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2016. gada maija numurs 

 

 Mēs lepojamies  
2015./2016. mācību gada 2. semestri ar 8-10 

ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) beidza:  

1. klasē – Marita Cirša, Markuss Truņilovs, 

4. klasē – Kristers Kaupiņš, 

9. klasē – Elīna Smetaņina; 

ar 7-10 ballēm (vai pielīdzinātu vērtējumu) 

beidza: 

1. klasē – Rolands Klušs, Rihards Lapiņš, 

Marks Neilands, Laine Silova, Valērija Tepļakova, 

Vanessa Zirne, 

2. klasē – Ričards Jakušonoks, Gabriela 

Leskavniece, Annija Ozola, Annija Romanovska, Diāna Sīle, 

3. klasē – Rainers Gruzdovs, Jānis Lomakins, Beāte Mitkus, 

4. klasē – Artūrs Cirša, Laura Kokina, Jegors Sņetkovs, Maksims Sņetkovs, Kerija Linda 

Zaķe, 

5. klasē – Paula Šķupele, 

6. klasē – Olīvija Patrīcija Jermakova, Diāna Miķīte, Īvs Zvejs.  

 

 

 

Pie Valsts prezidenta 

  

 

 

 

Sveicam Īvu Zveju ar Valsts izglītības satura 

centra Atzinības rakstu Latvijas skolēnu 

skatuves runas konkursā Rīgā! 

Guna Lukstiņa, latviešu valodas un literatūras 

skolotāja 
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Pie Valsts prezidenta 

 

Turpmāk 27. aprīlis Šķibes 

pamatskolas vēsturē būs īpašs datums. 

Šajā dienā uz Rīgu devās 9. klases 

skolniece Elīna Smetaņina un es, klases 

audzinātāja Maija Mirdza Neļķe. 

Melngalvju namā uz tikšanos ar 

Valsts prezidentu ieradās konkursa 

,,Gudrs, vēl gudrāks’’ uzvarētāji un 

viņu skolotāji.  

Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis visus pārsteidza ar savu 

vienkāršību un dziļo interesi par 

mācību procesu Latvijas skolās. 

Konkurss Elīnai deva iespēju parādīt visai Latvijai savas zināšanas, erudīciju, deva iespēju iegūt 

jaunus draugus. 

Par Elīnas panākumiem priecājas vecāki, skolotāji un skolasbiedri. Bez viņu palīdzības šos 

panākumus sasniegt būtu bijis grūti.  

Lai Elīnai viss izdodas nākošajās mācību iestādēs! 

Maija Mirdza Neļķe, 9. klases audzinātāja 

 

 

Pateicības diena Šķibes pamatskolā 

 

Sakāmvārds ,,Cāļus skaita rudenī”  ir precīzs par dzīvi izglītības iestādē, jo skolā sanākušos 

,,cāļus’’ skaita rudenī. ,,Cālim”, kurš grib sevi pilnveidot katra mācību gada  garumā, ir ejams savs 

augšupejas ceļš līdz pavasarim. 

 Pavasara ,,putni”, mācību gada laikā attīstījušies skolēni, kas, sevi audzinot, reizēm piespiežot, 

reizēm vecākus un skolotājus paklausot, reizēm draugu iespaidā, reizēm vienkārši tāpat,  aug par 

pilnvērtīgiem cilvēkiem. 

Katra izglītības iestāde lepojas ar savām tradīcijām, bet šoreiz par 15 gadus esošu tradīciju Šķibes 

pamatskolā - Pateicības dienu, kura notiek katra mācību gada nogalē. Šogad 6. maijā. 

Tā kā skolēnu augstie panākumi 2015./2016. m. g. ir sakrituši ar 15. tradīcijas gadadienu, tad 

2015./2016. m. g. īpaši lepojamies ar panākumiem valsts nozīmes olimpiādēs, konkursos, pasākumos.  

