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LATVIJAS 95.JUBILEJA 

14.novembrī mēs svinējām Latvijas 95.dzimšanas dienu. Svinīgajam 
pasākumam bija 4 daļas – pirmajā godinājām Latviju svētkos, otrajā 
priecājāmies par Latvijas dabas skaistumu un simboliem, trešajā atzīmējām 
Latvijas Tautas frontes devumu Latvijas neatkarības cīņā, šajā daļā 
klausījāmies arī prezidenta runu no Tautas frontes 25 gadu jubilejas 
pasākuma. Noslēguma daļā godinājām latviešu tautas dziesmu un kopīgi 
dziedājām „Pie dieviņa gari galdi”. 

 

Muzikāli uzstājās skolotājas Marutas Pitkevičas vadītie kolektīvi- 5.c, 7.c 
ansambļi un mazais koris, 4.a klase skolotājas Kristīnes Zabarovskas vadībā, 
kā arī skolotājas Ineses Jirgenas vadītais deju kolektīvs. Direktore apsveica 
bērnus ar labām sekmēm un skolas darbiniekus par labu darbu.  

Uzstājās gan lieli, gan mazi un pat 
skolotāji. Skolotājas Ieva Plēsuma, 
Dale Oškalne un Aija Dementjeva 
runāja fragmentus no Atmodas 
laika aculiecinieku pieredzes. 
Klausījāmies prezidenta uzrunu no 
Rīgas. Koncerts izdevās svinīgs un 
skaists. 

Turpinājums 2.lpp. 

Tāds nopietns vārds – patriots. Tu vari 

samulst, kad tev kāds jautā, vai Tu esi savas 

valsts patriots. Latvija ir Tava valsts. 

Neatkarīgi no tā, kāda ir tava dzimtā 

valoda, kā runā tavās mājās – latviešu, 

krievu, lietuviešu, romu, ķīniešu vai citā, 

Latvija ir Tava dzimtene vai Tava mājvieta. 

Tava zeme. Tu vari būt brīvs savā zemē, 

savā valstī. Tev ir tiesības mācīties, ceļot, 

strādāt, mīlēt un dzīvot. Latvija tevi ciena.  

Tad, kad Latvija svin svētkus, tā vēlas 

redzēt arī tavu prieku. Tu vari to apliecināt 

ar sarkanbaltsarkanu lentīti pie apģērba, tu 

vari nolikt sveci brīvības cīnītājiem, vari 

apmeklēt svētku pasākumus vai svinēt savā 

ģimenes lokā. Ja tu esi patriots, tad tava 

sirds šajā laikā ir dzīva un runā ar tevi. 

Šobrīd Tava Latvija skumst. Tā sēro par 

nejēdzīgā nelaimē dzīvību zaudējušiem 

cilvēkiem. Kāpēc tā notika? Sabiedrībā 

kļūst nozīmīgs jautājums par atbildību. Ir 

skaidrs, ka bija darbi, kas tika veikti 

pavirši, ir cilvēki, kuri savu darbu nav 

veikuši ar atbildības sajūtu. Un tas ir 

jautājums par ikvienu no mums. Vai visu, 

kas tev uzticēts, tu veic ar atbildības 

sajūtu? Vai esi gatavs atbildēt par sava 

darba rezultātu? 

Par savu rīcību, darbiem un darbu 

rezultātu jāatbild ikvienam no mums. 

Sabiedrībai un savai sirdsapziņai. 

Latvija – tie esam mēs paši. Ja vēlamies 

drošu, attīstītu, skaistu un bagātu valsti, 

sākam ar sevi. Ar atbildību par to, ko 

darām! 

Sk.Inga 
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T R A D Ī C I J A S  

LĀČPLĒŠA DIENA 

Klīst baumas, ka reiz bij’ puisis kas bija stiprs, kā ozols. Šis 

puisis bija īpašs. Viņam bija lāča ausis. Viņa ausis bija ļoti liels 

spēks!  Puisis cīnījās ar vācieti. Un vācietis zināja, kur ir viņa 

vājā vieta. Tās bija viņa īpašās ausis… Vācietis izmantoja 

iespēju un nocirta vienu ausi. Puisis zaudēja spēku. Viņš 

nocirta arī otru un puisis iekrita Daugavā. Un no tā brīža šo 

puisi nosauca par Lāčplēsi! 

11.novembris ir piemiņas diena vīriem, kuri cīnījās 

tikpat varonīgi kā Lāčplēsis. Lāčplēša dienā piemin 

kritušos karavīrus, kuri cīnījās pret Bermonta karaspēku. 

