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2018. gada janvāra numurs 

 

 

 

MĒS LEPOJAMIES  

 

Labākie mācību darbā 
 

Ir noslēdzies 2017./2018. mācību gada 1. semestris. 

28 skolēni varēja priecāties par saviem sasniegumiem.  

2017./2018. mācību gada 1. semestri ar 8-10 ballēm 

(vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza 9 skolēni: 

1. rinda no kreisās puses: Vanessa Zirne (3. kl.),  

Dārta Erno (1. kl.), Pjotrs Piļenoks (1. kl.),  Alise Griestiņa 

(2. kl.), 

2. rinda no kreisās puses: Marija Karasenko (6. kl.), 

Šarlote Tervite (2. kl.), Oskars Balodis (2. kl.), Markuss 

Ikvils (3. kl.), 

fotogrāfijā nav Ričarda Jakušonoka (4. kl.), 

 

ar 7-10 ballēm (vai 

pielīdzinātu vērtējumu) beidza 

19 skolēni: 

1. rinda no kreisās 

puses: Matīss Kormis 

(2. kl.), Gabriella 

Tervite (5. kl.), Annija 

Muižniece (4. kl.), 

Edgars Raiens Siliņš (1. 

kl.), Melānija 

Kolkovska (1. kl.), 

Diāna Iņķe (1. kl.), 

Artjoms Kononovičs (2. 

kl.),  

2. rinda no kreisās 

puses: Rihards Lapiņš 

(3. kl.), Jānis Lomakins (5. kl.), Annija Ozola (4. kl.), Annija Romanovska (4. kl.), Laine Silova (3. 

kl.), Karolīna Pahomova (4. kl.), 

3. rinda no kreisās puses: Olīvija Patrīcija Jermakova (8. kl.), Rainers Gruzdovs (5. kl.), Lienīte 

Rempe (7. kl.), Kristers Kaupiņš (6. kl.),   

fotogrāfijā nav Gundara Zirņa (1. kl.), Emīla Baloža (6. kl.). 

Par skolēnu veikumu priecājas arī skolotāji un bērnu vecāki. Paldies vecākiem un skolotājiem 

par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmes veicināšanā! 
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Labākie olimpiādēs 

 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas olimpiādē 8.-9. klasei (Īvs 

Zvejs, 8. klases skolnieks; Guna Lukstiņa, pedagogs). 

Atzinība par 3. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas olimpiādē 8.-9. klasei 

(Samanta Daņiļčenko, 9. klases skolniece; Guna Lukstiņa, pedagogs). 

 

Labākie Jelgavas un Ozolnieku novadu kultūras pasākumos 
 

Pateicība par 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuālās mākslas konkursā ,,Mana Latvija” 

(Alise Griestiņa, 2. klases skolniece; Dace Jakušonoka, pedagogs). 

 

Labākie Valsts un Zemgales novada pasākumos 
 

Atzinības raksts Latvijas Republikas Satversmes tiesas skolēnu zīmējumu konkursā ,,Mana 

Satversme” (Jūlija Semjonova, 6. klases skolniece; Dace Jakušonoka, pedagogs). 

 

Apbalvojumi pedagoģiskajiem darbiniekiem 
 

Jelgavas novada pašvaldības Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā un 

nopelniem starpkultūru dialoga veicināšanā Jelgavas novadā (Olga Rožko). 

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Atzinība par izcilu pedagoģisko darbu (Lilija 

Kudrjavceva). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par veiksmīgu darbu, organizējot skolas dalību starptautiskajā 

Ekoskolu programmā un Veselību veicinošu skolu tīklā (Anna Kačkane). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par skolas vārda popularizēšanu Jelgavas un Ozolnieku novada 

un valsts pasākumos (Guna Lukstiņa). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par skolas vārda popularizēšanu Jelgavas un Ozolnieku novada 

un valsts pasākumos (Zanda Kursīte). 

