
Lielplatones  internātpamatskolas avīze 
Lasi un uzzini,  

lasi un domā, 
lasi un smejies. 
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Sveicināts Jaunais Gaiļa gads 
 

Ir pienācis jauns gads. Pēc ķīniešu kalendrāra tas ir ugunīgā Gaiļa gads. Pēc 
garajām, sniegotajām Ziemassvētku brīvdienām arī mācību gada otrā puse 

ir uzņēmusi apgriezienus. Lai gan semestris ir tikai tikko sācies, mēs jau 
esam paspējuši piedalīties vairākās aktivitātēs – florbola turnīrā, sacensībās 

aiz mūsu valsts robežām, matemātikas pēcpusdienā un pat 1991. gada 
barikāžu atceres dienas konkursā. Mēs esam malači! Tomēr jaunais 

semestris nozīmē arī to, ka arvien lielākiem soļiem tuvojas eksāmeni un 
pārbaudes darbi. Bet Tu, skolēn, nebaidies! Ja vien šajā semestrī Tu cītīgi 

mācīsies un darīsi visu, kas tavos spēkos, atzīmes būs labas.  
Lai veicas!  

Jauku lasīšanu vēlot avīzes veidotāja sk. Dace. 
 

Sveicam skolotājus!  

    

Mums visiem ir patiess prieks 

sveikt skolotāju Indriķi Loginovu 

ar augstskolas pabeigšanu un 

skolotāja diploma iegūšanu. 

Mēs arī gribam sveikt skolotāju 

Ilgvaru Freibergu ar 

pievienošanos mūsu kuplajai 

skolotājus saimei. 

No sirds apsveicam! 



 

Aktuālā intervija 

 

Šogad mūsu skolā darbu uzsāka jauns skolotājs Ilgvars Freibergs – 

3.-4. klases audzinātājs  Uzzināsim par viņu kaut ko vairāk. 

Skolotājs Ilgvars dzīvo Zaļeniekos, bet dzimis un audzis vēju pilsētā Liepājā. 

Viņa liktenīgais skaitlis ir 19. Pēc horoskopa skolotājs Ilgvars ir Skorpions. 

Cik gadus Jūs jau strādājat par skolotāju? 

- Skolā  strādāju jau 10 gadus. 

Vai Jums patīk mūsu skola? 

- Jā,  es pārtraucu strādāt Zaļenieku arodvidusskolā, lai strādātu šeit. 

Kāpēc Jūs izvēlējāties  kļūt par skolotāju? 

- Skolotāja profesija atnāca pie manis kā aicinājums pēc veselības 

problēmām, dzīves virpuļiem un naktssarga darbam. 

Kas Jūsu darbā ir  visgrūtākais? 

- Grūtību nav, jo tās uzvaru ar smaidu! 

Ko Jūs sagaidāt no skolēniem un skolotājiem? 

- Lai skolotāji pieņem mani savās rindās kā savējo un skolēni, lai ir 

vairāk paredzami kā līdz šim. 



Novēlējums jaunajā mācību gadā skolēniem un skolotājiem. 

- Skolēniem jaunajā gadā būt klusākiem par gaiļiem; 

- Skolotājiem – mieru, mieru un tikai mieru!  

Avīzes veidotāji un viss skolas kolektīvs sveic skolotāju Ilgvaru savā 
pulkā un  novēl izturību, spēku un katru dienu smaidu un prieku. 

 

Skolas notikumu virpulī 
 

Caur baltajiem sniegiem, apsnigušajām eglem un atmiņām par 

siltajiem Ziemassvētkiem Jaunais gads ar joni traucas uz  priekšu, 

un mēs tam līdzi griežamies skolas notikumu virpulī.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.  

Latvija ir lieliska zeme, kur katrs gads mūs sveic ar četriem 

gadalaikiem. 

Katrs no tiem var būt negaidītiem pārsteigumiem pilns! 

Vasaras karstums var pienākt jau pavasarī, 

bet vasaras vidū nokritusī krusa pārvēsties pabiezā sniega 

kārtā. 

Ziema var būs smeldzoši auksta,bet bez sniega, kā toreiz, 

pirms 25 gadiem, kad bija Barikādes. 

Bet tā var būt mīlīgi pūkaina un balta, kad 

aukstums šķiet mīlīgs un ... silts. Tā ir mūsu mīļā Latvija! 
 

Šogad aprit jau 26. gadadiena, kopš mūsu vecāki vai radi pulcējās Rīga, lai 

aizstāvētu savu dzimteni Latviju. Atceroties šos notikumus, visā skolā 

norisinājās konkurss, kura laikā tika saņemti 5 darbi. Īpašu paldies gribam 

sacīt 5. klasei un skolotājai Ilzei Jansonei, 6. klasei un skolotājai Kristīnei 

Cimmermanei, 9. klasei un skolotājai Vigitai, 2. un 3. kursa pavāru palīgiem, 

īpaši Rudītei un Lauritai Loginai no 9.2.c klases par individuālo un krāsaino 

darbu. 



Matemātikas pēcpusdiena.  

Par “C” klašu matemātikas pēcpusdienu stāsta skolotāja Ilze 

Loginova: “No 23.-27.janvārim skolā noritēja Matemātikas nedēļas 

pasākumi. 25. janvārī prasmēs un atjautībā sacentās "C" klašu skolēni. 