Svin uzvaru pār Bermontiādi, rīko piemiņas pasākumus, 

uz kapiņiem noliek svecītes. Arī Iecavā rīko pasākumus, 

nes svecītes uz pieminekli un piemin varoņus.  

Samanta Ūdre 5.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.novembrī sapulcējamies, lai dotos uz Brīvības 
pieminekli. Aizdedzām svecītes un, dziedot dziesmas, 
gājām karavīru pavadījumā. Varoņu piemiņas pasākumā 
dziedāja Iecavas koris, karavīri izšāva zalves. Pie 
pieminekļa mēs nolikām svecītes. 

Simona Haritonova 5.a 

LATVIJAS 95.JUBILEJA 

Svinīgajā pasākumā mūsu, 7.a 
klase stāstīja par margrietiņām, jo 
tās ir Latvijas simbols. Dzejolī, 
kuru runāju es, margrietiņas 
atsauca atmiņā Līgosvētkus:  
Jānīt’s brauca katru gadu, 
Atved ziedu vezumiņu, 
Še saujiņa, tur saujiņa, 
Lai zied visa pasaulīte! 
Savukārt, Emanuela runāja par 
margrietiņu nozīmi mīlestības 
zīlēšanā. 

 Sintija 7.a 

Vakara 
noslēgumā 
visi tika 
aicināti 
skolas 
pagalmā. 
Man sākumā 
šķita, kad 
šaus salūtu, 
bet tā 
nenotika. 
Katrai klasei tika dāvinātas dažādu formu laternas. Tām 
bija jāiededzina deglis un tad jāgaida, kamēr laterna 
uzsilst. Kad laterna pietiekami uzsilusi, tā paceļas gaisā 
un skaisti aizlido. 5.c klasei izdevās uzlaist gaisā savu 
laternu pirmajiem. Lidodamas augšup, garenās laternas 
visu laiku līgojās. Pēc kāda laika tās jau nozuda skatam. 
Visskaistāk bija tad, kad vienlaikus pacēlās vairākas 
krāsainās laternas. Tas izskatījās ļoti skaisti un visi bijām 
sajūsmā!  
Arī vakariņas notika svētku gaisotnē.  

Soleda 6.a, Diāna 5.c 
 

 

 

 

 

 

Ar Latviju es lepojos, jo tā ir zaļa, un Latvija ir mana 
dzimtene. Jēkabs, 3.a 
Ar Latviju es lepojos, jo Latvijā cilvēki ir smaidīgi un 
laipni. Samanta, 3.a 
Ar Latviju es lepojos, jo Latvijā ir skaisti tilti un dārzos 
uzzied puķes. Evelīna, 3.a 

Vienoti sērās 

„Pēc desmit minūtēm slēgs veikalu - lai slēdz: man soma pilna sapņiem, tur tādus vairs nepārdod.” 
Bērnu grāmatu izdevniecības „Liels un mazs” ieraksts Twitter kontā  

25.novembrī 10:00 skolā, tāpat kā visā Latvijā, ieturējām 3 minūšu klusuma brīdi, lai izrādītu cieņu 
21.novembra Zolitūdes traģēdijā zaudētajām dzīvībām. 

10:30 pulcējāmies skolas līnijā, lai vēlreiz pieminētu notikušo, kā arī akcentētu drošības 
jautājumus, kuri jāievēro mums katram ikdienas gaitās. Ikviens skolā tiek aicināts izrādīt līdzcietību 
un atbalstīt Iecavas Jauniešu padomes organizēto labdarības akciju, atbalstot jaunieti Austri, 
kuram konstatēta dzīvībai bīstama slimība. Atbalstīt akciju iespējams, veidojot radošos darbus 
izsolei, kā arī ziedojot naudas līdzekļus. 
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1.c klases iesākums 

 

Vēja ātrumā aizsteidzies septembris- pirmais 1.c 
klases skolēnu mēnesis mūsu skolā. 14 mazie 
pirmklasnieki jau labi iejutušies un spējuši sevi 
parādīt skolas un Iecavas novada Dzejas dienu 
pasākumos. Sevišķi liels prieks par Evelīnu Līvu 
Glīzdiņu, kura novada konkursā ieguva 3. vietu! 

Kopā izdzīvota arī pirmā ekskursija uz Tērveti. Lūk, 
kādas ir mazo pirmklasnieku atsauksmes par to: 

Evelīna: Man ļoti patika Sprīdīša taka. Es tur kāpu 
uz riņķiem. Mēs visi gājām pa kustīgu baļķi un 
skolotāja mācīja, lai esam draudzīgi, palīdzam viens 
otram. Zēni tad bija ļoti izpalīdzīgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inguss, Aleks un Kira: Mums patika ciemoties pie 
Rūķu mammas un Rūķu meitiņas. Cik garda bija 
rūķu mammas maizīte! 