Šķibes pamatskolas Goda raksts par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu, organizējot skolas avīzes 

,,Pēdiņas” izdošanu (Sarmīte Višķere). 

 

IEGUVUMI 

Konkurss mājturībā un tehnoloģijās „Ziedošais spilvens” 
 

Decembra sākumā 8. klases skolniece Margarita Jauģiete un 9. klases skolniece Samanta 

Daņiļčenko piedalījās Jelgavas un Ozolnieku 

novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā 

„Ziedošais spilvens”. Meitenēm bija jāatbild uz 

teorētiskiem jautājumiem par tekstiltehnoloģijām 

un trīs stundu laikā jāizrotā spilvens, ievērojot 

izlozētajā attēlā redzamo paraugu. Darba 

rezultāts priecēja acis. Uz spilvena uzšūtās zilās 

hortenzijas izskatījās ļoti skaisti. 

Četrpadsmit komandu konkurencē 

meitenes ieguva 5. vietu. 

Paldies par darbu! 

Zanda Kursīte, mājturības un tehnoloģiju 

skolotāja 
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Jomas „Cilvēks un sabiedrība” pasākumi 
 

Valsts svētku pasākumi Šķibes pamatskolā 
 

Ap māti bites aplīp rudenī, 

Ap savu valsti mēs, kad vētras staigā. 

Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā, 

Mēs aplīpam kā bites rudenī. 

 

Ap savu robežu, ap savu pašu zemi 

Mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā. 

Kā vienā kalumā, kā vienā reizē lietā 

Mēs cieši stājamies ap savu pašu zemi. 

 

Skrien strauji vējš, un baigi satumst rieti, 

Ap savu māti bites turas cieti. 

/Zinaīda Lazda/ 

Kā bitēm bišu māte, tā mums – Latvija, ap kuru rudeņos sadodamies rokās, pieminot un godinot 

Latvijas brīvības cīnītājus un svinot Latvijas republikas proklamēšanas gadadienas.  

Šogad Lāčplēša dienas atceres svinīgā līnija notika 10. novembrī. Dzirdējām latviešu strēlnieku 

dziesmu „Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros” skolēnu izpildījumā un skatījāmies Saeimas piedāvāto 

videostāstu par sarkanbaltsarkano karogu „Latvijas valsts karoga vēsture”.  

Paldies par piedalīšanos pasākumā 6. klases skolēniem Jūlijai Semjonovai un Kristeram 

Kaupiņam, 7. klases skolēniem Paulai 

Šķupelei, Laurim Valteram, Robertam 

Martinsonam, skolotājām Dacei Jakušonokai 

un Lilijai Kudrjavcevai. 

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas 

Republikas proklamēšanas 99. gadadienai 

notika 15. novembrī. Pasākumā piedalījās 

skolas dramatiskais pulciņš skolotājas Signes 

Kukares vadībā, skolas vokālais ansamblis 

skolotājas Veltas Jansones vadībā un Jelgavas 

novada apvienotais skolēnu koris „Asni”.  

Paldies dalībniekiem un skolotājām! 

Dzirdot patriotiskās dzejas rindas, kas mijās ar 

skolas ansambļa un Jelgavas novada apvienotā 

skolēnu kora „Asni” skanīgajām dziesmām, 

šķiet, visiem radās svētku sajūta.  

Daudz laimes Tev, mūsu mīļā Latvija! 

Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja 

 

LATVIJAI – 100 
 

Ir sācies 2018. gads – Latvijas valsts simtgades gads. Par godu šim notikumam skolas avīzē mēs 

sākam jaunu rubriku. Tajā būs lasāma rakstu sērija par Latvijas valstiskuma veidošanos. Mēs aicinām 

dalīties pārdomās gan skolotājus, gan skolēnus un viņu vecākus par to, ko mums katram nozīmē Latvija. 
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Jaunlatvieši – latviešu tautas pirmās atmodas aizsācēji 
 

Vieta, ko tagad mēs saucam par Latviju, pateicoties savam izdevīgajam ģeopolitiskajam 

novietojumam, vienmēr ir interesējusi dažādas lielākas un mazākas tautas, lielākas un mazākas valstis. 

