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2019. gada oktobra numurs 

 

 

ABSOLVENTI 

 

,,Nekas nav par grūtu ar 

gribasspēku apveltītam cilvēkam....” 

Roterdamas Erasms 

Pie skolas augošie bērzi 

iekrāsojušies zeltainās rudens krāsās. 

Izsmaržojuši krāšņie izlaiduma ziedi, 

un paliek deviņu gadu spilgtās 

atmiņas par pagājušā gada 

absolventiem. Prieks par viņu 

paveikto, par jaukajiem pasākumiem 

un laba vēlējumiem.  

Šķibes pamatskolu aizvadītajā 

mācību gadā absolvēja 14 skolēni, kuriem mācību gads sācies ar jauniem izaicinājumiem citās 

izglītības iestādēs. Trīs skolēni izglītību turpina Jelgavas Valsts ģimnāzijā, divi skolēni Jelgavas 

Tehnoloģiju 

vidusskolā, četri 

skolēni izvēlējušies 

zinības apgūt 

Jelgavas 

tehnikumā, divi 

skolēni mācās 

Ogres tehnikumā 

un pa vienam 

skolēnam Dobeles 

Amatniecības 

vispārizglītojošā 

vidusskolā un 

VSIA Rīgas 

Tūrisma un radošās 

industrijas 

tehnikumā. Viens 

skolēns uzsācis 

darba gaitas.  

Vēlu 

absolventiem ticību 

saviem spēkiem un nekad neapstāties pie sasniegtā, prast izvirzīt jaunu mērķi, uz kuru tiekties! 

Priecāšos jūs visus atkal redzēt! 

Daiga Kaupiņa, bijušās 9. klases audzinātāja 
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1. KLASES SKOLĒNI 

 

Atkal ir septembris. Šogad skolas gaitas 1. 

klases skolēniem jāsāk 2. septembrī, jo 1. septembris ir 

svētdienā.  

Dārzos zied asteres un gladiolas, kokiem 

krāsojas lapas, putni gatavojas tālajam ceļam uz 

siltākām zemēm, bet 14 meitenes un zēni vecākiem pie 

rokas pirmo reizi dodas uz skolu.  

Straujāk pukst mazā sirsniņa. Kāda tu būsi, 

skola? 

Arī vecākiem ir satraukums, īpaši tiem, 

kuriem mācību gaitas 1. klasē uzsāk pirmais bērns. 

Pēc pirmā mācību mēneša viss jau būs zināms 

un saprotams gan mazajiem skolēniem, gan viņu 

vecākiem. 

Veiksmi, pacietību, izturību 1. klases skolēniem un viņu vecākiem! 

Sarmīte Višķere, 1. klases audzinātāja 

 

MĒS LEPOJAMIES 
 

2. vieta rudens krosā D grupā 

Jelgavas novada 53. skolēnu sporta spēlēs 

(Markuss Ikvils, 5. klases skolnieks, Lilija 

Andrasone, pedagogs).  

3. vieta rudens krosā B grupā 

kopvērtējumā Jelgavas novada 53. skolēnu 

sporta spēlēs (Jūlija Semjonova, Ruslana 

Kapicka, Adrians Marks Sirsniņš, 8. klases 

skolēni, Markuss Piskunovs, 9. klases 

skolnieks, Lilija Andrasone, pedagogs). 

3. vieta rudens krosā C grupā 

Jelgavas novada 53. skolēnu sporta spēlēs 

(Anna Marija Solomjanko, 6. klases 

skolniece, Lilija Andrasone, pedagogs). 

3. vieta rudens krosā C grupā 

kopvērtējumā Jelgavas novada 53. skolēnu sporta spēlēs (Anna Marija Solomjanko, Deivids Nazarovs, 

6. klases skolēni, Gabriella Tervite, Haralds Zinārs, 7. klases skolēni, Lilija Andrasone, pedagogs). 

 

JAUNĀS SEJAS SKOLĀ 

 

Eva Kulmane, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6. klases audzinātāja. 