Prieks par 9. klases skolnieci Elīnu Smetaņinu, kura ir saņēmusi Atzinības rakstu 22. vēstures valsts 

olimpiādē, ir 1. vietas ieguvēja SIA ,,Latvijas televīzija” rīkotajā televīzijas spēlē ,,Gudrs, vēl gudrāks” 9. 

klašu grupā. Skolniece tika uzaicināta un piedalījās arī 66.matemātikas valsts olimpiādē. 

Par uzvaru SIA ,,Latvijas televīzija” rīkotajā spēlē ,,Gudrs, vēl gudrāks” Elīna  dāvanā saņēmusi 

planšetdatoru, 6 nedēļu dzīvi viesģimenē Vācijas Federatīvajā Republikā vasarā, ir uzaicināta uz tikšanos 

ar Latvijas Valsts prezidentu R. Vējoni, finālu uzvarētāju ekskursiju ar pasākuma vadītājiem u. c. balvas.  

Tā kā ir vērts parādīt un pierādīt savu erudīciju! 

6. klases skolnieks Īvs Zvejs ir saņēmis uzaicinājumu dalībai valsts rīkotajā skolēnu skatuves runas 

konkursa finālā kā 1. pakāpes diploma ieguvējs skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Zemgalē. 

6. maijā notikušajā Latvijas skolēnu skatuves runas finālkonkursā Īvs saņēma Atzinības rakstu, 3. klases 

skolnieks Jānis Lomakins ir 1. pakāpes ieguvējs Jelgavas un Ozolnieku novada skatuves runas konkursā, 

2. pakāpes diploma ieguvējs skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Zemgalē. 

Katru mācību gadu notiek Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiādes un 

konkursi. 

Elīna Smetaņina ir sevi pierādījusi arī kā Atzinības par 1. vietu ieguvēja matemātikas olimpiādē 9. 

klašu grupā.  



3 

 

1. klases skolniece Laine Silova ir Atzinības par 1. vietu ieguvēja jauno vides pētnieku forumā, 4. 

klases skolnieks Imants Lielaisramans, 4. klases skolnieks Alekss Macenko, 4. klases skolnieks Artūrs 

Gailītis, 6. klases skolnieces Olīvija Patrīcija Jermakova, Katrīna Kononoviča ir Atzinības par 2. vietu 

ieguvēji jauno vides pētnieku forumā. 

Tā kā skola darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā un veselību veicinošu skolu tīklā, tad 

dalība un panākumi vides pētīšanā ir likumsakarība.  

2015./2016. m. g. lepojamies ar 13. vietu 443 Latvijas skolu konkurencē SIA ,,Zaļā josta” 

organizētajā makulatūras vākšanas konkursā. 

Īpašs paldies skolēnu padomes locekļiem, ,,sapurinot” visus piedalīties konkursā! 

Lielu mācību gada daļu skolēni rūpīgi gatavojās krievu valodas konkursam. Atzinību par 1. vietu A 

grupā ieguva 8. klases skolnieks Artūrs Kolkovskis, Atzinību par 1. vietu B grupā ieguva 7. klases 

skolniece Anastasija Garlukoviča, Atzinību par 2. vietu B grupā ieguva 7. klases skolniece Elvīra 

Grendziņa. 

Kā interesantu skolēni raksturoja ģeogrāfijas olimpiādi, kur, veicot praktiskus uzdevumus, bija 

nepieciešama arī fiziskā izturība.  

Atzinības rakstu par 1. vietu ieguva komanda, kurā darbojās skolēni Elīna Smetaņina, Artūrs 

Kolkovskis, Anastasija Garlukoviča. 

Katru mācību gadu vairāk vai mazāk Šķibes pamatskolas skolēnu ir laureāti vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas konkursā. 

Atzinību par 1. pakāpi ir saņēmusi 1. klases skolniece Laine Silova, 3. klases skolnieks Haralds 

Zinārs, 4. klases skolniece Laura Uzare, 6. klases skolnieks Ralfs Kristiāns Jakušonoks, par 3. pakāpi – 4. 

klases skolniece Marija Karasenko, 2. klases skolniece Diāna Sīle. 