Samanta un Kristers: Mums ļoti patika bērnu 
laukumiņā, pie raganas dzert tēju un vizināties ar 
vilcieniņu. 

Neo un Rainers: Ļoti patika mazās rūķu mājiņas un 
dzirnaviņas. Pie raganas vislabāk patika viņas 
pūcīte, kura atsaucās, ja tai ko jautāja. 

Endijs, Mareks un Gustavs: Visinteresantāk bija 
labirintā. Ļoti patika vizināties ar vilcieniņu.  

Brenda: Man patika, ka tur bija zirdziņš, lai gan es 
ar viņu nebraucu. Vēl man patika augstajā tornī, no 
kura varēja tālu redzēt. 

1..c klases skolotāja Ginta Kopeika  

Minhauzena cienīgi 

piedzīvojumi 
17.oktobrī 8:00 5.a, 6.c un 4.c klases 
devās ekskursijā. Zēni nesa ēdamo uz 
autobusu. Apmeklējam Minhauzena 
muzeju, Rāmkalnus un Ādažu čipšu 
fabriku. 
Minhauzena muzejā devāmies gides 
pavadījumā. Uzzinājām, ka 
Minhauzens naudu glabā kokā. Mums 
pastāstīja, ka agrāk matus krāsoja ar 
to, ko mēs parasti atstājam tualetē… 
Tas agrāk bija matu šķidrums. 
Noskatījāmies multfilmu par 
Minhauzenu. Mums stāstīja, ka 
nedrīkstot bučoties, un to, kā 
Minhauzens ķēra pīles ar striķi galā 
piesietu gaļu, jo nebija līdzi pistole. 
Brīnījāmies par vaska cilvēkiem. 
Minhauzena muzejā bija jautri un 
smieklīgi. Mums stāstīja arī daudz 
jokus par Minhauzenu. 

 Ādažu čipšu fabrikā arī gājām gida 
pavadījumā. Mums bija jāatbild uz 
četriem jautājumiem. Nedrīkstējām 
šķērsot dzeltenās un sarkanās 
robežlīnijas, kur notika ražošana. Gids 
pastāstīja, ka vienā dienā fabrika saražo 
10 tonnas čipšu. Par atbildētajiem 
jautājumiem nopelnījām četras bļodas 
ar dažādu garšu čipšiem. Un tad vēl 
piekto - tikko saražotus! Arī katram 
mums uzdāvināja savu čipšu paku. 
Rāmkalnos visi aši pirka biļetes uz 
rodeļu trasi. Es braucu ar 4.c Edgaru, jo 
baidījos braukt viena. Edgars brauca 
ļoti ātri un nebremzēja pie līkumiem. 
Man bija sajūta, ka varu izkrist no 
trases. 
Vislabāk man patika Ādažu fabrikā un 
Rāmkalnos. 

Simona 5.a 
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Ciešas saites jau 20 gadus 

21.oktobrī skolā notika pasākums par godu 20 gadu sadarbībai ar zviedru draugiem. Tika 
atsaukti atmiņā sadarbības uzsākšanas iemesli un notikumi ilgo gadu laika posmā. 
Ilggadējie sadarbības partneri tika sumināti un apbalvoti ar īpaši pagatavotām dāvanām. 
Viena no īpašajām dāvanām bija apgleznotas kaklasaites Hokanam Lundgvistam un 
Eilertam Haglundam. Apgleznojumu tematika tika izraudzīta saistībā ar viņu interesēm un 
nodarbošanos – Hokanam traktora zīmējums, bet Eilertam – Temīdas svari kā policistam, likuma kalpam. Uz pasākumu 
bija ieradušās iepriekšējās skolas direktores, lai pastāstītu savu pieredzi par sadarbības laiku ar zviedru draugiem. 

Matīss Skangals 8.c 
Pēc pasākuma visi skolēni, skolotāji un viesi pulcējās svētku vakariņās, bet vēlāk sekoja Mareka Pelša vadīta diskotēka. 

Rinalds Vītols 9.a 

 

INTERVIJA AR MŪSU ZVIEDRU DRAUGIEM HOKANU UN EILERTU 

Šogad augustā apritēja 20 gadu, kopš Iecavā pirmo reizi ieradās 

draugi no Zviedrijas. Toreiz tikšanās laikā mūsu skolai tika 

uzdāvināts pirmais autobuss. 20 gadu ir īss un reizē garš laika 

periods, skolā nomainījušās paaudzes, izauguši bērni, nākuši un 

gājuši skolotāji. Interesanti uzzināt Hokana un Eilerta atmiņas un 

izjūtas par to tālo laiku, kad viss sākās. 

