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2017. gada oktobra numurs 

 

Absolventi 
 

,,Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc 

pieņem svētību, strādā un radi savus mazos 

mākslas darbus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts 

vēl.” /Paulu Koelju/ 

Laiks skrien vēja spārniem. Pavisam 

nesen, 9. jūnijā, Šķibes pamatskolu absolvēja 

10 skolēni, kas savas tālākās gaitas jau ir 

uzsākuši citās mācību iestādēs. 

Jelgavas tehnikumā savu nākamo 

profesiju apgūt izvēlējušies Adelīna Līva 

Garbačova, Alīna Jermakova, Tatjana 

Kisļaka, Artūrs Kolkovskis, Gundars 

Zvirgzdiņš. Ņikita Vasins mācās Zaļenieku 

Komerciālajā un amatniecības vidusskolā. 

Ērika Kobjakova par savu mācību iestādi ir izvēlējusies Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu, savukārt 

Kristaps Čerņavskis – Rīgas Valsts tehnikumu.  

Krista Kristiāna Markeviča mācības turpina Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Roberts Kudrjavcevs 

devies uz ārzemēm.  

Vēlu absolventiem izturību, mērķtiecību un vēlmi mācīties! Vienmēr atcerieties, ka pamatskolas 

izglītību ieguvāt Šķibes pamatskolā un te jūs vienmēr gaidīs!  

Marianna Smetaņina, bijušās 9. klases audzinātāja 
 

 

Kaut kur pļavā rīta rasā kājas mazgā septembris 
 

Septembris ir kā jauns atskaites punkts, kā jauns darba sākums, kurš jāpaveic rūpīgi un ar 

atbildību. Mēs katrs pats veidojam savu 

zināšanu bagāžu un uzkrājam pieredzi, 

kura dzīvē noderēs.  

Šogad mūsu skolā 1. septembris 

ienāca ar spožiem saules stariem un 

priecīgu noskaņojumu. Šķibes 

pamatskola ir kļuvusi bagātāka par 

divpadsmit 1. klases skolēniem, kuru 

acīs reizē varēja redzēt prieka mirdzumu 

un mazu nedrošības ēnu. Mazajiem 

pirmklasniekiem skolas gaitas palīdzēja 

uzsākt 9. klases skolēni – droši, lepni, 

atsaucīgi un draudzīgi. Pirmklasnieki 

dāvanā no Glūdas pagasta pašvaldības 

saņēma ābeci ,,Zīle”.   
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Sākoties jaunajam darba cēlienam, visiem skolēniem gribu novēlēt saglabāt 1. septembra 

satikšanās prieku, zināšanu kāri un darba sparu visa mācību gada garumā.  

Vecākiem pacietību un izturību, sapratni un mīlestību! Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots! 

Būsim pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads! 

Daila Daņiļēviča, 1. klases audzinātāja 
 

 

 

JAUNĀS SEJAS SKOLĀ 

 

Nadeem Zia   

 
Oktobra mēnesī Šķibes pamatskolā sāka strādāt 

Nadeem Zia. Viņš māca angļu valodu 6.-9. klašu 

skolēniem. Nadeem Zia ir angļu un franču valodas 

skolotājs arī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā 

vidusskolā un Augstkalnes vidusskolā. 

Latvijā Nadeem Zia dzīvo un strādā jau devīto 

gadu. Vārds Nadeem ir arābu vārds, kas nozīmē ,,mans 

labākais draugs”. Pats par sevi stāsta: ,,Mana dzimtā vieta 

Pendžāba ir ļoti tālu. Tas ir rajons, kura daļa ir Indijā, 

daļa Pakistānā. Šobrīd Kanādā pandžabu valoda ir trešā 

izplatītākā pēc angļu un franču valodas. Lai gan esmu 

dzimis Pendžābā, šajā valodā protu tikai runāt.  

Izglītību ieguvu  angļu, vēlāk arī franču valodā. 

Bakalaura grādu filozofijā ieguvu Romā. Studējot 

Francijā, man bija ļoti interesants pētnieciskais darbs. To 

veicu Kanādā, Francijā, Itālijā un citās valstīs. Tās bija 

filozofijas un teoloģijas studijas. Pēdējos gados mācījos 

Latvijā. Te ieguvu maģistra grādu pedagoģijā un angļu 

valodā. Esmu angļu un franču valodas skolotājs.” 

Skolotāja darbs Nadeem ļoti patīk. Viņš zina, ka to 

grib veikt arī turpmāk.  

