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                                                               Šķibes pamatskolas avīze 

                                                                           2011. gada oktobris 

 

V. Grenkovs 

 

Jau atkal pīlādži sārto 

un dzērves aizbēg no salnām. 

Bet mums vēl daudz jāsakārto,  

lai kāpt varam zinību kalnā.  

 

Un ejam mēs septembrim pretī 

pārpilni vasaras spara. 

Un skola mums panākas pretim, 

lai ātrāk satikties varam. 

 

Direktores sleja 
 2011./2012. m. g. Šķibes pamatskolā mācības uzsāka 120 skolēni, strādā 26 pedagoģiskie 

darbinieki, no tiem pirmo gadu skolā strādā angļu valodas skolotāja 6.-9. klasēs L. Plota, mājturību un 

tehnoloģijas 5.-9. klašu skolēniem māca skolotājs A. Lapsa. Darbu ir uzsākusi psiholoģe S. Daņiļčenko. 

 Skola realizē 4 izglītības programmas. Jauno, pamatizglītības profesionāli orientēto izglītības 

programmu, šogad realizē tikai 1.,2. klašu skolēni, jo nav piešķirts pietiekošs finansējums programmas 

realizācijai visās klasēs.  

 Skola šogad piedāvā plašu interešu izglītības klāstu, jaunums ir iespēja apgūt vācu valodas 

fakultatīvu 5.-8 klašu skolēniem-interesentiem. 

 Ir mainījies ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs skolēniem. Līdz 6. oktobrim no vecākiem ir 

saņemts un pārrunāts viens mutisks aizrādījums par skolēnu ēdināšanu.  

 Pēc aizrādījuma esmu uzklausījusi 20-30 skolēnu domas par ēdināšanas kvalitāti un vairākkārt 

vērojusi ēdināšanas procesu. Vērojumi un sarunas ar skolēniem neparāda būtiskus faktus, kas liecinātu 

par zemu ēdināšanas kvalitāti un organizāciju. 

 Valstī un skolā ir uzsākta Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta apgūšana 6. klasē. 

 Domājot par mūsdienīgu mācību procesu, daļa skolotāju ir apguvuši un apgūst mūsdienīgu 

tehnoloģiju izmantošanas prasmes (piem, interaktīvās tāfeles lietojums), taču skolai nav pietiekoši daudz 

finansiālo resursu moderno tehnoloģiju iegādei.  

 Joprojām darbojas skolas mājas lapa, kurā ir galvenā informācija par skolas darbu. Lūdzu 

vecākus tajā ieskatīties. 

 Vairākas Jelgavas novada pašvaldības skolas, tai skaitā Šķibes pamatskola, no 2012. gada 1. 

janvāra pusotra gada garumā realizēs ESF finansu projektu ,, Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanas un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai 

izglītībā”. 

 Tiks piedāvātas dažādas iespējas skolēniem izmantot atbalsta pasākumus, piem., pagarinātā 

grupa vecāko klašu skolēniem, kur skolēni varēs organizēti atpūsties un daļēji izmācīties. 

 Kā vienu no direktora darba galvenajiem uzdevumiem uzskatu intelektuāla, strādāt varoša un 

griboša pedagoģiskā personāla nodrošināšanu. Šim jautājumam pievēršu lielu uzmanību un tas būs 

aktuāls arī turpmāk. 

 Priecāšos par ikvienu vecāku priekšlikumu skolas darba pilnveidei un rosinu vecākus nopietni 

domāt par savu bērnu izglītošanu. 

Šķibes pamatskolas direktore Sandra Pluģe 



2 

 

 Skolēni, skolēni, skolēni... 
 

1. septembris 1. klasē 

 
Tap, tap taciņa – 

Kur tu mani ved? 

Mani – maziņo 

Lielā pasaulē? 

 

Šīs rindas saviem nākamajiem skolēniem uz 

PII „Taurenītis” es aizsūtīju maijā, lai bērns 

saprastu, ka logs uz lielo pasauli mums katram 

sākas no savas pirmās skolas. Šeit kopā mēs 

būvēsim sava zināšanu nama pamatu, lai varētu 

doties plašajā pasaulē un justies droši. 