Sarunā piedalās Hokans un Eilerts. 

1. Kā Jūs mūs atradāt? Kā radās doma mums palīdzēt? 

E., H.: INGRIDA LINDROTH bija viesojusies internātskolā un apsolījusi sagādāt  skolas bērniem autobusu. Un to 
viņa ar daudzu cilvēku palīdzību arī izdarīja. Mums radās doma viņai palīdzēt un redzēt, kā dzīvo cilvēki Latvijā. 
Ingrida stāstīja, ka Iecavas policisti un ugunsdzēsēji interesējas par to, kā strādājam mēs. Mēs gribējām redzēt, 
kā strādā latvieši. 

2. Kādi bija Jūsu iespaidi par mūsu skolu un Iecavu? 

E., H.: Bija ļoti liela atšķirība starp dzīvi Latvijā un dzīvi Zviedrijā. Mēs redzējām, ka skolas materiālā bāze bija 
ļoti nabadzīga. 

Klasēs uz sienām bija kaut kādas lielas fotogrāfijas. Kā skolotāji varēja strādāt šādos apstākļos? Pirmais, ko mēs 
izdarījām, sagādājām ģeogrāfijas kartes un novietojām tās klases priekšā. Mēs redzējām, ka trūkst gultas veļas, 
tāpēc atvedām 300 jaunus segu pārvalkus. 
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Mēs redzējām, ka Ingrida šaubījās, vai mūsu šoferis vadīt lielo autobusu, bet Imants bija ļoti labs šoferis, un 
autobusam bija labs saimnieks. 

3. Vai Jūs nešokēja ļoti trūcīgie latvieši, kad apsekojāt trūcīgās ģimenes? 

E., H.: Redzējām to, ka mēs varam iedot ļoti maz, bet mēs gribējām kaut mazliet pacelt viņu pašapziņu un likt 
saprast, ka jāmācās pašiem kaut ko darīt savā labā. Arī skolotāji dzīvoja trūcīgi, bet kaut ko darīja, un tas mūs 
iepriecināja. Mēs bijām nospiesti, jo nelielā attālumā no mums cilvēki bija tik trūcīgi. 

4. Kā Jūs jutāties, apciemojot šīs ģimenes otrreiz vai trešo reizi?  

E., H.: Vienreiz mēs bijām ļoti dusmīgi un domājām, ka mūsu darbs ir veltīgs, bet citās mājās redzējām, ka kaut 
kas ir uzlabojies, tāpēc iesākto turpinājām. 

 

5. Vai tagad jūs redzat izmaiņas Iecavā un Latvijā? 

E., H.: Tagad ir lielas atšķirības. Jūs nesēžat un negaidāt, bet darāt paši. Jums ir jūsu stils. Tas ir veidojies 
kopdarbībā ar zviedru dzīves veidu. Galvenais ir idejas, kā virzīt dzīvi uz priekšu, tāpēc mēs aicinām uz 
Zviedriju, lai jūs skatītos un saprastu. 

6. Kādas ir Jūsu domas par sadarbību ar mums? Ko Jūs stāstīsiet Jūsu draugiem par mums? 

E., H.: Mēs stāstīsim patiesību un izskaidrosim, lai viņi dzirdētu, kā dzīvo cilvēki, kas spiesti ievērot ekonomisko 
situāciju valstī. Senāk svarīgs bija skolai zirgs, bet tagad skolotāji strādā ar modernām tehnoloģijām.Iecavā un 
Latvijā ir ļoti labi cilvēki. 

7. Cik ilgi ir iespējama Jūsu palīdzība? Vai Jūs esat domājuši par šo jautājumu? 

E., H.: Tā ir nopietna problēma, un mēs esam domājuši par to. 

Intervijas sagatavošanā piedalījās Anna Taurene, Matīss Skangals 

Mācību konkurss 

22.oktobrī piedalījāmies mācību konkursā, kurā varēja 

nopelnīt 100 punktus. Punkti tika krāti, skolotājiem visās 

stundās novērtējot mūsu stundas darbu. Par katru 

stundu varējām nopelnīt 20 punktus. Bijām ļoti 

satraukti, vai mums izdevies vinnēt, jo mūsu klasei līdz 

100 punktiem pietrūka 3. Nedēļas noslēgumā ienāca 

skolotāja Dzidra Miezere un iepriecināja mūsu klasi ar 

pirmo vietu 5.- 6. klašu grupā. Mēs ēdām nopelnītās 

konfektes un lepojāmies ar savu klasi! 