Mācot angļu valodu dažāda vecuma jauniešiem, 

skolotājs ir saskāries ar to, ka daļai jauniešu ir sliktas 

valodas zināšanas vai arī to nav nemaz. ,,Manuprāt, tas 

nav normāli. Uzskatu, ka par izglītību ir jādomā daudz 

nopietnāk un vislabākie rezultāti  valodas apguvē būtu, ja 

vienā grupā mācītos ne vairāk kā 8 – 10 skolēni,” viņš saka. 

Uz jautājumu, kāpēc esat skolotājs, Nadeem Zia atbild, ka viņš ir skolotājs divu iemeslu dēļ – 

viņam patīk būt kopā ar jauniešiem, gribas viņiem palīdzēt; domā, ka prot skolēnus ieinteresēt 

zināšanu apguvei. 

Vēl Nadeem Zia saka: ,,Latviešiem par savu zemi, valsti jārunā labi, nekritizējot, sevišķi sarunās 

ar ārzemniekiem. Es pats jau vairs nejūtos kā ārzemnieks, bet latvietis. Esmu iemīlējis Latviju. Ja šo 

valsti nemīlētu, man būtu jādodas prom. Bieži ēdu kartupeļus (kas arī garšo), bet, protams, gatavoju arī 

indiešu un franču ēdienus. Ar tiem dažkārt cienāju savus kolēģus un draugus. Jums ir arī skaista 

valoda, tāpēc novēlu kopt un saudzēt savu valodu, tās vērtību.” 

Sarmīte Višķere, redaktore 
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MĒS LEPOJAMIES 

 

1. vieta Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja ,,Riekstiņi’’ 

literārajā un ainavu konkursā Jāņa Jaunsudrabiņa 140. 

dzimšanas dienas atcerei (Ralfs Kristiāns Jakušonoks, 8. 

klases skolnieks; Guna Lukstiņa, pedagogs). 

 

Prieks! 

 

Sveicam Šķibes pamatskolas 8. klases skolnieku 

Ralfu Kristiānu Jakušonoku ar 1. vietas iegūšanu Jāņa 

Jaunsudrabiņa muzeja ,,Riekstiņi” literārajā un ainavu 

konkursā Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienas 

atcerei! 

Īvs Zvejs un Margarita Jauģiete pagājušā mācību 

gada nogalē saņēma Pateicības rakstu par dalību skolu 

jaunatnes literārajā konkursā ,,Oskara Kalpaka pārnākšana – solis nemirstībā”. Konkursa žūrijas Goda 

locekle, Latvijas interešu pārstāve Eiropas Parlamentā, ilggadēja konkursa atbalstītāja Inese Vaidere 

27. jūnijā uzaicināja skolēnus ekskursijā uz Saeimu. Skolēniem bija iespēja apmeklēt arī I. Vaideres 

biroju un pusdienot Latvijas pirmajā rokkafejnīcā. 

Paldies skolēniem par interesi, ieguldīto darbu un pacietību radīt jaukus un interesantus darbus! 

Paldies vecākiem par atbalstu! 

Aicinu arī šogad skolēnus piedalīties radošo darbu konkursos. Lai mums visiem kopā izdodas 

veikt labus darbus!  

Guna Lukstiņa, skolotāja 

 

Ekoskolu apbalvošanas ceremonija 
 

2017. gada 12. septembrī  Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā notika Ekoskolu apbalvošanas 

ceremonija. 134 skolas, tai skaitā arī Šķibes 

pamatskola, jau desmito reizi saņēma prestižo 

starptautiskā Zaļā karoga balvu, bet vēl 69 skolas 

ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Mūsu skolai 

piešķirto Zaļā karoga balvu devās saņemt Olīvija 

Patrīcija Jermakova, Katrīna Kononoviča un 

Ekoskolas koordinatore Anna Kačkane. 

Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai 

tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt 

izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt Latvijas 

Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla 

līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. 

Pasākuma pirmajā daļā skolas saņēma 

apbalvojumus un dalījās ar labās prakses piemēriem. 

Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz 

gadu, tāpēc, lai tos iegūtu, skolām ik gadu ir aktīvi 

jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās 

apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā 

praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību. 

Pasākuma otrajā daļā notika gājiens ,,Izmetam 

pārāk daudz” ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos 

un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu skaits mazinātos. 
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Ap 170 dalībnieku devās ceļā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdz Brīvības piemineklim, lai 

vērstu uzmanību lielajam pārtikas atkritumu apjomam Latvijā. Šobrīd pie mums atkritumos tiek 

izmesta aptuveni ceturtā daļa no visas saražotās pārtikas. Ar saukļiem ,,Izmetam pārāk daudz’’, 

,,Pārtika nav atkritumi’’, ,,Domā plašāk’’, ,,Ēd atbildīgi’’ u. c. sabiedrība tika aicināta pārvērtēt 

pašreizējos pārtikas patēriņa ieradumus, kuri veicina nelietderīgu resursu un līdzekļu izmantojumu un 

kaitē videi. Gājienā piedalījās Ekoskolu pedagogi un aktīvākie Ekoskolu skolēni. 