Satraukuma pilns un saulains uzausa 1. 

septembra rīts, kad ceļu uz skolu mēroja 16 

smaidīgie pirmklasnieki. Jēkabs Kristiāns braši 

un izteiksmīgi norunāja dzejoli „Ābece”. Tas 

patika visiem! Renāts kopā ar lielo brāli Āri iezvanīja pirmo stundu šajā mācību gadā. 

Priecājos, ka pirmklasnieki ir atbildīgi un čakli, daudz iemācījušies darīt patstāvīgi! Visi 

piedalās pulciņos.  

Īpaši kupli apmeklēts ir tautas deju pulciņš pie skolotājas Ilzes, septiņi skolēni mācās 

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolā. Un kur tad vēl hokeja un karatē nodarbību treniņi? 

Malači! 

Paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu!  

Katrs bērns ir kā zieds – tik trausls un neatkārtojams. Un, cik prasmīgi mēs viņu 

audzināsim un skolosim, tik skaisti viņš uzziedēs. 

1. klases audzinātāja Viktorija Čepule 

Skolas jaunās sejas 

 
Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu? 

 

Laura Plota (angļu valodas skolotāja): Man patīk strādāt skolā, īpaši 

mācīt skolēniem angļu valodu. Šķibes skolu izvēlējos piedāvātās slodzes 

dēļ, jo strādāju arī citā skolā. 

 

Santa Daņiļčenko (psiholoģe): Pagaidām nevar 

neko konkrētu pateikt. Gaisotne jauka un skolotāji 

atsaucīgi. Šo darbu un skolu atradu sludinājumā.  

 

Andris Lapsa 

(mājturības skolotājs 

zēniem): Man patīk 

strādāt skolā. Šo darbu 

atradu sludinājumā un 

man bija viena brīva 

diena. 
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Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esiet apmierināta/s ar šo darbu? 

L. P.: Esmu apmierināta, lai gan reizēm šķiet, ka šajās divās darba dienās jāpaveic ļoti daudz 

darba un nepietiek laika, lai paveiktu visu nepieciešamo un ieplānoto. 

S. D.: Lielas pārdomas, ka skolā strādāt nav viegli. Ar šo darbu esmu apmierināta. 

A. L.: Sajūtas normālas. Ja nebūtu apmierināts ar šo darbu, tad es to nestrādātu. 

Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību 

priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

L. P.: Skolotāja darbā katra diena ir atšķirīga. Viena var būt grūtāka, bet atkal cita vieglāka.  

Skolēniem, kuriem priekšzināšanās ir trūkumi, ir ļoti grūti izprast jauno mācību vielu un būtu 

jāstrādā papildus. Manuprāt, dažiem skolēniem angļu valoda nešķiet nozīmīga, jo nav izdevies 

izmantot savas zināšanas ikdienas dzīvē, piemēram, ceļojot vai sastopoties ar kādu ārzemnieku.  

S. D.: Neviens darbs nav viegls, ja grib izdarīt labi. 

A. L.: Darbs nav viegls, bet patīkams. Es domāju, ka skolēni ir ieinteresēti iegūt ko jaunu, 

nezināmu. 

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

L. P.: Domāju, ka saprotos labi. Cenšos ņemt vērā katra skolēna individuālās spējas un motivēt 

katru paveikt tik, cik iespējams. 

S. D.: Būts ir tikai dažās klasēs. Un katrā klasē citi skolēni un citas domas. Esmu tikai vienu reizi 

nedēļā, tāpēc neko vēl nevaru spriest. 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtiet pretimnākošu attieksmi? Vai esiet iejutusies/ies 

darba kolēģu vidū? 

L. P.: Iejutusies var būt vēl neesmu, bet, šķiet, ka kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Kolēģi arī mani 

uzņēma ar pretimnākošu attieksmi, palīdzot man atrast gan klases telpas, gan palīdzot izprast 

„Mykoob” lietošanu u.c. Prieks, ka kolēģus ikdienā var sastapt skolotāju istabā. Tādā veidā ir 

iespējams kolēģus labāk iepazīt. 

