
 
 

 

 

 

 

 

Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra avīze 
2016.gada septembris, oktobris 

Nr. 5 (29) 
 

                     Saulains sveiciens zelta rudenī!  

“Atnāc ciemos pie asterēm, 

     Ja pie manis tev viesoties netīk. 

Tevi sagaidīs zeltains septembra vējš, 

     Arī daži putni ies pretī. 

(..) 

Varbūt pret mijkrēsli izliksies tev – 

     Pasaule visa plaukst asteru ziedos, 

Bet es teikšu: cik laba, laba ir sirds, 

     Kas spēj klusēt, starot un piedot.” 

(S. Kaldupe.) 

 

Klāt septembris un skola ver durvis jaunajam mācību gadam, jaunam darba cēlienam – spraigam un 

interesantam, un, protams, arī grūtam. Es novēlu visiem spēku un sirdsdegsmi zinību un jaunu prasmju apgūšanā. Ceru, 

ka mācēsiet novērtēt to, kas jums jau tiek piedāvāts un dots. Novēlu visiem izturību, centību un vēlmi saprast vienam 

otru. Sirsnīgi sveicu visus pedagogus, skolēnus un vecākus jauno mācību gadu uzsākot! 

Ar cieņu, latviešu valodas un literatūras skolotāja Lauma Lāce 

 

AKTUALITĀTES 

Izvērtējot Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 

darbību iekļaujošās izglītības jomā,  Izglītības un zinātnes 

ministrija piešķīrusi Cēsu internātpamatskolai – 

rehabilitācijas centram Attīstības centra statusu atbilstoši 

Ministru kabineta prasībām. 

------------------------------------------------------------------------- 

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām 

Ik skolā nāk septembra rīts; 

Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām, 

Ka zinību kamols mums tīts. 

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,  
Visaugstākā kalnā var kāpt; 

Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot, 

Pēc gaišākas rītdienas slāpt. 

 

1.septembris - Zinību diena 

pēc svinīgā pasākuma: 

 fotografēšanās  

 skolēniem - klases stunda, vecākiem - tikšanās ar 

skolas administrāciju pasākumu zāle 

 

6.septembrī 1.kl. - 4.kl. un 9.septembrī 5.kl. - 9.kl. skolēni 

piedalījās sporta dienas pasākumos Cēsu Olimpiskajā 

centrā Priekuļos.  

-------------------------------------------------------------------------  

8.septembrī 3.kl. devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo 

bibliotēku un Etnogrāfisko brīvdabas muzeju 

------------------------------------------------------------------- 

10.septembrī 1.līdz 9.kl.skolēni apmeklēja Āraišu ezerpili, 

lai piedalītos Eiropas Kultūras Mantojuma dienu 2016 

rīkotajos pasākumos. 

-------------------------------------------------------------------------  



13.septembrī 5.a.,b kl. devās ekskursijā uz Rīgu, lai 

apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un Mākslas 

muzeju. 

------------------------------------------------------------------------- 

14.septembrī 9.b klase apmeklēja Rīgas Motormuzeju un 

piedzīvojuma parku "Tarzāns" Siguldā. 

 

19.septembrī 2.kl. devās ekskursijā uz Beverīnas 

novadu, lai apskatītu Koku skulptūru parku un Sietiņiezi. 

-------------------------------------------------------------------------  

20.septembrī 9.kl. skolēni apmeklēja Cēsu novada 

Jauniešu forumu, lai diskutētu par patriotismu, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās dzīves veidošanā 

------------------------------------------------------------------------- 

21.septembrī skolā viesojās Alūksnes novada angļu 

valodas metodiskās apvienības skolotāji. 

Skolotāja Inese Aide dalījās pieredzē ”Jaunākās tendences 

angļu valodas apguvē izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām”. 

-------------------------------------------------------------------------  

22.septembrī "Sprīdīšu" grupā Aleksa mamma piedāvāja 

noorganizēt bērniem dažādas kustīgas, izzinošas, radošas 

aktivitātes, tās sadalot posmos, lai bērni, darbojoties pāros, 

viens otram netraucētu.   

Rīta cēliens izsauca jautrību un mazie "Sprīdīši" ar lielu 

prieku darbojās piedāvātajās aktivitātēs. Vēlāk, ar gardu 

muti, kopīgi tika notiesāts pelnītais mielasts – arbūzs. 