Informātiku skolā māca gados un pieredzes ziņā jauna skolotāja, tāpēc priecājamies, ka 6. klases 

skolnieks Ī. Zvejs ir 3. vietas ieguvējs informātikas konkursā 6. klasēm. 

Panākums – Atzinība par 2. pakāpi – ir 5. klases skolnieces Paulas Šķupeles guvums skatuves runas 

konkursā. 

Priecājamies arī par 3.-4. klašu deju kolektīva panākumiem - Atzinību par 2. pakāpi. Panākumus 

kaldināja šādi skolēni: Aleksis Galuza, Evelīna Poča, Gabriella Tervite, Jānis Lomakins, Deivids Jānis 

Grīnvalds, Līva Piterniece, Sintija Semjonova, Alina Survilova, Marta Loreta Volčoka, Ariana Kļimenko, 

Rainers Gruzdovs, Roberts Tertats, Edvards Āboliņš, Laura Kokina, Elva Anševica, Līva Dzenīte, Artūrs 

Gailītis, Artūrs Cirša, Jūlija Semjonova, Alekss Macenko, Ralfs Kristians Rozenlauks. 

Otro mācību gadu skolā darbojas dramatiskais pulciņš, kurš ieguvis Atzinību par 1.pakāpi teātru 

skatē. Uzvaru kaldināja 3. klases skolēni Marta Loreta Volčoka, Beāte Mitkus, Līva Piterniece, Evelīna 

Poča, Jēkabs Jauģietis, 5.klases skolniece Paula Šķupele, 6.klases skolēni Margarita Jauģiete, Lelde 

Nebare, Amanda Ieva Tutāne, Annija Ozola, Īvs Zvejs 

2015./2016. m. g. viena no skolas darba prioritātēm ir ,,Pozitīvas sadarbības vides nostiprināšana 

skolā”.  

Pozitīva vide ir tā, kas ļauj visām sadarbībā iesaistītajām pusēm sasniegt iecerēto. 

 Apsveicami, ka Šķibes pamatskolas personāls arvien veiksmīgāk darbojas kā viena komanda, t. i., 

prot noteikt darbības mērķus un realizēt tos, kā rezultātā skolēniem ir iespēja gūt panākumus. 

Paldies skolēniem, kuri vēlējās sadarboties, tā virzot savu dzīvi uz stabiliem mērķiem! 

Paldies par darbu visam pedagoģiskajam personālam, bet, īpaši, šādiem skolotājiem, kuri kopā ar 

skolēniem kaldinājuši panākumus 2015./2016. m. g.: D. Jakušonokai, A. Rubinam - Kļavinskim, O. 

Rožko, G. Lukstiņai, A. Kačkanei, I. Pauniņam, S. Čerpinskai, D. Daņiļēvičai, J. Ķusim, M. M. Neļķei, 

L. Patupai, Z. Kursītei! 

Paldies vecākiem, kuri arī ir ,,pielikuši roku”, lai ,,cāļu” skaitīšana pēc to paaugšanās būtu 

produktīva! 

Pateicības diena – 15. iegājusi finiša taisnē, kad 6. maijā Šķibes pamatskolas vārda nesēji pagastā, 

novadā un valstī pulcējās uz gadskārtēju godināšanas pasākumu un balvu – baleta izrādes noskatīšanos – 

Latvijas Nacionālajā operā. 

Lai katrai iestādei būtu vairāk skaitāmu ,,cāļu”! 
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Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par finansiālu nodrošinājumu Pateicības dienas pasākuma 

realizācijā! 

Sandra Pluģe, Šķibes pamatskolas direktore 

Paldies! 
 

Mūsu skolā ir izveidojusies skaista tradīcija – mācību gada beigās svinēt Pateicības dienu. Uz šo 

pasākumu skolas direktore aicina olimpiāžu, konkursu laureātus un pedagogus. Katru gadu šis pasākums 

ir ļoti labi pārdomāts un izplānots. 