Lolita Čipena 5.a 

Pirmoreiz dežuranti! 

5.c klases jeb „nedari otram to, ko negribi, lai dara tev”. 
Ar lielu entuziasmu ķērāmies pie mūsu klases dežūras. 
Bijām ļoti priecīgi, ka varēsim beidzot dežūrēt. Diemžēl 
bijām vīlušies, jo mūsu dežūras laikā tika skolai nodarīti 
vairāki bojājumi. Tika bojātas gan garderobes, gan arī 
mūzikas klase. Protams bijām ļoti sarūgtināti, ka tā 
notiek, jo dežūrējām tikai pirmo reizi. Lielākie palaidņi 
bija7.c un 6.c. Bet nestrīdamies, ka esam arī pierakstīti. 
Turpmāk arī centīsimies uzvesties labi. 
 

5.c klases skolēni un audzinātāji Ieva un Jānis 

  
Esi atklāts pret sevi. Par visu. Par to, ko vēlies sasniegt un kas vēlies kļūt. Par katru savas dzīves aspektu. Neaizbildinies. Nemelo 
sev. Meklē lietas, kas tevi iedvesmo, veido savu taisnību, saproti, kas esi! Saproti sevi. Nosaki savus mērķus. Un ej uz tiem! 

e-padomi.lv, Lietas, ko ieviest savā dzīvē nekavējoties 
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P R O J E K T U  A K T U A L I T Ā T E S  
CYCLING EUROPE 
20.oktobrī skolotājas Inga Čipena un Linda Griška devās uz Turciju, lai piedalītos „Comenius” projekta „Cycling Europe” 

4.mobilitātē. Šogad rit jau otrais, noslēdzošais starptautiskā projekta darbības gads. 

Tikšanās dienas Turcijas Aydin Kuyucak apkaimes Pamukören 

Anadolu Lisesi skolā bija organizētas ļoti pārdomāti un precīzi. 

Skolā pēc skaistās uzņemšanas ar nacionālās dejas 

demonstrējumu un sveicieniem valstu komandām norisinājās 

viktorīna, kur valstu komandas atbildēja uz āķīgiem 

jautājumiem par projekta tēmām. Tika demonstrētas 

prezentācijas par katras projektā iesaistītās apkaimes 

jaukākajiem velomaršrutiem. Visi dalībnieki devās arī 

tradicionālajā velobraucienā pa zaļo taku, kas šoreiz bija 10 

km garš. 

Turcijas ļaudis ir ļoti viesmīlīgi, viesi tiek uzņemti ar izteiktu 

sirsnību un cieņu. Viesojoties vietējā pašvaldībā, katras valsts 

koordinators saņēma īpaši veidotu piemiņas zīmi savai skolai. Visi 

pieci koordinatori kopā ar pilsētas mēru tika aicināti svinīgi 

pārgriezt jaunizveidotā veloceliņa lenti Pamukören ciematā. 

Kultūras programmā Turcijā iepazinām senās grieķu kultūras 

mantojumu – Ephesus un Aphrodisias senās pilsētas, devāmies uz 

Jaunavas Marijas namiņu kalnos, kur pie īpaši izveidotas 

iespaidīgas lūgšanu sienas atstājām arī savus vēstījumus. Īpaši 

izbaudījām neilgo iespēju pabūt Pamukkale, jeb „kokvilnas pilī”. 

Kas tas ir – meklējiet google!  

Koordinatoru sapulcē tika apzināti vēl neizpildītie projekta uzdevumi un meklēti risinājumi, kā pilnvērtīgāk organizēt 

skolēnu savstarpējo sadarbību starp skolām, veicot kopīgus uzdevumus. Koordinatoru sapulce, sanākot kopā visiem 

projekta virzītājiem, ir ļoti svarīga, tomēr ļoti svarīgi ir šo saikni nezaudēt, turpinot uzdevumu izpildi. Tāpēc tiek 

organizētas virtuālas konferences, kurās vienlaikus, izmantojot interneta saziņu (skype, facebook), koordinatori 

sarunājas regulāri. Pēdējā šāda konference notika 15.novembra vakarā divu stundu ilgumā, kad tika pieņemti lēmumi 

par turpmāk veicamo un noskaidrots, kā notiek uzsāktais darbs. Konferencei gaitai tiek veidota atskaite dokumenta 

formā. Nākošā konference notiks svētdien, 1.decembrī, kad atkal katrs koordinators informēs par paveikto un vēl 

nepaveikto. 