S. D.: Viss notika ļoti normāli. Nebija iepriekšējā vīzija, kā šeit varētu būt. Lielākā daļa skolotāju 

ir atsaucīgi. Darba kolēģu vidū esmu iejutusies, bet vajadzīgs laiks, jo vēl nav sajūtas, ka esmu 

savējā. 

A. L.: Vēl ir pagājis īss laika periods, lai iejustos un varētu ko vairāk pateikt. 

Intervēja 6.i klases skolniece Benita Beatrise Ozola 

 
9. klases skolēni devušies mācīties uz citām izglītības iestādēm 
 
Kā jau mēs visi zinām , laiks nestāv uz vietas. Tas skrien vēja spārniem uz priekšu un 

rauj mūs savā virpulī. Tā paskrējis un aizrāvis uz priekšu 2010./2011.mācību gada absolventus. 

Devītie jau saņēmuši izlaiduma ziedus un apsveikumus. Prieks par viņu paveikto, par jaukajiem 

pasākumiem skolotājiem, par laba vērtējumiem. 

Bet šis mācību gads ir iesācies ar jaunu kvalitātes posmu, jo katrs ir izvēlējies kādu 

darbības virzienu vēlas apgūt. Mācību iestādes, kurās savas zināšanas un prasmes pilnveidos 

bijušie devītie:  

   Goša Madara – Saldus Profesionālā vidusskola; 

 Kalniņa Līva – Rīgas Amatniecības vidusskola; 

 Kukainis Gustavs - Rīgas Amatniecības vidusskola; 

 Libeķis Deivids –Jelgavas Amatniecības vidusskola; 

 Ņičiporovičs Maksims - Jelgavas Amatniecības vidusskola; 

 Plutovs Gatis – Jelgavas novada Neklātienes vidusskola; 

 Šaitanovs Mihails - Jelgavas Amatniecības vidusskola; 

 Valters Artis - Jelgavas Amatniecības vidusskola. 

Agulis Raivis savu laimi devies meklēt uz Angliju. 

Vēlēsim veiksmi mācībās! 

Skolotāja Dace Jakušonoka 
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Notikumi, notikumi, notikumi.... 
                                                               Dzejas dienas Šķibes pamatskolā 

 

Kā katru gadu arī šogad Šķibes pamatskolā notika 

Dzejas dienām veltīts pasākums. To aizvadījām 

21.septembrī. 

Šis pasākums bija īpašs, jo pie mums viesojās 

Garozas pamatskolas dramatiskā pulciņa dalībnieki. Viņi 

pārsteidza ar dzejas uzvedumu par mājām, kā arī iespēju 

uzreiz sacerēt dzejas rindas, ko īpaši atraktīvi vadīja 

pulciņa vadītāja I.Freimane. Viesu uzstāšanās patika gan 

skolotājiem, gan skolēniem. Pēc pasākuma īpašu paldies 

Garozas skolas bērni teica mūsu skolas skolēniem par 

skaistajiem ziediem un uzmanīgo klausīšanos. 

Paldies mūsu viesiem, bet īpašs paldies jāsaka arī 

mūsu skolas skolotājai I. Pokulei un 7.i klases skolniecēm 

K.Mālkalnei, I.Sūngailei, kā arī par skaisto flautas 

skanējumu 8.i klases skolniecei S. Čerņavskai. 

Skolotāja Dace Jakušonoka 

 

Skolotāju diena skolā 
Un tagad, skolotāj, tu mazliet apsēdies, 

Jo tava steiga aizsteigusies. 

Klusu kā circenis tikšķ vecais pulkstenis, 

Un bargais skolas zvans ir nolicies uz dusu. 

 

30. septembrī mūsu skolā notika Skolotāju dienas pasākums, kuru organizēja 8. un 9. klašu skolēni 

kopā ar savām audzinātājām Gunu Lukstiņu un Mariannu Smetaņinu. 