Autobiogrāfija – stāstījums nedaudz par sevi: no kurienes nākat, kāda ir jūsu profesija, kur 

strādājāt iepriekš …   

Esmu dzimusi Dobelē. Vidusskolas izglītību ieguvu Dobeles un Bērzes skolās. Augstāko 

izglītību (filoloģijas bakalaurs) – Liepājas Pedogoģijas akadēmijā, skolotāja kvalifikāciju – Latvijas 

Universitātē. 

Esmu strādājusi Bērzes pamatskolā, Gardenes pamatskolā, kā arī darbojusies kultūras jomā, 

organizējot dažādas nodarbības un pasākumus ar amatniecību saistītiem cilvēkiem. Esmu darījusi arī 

šķietami interesantu, taču patiesībā ļoti vienveidīgu un fiziski smagu darbu. Esmu gatavojusi dažādus 

saldumus un konfektes.   
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Vai jums patīk strādāt skolā? Kāpēc 

izvēlējāties tieši šo skolu? 

Kāpēc tieši Šķibes pamatskola? Šī skola man 

saistās ar manu mammu, viņa savu izglītību arī ir 

ieguvusi šeit (lai gan tajā laikā mācības norisinājās 

vecajā skolas ēkā). Otrs faktors – šī skola atrodas 

netālu no manas dzīvesvietas. 

Strādāt skolā par pedagogu vienlaicīgi ir 

interesanti un arī grūti. Ja visi skolēni mācību stundas 

uztvertu kā vienreizīgu iespēju katrā no tām iegūt 

jaunas zināšanas un prasmes, strādāt būtu daudz 

aizraujošāk. Man ļoti patīk diskutēt un strīdēties ar 

zinošiem skolēniem par dažādām gan ar latviešu 

valodu un literatūru saistītām tēmām, gan arī ar citām 

jomām saistītiem jautājumiem. 

Vai šis darbs ir viegls? Vai mūsu skolas 

bērni ir ieinteresēti mācīties jūsu pasniegto mācību 

priekšmetu?  

Skolotāja amats katru dienu iemāca man ko 

jaunu. Latviešu valoda nav no vieglākajiem mācību 

priekšmetiem, tādēļ jo īpaši priecājos par ikvienu 

skolēnu, kurš mācību procesā saskata atbildību pret 

valodu, loģiskās kopsakarības gramatiskajos labirintos un ar interesi un atbildību cenšas pilnveidot 

savu valodu. Mācot literatūru, skolēnu vidū esmu atradusi vairākus domubiedrus, ar kuriem caur 

daiļdarbu esam „aizrunājušies” par dažādām dzīves vērtībām. 

6. klase, manējie:) 

Lai arī ar visiem sestklasniekiem vēl neesmu radusi kopīgu valodu, domāju, ka kopā augsim, 

izpratīsim katrs pats sevi un tad jau arī cits citu. 

Manas intereses noteikti neaprobežojas tikai ar latviešu valodu un literatūru. Dzīvē ir tik 

daudz interesantu lietu, kas mūs katru dienu bagātina dažādos virzienos. Mani vaļasprieki ir aušana, 

adīšana, grāmatu lasīšana, dejošana, dažādu ēdienu gatavošana, interesē māksla un kultūra. 

Teiciens, kas ik pa laikam man uz dzīvi liek paskatīties citādāk: „Kad tev šķiet, ka tavās rokās 

ir īstās kārtis, tad Dievs sāk spēlēt šahu.” (Teiciena autors nezināms). 

 

 

Saiva Kupriša, 2. klases audzinātāja. 

Autobiogrāfija – stāstījums nedaudz par sevi: no kurienes 

nākat, kāda ir jūsu profesija, kur strādājāt iepriekš …   

Nāku no Iecavas. Esmu ieprecējusies Jelgavas novadā. 

Iepriekšējā darba pieredze man ir pavisam citā jomā. Veicu dažāda 

veida administratīvos darbus. Esmu ieguvusi bakalaura grādu LLU, 

programmā, Organizāciju un sabiedrības pārvalde socioloģijā. 

Pašlaik iegūstu otro augstāko izglītību pedagoģijā. 

Vai jums patīk strādāt skolā? Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

skolu? 