Šeit ir saimniekojuši vācieši, poļi un lietuvieši, zviedri, līdz 18. gadsimtā Latviju iekļāva Krievijas 

impērijas sastāvā. Tomēr vācu un poļu muižniecība saglabāja plašu autonomiju, uz Latviju neattiecās 

visi Krievijas likumi, pastāvēja tā sauktā dubultā likumdošana – vieni likumi Iekškrievijai, citi Baltijai, 

tai skaitā Latvijai.  

Krievijas agrārās sistēmas pamatā bija dzimtbūšana, kas kā smags lietuvēns uzgūla latviešu 

zemniekiem un izsauca plašu neapmierinātību. Daudzviet notika zemnieku nemieri. 1802. gadā 

uzliesmoja Kauguru zemnieku  nemieri, kas tika apspiesti ar militāra spēka palīdzību, tomēr tie pievērsa 

valdības uzmanību zemnieku stāvoklim Latvijā. Bez tam 19. gadsimta sākumā Krievija gatavojās karam 

ar Franciju, tāpēc cara valdība bija ieinteresēta zemnieku nomierināšanā un pieprasīja, lai muižnieki 

veiktu attiecīgus pasākumus. Tas noveda pie zemnieku brīvlaišanas Igaunijā (1816. g.), Kurzemē (1817. 

g.), Vidzemē (1819. g.) un Latgalē (1861. g.). Zemnieku atbrīvošana deva stimulu rūpniecības un pilsētu 

attīstībai. Rīga kļuva par vienu no lielākajiem rūpniecības centriem Krievijā. Veidojās latviešu 

pilsonība, tomēr, kā atzīmējis akadēmiķis Jānis Stradiņš, „...vēl nevarēja runāt par latviešu eliti – ne par 

ekonomisko, ne par intelektuālo, kur nu vēl par politisko ... Polemikā starp Kronvaldu Ati un anonīmu 

vācbaltiešu liberālu (!) žurnālistu (R. G. Keihelu ?) 1871. g. avīzē „Zeitung für Stadt und Land” 

pēdējais deklarēja: „Alojas katrs, kas, būdams augsti mācīts, tomēr 

saucas par latvieti, jo viņš patiesībā jau sen ir pārgājis tās kultūras 

dzīvē, kas viņu audzinājusi. Būt reizē latvietim un reizē izglītotam 

cilvēkam nav iespējams, jo nav īpašas latviešu izglītības” (Stradiņš 

J., 2009). 

Uz šī fona 19. gadsimta vidū modās tautas nacionālā 

pašapziņa. Latvieši apzinājās sevi kā vienotu tautu, kurai ir sava 

vēsture, kultūra un tēvzeme. Sākās 

latviešu inteliģences kustība pret 

pārvācošanu, par latviešu valodas 

saglabāšanu, latviešu vienlīdzību, par 

saimniecības, kultūras un izglītības 

attīstību, kustība, kas vēsturē 

ieguvusi nosaukumu jaunlatviešu 

kustība. Tās pirmsākumi meklējami 

Tērbatā, kur 1855. gadā izveidojās 

latviešu studentu pulciņš, kura 

dalībnieki pārrunāja jautājumus par 

to, kā palīdzēt latviešu tautai. Pulciņa 

dalībnieku vidū bija Kr. Barons, Kr. 