Katras klases komanda bija sagatavojusi un prezentēja mājasdarbu-

didaktisko spēli matemātikā. Pasākumu vadīja skolotāja Vēsma un 

piedāvātie uzdevumi bija interesanti un "āķīgi". Visiem ļoti patika 

muzikālie uzdevumi - bija jāuzmin dziesma,kurā iesaistīti skaitļa 

vārdi."Seši mazi bundzinieki", "Mēs bijām trīs māsiņas" u.c. Kad skolēni 

bija pietiekami nodarbojušies ar uzdevumiem, stafetēs varēja izkustēties 

un sacensties veiklībā. Noslēgumā visi tika pie garšīgām balvām un 

pateicības rakstiem. Paldies skolotājai Vēsmai par atraktīvo un jauko 

pasākumu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sporta ziņas 

LSO turnīrs galda tenisā Lielplatone 2016.  Vēl pērnā gada 
2016.gada 8.decembrī Lielplatones internātpamatskolā norisinājās 

republikas sacensības galda tenisā. Uz sacensībām bija ieradušies 

sportisti no tuvākām un tālākām Latvijas internātpamatskolām - 

Liepājas, Pelčiem, Lažas, Dzirciema, Sveķiem, Zālītes un, protams, 

mājinieki Lielplatone. No mūsu skolas sacensībās piedalījās 4 skolnieki – 

Raina Šilka, Dana Smirnova, Sandris Surgunts un Nils Pērkons. Mūsu 

Sandris ieguva godpilno trešo vietu un medaļu. Kopvērtējumā mūsu 

skola palika otrie labākie. Apsveicam!  Liels paldies jāsaka par sacensību 

tiesāšanu skolotājiem Gunai Adamovičai, Jānim Novadam, Alvilam 

Misūnam, kā arī Lieplatones internātpamatskolas puišiem. 

 

LSO sacensības Bagmintons 2017. 2017. gada 19. janvārī 

Salaspils Sorta namā otro gadu pēc kārtas norisinājās sacensības 

bagmintonā, kurās piedalījās arī mūsus skola un ieguva godalgotas 

vietas 16 speciālo skolu konkurencē. Vairāk kā 200 spēļu laikā mūsu 

Raina Šilka un Sandris Surgunts pierādīja, ka ir labākie un ieguva 1. 

godalgotās vietas. Apsveicam!  



 

Florbola sacensības Igaunijā. Mūsu Sandris Surgunts 26. 

janvārī Latvijas Speciālās Olimpiādes florbola komandas izlases 
sastāvā tika uzaicināts uz atklātajām florbola sacensībām 

Igaunijā. Kopā dalību sacensībās bija pieteikušas 16 komandas. 
Latvijas komandai bija jācīnās ar stiprākajām Igaunijas 

komandām, arī ar komandu, kura piedalīsies Ziemas Pasaules 
spēlēs Austrijā. Puiši uzrādīja labu spēli ar 5 uzvarām, līdz ar to 

ieguva pirmo vietu. 
LSO komandas sastāvā bija  sportisti (izglītojamie) no Sveķiem, 

Lielplatones, Pelčiem un Dzirciema.  Treneri D.Dīvāne un 
G.Adamoviča. Komandai šīs sacensības bija labs pārbaudījums 

pirms došanās uz Pasaules spēlēm Austrijā. 
Paldies Sandim par labo sniegumu sacensībās un vēl vienu 

krietnu uzvaru. Apsveicam! 
 

 

 

Lai salds ir uzvaras prieks! 

 



Sludinājumu dēlis 

 Aicinam piedalīties konkursā “Skaistākais mīlestības 

apsveikums”. Lūdzam līdz 8. februārim veidot skaistas, 

mīļas, krāsainas un sirsnīgas, bet galvenais rūpīgi noformētas 

apsveikuma kartiņas gan individuāli, gan klasei kopā un 7. vai 8. 

februārī līdz plkst. 10.00 iesniegt skolotājai Dacei Lazdiņai 206. 

kabinetā izvērtēšanai. 16. februārī diskotēkas laikā notiks 

svinīga labāko un skiastāko darbu apbalvošana. Centīsimies 

sagādāt saviem mīlākajiem draugiem prieku ar skaistu 

apsveikuma kartiņu! Tas ir tik mīļi un reizē patīkami gan 

sveicējam, gan saņēmējam.  

 No 9. februāra līdz 14. februāra plkst. 13.05 darbosies 

“Valentīndienas mīlētāju pasts”. Esat mīļi aicināti sūtīt 

vēstules un apsveikumu kartiņas saviem mīļajiem draugiem. 

Tikai centīsismies apsveikumus un vēstules veidot skaistus un 

kārtīgus. Ja pašiem nesanāk kaut ko izveidot kā gribētos, tad 

prasiet palīdzību audzinātājiem vai zīmēšanas skolotājām.  

Pastkaste vēstulēm un apsveikumiem atradīsies 2. stāva foajē 

pie lielās Spānijas rozes. 

 Aicinam laicīgi padomāt par projektu nedēļas “Es – 

pasaules vidū” darbiem. Projektu nedēļa notiks laikā no 20.-24. 

februārim. Katrai klasei ir jāizdomā tēma, kas jāiesniedz 

skolotājai Kristīnei Ābolai līdz 13. februārim. Līdz ar tēmu 

vēlams iesniegt nepieciešamo materiālu sarakstu, lai ir iespēja 

iegādāties visu nepieciešamo darbam. Paldies par atsaucību! 

 



Padomu stūrītis 

Piedāvājam dažās idejas Valentīna dienas apsveikumiem. 

 



 

Brīvajam brīdim 
 

Ja paliek garlaicīgi un gribas atpūsties no diena jūkļa, var mēģināt 

atrisināt brīvbrīža uzdevumu – atrast pēc iespējas vairāk atšķirību. 

 

 

 

Lai veicās dienas darbos un mācībās! 