Tā kā dzīvoju Glūdas pagastā, tad šīs skolas atrašanās 

vieta mani ļoti uzrunāja, jo atrodas tuvu mājām, kā arī bija 

atbilstoša vakance. Man patīk strādāt ar bērniem, jo jau studējot 

LLU 3. kursā, es ieguvu pieredzi darbā krīzes Centrā „Elizabete”. 

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat 

apmierināta ar šo darbu? 
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Jā, esmu apmierināta, apgūstu katru dienu kaut ko jaunu. Eju uz darbu ar prieku. 

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

priekšmetu?  

Jebkurā darbā ir jāiegulda sevi visu, līdz ar to neviens darbs nav viegls. Bērni ir dažādi, bet 

visi cenšas. 

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Manuprāt, es cenšos ar viņiem atrast kopēju valodu. Iepazīstot vienam otru, mums tas arī 

izdodas. 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejutusies 

darba kolēģu kolektīvā? 

Jā, ļoti pretimnākoši kolēģi, brīnišķīgs kolektīvs. 

Esmu pateicīga par doto iespēju apgūt šo profesiju šajā skolā. 

 

AKTUĀLAIS SKOLĀ 

 

Tēva diena 
 

Gatavojoties Tēva dienas svinībām 

8. septembrī, kad katrā ģimenē īpaši 

sveic tēvus, mūsu skolas audzēkņi tika 

rosināti jau 6. septembrī aicināt savus 

tētus, vectētiņus vai krusttēvus uz kopīgu 

radošu darbnīcu. Parasti tēti ir tie, kas 

rūpējas par ģimenes mājokli un 

labklājību, tādēļ radošajā darbnīcā tika 

darināta simboliska māja – putnu būris. 

Āmuriem klaudzot, tēvam un dēlam vai 

meitai sadarbojoties, tapa praktiski 

strazdu būri. Tika nolemts, ka pavasarī 

putnu būri tiks izlikti kokos pie skolas. 

Tad visi varēsim vērot, kā strazdiem patiks jaunie mājokļi.  

Pasākumā skolēni atklāja, 

ka viņu tēti ir labākie, jautrākie, 

interesantākie, labsirdīgākie un 

mīļākie!  

Sakām lielu paldies par 

atbalstu Melānijai Kolkovskai 

(3. kl.) un tētim Rinaldam 

Kolkovskim, Vanessai Zirnei (5. 

kl.), Gundaram Zirnim (3. kl.) 

un tētim Agrim Zirnim, Alisei 

Griestiņai (4. kl.) un tētim Atim 

Griestiņam, Emīlam Trifānovam 

un tētim Artūram Trifānovam, 

Paulai Zariņai (1.kl.) un tētim 

Zigmāram Kakstiņam! 

Zanda Kursīte, jomas „Cilvēks un sabiedrība” MK vadītāja 
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Dzejas dienas  

 

Visā Latvijā septembrī par godu izcilajam latviešu dzejniekam un rakstniekam Rainim tiek 

svinētas Dzejas dienas.  

Šogad mūsu skolā  Dzejas dienu ietvaros literatūras stundās skolēni sacerēja dzejoļus 1.-4. 

klase, 5.-7. klašu skolēni rakstīja un noformēja savu dzejoli, 8. un 9. klašu skolēni izdomāja haikas 

(Japānai raksturīga, īpaša, īsa bezatskaņu dzejas forma). 

Vairākus dzejoļus un haikas varēja apskatīt un lasīt 

skolas vestibilā izveidotajā izstādē.  

Izstādē ar darbiem piedalījās: 

no 5. klases –  

Vanessa Zirne, Ilze Grigorjeva, Marks Neilands; 

no 6. klases –  

Evita Deiko, Karolīna Pahomova, Diāna Sīle; 

no 7. klases –  

Sintija Semjonova, Gabriella Tervite, Evelīna Poča; 

no 8. klases –  

Kirils Kuzņecovs, Jūlija Semjonova, Kerija Linda 

Zaķe, Imants Lielaisramans, Emīls Balodis. 

Paldies visiem par radošu sevis izpaušanu! 