Tātad, šobrīd realizējamie uzdevumi:  

Lai izpildītu sadarbības uzdevumu, skolās tiek organizēta 
vēstuļu sarakste skolēnu vidū. Katrā skolā sarakstē tiek 
iesaistīti 16 skolēni – četri skolēni uz katru valsti, kur 
katrai uzrakstītajai vēstulei tiks atrasts vēstuļu draugs. 
Šoreiz tiks izmantoti pasta pakalpojumi, un vēlāk arī 
īpaša virtuāla saziņas vietne epals. Pirmā vēstule tiek 
sagatavota par tēmu „Es, mana ģimene un manas 
intereses”. Šobrīd ir uzrakstītas 17 vēstules, kuras 
aizsūtītas uz visām sadarbības valstīm. Pa 4 vēstulēm uz 
Spāniju, Turciju, Itāliju, 5 uz Vāciju. Ceram drīzumā 
saņemt skolēnu atbildes un katram rakstītājam atrast 
savu īpašo vēstuļu draugu. Vēstules, protams, tiek 
rakstītas angļu valodā. Rakstīšanā piedalās 5.c, 6.c, 7.c 

un 8.ac klašu skolēni. 
Skolēnu savstarpējā sadarbība tiks veicināta arī kopīga 
„Cycling Europe” (CE) žurnāla izveidē. Mūsu dalība šajā 
uzdevumā ir sagatavot rakstu (angļu valodā, protams!) 
par Iecavas ielām, kurās mēs vēlētos redzēt izbūvētus 
veloceliņus, kā arī par tiem Iecavas un Iecavas apkaimes 
maršrutiem, kur iespējama droša velobraukšana 
sportam vai savam priekam, kā arī apskatāmi 
interesanti objekti. Rakstam pievienojamas fotogrāfijas 
– tās jau ir sagatavotas. Pirmo CE žurnālu jau saņēmāt 
oktobra numurā. Projekta gaitā Vācijas komanda 
sagatavos vēl vienu žurnālu. 
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Iespējams, tiks organizētas videokonferences, kurās 
piedalīsies skolēni. Par to vēlāk. 
Šobrīd zināmais galvenais uzdevums, gatavojoties 
braucienam dalībai pēdējā mobilitātē, ir filmas izveide. 
Filmas tēma „Veselīgs uzturs”. Mūsu variantā filma tiks 
veidota par veselīgo uzturu mūsu skolas virtuvē. 
Priecāšos par katru labu ideju, kā būtu atspoguļojama šī 
tēma. Jau tagad zināms, ka šī tēma būs ļoti īpaša, jo, 
pirmkārt, citās skolās nav internāts un viņi skolā neietur 

visas dienas maltītes. Otrkārt, mūsu virtuvē 
pagatavotais ēdiens ir ļoti veselīgs, jo daudz tiek 
izmantoti mūsu zemē auguši, pašu audzēti un 
sagatavoti produkti. Treškārt, mūsu virtuvē var labi 
sazīmēt arī latviskās virtuves tradīcijas, atšķirīgais no 
citu valstu ēdienkartes.  
Tiks organizēta vēl citu projekta uzdevumu 
sagatavošana. 

KIPRAS PROJEKTS 

Novembrī Iecavas novadā atkal ieradās izglītības darbinieku 
komanda no Kipras, lai turpinātu darbu starpskolu projektā par 
izglītības iestāžu pašvērtējumu. 7.novembrī pasākumā novada 
Domes konferenču zālē notika visu iesaistīto skolu pārstāvju 
tikšanās ar Kipras viesiem, katras skolas, arī kipriešu, pārstāvji 
demonstrēja prezentācijas par iepriekš saskaņotām tēmām. 
Mūsu skolas uzdevums bija iepazīstināt viesus ar elektroniskā 
žurnāla iespējām un vidi. 
Kipras projekta ietvaros katrā skolā tiks organizētas 
videokonferences, kur katrā ekrāna pusē vienlaikus notiks 
nodarbība kādā no skolām Latvijā un Kiprā. Nodarbības tēma 
saistīta ar rokdarbiem, radošu darbu veidošanu. 

Sk.Inga 

PRIEKA SVECE 
Oktobra mēnesī mūsu klase 4.c, piedalījās labdarības projekta izsludinātajā zīmējumu konkursā- Prieka svece. 