------------------------------------------------------------------------- 

22.septembrī pirmsskolas grupu, "Sprīdīši"un "Mārītes", 

bērni ar skolotājām, skolotāju palīgiem un vecākiem, devās 

interesantā ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju. Bērni aktīvi 

centās izzināt informāciju no planšetēm, aktīvi darbojās 

stendos, kā arī iepazina mašīnu attīstības vēsturi. 

-------------------------------------------------------------------------  

23.septembrī skolas administrācijas pārstāvji un izglītības 

metodiķi devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Pelču 

speciālo internātpamatskolu - attīstības centru. 

-------------------------------------------------------------------------  

23.septembrī Olimpiskā diena ar  dažādām sportiskām 

aktivitātēm. 

27., 28. septembrī RPIVA pētniece Ilze Kricka veica 

pētījumu "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar 

invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs", iesaistot bērnus 

vecumā 9 -11 gadiem ar redzes, dzirdes, intelektuālajiem un 

kustību traucējumiem.  

------------------------------------------------------------------------- 

30.septembrī 9.kl. skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu 

Saeimas "Atvērto durvju dienas" organizētos 

pasākumus. 

------------------------------------------------------------------------ 

Man pieder šodiena - ik mirklis no agra rīta 

līdz vēlam vakaram, gan jautri priecīgais 

gan smeldzīgi skumjais, arī sāpīgi dzelošais 

bet visvairāk-mirklis mīļuma pilnais. 

To es noglabāšu, klāt pie citiem 

mīļiem mirkļiem likšu un kā ceļa maizi  
rītdienai līdzi ņemšu. 

/Mia/ 

Sagaidot 5.oktobri - Pasaules skolotāju dienu, svētku 

mirklis pasākuma zālē. 

-------------------------------------------------------------------------  

1.kl. un 5.kl. apmeklēja Cēsu dzīvnieku patversmi "Lācīši". 

Bērni ar skolotājas Innas Andrejevas un Daces Goģes atbalstu 

dzīvniekiem bija sarūpējuši dažādus kārumus. 

------------------------------------------------------------------------

11.oktobrī 9.kl. skolēni devās ekskursijā uz Siguldu, lai 

apmeklētu kinoteātri "Lora" un piedalītos lāzerpeintbola 

spēlē. 

-------------------------------------------------------------------- 

13.oktobrī notika 5.kl. skolēnu “Iesvētības”. 

----------------------------------------------------------------------- 
19.oktobrī plkst.16.10 skolas sporta zālē notika 

TRADICIONĀLAIS RUDENS NOVUSA 

TURNĪRS 5.līdz 9.kl.skolēniem. 

2016.gada 21.oktobrī aicinām apmeklēt vecāku dienas 
pasākumus: 

 no plkst. 9.00 līdz 9.40 iespēja vērot sava bērna darbu mācību stundā; 

 no plkst.9.50 līdz 11.20 vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu un internāta skolotājiem, 

bet skolēniem šajā laikā notiek mācību stundas; 

 no plkst.11.30 līdz 12.50 vecāku un pedagogu tikšanās ar Cēsu Izglītības nodaļas 

metodiķi Dzintru Kozaku par tēmu “Dusmoties labi vai slikti?” mazajā zālē (3.stāvs); 

 plkst.12.50 kopīgas pusdienas; 

 plkst.13.10 izglītības iestādes padomes sanāksme 

direktora kabinetā 

  



 

Karjeras nedēļas norise no 11.oktobra līdz 14.oktobrim 

skolā un Cēsu novadā: 

10.oktobrī 

 6.kl. skolēni apmeklēja CBJC, kur 

piedalījās radošajās darbnīcās “No hobija 

līdz profesijai”; 

 8.kl. skolēni piedalījās foto orientēšanas 

rīkotajā pasākumā; 

12.oktobrī 

 8. kl. un 9.kl. skolēni devās uz Cēsu 

Valsts ģimnāziju un Cēsu profesionālo 

vidusskolu. Savukārt 9.kl. skolēns 

Renārs Ozoliņš apmeklēja Cēsu pilsētas 

vidusskolu, kur guva izsmeļošu un 

noderīgu informāciju par militāro 

karjeru Nacionāli bruņotajos spēkos. 

 lekcija DACVĢ   “Par ko domāt 

izvēloties profesiju?”; 

13.oktobrī 

 9.kl.skolēni apmeklēja Cēsu 

2.pamatskolu, lai iepazītos ar vēl 

nenojaustām karjeras iespējām fizikas 

jomā; 

14. oktobrī 

 9.kl.skolēni piedalījās Karjeras nedēļas 

noslēguma pasākumā CBJC; 

 No 11.līdz 14.oktobrim 8.,9.kl. 

skolēniem tika dota iespēja iejusties 

skolotāja lomā un vadīt mācību stundas 

jaunāko klašu skolēniem. 

