
1 

 

  
 

2013. gada maija numurs 

 

Vēl nesen šķita, ka mācību 

gads tikai uzņēmis īstus 

apgriezienus, bet nu... pavasaris jau 

pieklauvējis pie katras būdiņas, 

mājas un pils! 

Ja runājam par pašu 

nozīmīgāko skolas dzīvē, tad 

2012./2013. m. g. īpaši lepojamies ar 

augstiem sasniegumiem Jelgavas un 

Ozolnieku novadu olimpiādēs un 

konkursos, Zemgales reģiona 

olimpiādē (saistīti ar mācību darbu). 

 12% skolēnu ir vairojuši savu, savas ģimenes un skolas slavu, par ko īpaša 

pateicība skolotājiem. 

 Gana daudz bijis godalgotu vietu arī cita veida aktivitātēs dažāda mēroga 

tuvos un tālākos pasākumos. 

 Tā kā skolā ievērojami augušas iespējas izmantot mūsdienīgas informāciju 

tehnoloģiju iespējas, tad liela daļa  skolotāju ir pilnveidojuši savas prasmes strādāt, 

izmantojot jaunās tehniskās iespējas, kas ļauj mācību procesu padarīt daudzveidīgāku. 

 Liels finansiāls atbalsts skolai ir dots, realizējot ESF finansēto projektu 

,,Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanas un 

jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā”, kas ļauj finansēt 

atbalsta personāla algas un dod iespēju skolēniem saņemt dažāda veida palīdzību un 

atbalstu. 

 2014. gadā plānojam skolas dibināšanas 125. gadu pasākumu, tāpēc šajā 

mācību gadā veltījām laiku, vācot un apkopojot materiālus par skolas vēsturi, ko 

turpināsim darīt arī 2013./2014. m. g. 

2013. gada vasarā plānojam pabeigt telekomunikāciju izbūvi, mājturības un 

tehnoloģiju (zēnu) kabinetu pārvietot uz jaunām telpām, atstājot iepriekšējās telpas 

sen iecerētā dabaszinību kabineta izbūvei. 

Atkārtoti iesniedzot projektu, kas paredz skolas siltināšanu, ceram sagaidīt 

pozitīvu rezultātu 2014. gadā. 

Jelgavas novada pašvaldība un skola sniedz pietiekoši daudz iespēju aktīvi 

izmantot savas zināšanas, prasmes, iemaņas dažāda veida pasākumos, taču pieaug to 

skolēnu skaits, kuri neizmanto nekādas iespējas, lai savu tagadējo dzīvi un nākotni 

darītu pilnvērtīgāku. 

 Pamatakmens turpmākai dzīvei tiek ielikts (vai neielikts) skolā. Tā stabilitāte 

visdrīzāk būs vienlīdzīga ar bērna dzīves kvalitāti pieaugušo pasaulē, tāpēc vecākiem 

rūpīgi jādomā, vai ir vēlēšanās redzēt veiksmīgu bērnu vai neveiksminieku, kura 

paldies nākotnē saņems vai nesaņems. 

Lai jauku notikumu pilna vasara! 

Sandra Pluģe, skolas direktore 
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AKTUĀLI NOTIKUMI... 

MĀKSLAS JOMAS NEDĒĻA SKOLĀ – 8. – 12. aprīlis 

 

Tikšanās ar režisoru Dāvi Kaņepi 

 

Pie mums skolā ciemojās režisors Dāvis 

Kaņepe. Viņš ir absolvējis mūsu skolu. Sākumā 

1.-9. klašu skolēni klausījās stāstu par kino un 

filmu tapšanu. Bija interesanti klausīties, jo tas 

bagātina mūsu pieredzi. Daži bērni uzdeva 

jautājumus, bet visaktīvākais jautājumu 

uzdošanā bija Gundars Zvirgzdiņš. Dāvis arī 

stāstīja par savu filmu, kuru pašlaik 

uzņem. Tās nosaukums ir „Modris”.  

Pēc viņa stāstītā sapratām, ka filmas 

nemaz nav tik viegli uzņemt.  

Kad pagāja stunda, vajadzēja 

palikt tikai 7.-9. klašu skolēniem. 

Mums vajadzēja izdomāt un prezentēt 

uzņēmumu, kuru šeit, Nākotnes 

ciematā, varētu izveidot. Vispirms 

vajadzēja sadalīties grupās un iedomāties, ka uzņēmumam tiek iedoti 5000 lati. Kad 

katra darba grupa bija izvēlējusies un izveidojusi savu nākotnes uzņēmumu, tika 

izvērtēta to iespējamība dzīvē.  