Eva Kulmane, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

 

 

Divpadsmitais Ekoskolu Zaļais karogs  

 

16. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu 

apbalvojumu piešķiršana Latvijas izglītības iestādēm. Apbalvošanas pasākumu rīko Vides izglītības 

fonda projekta „FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros, 

kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Ekoskolu programma ir viens 

no visaptverošākajiem vides izglītības modeļiem, kurš Latvijā 16 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu 

popularitāti. Balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu gadu. Lai tās iegūtu, visa gada garumā skolā ir 

jāorganizē vides izglītības pasākumi, kuros tiek iesaistīta apkārtējā sabiedrība. 

172 Latvijas izglītības iestādes šajā 

mācību gadā par īpašiem panākumiem vides 

izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 

skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko 

Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu 

vai diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. 

Šķibes pamatskola jau 12. gadu pēc kārtas 

saņēma Zaļā Karoga balvu. 

Ceremoniju vadīja Vides izglītības 

fonda Ekoskolas programmas koordinators 

Daniels Trukšāns. Pirms apbalvojumu 

pasniegšanas Daniels Trukšāns atgādināja teiku 

par kolibri. Situācijā, kad mājas un zeme deg, 

lielie spēki novēršas, bet mazais putniņš savā 

knābīti nes ūdeni un dzēš uguni, nievājošajiem 

sakot: „Neviens nav par mazu, lai rūpētos un 

rīkotos”. Tāda šobrīd ir arī katras Ekoskolas misija: darīt, rīkoties, iesaistīties, galvenais nebūt 

vienaldzīgiem par notiekošo uz mūsu planētas. 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Jap%C4%81na
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzeja
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Pasākuma svinīgajā daļā 

pirmo reizi mūs uzrunāja Māra 

Jēkabsone, Bibliotekāru biedrības 

vadītāja, atzīstot, ka par planētas 

nākotni jārūpējas jau šobrīd, bet 

visgrūtāk ir mainīt ieradumus un 

domāšanu, taču iegūtās 

informācijas rezultātā ir 

nepieciešama attiecīga rīcība.  

Pasākumā piedalījās 

UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas ģenerālsekretāre Baiba 

Moļnika. Viņa atgādināja, ka 

vadoties pēc ANO 2020-2030 

programmas, uzmanība būtu 

jāpievērš piecām vadošām zvaigznēm: iedzīvotājiem, bioloģiskās daudzveidības izmaiņām, labklājībai 

pasaulē, mieram un sadarbībai. 

UNESCO Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa papildināja informāciju par iespējām 

līdzdarboties akcijā, īstenojot moto „Kādu nākotni sev vēlies 2030!”, akcentējot trīs tematu grupas: 

„Dodiet vietu dabai!”, „Mācību stunda ikvienam globālo mērķu iepazīšanai!” vai „Rakstot bērnības 

nākotni!”. Ne visiem bērniem uz planētas ir vienlīdzīgi apstākļi, iespējas un tiesības.   

Apbalvošanas ceremonijas otrajā daļā skolām bija iespēja iepazīties ar Ekoskolu programmas 

aktualitātēm, pārmaiņām Ekoskolu programmā šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm 

UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā.  

Diena noslēdzās ar kopīgu foto un video sveiciena filmēšanu Klimata akcijas atbalstam ar 

skanīgu saukli „Mainām sevi, nevis klimatu!”. 

Anna Kačkane, skolotāja 

 

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas 

 

Šī gada 25. septembrī notika skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas. Uz šo  amatu kandidēja 

viens skolēns. Tā bija 7. klases skolniece Gabriella Tervite. Viņa bija pieteikusies skolēnu padomes 

prezidenta amatam, jo vēlējās organizēt dažādus interesantus pasākumus un konkursus, pilnveidot un 

attīstīt sevi, rīkot un vadīt dažādus pasākumus,  

rosināt skolēnus iesaistīties skolas padomes 

darbā un sadarboties ar skolotājiem un 

skolēniem. 