 

Liels paldies mūsu skolas karjeras izglītības skolotājai    

Ditai Remsonei par ieguldīto darbu Karjeras nedēļas pasākumos 

un to koordinēšanā!  

Laika posmā no 11.oktobra līdz 14.oktobrim mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās dažādos Cēsu novada 

rīkotajos Karjeras nedēļas pasākumos. Arī šogad skola deva skolēniem iespēju iejusties skolotāja lomā un 

novadīt vienu mācību priekšmeta stundu.  

Lūk, skolēnu pārdomas un viedokļi par skolotāja profesiju: 

Es vadīju sporta stundu 3.klasei. Nebija 

nemaz tik viegli, kā sākotnēji šķita. Mazāko klašu 

skolēni pret mums izturējās un uztvēra mūs vairāk 

kā draudzenes, nekā skolotājas. Labprāt vēlētos 

vēlreiz vadīt kādu mācību stundu, bet izvēlētos citu 

mācību priekšmetu. 

Jana Purne 8.kl. 

Ar lielu prieku un aizrautību vadīju 

mājturības stundu. Stundas sākumā bija neliels 

uztraukums. Novadot vienu mācību stundu 

secināju, ka skolotāja darbs nav itin nemaz viegls. 

Ir jāpārdomā, ko un kā tiks gatavota stunda, jālabo 

mājas darbi. Jāveido stunda, lai skolēniem būtu 

interesanti. 

Laura Vaišļa 8.kl. 

Es skolotāja profesiju vērtēju kā 

grūtu. Man bija prieks sadarboties ar otrās klases 

skolēniem. Viņi bija čakli, zinātkāri un palīdzēja 

viens otram. Man nebija nemaz jāpaaugstina balss. 

Labprāt vēlētos vēlreiz vadīt kādreiz mācību 

stundu un iejusties skolotāja lomā.  

Viktorija Oriehova 9.kl. 

Esmu priecīga un pateicīga par iespēju vadīt 

mācību stundu. Secināju, ka skolotāja darbs nav 

viegls, jo bērni bieži neklausa, nesaprot jauno 

mācību vielu. Konkrēti šajā mācību stundā, kuru es 

vadīju, bija viegli izskaidrot jauno mācību vielu, 

bet sarežģītāk atkārtot iepriekšējo. Lai arī skolēni 

mani klausīja, tomēr vairāk mācību stundu 

nevēlētos vadīt, jo man problēmas sagādāja mācību 

satura izskaidrošana. Šī pieredze man deva 

pozitīvas emocijas. Neskatoties ne uz ko, biju 

laimīga vadīt stundu. Paldies par šo iespēju! 

Krista Zane Sirlaka 9.kl. 



 
 

1. – 4. klašu Miķeļdienas tirdziņš 29. septembrī 

5.klases IESVĒTĪBAS 

13.oktobrī mūsu skolā notika iesvētības 5.klašu skolēniem. Ar 

interesantiem priekšnesumiem mūs priecēja gan paši piektklasnieki, gan citu klašu 

skolēni. Piektās klases meitenes pasākumu ievadīja ar spilgtu un spožu modes skati. Klases 

kolektīvs priecēja ar vienotu dziesmu par hokeju. Skolēni īpaši bija padomājuši par apģērbu, 

aksesuāriem.  

Arī pārējās klases 5.klases skolēniem bija sagatavojušas dažādus sportiskus, 

intelektuālus, veiklības uzdevumus. 8.klases kolektīvs par godu šim pasākumam priecēja ar 

īpašu deju. Piektās klases skolēni liekot roku uz sirds pasākuma noslēgumā katrs nolasīja 

zvērestu un solīja to arī ievērot un pildīt, tādejādi kļūstot par pilntiesīgu pamatskolas skolēnu.  