 Sākumā skolas direktore aicina visus aktu zālē, kur notiek godināšana un ir cienasts. Pēc tam visi 

brauc ekskursijā. 

Šogad pasākuma dalībnieki apmeklēja Latvijas Nacionālās operas baleta izrādi ,,Romeo un 

Džuljeta”. Lielākā daļa skolēnu baleta izrādi vēroja pirmo reizi. Ar lielu sajūsmu viņi to skatījās, bet 

starpbrīdī vēroja grezno namu. 

Uzskatu, ka tāds pasākums ir ļoti audzinošs un izglītojošs. Pateicības dienas tradīciju ieviesusi 

mūsu skolas direktore Sandra Pluģe. 

Direktore prot mūs pārsteigt un iepriecināt! Pateicoties viņai, mēs esam bijuši daudzās interesantās 

vietās Latvijā. Mēs visi sakām par to sirsnīgu un lielu paldies! Strādāsim un mācīsimies tikpat čakli, un ar 

labi padarītiem darbiem gaidīsim pārsteigumu nākošajā gadā. 

Skolēnu un skolotāju vārdā – 

Elvīra Spička, skolotāja 

 

Mācību gadā padarītais 
 

Skolēnu padomes padarītais darbs 2. semestrī 

 

Tāpat kā 1. mācību 

pusgadā 2. semestrī skolēnu 

padome aktīvi kopīgiem 

spēkiem organizēja dažādus 

pasākumus, konkursus un 

reidus, padarot skolas 

audzēkņu, kā arī skolotāju un 

vecāku ikdienu priecīgāku un 

radošāku. 

Janvārī kopā ar 4. klases 

skolēniem sveicām 

pirmklasniekus Ābeces 

svētkos, spēlējām interesantas 

spēles, dziedājām. Pēc 

zināšanu pārbaudes katrs 1. 

klases skolēns ieguva 

pārsteiguma dāvanu.  

Janvāra otrajā pusē Kārtības ministre un viņas palīgs pārbaudīja skolas somu smagumu mazākajiem 

audzēkņiem un salīdzināja to ar Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem. To skolēnu vecākiem, kuru 

somas bija smagākas nekā paredzēts, tika paziņots. 

Februāra 2. nedēļā organizējām Valentīndienas pasākumu. No rīta skolēni tika iesaistīti sirds pusīšu 

meklējumos, kas, mūsuprāt, bērniem patika. Dienas garumā veidojām apsveikuma atklātnes, kuras varēja 

nosūtīt Mīlestības pastā jebkuram skolas audzēknim un skolotājam, darbojāmies radošās studijās. 

Ikvienam bija iespēja iemūžināt sevi fotostūrītī.  

4. martā notika pasākums „Mūsu talanti”, kurā piedalījās 22 drosminieki. Talantu klāsts bija dažāds 

– gan anekdošu stāstīšana, gan dejošana, gan futbols un cīņu māksla, gan dziedāšana un bungu spēlēšana. 

Noskatoties visus priekšnesumus,  pēc ilgām pārrunām žūrija nosprieda, ka uzvarētājs ir ikviens, jo 
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uzdrošināšanās parādīt savu talantu lielam skatītāju pulkam jau ir liela uzvara pār sevi. Skatītāju 

simpātiju balvu ieguva 7. klases skolnieces, kuras demonstrēja atraktīvu deju.  

1. aprīlī organizējām Joku dienu. No rīta gan skolēni, gan skolotāji tika izjokoti, izlasot ziņojumu 

pie skolas durvīm. Paziņojām, ka mācību stundas nenotiek sakarā ar elektrības problēmām. Aktu zālē 

skolēniem tika piedāvātas dažādas interesantas nodarbes – spilvenu kaujas, apsveikumu atklātņu 

veidošana, anekdošu stāstīšana, karaoke un neparasta zīlēšana. Katrs skolēns varēja fotografēties 

fotostūrīti kopā ar draugiem, klasesbiedriem un skolotājiem, izmantojot dekorācijas ar amizantiem 

zīmējumiem, piemēram, naudas lietussargu. 

