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2014. gada oktobra numurs 

 

Aktuālākais notikums skolas dzīvē 
 

2014. gada 15. novembrī Šķibes pamatskola 

gatavojas svinēt skolas 125 gadu jubileju. 

Aicināti visi skolas bijušie darbinieki un audzēkņi 

piedalīties skolas jubilejai veltītajā salidojumā.  

Sīkāka informācija skolas mājas lapā 

www.skibespamatskola.lv 

 

1. septembris 

 

Šogad 1. septembris īpaša svētku diena bija 1. klases skolēniem, kuriem skolas durvis bija jāver 

pirmo reizi. Satraukti un gaidu pilni viņi ieradās Šķibes pamatskolā. Godam izpildīja visus vecāko 

klašu skolēnu sagatavotos pārbaudījumus – dziedāja, dejoja, skaitīja. Ričards Jakušonoks un Diāna 

Sīle demonstrēja savas prasmes uzstāties publikas priekšā, skaitīja dzejoli par godu 1. septembrim, 

kuru cītīgi mācījās laikā, kad citi skolēni vēl 

atpūtās.  

Paldies abu skolēnu atsaucīgajām māmiņām, 

kuras uzreiz piekrita sadarboties. Diānai Sīlei bija 

tas gods ieskandināt skolas zvanu 9. klases skolēnu 

pavadībā. 

1. klasē šajā mācību gadā skolas gaitas 

uzsāka 10 skolēni, 4 puiši un 6 meitenes. 

Signe Čerpinska, 1. klases audzinātāja 

 

Absolventu gaitas 

 

Deviņi gadi Šķibes pamatskolā pagāja ļoti ātri, un 13. jūnijā 

bija klāt kārtējais izlaidums, kuru piedzīvoja 12 jaunieši. Lielākā 

daļa no tiem ir atradusi savu nākamo izglītības iestādi. 

Aivis Baumanis un Uvis Gobiņš mācās Dobeles 

Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā. Valda Elīza 

Antonova, Agnese Indra Fišere, Kitija Šķupele un Aleksis Šters 

zinības turpina apgūt Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Daila Krista 

Kukaine – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, bet Laimonis Ingus 

Antonovs – Jelgavas Tehnikumā. Gatis Kobjakovs izlēma doties 

tālāk no mājām un apgūt inženiermehāniķa profesiju Olaines 

Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, bet Ņikita Tepļakovs zinības 

apgūst Rīgas Amatniecības vidusskolā. Solveiga Čerņavska vēl domā, kur īstenot savus sapņus. 

Man ir liels prieks par jauniešiem! Lai viņiem veicas un izdodas viss iecerētais! 

Katrīna Nikolajeva, bijušās 9. klases audzinātāja 
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Jaunās sejas skolā 

 
Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu? 

Vēsma Cielava: „Protams, patīk strādāt skolā, patīk darboties ar bērniem un 

jauniešiem.  

Izvēle uz šo skolu krita tīras nejaušības dēļ. Meklēju darbu, un kā no gaisa 

nokrita iespēja strādāt tieši šajā skolā.”  

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat apmierināts/a ar šo 

darbu? 

Vēsma Cielava: „Protams, pirmās nedēļas, kamēr iestrādājos un sapratu kur, 

kas un kā bija pagrūtas. Taču liels prieks ir par to, ka ir iespēja strādāt. Tāds neliels 

satraukums vēl tagad ir ik dienas, kad jāvada stundas. Taču pirmais lielais satraukuma vilnis jau ir 

pārvarēts. Tā kā pati esmu mācījusies nelielā lauku skolā, tad arī šī vieta un skola ļoti apmierina.”  

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

priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

Vēsma Cielava: „Uz jautājumu, vai šis darbs ir viegls, varētu atbildēt dažādi, bet viennozīmīgi – 

„kaulus šis darbs nelauž”. Viegls, ja salīdzina ar darbu, ja jārok zeme. Katrā darbā ir savas grūtības. Uz 

šo brīdi grūtāks ir tas moments, kamēr adaptējos jaunajā vidē.  