Vēlēšanās piedalījās 5.-9. klašu 

skolēni. Katrai klasei bija noteikts laiks, lai 

ierastos un nobalsotu. Vēlēšanu komisiju 

pārstāvēja 7. klases skolēni Sintija Semjonova 

un Jānis Lomakins. Pēc vēlēšanām  tika 

saskaitīti biļeteni. Rezultāti bija šādi: 58 skolēni 

bija balsojuši ,,par”, 15 bija – ,,pret” un 2 

vēlēšanu biļeteni bija bojāti. 

Vēlam Gabriellai Tervitei veiksmi 

darbā un sevis pilnveidošanā. 

Sintija Semjonova, 7. klases skolniece 
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INTERESES 

 

Labo darbu nedēļa 

 

Mēs 7. klases skolēni arī šogad piedalījāmies 

,,Labo darbu nedēļā”. Paveicamā mūsu ciemā ir 

daudz, tāpēc izmantojām balsošanu, lai noteiktu, 

kuru darbu dosimies veikt. Vairākums skolēnu 

klasē nobalsoja par lapu grābšanu.  

Šī gada 10. oktobrī devāmies strādāt. 

Sakopām diezgan lielu teritoriju Nākotnē pie 

basketbola laukuma, kas atrodas pie Jelgavas 

novada Mūzikas un mākslas skolas.  

Paši bijām gandarīti un apmierināti ar 

veiksmīgi padarīto darbu.  

Gabriella Tervite, 7. klases skolniece 

 

Konkurss „Pārsteidz Drako!” 

 

Nejauši pamanīju informāciju e-

klasē, ka tiek izsludināts konkurss 1.-6. 

klašu skolēniem „Pārsteidz Drako!”. Par 

konkursu izstāstīju klases audzinātājai 

Dailai Daņiļēvičai un klasesbiedriem. 

Iepazināmies ar konkursa noteikumiem un 

nolēmām, ka pamēģināsim pārsteigt pūķīti 

Drako. Uzzinājām, ka konkurss risināsies 

četras nedēļas un katru nedēļu būs jauns 

uzdevums. Svarīgi, ka uzdevums jāveic 

visai klasei kopā un fotogrāfija jāaizsūta 

konkursa organizētājiem.  

23. septembrī sagaidījām otrās 

nedēļas uzdevumu: „Ieviesiet vienu veselīgu 

paradumu klases ikdienā!”. Nolēmām ēst 

veselīgi. Otrdien grauzām kāpostus, trešdien 

mielojāmies ar vīnogām, ceturtdien 

kraukšķinājām burkānus, piektdien ēdām 

ābolus. Skolotāja Daila Daņiļēviča no 

fotoattēliem izveidoja kolāžu. 
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Kāds prieks bija ieraudzīt „Drako” 

mājas lapā, ka Šķibes pamatskolas 3. klases 

skolēni ir uzvarējuši Zemgales novadā. Balvā 

bija „Drako” mazā suliņa katram skolēnam un 

viens 2 kg „Drako” košļājamo konfekšu izlases 

iepakojums klasei.  

Dārta Erno, 3. klases skolniece 

 

Paldies Dārtas Erno, Melānijas 

Kolkovskas, Evijas Upmanes, Gundara Zirņa 

un Pjotra Piļenoka vecākiem par atbalstu! 

Daila Daņiļēviča, 3. klases audzinātāja 

 

 

Ekskursija uz Siguldu 

 

Šī gada 7. oktobrī 7. klases 

skolēni kopā ar klases 

audzinātāju Mariannu 

Smetaņinu nolēma braukt uz 

Siguldu, Latvijas skaistāko 

pilsētu rudenī.  

Šajā pilsētā mēs apskatījām 

pieminekli latviešu Dainu 

vācējam Krišjānim Baronam, 

pieminekli Atim Kronvaldam 

pie Siguldas Jaunās pils, 

Livonijas ordeņa Siguldas pili.  

Bijām Siguldas 

piedzīvojumu parkā ,,Tarzāns”, 

kur lieliski pavadījām laiku.  

Šī ekskursija bija īpaša ar 

to, ka gidi ekskursijā bijām mēs 

paši. 

Evelīna Poča, 7. klases skolniece 

 

 

 

 

 

 

 

VEIKSMĪGU, 

INTERESANTU 

MĀCĪBU GADU! 

 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