2. semestrī Sporta ministrs kopā ar sporta skolotāju organizēja volejbola un tautas bumbas turnīrus.  

Katrā līnijā paziņojām par gaidāmajiem pasākumiem un informējām skolēnus par izmaiņām mūsu 

darbībā, apbalvojām konkursu uzvarētājus un mēneša kārtīgāko klasi. 

 

Aprīļa nogalē devāmies 

ekskursijā uz Šlokenbekas muižu un 

Engures ezeru. Muižā klausījāmies 

interesanto gida stāstījumu, 

apskatījām Ceļa muzeju un spēlējām 

viduslaiku spēles. Braucot uz 

Engures ezeru, aplūkojām Kaives 

dižozolu, savukārt Engures ezera 

dabas parkā cepām desiņas un 

izpētījām savvaļas govis, zirgus un 

ūdensputnus. 

Pēc mūsu domām, 2. semestrī 

padarītais darbs bija ļoti nozīmīgs, jo 

attīstījām skolēnu iemaņas, 

mudinājām tos iesaistīties skolas 

pasākumos.  

Izsakām pateicību skolas administrācijai, skolotājiem un tehniskajam personālam par atbalstu un 

palīdzību! Liels paldies arī skolēniem, kuru labā veidojam skolas dzīvi interesantāku. 

Elīna Smetaņina, skolēnu padomes prezidente 

 

Dažādas aktivitātes 

 

Drošības nedēļa 

 

2016. gada 29. un 30. martā mūsu 

skolā norisinājās drošības nedēļa. Drošības 

nedēļas ietvaros notika dažādi pasākumi. 

 29. martā pie mums viesojās 

Jelgavas Ceļu policijas pārstāvji. 1.-4. 

klašu skolēniem aktu zālē notika konkurss 

,,Esi drošs uz ceļa”. Bērni nopietni pētīja, 

izspēlēja, pārrunāja drošības tēmas un 

pilnveidoja zināšanas par ceļu satiksmes 

noteikumiem. Visi dalībnieki  saņēma 

dāvanā atstarotājus, atstarojošās vestes un 

spēles par ceļu satiksmes drošību.  

30. martā 5.-9. klašu skolēniem ceļu 

policijas inspektore novadīja nodarbību 

,,Uzmanīgi – ceļš!”.  
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Pēc pusdienām skolēni, kuri vēlējās iegūt 

velosipēda vadītāja apliecību, kārtoja CSDD Jelgavas 

nodaļas organizēto eksāmenu. 40 skolēni un 2 skolotāji 

sekmīgi nokārtoja eksāmenu, saņēma velosipēda vadītāja apliecības. Apsveicam!  

Lai visi sekmīgi sagatavotos eksāmenam, bija nepieciešams apgūt ceļu satiksmes 

noteikumus, izmantojot grāmatu „Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos” un CSDD 

mājas lapā pieejamos eksāmena jautājumus. Ar sasniegtajiem rezultātiem CSDD pārstāvji bija 

apmierināti, jo 62 procenti no dalībniekiem eksāmenu nokārtoja sekmīgi. CSDD iesaka vecākiem 

mudināt jauniešus nokārtot CSDD velo eksāmenu, lai iegūtu tiesības piedalīties ceļu satiksmē.  

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja 

 

 

Joku diena 

 

1. aprīlī skolēnu padome rīkoja Joku dienu. Rūpējāmies, lai šajā dienā visiem būtu jautrs 

noskaņojums un labs garastāvoklis. Skolā daudzās vietās pie sienas bija izlikti uzrakstīti humori un 

joki, kurus garāmejot katrs varēja izlasīt un pasmaidīt. Visās klasēs pie tāfeles piespraudām 

uzzīmētas smaidīgas sejiņas.  