Bērni izskatās ieinteresēti: „Ko mēs darīsim, kā būs?” Protams, kā visur, ne jau visiem viss 

interesē.”  

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Vēsma Cielava: „Interesants jautājums. Tā kā esmu jauna skolotāja un mācu puišus, tad gadās arī 

nesaprašanās. Taču domāju, ka izdosies atrast kopīgu valodu arī ar viņiem un radīt patiku un interesi 

par mācāmo priekšmetu. Sāksim praktiski vairāk darboties, tad arī ceru, ka vienaldzība pazudīs.”   

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties/usies 

darba kolēģu vidū? 

Vēsma Cielava: „Jau pirmajās dienās sajutu patīkamu auru. Visi, ko satiku, izrādīja interesi un 

izbrīnu, ka vadīšu tieši puišu mājturības stundas. Protams, jutu pretimnākošu attieksmi. Tā kā skolā 

esmu tikai divas dienas nedēļā un ir pagājušas vien divas nedēļas, tad vēl īsti neesmu iejutusies, bet 

viss nāk ar laiku.”  

 

Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu?   

Līga Patupa: „Vai patīk strādāt skolā, ir vēl neapstiprināts jautājums. 

Uz to vēl nevaru atbildēt ar skaidru „jā” vai  „nē”, jo šis ir pirmais 

patstāvīgais darbs skolotāja amatā. Pagaidām esmu pilna entuziasma strādāt 

ar skolēniem. Uz šo jautājumu skaidri varēšu atbildēt tikai pēc pirmā 

mācību gada. Skolu izvēlējos, jo tika piedāvāts  manam iegūtajam izglītības 

dokumentam atbilstošs amats.” 

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat 

apmierināts/a ar šo darbu? 

Līga Patupa: „Sajūtas ir dalītas, jo zinu, cik daudz  stundu ir jāplāno 

un nav attiecīgo iestrādņu, bet zinu, ka man ir izpalīdzīgi kolēģi un draugi, 

kas palīdzēs ar visu tikt galā. Skolēniem esmu vēl diezgan sveša, tāpat kā 

viņi man, jo esam tikai mazliet iepazinušies un ir notikusi tikai viena nodarbība, tāpēc ir grūti spriest 

par apmierinājumu.” 

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

priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

Līga Patupa: „Nekad neesmu uzskatījusi, ka skolotāja darbs ir viegls. Tas ir pārāk atbildīgs, lai 

uzskatītu par „vieglu”.  Mans mācītais priekšmets ir skolēniem saistošs, jo ir iespēja strādāt ar datoru. 

Biežāk tiek novērota skolēnu kaislīga vēlme tikt pie visaptverošā interneta. Mans uzskats, ka skolas 

datori nav paredzēti kā publiskā interneta piekļuves avoti, tāpēc skolēni nodarbībās reti atver interneta 

pārlūkprogrammas.” 
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Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Līga Patupa: „Skolēniem patīk jaunie skolotāji, patīk tos izaicināt. Es necenšos būt bargā 

skolotāja, bet diezgan draudzīga un laipna. Vēl joprojām starp skolēniem un mani notiek netīšs 

iepazīšanās process, tāpēc nesteigšos ar atbildi par mūsu savstarpējo sadarbību.” 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties/usies 

darba kolēģu vidū? 

Līga Patupa: „Noteikti varu apgalvot, ka skolas vadība ir ļoti laipna, saprotoša un pretimnākoša, 

kā arī jūtu, ka pārējie skolas darbinieki ir ļoti pretimnākoši, bet neesmu vēl īsti nevienu iepazinusi. Tā 

kā skola man nav vienīgā vieta, kur es strādāju, un šeit esmu tikai vienu dienu nedēļā, nevaru atbildēt 

par savu iejušanos kolektīvā. Viss ir tik jauns un nepierasts.” 

 

Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu? 