Bija liels prieks iepazīties ar Dāvi Kaņepi un viņa darbību. Kopumā bija 

interesanti. 

Benita Beatrise Ozola, 7.i klases skolniece 
 

Zelta talanti 

 

 Šī gada 12.aprīlī mūsu skolā norisinājās 

konkurss „Zelta talanti”. Tajā piedalījās 1.-9. klašu 

skolēni. Žūrijas komisijā bija mājturības un 

tehnoloģiju skolotāji Zanda Kursīte un Roberts 

Ručevskis, kā arī 8.i klases skolniece Inga Sūngaile. 

Visaktīvākie dalībnieki bija sākumskolas skolēni. 

Pasākumu vadīja 7.i klases skolniece Benita Beatrise 

Ozola un 8.i klases skolniece Daila Krista Kukaine.  

Pirms konkursa bija daudz mēģinājumu. Visi  

bija ļoti 

gatavojušies. 

Skatītājiem 

visvairāk patika Valtera priekšnesums, kurā 

viņš dziesmas pavadījumā spēlēja bungas. 

Pasākumā pirmo vietu ieguva 2.i klases 

skolnieks Valters Lauris. Viņš balvā saņēma 

dāvanu karti, balonu ar konfektēm un dāvanu 
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maisiņu, kurā bija arī citas pārsteiguma balvas. Ceram, ka nākamgad šajā pasākumā 

aktīvāki būs arī vecāko klašu skolēni, un jaunāko klašu skolēni piedaloties turpinās 

bagātināt savu pieredzi un prasmi uzstāties lielas publikas priekšā.  

Prieks, ka mūsu skolā ir tik daudz talantīgu bērnu! 

Benita Beatrise Ozola un Daila Krista Kukaine, 7.i un 8.i klašu skolnieces  

 

PĀRGĀJIENI UN EKSKURSIJAS 

 

Pārgājiens uz SIA ,,Daile Agro’’ 

biogāzes ražotni 

 

Cilvēki ikdienā izmanto daudz 

ierīču, kuras darbojas ar elektrību. Ir 

dažādi elektroenerģijas ražošanas 

veidi. 

Lai iepazītos ar alternatīvajiem 

elektroenerģijas ieguves veidiem, 

21.martā devāmies pārgājienā uz 

SIA ,,Daile Agro’’ biogāzes ražotni. 

Ar ražošanas procesu 2.i klases un 4. 

klases skolēnus iepazīstināja Andis 

Maciass. 

Aptaujā par redzēto skolēni 

teica, ka viņus pārsteidza milzīgais akumulators, ļoti skaļais motora troksnis, jaunā un 

vecā tehnika, kukurūzas un kūtsmēslu izmantošana, kā burbuļoja biogāzes cisternas, 

milzīgās trepes, lielie svari traktora kravas noteikšanai – divas klases kopā svēra 786 

kilogramus! Tas bija aizraujoši, pamācoši un ļoti nopietni. 

                     Viktorija Čepule, 2.i klases audzinātāja 

 

Strausu audzētava 

 

 30. aprīlī mūsu klase devās 

pārgājienā pie strausu audzētājiem 

„Mazzariņos”. 

Diena bija saulaina un pārgājienam ļoti 

piemērota. Sātīgi paēduši pusdienas, 

paņēmuši līdz graudus un olu 

čaumalas, visi devāmies ceļā. 

 Nepagāja ne pusstunda, kad jau 

pa gabalu redzējām šos lielos putnus 

pastaigājamies pie mājas. Fermā mūs 

sagaidīja pats saimnieks, kurš plaši 

pastāstīja par šiem savdabīgajiem 

putniem. Uzzinājām, kā vispār radās 

doma audzēt strausus, kā divu gadu laikā ir klājies saimniecībā.  

 Mūs visus pārsteidza tas, ka šķietami lielie strausi bija tikai mazuļi. Izrādījās, 

ka strausu mātītes ir drošākas par tēviņiem. Varbūt arī ziņkārīgākas, tāpēc 

nepārtraukti uzturējās mūsu sabiedrībā. Saimnieks ļāva aplūkot, cik smaga un liela ir 

strausa ola. Izstāstīja un parādīja, kur tiek izmantotas strausa spalvas, āda, putnu gaļa 

un tauki. Nobeigumā katrs saņēmām dāvaniņu – strausa spalvu. 
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 Mājupceļā pūta ļoti stiprs pretvējš, tomēr tas mūs netraucēja aiziet līdz upītei. 

