīga, un to var košļāt. 

Jums noteikti vajadzētu to nogaršot, ja reiz 
viesosieties Iwakuni! Jums noteikti iegaršosies! 
Lotosa augiem ir arī ļoti skaisti ziedi! 

Sayaka 

Paldies 7.c klases skolēniem un sk.Lindai par jau 
sagatavoto materiālu Japānas skolēniem. Informācija 
satur tekstu (angļu val.) un attēlus par Latvijas dabu, 

cīņu pret piesārņojumu, tradīcijām, mūziku un sportu. 
Malači! 

 

Un tagad – izlasi japāņu skolēnu jautājumus tev! Varbūt tev prātā interesanta atbilde vai pašam savs jautājums 

japāņu skolēniem? Lūdzu, uzraksti to un nogādā skolas avīzē! 

 

Questions from Iwakuni Sogo High School in Iwakuni, Yamaguchi, Japan 
Jautājumi no Iwakuni Sogo vidusskolas skolēniem, Yamaguchi, Japānā 

 

1. What is a famous festival in your country? Hikaru 
Vai ir kāds slavens festivāls jūsu valstī?  

2. What sports are popular in your country? Shinta 
Kādi sporta veidi ir populāra savā valstī?  

3. What is a game in winter in your country? Minori 
Kāda ir jūsu valsts ziemas spēle (populāra)?  

4. What kind of games do you have in your country? 
Yoshimi 
Kāda veida spēles ir jūsu valstī?  

5. What dishes are considered as traditional dishes? 
Ayumi 
Kādi ēdieni tiek uzskatīti par tradicionāliem 

ēdieniem?  

6. What kind of famous dishes are there? Moeka 
Kādi ir jūsu iecienītie ēdieni?  

7. Who is your favorite president of your country? 
Duate 
Kurš ir tavs mīļākais prezidents jūsu valstī?  

8. Do you know Moomin Troll, a story in Finland? Hana 
Vai jūs zināt Somijas stāstu par trollīti Muminu?  

9. What sports do you like? Hinako 
Kāds sports tev patīk?  

10. Are there popular games among young students? 
Sana 
Vai ir spēles, kas ir populāras skolēnu vidū?  

11. What kinds of dishes are popular? Miki 
Kāda veida ēdieni pie jums ir populāri?  

12. Can you watch aurora? Hajime 
Vai jūs varat redzēt ziemeļblāzmu?  

Turpinājums 6.lpp. 
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Turpinājums no 5.lpp.  

Jautājumi no Iwakuni Sogo vidusskolas 
skolēniem, Yamaguchi,  Japānā 

13. Are you fine now? When you catch a cold, what do 
you do? Reika 
Vai tu labi tagad jūties? Ko tu dari, kad esi 

saaukstējies?  

14. Can you look at white bears? Hayato 
Vai jūs variet apskatīt baltos lāčus?  

15. What is the weather like now? Miyo 
Kāds pie jums tagad laiks?  

16. What do you think is the meaning of schools except 
for studying? Ryo 
Kā tu domā, kāda ir skolas nozīme, izņemot mācības?  

17. What food is delicious? Yui 
Kāds ēdiens ir garšīgs?  

18. What kinds of famous singers are there? Asuka 
Kādi slaveni dziedātāji ir jūsu zemē? 

19. Japanese schools often have no school bus so 
students often go to school on foot, by bus, by  train, 
and so on.  How about the way to go to schools in 
your country? Sayaka 
Japānas skolām bieži nav skolas autobusu, tāpēc 

skolēni bieži iet uz skolu kājām, ar satiksmes 

autobusu, vilcienu, un līdzīgi. Kā jūs dodieties uz 

skolu jūsu valstī? 
 

 
 

HOROSKOPS 
2014. gads ir zilā koka zirga gads, kas pēc ķīniešu 

horoskopiem iestāsies 2014.gada 10.februārī. Zilā koka zirga 

gads atnesīs spilgtas emocijas, izmaiņas, notikumu virpuļus, 

kustību – no kuras neviens neizbēgs. Kā arī 2014. gads 

daudzus gaidīs izaugsme – vai tā būs finansiāla, profesionāla 

vai garīga, būs atkarīgs tikai no jums. 
Šis gads var nest lielas izmaiņas Jūsu dzīvē. Zilā koka zirgs 

nesīs veiksmi ļoti čakliem un strādīgiem cilvēkiem, kuri velta 

visus savus spēkus mērķa sasniegšanai. Šie cilvēki tiks patiesi 

atalgoti par viņu labo darbu. Šis būs gads, kad patiešām būs 

jāturas pie saviem plāniem un mērķiem. 
Zirga gads būs ļoti labvēlīgs visāda veida ceļojumiem, 

ekskursijām, piedzīvojumiem. Šis gads būs vispiemērotākais, 

lai apmeklētu vietas, par kurām tiek sapņots jau ļoti sen. 
Mīlestības plānā 2014. zilā koka zirga gads sola, ka visas 

jaunās attiecības būs stipras un patiesi ilgstošas. 
Šis būs arī gads, kad būs jāatrisina visas problēmas, konflikti, 

kuri pastāv attiecībās vai ģimenē, šāda būs cena par mieru. 
Veselības ziņā 2014. gadā būs ieteicams pieskatīt savu 

imunitāti, lietot vairāk vitamīnus, nepārstrādāties un 

nepadoties liekam stresam. Kā arī atrast laiku, lai patiesi 

atpūstos. 
Negatīvās tendences 2014. gads Zilā koka zirga gadā, būs tā 

nestabilitāte, daudzas emocijas traucēs plāniem. Daudzi 2014. 

gadā meklēs sev tik materiālos labumus, bet otri visāda veida 

kaislības. 2014. zirga gads nesola stabilitāti finansiālajā plāna 

– vai nāks jaunas problēmas saistītas ar naudu vai tieši liela 

veiksme finansēs. Bet galvenais neskatoties ne uz ko, saglabāt 

pozitīvo domāšanu.  

Informāciju sagatavoja Sandra Kumakova
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Mīklu izveidoja Sandra Kumakova, palīdzēja Oļegs Kovaļovs 
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