Jau no paša rīta skolā rosījās skolēni, kas, mūzikai skanot, ar ziediem un sarūpēto dāvaniņu sveica 

savus skolotājus šajos rudens 

svētkos.  

Bet visinteresantākā daļa tikai 

sekoja.  

Svinīgā pasākuma laikā skolēni 

veltīja pedagogiem dzejoļu 

kompozīciju, priecēja ar klavierspēli, 

flautas skaņdarbu un ansambļa 

priekšnesumu. Neizpalika arī 

skolotāju atjautības, reakcijas ātruma 

un matemātikas spēju pārbaude. 

Audzēkņi mēģināja noteikt savu 

skolotāju spriešanas spējas un 

raksturu, uzdodot dažādus 

aizraujošus uzdevumus. 

Šajā dienā pašiem skolēniem 

bija iespēja iejusties skolotāju lomā un novadīt trīs mācību stundas 1.-7. klašu skolēniem pēc iepriekš 

sastādīta stundu saraksta. 

Šāds Skolotāju dienas pasākums skolā ir jau pārvērties par tradīciju. Tas notiek daudzus gadus un 

skolēniem šķiet ļoti interesants un aizraujošs, jo viņiem tiek dota iespēja iejusties skolotāju lomā un 

saprast, ka tas nav nemaz tik viegli un ka darbs ir ļoti atbildīgs. 

Paldies 8.i un 9.i klašu skolēniem par pacietību, izturību, degsmi un labi paveikto darbu! 

9.i klases audzinātāja Marianna Smetaņina 
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Skolas Eko karogs turpina plīvot 
Piektdien, 30. septembrī Latvijas universitātes Lielajā aulā notika Latvijas ekoskolu apbalvošana, 

kurā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 

skolā un tās apkārtnē starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu saņēma 62 izglītības 

iestādes. Starp tām bija arī Šķibes pamatskola. Mūsu skolu pārstāvēja skolotāja Valda Silantjeva un 4.i 

klases skolniece Alīna Jermakova. No Vides izglītības fonda pasākumā piedalījās Daniels Trukšāns un 

Jānis Ulme.  

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Pašlaik 

Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, piedaloties kopumā 6 

miljoniem skolēnu. 

Katru gadu ekoskola izvēlas tematu, pie kura tā visu mācību gadu intensīvi strādā, meklējot  iespējas 

risināt problēmas un iesaistot tajā apkārtējo sabiedrību. Šķibes ekoskolas izvēlētā tēma 2011./2012. 

mācību gadā ir „Klimata pārmaiņas”. 

Ieskatam piedāvājam dažas interneta adreses: 

http://www.videsfonds.lv/lv/trakas-lietas-par-vidi 

http://www.tavsmezs.lv/lat/speles 

http://www.zalasmajas.lv/co2 

Ceram, ka mājās un skolā taupīsiet resursus – elektrību, siltumu, papīru, ūdeni.  

Dzīvosim videi draudzīgi! 

Skolotāja Valda Silantjeva 

Izklaide, izklaide, izklaide... 
 

Teātra izrāde ”Sprīdītis” 
23. septembrī 4. -6. klašu skolēni devās uz Jelgavas kultūras namu, 

lai noskatītos teātra izrādi „Sprīdītis”. 

Neliels ieskats skolēnu domās:  

„Mēs ļoti gaidījām, kad varēsim aizbraukt uz teātra izrādi 

„Sprīdītis”. ” 

„Šajā dienā man bija jauks noskaņojums, jo man gribējās redzēt šo 

izrādi. 

Un tad jau mēs bijām klāt, apsēdāmies savās vietās un gaidījām, 

kad izrāde sāksies.” 

„Izrāde sākās, gaismas nodzisa un atvērās aizkars. Un mēs 

nokļuvām pasakā.” 

„Mēs bijām klusi un skatījāmies izrādi.” 

„Man vislabāk patika, kā Sprīdītis sargāja Vēja mātes dēlus. 

Man patika pats Sprīdītis un tas, ka viņš izglāba savus draugus no Lutauša. Sprīdītis visiem 

palīdzēja. 

Man patika visu aktieru spēle un dekori.” 