Daina Zariņa: „Esmu ļoti priecīga, ka sāku strādāt šajā skolā. Skola ir 

skaista, neliela, un skolēnu skaits dod iespēju labi paveikt savu darbu. Svarīgi, ka 

daļu skolotāju jau pazīstu, jo esmu pie viņiem mācījusies. Skolotāja Kornēlija 

Dvurečenska ir mana pirmā klases audzinātāja, skolotāja Maija Mirdza Neļķe 

man mācīja matemātiku, Elvīra Spička – krievu valodu. Par visām skolotājām 

man ir palikušas vislabākās un vissiltākās atmiņas. Liels paldies par tām 

zināšanām, ko viņas ir devušas, un par labvēlīgo attieksmi, ko esmu saņēmusi no 

saviem iepriekšējiem skolotājiem.”  

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat apmierināts/a ar 

šo darbu? 

Daina Zariņa: „Pirmajās darba nedēļās vēl daudz kas jāapgūst, jāiepazīst, ir jāveic sagatavošanās 

darbi. Esmu apmierināta ar to, kur esmu un ko daru. Katrs taču pats ir atbildīgs par savu izvēli un 

labsajūtu.” 

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

priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

Daina Zariņa: „Darbs nav viegls, jo vairāk ir saistīts ar problēmu, konfliktu risināšanu un ne 

vienmēr tos izdodas atrisināt tā, kā pašai gribētos. Šobrīd esmu bijusi visās klasēs un  iepazīstinājusi 

skolēnus ar sevi un ar psihologa darba pienākumiem un atbildību. Esam izspēlējuši dažas 

psiholoģiskās spēles, lai praktiski ļautu  izjust psihologa darbu. Laiks rādīs, vai skolēni būs ieinteresēti 

meklēt psihologa palīdzību. Attiecību sarežģījumi klasē šobrīd, šķiet,  varētu būt viena no skolēnu 

aktuālākajām problēmām.” 

Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Daina Zariņa: „Šobrīd liekas, ka labi. Viss ir izrunājams. Ir vajadzīga tikai vēlme un laiks 

uzklausīt,  sadzirdēt vienam otru, un tad jau būs arī sapratne.” 

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties/usies 

darba kolēģu vidū? 

Daina Zariņa: „Vislabākās sajūtas. Jauki un laipni mani uzņēma koletīvā. Bija gan ar ziedi, gan 

labi vārdi. Prieks tādā vidē strādāt! No kolēģu puses jūtu ieinteresētību iespējamā turpmākā sadarbībā 

un ceru, ka varēšu būt noderīga ar savām zināšanām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem.”  

 

Vai jums patīk strādāt skolā? Un kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu?   

Anna Kačkane: „Jā, man patīk strādāt skolā. Šo skolu izvēlējos, jo pirms 

pieciem gadiem jau te strādāju.” 

Kādas sajūtas radušās pirmajās darba nedēļās? Vai esat apmierināts/a ar 

šo darbu? 

Anna Kačkane: „Esmu sajūsmā un apmierināta.” 

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

pasniegto mācību priekšmetu? Jūsu novērojumi. 

Anna Kačkane: „Darbs ir grūts. Pēc saviem novērojumiem domāju, ka 

bērniem ir interesanti.” 
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Kā jums izdodas saprasties ar skolēniem? 

Anna Kačkane: „Saprasties ar skolēniem izdodas labi.”  

Kā jūs uzņēma skolotāju kolektīvs? Vai jūtat pretimnākošu attieksmi? Vai esat iejuties/usies 

darba kolēģu vidū? 

Anna Kačkane: „Man šķiet, ka pat neesmu gājusi prom no šīs skolas. Jā, esmu iejutusies darba 

kolēģu vidū.” 

 

Ar šā gada 1. septembri mūsu skolā strādā arī Valija Cimmere, kura arī ir atgriezusies pēc dažu 

gadu darba citās skolās, un māca fiziku. 

 

Dzejas dienas skolā 
 

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis. 

Šogad mūsu skolā Dzejas dienas organizējām 

19. septembrī. Šis laiks atšķīrās  ar to, ka 4.-9. 

klašu skolēniem tika piedāvāti dažādi 

interesanti uzdevumi. Radošo darbnīcu 

virzieni bija dzejoļa ilustrēšana un dzejas 

rakstīšana/sacerēšana. Pasākuma sākumā 

darbnīcu dalībniekiem tika demonstrētas īsas 

filmiņas par dzejas atspoguļošanas iespējam. 