Noslēguma katrai klasei tika sagādāta salduma balva-pārsteigums. Mēs esam kļuvuši 

bagātāki, jo “lielajā galā” mūsu pulkam ir pievienojošies radoši, jautri, atraktīvi piektklasnieki. 

Daniela Priedniece 6.kl. 

Ražīgs darbs literatūras pulciņā:  

 4.klases skolēni Jānis Blaus un Marks Sviklis saņēma Līgatnes dabas taku zvērkopes 

Velgas Vītolas balvas – burtnīcas ar lācēnu, briežu, stirnu attēliem un pildspalvas. Abi 

zēni piedalījušies “Sibīrijas bērni” fonda konkursā un rakstījuši darbu par V. Vītolas tēvu 

Dzintaru Vītolu. Viņš ir bijis izsūtīts uz Sibīriju, pēc atgriešanās mācījies Cēsu skolotāju 

institūtā, kur tagad ir mūsu skola.   

 2.oktobrī Priekuļu “Leukādijā” notika rakstnieka Edv.Treimaņa-Zvārguļa 150. gadu 

atceres sarīkojums. Tajā piedalījās arī mūsu skolas literatūras pulciņa biedri: A. 

Strazdiņa 3.kl., Luīze Alksnīte 6.kl., 

Laine Alksnīte 6. Kl. 

 7.oktobrī Dikļos notika republikas 

talantīgo skolēnu konkursa “Bērnu 

literatūras maģija” 10 gadu atzīmēšanas 

sarīkojums. Piedalījās literatūras pulciņa 

biedri: 

 Mieze, J. Hmeļinska, L. Alksnīte 

(6.kl.) 

 J. Logins, J. Blaus (4.kl.) 

 Strazdiņa, K. M. Hmeļinska, S. Briede 

(3.kl.) 

 



Edv. Treimaņa-Zvārguļa 150. dzimšanas dienai par godu "Zobojies kā Zvārgulis" 

 

Bezpajumtnieka pelde 

Riodežaneiro 

Sveicināti ēterā! 

Bezpajumtnieks baseinā! 

Klāt būs tūlīt lielā viešņa 

Ar zelta kausu slavas dziesma. 

 

Ceturtdienas vakarā 

Dežaneiro baseinā 

Iekritis ar lielu blīkšķi 

Bezpajumtnieks vecais Frīdis. 

 

Glābējs gribējis jau lekt, 

Bet tad ar platām acīm redz 

Bezpajumtnieks jau ir galā, 

Žurnālistu, ļaužu varā. 

 

Tā nu Frīdim paveicies, 

Un viņš šeit ar’ ieradies. 

Kā jums tas vispār izdevās, 

Vai tā tikai laimējas? 

 

Es jau esmu “ierāvis”, 

Neko daudz jau neteikšu- 

Biju šņabja iespaidā, 

Lai tas prieku sagādā. 

Arita Mieze 6.kl. 

Slavas dziesmas datoram 

Tu esi zinošs, izklaidīgs 

Spēļu pilns ekrāniņš. 

Skatam bildes, kaut ko 
dzēšam, 

Tastatūra nav mums sveša. 

 

Tā jau smaga, un tu jau viegls 

Iekšā visvisādas lietas. 

Mapītes un vēstules. 

Mājaslapu  adreses. 

 

Uzspied pogu, gaišāks kļūs 

Priekšā draugu bildes būs. 

Instigram un arī Skype 

Labi pavadīts laiks būs. 

 

Platjoslas 4G 

Mūsu mājās dienām stāv. 

Tik līdz Wi-Fi zīmi rāda, 

Interneta darbiņš sākas. 

 

Skolu arī ieraudzīsi, 

Ja mājaslapu atradīsi. 

Iegūsi tu to, ko gribi, 

Ja par datoriem ko zini. 

Arita Mieze 6.kl. 

 

Pieskāriens 

Tavs pieskāriens mudina mani, 

Vairāk tev tuvoties. 

Man ir principi savi, 

Kā pareizāk rīkoties. 

 

Bet katru reizi kad pieskaros, 

Tas vienmēr mudina rakstīt. 

Un šajā pārdomu dzejolī 

Par to visu es varu stāstīt, 

Arita Mieze 6.kl. 

 

   
Ziņas 

Labvakar! 

Esam galvas grozījuši, jaunas ziņas meklējuši. 