Tur nedaudz iestiprinājāmies, pārrunājām redzēto un turpinājām ceļu uz skolu, kur 

mūs mēģinājumā gaidīja tautu deju skolotāja. 

   3.i klases skolēni 

Ieskats naudas vēsturē 

 

19. aprīlī 6.-9. klašu skolēni devās interesantā ekskursijā uz Rīgu. Viens no 

brauciena galamērķiem bija Latvijas Bankas rīkotā multimediālā izstāde „Latam 20. 

Nacionālās valūtas mākslas gadi.” Ekskursijas laikā skolēni ar aizrautību klausījās 

sociālo zinību skolotāja veidoto stāstu par Latvijas valūtu – latiem.  

Pārsteidzoši, cik daudz mums ir jubilejas un piemiņas monētu, cik tās ir 

neparastas un gaumīgas ar savu neatkārtojamo stilu! Skolēni redzēja pasaules mazāko 

zelta monētu (1 lats), sudraba lasi (20 lati), Rīgas Tehniskās universitātes monētu (1 

lats), 100 latu zelta monētu u.c. 

Daudzas no šīm monētām ir jau 

nonākušas pie kolekcionāriem 

un pārdošanā nav pieejamas, 

tāpēc šī bija unikāla iespēja tās 

redzēt. Katrai no Latvijas 

monētām ir savs stāsts, kuru var 

izlasīt, aplūkojot grafisko 

zīmējumu. Skolēni tika 

iepazīstināti ar dažiem no šiem 

stāstiem, piemēram, monēta 

pirmajam latviešu romānam 

"Mērnieku laiki" vai pirmā 

starptautiski atzītā monēta –  

poga "Millenium". Izstādē 

varēja redzēt visas apgrozībā laistās monētas, interaktīvā veidā aprunāties ar monētu 

grafiskā dizaina autoriem un redzēt monētas tapšanas procesu no mākslinieka domas 

līdz reālai monētai, kura kalta naudas kaltuvēs. Ekskursijas beigās skolēniem bija 

iespēja uzzīmēt savu monētu. 

Aleksejs Lukjančikovs, sociālo zinību skolotājs 

 

PROJEKTU NEDĒĻA SKOLĀ – 23. – 26. aprīlis 

Veselīgs dzīvesveids 

 

Domājot par projekta tēmu, 

nolēmām, ka visi kopīgi strādāsim pie 

projekta „Vingrojumi stājas 

uzlabošanai”. 

Sadarbībā ar sporta skolotāju Liliju 

un skolotāju Daigu izveidojām 12 

vingrojumu kompleksus mācību stundu 
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dinamiskajām pauzēm. Noskaidrojām, kā pareizi jāsēž skolas solā. Bija ļoti interesanti 

internetā meklēt dažādu informāciju par vingrojumiem stājas uzlabošanai un tos 

attēlot ar shematiskiem zīmējumiem uz lapas. Vissportiskākā projektu nedēļas diena 

klasē mums izvērtās trešdiena, jo katram bija jādemonstrē savi dinamiskās pauzes 

vingrojumi, lai pēc tam varētu izvērtēt, kas izdodas pareizi, kas ne. Visiem vajadzēja 

vingrot līdzi. Skolotāja Lilija mums mācīja vingrojumu secību, lai tie nekaitētu 

organismam. 

Projekta prezentācijas laikā es aicināju piedalīties manis vadītajā dinamiskajā 

pauzē. Tā izdevās lieliska.   

Visi sākumskolas skolēni projekta nedēļas noslēgumā brauca uz Jelgavu 

skatīties Liepājas teātra izrādi „Pelnrušķīte”. Izrāde bija lieliska! 

Amanda Ieva Tutāne, 3.i klases skolniece 

 

Projektu nedēļa 

 

Projektu nedēļas ietvaros 7.i klases skolnieces 

Santa Jaņi, Santa Žeļezkina, Laima Židiņa un Vanesa 

Iļjina rakstīja darbu par  Glūdas pagasta rūpniecības 

un pakalpojumu sfēras uzņēmumiem. Mēs intervējam 

uzņēmumu vadītājus, darbiniekus, fotografējām. 

Devāmies uz SIA „Daile Agro”, veikaliem „Vesko” 

un „top!”, pasta nodaļu, benzīntanku „Bairo”. Bija 

interesanti un jautri, ieguvām daudz informācijas. 