Valdemārs un J. Alunāns. Kr.Valdemārs bija viens no pirmajiem, kurš saskatīja Latvijas ģeopolitiskā 

novietojuma priekšrocības un aicināja tās izmantot: „Latvija atrodas vidū starp lielo Krieviju un arī, pēc 

ļaužu skaita ņemot, diezgan lielo Vāciju. Tad nu tiem viegli var izdoties caur labām skolām un pie 

diezgan svabadiem dzīves apstākļiem iemācīties abas 

valodas un tādā vīzē palikt par bagātākiem un tikt par 

derīgiem vidutājiem starp abām šīm lielajām tautām, 

kurām uz priekšdienām u.t.jpr. vēl daudz vairāk vidutāju 

būs vajadzīgs nekā līdz šim.” (Klišāns V., 2005: 38). 

Savus uzskatus jaunlatvieši pauda laikrakstos „Mājas 

Viesis” un  „Pēterburgas Avīzes”. Jaunlatvieši rakstīja 

par tā laika aktualitātēm gan Krievijā, gan ārzemēs. Viņi 
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aizstāvēja sīksaimniecību stabilitātes teoriju, kas paredzēja, ka arī mazās zemnieku saimniecības var būt 

rentablas, ja tajās pareizi saimniekot, aicināja latviešus attīstīt jūrniecību, aktīvi iesaistīties 

saimnieciskajā darbībā un kļūt turīgiem. Pēc „Pēterburgas Avīžu” slēgšanas par jaunlatviešu darbības 

centru kļuva Rīga, kur 1868. gadā tika dibināta Latviešu biedrība, organizēti pirmie Vispārējie latviešu 

dziesmu svētki, uzsākta latviešu tautas gara mantu vākšana. Jaunlatviešu vidū bija arī tādas izcilas 

personības kā J. Cimze, Baumaņu Kārlis, A. Kronvalds, A. Lerhis-Puškaitis u.c. Jaunlatvieši deva lielu 

ieguldījumu kultūras un izglītības attīstībā, izkopa latviešu literāro valodu, pētīja vēsturi un veicināja 

filozofiskās domas attīstību u.tml. 

Diemžēl 19. gadsimta 70. gadu beigās jaunlatviešu kustība apsīka, tā arī nepāraugusi politiskā 

nacionālismā. 

Izmantotie avoti: 

Klišāns V. (2005). Vēsture vidusskolai. 3. daļa. Zvaigzne ABC, 

Stradiņš J. (2009). Latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās: problēmas un pretrunas. 

Zinātnes Vēstnesis, 9. novembris.  

Pieejams: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=47  

Jānis Ķusis, vēstures skolotājs 

 

INTERESES 

UNESCO nedēļa no 9. līdz 15. 

oktobrim 
 

UNESCO Latvijas Nacionālā 

komisija aicināja ikvienu pievērsties 

tēmām, ar kurām ikdienā saskaras 

materiālais un nemateriālais kultūras 

mantojums, īpaši izceļot kulinārā 

mantojuma nozīmi.  

9. klases skolēni uztura tēmas 

,,Nacionālie ēdieni” ietvaros gatavoja 

Jāņu sieru, sklandu raušus un medus 

raušus. Jaunieši apzinīgi veica darbu 

un sasniedza iecerēto rezultātu.  

Izzināsim savas tautas mantojumu arī turpmāk! 

Zanda Kursīte, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

 

Ekoskolu Rīcības dienas (ERD) 2017 
 

Šķibes pamatskola no 30. oktobra līdz 3. novembrim jau tradicionāli piedalījās Ekoskolu Rīcības 

dienās. Tā ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību 

jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides 

aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. 

2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas bija veltītas svarīgākajām vides problēmām – klimata 

pārmaiņām, dabas vērtību izzušanai, atkritumu daudzuma pieaugumam un izšķērdīgam patēriņam (īpaši 

uzsverot pārtikas izšķērdēšanu). 