Noskatījāmies multiplikāciju „Zeltītes vasara”, 

K. Vērdiņa dzejas lasījumu un dziesmas video 

„Mazā bilžu rāmītī” ar I. Ziedoņa vārdiem. 

Pasākuma noslēgumā skolēni demonstrēja 

savu paveikto darbu. 

Paldies par atsaucību un radošo darbnīcu organizēšanu  literatūras skolotājai Gunai Lukstiņai! 

Dace Jakušonoka, vizuālās mākslas skolotāja 

 

Miķeļdienu sagaidot 

 
2014. gada 29. septembrī Šķibes 

pamatskolas skolēni un skolotājas pirmā 

stāva foajē iekārtoja jau tradicionālo 

Miķeļdienas rudens ziedu, augļu un dārzeņu 

izstādi. Apmeklētājus priecēja oranžie 

skaistuļi ķirbji, dārzeņu Miķeļi un košās 

rudens ziedu krāsas dālijās, miķelīšos, 

mārtiņrozēs. 

Pusdienu 

pārtraukumā skolotāja Valda  Silantjeva un vides 

izglītības pulciņa dalībnieki skolēniem piedāvāja 

radošās darbnīcas. Vajadzēja atcerēties un sakārtot 

latviešu tautas dziesmas un ticējumus, aizpildīt 

krustvārdu mīklas par Miķeļdienu. Aktivitāšu 

dalībnieki saņēma saldus našķus. 

Vai būs salīdzinoši silta ziema, jo ziemeļu 

vēji taču Miķeļdienā nepūta? Pavasaris varētu būt 

vēls, jo Miķeļdienā kokos vēl turējās lapas.  

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem! 

Valda Silantjeva, skolotāja 
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Ekoskolu apbalvošanas pasākums Latvijas 

Universitātē 

 
2014. gada 1. oktobrī Šķibes pamatskolas skolotāja Valda  

Silantjeva, 8. klases skolniece Elīna Smetaņina un 3. 

klases skolnieks Jegors Sņetkovs devās uz Rīgu, lai 

piedalītos Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Latvijas 

Universitātes Lielajā aulā. Šķibes pamatskolai jau 

septīto gadu pēc kārtas ir piešķirts starptautiskās 

Ekoskolas nosaukums un Ekoskolu Zaļais karogs.  

Pie mūsu skolas ēkas karoga mastā jau septīto 

gadu plīvos Ekoskolu Zaļais karogs, atgādinot par 

videi draudzīgu dzīvesveidu. Pagājušajā mācību gadā 

mūsu skolas kolektīvs  aktualizēja ūdens nozīmi 

mūsu dzīvē. 2014./2015. mācību gadā  skolas 

izvēlētā tēma Ekoskolu programmā ir „Mežs”. Vai 

vienmēr apzināmies, ka Latvija ir mežu zeme? Arī mežs gaida cilvēku godprātīgu attieksmi.   

Lai ikdienā gūtu jaunu pieredzi, pēc apbalvošanas pasākuma apmeklējām P. Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzeju un veterināro klīniku „PAIJA VET”. Arī citiem skolēniem patiktu iepazītes ar P. 

Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja interesantajām ekspozīcijām. 

Valda Silantjeva, skolotāja 

 

Skolotāju diena skolā 

 
No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm 

Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt. 

Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību 

paldies, 

Mēs galvas noliecam un sakām paldies jums. 

/A. Auziņš/ 
 

3. oktobrī mūsu skolā bija viss ne tā kā 

ikdienā. Šoreiz skolotāju lomā bija 9. klases 

skolēni.   

No paša rīta mēs sagaidījām skolotājus 

ar ziediem. Noskanot zvanam, visi skolēni ar 

ziediem pulcējās 2. stāva foajē. Devītās klases 

audzēkņi uzaicināja skolotājus ieņemt vietas 

improvizētajā klasē. 

Skolotājiem vajadzēja risināt 

matemātikas uzdevumus, skaitīt darbības 

vārdus svešvalodas stundā. Pasākuma kulminācija bija literatūras stunda, kurā skolotāji parādīja savu 

aktiera talantu. 