„Es ieguvu jaunas zināšanas un tagad zināšu, ka jābūt devīgam, 

nevis skopam kā Sīkstulis. 

No izrādes mācījos, ka mums 

jābūt mīļiem un draudzīgiem vienam 

pret otru. 

Un nekur nav tik labi kā mājās.” 

 

 

4.i klases skolēnu domas un zīmējumi 

http://www.videsfonds.lv/lv/trakas-lietas-par-vidi
http://www.tavsmezs.lv/lat/speles
http://www.zalasmajas.lv/co2
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Skolotāji arī atpūšas 

 

1.oktobrī mūsu skolas skolotāji devās 

rudens ekskursijā, lai apskatītu Kurzemes 

pusi. Saulainā rudens diena priecēja ar lapu 

zeltaino mirdzumu un zilajām debesīm. 

Izstaigājām folkloras taku „Jāņkalni”, 

kur sastapām interesantus cilvēkus un 

guvām enerģijas lādiņu, labi atpūšoties. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Kurzemes 

zaļo pērli – Talsiem. Gide mūs iepazīstināja 

ar skaisto pilsētu un tās vēsturi. 

Tad iegriezāmies pie uzņēmējiem vīna 

darītavā un uzzinājām, kur var iegādāties 

dienziedu lilijas. 

Tā bija interesanta un iespaidiem 

bagāta diena. Vēlamies, lai arī turpmāk šādi 

pasākumi darītu krāsaināku mūsu ikdienu. 

Liels paldies mūsu skolas arodbiedrības 

priekšsēdētājai skolotājai Elvīrai Spičkai par 

ļoti interesantajām, vienmēr pārdomātajām 

un rūpīgi izplānotajām ekskursijām! Būsim 

priecīgi vēl kādreiz doties tikpat lieliskā 

ekskursijā!  

 Skolotāja Guna Lukstiņa 

 
 

 

         Sports, sports, sports... 
Rudens kross un ne tikai... 

Kā jau katru gadu arī šogad notika 

skolas rudens kross, kurā piedalījās visi 

skolas skolēni. 

Skolēni tika sadalīti pa vecuma 

grupām, lai varētu noskaidrot labākos, kas 

piedalītos Jelgavas novada sacensībās. 

1.-3. klašu grupā meitenēm uzvaru 

izcīnīja A. Garlukoviča, otrajā vietā – A. 

Buce, trešajā – S. Daņiļčenko. 

1.-3. klašu grupā zēniem uzvaru 

izcīnīja R. Volčoks aiz sevis atstājot M. 

Jakušonoku un V. Valtu. Zīmīgi, ka visi 

labākie bija no pirmās klases. 

4.-5. klašu grupā meitenēm uzvaru 

izcīnīja A. Grakoviča, otro vietu – A. 

Māske, bet trešo – Ē. Kobjakova. 

4.-5. klašu grupā zēniem uzvaru 

izcīnīja M. Djačenko, otro vietu – A. 

Kristiņins, trešo – Ņ. Vasins. 

6.-8. klašu grupā meitenēm pirmo 

vietu izcīnīja A. Rubene, otro – V. 

Antonova, trešo – V. Iļjina. 

6.-7. klašu grupā zēniem pirmo 

vietu izcīnīja Ņ. Tepļakovs, otro – A. 

Plutovs, trešo – R. Borisionoks. 

8.-9. klašu grupā zēniem finišu 

vienlaicīgi sasniedza trīs skolēni – M. 

Kasparovičs, P. Kuzņecovs, A. Ivanovs. 

Pēc nedēļas Staļģenē notika 

Jelgavas novada sacensības krosā, kurā 

startēja arī labākie mūsu skolas skolēni. 

Vislabāk veicās Ņikitam Tepļakovam, kas 

savā vecuma grupā no trīsdesmit 

dalībniekiem ierindojās trešajā vietā.  

Sveicam Ņikitu! 

Sporta skolotājs Kaspars Tabors

 

Redaktore:  Sarmīte Višķere 

Konsultante datorsalikumā: Daila Daņiļēviča 

 