 Pasākums sākās pulksten 9.00, un tajā piedalījās visi skolēni.  Katru starpbrīdi skolas aktu 

zālē notika dažādas aktivitātes un bija arī iespēja nofotografēties. 1.-4. klašu skolēniem ļoti patika 

zīlēšana un anekdotes, bet 9. klases zēniem ļoti patika „karaoke’’. Spilvenu kaujās varēja piedalīties 

ikviens skolēns no 1.-9. klasei.       

Atrakcijas beidzās pulksten 12.00, un pēc tam notika diskotēka.  Visi skolēni dejoja un 

dziedāja.  

Diena bija izdevusies! Mūs priecēja gan smiekli, gan dejas, gan atrakcijas. 

Paldies skolotājiem un visiem pārējiem, kas mūs atbalstīja un piedalījās šajā pasākumā! 

Alīna Jermakova, 8. klases skolniece 

 

 

1. klase viesojas Nākotnes ciemata bibliotēkā 

 

31. martā 1. klases audzēkņi viesojās Nākotnes ciemata bibliotēkā. Bērni tika iepazīstināti ar 

tās funkcijām un piedāvājumiem.  

Sākās darbīgā daļa. Katram tika izsniegta lapiņa ar grāmatas autora vārdu un nosaukumu, pēc 

kuras to vajadzēja atrast plauktā. Ar doto uzdevumu visi veiksmīgi tika galā. Dažiem šī rotaļa tik ļoti 
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iepatikās, ka nāca to spēlēt uz bibliotēku pēc stundām Citā atrakcijā visi skolēni tika sadalīti divās 

grupās, kur katra lika puzles par Latviju. Tā kā vienmēr uzvar draudzība, diplomus saņēma abas 

komandas.  

Liels paldies 1. klases audzinātājai Viktorijai Čepulei par atsaucību un atbalstu bibliotēkas 

apmeklējumā! 

Inta Vīksna, Nākotnes ciemata bibliotekāre 

 

 

 

Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!” 

 

Noslēdzies „Zaļā josta” organizētais makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”, kas 

šogad norisinājās visā valsts teritorijā 12. reizi. 

Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu šķirošanas nozīmei 

sadzīvē, kā arī veidot izpratni par to, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par 

vērtīgām izejvielām jaunu produktu 

ražošanā. 

Šajā mācību gadā kampaņā iesaistījās 

443 izglītības iestādes, kopā savācot un 

nododot pārstrādei 1185,4 tonnas 

makulatūras. 

No mūsu skolas mācību gada laikā 

pārstrādei nodoti 12490 kg makulatūras. 

Mēs ieguvām 13.vietu starp 443 izglītības 

iestādēm. 

Katra skola, kas piedalījās konkursā, 

par katru savākto makulatūras tonnu 

saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra no 

SIA „Līgatnes papīrs”. 

2016. gada 27.maijā Rīgā Lucavsalas 

atpūtas parkā no pulksten 10:00 līdz 16:00 

norisināsies svinīgā konkursa uzvarētāju 

apbalvošana un oficiālais konkursa 

noslēguma pasākums ar mūziķu uzstāšanos 

un radošajām darbnīcām. Plašāka 

informācija par konkursu: www.zalajosta.lv 

Sveicam makulatūras vākšanas 

konkursa 2016.gada uzvarētājus Šķibes 

pamatskolā: 

1. vieta – 9. klase (5500 kg ), 

2. vieta – 3. klase (1600 kg), 

3. vieta – 5. klase (1350 kg). 

Īpašs paldies 9. klases skolēniem Tomam Jauģietim, Kalvim Nebaram, Kirilam Kačkanam, 

Elīnai Smetaņinai, Agrim Samburskim un klases audzinātājai Maijai Mirdzai Neļķei. 

Liels paldies visiem skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par dalību konkursā, kuri visa 

mācību gada garumā rūpējās par Latvijas vides un dabas resursu saudzēšanu, ar savu piemēru 

iedvesmojot arī apkārtējos. 