Skolotājiem tika teikts daudz skaistu vārdu, uzdāvināts daudz rudens ziedu. 

Pēc svinīgā pasākuma stundas vadīja 9. klases skolēni, bet skolotāji turpināja baudīt svētkus. 

Pēc 9. klašu skolēnu domām Skolotāju diena pagāja ātri, tāpēc viņi nepaspēja pilnībā izjust 

skolotāja smago darbu. Visgrūtāk bija vadīt stundas sākumskolas klasēs, jo skolēni brīžiem bija 

nevaldāmi. Daudzi šajā dienā saprata, cik grūti vadīt stundu, ja kāds runā fonā. 

Domājam, ka Skolotāju dienai veltītie pasākumi izdevās.  

Paldies tiem skolotajiem, kuri atbalstīja mūs un palīdzēja darbā! 

Jeļizaveta Buhovecka, 9. klases skolniece 
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Karjeras  diena 8. un 9. klases skolēniem 

 
14. oktobrī 8. un 9. klašu skolēni brauca uz 

Zaļeniekiem, lai piedalītos Jelgavas novada un Zaļenieku 

komerciālās un amatniecības vidusskolas organizētajās amatu 

darbnīcās. Karjeras dienu ietvaros tika piedāvāts iepazīties ar 

profesijām un amatu prasmju  izmēģināšanu šādās darbnīcās: 

-apmetumi, dekoratīvā krāsošana; 

- karvinga mākslas pamati, konfekšu ar šokolādes 

glazūru veidošana; 

-vītnes griešana; 

- Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža. 

Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās visās piedāvātajās 

amatu darbnīcās, bet vislabāk sevi prezentēja Olaines 

Mehānikas un tehnoloģiju koledža un apmetumu, dekoratīvās 

krāsošanas darbnīca.  

Pasākuma noslēgumā notika balvu izloze darbnīcu 

dalībniekiem. Veicās arī mūsu skolas 9. klases skolniecei 

Miļenai Drozdovičai. Viņa bija starp tiem izlozes 

dalībniekiem, kuri ieguva galveno balvu „Boulinga karti” 

sešām personām. 

Priecājamies par piedāvāto iespēju un paldies skolas direktorei par atbalstu! 

Dace Jakušonoka, karjeras konsultante 

 

UNESCO nedēļa 2014 
 

UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir 

unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, 

tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

(LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā.  

Šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts caur personisko 

pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem un leģendām 

iepazīt un izcelt 

kultūras 

mantojumu, kas 

iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai 

nacionālajiem sarakstiem. 

Liela daļa pasākumu būs veltīti Baltijas 

ceļam, kam šogad atzīmēta 25. gadadiena un kura 

nozīmīgākās liecības par organizēšanu un norisi 

iekļautas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 

starptautiskajā reģistrā.   

14. oktobrī arī Šķibes pamatskolā UNESCO 

nedēļas ietvaros skolēni zīmēja un izveidoja  

zīmējumu izstādi. Notika Baltijas ceļam 25 veltīta 

stunda. Skolotāja Katrīna Nikolajeva pastāstīja par 

pasākuma „Baltijas ceļš” norisi pirms 25 gadiem. Bijušais vēstures skolotājs Valdis Neļķe un skolotāja 

Viktorija Čepule dalījās iespaidos par piedalīšanos Baltija ceļa veidošanā tālajā 1989. gada 23. 

augustā. Stundas beigās skolēni veidoja simbolisku Baltijas ceļa ķēdi.  

No 13. līdz 30. oktobrim skolēniem ir iespēja rakstīt projektu par tēmu „Baltijas ceļa stāsti”.  

Elvīra Spička, jomas „Valoda” MK vadītāja 
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Tikšanās. 

 
Aiz ceļa līkuma kaut kas skaļš, rēcošs! 

Tuvojas! Kļūst tā kā jocīgi, mazliet bailīgi. 