Paldies visiem par paveikto 2016./2017. mācību gadā! 

2017./2018. mācību gada Ekoskolas tēma – bioloģiskā daudzveidība.  

Tā kā vēl turpinās projekts „Ēdam atbildīgi!”, kura pilotgada dalībnieki bijām arī mēs, tad šajā 

mācību gadā paralēli gada tēmai jāturpina strādāt arī pie tēmas „Pārtika”. 

Anna Kačkane, Ekoskolas darba koordinators 

 

AKTUĀLAIS SKOLĀ 

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas 

 
21. septembrī notika skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas. Tajās piedalījās septiņdesmit 5.-9. 

klašu skolēni un 15 skolotāji. 

Skolēnu padomes prezidenta amatam 

kandidēja 8. klases skolniece Diāna Miķīte. 

Viņa vēlējās kļūt par prezidenti, jo gribēja 

pilnveidot un attīstīt gan sevi, gan organizēt 

dažādus pasākumus un konkursus skolā.  

Vēlēšanu dienā katrai klasei bija 

noteikts laiks, lai ierastos un nobalsotu par 

iespējamo prezidenta kandidātu. Vēlēšanu 

komisiju veidoja 8. klases skolnieces 

Olīvija Patrīcija Jermakova un Katrīna 

Kononoviča. Pēc vēlēšanām skaitījām 

biļetenus. Rezultāti bija šādi: 67 skolēni 

bija par 8. klases skolnieces Diānas Miķītes 

kandidatūru, 18 – pret. 

Vēlam Diānai Miķītei veiksmi darbā! 

Olīvija Patrīcija Jermakova, 8. klases skolniece 

 

 

Semināri 1. un 2. 

klases skolēniem 

 

26. septembrī 1. un 2. 

klasē ciemojās pārstāves no 

Slimību profilakses un 

kontroles centra, kuras 

sadarbībā ar prakse.lv 

skolēniem novadīja nodarbības 

par personīgo higiēnu, tās 

nozīmi un traumatisma 

profilaksi. 
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1. klases skolēniem tika atgādināts par zobu 

un matu kopšanu, rūpēm par ķermeni un apģērbu. 

Braši skandējot dzejoli „Par tīrām rociņām”, 

skolēni atdarināja kustības, kā pareizi mazgāt 

rokas. Eksperimentā bērni pārliecinājās, cik ātri 

un viegli mēs baktērijas varam nodot viens otram. 

Noskatoties multiplikācijas filmu „ Par Janča 

punci un tīrām rokām”, skolēniem tika atgādināts, 

visiem regulāri un cītīgi mazgāt rokas. 

Tikšanās beigās skolēni saņēma dāvanā 

dvielīti un mājas darbu, kur 5 dienu laikā 

vajadzēja atzīmēt, kādos gadījumos viņi mazgā 

rokas. 

Bērna izpratnei un iemaņām par roku 

higiēnas ievērošanu jāsākas ģimenē un jāturpinās 

izglītības iestādēs. Tīras rokas ir labas veselības un moža garastāvokļa pamats! 

Daila Daņiļēviča, 1. klases audzinātāja 

Skolotāju diena 
 

Skolotāju dienas atzīmēšana Šķibes 

pamatskolā notiek jau sen. Šogad tā notika 29. 

septembrī.  

No rīta 9. klases skolēni sagaidīja skolotājus 

ar nelielu dāvaniņu, lai skolotāji justu svētku 

noskaņu. Pirmajā mācību stundā visi skolotāji tika 

aicināti uz svinīgo pasākumu aktu zālē. Skolotāji 

uzmanīgi klausījās, smējās par anekdotēm no 

skolas dzīves, aktīvi piedalījās pasākuma norisē.  

Godinājām un suminājām skolotājus, sakot 

paldies, un sveicām ar pašu darinātām 

grāmatzīmēm un rudenīgiem ziediem. 

Šajā dienā arī mēs iejutāmies skolotāju lomā 

un vadījām vienu mācību stundu  izvēlētajā klasē. 

Sapratām, ka nav nemaz tik viegli veikt skolotāja darbu. Visi 9. klases skolēni savus pienākumus 

centās godam izpildīt. Esam gandarīti un priecīgi par paveikto.  