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja 

 

 

 

 

http://www.zalajosta.lv/
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Karjeras nedēļa Šķibes pamatskolā 

 

2015. gada martā skola turpināja jau 2014. gadā iesākto iepazīšanās ciklu ar vairāku profesiju 

pārstāvjiem.  

Šajā mācību gadā karjeras nedēļa Šķibes pamatskolā tika organizēta no 1.-4. martam. Vērtīgi 

bija izbraukuma pasākumi. Skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar mācību procesu Dobeles 

amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā. Viesojoties „Zemgales Ziņas” redakcijā, audzēkņi 

varēja iepazīties ar profesijām, kuras nepieciešamas, strādājot laikraksta redakcijā.  

Klausoties un skatoties mākslinieces un topošās fizioterapeites Ievas Rozenvaldes  stāstījumā 

un darbā, skolēni iepazinās ar prasmēm un iemaņām, kādas nepieciešamas, strādājot ar hennu. 

Interesanta uzstāšanās bija auto „kapsētas” darbiniekam Agrim Zirnim. 

Dace Jakušonoka, karjeras konsultante 

  

Tikšanās ar biedrības „Teātris un izglītība” vadītāju Ligitu Smildziņu 

 

2016. gada 19. 

februārī mūsu skolā viesojās 

improvizācijas teātra 

vadītāja Ligita Smildziņa. 

Lektore skolēnus 

iepazīstināja ar 

priekšnoteikumiem, kurus 

vajadzētu ievērot,  

uzstājoties publiski. Lektore 

ar piemēriem un darbošanos 

pievērsa uzmanību arī 

runātāja stājai, 

noskaņojumam. Lekcijas 

tēma bija „Improvizētas 

runas, uzstāšanās izveidošanu pasākumos. Brīvas sarunas priekšnosacījumi.”.  

Dace Jakušonoka, jomas “Māksla” MK vadītāja 

 

Akcija „Atpakaļ uz skolu!” 

 

Akcija „Atpakaļ uz 

skolu” sniedz skolēniem 

iespēju uzzināt par Eiropas 

Savienības aktualitātēm no 

cilvēkiem, kuru darbs saistīts 

ar Eiropas Savienības 

tematiku. Ekspertu pieredze 

Eiropas lietu jautājumos skar 

gan ES politisko tematu 

aspektus,  gan sadarbību ar 

citu ES valstu partneriem, ES 

finansētu projektu īstenošanu 

un Latvijas integrāciju un 

interešu pārstāvību ES kādā 

konkrētā nozarē.  Daļai 

ekspertu tā ir atgriešanās 

dzimtās skolas sienās, kur 

iesākās viņu karjeras ceļš. 
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Šīs akcijas  

ietvaros mūsu skolu 

22.aprīlī bija 

piekritis apmeklēt 

Edgars Kaktiņš, 

Ārlietu ministrijas 

Stratēģiskās 

komunikācijas 

projektu grupas 

vecākais referents. 

Viņš Šķibes 

pamatskolā mācījās 

līdz 5. klasei. 

Tikšanās bija 

interesanta. Skolēni 

uzzināja jaunu 

informāciju gan par Eiropas Savienību, gan par darbu Ārlietu ministrijā, kā arī varēja parādīt savas 

zināšanas par Latviju, ES  un iegūt balvas. 

 Sadarbībā ar ekspertu mūsu skolas skolēniem tika dota iespēja zīmēt vēlējumus 9. maijam, 

ES Eiropas dienai.  

5. maijā Šķibes pamatskolas 7. un 9. klases skolēni skolotājas Daces Jakušonokas vadībā, 

zīmēja novēlējumus Eiropas Savienībai. Zīmējumos Eiropas Savienībai tiek vēlēts gan miers un 

draudzība, gan izaugsme un pārticība. 

Šos zīmējumus varēja apskatīt 9. maijā no pulksten 13.30 līdz 16.30 pie Ārlietu ministrijas 

ēkas K.Valdemāra ielā 3. 