Arī Šķibes pamatskolas ekopadome sagatavoja rīcības plānu šai nedēļai. Ekoskolu Rīcības dienu 

2017 ietvaros notika daudz aktivitāšu – plakātu konkurss pamatskolas skolēniem ,,Pārtika nav 

atkritumi”, audumu maisiņu pagatavošanas darbnīca no otrreiz izmantojamiem audumiem, lekcijas par 

veselīgu uzturu un reproduktīvo veselību. 

1.-4. klašu skolēni veidoja recepšu grāmatas ar videi draudzīgu ēdienu receptēm, kurās var 

izmantot sezonālos un vietējos produktus. 

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=47
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Visa skola bija iesaistīta aktivitātē ,,Garšo vai negaršo”, kurā pēc pusdienām bija jānovērtē ēdiena 

kvalitāte, atzīmējot to lielā tabulā, kas bija izveidota pie skolas ēdnīcas ieejas durvīm. 

Skolēni un skolotāji aktīvi piedalījās ERD 2017 un paplašināja savu redzesloku saistībā ar videi 

draudzīgu dzīvesveidu. 

Paldies par aktīvu piedalīšanos rīkotajās aktivitātēs un atbalstu! 

Anna Kačkane, Ekoskolas darba koordinatore 

 

Orientēšanās spēle Gaismas pilī 
 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tās krājumā var 

iepazīties ar visām 99 Kultūras kanona vērtībām. To pasaulē 

var nonākt dažādi. Viena no iespējām ir orientēšanās spēle 

Gaismas pilī. Sadalījušies divās komandās, skolēni veica 

aizraujošu spēli. 

Skolēni iesaistījās ceļojuma izstādē ,,Luters. 

Pagrieziens.”. Ar iedoto grāmatiņu un zīmuli rokās, viņi 

apstājās pie zīmēm uz grīdas, meklēja, vēroja un risināja 

interaktīvi. Izstādē attēlotajiem notikumiem ir 500 gadu ilga 

vēsture! 

Dienas otrā puse pagāja LIDO Atpūtas centra 

kompleksā. Tas bija saposts gadumijai krāšņi un pamanāmi. Dažiem skolēniem svētku noskaņu radīja 

Ziemassvētku deserts. Citi izvēlējās ziemas priekus un devās uz slidotavu. 

Paldies par šo skaisto decembra dienu mēs sakām Glūdas pagasta bibliotekārei Intai Vīksnai! 

Novēlam viņai veiksmīgu, radošām idejām bagātu Jauno gadu!  

Viktorija Čepule, 3. klases audzinātāja 

Radošā darbnīca „Ziemassvētku 

rūķis” 
 

Es ļoti priecājos, ka skolā tika organizēts 

pasākums, kurā bērni varēja darboties un radīt 

interesantas lietas kopā ar vecākiem. 

Radošā darbnīca „Ziemassvētku rūķis” 

bija aizraujoša. Visi atnākušie varēja izgatavot 

rūķīšus, panašķēties, parunāties ar draugiem un 

jauki pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni. 

Mazajiem bērniem bija pašiem savs 

zīmēšanas stūrītis. Darbnīcā uz vietas bija 

daudz dažādu materiālu darbam. Arī katrs 

dalībnieks kaut ko bija atnesis līdzi no mājām.  

Galvenais uzdevums bija izgatavot savu unikālo rūķīti. Man kopā ar ģimeni izdevās jauki lieli un 

mazi rūķi. 

Vēlētos šādus kopīgus pasākumus vairāk! 

Gabriella Tervite, 5. klases skolniece 

 

Paldies  SIA ,,Būvfirma Vītols”,  SIA ,,DAILE AGRO”, 

SIA ,,DELAGRI”,  SIA ,,DABAS DOTS”, SIA „ONYX 

International”, Sandrai Stienei, Kārlim Tervitam, Edgaram 

Suharovam  par doto iespēju katram Šķibes pamatskolas 

skolēnam saņemt dāvanu Ziemassvētku loterijā!   
 

 Redaktore Sarmīte Višķere 