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, laiku un pacietību, mūs mācot! 

Samanta Daņiļčenko, 9. klases skolēnu vārdā 

INTERESANTI 

 

Ekskursija uz Rīgu 
 

Mēs, 9. klases skolēni, 7. septembrī devāmies ekskursijā uz 

Rīgu. Rīta pusē pastaigājām pa Vecrīgu un aplūkojām tās 

arhitektūru. Pēc stundas  devāmies uz ,,Cosmos” ilūziju muzeju 

un  labi pavadījām laiku, aplūkojot dažādas optisko ilūziju 

ekspozīcijas un iepazīstoties ar to darbību praktiski.  

Apmeklējām arī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. 

Ekspozīcijas liecināja par senu vēsturi un laikiem, kad cilvēki 

ārstējās, izmantojot citas metodes. Iepazināmies ar to, kā tika 

veiktas operācijas ļoti senos laikos un mūsdienās, kā darbojās 

pirmās rentgena mašīnas, redzējām, kā izskatījās pirmās aptiekas.  

Ekskursija bija ļoti interesanta. 
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Liels paldies skolas direktorei par iespēju vairāk iepazīt Rīgu! 

Loreta Ozola, 9. klases skolniece 

Rudens – ekskursiju laiks 

 
Sākumskolas skolēniem tika organizēta 

mācību ekskursija uz Beverīnas koka skulptūru 

parku.  

Tā ir skaista vieta aktīvai atpūtai. Parkā 

apskatāmas 370 no koka veidotas skulptūras un 

5 labirinti. Skolēniem tur patika pavadīt laiku.   

,,Cik jautras skulptūras,’’ skanēja visapkārt.  

,,Cik interesanti staigāt pa labirintiem,’’ 

priecājās skolēni. 

Atpakaļceļā mēs apstājāmies atpūtas parkā 

,,Rāmkalni”. Šeit ir fantastiska rodeļu trase. 

Daudziem acīs iemirdzas azarta uguntiņas. 

Bezbailīgākie skolēni iedrošina biklākos, un visi 

sēžas braucamajos, lai veiktu trasi. Vēlēšanās 

atgriezties ir liela.  

Sākumskolas skolēni saka paldies par šo ekskursiju un ar nepacietību gaida nākamo! 

Viktorija Čepule, skolotāja 

Bibliotēkas eksperts 

 
6. oktobrī, kad rets saules stariņš 

izlauzās caur mākoņiem, bet kļavu lapas 

rotājās košās krāsās, ar skaistiem rudens ziedu 

pušķiem rokās Nākotnes ciema bibliotēku 

apciemoja Šķibes pamatskolas 2. klases 

skolēni.  

Sākumā bērni noklausījās bibliotekāres 

stāstījumu par grāmatām, kuras atrodas 

Nākotnes publiskajā bibliotēkā, kā tās tiek 

sagrupētas plauktos pēc veidiem un satura, par 

grāmatu izsniegšanas kārtību, par 

piedāvātajiem pakalpojumiem, par to, ka šeit 

ir pieejamas arī dažādas attīstību veicinošas galda spēles un bezmaksas internets. 

Tad bērni ar klases audzinātājas palīdzību tika sadalīti četrās komandās, kurām tika dots 

uzdevums salikt puzles. Situācija bija saspringta, emocijas lielas, un bērni centīgi darbojās. Protams, 

uzvarēja draudzība, jo komanda, kura pirmā salika puzli, gāja palīgā tiem, kuriem puzles likšanas 

process bija sarežģītāks. 

Kad šis uzdevums bija veikts, bērniem bija jāiejūtas bibliotekāra lomā. Katrs, arī skolotāja 

Sarmīte Višķere, izvilka lapiņu ar grāmatas nosaukumu, autora vārdu un norādi, kurā plauktā grāmata 

meklējama. Uzdevums bija diezgan sarežģīts, jo bija labi jāzina alfabēts un jāorientējas arī bibliotēkas 

grāmatu krājuma izvietojumā. Satraukums bija liels, bet gan ar bibliotekāres, gan klases audzinātājas, 

gan Endijas Bitaites tēva palīdzību pareizo grāmatu atrada visi. Balva par veikto uzdevumu bija 

konfekte, kas bija paslēpta katrā atrodamajā grāmatā. 

Tā stunda pagāja nemanot, un bērniem bija jādodas prom. Visi izskatījās apmierināti un laimīgi, 

tāpēc domāju, ka sadarbība turpināsies. 

Inta Vīksna, Nākotnes ciema bibliotekāre 

Redaktore Sarmīte Višķere 