Pēc brīža pie mūsu 8. klases skolēnu 

bariņa strauji  nobremzē īsta (jā īsta!) sacīkšu 

automašīna. No tās izkāpj smaidīgs 

autobraucējs Ainārs Skaidiņš. Mans bijušais 

audzēknis krietni pāraudzis manus tagadējos 

„astotos”, bet tas netraucē atrast kopēju valodu 

ar viņiem. Un ne jau tikai zēnus interesēja 

atbildes uz dažādiem jautājumiem. 

Un tad!? Tad ceļā devās Kirils.  Tika 

veikta instruktāža par uzvedību, ekipējumu. 

Rēciens, dūmu mākonis un Ainārs ar Kirilu 

pazuda tālumā.  Un tā visi pēc kārtas. Līga 

jau sen vēlējās izbaudīt  ātrumu. Beidzot tas 

notika!  

Smaidošu bērnu pavadīta, arī es 

ielocījos starp tiem „dzelžiem”. Skats jau 

laikam bija superīgs! Pēc brauciena atjēdzos 

bērnu pulciņā. 

Ainārs mums pastāstīja par tehniku, par remontiem, par sacensībām un kūleņiem. 

Tikšanās bija jauka. Sapratām, ka jebkurā jomā labus rezultātus var sasniegt ar lielu, mērķtiecīgu 

darbu. 

Paldies Aināram  par tikšanos! Lai viņam veicas sacensībās!  

Maija Mirdza Neļķe, 8. klases audzinātāja 

 

Pateicība! 

 
 

Paldies 3. klases 

skolnieka Maksima Sņetkova 

ģimenei par uzdāvinātajām 

spēlēm, kuras nodotas lietošanā 

3. klases skolēniem, 1.-4. klašu 

pagarinātās dienas grupas 

audzēkņiem, skolas atbalsta 

centra vajadzībām, kā arī 1., 2. 

un 4. klašu skolēnu 

kolektīviem! 

Sandra Pluģe, skolas 

direktore un skolotāju kolektīvs 
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Lūgums palīdzēt! 

 
Glūdas pagasta 

Nākotnes dīķī ir izveidojusies 

jauka gulbju ģimene – divi 

pieaugušie gulbji un pieci 

jaunie gulbēni. Ir jau pienācis 

laiks doties uz siltajām 

zemēm, bet šī gulbju ģimene 

tam vēl nav gatava, jo jaunie 

putni vēl nav nometuši 

pelēkās „bērnu” spalvas un 

viņu spārni nav attīstījušies tik tālu, lai 

varētu uzsākt un izturēt lidojumu. 

Gulbji bieži redzami Nākotnes 

ciema centrā. Viņi nāk pie cilvēkiem, jo ir 

pieraduši, ka tos kāds baro. 

Lūgums nebarot putnus ar čipsiem 

un saldumiem, bet gan dot viņiem 

piemērotāku barību! Savvaļā gulbji ēd to, 

kas tur atrodams – graudus, zāli, aļģes, 

ūdenī esošos mikroorganismus. Arī maize 

gulbjiem ir neveselīgs ēdiens. Tā putniem ir 

tas pats, kas bērniem konfektes. Gulbjiem 

ļoti garšo salātu, kāpostu, pieneņu lapas. 

Un noteikti ir dodami arī graudi, bet nevis 

maize. 

Gulbjus aukstums nebaida. Baltie 

gulbji spēj izturēt pat –30 grādu lielu 

aukstumu, galvenais, lai būtu kaut neliela 

ūdens lāma. 

Tāpat lūgums auto vadītājiem būt 

uzmanīgākiem, braucot cauri Nākotnes 

ciemam un redzot šos putnus 

pastaigājamies pa ceļu! 

Varbūt kādam ciema iedzīvotājam ir iespēja izmitināt šo brīnišķīgo putnu ģimeni līdz brīdim, 

kad viņi varēs aizlidot vai arī līdz nākamajam pavasarim. 

Varbūt kādam padomā ir cits labvēlīgs risinājums.  

Palīdzēsim dabai, tāpat kā tā palīdz mums! 

Sarmīte Višķere, skolotāja 

 

 

 

 

 

Redaktore Sarmīte Višķere 