Projekta mērķis ir radīt prieku! Radīt prieku Palīdzēsim.lv 
atbalstāmajiem bērniem un jauniešiem, kas piedalās īpašā 
zīmējumu konkursā mēģinot attēlot priecīgas emocijas. Arī mums 
ir priecīgi ap sirdi, jo radusies iedvesma jaunam, mājīgam 
produktam. Un ikviens, kas savā īpašumā iegādāsies vai saņems 
dāvanā „Prieka sveci” līdzi tai saņems arī sirsnību, mīlestību un 
prieku!  
Projekta ietvaros izgatavotas īpašas smaržīgās ECO sojas vaska 
sveces, un to iepakojums ietērpts brīnišķīgos bērnu un jauniešu 
zīmējumos. Sākotnēji tika plānots izvēlēties trīs zīmējumus, kas 
rotās „Prieka sveces”, tomēr iesūtīti tik daudz skaisti darbi, ka 
ikvienu no tiem gribam parādīt un uzslavēt. Tātad sākotnējais 
plāns ir mainīts un uz sveču iepakojumiem rotājas 8 dažādi 
zīmējumi. 

Zīmējumu esot bijis ļoti daudz, tātad liela konkurence, taču Edgara Ivanova darbiņš arī ir uzrunājis vērtētājus. Un nu tas 
ir uz sveces iepakojuma. Fotoattēlā Edgara zīmējums rotā kārbiņu pašā augšā. Liels prieks par atzinību!  
Vairāk informācijas: www.homely.lv          Linda Kraukle 

 

  

Attēlā: skolas direktore Aija Semjonova projekta 

prezentācijas pasākumā šī gada jūnijā. 

 Sāc pavadīt laiku kopā ar īstajiem cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kuru klātbūtni tu izbaudi, kuri mīl un novērtē tevi un kuri iedrošina 
pavadīt dzīvi aizraujoši un veselīgā veidā. Tie ir cilvēki, kas iemieso to, ko vēlies saskatīt sevī. 

 Sāc lūkoties problēmām „sejā”. Ne jau pašas problēmas ir „problēmas”, bet gan veids, kā mēs uz tām reaģējam un kā 
atgūstamies pēc sastapšanās ar tām. Problēmas nezudīs, ja vien neveicināsi, lai tas notiek. Dari, ko vari lietas labā! Solīti pa 
solītim, centimetru pa centimetram. Tas viss kopā sasummēsies un veidos metrus. 

 Nostādi par prioritāti savu laimi! Tavas vajadzības IR svarīgas. Ja nenovērtē sevi, tās parādīsies „dramatiskākos” veidos. Ir 
iespējams rūpēties gan par sevi, gan sev tuvajiem. Atceries to! 

 Esi lepns par sevi! Nevajag censties būt kādam citam. Esi pats! Esi oriģināls. Radi savas idejas! Tev ir tavas stiprās puses, un tās 
ir skaistas. Neviens cits nav tāds, kā tu – atklāj savu oriģinalitāti un tie būs citi, kas vēlēsies līdzināties TEV! 

 Sāc dzīvot tagadnē. Pašreizējais mirklis ir brīnums. Tikai šis mirklis ir patiess. Šis brīdis ir dzīve. Beidz domāt par „kā bija…” vai 
„kā būs, ja…”. Izbaudi to, kā ir tagad! 

epadomi.lv, Lietas, ko ieviest savā dzīvē nekavējoties 
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Klusi un nemanāmi tuvojas 
adventes laiks. Šogad 

mūsu zemē tas iezīmēsies 

nopietnāks, rosinot ikvienu 
pārdomāt savas dzīves 

vērtības, savu personīgo 
atbildību ikdienas darbos 

un mīlestību pret 

tuvākajiem. Labi, ja šajā 
laikā spējam rast sevī 

vēlmi un spēku ieraudzīt 
to, kas būtu maināms, 

pilnveidojams. Labi, ja 

cenšamies kļūt labāki. 

Advente ir Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks, kas sākas no 

ceturtās svētdienas pirms 

Ziemassvētkiem. Advente tiek 

saistīta ar gavēni, mieru, 

klusumu un pārdomām. Šajā 
laikā no egļu zariem pītajā 

adventes vainagā tiek dedzinātas 

četras sveces, pa vienai katras 

gaidīšanas nedēļas svētdienā. 

Latviešu valodnieks Jānis 
Endzelīns ir piedāvājis adventes 

laiku dēvēt vīriešu dzimtē, tas ir, 

par adventu, bet katru tās 

svētdienu sieviešu dzimtē — par 

adventi. 

Adventes laiks ir saistīts ar 
diviem atslēgas vārdiem: 

atnākšana un gaidīšana. 

Tā ir gatavošanās 

Ziemassvētkiem, ar kuriem 

beidzas šis gaidīšanas laiks.  