Visus materiālus apkopojām un izveidojām prezentāciju. Domāju, ka šos materiālus 

varēs izmantot  mācību stundās, iepazīstoties ar savu pagastu. 

Santa Žeļezkina, 7.i klases skolniece 

 

Rakstot projektu „Mūsu skola”, mēs 

daudz ko uzzinājām par tās vēsturi. Pēc kāda 

mācību darba plāna mācījās skolēni agrāk. 

Uzzinājām, kādi direktori laika gaitā vadījuši 

Šķibes pamatskolas darbu. Mūs izbrīnīja tas, ka 

kādreiz skolēni skolu apmeklēja arī vasarā, jo 

rudenī bija jāstrādā lauku darbi. Pie šīs tēmas 

bija ļoti interesanti strādāt, jo, veidojot 

prezentāciju, mēs ieraudzījām pašas sevi un 

savus draugus agrā bērnībā.  

 Pēc fotouzņēmumiem varam secināt, ka 

Šķibes skolā daži pasākumi saglabājušies no pirmsākumiem līdz mūsu dienām, 

piemēram, Ziemassvētku un Jaunā gada svinības, Sporta dienas pasākumi.  

Veicot šo darbu, sastapāmies arī ar grūtībām. Ļoti daudz laika prasīja fotogrāfiju 

sakārtošana hronoloģiskā secībā.  

Veronika Kisļaka un Jeļizaveta Buhovecka, 7.i klases skolnieces 

 

ZVANA SVĒTKU PASĀKUMS 9. 

KLASES SKOLĒNIEM  

 

Svarīgs pasākums skolā ir pēdējā 

zvana svētki 9. klases skolēniem. Šogad tie 

notika 17. maijā. Un te nu 1. klases skolēni 

atdod „parādu”, ko viņi saņēma no vecākās 
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klases skolēniem, skolas gaitas 

uzsākot mācību gada sākumā.  

Liels notikums ir 

apsveikumu sagatavošana, 

noformēšana un dzejas 

kompozīcijas izveidošana, lai 

iepriecinātu 9. klases beidzējus 

un viņu audzinātāju Gunu 

Lukstiņu. 

Bet tas izdevās. Un 1. 

klases skolēni un audzinātāja ir 

priecīgi par to. 

Sarmīte Višķere, 1. klases 

audzinātāja 

NĀKOTNES BIBLIOTĒKĀ 

„Bērnu žūrija” Nākotnes bibliotēkā 

  

Rakstniece Astrida Lindgrēne par grāmatu teikusi: 

„Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija, tas nu reiz tā ir. Bet vēl jo 

vairāk bērna fantāzijai ir vajadzīga grāmata, kas palīdzētu dzīvot 

un augt. Grāmata ir neaizstājama, tā spārno fantāziju”. 

Patiesībā veicināt bērnu lasītprieku ir ļoti grūti. Mana 

atziņa – ģimenē, kur lasa vecāki un vecvecāki, lasa arī bērni. 

2012. gadā „Bērnu žūrijā” piedalījās 12 skolēni. Kā 

parasti, katram ekspertam bija jāizlasa 5 grāmatas. Katrs 

lasīšanas eksperts, beidzot visu grāmatu lasīšanu, saņēma īpašu 

aproci, kas simbolizē piederību Latvijas lasītāju saimei. No pagasta pārvaldes 

atvēlētiem līdzekļiem katrs eksperts saņēma dāvaniņu. Noslēguma pasākumā 

ekspertus aicināju uz tējas pēcpusdienu ar saldumiem un jautru  anekdošu stāstīšanu.  

„Bērnu žūrijā” – 

2012. piedalījās Laura 

Cirša, Līga Ivzāne, 

Madara Jauģiete, 

Margarita Jauģiete, 

Toms Jauģietis, Daila 

Krista Kukaine, 

Jēkabs Kristiāns 

Kalniņš, Marta Laure, 

Krista Kristiāna 

Markeviča, Sabīne 

Mitkus, Loreta Ozola, 

Īvs Zvejs. 

Paldies skolotājiem un vecākiem, kuri atbalstīja un mudināja lasīt, tā 

ļaujot bērniem iepazīt grāmatu lasīšanu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā. 

Liels paldies arī cītīgajiem lasītājiem, kas atbalstīja! Lai atgriežas lasītprieks! 

Piedalīsimies arī šogad! 

Rasma Ozoliņa, Nākotnes bibliotēkas bibliotekāre 
 

 
Redaktore Sarmīte Višķere 