Tagad, nokļuvuši ēterā, iesaistāmies sarunā. 

Jums būs jāklausās par tiem, 

Politiķiem – lieliem sliņķiem. 

 

Lēmumus, kad pieņemt sāk, 

Lielais miegs tad virsū nāk. 

Daži lasa jaunās ziņas,  

 

Par tautu viņiem nav ne miņas. 

Daudzi sēdes beigas gaida 

Un par vieglo dzīvi smaida. 

Maksā tiem par sēdēšanu 

Un par laika “nosišanu”. 

 

Jasmīna Hmeļinska 6.klase 

(ieguvis literāro darbu konkursa "Zobojies kā Zvārgulis" 

 veicināšanas balvu



 
 

Kūka „Skaļā vasara” 
 

Sastāvdaļas 

10 kg krietnas izkliegšanās 

4 cnt peldes kā pienā 

150g darba karstumā 

5 stundas ogošanas 
privātīpašumā 

1.25 g braukšanas ar laivu 

1 t smieklu pilna nakts 

10 mg sēdēšana pie datora 

15 000 g trakošanas ballītēs 

11 kg braukāšanās ar riteni 

101 kg TV pārraižu 

21 mg pārsteiguma 

 

 

Gatavošana 

Ieliek traukā 10 kg krietnas izkliegšanās, 

pievieno 4 cnt peldes kā pienā, pieber šķipsniņu jeb 

150 g darba karstumā, visu samaisa un noliek malā 

uz 10 stundām ievilkties. Pēc tam masai pieliek 5 

stundas ogošanas privātīpašumā un 1.25 g 

braukšanas ar laivu, un 1 t smieklu pilnas nakts. 

Starp kūkas kārtām ber 10 mg sēdēšanas pie 
datora. Virsū uzliek 15 000 mg trakošanas ballītēs. 

Ja sirds kāro vēl saldāku šo kūku, tad var 

pielikt 11 kg braukāšanās ar riteni. Kūku pārkaisa 

ar 101 kg TV pārraižu. Liek cepeškrāsnī 220 grādos 

cepties 2 stundas. Kad kūka pusstundu atdzisusi, 

tai pārber 21 mg pārsteiguma. Pasniedz kūku ar 
bezgalīgas laimes piedevu. 

 

Jānis Vilmanis 7. Klase 

( ieguvis literāro darbu konkursa "Zobojies kā Zvārgulis" 
veicināšanas balvu) 

Cepumi „Jautrā vasara” 

Sastāvdaļas 

brīvība 

1 kg jautrības 

pusglāze peldēšanās 

200 g smieklu 

1 l slinkošanas 

100 mg sportošanas 

1.5 kg sēņošanas 

puskarote strādāšanas 

5 zvaigžņu skaitīšanas 

 

 

Gatavošana 

Paņem lielu bļodu. Bļodā saliek 1 kg 

jautrības, 5 zvaigžņu skaitīšanas un 1 l 

slinkošanas, pievieno pusglāzi peldēšanās. 

Samaisa visu tā, lai nebūtu neviena kunkuļa. 

Masai pieliek puskaroti strādāšanas, izņem no 

maisiņa 100 mg kaltētas sportošanas, visu 

samaisa. Tad sadrupina 200 g smieklu un iecilā 

mīklā. Paņem 1.5 kg sēņošanas un pievieno 

kārtīgi samaisītajai masai. Ļauj mīklai atpūsties 
10 minūtes. 

Ieslēdz cepeškrāsni. Uz pannas uzliek 

cepampapīru, uz tā uzliek mīklu. Cep līdz cepumi 

brūni. Pannu izņem un noliek atdzist 10 minūtes. 

Tad cepumus saliek uz šķīvja un pārkaisa ar 

brīvību. 

Viktorija Oša 7. klase 

 

Avīzes redkolēģija: 

Vanesa Jaunbrāle, Samanta Kondratjeva, Evija Radzāne, Samanta Kalīte, Viktorija Oriehova, Daniela 

Priedniece, Jasmīne Hmeļinska, Samanta Kalīte 

Skolotājas: Veronika Ovčiņņikova, Lauma Lāce 

Paldies par sadarbību skolotājām Sandrai Sietiņai un Mirdzai Lībītei! 

Saulainu un krāsainu rudens brīvlaiku!  