Ir pierasts runāt par Adventes 

laika noskaņām. Mums 20. un 

21. gadsimtā ir kļuvis populāri 

šo laiku uztvert kā gaišu domu, 

labu noskaņu pilnu. Taču 

noskaņa – tas ir sekundāri, 
primārie ir tie garīgie notikumi, 

kas notiek šajā laikā cilvēkā 

pašā. Advente un Ziemassvētki 

kļūst par tādu kā akciju, uz 

kuru cilvēki sarosās, it kā 

nomaksā labākas izturēšanās, 
mīļuma un laipnības ziedošanas 

artavu un tad atgriežas atpakaļ 

savā sūrajā ikdienā un pelēcībā. 

Tā tam nevajadzētu būt. Katram 

Adventes laikam vajadzētu 
cilvēkus darīt gaišākus. 

Adventes laikā jādomā par šo 

dienu dziļāko saturu. 

Adventes laika krāsa ir violetā: 

tā ir sarkanās – ciešanu un zilās 

– cerību krāsas sajaukums. Šis 
laiks, kad nav gaiši ne vien 

fiziskā nozīmē, ir labs laiks 

Adventes svētīšanai. Ārēja 

labklājība nereti rada 

iemidzinošu attieksmi pret 
garīgām lietām un vērtībām. Ja 

mēs jautātu, kas cilvēkiem ir 

palīdzējis izdzīvot grūtā laikā, 

tad tās nav bijušas materiālās 

vērtības, bet garīgā, iekšēji 

mantotā bagātība. 

Informācija sagatavota, izmantojot resursu: 

e-misterija.lv
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 Mācies sevi mīlēt, ticēt sev un radīt savu laimi! Dzīvo šodienā un novērtē to, kas tev ir. Meklē vienmēr un visā labo un skaisto! 

 Sāc novērtēt mācību stundas, ko tev sniedz tevis pieļautās kļūdas. Ja nepiedzīvo kļūdas, cilvēks neattīstās. Riskē, ļauj sev 
zaudēt un tad mēģini atkal. Mēģini, kamēr sanāk. Ja nesanāk – mēģini, kamēr sanāk! Un mācies, audz, attīsties! 

 Sāc palīdzēt citiem. Rūpējies par cilvēkiem. Parādi viņiem iespējas. Esi laipns un mīlošs. 

 Izbaudi lietas, kas tev jau ir! Mēs gribam vairāk un vairāk, ko citu, dzīvot cita dzīvi, būt par savu skolotāju, būt sava biedra 
vietā… To ik pa laikam grib visi. Un kad gadās iegūt to, kas kārots, izrādās – sapnis nemaz nav tik rožains. Tādēļ izbaudi mirkli 
klusuma ik rītu un novērtē visu, kas tev jau ir. Tev ir daudz. 

 Nosvini citu uzvaras! Sāc novērtēt, kas tev patīk citos cilvēkos un saki to viņiem! Esi priecīgs, ka citiem izdodas! Esi pateicīgs un 
atvērts. Tas nāks atpakaļ. Esi tāds, kādus sev apkārt vēlies redzēt citus. 

 Sāc piedot sev un citiem. Mēs visi kādreiz esam sāpināti. Dažkārt sāpes ir ilgstošas. Dažkārt ir grūti tās atlaist. Piedošana ir 
mierinājums. Tas nenozīmē, ka izdzēs pagātni un aizmirsti to, kas noticis. Tas nozīmē, ka tu atlaid sāpes un ļauj sev doties tālāk.  

 Sāc radīt savu laimi! Ne jau tas, kas padara citus laimīgus, tādu padarīs arī tevi. Smaidi tikai tādēļ, ka tu to vari! Izvēlies savas 
laimītes! Redzi pasauli tādā veidā, kādu to vēlies redzēt. Esi laimīgs, kāds esi tagad, šobrīd, šinī mirklī! Laime tiek atrasta tad, 
kad mēs nolemjam to atrast. Ja tu izvēlēsies meklēt lietas, kas tevi iedvesmo, tu tās atradīsi. Bet, ja izvēlēsies meklēt lietas, no 
kurām jāizvairās un kas ir negatīvas, diemžēl, tu atradīsi arī tādas. 

 Esi pats. Iedvesmojies no citiem, novērtē citus, apbrīno un mācies, bet zini – sacensties ar citiem nav jēgas. Jums nav viena 
atskaites punkta tā iemesla dēļ, ka katrs cilvēks ir individuāls. Cīnoties ar citiem, tu sacenties tikai un vienīgi pats ar sevi. Drīzāk 
izaicini sevi būt vēl labākam un īsteno to! 

epadomi.lv, Lietas, ko ieviest savā dzīvē nekavējoties 
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