Dace Jakušonoka, skolotāja 

 

Vides izglītības pasākums „Burto dabā, vidē, visumā” 

 

29. aprīlī Vilces 

dabas parkā notika 

vides izglītības 

pasākums „Burto dabā, 

vidē, visumā,” kurā 

piedalījās Jelgavas un 

Ozolnieku novadu 

skolēni. Pasākums tika 

organizēts, lai 

popularizētu vides 

izglītību un aktīvu 

dzīvesveidu skolēnu 

vidū. 

Mūsu skolu 

pasākumā pārstāvēja  6. 

klases dzīves mācības 

pulciņa dalībniece 
Katrīna Kononoviča, 5. 

klases skolniece Paula Šķupele un 4. klases vides izglītības pulciņa dalībnieki Artūrs Gailītis, Imants 

Lielaisramans, Alekss Macenko un Kirils Kuzņecovs. Pasākumā skolēniem bija jāparāda savas 

teorētiskās un praktiskās zināšanas dažādos ar vidi un dabu saistītos jautājumos un jāpiedalās 

radošajās darbnīcās. Skolēni devās Barona takas izpētē ar konkrētiem uzdevumiem – viņiem bija 
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jāpazīst dažādi parkā augoši augi un jāizveido herbārijs, bija jāpazīst putnu balsis un dažādu 

kultūraugu sēklas, jāprot minēt mīklas, jāzina tautasdziesmas un jāprot nodziedāt dziesma par dabu. 

Pasākuma otrajā daļā tika izveidotas jauktās skolu komandas un skolēni piedalījās radošajās 

darbnīcās. Pasākums noslēdzās ar kopīgām pusdienām Zaķu pļavā. Visas komandas saņēma 

atzinības rakstus par veiksmīgu startu vides izglītības pasākumā. Pulciņa vadītāja – skolotāja Anna 

Kačkane – ieguva diplomu par izdomu, vadot radošo darbnīcu „Mēmā daba”. 5. klases skolniece 

Paula Šķupele ieguva diplomu par ļoti labu rezultātu, individuāli startējot komandu sacensībās un 

pārstāvot savu skolu.  

Vides izglītības pasākums ,,Burto dabā, vidē, visumā” bija ļoti izzinošs un interesants. Mums 

ļoti patika! 

Katrīna Kononoviča, 6. klases skolniece 

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa vadītāja 

 

Vides ekspedīcija 

 

9. maijā vides pulciņu pārstāvji 

no Jelgavas un Ozolnieku novada 

skolām devās ekspedīcijā uz Vidzemi, 

lai iepazītos ar novada skaistākajām 

vietām. Mūsu skolu ekspedīcijā 

pārstāvēja skolēni Artūrs Gailītis, 
Imants Lielaisramans, Alekss 

Macenko, Olīvija Patrīcija Jermakova 

un Katrīna Kononoviča. 

Vides ekspedīcijā kā pirmo 

objektu apmeklējām Ieriķu 

dzirnakmens dabas taku, kas ir dabas 

radīta un cilvēku pilnveidota. Šajā takā 

priecājāmies par Meldrupītes 

ūdenskritumu, par neparastajiem 

akmeņiem, uz kuriem attēlotas cilvēku 

sejas un par skaistajiem floristu 

darbiem – dzērvēm, alni, gliemežiem, 

meža cūkām un citiem meža iemītniekiem. 
Tālāk devāmies uz Cecīļu dabas taku, kur 

vērojām cilvēku nepārveidotu dabas ainavu ar 

kritušiem kokiem, ar Dančupītes kanjonu un 

ūdenskritumu. Pastaigā pa šo dabas taku mums 

bija lieliska gide – Raganiņa no vietējā meža. 
Ekspedīcijas noslēgumā apmeklējām Zvārtas 

iezi un Amatas upes dabas taku, kas gan nav 

labiekārtota, bet, ejot pa taku, skatam paveras 

gleznainie Amatas upes krasti. 

Anna Kačkane, vides izglītības pulciņa 

vadītāja 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


